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A HETILAP

Kurucz Tünde, László-Takács Krisztina
Tizenháromra emelkedett szerda esti lapzártánkig a koronavírusos megbetegedések
száma Magyarországon. A kormány a helyzetre való tekintettel március tizenegyedikén veszélyhelyzetet hirdetett, melynek
értelmében többek között bizonytalan ideig
nem lehet száz főnél nagyobb beltéri és
ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvényeket tartani. Az alábbiakban helyi körképpel
jelentkezünk.

Néma tisztelgés a márciusi ifjak előtt
Az Operatív Törzs március hetedikén javasolta a március tizenötödikei rendezvények lemondását. Ennek kapcsán még aznap délután
Cser-Palkovics András a közösségi
oldalán bejelentette, hogy a városi
ünnepség elmarad a koronavírus
miatt, a negyvennyolcas hősökről
a város közössége nevében néma
koszorúzással emlékeznek meg. A
polgármester posztjában arra kért
minden hivatalos, iskolai és civilközösséget, hogy ezen időszakban
mérlegeljék a nagyobb létszámú
rendezvények megtartását.

Ha tehetjük, halasszuk el az
utazásokat!
Cser-Palkovics András polgármester március tizedikén egy újabb
Facebook-posztban hívta fel a
fehérváriak figyelmét, hogy „a következő hetekre tervezett utazásaikat,
különösen a nemzetközi utazásokat
felelősen gondolják át, lehetőségeik
szerint halasszák el! Az önkormányzat
minden delegációs látogatást és kiküldetést lemond a következő időszakra,
ezenfelül az önkormányzati cégeket
is utasítom, hogy hasonlóan járjanak
el. Az egyeztetések során örömmel
tapasztaltuk, hogy Székesfehérvár
legnagyobb munkáltatói az utazási
korlátozásokat napokkal korábban
bevezették – ennek követésére kérem a
többi céget is!” – írta bejegyzésében
a polgármester, majd arra kérte
a fehérváriakat, hogy mossanak
gyakran kezet, használjanak kézfertőtlenítőt és ellenőrizzék a gye-

Ferencz Máté
„Túlságosan is
sok az információ,
nagyon nehéz
szűrni, mindennek
utána kell nézni,
nagyon el kell
olvasni dolgokat,
hogy valamelyest
reális képet kapjunk a vírushelyzetről.
Mi Németországban élünk, Frankfurt
környékén, ott egyelőre még semmilyen
intézkedést nem vezettek be, bár a német
munkáltatóm nem engedi, hogy bemenjünk
az irodába, így most otthonról dolgozunk.
Egyelőre ez csak két napig tartó gyakorlat,
de bármikor elrendelhetik meghatározatlan
ideig. Ugyanaz ott is a megelőzési protokoll,
mint itthon. Minden hónapban egy hetet
itthon töltünk Magyarországon, elvileg
csütörtökön utazunk vissza Németországba.
Még nem tudjuk, utána milyen utazási
lehetőségek lesznek a két ország között.”

rekeket is. A polgármester kitért
arra is, hogy a következő hetekben
ajánlott kerülni a kézfogással vagy
egyéb fizikai kontaktussal járó
köszönési formákat. Fertőtlenítsük
a gyakran megérintett felületeket,
például a billentyűzeteket és a
mobiltelefonok képernyőjét. Ezenkívül arra kérte a fehérváriakat,
hogy mielőtt részt vesznek egy
nyilvános rendezvényen, tájékozódjanak, melyek az operatív törzs
legfrissebb ajánlásai.

Elővigyázatosságból lemondva
A városban egyre több nagy
létszámú programot mondanak le
elővigyázatosságból.
„Mivel az időskorúak kiemelten veszélyeztetett korosztály, a koronavírus
terjedésének megelőzése érdekében a
szervező, A Szabadművelődés Háza a
Fejér Megyei Kor-Társ Nyugdíjas Ki
mit tud? március 14-i bemutatónapját
bizonytalan időre elhalasztja.” –
közölte március kilencedikén Kiss
Dorottya igazgató az intézmény
Facebook-oldalán, majd hozzátette:
a továbbiakról minden érintettet
tájékoztatnak.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtárban március tizenhetedikén elmarad Tóth Tamás
esperes-plébános önismereti előadása. Március tizedikén az István
Király Általános Iskola jelentette
be, hogy március tizenegyedikén
elmaradnak a bemutatóórák
illetve március huszonnegyedikén
az óvodásoknak tartott foglalkozások. A Széna téri iskolában sem
tartják meg az iskolanyitogató foglalkozásokat. Március tizenegyedikétől a Feketehegy-szárazréti
Közösségi Központ is bizonytalan
ideig zárva lesz. A belső termeket
kizárólag az iskolások használhatják, és ezeket is folyamatosan
fertőtlenítik.
Az országos tisztifőorvos március nyolcadikától Magyarország
valamennyi fekvőbeteg-ellátó és
bentlakásos szociális szolgáltatást
nyújtó intézményében látogatási
tilalmat rendelt el az új koronavírus miatt. A közintézményekben
fertőtlenítő kézmosókat helyeztek
ki. A Volánbusz a koronavírus
miatt gyakrabban takaríttatja az
autóbusz-állomásokat, és a járművek kapaszkodóit vírusölő szerrel
mossák le.

Kihirdették a veszélyhelyzetet!
Március tizenegyedikén, szerdán a
kormány veszélyhelyzetet hirdetett
ki, melynek értelmében bizonytalan
ideig nem lehet száz főnél nagyobb
beltéri és ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvényeket tartani. Ameddig a rendelkezés érvényben van, a
Petőfi Kultúrtanszéken és a Fezen
Klubban nem tartják meg a hétvégi
koncerteket és a többi rendezvényt.
A jegyeket visszaváltják. Az Ikon
Klubban megtartják az előre leszervezett partikat, de a létszámot száz
főben korlátozzák.
A rendelet értelmében március
tizenegyedikén éjféltől bezártak a

színházak és a száz főnél nagyobb
mozik is. A Vörösmarty Színház
nagyszínpados előadásai március
tizenkettedikétől határozatlan ideig
elmaradnak. Nem tartják meg a
Somorjai Hangversenybérletsorozat március tizenkilencedikei
nyitókoncertjét sem. A Szent István
Király Múzeum kiállítóhelyein
az április ötödikéig meghirdetett
programok és rendezvények elmaradnak.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel az Alba Fehérvár kosárlabdacsapat szerda délután kiadott egy
közleményt, miszerint a veszélyhelyzet visszavonásáig zárt kapus
mérkőzéseket tartanak. A szerdai
Körmend ellen meccsen is csak a
csapatok és a legszűkebb személyzet lehetett jelen. Az elővételben
megvásárolt jegyeket visszaváltják.
A szerdai MOL Fehérvár–ZTE
mérkőzésen még szurkolhattak a
nézők, de a Diósgyőr elleni meccs
már zárt kapuk mögött fog zajlani, feltéve, ha nem halasztják el a
fordulót.

Látogatási tilalom az egyetemeken
A rendelkezés értelmében a
felsőoktatási intézményekben látogatási tilalom lépett érvénybe. A
Kodolányi János Egyetem március
tizenkettedikétől a visszavonásig
rendkívüli rektori szünetet rendelt
el a nappali tagozatos hallgatóknak. A levelező és távoktatásban
résztvevő hallgatóknak online megtartják az órákat. Az intézkedés a
tanfolyamokat és a nyelvvizsgákat
nem érinti.
A kormányzati döntéssel összhangban március 12-13-ra Lánczi
András, a Budapesti Corvinus
Egyetem rektora oktatási szünetet
rendelt el. Az egyetemen március
16-tól 20-ig előrehozott tavaszi szünetet tartanak. A kollégistákat arra
kérték, hogy csak kivételes esetben

Borzas Boglárka
„Nem kapunk meg
a boltban mindent,
amit szeretnénk.
Most például a diétámhoz szükséges
teljes kiőrlésű
lisztet akartam
venni, amit máskor
is szoktam, de nem volt, elfogyott. Pedig
nem felvásárolni szerettem volna, csak egy
kilót. Egészségügyi dolgozó vagyok, kevésbé pánikolok az átlagnál. Én azért olvasom
a híreket rendszeresen, mert várom, hogy
meggyőzzenek arról, hogy ez a vírus miért
súlyosabb az eddigieknél. Egyelőre nem
kaptam választ erre a kérdésemre. Szicíliába mentünk volna nyaralni, de elképzelhető,
hogy az is elmarad.”

maradjanak a kollégiumban, ha
tehetik, utazzanak haza. A rendkívüli időszakra a diákigazolványok
érvényességi ideje is automatikusan meghosszabbodik.
A bölcsődéket, óvodákat, általános és középiskolákat lapzártánkig nem érintik a korlátozások,
ugyanakkor az Emberi Erőforrások
Minisztériuma levélben arra kérte
az intézmények vezetőit, hogy
minden iskolai programot, március
tizenötödikei és más ünnepséget,
tábort, erdei iskolát, külföldi utazást, osztálykirándulást – beleértve
ebbe a Határtalanul, az Erasmus és
az Erasmus+ programot, a külföldi
nyelvtanfolyamokat és a testvériskolai látogatásokat is – mondjanak le.

Bezárják az uszodát
Cser-Palkovics András polgármester március tizenegyedikén,
szerdán délután a közösségi
oldalára közleményt tett ki,
melyben kitért arra, hogy március

Legyen tartalék!
Buzás Gábor
Százmilliós tartalékot különítene el a
székesfehérvári ellenzék a koronavírussal
kapcsolatos intézkedésekre. A Fidesz-frakció
vezetője szerint erre nincs szükség: az ilyen
helyzetekre fenntartott tartalék sokkal
nagyobb.

A székesfehérvári ellenzék képviselői interpellációt nyújtottak be a
közgyűlés elé. A koronavírussal kapcsolatban tájékoztatási minimumot követelnek,
melynek lényege, hogy a szekesfehervar.hu honlapon és a Fehérvár Médiacentrum felületein naponta frissülő, percre kész információkkal lássák el a lakosságot.
Ráczné Földi Judit, a fehérvári
ellenzéki összefogás frakcióvezetője elmondta, hogy egy munkacsoport létrejöttét kezdeményezik, valamint hogy százmillió
forintot különítsen el a város a
tartalék terhére arra az esetre,

ha bármilyen intézkedést kellene
tenni.
Molnár Tamás, a fehérvári
Fidesz-frakció vezetője szerint
fontos az összefogás, de nincs ok
aggodalomra, a városvezetés teszi
a dolgát: „Székesfehérvár költségvetése több mint kétmilliárd forintot
tartalmaz tartalékként. Érzem a
segítő szándékot az ellenzék részéről,
de inkább olyan előterjesztéseket
fogalmazzanak meg, melyekkel valódi
segítséget akarnak nyújtani a fehérváriaknak!”
Molnár Tamás azt is hozzátette:
Székesfehérvár polgármestere rendszeresen tájékoztatja a
lakosságot az éppen aktuális
helyzetről és teendőkről, a Fehérvár TV, a szekesfehervar.hu
oldal és a Fehérvár magazin pedig
közszolgálati feladatát teljesítve
folyamatosan hírt ad a járvány
hazai helyzetéről, a szükséges
óvintézkedésekről és a lakosság
teendőiről.
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„Sok álhír van, nem
könnyű eligazodni
köztük, de amit
Cser-Palkovics
András polgármester mond, azt
mindig elolvasom, azt hiszem,
szűkebb környezetünkben az a mérvadó.
A férjem van inkább bepánikolva, kellett
venni lisztet, élesztőt, hogy tudjak kenyeret
sütni! A tisztes távolságot szerintem mindenki be tudja tartani, és fontos az állandó
kézmosás, mi ezzel védekezünk. Jónak
tartom, hogy az egyetemek bezárnak, ez
reális döntés. Májusban mennénk Prágába
a férjemmel, karácsonyra megvettem az
utazást, végre egyszer eljutnánk külföldre,
most ez jött közbe. Le lehet mondani az
utat, húsvét után majd eldöntjük, mi legyen
az aktuális helyzet függvényben.”

tizenkettedikén reggeltől bezárják
a Csitáry G. Emil Uszodát és a
Köfém Uszodát. Ezalatt elvégzik
a Városgondnokság szakemberei
a szokásos éves karbantartást. A
Nyitott tornatermek programsorozat átmenetileg szünetel, és
elhalasztották a városi diákolimpia hátralévő versenyeit is. A Vörösmarty Színházban lemondják a

A koronavírussal kapcsolatos bővebb, naponta többször frissülő információkat keresse a Fehérvár Médiacentrum felületein:
a Fehérvár Tv-ben és a szekesfehervar.hu
oldalon, heti összefoglalónkat a legfontosabb eseményekről és tudnivalókról pedig
a Fehérvár magazinban!

Sárkány Ferencné
„Nekünk Zalakosra
van időpontunk
a fürdőbe, még
nem tudjuk, azt le
kell-e mondani. Én
nem vásároltam be
jobban, mint általában, de mindig
van nálam kézfertőtlenítő, itt hordom a táskámban. Hogy ne kelljen keresni, külön tartom egy kis piperetartóban. Azt látom, hogy
az emberek komolyan veszik a helyzetet, és
nekem is az a véleményem, hogy aki teheti,
keveset menjen közösségbe, maradjon
szépen otthon, amíg veszélyhelyzet van!”

Mikor vonuljunk önkéntes
karanténba?
Ha a napokban érkeztünk haza
fertőzéssel súlyosan érintett
országból és jó a közérzetünk,
akkor se menjünk dolgozni, és a
gyerekeket se küldjük legalább
tizennégy napig iskolába. Érdemes lehet akkor is megfontolni az
otthonmaradást, ha olyan helyről
érkezünk haza, ahol még nincs
járvány.
Amennyiben valamilyen tünetet észlelünk magunkon vagy
a közvetlen környezetünkben,
maradjunk otthon és hívjuk fel a
háziorvosunkat, aki ha szükségesnek ítéli, mentőt küld értünk és
a vírusteszt elvégzésére alkalmas
kórházba szállíttat minket!
jövő hétre meghirdetett diákelőadásokat is. Ezenkívül létrehoznak a Városgondnokságon
belül egy ügyeleti csoportot a
városüzemeltetés terén felmerülő és gyors intézkedést igénylő
feladatok ellátására.
„Székesfehérvár önkormányzata
folyamatosan kapcsolatban áll a
koronavírus elleni védekezésben
résztvevő szervekkel, hatóságokkal.
Minden általunk ismert és hiteles
információt megosztunk a fehérváriakkal. A közgyűlés által elfogadott költségvetésben meghatározott
tartalék alapján a védekezéshez
szükséges források rendelkezésre áll-

Fontos!
Bejelentést tehetnek és további
információt kaphatnak a koronavírussal kapcsolatban az Országos Ügyeleti
Központ zöldszámain és e-mail-címén
éjjel-nappal: 80 277 455, 80 277 456
illetve koronavirus@bm.gov.hu.
nak.” – fejtette ki közleményében
a polgármester, majd arra kérte a
fehérváriakat, hogy a fejleményeket kísérjék figyelemmel a város
honlapján.

Kolman Kitti és Szabó Gergő

Fotók: Kiss László

Almásiné Sárkány Erika

„Ma egész nap a koronavírus elleni védekezésről beszéltek nekünk az iskolában,
minden órán erről volt szó. A tanáraink
szerint az lenne a helyes, ha egy időre szüneteltetnék az iskolai tanítást, és felhívták
a figyelmünket arra, hogy aki külföldön volt
vagy kapcsolatban volt külföldi személlyel
mostanában, az maradjon otthon két hétig.
Már van olyan osztálytársam, akit otthon is
tartanak. Komolyan vesszük a higiéniát: az
iskolában már tettek ki fertőtlenítőszereket,
kézmosáshoz elegendő szappant. Ha bezárna
az iskola, az sem lenne jó, mert akkor biztos
nyáron kéne pótolni az elmaradást!”

