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Márton Roland vitázni szeretne
Látrányi Viktória
„Egy Magyarország és egy Székesfehérvár van, és a
fehérvári emberek megérdemlik, hogy érvelni hallják azokat, akik a város képviseletére jelentkeznek!” – ezt emelte ki Márton Roland országgyűlési
képviselőjelölt kedd délutáni sajtótájékoztatóján.
Márton Roland fontosnak tartaná,
hogy a fehérváriak egy vita keretében
ismerhessék meg a jelöltek álláspont
ját, programját, terveit: „A kampány első
napján Vargha Tamás fideszes ellenfelemet
vitára hívtam. Kértem, hogy az utcán
látható gyűlöletkampányt tegyük egy kicsit

Újabb jelölteket vettek nyilvántartásba

zárójelbe, és inkább Székesfehérvár problémáiról ejtsünk szót. Erre ő azzal válaszolt,
hogy kommunistákkal és fasisztákkal egy
demokrata nem vitatkozik!” – fogalma
zott Márton Roland. A DK, a Jobbik,
a Momentum, az MSZP, az LMP és a
Párbeszéd jelöltje hozzátette, hogy ezt
vehetné sértésnek is, de továbbra is
készen áll a vitára. – „Ismerjük a város
problémáit, és tudniuk kell a fehérváriaknak, hogy a két szemben álló ellenfél tud
együtt is dolgozni, és tudniuk kell, mit szeretnénk a közlekedéssel, az egészségüggyel,
az oktatással vagy a megfizethető lakhatás
érdekében tenni Székesfehérváron.”

Fejér megye 2-es számú választókerületében járt szerdán Jakab Péter, a Jobbik
elnöke, hogy ajánlásokat gyűjtsön Fazakas
Attilával. Az egésznapos program utcafórummal zárult Székesfehérváron.

A DK, a Jobbik, a Momentum,
az MSZP, az LMP és a Párbeszéd
közös jelöltje szerint a találko
zások célja az volt, hogy sokak
hoz eljussanak és beszéljenek
programjukról: „A választókerület
északi részében a négysávos 81-es
főút, ami problémás. Sokan panaszkodtak az egészségügyi ellátásra,

Szabó Miklós Bence
Kedden ismét ülésezett Fejér megye 1-es és 2-es
számú választókerületi választási bizottsága.
Mindkét fehérvári választókerületben két újabb
jelöltet vettek nyilvántartásba.
Fejér megye 2-es választókerületében
Schmidt Roland, a Mi Hazánk Mozga
lom és Veres Péter, a Munkáspárt és
az Igen Szolidaritás Magyarországért
Mozgalom közös jelöltje is indulhat az
április harmadikai választáson. Sike
rült ugyanis ötszáz érvényes ajánlást
összegyűjteniük választókerületük

illetve ami a nyugdíjak kérdését
illeti, mindenkinek tetszik az, amit
a hat plusz egy szervezet képvisel,
azaz a svájci indexálás.” – mondta
el Fazakas Attila.
Jakab Péter, a Jobbik elnöke
úgy fogalmazott, hogy április
harmadikán az Orbán-rend
szerről mondhatnak véleményt
az emberek: „Az infláció miatt
érkezett a legtöbb panasz. Elmondtam a választópolgároknak, hogy
éppen tegnap söpörte le a Gazdasági Bizottság fideszes többsége az
alapvető élelmiszerek áfacsökkentésére vonatkozó javaslatunkat az
asztalról.”

Látrányi Viktória
Megvan a szükséges számú ajánlás a Fejér megyei
1-es számú választókerületben induló Fenekes
Rolandnak. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt jól
áll az ajánlások gyűjtésével a 2-es körzetben is:
Varga Eszter induláshoz szükséges ötszáz érvényes
ajánlásához kedden már csak harminc-negyven
darab hiányzott.
Fenekes Roland leadta összegyűjtött
ajánlásait a választási bizottságnál, mely
jóvá is hagyta indulását Székesfehérvá
ron, az 1-es számú választókerületben.
A képviselőjelölt fontosnak tartja, hogy
elindulhat, és azt is, hogy országos
listát tudjon állítani a Magyar Kétfarkú

Ahol a középiskolások
királlyá válhatnak

Királyok, királynők és az udvar apraja-nagyja várta
és adta tovább szerdán a Siklósi Gyula Város
ismereti Vetélkedő stafétáját és zászlaját a város
középiskoláiban. A Székesfehérvári Közösségi
és Kulturális Központ által második alkalommal
meghirdetett, középiskolásoknak szóló verseny
célja, hogy a fiatalok minél többet tudjanak meg
Székesfehérvárról, megismerjék a város értékeit,
kultúráját, történetét.