Gáspár Péter

Egy világjárvány árnyékában
Amikor január huszadikán, Szent
Sebestyén ünnepén a felsővárosi
templomban imádkoztam Fehérvár
fogadalmi szentmiséjén, számomra
elképzelhetetlennek tűnt, hogy hamarosan mi is megtapasztalhatjuk,
milyen egy világjárvány árnyékában élni. Milyen a kiszolgáltatottság
érzése, amikor a tudomány még
nem nőtt fel a feladathoz, hogy
gyógyszerekkel kezeljen egy ismeretlen fertőzést. A pestisjárvány
ellen elődeink alázatukkal védekeztek: böjtöltek, megbánták bűneiket
és Istenhez fohászkodtak.
A helyzet az, hogy a szükséges
elővigyázatosságon túl ma sem
tehetünk sokkal többet. Egy felsőbb
hatalom, amit nevezhetünk Sorsnak, Végzetnek vagy Istennek, újra
azt akarta, hogy ébredjünk rá hétköznapi rutinjaink mulandóságára.
Azt gondoltuk, ha pénz van, akkor
minden van! Vásárolhattunk vég
nélkül a plázában és rábökhettünk a
térképre, hová akarunk utazni.
A koronavírus bebizonyította,
hogy mindez egyelőre a múlté. Az
otthonok csendjében újból tisztába kerülhetünk önmagunkkal, és
felfedezhetjük azt, ami valóban
lényeges!

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra
meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Iroda:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 22 m2 alapterületű irodahelyiség
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok energia
tanúsítását!

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

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

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

A HETILAP

Kép: Megyeri Zoltán

Kiss-Dávid Renáta

A Fejér Megyei és Székesfehérvári Nyugdíjasok Baráti Egyesülete ebben az esztendőben is a
Civilközpontban köszöntötte a hölgyeket nőnapon
V. L.

Egy éve nyitotta meg kapuit
Székesfehérváron a tudományos
élményközpont. A Titkok Háza
első születésnapján az eddig elért
eredményekről és a jövőbeli célokról
is beszámoltak. Ezekben továbbra
is szerepel a természettudományok,
a robottechnológia népszerűsítése
az iskolások valamint a családok
körében is. A helyszínen a gyermekek, szülők, nagyszülők egyaránt

A jövőben még több előadás várja a
fiatalokat a helyszínen: terítéken lesz az
űrkutatás, a népesedési probléma és az
okosotthonok, de elindul a Titkok Háza
önkéntes programja is, melyhez fiatalok
és szakértők csatlakozását is várják.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

Megkezdődött az erdőtelepítés

Szabadulószoba, bűnügyi és kémialabor, robottechnológia, természettudományi foglalkozások
– egy éve élvezhetik a diákok a Titkok Háza Tudományos Élményközpont kínálta lehetőségeket
Fehérváron. Tavaly óta több mint hatezer diákot
ért el az itt zajló modern, 21. századi oktatás.

megismerkedhetnek a tudományok
világával.
Cser-Palkovics András polgármester
szerint nagyon fontos, hogy egyre
szélesebb körben megismerkedjenek
ezekkel az emberek, idősek, fiatalok
egyaránt. A központ egyik kulcsfontosságú együttműködő partnere éppen
ezért az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Kara, melynek célja, hogy
egyre több diák mélyüljön el a műszaki, de adott esetben a természettudományos pályák valamelyikében.

A területrendezéssel és a földmunkákkal megkezdődött az erdőtelepítés folyamata a palotavárosi tavak mögött, ahol őshonos magyar fajtákat – tölgyféléket, szilfákat, kőriseket – telepítenek a mintegy háromhektáros területre. A Sóstó mellett, a Sárkeresztúri úti parkolónál is
kezdődik a ligeterdő telepítése, melyet ötezer juhar, szil, kőris és kocsányos tölgy alkot majd.
Most mintegy huszonötezer csemete ültetése történik meg, a teljes program azonban mintegy
százhúszezer fa telepítését tartalmazza.
B. G.

A Titkok Házában zajló oktatás a következő évek gazdasági eredményességét is meghatározhatja

Tízéves a katonai emlékpark

A székely szabadság napja
Vakler Lajos

Fotó: Molnár Artúr

Székesfehérváron is megemlékezéseket tartottak kedden a székely szabadság és a székely
vértanúk emléknapján. Százhatvanhat évvel
ezelőtt végezték ki Marosvásárhelyen azokat a
székely hazafiakat, akik a nemzeti önrendelkezés érdekében mozdultak meg.

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely felavatásának tizedik évfordulóját köszöntötték és tizenegyedik évadát nyitották meg ünnepélyes keretek között szombaton. Az esemény
felvezetéseként hagyományosan történelmi emlékfutás indult reggel Székesfehérvárról
Pákozdig, ahol a sportolók fogadását zenés irodalmi műsor, ünnepi köszöntők és elismerések
átadása követte.
Sz. P.

2011 márciusában a tavaszi nap-éj
egyenlőség napján avatták fel a
Székesfehérvár és Csíkszereda
között létrejött testvérvárosi szerződést szimbolizáló székelykaput,
ahol megkezdődött a székely szabadság napjának megemlékezéssorozata városunkban. Kedden
Maroshegyen emlékeztek a székely

vértanúkra, s tettek hitet a székely
és a magyar nép együvé tartozása
mellett.
A megemlékezés a Városháza
Dísztermében folytatódott. Deák
Lajosné, a család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka, Juhász
László önkormányzati képviselő,
Boór Ferenc, a Fejér Szövetség elnöke és Kónyi Kiss Botond, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
alelnöke is megerősítette elkötelezettségét a székely autonómia
megteremtéséért.
Az emléknap keretében a résztvevőknek lehetőségük volt arra is, hogy
aláírják a nemzeti régiókról szóló
európai polgári kezdeményezés íveit.

A Fiskális út felújításával járó aszfaltozási munkálatok miatt a hétvégén, március
tizennegyedikén és tizenötödikén lezárják
a Fiskális út és a Pozsonyi út körforgalmi
csomópontját. Ez idő alatt a Pozsonyi és a
Fiskális úton közlekedő autóbuszjáratok
terelőútvonalon járnak.

Az aszfaltozási munkálatok miatt
március 14-én, szombaton 7.30-tól
előreláthatólag március 15-én, vasárnap 17 óráig az átmenő gépjárműforgalom elől lezárják a Fiskális
út és a Pozsonyi út körforgalmi
csomópontját.
A lezárás miatt a csomópontig vezető Fiskális úti és Pozsonyi úti szakaszok zsákutcaként működnek,

az érintett útszakaszokon található
ingatlanok az ideiglenesen bevezetett forgalmi rendnek megfelelően
közelíthetők meg és hagyhatók el.
Öreghegyet a belváros irányából a
Berényi út – Túrózsáki utca – Kassai út – Vágújhelyi utca – Pozsonyi
út valamint a Budai út – Fiskális út
– Nyitrai utca – Zobori út – Pozsonyi út útvonalakon javasoljuk
megközelíteni és elhagyni.
A lezárás érinti a Pozsonyi és a
Fiskális úton menetrend szerint
közlekedő autóbuszjáratokat, ezért
az érintett járatok, a 24-es és a
25-ös illetve a 23-as, a 23E, a 31-es
és a 31E jelzésű autóbuszjáratok
terelőútvonalon közlekednek.

Fotó: Simon Erika

Lezárják a Pozsonyi úti körforgalmat

Emeld fel fejedet, büszke nép!
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Középpontban a belvárosi fejlesztések
A HETILAP

Beszélgetés Szabó-Bakos Györgyné önkormányzati képviselővel

Bácskai Gergely

A belvárost idén is több nagy beruházás, fejlesztés érinti. Milyen munkák
kezdődnek a körzetben?
A földben futó közműcserék után
idén folytatódik a Bartók Béla tér
felújítása. Kezdődik a „kis” Budai
úton a közműcserével induló útfelújítás, továbbá a Prohászka utca
felújítása előtt is a közműcserékkel kezdődik a munka.
Ezek a választókörzetem életében
jelentős fejlesztések, és komoly
változást jelentenek nemcsak a

Fotók: Bácskai Gergely

Szabó-Bakos Györgyné, a belváros
önkormányzati képviselője 2010-ben Égi
Tamás néhai alpolgármester mellett kezdett
foglalkozni a városrészt érintő kérdésekkel.
Lakóként és ma már képviselőként is jól ismeri a belvárosi fejlesztéseket és problémákat. Mint mondta, az idei évben a Bartók Béla
tér közműfelújítás utáni kialakítása és a „kis”
Budai út és a Prohászka utca víziközműveinek
felújítása a két legnagyobb beruházás, de
több belvárosi utcában is lesz járda- illetve
útfelújítás.

Szabó-Bakos Györgyné belvárosi önkormányzati képviselő

alma utca burkolatának felújítása.
Polgámester úr kérésére az ötéves
önkormányzati ciklusra vonatkozóan jeleztük képviselőtársaimmal

A parkolási rendelet módosításával próbálják tehermentesíteni a belvárost

lakóknak, de valamennyi fehérvári
közlekedőnek egyaránt a központi
elhelyezkedés miatt. Szeretnénk a
Budai és a Prohászka utca kereszteződése alatt található nagy
méretű víziközműveket az iskolai
időszakon kívül kicserélni, amihez
előre is mindenkitől sok-sok türelmet és megértést szeretnék kérni!
Rossz állapotban van a csatornarendszer az út alatt, mindenképpen fel kell újítani. Sikerült már
az elmúlt években néhány hasonló
méretű felújítás, elég, ha csak a Fő
utcára, a Várkörútra, a Széchenyi
utcára vagy akár a Távírda illetve
a Kégl György utcákra gondolunk.
Az eredményt látva pedig úgy
hiszem, megérte, és nemcsak esztétikai szempontból: sok esetben
halaszthatatlan volt a közművek
elhasználtsága, meghibásodása
miatt a teljes rekonstrukció.
Lesznek kisebb felújítások is a városrészben?
Várható több kisebb út- és járdafelújítás is, mint például a Piros-

együtt a körzetekre vonatkozó
fejlesztési elképzeléseinket. Ezek
teljesülése nagyban függ a város
gazdaságának alakulásától, és fontossági sorrend alapján kerülnek be
a következő évek költségvetésébe.
A belvárost és tágabb környezetét
is érintő nagy intézményfelújítás is
kezdődött az elmúlt hónapokban.
Elindult a Szent István Király
Múzeum Fő utcai épületének
teljes felújítása, amely az Árpádház-program keretében valósul
meg Székesfehérváron. A kormányzati támogatással létrejövő
modern múzeumi tér elsőként a
Királyok és szentek – az Árpádok
kora című kiállításnak ad majd
otthont várhatóan 2022-ben.
A belváros és környéke az egész
város szempontjából kiemelt terület,
azonban itt is nagyon sokan élnek
együtt a városközpontok jellemző
problémáival.
Nagyon fontos feladatot jelent a
történelmi belvárosban a lakók
és a vendéglátóhelyek – valamint

vendégeik – közötti feszültség
csökkentése és egy mindenki
számára megnyugtató szabályozás
kialakítása. Hangsúlyozni szeretném, hogy a vendéglátó egységek többsége jogkövető, viszont
néhány kivétel miatt kénytelenek vagyunk ezzel a témával is
foglalkozni. Megoldást jelenthet a
jelenleg az éjszakai nyitvatartást
szabályozó rendelet módosítása,
a szigorúbb és sűrűbb ellenőrzés.
Szeretnénk elérni, hogy a város
történelmi múltjához és a környezethez méltó, kulturált legyen a
vendéglátás is.
A belvárost és környékét a város közlekedési problémái is hatványozottan
érintik.
Ez a város centruma, itt egyetlen
utca vagy közterület sincs, ami
nem esik valamelyik parkolási zónába. Itt található a kiemelt övezet
is, ami a történelmi belvárost jelenti a szűk utcákkal együtt, ahol
szintén évről évre növekszik az
autók száma. A parkolási rendelet
módosításával próbáljuk tehermentesíteni a városrészt. Meglátjuk, hogy a módosítás milyen
változást fog jelenteni hosszabb
távon. Gyűjtjük a tapasztalatokat,

a visszajelzéseket. A Távírda utca
elején hamarosan megnyíló parkolóház reményeim szerint segíteni
fog ezen a problémán!
Az önkormányzat ebben az évben is
segíti a belvárosi épületek homlokzatfelújítását?
Egyre több turista látogatja városunkat, így fontosnak tartom,
hogy a régi épületeink szép állapotban legyenek. Évről évre több
társasház újul meg az önkormányzat támogatásával. Ez a program
is folytatódik tovább ebben az
évben. Ehhez igénybe vehetnek a
társasházak vissza nem térítendő
támogatást és kamatmentes vis�szatérítendő támogatást a költségvetésük 1/3-1/3 részéig, 6-6 millió
forint összegig.
A közterületi virágtartók is nagy
hatással vannak a városképre, ezek
rendezettségére olykor hallunk
panaszt.
Megkezdtük a kihelyezett virágtartók állapotának és használatának felmérését. Ez azért fontos,
mivel csak azok maradnak közterületen, a társasházak előtt, ahol
a házban lakók vállalják a Városgondnokság által igény szerint,
ingyenesen biztosított növények
öntözését, gondozását. A törött,
esetleg gazos virágtartókat pedig
elszállíttatjuk a közterületekről. A
Városgondnokság által gondozott,
szépen karbantartott közterületi
ágyások és virágládák természetesen továbbra is díszítik a belvárosunkat.
Ön új képviselő a testületben. A
terveiről az imént értesültünk, de
például a magánéletben mivel tölti a
legszívesebben szabadidejét?
A képviselői hivatás megkívánja
az állandó jelenlétet, de szeretném
a hétvégéket úgy szervezni, hogy
az unokáimmal is lehessek. Ugyan
már nagyobbak, de szerencsére
sokszor töltik nálunk a hétvégéket. Van továbbá egy több mint
kétezer négyzetméteres kiskertünk, ahol az unokáknak termelünk vegyszermentes zöldségeket
a férjemmel, és persze nyáron a
befőzés is sok feladatot ad majd!

Fontos feladatot jelent a történelmi belvárosban a lakók és a vendéglátó egységek közötti
feszültség csökkentése
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Mi legyen a zöldhulladék sorsa?
A HETILAP

Kovács Szilvia

A Gaja Környezetvédő Egyesület
munkatársai a lehető legtöbb fórumon a komposztálás fontosságára hívják fel a figyelmet. Ehhez
nem szükséges drága keretet
vásárolni: egyszer használatos
raklapból könnyen elkészíthetjük
házilag is. Nemcsak a melegebb
évszakokban érdemes ezt a környezetkímélő módszert választani, hiszen a konyhai hulladék
egész évben gyűjthető, ez pedig a
komposztálás végeredményéhez,
a humuszhoz nélkülözhetetlen
tápanyagokat tartalmaz.
„Nem kell mást tenni, mint aprítani,
összegyűjteni, levegőztetni és megfelelő állagúvá alakítani. A mikroszervezetek elvégzik a folyamatot.
Végül egy olyan szerkezetet kapunk,
amit a növények könnyen felvesznek.
Ez javítja a talaj vízmegkötő képességét,

Fotó: Kiss László

Sok háznál már zajlanak a kerti munkák,
és a metszés, aprítás idején összegyűlnek
a hulladékok az udvarokban. Az elvégzett
munkát követően a nagy mennyiségű levéltől,
gallytól szeretnénk megszabadulni, amit
többféle módon is megtehetünk.

Érkezik a tavasz, kezdődnek a tavaszi munkák a kertben. A zöldhulladék hasznosításáról
gondoskodnunk kell!

Tisztelt Munkatársaink, Tisztelt Székesfehérváriak!
A Videoton Dolgozókért Alapítvány 1998. decemberben létesült azzal a céllal, hogy elsősorban a VIDEOTON dolgozóinak és nyugdíjasainak, másodsorban bármely természetes
vagy jogi személyiségnek nyújtson támogatást oktatási, jóléti, sport, kulturális, szociális és
családsegítő tevékenységében.
Az Alapítvány évről évre bővíti támogatásainak körét, akcióit.
Rendszeres programok, támogatások a VIDEOTON dolgozói és nyugdíjasai számára:
- szociális támogatások rászorultság alapján,
- nőgyógyászati, reumatológiai, szemészeti szakrendelés a székesfehérvári orvosi
rendelőben,
- betegségmegelőző, egészségmegőrző szűrőprogramok a Videotonban működő Alba
Szűrőközpontban,
- egészségmegőrző tornák és kondicionáló terem támogatása a VOK-ban,
- gyermektáborok, gyermeküdültetés támogatása rászorultság alapján,
- felnőtt üdültetés támogatása,
- iskolakezdési támogatás,
- színházbérletek biztosítása,
- kétévente nyugdíjas találkozók szervezése Székesfehérváron, támogatása Kaposváron,
- sportrendezvények szervezése, támogatása,
- Mikulás napi program kisgyermekesek részére,
- székesfehérvári kulturális- és egészségügyi intézmények, egyéb szervezetek és
programok támogatása,
- katasztrófa áldozatainak segítése.

és nem kell műtrágyát használnunk.”
– mondta el lapunknak Gárdonyi
László, az egyesület munkatársa.
Amennyiben nem ezt a lehetőséget választjuk, a Depónia Nonprofit Kft. elszállítja az ágakat,
gallyakat. Székesfehérváron ez az
időszak március 17-től december
11-ig tart. A települési vegyes
hulladék gyűjtésének napján
minden páros héten szállítja el a
cég a zsákokat. Az edények mellé
kell kihelyezni a zöldhulladékot
úgy, hogy az se a gyalogos-, se a
járműforgalmat ne akadályozza.
„Vagy száztíz literes áttetsző zsákban
helyezzük ki a zöldhulladékot, vagy
hetvenszer ötven centiméteres kötegekben. Fontos felragasztani a matricát mind a kötegre, mind a zsákra,
hiszen ez a szállítás feltétele!” – tájékoztatott Polónyi Dóra, a Depónia
Nonprofit Kft. PR-vezetője.
A matricákat a tavalyi évhez hasonlóan a cég kipostázza. Amen�nyiben nem elegendő a mennyisége, a további matricák beszerzési
helyei a Depónia honlapján
olvashatók. Ugyanott az egyes
települések hulladéknaptára is
megtalálható.

Erősödik a belarusz kapcsolat
Szabó Petra
Székesfehérváron tett látogatást a Fehérorosz
Köztársaság magyarországi nagykövete. Aljakszandr Panamarov a helyi gazdaság szereplőivel
egyeztetett.

A nagykövet székesfehérvári
látogatásának célja volt a kapcsolatépítés és az együttműködés
lehetőségeinek feltárása, főként a
gazdaságfejlesztést érintően.
Székesfehérvár nyitott a kapcsolatépítésre, és szívesen vállalja a
közvetítő szerepet a fehérvári és

a belarusz vállalkozások, ipari
szereplők között: „Reméljük, hogy
gyümölcsöző gazdasági kapcsolatoknak
leszünk majd tanúi és részesei, és ez
a város gazdaságának fejlődését fogja
szolgálni!” – mondta Lehrner Zsolt
alpolgármester.
Panamarov nagykövet hozzátette:
„Nagyon sok lehetőség van a két
ország regionális együttműködésének
erősítésére. A hivatalos látogatáson
találkozhattam a város vezetésével
és a gazdasági szereplők képviselőivel is.”

Kérjük, keressék meg az Alapítványt, legyenek segítségünkre közérdekű ötleteikkel,
javaslataikkal (e-mail címünk: vda@vda.videoton.hu ).
Ha Önnek nincsen internet hozzáférési lehetősége, hívja Alapítványunkat
(tel.: 22/533-450).
Kérjük, támogassa céljainkat és személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse az
Alapítvány munkáját és kövesse figyelemmel céljaink megvalósítását!
ADÓSZÁMUNK: 18489286-1-07
VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY
Kuratóriuma

Fotó: Simon Erika

Alapítványunk várja más cégek támogatását is, hogy adományozóink dolgozóit is
bevonhassuk a Videoton dolgozók és nyugdíjasok számára biztosított programokba.

Székesfehérvár alpolgármestere és a nagykövet a Béke téri katonai temetőbe is ellátogatott,
ahol koszorút illetve virágokat helyeztek el a sírkert központi emlékművénél a belarusz áldozatok tiszteletére
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Vers, ahogy ők szeretik
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Tizenketten jutottak a versünnep döntőjébe

László-Takács Krisztina, Somos Máté

Fotók: Simon Erika

A tizenegyedszerre megrendezett városi tehetségkutató verseny elődöntőjén huszonkét fiatal lépett színpadra, és főként tizenkilencedik és huszadik századi illetve kortárs költők műveit hallhatta
tőlük a közönség. Bár csak tizenketten juthattak az áprilisi döntőbe, a versünnepen részt venni
évek óta rangot jelent a középiskolások körében. Az iménti sorokból úgy tűnhet, ez a rendezvény a
számokról szól, pedig ennél sokkal többet jelent!

Izgalmas percek az előadás előtt és után

A zsűri elégedett volt a versválasztásokkal, örültek az élő klasszikusok gondolatainak és a saját
választású költeményeknek – mondta Kubik Anna értékelésében. A zsűri elnöke azt ajánlotta a
versmondóknak, hogy olvassanak minél többet, hiszen a befelé fordulásnak és az önvizsgálatnak ez egy csodás eszköze.

A tehetségkutató zsűrije idén is
Kubik Anna színművész vezetésével
értékelte a produkciókat. Klasszikus
és kortárs költők komoly vagy kön�nyedebb verseivel, gondolati lírával,
monológ típusú költeményekkel
készültek a versmondók: „Már

óvodás koromban is mondtam verset,
és azóta közeli kapcsolatot ápolok az
irodalommal, a versekkel, és közel állnak a szívemhez. Általuk üzenetet lehet
közvetíteni a világ felé, és az érzelmeinket kifejezni, mégis egy másik ember
tollából, aki ugyanazokat az érzelmeket

Ők lettek a XI. Fehérvári Versünnep döntősei
Kiss Viktória

(Lánczos Kornél Gimnázium)

Fotók: Simon Erika

„Tavaly nagyon
megszerettem a
közösséget. Szerettem
volna újra részese
lenni az élménynek, és
hiányoztak a többiek
is! Az előző versünnep
rengeteget segített
a lelki helyzetemen,
és azt hiszem, most is
hatással van rám. A
szavalás, a versmondás már óvodás korom
óta szerves része az életemnek. Ha nehezemre esik kifejezni magam, mindig egy vershez nyúlok. Sokat szokott
segíteni, ha letört vagyok!”

Cser-Palkovics Gergely
(Ciszterci Szent István
Gimnázium)
„Tizenhét éves vagyok
és jogon szeretnék
továbbtanulni. Szeretek
filmeket, sorozatokat
nézni, de a zenehallgatás is fontos szerepet
játszik az életemben.
És természetesen a versekkel való kapcsolatom
sem változott semmit. A
tavalyi, tizedik Fehérvári Versünnep óriási
élmény volt, így idén
sem hagytam ki: a jó dolgokat meg kell ismételni!”

Török Laura
(Vasvári Pál Gimnázium)

Lenti Barnabás
(Hunyadi Mátyás
Szakgimnázium)

„Szívesen foglalkozom
színjátszással, versmondással, zenéléssel,
sporttal. Időm nagy
részét az előbbiek
gyakorlása tölti ki, a
másik részét a tanulás.
Általános iskolás korom
óta indulok versmondó
versenyeken, ez azóta
sem változott, ahogy a
lelkesedésem sem.”

„Végzős diák vagyok,
szeretem az irodalmat
és a költészetet. Emelt
szintű magyar érettségit
szeretnék tenni, és úgy
hiszem, hogy egy vers
megtanulása ebben
segítségemre lehet.
Emellett lelki élményt,
önkifejezési lehetőséget is nyújt egy-egy
költemény, ahogy a
versünnep is.”

Bíró Gergő Zalán
(Teleki Blanka Gimnázium)
„Szüleimmel és két
öcsémmel Székesfehérváron élek, kiskorom
óta tanulok zenélni.
Érettségi után orvosi
egyetemen szeretnék
továbbtanulni. Nagyon
szeretem a verseket,
ezért rendszeresen részt
veszek szavalóversenyeken. Kedvenc költőm
Radnóti. Sok jót hallottam a versünnepről, és
évről évre a Fehérvár Televízióban is nyomon követtem a
versenyt. Örülök, hogy itt lehetek, annak pedig különösen,
hogy a döntőn is részt vehetek!”

Csizmadia Máté Noel
(Vasvári Pál Gimnázium)
„Pár éve foglalkozom
színházzal. A Szabad
Színház társulatában
játszom, és szerepelek
a Vörösmarty Színház
egyik legújabb
előadásában, a
Trianonban is. Nagyon
szeretem a verseket, klasszikustól a
kortársig mindet. Szeretném megmutatni,
hogy a színpad mellett
a versmondásban is ott a helyem. Tavaly sajnos nem
jutottam be a döntőbe, így nagyon örülök, hogy ezúttal
én is ott lehetek!”
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szintén megélte.” – mondta Rásky
Gergő, az egyik versmondó.
A színfalak mögött idén is nagy
volt az izgalom, de az összetartás
is: a fiatalok egymásnak drukkoltak. Sokan közülük idén először
próbáltak szerencsét a Fehérvári
Versünnepen, de voltak visszatérő
versmondók is.

Ez a fajta önkifejezés a versmondás
műfaja által nyújtott egyik legszebb
lehetőség. Akár leendő színészeknek, előadóknak, akár más
irodalomkedvelőknek – talán ezzel
lehetne összefoglalni leginkább a
verseny hangulatát.
„Elmélyülésre ad alkalmat, befelé
figyelésre, csendre, amire nagy szükség

Tizenketten jutottak a döntőbe, ők április tizennyolcadikán újra megmutathatnak valami
fontosat önmagukból

van a mai felbolydult időkben. Nem
feltétel, hogy valakiből mindenképpen
előadóművész váljon. Nagyon jók a
versek, nagyon kellenek az embereknek, és remélem, hogy ez így is marad
az idők végezetéig!” – hangsúlyozta
Kubik Anna, a versünnep zsűrielnöke.
A döntőbe jutott versenyzők
április tizennyolcadikán állnak
újra mikrofon elé, így több mint
egy hónapnyi időt kapnak máso-

Egymásnak is drukkoltak a fiatalok

Farkas Ágnes
(Ciszterci Szent István
Gimnázium)

Herpy Miklós Géza
(Ciszterci Szent István
Gimnázium)

„A sport mindig nagy
szerepet játszott az
életemben, nyolc évig
versenyszerűen karatéztam, az elmúlt két
évben pedig a futás vált
számomra szerelemmé.
A szürke hétköznapokból a sport mellett
az iskolában működő
Fejér Holló Diákszínpad
próbái zökkentenek ki:
a társulatnak egy éve
vagyok tagja. Az idei
versünnepen szeretnék
visszajelzéseket kapni,
hogy a tavalyi válogató óta sikerült-e fejlődnöm. Nagyon
sokat hallottam már a verstáborról, és külön öröm lenne, ha
eljutnék oda. Döntősként talán most ez is sikerül!”

„Szeretem az irodalmat, a verseket, több
versenyen is eredményesen részt vettem már.
Kedvelem a jó könyveket,
fő érdeklődési területem a média. Sajnos a
sport nem a kedvencem.
Tanárom keltette fel az
érdeklődésemet a versünnep iránt. Kedvelem a
versenyeket, és örülök,
hogy kedvező visszajelzést kaptam a zsűritől!”

Vörös Virág
(Kodolányi János
Gimnázium)
„Idén fogok érettségizni,
és a jövőben mindenképpen színházzal
szeretnék foglalkozni.
Szerelmese vagyok több
művészeti ágnak is, de
inkább csak élvezője
vagyok ezeknek, mint
aktív résztvevője.
Régebben természetes
volt számomra, hogy
iskolai ünnepségeken, rendezvényeken
verset mondtam. Azóta
a versek iránt érzett
szeretetem elmélyült,
de a versmondástól már elidegenedtem. Kicsit féltem a
versünneptől, de végül nagyon jó élményekkel gazdagodtam már eddig is!”

kezzek, és nem bántam meg!”

dik előadásuk tökéletesítésére,
amiben a Vörösmarty Színház
művészei mentorként lesznek a
segítségükre.

Ön is megismerheti a versmondókat:
a XI. Fehérvári Versünnep elődöntőjét
a Fehérvár Televízió március 13-án,
pénteken este 20.40-kor, majd
ismétlésben március 15-én, vasárnap
14.40-kor tűzi műsorra.
Csengey Márton
(Teleki Blanka Gimnázium)

„Tizennégy éves korom
óta a versek szeretetén
keresztül az előadóművészethez is közelebb kerültem. Ez az
érdeklődés késztetett
arra is, hogy iskolánk
színjátszócsapatához
csatlakozzam. A versmondás és a színjátszás összefonódik az
életben, kiegészítik
egymást. Belőlük
merítkezem és töltődöm
fel a hétköznapokban is.
Középiskolásként tavaly
indulhattam először a Fehérvári Versünnepen, ahol a döntőbe
is bejutottam. Az akkori mentorommal való felkészülés során
értettem meg igazán, hogy számomra a versmondás önmagam kifejezése.”

Kocsis Fanni
(Kodály Zoltán Gimnázium)

Brunner Mátyás
(Ciszterci Szent István
Gimnázium)

„Régóta érdekel az
irodalom és a színház.
2019 nyarán a Királyi
Napok alatt csatlakoztam az Igézőhöz.
Az iskolával is sokszor
szerepelek. Ősszel a
budapesti Katona József
Színház K:klub nevű ifjúsági csoportja tagjává
váltam. A tavalyi versünnepen is indultam.
Sajnos nem jutottam
tovább, de ez nem vette
el a kedvem attól, hogy
idén ismételten jelent-

„A Ciszterci végzős
diákja vagyok, tagja
az iskolai diákszínpadnak. Érdeklődési
köreimbe tartozik
a történelem, a
matematika és az
irodalom. A tavalyi
jó tapasztalatok és a
bizonyítási vágy miatt
jelentkeztem ismét a
versünnepre, és szerencsére a döntőben is
bemutatkozhatok!”
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Két év múlva ér véget a bazilika felújítása
A HETILAP

Gáspár Péter

Jeszeniczky Ildikó festő-restaurátorművész lapunknak elmondta, hogy a
Szent István-székesegyház főhajójának
mindhárom boltozati szakaszát díszítő
freskókat megtisztították az évszázados szennyeződésektől és a későbbi
átfestésektől, így feltárult eredeti
szépségük. Mindhárom boltozati szakaszon felületi konzerválást végeztek a
vakolat- és festékréteg megerősítésére.
Az első boltozati szakaszban megtörténtek a statikai megerősítések, sok
helyen végig kellett vésni a falat, most
ezeket is javítják.
Jeszeniczky Ildikó a hatalmas munka érzékeltetésre elmondta, hogy
például a sárga kartükrökön mintegy
háromszázhatvanezer aranypötty van,
amiket az 1936-os helyreállításkor nem
aranyozással javítottak, hanem vízüveggel kevert bronzporral: a pöttyök
mára besötétedtek, ezért egyenként,
mechanikusan távolítják el, csiszolgatják le ezeket.
A Jézus bemutatása című mellékoltárkép restaurálása már elkészült, a Szent
Imre herceget ábrázoló mellékoltárkép
restaurálása a múlt héten fejeződött be:

Fotó: Simon Erika

A bejáráson, amelyen részt vett Spányi Antal
megyés püspök is, elhangzott, hogy a terveknek
megfelelően halad a székesegyház belső felújítása,
így 2022-ben át tudják adni a megújult bazilikát.