A hunyadisok sorfala között érkezett az
I. István Technikum királynői küldöttsé
ge, hogy dobpergés kíséretében adja át
a Siklósi Gyula Városismereti Vetélke
dő stafétáját és zászlaját a királynak,
aki a vándorbotot átvéve meglengette

ben, így nyilvántartásba vette őket a
választási bizottság. Ebben a körzet
ben még öt jelölttől várnak vissza
íveket, péntek délután négy óráig.
Az 1-es körzet választási bizottsága
két jelöltet vett nyilvántartásba: Végh
Annamáriát, a Mi Hazánk Mozgalom,
és Fenekes Rolandot, a Magyar Két
farkú Kutya Párt jelöltjét. Göde Imre,
a Normális Élet Pártjának jelöltje
esetében azonban nem állt rendel
kezésre a nyilvántartásba vételhez
szükséges ötszáz érvényes ajánlás,
ezért egyelőre elutasította a bizottság
a nyilvántartásba vételt.

Megnyitnák a Vidámparkot

Utcafórum Jakab Péterrel
Látrányi Viktória

2022.02.24.

a zászlót. Az örömteli pillanatokat
követően őfelsége teljes udvartartásá
val – a nemességgel, udvarhölgyekkel,
zenészekkel, valamint tudósai és
krónikásai kíséretében – érkezett az
Országalmához, ahol átadva a stafétát
a szervezőknek, hírül adta: a versenyre
március tizennyolcadikáig még lehet
jelentkezni.
A Székesfehérvári Közösségi és Kul
turális Központ második alkalommal
szervezi meg a Siklósi Gyula Város
ismereti Vetélkedőt, melyre a székes
fehérvári középiskolák 9–13. évfolya
mos diákjaiból álló, hatfős csapatok
jelentkezhetnek.

Kutya Párt, mert szeretnék a kampány
pénzüket megpályáztatni, ami mintegy
háromszázmillió forintos keretösszeget
jelent: „Kevesen tudják, hogy építeni is
szoktunk: a Zone bevásárlóközpontnál
tavaly saját kezünkkel építettünk egy buszmegállót, körülbelül kétszázhuszonötezer
forintos költségvetésből, és már tervezzük a
másodikat, a maroshegyi óvoda mellé. Közel
kétszáz pályázatunk van jelenleg, amire van
is keretösszeg. Fehérváron egy konténerműhelyt szeretnénk kialakítani, amivel
padokat tudnánk létesíteni, vagy további
buszmegállókat. Madáretetőt is szoktunk
még csinálni!”
A párt egyik nagy ígérete Fehérváron,
hogy újranyitják a Vidámparkot.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Az ismeretterjesztésen túl élményeket
is adó verseny ötlete három évvel ezelőtt
született meg. A tudós régészprofes�
szor emlékének megőrzése mellett a
verseny szervezőinek célja volt az is,
hogy a fiatalok könnyed, játékos, az
iskolai tanulástól különböző formában,
de minél többet tudjanak meg Szé
kesfehérvárról, megismerjék a város
értékeit, kultúráját, történetét. 2022-ben
az Aranybulla-emlékévhez kapcsolódva
a vetélkedő fő témája is a nyolcszáz éve
kiadott dokumentum lesz.

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

HORVÁTH SÍRKŐ
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AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK
AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,

A városismereti vetélkedőre a Siklósi-staféta átadásával hívták fel a figyelmet. A több forduló
ból álló tudáspróbára március tizennyolcadikáig lehet jelentkezni egy újságoldal összeállításával, melynek – a korszakhoz kapcsolódó hírek mellett – fő témája az Aranybulla kihirdetése.
Részletek a fehervariprogram.hu oldalon!