A belső restaurálás és építészeti felújítás két év múlva fejeződik be

kivilágosodott a kép, szinte ragyognak
a színei. A főoltárképet külső helyszínen restaurálják: teljes feltárása
megtörtént, és lényegesen rosszabb
állapotú volt, mint a mellékoltárképek.
Sok hiány jellemezte, nagyon egyenetlen volt a felülete. A kép konzerválásra
vár, és a tömítés is megtörténik még az
esztétikai helyreállítás előtt.
A főoltár tisztítása és feltárása során a
szakemberek rábukkantak a taber-

nákulum belső, eredeti aranyozására,
melynek helyreállítását kérte a megyés
püspök. A Nepomuki Szent Jánosmellékoltárkép konzerválása most folyik. Ez volt az egyetlen mellékoltárkép,
amit 1936-ban viaszgyantával bevasaltak
és megerősítették a vászon hátoldalát.
A munkák jelenlegi állásáról Vági Péter koordinátor elmondta, hogy a felújítás a tervezett ütemben halad, az első
nagy munkafolyamat, a mennyezet-

képek feltárása és tisztítása befejeződött. Vági Péter felidézte a bazilika
felújításának eddigi legfontosabb
állomásait: 2014 júniusában szakadt le
a székesegyház északi főpárkányának
egy darabja, ami komoly problémákra
hívta fel a figyelmet. 2015-16-ban a székesegyház homlokzata és tetőszerkezete újult meg, 2016 júliusában pedig
elkezdődött a régészeti feltárás a mellékkápolnában. 2016 szeptemberétől
2017 januárjáig kiterjesztett restaurátori kutatás folyt, 2017 májusától augusztusig pedig sor került a mellékkápolnák
restaurálására. 2018-ban augusztustól
októberig régészeti feltárás volt a templomhajóban, 2018 októberétől 2019
januárjáig pedig a restaurátori munkák
közbeszerzése zajlott. 2019 januárjában kezdték építeni a belső állványt a
restauráláshoz, 2019 júliusában pedig
az altemplomban készült el mintegy
százhét négyzetméter festett sírfelirat
konzerválása. 2019 novemberében
az első mellékoltárkép restaurálása
(Jézus bemutatása) fejeződött be. 2019
decemberére minden fából készült és
műhelyben helyreállítandó tárgy elszállítása megtörtént, idén márciusra pedig
elkészült mintegy kétezer négyzetméter
felületen a freskók tisztítása, konzerválása. Magyarország kormánya és a
város támogatásának köszönhetően a
belső restaurálás és építészeti felújítás
2022-ben fejeződik be.

Logisztikai központot épített a Katolikus Karitász
Kovács Szilvia

Az új központnak köszönhetően
mostantól könnyebben jut el a
segítség a hátrányos helyzetű családokhoz. Az ezer négyzetméteres
épület egy európai uniós pályázat
keretében kétszázharminchatmillió forintból alig egy év alatt
épült meg.
Spányi Antal püspök, a Katolikus
Karitász elnöke a szerdai ünnepélyes átadáson úgy fogalmazott: a
segélyezés centruma született meg,
mely szélesebb körű és magasabb
színvonalú szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé.
A Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára kiemelte: az országban
ez idáig nem volt elegendő számú
raktárbázis. „Négy és fél milliárd
forintból valósítottak meg intézményfelújításokat a karitatív szervezetek.
llyen léptékű raktárbázis egy tucat
épült az országban.” – emelte ki
Soltész Miklós.
A karitász hatszázötvenmillió
forint kormányzati támogatással
három helyszínen egy meglévő
épület felújítását, két új logisztikai
központ építését valamint fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális

Kép: Körtvélyes Tivadar

Elkészült a Katolikus Karitász új logisztikai
és raktárközpontja az Alba Ipari Zónában. A
bázis kétszázötven tonna élelmiszer tárolására
alkalmas, ezzel harmincezer rászoruló család
szükségleteit tudják biztosítani.

A székesfehérvári központ tizenegy hónap alatt, háromezer négyzetméter nagyságú telken épült meg

célú eszközök, járművek beszerzését valósíthatta meg.
„A központokból hazánk két régiója, a közép- és dél-dunántúli illetve
az észak-magyarországi területek
adománykezelése és támogatása is
megoldható. A raktárbázisok és eszközparkok bővítésével, a felsőzsolcai,
a pécsi és a székesfehérvári ingatlanfejlesztésekkel jelentős mértékben

javítjuk a karitász humanitárius tevékenysége ellátásának hatékonyságát
illetve a hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a rászoruló
magyar családok reintegrációjának
esélyeit.” – mondta Vitályos Eszter
európai uniós fejlesztéspolitikáért
felelős államtitkár.
A központ létrejötte egy szép összefogás eredménye – ezt már Székes-

fehérvár polgármestere mondta,
aki kiemelte: az egyház, a karitász,
a kormány, az ipari park és a város
mind segítő kezet nyújtott a megvalósításhoz.
A most átadott beruházással az
egyház nem csupán fizikai szükségleteket orvosol, hanem karitatív
tevékenységével sorsokat ment,
közösségeket és családokat erősít.
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Legutóbbi rejtvényünk első megfejtése egy Fejér megyei népszokás, ami
egy Fehérvár melletti településhez köthető. Célja a tél kiűzése maskarás
mulatsággal: mohai tikverőzés.
Második feladványunk szintén a helyi néphagyományokat érintette: ki az
a népzene- és néptánckutató, akiről azt a népzenei versenyt elnevezték,
melyet a közelmúltban tartottak a Ciszterci Szent István Gimnáziumban?
A helyes válasz: Pesovár Ferenc.
Végül maradtunk a Ciszterben, csak átlestünk a diákszínjátszók előadására. Bemutatót tartottak a diákszínpadon, mi pedig a darab szerzőjére és a
mű címére voltunk kíváncsiak: Madách Imre: Az ember tragédiája.

Mostani rejtvényünk első megfejtése városunk polgármesterének
auschwitzi kegyeleti látogatásához kapcsolódik. Milyen alkalomból rótta
le a fehérváriak tiszteletét a valamikori koncentrációs tábor területén
létrehozott emlékhelyen?
Március tizenötödike kapcsán lapunkban gasztronómiai múltizésére invitáljuk önöket. Melyik az az édesség, melynek receptjét mostani újságunkban olvashatják?
A fehérvári énekesnő, Orsovai Reni (lapunk címlapján) megnyerte a múlt
hétvégén rendezett zenei versenyt, A dalt. Mindezt azonban nem egyedül.
Kivel duettezett Reni?
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Kedves Olvasóink!
A programajánlónkban szereplő
események március tizenegyedikei,
szerdai információkon alapulnak. A
járványveszély miatt elképzelhető,
hogy több program elmarad vagy
más időpontban kerül megrendezésre. Kérjük, tájékozódjanak a szervezőknél az események megtartásáról
vagy elmaradásáról, mielőtt útnak
indulnak!

Látogatható kiállítások
Szakkörkoktél
Művészetek Háza
Az intézményben működő kézműves szakkörök munkáiból nyílt kiállítás március
13-ig tekinthető meg.
Fonal-fa-ló
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Farkas Cecília (CimóCumó) és Németh
Andrea (Tatek Művek) kézművesek kiállítása. Megtekinthető március 20-ig.
Sasvári János László faszobrász kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Megtekinthető március 28-ig.
Kacsó Albert kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kiállítás fából faragott népi logikai játékokból, használati tárgyakból. Megtekinthető
március 28-ig.
A különutazás terei
Csók István Képtár
Ujházi Péter képzőművész kiállítása. Megtekinthető március 29-ig.
Mentett értékek 2.0
Városi Képtár–Deákgyűjtemény
Újrarendezett állandó kiállítás a Deák-gyűjteményből. Huszadik századi szépművészet: festészet-grafika, szobrászat (kisplasztikák, érmek, plakettek) és iparművészeti
tárgyak. Megtekinthető december 23-ig.

A torinói lepel hiteles
másolata Székesfehérváron
Március 14-15-én a Krisztus Király-templomban megismerhető és
közelről látható a torinói lepel hiteles
másolata.
Program:
Március 14.:
10 és 14 óra: a lepel ismertetése
17 óra: keresztútjárás
18 óra: szentmise Sillye Jenő és
barátai közreműködésével
Március 15.:
9 óra: szentmise
10 óra: a lepel ismertetése
Csoportokat külön bejelentkezés
alapján fogadnak (tel.: 20 952 7521).
A lepel emberét, a tudományos
kutatások eredményét és a történelmi
hátteret Zemlényi János lelkipásztori
munkatárs mutatja be.
Horoszkóp
március 12. – március 18.

Programok március 13-tól 22-ig

Judy jósnő

16.30, Szent Kristóf-templom
A Villő énekegyüttes nagyböjti koncertje.

Szabó Petra
Március 13.
Ünnepi táncház a Kákics együttessel
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Program:
18 óra: gyermektáncház Panyi Anett-tel
19 óra: felnőtt táncház Györei Katával
18.45: ünnepi játszóház Kunos Lucával:
nemeztulipán, gyöngyös párta, huszárcsákó
és ünnepi kokárda készítése
17.45-20.30: Táncház-büfé Kemencés Tekivel
Világok határán
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Pálfalvi András verseskötetének bemutatója. A könyvet bemutatja és a szerzővel
beszélget Lukácsy József, a Vörösmarty
Társaság alelnöke. Házigazda: Tibai Tibor.
Tvrtko: Túl minden határon
18 óra, sóstói stadion
Utazás a Föld körül Csernobiltól ÉszakKoráig, a Szaharától a Jégszigetig Vujity
Tvrtkóval.
Március 14.
Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Egy kedves, répás nyuszit lehet készíteni.
Mivel húsvétig már nem lesz foglalkozás,
sok apróságot, csibét, tyúkot, nyulat, bárányt is lehet varrni. További felvilágosítás:
Fehérvári Kézművesek Egyesülete (20 259
2952 vagy kezmuvesek@gmail.com).
Kreatív szombat a könyvtárban
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme
Tavaszi virágok, húsvéti tojások, nyuszik
készítése quilling technikával. Foglalkozásvezető: Hekkerné Gócza Erika.
Vuk, a kisróka
16 óra, Köfém Oktatási és Közművelődési
Központ
A Pódium Színház interaktív, zenés mesejátéka.
Tavaszköszöntő
17 óra, Táncház
A nyitó kézműves foglalkozáson készül a
díszes párta, a Kossuth-bajusz, majd lesz
népi gyermekjátszó is. A Fehérvári Huszárok Egyesülete bemutatót tart a huszárság
szerepéről és történetéről, majd mulatság
zárja a rendezvényt 21 órától.
Passz: Évadnyitó buli
20 óra, Petz Söröző
Március 15.
Lehullott a Jézus vére

Március 16.
Játszani jó! – Maszatklub
16.45, Bőrgyár u. 2.
A SZÉNA Egyesület családi kézműves
foglalkozásra várja azokat az 1 és 5 év közötti gyerekeket, akiknek szülei fontosnak
tartják, hogy gyermekük minél korábban
lehetőséget kapjon az önálló alkotásra,
melynek során fejlődhet kézügyessége, kreativitása. A programon ingyenes a részvétel,
de előzetes regisztrációhoz kötött: 30 893
4606, szenaegyesulet@gmail.com.
Meseföldrajz
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta vezetésével az
azerbajdzsáni mesék világába utazhatnak az
érdeklődők. A program felnőtteknek szól.
Március 17.
Bélyegbemutató
10 óra, Felsővárosi Tájház
A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör
bélyegbemutató sorozatának következő
kiállítása. Műsort adnak a Felsővárosi Általános Iskola – Oberstädtische Grundschule
diákjai.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Tavaszi koszorú készítése horgolt virágokkal
és makramé nyuszival. A foglalkozást vezeti: Silye Sándorné és Richterné Márai Teri.
Így tedd rá! – népi játék és néptánc
16.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és

TOBORZÓ IRODA NYÍLT
A VELENCE KORZÓN
Várja a jelentkezőket
a Közép-dunántúli Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet!
Cím:
2481 Velence, Tópart utca 47.
Elérhetőségek:
06-30/490-0752; 06-22/454-023
Nyitvatartás:
Hétfő – Kedd:
Zárva
Szerda – Csütörtök:
11:00 – 16:00
Péntek:
11:00 – 15:00
Szombat – Vasárnap: 11:00 – 14:00

Könyvtár
Népi játék és néptánc keddenként 3-7 éves
korú gyerekeknek. Foglalkozásvezető: Szilvási-Grund Helga. Kapcsolat: 20 667 5775.
Váltócipő szükséges!
Szent László nyomában Erdélyben
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme
Vakler Lajos dokumentumfilmjének
vetítése.
Hétvezér est
18 óra, Hotel Magyar Király
Dévai-Nagy Kamilla Dalba foglalt élet című
előadása.
Vtp-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Március 18.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édesanyáknak.
Szóval győzni
13 óra, Hiemer-ház
A fiataloknak meghirdetett kommunikációs
verseny döntője.
A lovasberényi Szín-Kör Egyesület festménykiállítása
17.30, Köfém Művelődési Ház
A kiállítás április 18-ig tekinthető meg, melyen tizenhárom alkotó munkáját láthatjuk.
Tárlatvezetés Ujházi Péter kiállításán
18 óra, Csók István Képtár
A különutazás terei című kiállítást Izinger
Katalin művészettörténész mutatja be.

Az 1992 óta működő HABI Kft.
keres eladó vagy kiadó,
200-300 m2-es üzlethelyiséget
Székesfehérvár / Székesfehérvár
kistérségben, alkatrész kereskedés
céljából, frekventált helyen,
jó parkolási lehetőséggel.
Ajánlatát a
szekesfehervaralkatresz@gmail.com
email címen, vagy
a 06 30/414-0878-as

telefonszámon várom.

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban minden a tervei szerint alakul. Bármit
vesz a fejébe, az pontosan úgy lesz, ahogy tervezi,
és sikerre fogja vinni. Akármilyen akadállyal találja
szembe magát, könnyedén legyőzi őket. Csak legyen
magabiztos és tartsa szem előtt a céljait!

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.facebook.com/judyjos21/

2020.03.12.

Hajlamos lehet arra, hogy elbízza magát. Okosan
tenné, ha mindent előre megtervezne. Ha így tesz,
olyan dolgok is összejöhetnek, amikben bízni sem
mert. Érdemes lenne néha meghallgatnia a szakértők
vagy éppen a tapasztaltabbak tanácsát!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Tökéletes ez a hét a kapcsolatépítéshez. Új barátokat,
új üzletfeleket ismerhet meg. Legyen nyitott és merje
megmutatni önmagát, a humoros és kommunikatív
oldalát! Ugyanakkor nem ártana kicsit jobban odafigyelnie az egészségére!

Végre lazábbak a napjai és nem kell ezerrel pörögnie.
Viszont felmerülhet néhány személyes probléma,
amiket nem látott előre. Meglepetésként érik Önt, de
szerencsére képes lesz megbirkózni velük. A következő
napokban több alkalommal is sikert érhet el.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nem minden fekete vagy fehér, ezt jegyezze
meg, és akkor könnyen át fogja vészelni a hetet!
Legyen kicsit rugalmasabb, próbálja meglátni a
dolgok jó oldalát és a különböző helyzetekben a
lehetőséget!

Bizonyos dolgok megváltoztak Ön körül, talán a kapcsolatai is, és
egyelőre nem tudja, miként viszonyuljon hozzájuk. Ideje felelősséget vállalnia a tetteiért! Arra is rá kell döbbennie, hogy nem fogja
tudni követni a korábban kidolgozott ütemtervet a héten, mivel
valami sürgős és kiszámíthatatlan dolog fog felmerülni.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap
Március 19.
Varrjunk együtt húsvéti csibéket!
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás felnőtteknek.
Az önismeret fontossága a mindennapokban
17 óra, Szent Kristóf-plébánia
Tóth Tamás Az önismeret fontossága a
mindennapokban című foglalkozására várják az érdeklődőket Maroshegyre, a Szent
Kristóf-plébániára.
A zongorista II.
18 óra, Hotel Magyar Király
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadása.
Március 20.
Mesevár
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai
úti Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta tart foglalkozást
14 év alatti gyerkeknek.
Vidám kísértet
19 óra, Köfém Művelődési Ház
A Pódium Színház előadását a vígjátékokat
kedvelő felnőtt nézők számára ajánlják.

Március 21.
Krétafestés és kalligráfia
9 óra, A Szabadművelődés Háza
A jelentkezéshez regisztáció szükséges
az Ady E. utca 6. sz. alatt személyesen
vagy telefonon Lauschmann Ildikónál (30
997 2976) vag Ungvári Beatrixnál (20 324
9294).
Papírfonás
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme
A kedd délutánok mellett minden hónap
harmadik szombatján is várja az érdeklődőket a Vidám Kreatívok papírfonó
csoport és vezetőjük, Hekkerné Gócza
Erika.
Játszani jó!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai
úti Tagkönyvtára
Zengő bölcső foglalkozás 4 év alatti gyerekeknek Szűcsné Ott Adrienn-nel.
Papírvirágok készítése
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás.

A New World in Art művészeti alkotócsoport
kiállítása
15 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Bemutatkozik a költőtagozat is. Az ünnepélyes megnyitót Gönczy Rozália tartja.
Salih Dilán divatbemutatója és Opitz Barbara
koncertje
16 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központ
Salih Dilán kurd származású divattervező
divatbemutatója a kelet varázslatos világába
kalauzol el minket. Az eseményen fellép
Opitz Barbara.

A Barátság mozi műsora
Március 13.
18 óra: Úriemberek
20 óra: Sötét
vizeken

Pánikbetegség és
nárcizmus
19 óra: Csekély
esély

Március 14.
10 óra: A vadon
hívó szava
16 óra: Dolittle
18 óra: Táncterápia
20 óra: Zárójelentés

Március 19.
18 óra: Nyomorultak
20 óra: Taníts meg
repülni!

Március 16.
18 óra: Tékasztorik 2.
20 óra: Élősködők

Székely Csaba: Öröm és boldogság
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.
Március 22.
Vasárnapi tapétatúra
15 óra, Csók István Képtár
Mesés családi foglalkozás Ujházi Péter
kiállításán. A családi délutánt öt éves
kortól ajánlják. Bejelentkezés és bővebb
információ: rosta.helga@szikm.hu, 70 338
6176.
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A HETILAP

Március 17.
18 óra: Tess és én –
Életem legfurcsább
hete
20 óra: Talpig
fegyverben
Március 18.
18 óra: Csajos est:

Március 20.
16 óra: A torony
18 óra: Hogyan
legyél jó feleség?
20 óra: Nyomorultak
Március 21.
10 óra: Előre
16 óra: Taníts meg
repülni!
18 óra: A torony
20 óra: Hogyan
legyél jó feleség?

A Fehérvár Televízió műsora március 14-től 20-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2020. 3. 14. SZOMBAT

2020. 3. 15. VASárnAp

2020. 3. 16. Hétfő

2020. 3. 17. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
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: Bérces Viktor
ügyvéd, téma: Gondolatok a
kriminológia tudományáról
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég: Gönczi
Gábor intézményvezető,
Egészségdokk
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán, A
Don-kanyar-kápolna története
című könyv szerzője
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Szenczi
Jánosné elnök, Fehérvári
Kézművesek Egyesülete
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
István futónagykövet
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Pálya
Pompónia színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Felsőfokon magazin
19:50 Fehérvár Hangja-gála 2019
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Pálya
Pompónia színművész
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bérces Viktor
ügyvéd, téma: Gondolatok a
kriminológia tudományáról
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég: Gönczi
Gábor intézményvezető,
Egészségdokk
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Bazilika 250
14:10 Napi színes – ismétlés
14:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán, A
Don-kanyar-kápolna története
című könyv szerzője
14:40 XI. Fehérvári Versünnep
elődöntő 1. rész – ismétlés
16:10 Bringafieszta
16:25 MOL Fehérvár – Diósgyőri
VTK labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Ábrahám
Zoltán világutazó,
téma: Szingapúr
18:30 Nyergestető 1849 –
dokumentumfilm
19:00 A hét hírei
19:20 Márciusi ifjak – Egy
forradalom születése
A 2019-es székesfehérvári
ünnepi megemlékezés
ismétlése
20:20 DEAC – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
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 – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Ábrahám
Zoltán világutazó,
téma: Szingapúr
16:40 Felsőfokon
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Váczi Márk,
a Magyar Városkutató
Intézet munkatársa
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 Közéleti és Kulturális
Szalon 2018
21:20 Mits Jazz Band
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
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 – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Váczi Márk,
a Magyar Városkutató
Intézet munkatársa
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
sportközgazdász, téma: a
futball működési alapjai
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 Új Eldorádó
Van egy meseszép falu
Romániában, Verespatak.
Sok száz éves épületek,
földjükhöz, házaikhoz,
templomaikhoz, halottaikhoz
ragaszkodó emberek, s
ahol a környező hegyek 300
tonna aranyat és 1600 tonna
ezüstöt rejtenek. Itt akar egy
kanadai-román cég külszíni
fejtésű aranybányát nyitni.
21:40 Csík30 – 30 év boldogság
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Bármilyen hivatalos ügyet intéz vagy szerződést ír alá,
legyen nagyon körültekintő! Azok, akik szeretnének
valami újat tanulni, remek lehetőséget találhatnak vagy
kaphatnak. A héten több új ajtó nyílik meg Ön előtt,
amennyiben változtatni szeretne jelenlegi helyzetén.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Izgalmas napok várnak Önre. A szerencsésebbek
csodálatos lehetőségeket is kaphatnak és egy jobb
pozíciót kínálhatnak nekik! Végre azt érezheti,
megérte keményen küzdenie, mert nem marad el
a siker.

2020. 3. 18. 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 – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
sportközgazdász, téma: a
futball működési alapjai
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varga János
mérnöktanár 4. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Szent László nyomában
Erdélyben
21:25 A határon túli magyar
irodalom napjai 2019
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 3. 19. CSüTörTöK

2020. 3. 20. 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 – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varga János
mérnöktanár 4. rész
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Buzás Gábor.
Vendég: Csóbor-Kisari Linda,
a Csóbor Pincészet főborásza
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 Alba Fehérvár – Zalaegerszeg
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
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
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
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 – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Buzás Gábor.
Vendég: Csóbor-Kisari Linda,
a Csóbor Pincészet főborásza
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán költő
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
20:05 Agrárinfó
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 Koronázási szertartásjáték
2019 – Az élet magja –
IV. Béla koronázása
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 15. 18:30 Nyergestető 1849 – dokumentumfilm

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szépen halad előre, de az emberek megpróbálhatják
visszafogni. Ne vegyen részt semmilyen vitában! Hagyja, hogy munkája beszéljen maga helyett, senkinek sem
kell magyarázkodnia. Legyen kitartó, hagyja őket figyelmen kívül és fel fognak hagyni a tevékenységükkel.

Végre eljött az idő, amikor a kitartás és a kemény munka
megtérül! A felettesei észreveszik majd és előléptetik,
vagy legalábbis valamiféle jutalomban részesítik. A napokban a karrierje felfelé kezd ívelni. Feltétlenül használja
ki ezt a lehetőséget a lehető legteljesebb mértékben!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Néha kimondottan meggondolatlanul cselekszik és beszél,
emiatt sok konfliktusba keveredhet. Próbálja meg kicsit vis�szafogni magát, ha nem akar egész héten veszekedni! Ugyanakkor számos izgalmas előrelépési lehetőség jelenik meg az
életében, csak ki kell tudnia választani a legmegfelelőbbet!

Rendkívül élesek lesznek az ösztönei és sokat fognak
súgni Önnek. Még akkor is, ha mások nem értenek
egyet Önnel és más utat követnek, akkor is ragaszkodjon a saját útjához! Valószínűleg nehéz döntéseket kell
hoznia, de hamarosan megkapja a jutalmát érte.

FEHÉRVÁR
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Kultúra

Győztesek az élen

2020.03.12.

Vakler Lajos

Érdekes a pályafutása, hiszen
gyermekfővel kötelezte el magát a
zene világával, és ez máig kitart. Az,
hogy most már Gödöllőn is egészen
kimagasló szintű zenekart vezethet,
mennyit tesz hozzá szakmai pályafutásához?
Egy úgynevezett vidéki zenekarnál
az ember mindent meg tud tanulni. Műfaji sokszínűség jellemzi
ugyanis ezeket az együtteseket: egy
helyen játszhatja a legkomolyabb,
igényes zenéket. Ez nagyon sokat
számít a tanításban és a vezénylésben is. Az elmúlt tíz évben, mióta
Gödöllőn vagyok művészeti vezető,
igyekeztem ebbe beletanulni.
Kórustagként kezdte, később karvezető
lett, majd karnagy. Tanít az akadémián, művészeti vezető Gödöllőn. Melyik
az a tevékenység, amely minden
percben örömet okoz?
A tanítás és a vezénylés egyaránt
kitölti az életemet. Amikor sokat
tanítok, akkor nagyon jó utána
profi zenekarokkal dolgozni, és
ez fordítva is igaz. Egy komoly

Fotó: Simon Erika

A fenti címmel folytatódott hétfőn az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc
Hangversenybérlet-sorozata. Horváth Gábor
vezényletével Brahms, Goldmark és Weber
művei csendültek fel a Vörösmarty Színházban.

A klasszikus zene ünnepe volt a Vörösmarty Színházban

próbaidőszak után szeretek ismét
tanítani.
Milyen gondolatokkal fogadta Major
István meghívását erre a koncertre?
Bár először vagyok itt, nagyon sok
jót hallottam a zenekarról. Örültem
a meghívásnak és nagyon bízom

benne, hogy nem fognak csalódni
bennem!
Nagy kihívás az a három darab, amely
felcsendült a Vörösmarty Színházban?
Weber nyitányát még a 2002-es karmesterversenyre tanultam meg. Nagyon szeretem, hiszen az Oberont és

a Bűvös vadász nyitányát is szoktuk
játszani, de ez is egy gyöngyszem.
Brahms II. szimfóniája is többször
terítéken volt, nagyon szeretem mind
a négy Brahms-szimfóniát. Goldmark
hegedűversenye viszont új számomra, de az is egy remekmű!

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR
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Fejér megyei túraútvonalak a világ legszebb célpontjai között
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
A huszonöt legjobb utazási célpontot listázta
2020-ra a National Geographic. Közéjük
sorolták a magyarországi Országos Kéktúra
útvonalát is, mely impozáns Fejér megyei
szakaszokkal is rendelkezik.

Fotó: Kiss László

A Kalahári sivatag, az ausztriai
Hochalpenstrasse, a Grand Canyon
vadregényes sziklavilága és az
Országos Kéktúra útvonala – mi

a közös bennük? Idén a legismertebb tudományos ismeretterjesztő
magazin, a National Geographic
nemzetközi honlapja a huszonöt
legvonzóbb utazási célpont között
ajánlja őket. Az Országos Kéktúra
Magyarország északi tájain végighaladó, az Írott-kőtől Hollóházáig
tartó, folyamatos, jelzett turistaút.
A hossza több mint ezeregyszáz kilométer, mely huszonhét rövidebb
szakaszból áll.

Tavasszal a legjobb túrázni!

Története egészen az 1930-as
évekre nyúlik vissza: ebben az
évben kezdték meg a magyar
turistajelzés-hálózat egységesítését.
Az Országos Kéktúra (és a hozzá
kapcsolódó Gyermek Kéktúra)
egyúttal jelvényszerző túramozgalom is, melynek teljesítését a
Magyar Természetjáró Szövetség
(MTSZ) teljesítői jelvénnyel ismeri
el. Teljesítése sem időponthoz, sem
időtartamhoz nincs kötve, és nincs
nevezési díja sem. Az útvonalon
százötvenkét bélyegzőpont is várja
a túrázókat.
A toplistára a magyar National Geographic szerkesztősége

ajánlotta az útvonalat: „A magyar
csapat kiemelten foglalkozott a túrával, 2017-ben még egy különszámot
is kiadtak a témában.” – mondta
Stramszky Judit, a Magyar Természetjárók Szövetségének szakmai igazgatója a Duna Televízió
Család-barát című műsorában.
Hozzátette: ma már Magyarországon aki kicsit is érdeklődik a
kirándulás, a túrázás iránt, szinte
biztos, hogy végigjárta a túra egyegy szakaszát. Tavaly rekordot
döntött a túrát teljesítők száma,
több mint hétszázan járták végig
az Írott-kőtől Hollóházáig tartó
útvonalat.

Fotó: Pál Loránd

Fotó: Kiss László

Vadregényes tájakon járhatunk

Csókakőt is érinti az útvonal

A fejer-tura.hu adatai szerint az Országos
Kéktúra Fejér megyei távjai az alábbiak:
Első szakasz: Csőszpuszta – Kisgyón – Bakonykúti – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Csókakő
vasúti megállóhely. Táv: 36,9 km, szintkülönbség: 360 m, menetidő: 738 perc.
Második szakasz: Csókakő vasúti megállóhely – Gánt
Táv: 18,6 km, szintkülönbség: 360 m, menetidő: 315 perc.
Harmadik szakasz: Gánt – Mindszentpuszta – Kőhányáspuszta
Táv: 12,3 km, szintkülönbség: 290 m, menetidő: 213 perc.
Negyedik szakasz: Kőhányáspuszta – Várgesztes – Szárliget vasútállomás.
Táv: 17,6 km, szintkülönbség: 510 m, menetidő: 315 perc.
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Mi lesz a munkával a járvány idején?
A HETILAP

Papp Brigitta

Ami pillanatnyilag biztos: a magyar
munkajogi szabályozás nem tartalmaz speciális rendelkezéseket arról, hogy járvány idején konkrétan
mit kell tennie a munkáltatóknak,
és mit tehetnek az ezzel kapcsolatos munkajogi problémák kezelése
érdekében. A Munka Törvénykönyve nem ismeri a karantén fogalmát.
Ugyanakkor egy cég a járványveszélyre tekintettel mentesítheti
az alkalmazottakat a munkavégzés
alól, ennek időtartamára alapbér
jár. Időlegesen, vészforgatókönyvként felmerülhet az otthoni munkavégzés is. Az üzletmenet ilyen
formájú fenntartása azonban nem
minden típusú munkánál alkalmas,
ráadásul Magyarországon erősen
gyerekcipőben jár az otthonról
végzett munka.
Egyes statisztikák szerint jelenleg
mindössze az európai átlag fele, a
munkavállalók két és fél százaléka
dolgozik folyamatosan távmunkában, de van olyan kutatási
eredmény is, miszerint azoknak a
magyar cégeknek a hetven százaléka, ahol most nincs lehetőség a
távmunkára, nem is tervezi annak
bevezetését.
Persze ad hoc jelleggel az otthoni
munkavégzést sem lehet bevezetni,
hiszen egészen más munkajogi
szabályoknak kell megfelelni
munkáltatónak, munkavállalónak
egyaránt, illetve az sem elhanyagolható, hogy a megfelelő eszközpark
is rendelkezésre kell, hogy álljon.
A cégek szabadságra is küldhetik
a dolgozóikat, ám a váratlanul
bekövetkező szükséghelyzetben
a szabadság kiadására vonatkozó
szabályokat nem mindig lehet
betartani. Ha az alkalmazottat saját
kérésére mentesítik a munkavégzés
alól, egyedi megállapodás szerinti
díjazás vagy fizetés nélküli szabadság adható ki, ám ezzel is vigyázni
kell: ha a munkavállaló jogszerű
indok nélkül tagadja meg a munka-

Fotó: Bácskai Gergely

A koronavírus-fertőzés terjedése mostanra nem
egy távoli történet, így a munkáltatónak, de
a munkavállalónak is érdemes felkészülnie a
fertőzésgyanú vagy a vírus konkrét megjelenése esetén felmerülő kérdésekre, teendőkre.

Nagy kérdés, hogy mi a teendő, ha valaki azért nem tud munkát végezni, mert esetleg az iskolát bezárják fertőzésveszély miatt és a gyermek
felügyeletéről gondoskodnia kell

végzést és a járványra hivatkozik,
akkor könnyen munkajogi szankció, esetleg elbocsátás lehet a vége.
Nagy kérdés, hogy a munkavállaló
mentesülhet-e a munkavégzés alól
és jár-e ilyen esetben munkabér, ha
nem tud munkát végezni például

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

• Emelőgép-ügyintéző
• Munkavédelmi technikus
• Tűzvédelmi előadó
• Targoncavezető
• Emelőgép kezelő
• Földmunkagép kezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

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

A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú nonprofit Kft. határozott időre

RECEPCIÓS

azért, mert az iskolát bezárják fertőzésveszély miatt, és a gyermeke
felügyeletéről gondoskodnia kell.
Azonban a fentieknél egyértelműbb a helyzet, ha valaki elkapja
a koronavírust vagy hozzátartozója
ápolásra szorul: ilyenkor a beteg-

Székesfehérvári Építőanyag
Centrumunk

ÁRUKIADÓ-TARGONCÁS
munkatársat keres.