KOMPLETTEN 490.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL,
10 ÉV GARANCIÁVAL!
Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391; 22/200-363
További információ: Horváth Sírkő

Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.
(Érv.: 2022.03.15-ig!)
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Augusztusra elkészül a bazilika

Rába Henrietta

A bazilikát a külső megújulás
után 2018 áprilisában zárták be. A
templomban 2018 augusztusa és
októbere között régészeti ásatások
folytak, majd 2019 januárjában
kezdődtek meg a belső felújítási
munkálatok.
Spányi Antal megyés püspök múlt
pénteki tájékoztatása szerint az idei
év elejére elkészült közel ezernyolc
száz négyzetméter freskó esztétikai
helyreállítása, közel ezerötszáz
négyzetméter műmárvány felület
és stukkó, valamint a főoltárképpel
együtt hatvanhat négyzetméter
vászonkép restaurálása: „Elkészült a
szószék és az altemplomban százharminchat sírtábla restaurálása, az
összes fából készült barokk szobor és
az oltárképek kereteinek helyreállítása.
Az állványzat lebontása után, májusban kezdjük a bútorzat, az oltárok és
az orgona visszaépítését.”
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője köszö
netet mondott az összefogásért,
amely lehetőséget adott a bazilika
megújulására. Mint mondta, fontos
pillanat érkezett el a felújítás doku

Fotó: Simon Erika

Jól haladnak a székesfehérvári Szent Istvánszékesegyház belső felújítási munkálatai.

Négy éve volt az utolsó mise a bazilikában, de a nyár végén újra megtelhet hívekkel

mentumainak aláírásával, melyek
az elmúlt nyolc év törekvéseit rögzí
tik: „Ha van ezer év mögöttünk, akkor
hinnünk kell abban, hogy lesz ezer év
utánunk, így kötelességünk megmen-

Adomány a Kríziskezelő Központnak
Farkas Szilárd
Százezer forintos pénzadományt kapott a
Kríziskezelő Központ: a pénz az iGenerációért
Egyesület legutóbbi színpadi műsorának
bevételéből származik.
A Székesfehérváron egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő Ugorj be
most! egy szatirikus alaphelyzetek
re, rögtönzésekre és helyzetgya
korlatokra épülő, négyszereplős
színházi játék a Vörösmarty Szín
ház színészeivel. Az iGenerációért
Egyesület rendezésében megva
lósult legutóbbi előadás teljes
bevételét ezúttal a Kríziskezelő
Központ kapta meg.

Vargha Tamás országgyűlési kép
viselő véleménye szerint a pénz a
legjobb célokat fogja szolgálni a
Kríziskezelő Központban: „Zsabka
Attiláék nagyon fontos munkát végeznek Székesfehérváron. Ebből a pénzből
is étel lesz a hajléktalanok számára.”
Zsabka Attila, a Kríziskezelő Köz
pont vezetője köszönetet mondott
az adományért, ami azért is jön
különösen jól, mert számukra a tél
kritikus időszak, amikor kiemelten
fontos az utcán élők ellátása: „Többnyire félkész ételeket, konzerveket
vásárolunk belőle. A minden hétfőn,
szerdán és pénteken induló teajárat
fogja kiszállítani a rendelkezésre álló
mennyiséget a rászorulók számára.”

teni és megőrizni ezt a templomot, és
átadni utódainknak megőrzésre!”
Cser-Palkovics András polgár
mester hangsúlyozta: „Amikor egy
templom külső vagy belső felújításáról

beszélünk, az mindig többet jelent,
mint bármely más épület esetében.
Hiszen egy templom az örök értékekről
szól. Ezek az örök értékek határozzák
meg ezt a várost is!”

„Befogad minket a város!”
L. Takács Krisztina
Újabb fehérvári család kaphatta meg Fehérvár
bölcsőjét. A vándorbölcsőt minden évben újra és
újra kiadják egy kisbabás párnak, akik addig használhatják azt, amíg a gyermekük ki nem növi. A
bölcső a gyermekvállalás és a család jelentőségét
szimbolizálja, de az is cél, hogy ezzel az eszközzel
is segítsék a kisgyermeket váró párokat.
A Horváth család legkisebb gyermeke
márciusban érkezik a családhoz, és
néhány hónapig Fehérvár bölcsőjé
ben tölti majd ideje nagy részét. A
kezdeményezés azért jött létre néhény
éve, hogy a gyermekvállalást, a család

jelentőségét szimbolizálja, és azt, hogy
fontos, hová születünk: „Igaz, hogy
nem vagyunk tősgyökeres fehérváriak, de
tizenkét éve lakunk a városban, és ő lesz
a negyedik gyermekünk, aki itt születik.
Amikor megláttam a hírlevélben, hogy
pályázni lehet, arra gondoltam, hogy ezt
pont nekünk találták ki! Márciusban érkezik a gyerkőc, februárban át tudjuk venni a
bölcsőt. Mekkora ajándék, hogy Fehérvárnak az egyik jelképe nálunk lehet! Egyben
szimbolikus is, hiszen nekünk fontos, hogy
befogadjon minket a város, amit immár
otthonunknak tekintünk!” – mondta el
lapunknak Horváthné Varga Andrea, a
születendő Fanni édesanyja.