Feltétel: érettségi
Előny: építőanyag-ismeret és
targoncavezetői jogosítvány
Amennyiben nincs,
a megszerzését TÁMOGATJUK!
JELENTKEZÉS:

allas@braunbau.hu
06-30/749-0201
A Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

TAKARÍTÓNŐ

munkatársat keres!

FŐBB FELADATOK:

• recepció zavartalan működtetése
• általános adminisztrív feladatok
• telefon, e-mail, posta, webes felület kezelése
• ügyfélszolgálat, adminisztatív feladatok,
tájékoztatás, pénzkezelés
• rendezvényszervező munkájának támogatása
• az épület főbb adatainak ismerete

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Amennyiben az általunk megjelölt munkakörre pályázni
kíván, kérjük juttassa el hozzánk szakmai önéletrajzát és
végzettséget igazoló bizonyítvány másolatait, bruttó bérigény és várható munkába állás időpont megjelöléssel az
info@proalbaregia.hu email címre.

Jelentkezési határidő 2020. mácius 20.

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:

• minimum középfokú végzettség
• számítástechnikai ismeretek (MS Office, Excel,
Word)
• esetenként hétvégi munkavégézés vállalása
• precíz önállló munkavégzés

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Székesfehérvár Hiemer-ház

RECEPCIÓ

szabadság és táppénz elérhető számára. A hatósági elkülönítés szintén
táppénzre jogosít, a vállalat által elrendelt vagy önként vállalt karantén
esetén viszont ez nem alkalmazható,
ahogy akkor sem, ha csak a fertőzés
lehetősége, gyanúja áll fenn.

munkatársakat keres!

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:

• minimum alapfokú végzettség
• hasonló területen szerzett tapasztalat
• rugalmasság, önmagára igényes
személyiség
• csapatmunkára való hajlandóság
AMIT KÍNÁLUNK:

• 3 havi munkaidő keretben foglalkoztatás
• hétvégi, délelőttös-délutános munkavégzés
• versenyképes munkabér
• bérlet térítés
• prémium
MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Székesfehérvár MOL Aréna Sóstó

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Amennyiben az általunk megjelölt munkakörre
pályázni kíván, kérjük juttassa el hozzánk szakmai
önéletrajzát bruttó bérigény és várható munkába
állás időpont megjelöléssel az info@proalbaregia.
hu email címre, vagy személyesen Székesfehérvár
Irányi Dániel utca 4. telephelyünk portájára.

Fiatal és tapasztalt vállalkozók együttműködése
Magyarországon!

#Téged keresünk..
..ha szeretnél egy szuper csapat tagja lenni!
Kattints karrieroldalunkra a

grundfos.hu-n

és töltsd fel önéletrajzodat a GYÁRTÓSORI DOLGOZÓ pozícióra!
Amit kínálunk:
• Bruttó 232.000 Ft kezdő alapbér
• Havi bruttó 32.000 Ft cafeteria
• 40% műszakpótlék forgó műszak esetén
• Bruttó 25.000 Ft jelenléti prémium az 1. teljes hónaptól
• Évente kétszer bónusz kiﬁzetés
• Hétfőtől péntekig tartó 8 órás munkaidő
• Határozatlan idejű szerződés, saját állományú foglalkoztatás
keretén belül
Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Forgó műszak vállalása
Feladat:
• Komplett szivattyúk összeszerelése, csomagolása, tesztelése
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár
Emberközpontú

Fenntartható

Őszinte és
megbízható

Független

Parnerközpontú

Töretlen
ambíciók

Legalább 3 éve vállalkozó vagy? Vezetője vagy középvezetője vagy a cégnek?
Szívesen megosztanád a tudásodat másokkal? Nyitott vagy új szemléletek
befogadására? Szívesen dolgoznál együtt lelkes, fiatal vállalkozókkal?
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ), mint az ERASMUS
for Young Entrepreneurs program egyik hazai közreműködő szervezete várja
olyan hazai, tapasztalt vállalkozók jelentkezését, akik szívesen dolgoznának együtt
fiatal, pályakezdő vállalkozókkal. Nincs témaköri korlátozás, így bármilyen területen
is dolgozol, a program lehetőséget biztosít egy nemzetközi együttműködés
kialakítására.
A programban fogadó félként részt vevő vállalkozók, a program nyújtotta előnyöket
kihasználva több hónapig egy motivált, új munkatárs segítségével fejleszthetik a
vállalkozásukat, új szemléletet és külső nézőpontot bevonva a cég életébe. A közös
munka során a fogadó fél megismerheti egy motivált pályakezdő ötleteit, illetve további
előny, hogy a fiatal vállalkozóval való munka költségmentes. Az együttműködéssel
mindkét fél nyer, egyrészt új európai piacokat vagy üzleti partnereket ismerhetnek
meg, másrészt eltérő üzletviteli módszereket sajátíthatnak el egymástól, sőt az együtt
töltött idő egy hosszú távú nemzetközi partnerség kezdete is lehet. A nyelvi akadályok
sem jelenthetnek gondot, hiszen lehetőség van olyan fiatal magyar vállalkozó
fogadására is, aki valamelyik környező Európai Uniós országban él. A program
további előnye, hogy nincs iparágbeli megkötés, minden területről várnak fogadó
vállalkozókat, legyen akár valaki kertész, pék, építési vállalkozó vagy programozó.
Ha szívesen venne részt fogadó félként a programban, ne habozzon felkeresni az
Ügynökség munkatársát, Baráth Gabriellát a gbarath@kdriu.hu e-mail címen vagy
a +36 20/917-2741 telefonszámon! A programmal kapcsolatos további részletek
és információk megtalálhatók az Ügynökség honlapján: http://www.kdriu.hu/
erasmus-fiatal-vallalkozoknak-az-europai-vallalkozoi-csereprogram/, valamint a
program hivatalos oldalán: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. A programban
résztvevők által írt beszámolókért, egyéb információkért keresse fel az Ügynökség
Facebook oldalát: https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA/

be think innovate

Cégünk a VIDEOTON Vállalatcsoport egyedi gépek tervezésével és gyártásával foglalkozó tagvállalata.
Az alábbi pozícióba keressük munkatársainkat:
ELEKTRONIKAI SZERELŐ

CNC ESZTERGÁLYOS

Feladatok:
Feladatok:
• Különleges, egyedi berendezések mechanikai/elektromos összeszerelése
• egyedi alkatrészek gyártása
• Robotok, robotcellák mechanikai/elektromos összeszerelése
• gyártáshoz szükséges szerszámok kiválasztása
• előállított termékek méreteinek ellenőrzése mérőeszközök segítségével
Elvárások:
• Bármilyen középfokú műszaki végzettség (kiemelten: telefonhálózatElvárások:
szerelő, elektronikai vagy mechatronikai műszerész, villanyszerelő,
• szakirányú végzettség
autóvillamossági szerelő) vagy hasonló területen szerzett jártasság
• min. 1-2 éves szakmai tapasztalat
• Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
• NCT vezérlő ismerete
• Kreativitás, új technológiák iránti érdeklődés
• műszaki rajz olvasási készség
• Két műszakos munkarend vállalása
Előnyök:
• Egyedi berendezések mechanikai összeszerelésében szerzett tapasztalat
• Elektronikai és pneumatikus ismeretek
Amit kínálunk:
• Érdekes, változatos munka
• Cafeteria + mozgóbér
• Kulturált munkakörnyezet
• Ingyenes egészségügyi szűrések
• Kedvezményes üdülési és sportolási
lehetőségek

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. • Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: job@asyst.videoton.hu
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Portré

Elszántság, kitartás, győzelem!
A HETILAP

Kiss György
Egy lány a szomszédból: semmi allűr, csak
szívvel végzett munka és szerényen viselt siker.
Orsovai Renáta, Székesfehérvár ismert énekesnője Rácz Gergővel együtt A dal idei győztese.
Tapasztalatairól, terveiről beszélgettünk és
arról, mit jelentenek számára a közönség által
megszavazott díjjal járó lehetőségek.

Fotó: Kiss László

Városunkban gyakorta vállalsz fellépéseket, ám az esetek többségében a saját
zenekarod, a Nene zenei anyagából.
A dal esetében mennyire volt kihívás
duettformátumban, ráadásul egy
országosan is ismert zenésszel, Rácz
Gergővel a színpadra állni?
Gergővel régebbi munkakapcsolat
köt össze, többek között a Szerencseszombat című műsorban is
bizonyíthattunk a Rossz vér vagy a
Hát sok boldogságot! című felvételeinkkel.
Új elemként tapasztalhatta a közönség, hogy mennyire otthonosan érzed
magad az akusztikus hangszerelés
kivitelezésében.
Nem volt egyszerű az éneklés
mellett zongorázni, mindezt annak

nehéz így megélni a közönség feléd
irányuló kritikáit?
Mindannyiunk életében ott vannak
a kritikák, amelyeket a legkülönbözőbb helyekről kapunk, szerencsés
esetben önmagukat felvállaló emberektől. Ez egy folyamat, ezt is tanulni
kell, a kritikákból pedig okulni!
Mi a Nene és Orsovai Reni zenei
sikerének a titka?
A legnagyobb előny az, hogy minket nem kitaláltak, létrehoztak,
hanem mi építettük fel önmagunkat, így azt tesszük, amiben jól
érezzük magunkat. Ez természetesen abban is megmutatkozik,
hogy egy-egy dal létrehozásán
közösen dolgozunk, meghallgatjuk
egymást, ahogy az olykor eltérő
nézeteket is!
Óvatosan fogalmazva is egyértelműen
jó véleményt kaptatok A dal döntőjében a közönségtől, hiszen a Mostantól
című számotokat ítélte a közönség a
legjobbnak. Ez a diadal viszont idén
először nem jelenti azt, hogy részt
vesztek az Eurovíziós dalfesztiválon.
Az is nagy lehetőség, hogy támogatást kaptunk a folytatásra, építke-

Orsovai Reni, A dal idei győztese

tudatában, hogy milliók figyelik a
produkciónkat. És igen, az akusztikus forma minden előadónak
nagy kihívás, hiszen ilyenkor jön ki
igazán, hogy ki mennyire „valódi”.
A stúdiómunka során sokat lehet
javítani, de az akusztikus megjelenés maga a nyers valóság!
Korábban is szerepeltél már A dal című
produkcióban, igaz, akkor mérsékelt
sikerrel, a Mese a királyról című
dalotokkal.
Valóban, 2018-ban az egy kimondottan lírai hangvételű szerzemény
volt. Ám akkor is az volt előttem,
hogy nem számít, ha nem kerülünk
a legjobbak közé: tapasztalatot
gyűjthetünk az országos megjelenéssel, mi több, gyarapíthatjuk
ismereteinket, tudásunkat. Az
érzelem nagyon fontos a mindennapokban, és igen, az volt a célom,
hogy tudja a közönség, nincsenek
egyedül: mi is voltunk, vagyunk
úgy, ahogy ők, hiszen az élet nem
csak az örömteli pillanatokról szól!
Aki eddig nem ismert, az is láthatja,
hallhatja, hogy nyilatkozataidban ott
van az alázat, a tisztelet. Mennyire

zésre, amire egyébként nem lenne
forrásunk. Tulajdonképpen ez egy
közönség általi szponzoráció, hiszen ők szavazták meg. Sokan gratuláltak, rengeteg üzenetet kaptam,
nem beszélve a sajtónyilvánosságról, és ez sokat számít! Az a célunk,
hogy minél több emberhez eljussunk és hosszú távon építkezzünk.
Rácz Gergővel folytatjuk a közös
munkát, de ugyanúgy megyek
koncertezni Denizzel is és a saját
zenekarommal, a Nenével. Gergő
zenekarának már régóta tagja vagyok mint vokalista, csak most egy
kicsit jobban előtérbe kerültem.
Mikor láthatunk benneteket ismét
Székesfehérváron?
Március huszadikán léptünk volna
fel a Petőfi Kultúrtanszéken, de a
koronavírus miatt egyelőre nem
tudjuk, mi lesz a koncertekkel, a
fesztiválokkal. Ahogy lehetséges,
koncertezünk minél többet, addig
zenéket írunk, klipeket forgatunk.
Ugyanúgy tanítok éneket a Gorsiumban, ahogy eddig, és bár most
sok az interjú, a fotózás, ennek ellenére az maradok, aki eddig voltam!

2020.03.12.
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Közéleti hetilap

Kossuth kiflije

Kurucz Tünde

Pozsony esete a kiflivel és
a patkóval

Hozzávalók egy közepes
tepsihez

Fotók: Kiss László

Kossuth – Jókaival vagy Deákkal ellentétben – nem tartozott a híresen nagy ínyencek
közé, mégis elneveztek róla egy édességet.
A Kossuth-kifli egy félhold alakú citromos
piskóta, melynek tetejét dióval, mandulával,
alkalmanként egy kis mákkal hintették meg.
Nézzük, hogy készül!

A híres kifli története a reformkori
pozsonyi országgyűlések időszakába nyúlik vissza. A képviselők
akkoriban Palugyai Jakab Vasforrás
nevezetű vendéglőjében ebédeltek,
utána kávét és édességet is fogyasztottak.
Kossuthnak a legenda szerint nagy
kedvence volt a könnyed, citromos piskóta. Később, amikor a
politikust már az egész országban
ismerték, Palugyai elnevezte róla
a süteményt, hátha jót tesz az üzletnek. Az ősmarketinges fogás jól
működött: a Kossuth-kifli nemcsak
a reformkor egyik legkedveltebb
desszertje lett, hanem a receptje –
több formában ugyan – a mai napig
fennmaradt. Előnye, hogy azok is
könnyen és gyorsan el tudják készíteni, akik a konyhában kevésbé
rutinosan mozognak.
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A Kossuth-kifli a tetején lévő mandulától lesz igazán finom!

a habverőről. A felvert fehérjét ezután óvatosan a cukros-vajas mas�szába forgatjuk, majd hozzáadjuk a
lisztes keveréket is. A tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és a
tetejét megszórjuk darált mandulával. (Ha nem kapunk, használhatunk helyette mandulapelyhet is.)

A süteményt nagyjából harmincöt
perc alatt aranybarnára sütjük. Miután kihűlt, nagy pogácsaszaggatóval vagy pohárral félhold alakúra
szaggatjuk. Porcukorral meghintve
kávé mellé fogyasztjuk, pont úgy,
ahogy annak idején az államférfiak
tették Pozsonyban.

• 20 deka liszt
• 20 deka vaj
• 20 deka porcukor
• egy evőkanál rum
• egy evőkanál vaníliaaroma
• egy citrom leve
• négy tojás
• fél tasak sütőpor
• egy késhegynyi só
• egy marék darált mandula

A Kossuth-kiflit sokan összekeverik a pozsonyi kiflivel, ami
egy patkó alakú, dióval vagy
mákkal töltött édesség, melynek eredetét balladai homály
fedi. Egyes történetírók a pozsonyi, míg mások a bécsi cukrászokhoz kötik. Annyi azonban
biztos, hogy az 1590-es években
már szerepelt a vendéglők kínálatában. A legenda szerint a
kifli (németül Kipfel) nevet egy
Wendler nevezetű bécsi pék
találta ki a város sikertelen
török ostroma után. Az ihletadó a városfalon kívüli Szent
István-templom volt, melynek
tetején a félholdat a bécsiek
keresztre cserélték. A mester
úgy gondolta, hogy készít egy
ehető félholdat, amit az emberek jóízűen elfogyaszthatnak
kárpótlásul azért, mert annyit
koplaltak az ostrom alatt. A sütemény a templomorom (Gipfel)
után kapta a kifli (Kipfel) nevet.
Egy másik történet úgy tartja,
hogy 1785. december 6-án
Scheurmann pékmester egy
új, töltött finomságot tett ki a
kirakatába, ami a köznyelvben
Pressburger beugle (pozsonyi patkó) néven lett ismert.
A mákos és diós patkókat
később a reformkorban szinte
mindegyik pékségben lehetett
kapni.