Kovács V. Orsolya
Nem egész két hónap telt el az évből, és már
több komoly szennyezés is történt a városi
csapadékvíz-elvezető hálózatban.
Ipari jellegű szennyezés történt a
Gugásvölgynél, a felsővárosi gödör
gyűjtőcsatornájában – erről múlt
heti lapszámunkban már írtunk.
Később a Varga-csatornában
történt nem ipari jellegű szen�
nyezés, az idegen anyag összeállt
a víz felszínén. A Varga-csatorna a
Gajába ömlik. Utóbbinak komoly
ökoszisztémája van, melyre fenye
getést jelent minden szennyezés.

A szakemberek mindkét esetben
elvégezték a szükséges teszteket és
beavatkozásokat, és a nagyobb bajt
sikerült megakadályozniuk. Az első
esetben megtalálták a tettest, aki el
len hatósági eljárás indult. A máso
dik esetben is mindent megtesznek
azért, hogy megtalálják a felelőst.
„Tisztelettel kérek mindenkit, hogy
védjük vizeinket, környezetünket! Édesvízkészletünk az egyik legfontosabb
természeti kincsünk, azt bármilyen
módon károsítani óriási felelőtlenség!
Vigyázzunk a városunkra, vigyázzunk a
jövőnkre!” – nyilatkozta a szennyezé
sekkel kapcsolatban Cser-Palkovics
András polgármester.

Fotó: Simon Erika

Újabb vízszennyezés

Horváthék kislányukkal érkeztek, hogy születendő kishúga bölcsőjét átvegyék. A bölcsőt most
adták oda tizennyolcadszorra. Egy családnál általában négy hónapig van, hiszen ez az az
időszak, amikor még akkora a baba, hogy biztonságosan lehet használni.
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L. Takács Krisztina

Jól halad a Ciszterci Szent István Gim
názium bővítése, már szerkezetkész
állapotban van az új épületszárny. Ebből
az alkalomból tartottak bokrétaünne
pet. Az eseményen elhangzott, hogy az
iskola történetében mérföldkőnek szá
mít ez a bővítés, melynek első üteméhez
2017-ben 2,4 milliárdos, 2021-ben, a
második ütemhez pedig több mint 1,6
milliárdos támogatást adott a kormány.
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár az
ünnepségen elmondta, hogy az elmúlt
harminc év legnagyobb volumenű
iskolafejlesztései zajlanak országszerte:
„2013 óta ezeregyszázhatvanegy tornaszoba, közel hatszáz tornaterem és huszonhárom tanuszoda épült, de további nyolcvanhét új tornaterem és tornacsarnok is készül,
és ötvennyolc tanuszoda épül szerte az
országban.”
Az iskolafelújítások közül az egyik
legkiemelkedőbb a fehérvári ciszter
gimnázium, amely komoly összefogásnak
köszönhetően valósulhat meg. Az állam, a
város és az egyházi intézmény együtt

Fotó: Simon Erika

Teljes szerkezetkész állapotba került a ciszterci
gimnázium új épületszárnya – ebből az alkalomból
megtartották az ilyenkor hagyományos bokréta
ünnepet, ahol elhangzott: a több mint négymilliárdos iskolabővítés még idén decemberre elkészül.

A bokrétaünnepet már az épülő tornacsarnok falain belül tartották
működéséről Vargha Tamás országgyűlési
képviselő beszélt az ünnep alkalmából.

A fejlesztésnek köszönhetően az új
tornacsarnok mellett új ebédlő és
konyha, illetve egy új díszterem is
épül, ezenkívül tizenkét tanteremmel és egy nagy, közös tanárival is
gazdagodik az intézmény.