Kossuth rostélyosa

A sütőt előmelegítjük száznyolcvan
fokra, légkeveréssel. A lisztet átszitáljuk és hozzáadjuk a sütőport.
A langyos vajat habosra keverjük
a cukorral, a rummal, a vaníliával
és a citrom levével. Közben egyenként hozzáadjuk a tojássárgákat is.
A tojásfehérjét a sóval közepesen
keményre verjük. Akkor jó, ha már
szép fényes, de még lassan lecsorog

Ha nincs pogácsaszaggató, pohárral is ki lehet szaggatni

Kossuth polgáremberként a
korabeli urakhoz képest nem
evett sokat. A legenda szerint
a tiszai halászlé volt az egyik
kedvence, és ha tehette, szívesen fogyasztott nyers gyümölcsöt vagy vacsora után egy kis
lekváros fánkot. Ennek ellenére
kiflin kívül kenyeret, szeletet és
rostélyost is elneveztek róla. Ez
utóbbi gyakorlatilag egy lecsós
krumpli, amihez marhahúst is
szeleteltek.

Rendelhetsz nálunk szülinapi, esküvői tortát.
Süti kínálatunkban mindenki megtalálja a
kedvére való finomságot. Vegán, nyers vegán,
cukormentes vagy hagyományos sütemények
között válogathatsz.
Ha betérsz hozzánk, próbáld ki FŰTÖTT
teraszunkat is, ahol zöld környezetben
fogyaszthatod el kávédat, sütidet, reggelidet!
Tortarendeléssel kapcsolatban keress minket
telefonon: 0620/466-5363 vagy add le rendelésedet
honlapunkon: www.saveur.hu
Székesfehérvár, Budai út 140.

Fotó: europeana.eu

Szeretettel várunk Székesfehérváron a Saveur
Kávézó és Cukrászdában a hét minden napján,
reggel 9-től este 19 óráig!

Palugyai és Kossuth kapcsolata a kiflivel nem ért véget. A vendéglős 1848 elején megvette
a pozsonyi Zöldfa Szálló éttermét. 1848. március tizenhetedikén ennek az erkélyéről
hirdette ki Kossuth Lajos a téren gyülekező tömegnek, hogy V. Ferdinánd Batthyány Lajost
bízta meg az első felelős magyar kormány megalakításával.
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Kegyeleti út Székesfehérvárról Auschwitzba
Bácskai Gergely

Székesfehérváron, az Izraelita temető előtti téren
a holokauszt áldozatainak emlékművénél, majd
Auschwitz-Birkenauban hajtott fejet a város polgármestere a koncentrációs táborok felszabadításának
hetvenötödik évfordulóján. Cser-Palkovics András
és Gergely Anna történész a megemlékezés jeleként
Fehérvárról magukkal vitt kavicsokat helyeztek el a
birkenaui végállomás bejáratánál.

A vészkorszakban a kiűzetésre és halálra ítélt embereket Székesfehérváron
is a gettógyűjtőházakba zárták, majd
1944. június 6-án a város peremére, a
vasútállomás melletti Szabó-téglagyárba hurcolták. A téglagyárban 1944.
június 10-e és 13-a között semmilyen

élelmezés nem volt, és már itt többen
öngyilkosságot követtek el. A megyéből
összegyűjtött 2743 ember elszállítására
június 14-én került sor. A hitközségi
feljegyzések azonban 2866 személy kiszállítását rögzítették, akik közül 1850
székesfehérvári lakos volt, köztük Dr.
Hirschler Pál, a város tudós rabbija is.
Auschwitz-Birkenau: az emberi
kegyetlenség, a brutalitás, a gyűlölet,
a gyalázat, a kíméletlen embertelenség helye és szimbóluma – mondta
Cser-Palkovics András polgármester:
„Megrázó élmény volt látni a helyet, ahová
a város gettójából vagonokba zárva hurcolták a fehérváriakat is, ahol szenvedtek,
meggyalázták őket emberi mivoltukban és
ahol elpusztították őket. A mi városunk

A fehérvári zsidó lakosság töredéke tért csak haza: százharmincegyen vergődtek vissza a
koncentrációs táborokból, száztizenkilencen pedig a munkaszolgálatból

Fotók: Bácskai Gergely
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Auschwitz-Birkenauban hajtott fejet a város polgármestere a koncentrációs táborok felszabadításának hetvenötödik évfordulóján

polgárait is, székesfehérvári embereket, egész családokat kisgyermekektől a
nagyszülőkig. Fontosnak tartottam, hogy
Auschwitz felszabadításának hetvenötödik évfordulóján a város teljes közössége
nevében ezen a megrázó helyen hajtsak
fejet emlékük előtt. Az emlékezés virágai és
a holokauszt áldozatainak fehérvári emlékművétől hozott kövek elhelyezése kifejezése
annak, hogy a veszteség városunk egészét
érte. Személyes jelenlétemmel pedig elkötelezettségünket szeretném kifejezni amellett,
hogy az áldozatok emlékét nem felejtjük.
Nyugodjanak békében!”
A XI. Izraelita Községkerület rabbikara
egyetlen kivétellel mártírhalált halt a holokauszt során. Igaz papi lélekkel éltek
és szilárdan álltak őrhelyükön a tanítás

Házhoz viszik a mesét
Szabó Petra, Kovács V. Orsolya
Vásári komédiákat idéző gólyalábasok fogadták
az érkező gyerekeket a Szabadművelődés Házában a Házhoz visszük a mesét nyitórendezvényén.

Mi lesz a közoktatással?

Melinda meseíróval és a Hahota
Gyermekszínházzal közösen valósította meg az ötletet. Hogy még
színesebbé tegyék az eseményeket,
egy 1960-ban készült régi Ikarus
busszal repítik el a gyermekeket a
mese világába.
„A kezdeményezés célja, hogy minden
kisgyermek Magyarországon – éljen az ország bármely szegletében
– átélhesse ezt a csodálatos érzést,
a csodálatos mesék világát. Ez a kis
csapat, akik így összeálltunk, szeretnénk hozzájuk eljuttatni a mesét, azt a
legszebb érzést, ahogy elővarázsoljuk
mindenkiből a gyermeki énjét, legyen
akár felnőtt, akár öreg, akár éppen
gyermek.” – foglalta össze Iváncsics
Zsolt.

Fotó: Kovács V. Orsolya

A március hatodikai előadáson állami nevelésben élő gyermekek, az
Arany János iskola ötven tanulója,
a zalagyömörői Tóth Kornél és két
kisfiú a devecseri Fanni házból is a
nézőtéren foglalt helyet. A mostani
és a további rendezvények célja,
hogy minden gyermekhez egyformán eljusson a mesék varázslatos
világa és a fantázia szabad szárnyalásából eredő örök emlékek.
A kezdeményezés elindítója Iváncsics Zsolt sportoló, aki Szabados

Elbűvölték a gyerekeket

és a nevelés szolgálatában, és elkísérték
közösségüket a halálba – emlékeztetett
Gergely Anna történész: „Legyen áldás
a mártírok szent emlékén! Híveivel együtt
hurcolták el Fisch Henrik kápolnásnyéki
rabbit, aki egyetlen rabbiként tért vis�sza a községkerületbe 1945-ben. Egyetlen
képviselője volt a hajdan virágzó községkerület rabbitanácsának, aki beszámolhatott a
lágerekről, paptársai elpusztításáról.”
A magyar zsidóság veszteségeit a források hiányossága, bizonytalansága miatt
csak nagyságrendileg lehet becsülni. A
felszabadulás után megjelent szakmunkák a magyar zsidóság hatszázezer fős
emberveszteségéről írnak, míg az újabb
kutatások négyszázötven-ötszáz ezerre
teszik az áldozatok számát.

Buzás Gábor
Válságban a közoktatás, el kellene halasztani
az új Nemzeti Alaptanterv bevezetését, és
sztrájkban is gondolkodnak a pedagógus-szakszervezetek – erről beszélt Totyik Tamás
szakszervezeti alelnök Fehérváron.

„Ha ezek a folyamatok, amik megindultak 2010 után, teljesen beérnek,
akkor a közoktatási rendszer a szó valódi értelmében összeomlik.” – kezdte
előadását a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke.
Totyik Tamás összeállított egy
vitairatot a magyar közoktatás
válságáról, melynek részleteit csütörtökön ismertette a Tarsoly Ifjúságért Egyesület Közösségi terében.
Mint elmondta, a Pedagógusok
Szakszervezete közleményben kéri
az oktatási kormányzatot, hogy
egy évvel halassza el a nemzeti

alaptanterv és a hozzá kapcsolódó
kerettantervek bevezetését. Így
indokolta a kérést: „Nem történt meg
a társadalmi vita és egyeztetés a szakmával, ezért elkapkodottnak érezzük
ennek a bevezetését. Másrészt nagyon
rövid idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy
ezt a szakmailag kidolgozatlan anyagot
az intézmények át tudják vezetni.
Harmadrészt nem tudnak elkészülni
sem a tankönyvek, sem a pedagógusok
átképzése az új követelményrendszer
bevezetéséhez.”
Az előadásból kiderült, hogy a
szakszervezet szerint egy magyar
pedagógus átlagosan 54-56 órát dolgozik egy héten, ezért erejük sincs
tiltakozni. Mint elhangzott, a rendszer pedagógushiánytól szenved. A
Pedagógusok Szakszervezete és a
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete közös sztrájk indításáról
egyeztet.
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Saitos Lajos

Balajthy Ferenc

Világosan – setéten
Tornai Józsefnek

Ó-apám és ó-anyám
génjei rostján én
én a világfi megszülettem
s váltam szárazon/vízen
mindenkor híven szolgává
én az örökítő anyag
ki azon töpreng
megérte-e nem érte-e(?)
így kimondhatatlanul is
érted haragszom
nem ellened legkisebb
ük-üköm
még így is
ilyen világosan –
setéten…?!
Kozma Tamás

A Déli Vasút partján
Nagyon is helyes benyitni a fehérvári
indóház melletti csehóba, mert ott
kétszínű Art-deco nyomatok
függnek a falakon. Gyűjtőjét,
M. Tóthot (felületesen) ismertem:
sejteni lehet, hogy némelyek
adósság fejében maradtak itt.
Ahol Thonet székeken
kamásnis, békebeli urak
kapucíner mellett terpeszkedve
böngészik napilapjaikat.
A sört hordó pincérek
mintha mind piszék lennének,
pedig csak proligőggel teltek.
A pikolófiú égő fülekkel
csámpáz utánuk.
A söntés bejáratát korszerű
plasztik szék torlaszolja el.
A csapos (vállkendős matróna)
védelmét ellátó hisztis öleb
vérvörös szemmel, bősz
csaholással onnét ugrik neked,
de ne félj, mihelyst rendeltél,
visszatelepszik a székre,
mintha csak aludna.
Utazni jó, bátorítok mindenkit.
A pécsi (nem bécsi!) WARTESAAL sarkában
már egy selejt, fekete zongora is áll
JÁTSSZ RAJTAM!
felirattal.
Bartal Klári

Szent Anna-tó
Fut a felhő, borzong a tó,
Benne kéklik messzi égbolt,
Körülállják komor ormok,
Áll az idő, áll a régvolt.
Pillanatra boldogítón
Fel, ha villan nap sugára,
Elborultán ráébredhetsz
Vesztett Éden bánatára
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

P. Maklári Éva

Szeg és anyacsavar

Életrajz

(Babits Mihály elveszett verse)
Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem!
Adta az Úr nekem, s nem csak úgy elvettem.
Anyám magzatából egy Nagyanyacsavar, Mikor is meglettem, bennem volt már a dal!
Bár került a szivárvány, - a színházi vastaps,
Ki verssel viselős, szín aranyat nem kaphat!
És a szó, - mégis csak megannyi tiszta forrás,
Akkor is, ha göröngyökön juthat el hozzád!
Szekszárdon születtem, színésznőt szerettem,
S szerethettem volna, ha az Úr ad, akárkit, Szüretelt szőlőszemet, vagy egy angyalát is!
Színésznőt szerettem, - s költőnek születtem, Eggyé lett szó, szerelem, papír és a tollam,
Mit egyszer Szegszárdon szegre akasztottam!

Isten hangja

(Babits Mihály megtalált verse)
Nem is ha, és talán nem is oly rég volt, Zöldellt a domb, kéklett a Pannon égbolt.
Mert Semmi vagy, ha nincsen ellenállás,
Nincs öngyötrő dal, vagy palackba zárás!
Ha Minden lennél, - s senki sem hinne el, A pillangó, a gyöngy, vagy a szív leszel!
Mert, Szekszárdon születik költő, s a bor,
Színésznőt szeret az, mind, ki nem lator!
Fekete Ország szánt gyarlón szépre, jóra,
Fogadott gyermekem bús, - Fekete Rózsa.
Nyűtt testben is él a lélek, s lehet szabad!
Tudd meg, hogy mitől hűségesek a szavak!
Meghalni bűn, mégis tisztának kell S így,
nem lesz árulás Isten hangja benned!
Szegedi Kovács György

Szélcsend

Lázadva keresem azt a pontot,
azt a nehezen megfoghatót,
amit még keresni sem szabadna.
Átmegyek a falakon, s már
hallom is a szirének énekét,
de tudatom éberebben landol
bársonyosan csöndes tavadnál.
Megmerítkezem a szélcsend
suttogásában ahogyan
vízbe veti magát hangtalan.
Majd hirtelen kiúszik a túlpartra,
süt néhány halat, végül is …,
csak a társalgásért,
az együttlétért,
a megmentő szavakért,
a csőre töltött szavakért,
melyek kilövik
az óembert.
Ahogyan a falon átmentem,
úgy vízen is járok,
s megyek Feléd …,
megyek Feléd…
Te csak állsz ott,
leeresztett kezekkel …
Finom a hal,
Uram!

Tornai Józsefnek
Amennyiben apám szót fogad anyámnak, és
nyomorúságunkat cipelve felülünk arra a teherautóra,
úgy most Sydneyben ihatnám a tejeskávét,
vagy egy ablakból bámulnék a kölni dómra,
és nem olvasnám Illyést és Nagy Lászlót,
akik még láttak fecskét is, nem csak ágyúcsövet,
és tudták, milyen színű a búzavirág,
és Örkény sem mosolyogna rám a képen,
pedig koponyája mögött téglafal a szibériai táj,
és nem tudnám, hogy mit jelent, ha egy
költőnek valami „ nagyon fáj”,
és azt sem tudnám, hogy e langyos délutánon
bandukolok - e vagy andalgok,
s nem látnám, hogy az este a Balaton fölött a legszebb, mikor a nap belelógatja lábát
a vízbe, s a parton hangosan koccannak a borospoharak,
és minden nevetés, minden szó
lelkünk hálójában még fennakad.

Győri Andor

Szűrt fényben
Alig világította meg valami a park
fáit, bokrait. Újhold volt. Lassan,
kényesen lépkedett a kavicsos úton,
nem volt sürgős dolga. Őt a sötét
sem zavarta, sőt akkor volt igazán
elemében. Benézett a bokrok alá,
figyelt a neszekre. Hirtelen megállt.
Nem messze tőle egy hatalmas kandúr állt mozdulatlanul; sárgászöld
szemei szinte izzottak a sötétben.
Farka lassan félkört rajzolt a levegőbe.
– Mit keresel itt? – szólt rá gyanakodva.
– Csak erre jártam – válaszolt a
kandúr közömbösen.
– Ez az én birodalmam.
– Körülnézek egy kicsit.
– Semmi keresnivalód itt, tűnj innen,
de gyorsan! – förmedt a kandúrra, de
az meg sem mozdult, inkább lassan
megindult felé.
– Csak jobban megnézlek.
– Ha közelebb jössz, kikaparom a
szemedet!
– Nahát, tényleg? De tudod, hogy
nagyon szép vagy? – szól most a
kandúr mély, sejtelmes hangon.
Na még jó, hogy tudom, te balga –
gondolta magában, aztán kis szünet
után visszaszólt:
– Mit is mondtál tulajdonképpen?
A kandúr óvatos félkörben egyre
közelebb jött. Farka lassan egyik
oldalról a másikra billent. Már csak
alig pár lépés választotta el őket.
– Ha megmozdulsz, megcsaplak –
mordult rá kevés meggyőződéssel
a hangjában, miközben önfeledten
csodálta a kandúr fekete bundáját,
amely kékesen csillogott a gyér
fényben. Micsoda példány! – futott
át rajta a jóleső borzongás.
A kandúr puhán odadörgölőzött

hozzá, éppen csak érintette.
– Mit akarsz? Tűnj innen! – szólt rá
színlelt közönnyel, közben majd elolvadt a gyönyörtől. Na, mit vacakolsz,
gondolta. A kandúr most egész
testével hozzásimult, első mancsával
átfogta a nyakát. Meglepte, és még
inkább izgalomba hozta, hogy annyira fölé magasodott.
– Túl nagy vagy hozzám – suttogta,
és hangja tele volt hívással.
– Maradj, ne félj! – mondta a kandúr
mély, fojtott hangon, és még jobban
maga alá húzta.
Ki fél, te bolond, gondolta ő, és kéjesen sóhajtott egyet. – Eressz el, azt
mondtam – súgta csábítón, és fejét a
kandúr felé fordította. Orruk, szájuk
összeért. Nem volt már visszaút.
– Ne siess! – nem is hang volt az, ami
kijött belőle, inkább egy izgalommal,
hívással megtöltött lehelet. A kandúr
már teljesen beborította a testével. –
Összenyomsz – tette hozzá, és még
jobban a kandúr alá igazodott.
– Maradj, ne mozogj – szólt az szinte
hörögve.
– Várj még! – kérlelte sürgetően.
– Nem lehet!
– Túl nagy vagy, félek! Ne! Óóóó!
…
...
– Mikor jössz megint? – kérdezte,
amikor meg tudott szólalni.
A kandúr ott állt előtte pár lépéssel,
és kifürkészhetetlen tekintettel figyelte. Farka lassan rajzolta a köröket
a levegőbe. A halvány holdfény csak
úgy szikrázott a szőrén. Aztán komótosan megindult a bokrok közé.
– Tudom, hogy visszajön, különben
kikaparom a szemét, gondolta. Még
bódultan nyújtózott egyet, majd elfeküdt a kavicson, és hosszan nézett a
bokrok felé. Jól érezte magát.

A HETILAP

Németh Krisztián
Három ponton múlt a rájátszás a Hydro Fehérvár
AV 19-nek az EBEL-ben. A csalódást keltő szezon
után a klub menedzsmentje is levonja a konzekvenciát. Gál Péter Pál klubelnök szerint több
összetevője volt a hektikus idénynek.

„Ugyanaz történt velünk a Magyar
Kupában, mint az EBEL-ben.” – szögezte le Gál Péter Pál klubelnök. – „A
csapat jó mérkőzések után képtelen
volt tartós győzelmi szériát kiépíteni, a
szezonban messze nem értük el azokat
a célokat, amiket ezzel a kerettel kellett
volna!”
Valóban elképesztő magasságokban és mélységekben járt a csapat.
Nem győztük kapkodni a fejünket,
amikor a bivalyerős Salzburg eszén
jártak túl Erdélyék, vagy amikor
kilenc gólt hintettek a Dornbirnnak.

sport

Szélsőséges szezon
A probléma az, hogy nagy volt az
amplitúdó, mert meglepő pofonokba
is beleszaladt az együttes – a Magyar
Kupa döntőjében például a Ferencváros intézte el csúnyán a Volánt.
„Természetesen senki sem mentesül a
felelősségvállalás alól! A klubvezető,
a szakmai vezető, az edző és a játékos
együttesen felelős a szezonért. De tény,
hogy vannak olyan dolgok, amelyek
inkább a játékosok fejében és a munka
iránti elkötelezettségében, hozzáállásában dőlnek el. Természetesen a vezetők
felelőssége kiterjed arra, hogy egy problémára időben tudnak-e reagálni.”
Utóbb kiderült, egy, a volt vezetőedzőt érintő körülmény is kedvezőtlenül hatott: „El kell ismerjem a
felelősségünket abban, hogy, amikor
kiderült, hogy az alapszakasz végén
leváltott vezetőedző, Hannu Järvenpää
nagyon komoly családi problémákkal

A légiósok sem tudták pótolni a Hári János távozásával keletkező űrt

2020.03.12.

Fotók: Kiss László archív
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Tekintettel az ellenfelek költségvetésére, nem rossz teljesítmény, hogy csak három ponttal
maradt le a rájátszásról a Volán az EBEL-ben. De tény, hogy többet vártunk!

szembesült, akkor elhittük – miért ne
hittük volna el a tavalyi sikeres szezon
után – hogy képes lesz száz százalékig
a csapatra fókuszálni. Be kellett lássuk,
hogy Hannu – akit mindenki szeret
Fehérváron – egy kicsit becsapta magát,
mi pedig áldozatául estünk ennek.
Arról nem adhatok felvilágosítást, hogy
milyen családi körülmény áll az ügy
hátterében. Annyit mondhatok, hogy
mindenkit megviselne, ha egy közeli
hozzátartozója állapotával sokkal többet
kellene foglalkoznia, mint általában. De
ez nem menti fel a játékosokat az alól,
hogy mindig száz százalékot kell adni!
Nem elég csak akkor keménynek lenni,
amikor a következő évi szerződéséről
tárgyal, a kiharcolt juttatásokért meg is
kell dolgozni! Nem mindig láttam ezt
visszaigazolva.”
És hogy mi a megoldás? Gál Péter
Pál ezt is megosztotta velünk,

vérfrissítést tervez: „Hiányérzetem
van, mert a keretünk magyar magjából
nem jött ki olyan karakteres teljesítmény, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy
sikeresek legyünk. Több van bennük,
és remélem, hogy képesek lesznek ezt a
jövőben megmutatni. Az is igaz, hogy
a légiósok nem tudták pótolni az ebből
fakadó hiányosságokat. Mindez oda
vezetett, hogy az együttes nem tudott
csapatként nagyobbat alkotni. Nyilván
erre van megoldás: a vérfrissítés. Csak
egyre kell vigyázni, nehogy kiöntsük a
gyereket is a fürdővízzel!”

A koronavírus-veszély miatt azonnali
hatállyal befejeződtek az EBEL küzdelmei, így nem hirdetnek bajnokot az
osztrák ligában. Az érintett csapatok a
negyeddöntős párharcoknál tartottak,
ezekből három játéknap küzdelmeit
tudták megrendezni.

Ezúttal is megállták a helyüket a Titánok
Kaiser Tamás

Összességében elégedett a múlt szerdán véget ért szezonnal a Fehérvári
Titánok vezetőedzője. A zömével
ismét akadémistákból álló csapat
számára nehezen indult ugyan az
Erste Liga, de a középszakaszban
már nem nagyon volt kérdés, hogy
ott lesz-e a csapat a rájátszásban.
„Jó élményekkel zárjuk a szezont, főleg a
ferencvárosi párharc után!” – kezdte értékelését Kiss Dávid. – „Pedig nehezen
indult az idény, hiszen a nyáron megint
újjá kellett építeni a csapatot. Annyi
játékos távozott és annyi fiatal érkezett,
hogy szinte a nulláról kellett kezdenünk.
Ez meg is látszott egy-két hullámvölgy
alkalmával a csapaton, de szerencsére a
játékosok teljesítménye kicsúcsosodott a
Fradi elleni mérkőzések során.”
A szezon tetőpontja mindig a
rájátszás, melyre tehát sikerült
összeérniük a fiataloknak: „Lassan öt

Fotó: Soós Attila (Fehérvári Titánok)

Véget ért a szezon, a Fehérvári Titánok a Fradi elleni hatmeccses negyeddöntő párharcával búcsúztak
az Erste Liga idei kiírásától. A csapat vezetőedzője,
Kiss Dávid örömmel tekintett vissza a hokiidényre.

Komoly harcot vívtak a fehérvári fiatalok a Fradi ellen

éve dolgozunk együtt a srácokkal, utánpótláskoruk óta. Mindig azt próbáltuk
tanítani nekik, hogy az alap- és középszakaszt arra kell használni, hogy minél
jobban elsajátítsuk azt a mentalitást,
amire a rájátszásban szükség van. Most
is ez jött vissza: ezek a fiatalok már így
lettek nevelve.”

A Fradi ellen nem sokon múlt a
bravúr. Így is nagy szó, hogy bár
sokan sima ferencvárosi továbbjutást vártak a párharc előtt, mégis
hat meccsen dőlt el, ki lehet ott
az elődöntőben. A kérdés adja
magát: mi kellett volna ahhoz,
hogy most az Újpesttel a döntőért

játszhasson a Fehérvári Titánok
csapata? A vezetőedző szerint
egy kis rutin: „Ez nálunk mindig
hiánycikk lesz egy kicsit, de így is
nagyon élvezetes volt a párharc!
Szerettük volna addig húzni, ameddig lehet. A Fradinál is tudták, hogy
nem fogjuk könnyen adni magunkat,
de az is biztos, hogy azért rövidebb
sorozatra számítottak. Nekünk ez egy
jó bizonyítási lehetőség volt, hogy
megmutassuk, volt értelme a rengeteg
befektetett munkának!”
A Titánoknál mindig az az alapvető
cél, hogy a fiatalok lehetőséghez
jussanak és felkészüljenek akár az
EBEL-szereplésre. De vajon hány idei
titánnal találkozhatunk a következő
években a nagy csapatban?
„Remélem, minél többel! Bár míg a
Titánok csapata képes befogadni évente
öt-hat juniort, addig ez a szám az EBELcsapat felé sokkal kisebb, lecsökken egyre. Ha minden évben fel tudunk adni egy
játékost, akkor jó munkát végeztünk!”
A Kiss Dáviddal készült teljes
interjút csütörtökön a Fehérvár TV
sportmagazinjában, a Bajnokok
Városában kell keresni!
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Somos Zoltán

A nézők hiánya a sport halála, de egyelőre úgy tűnik, folytatódik a bajnokság

Aztán úgy alakult, hogy most
sem.
Az országra kihirdetett veszélyhelyzet eredményeképpen némi
hezitálás után úgy döntöttek a
fehérvári illetékesek, hogy – bár a
Vidi az egy időben rendezett kupameccsére még beengedte a nézőket – a kosárcsapat zárt kapuk

Tovább. De hogyan?
Németh Krisztián
Két válaszunk van: magabiztosan és bizonytalanul. Egyfelől a Vidi kiütötte a Magyar
Kupa negyeddöntőjének visszavágóján a
Zalaegerszeget – ellentmondást nem tűrően
jutott a legjobb négy közé. Másrészről a DVTK
elleni hazai bajnokit biztosan zárt kapuk előtt
rendezik, na de mi lesz utána?

Újabb vereség, ezúttal Kisvárdán

alatt ledolgozta kétgólos hátrányát,
és meg sem állt öt találatig, bejutva
a sorozat elődöntőjébe. Hodžić
duplája, Funsho és Nikolics találata
és Houri bombagólja tette emlékezetessé az estét.
De hogyan tovább?
A klub tájékoztatása szerint a
DVTK elleni hazai bajnokit zárt kapuk mögött vívják már, a folytatásról egyelőre semmit sem tudni.

A Mezőkövesddel játszik a döntőbe
jutásért a Vidi a Magyar Kupában. A
párharc idegenben kezdődik, elvileg
április közepén. A másik ágon MTK–
Honvéd összecsapást rendeznek.

Kaiser Tamás
Tovább tart az Alba Fehérvár KC november
tizenötödike óta tartó vesszőfutása: ezúttal
Kisvárdán kapott ki Deli Rita csapata.

A találkozó elején hiába védett jól
Mistina Kitty és hiába védekezett
remekül az egész fehérvári csapat,
támadásban az egész meccsen
nem jött ki a lépés az Alba Fehérvár KC játékosainak. Erről is beszélt Deli Rita a 29-20-ra elveszített
mérkőzés után: „Az első félidőben

Fotó: molvidi.hu

A rendkívüli járványhelyzet a
sportrendezvényekre is óriási
hatással van, bár az MLSZ úgy
döntött, hogy a szerda esti Magyar
Kupa-meccsekre még bemehetnek
a nézők.
Mi tagadás, jó volt látni, ahogy a
Vidi magabiztos játékkal fél óra

mögött játszik. Biztos sokaknak
fájt ez, viszont a Körmend elleni
találkozó után a kevés szemtanú
egyikeként állíthatom: az is fájt
volna, amit látnak.
Már ha feltesszük, hogy nézőkkel
a háta mögött ugyanazt az erélytelen, szervezetlen és sokszor
teljesen széteső játékot nyújtotta

Funsho Bamgboye sorozatban harmadik meccsén talált be

lőtt nyolc gólunk önmagáért beszél:
nagyon rossz felfogásban játszottunk.
A második félidőben sem javult a
helyzet, ezért nagyon súlyos vereséget
szenvedtünk, pedig felhívtam a figyelmet a meccs hajrájában, hogy ha már
győzelmi esélyeink nem is maradnak,
legalább az egymás elleni pozitív
mérlegre ügyeljünk. Sajnos ezt sem
sikerült megoldani. Óriási csalódás ez
a mérkőzés!”
Javítani április elején, a sereghajtó
Szent István SE ellen lehet, már ha
lesz mérkőzés...

Fotó: Kiss László archív

Egy hónap szünet után folytatódott a bajnokság múlt szombaton, és az Alba győzelemmel tért
vissza. A Jászberényt idegenben
extra dobóteljesítménnyel verték
Markovicsék, 95-82 lett a vége.
Mivel a sereghajtó volt az ellenfél,
sokan voltak azon a véleményen,
hogy a második helyen álló Körmend elleni szerdai hazai meccs
lesz az igazi értékmérő. Például
abban a tekintetben, hogy javult-e
a szünet alatt végzett munka hatására a fehérváriak egész idényben
gyenge védekezése. Elsősorban
ezt várta a klubvezetés is Arie
Shivekről, a veretes szakmai múlttal rendelkező izraeli mestertől,
aki annyit mondott a jászberényi
meccs után, hogy biztos benne,
egyre jobb lesz a csapat. A szurkolók pedig várták, hogy erről
végre saját szemükkel is meggyőződhessenek, hiszen február eleje
óta nem láthatták hazai pályán az
Albát.

Fotó: Simon Erika

A szerdai intézkedések következtében zárt
kapuk mögött fogadta az Alba Fehérvár a
Körmendet a kosárlabda-bajnokságban. A
nézők nem láthatták a meccset, de a fehérvári
szurkolók az eredmény ismeretében ezt talán
nem is bánják.

volna a fehérvári csapat. A triplákat ihletett formában dobó vendégek tizenhatszor céloztak jól
kintről, de a játék többi elemében
is az Alba fölé nőttek. A második negyed végén és a harmadik
elején dőlt el a meccs, amikor a
hazaiak játékosai olykor inkább
egymással vitatkoztak, nem az
ellenfélen védekeztek.
Szünet után fél perc telt csak el,
amikor már időt kellett kérnie
Shiveknek, de nem tudta felrázni csapatát. Majdnem százat
kapott az Alba, és a 98-85-ös
vereség után a legkevesebb, amit
mondhatunk, hogy nem látszik a
védekezés minőségén az elvégzett
munka. Márpedig a folytatásban
is nehéz meccsek jönnek!
Persze kérdés, hogy a nézők
nélküli, elképesztően lehangoló
kulisszák között meddig hagyja a
szövetség zajlani a bajnokságot. A
sport végső soron a nézőkért van,
és annak, amit most Fehérváron is
láttunk, hosszú távon semmi értelme. Országos veszélyhelyzet van:
ilyenkor nem az a legfontosabb, ki
nyer egy kosármeccset, pláne, ha
amúgy sem lehet megünnepelni.
De ez a jövő zenéje. Amíg viszont
játszani kell, addig nem bánnánk,
ha a fehérvári palánk alatt nem
lenne permanens veszélyhelyzet...

Mostanában csak szenvednek Rózsás Josephinék
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