A bővítésre szánt, több mint négy
milliárdos keret nem a város költség
vetését terheli: „Az eredeti tervek szerint
a Modern Városok Programon belül az
oktatás-fejlesztésre szánt összeget lehetett
húszmilliárd forintra megemelni, hogy
ebből a keretből biztosítsuk a gimnáziumfejlesztés második ütemének költségeit.
Úgy volt tehát, hogy a kormány jóvá
hagyásával a város pénze az, amit erre a
célra fordíthatunk, és ezt is örömmel tettük

volna. Utána azonban megszületett a
második döntés, ami kimondta, hogy külön
forrásból biztosítandó a második ütemre
szánt 1,7 milliárd forint, miközben a város
húszmilliárdos oktatás-fejlesztési keretét
nem csökkentette a kormány.” – részletez
te Cser-Palkovics András polgármester.
Az új épületszárnyat hamarosan bir
tokba vehetik a diákok, hiszen az első
ütem szeptemberre, a második pedig
decemberre készül el.

Nyáron kezdődhet a Kodolányi
gimnázium felújítása
A két épület rekonstrukciójára
így összesen négy és fél milliárdot
költenek, ezenfelül eszközbeszer
zésre is sor kerül – jelentették be
a tanári kar számára szervezett
találkozón, ahol Cser-Palkovics
András polgármester és Mészáros
Attila alpolgármester tájékoztatta
a Kodolányi pedagógusait.
Öröm, hogy a Székesfehérvári
Iskolafelújítási Program keretében
a Kodolányi János Gimnázium
esetében is már a konkrétumokról
lehet beszámolni – fogalmazott
a találkozón a polgármester. El
mondta, hogy a középiskolai cam
pus nem az eredeti tervek szerint
valósul meg a költségek drasztikus
emelkedése és az időbeli elhúzódás
miatt, így az ütemterv átalakítása
és a lehető leggyorsabb felújítás
mellett döntöttek a campusprojekt
ben érintett Vasvári, Tóparti és
Kodolányi gimnázium kapcsán.

A város számláján már rendelkezésre
áll a szükséges összeg, melyből
három és fél milliárdot költenek a
Kodolányi felújítására. Kiderült az
is, hogy a szomszédos Ybl iskola kétszintes épülete statikailag menthető,
ennek felújítása további egymilliárd
forintba kerül. Az épületet a gimnázium fogja használni. Mindezeken felül
lesz forrás eszközbeszerzésre is.
A polgármester arról is tájékozta
tott, hogy nem egyszerre, hanem
ütemezetten végzik a munkálato
kat, részben bentlakással, azaz a
tanítás mellett. Az intézménnyel
erről folyamatosan egyeztetni
fognak.
A munkát a nyílászárók cseré
jével kezdik: a közbeszerzési
ajánlattétel határideje február
huszonnyolcadika, ezt követően
március-áprilisban dönthetnek
a kivitelezőről, a szerződéskö
tést követően pedig májusban
adhatják át a munkaterületet. A
kivitelezés ideje hat hónap, azaz
november-decemberre fejeződ
hetnek be az ablak- és ajtócserék.

Ezt követően a két épületben
energetikai korszerűsítés, a gépé
szeti és világítási rendszer teljes
felújítása, villamoshálózati kor
szerűsítés, illetve teljes építészeti
rekonstrukció kezdődik, beleért
ve a burkolatokat és a falfestést
is. Felújítják az Ybl épületének
főzőkonyháját, a tornatermeket,
az öltözőket, az udvaron pedig
egy új, multifunkcionális sport

pálya készül.
A tervek elkészítéséhez körülbe
lül fél év kell. A jövő év elején
írják ki a közbeszerzést, így 2023
május-júniusban dönthetnek a
kivitelezőről. A nyárra várható
munkaterület-biztosítást köve
tően tizennégy hónap áll majd a
vállalkozó rendelkezésére, esze
rint 2024 végére fejeződhet be a
két épület korszerűsítése.

Fotó: Simon Erika

Mintegy három és fél milliárd forintból
teljesen megújul a Kodolányi János Gimnázium Székesfehérváron. Az intézmény
melletti Ybl iskola épületét szintén
felújítják, hogy a gimnázium használhassa
azt.

A teljes felújítást követően tervezik egy összekötő folyosó és aula megépítését a Kodolányi és
a korábbi Ybl épületének összekapcsolására. Ez közösségi térként szolgálna, ami jelenleg nem
áll a diákok és tanáraik rendelkezésére.
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Huszonöt év L. Simon Lászlóval
Vakler Lajos

A Huszonöt év, illetve A szavak
ereje című kötetekben – Kelemen
Erzsébet szerkesztésében – átfogó
képet kaphatunk L. Simon László
múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
Az írásokat olvasva nemcsak egy
történeti horizontot ismerhetünk
meg, nem csupán az eddigi életmű
megközelítésének sokszínűsé
gével, kritikákkal, recenziókkal,
tudományos megközelítésekkel,
magánlevelezésekkel szembe
sülhetünk, hanem egy alkotói
út kiteljesedését is figyelemmel
kísérhetjük.
L. Simon László számára is fontos
megerősítést jelentett a két kötet:
„Mindenkinek fontos a visszaigazolás,
a szeretet. Az, hogy Kelemen Erzsébet
irodalomtörténész ilyen részletesen
foglalkozott azzal, amit az elmúlt
évtizedekben próbáltam elérni, igazán
megtisztelő számomra!”

Kép: Tar Károly

Nagy érdeklődés mellett folytatódott múlt
csütörtökön a Hiemer-házban a Vörösmarty
Társaság irodalmi programsorozata: a
társaság elnöke, Bobory Zoltán moderálásával
két olyan kötetet vettek górcső alá, melyek
L. Simon László költő, író, publicista elmúlt
negyedszázados irodalmi munkásságát tárják
az olvasók elé.

Bobory Zoltán köszöntötte L. Simon Lászlót huszonöt éves jubileumán

Borban az igazság!

„Azért vagyunk a világon...”
Vakler Lajos
Tamási Áron halálának ötvenötödik évfordulóján folytatta irodalmiest-sorozatát az
Igézőben az Aegis Művészetért és Kultúráért
Alapítvány.

A Vox Mirabilis kamarakórus a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban szombaton
tartott, Borban az igazság! című farsangi operaparádéja varázslatos estével ajándékozta meg
a klasszikus zene rajongóit.
V. L.

Kép: Zsiday Ádám

Fotó: Simon Erika

A múlt pénteki program elsődle
ges célja, hogy megidézze Tamási
Áron életművét. A Kossuth-díjas
író 1897. szeptember 20-án szüle
tett Farkaslakán, és 1966. május
26-án hunyt el Budapesten. Prózai
és drámai művei közül a legismer
tebbek az Ábel-regények, onnan
származik szállóigévé vált hitval
lása: „Azért vagyunk a világon, hogy

valahol otthon legyünk benne!“
Ez egyben az est előadásának címe
is volt: Fazekas Sándor irodalom
történész az Ábel-trilógia kapcsán
mutatta be az írói életművet,
rávilágítva arra, hogy Tamási a stí
lusok és műfajok változatosságá
ban nyílik meg előttünk. Alkalmas
mindenkori emberi és nemzeti
létünk kérdéseit felderíteni, ami
az irodalom, a színház, a művészet
meg-megújuló hivatása.
Az esten megtapasztalhattuk,
hogy Tamási Áron ma is lélekerő
sítő minden nemzedék számára, és
változatlan időszerűséggel mutatja
be az igazságot.

Tamási Áron műveinek ma is érvényes mondanivalójuk van

Kossuth Zsuzsannára emlékeztek
A magyar ápolók napja alkalmából koszorúzást
tartottak pénteken a Szent György Kórház területén
álló Kossuth Zsuzsanna-szobornál. A megemlékezésen Bucsi László főigazgató kiemelte az ünnep
névadójának szerepét a magyar kórházi ápolás
megteremtésében.

Életet ment a véradás!

Emlékének megőrzésére 1998-ban a
Magyar Ápolási Egyesület emlékdíjat
alapított, a Magyar Országgyűlés pedig
2014-ben február tizenkilencedikét a
magyar ápolók napjává nyilvánította.
Bucsi László köszöntőjében hangsú
lyozta: a Szent György Kórház ápolói a
koronavírus-járvánnyal terhelt időszak
ban bizonyították, hogy méltók a nagy
elődhöz, hiszen áldozatkész munká
juknak köszönhetően lehettek úrrá a
világjárvány okozta sokkon.
Kossuth Zsuzsanna szobránál az
intézmény és a Fejér megyei ápolási
szervezetek képviselői helyezték el a
megemlékezés virágait, Aranyosi Ervin
költő pedig egyik versével mondott kö
szönetet a szakdolgozóknak áldozatos
és értékes munkájukért.

Kép: Preszter Elemér

1817. február 19-én született Kos
suth Zsuzsanna, Kossuth Lajos
legfiatalabb húga, aki az 1848-49-es
szabadságharc idején tábori kór
házak létesítését segítette főápoló
nőként. Munkája figyelemfelhívás
volt a sebesült katonák ápolásának
fontosságára, amiért már élete során
Európában, sőt az Amerikai Egyesült
Államokban is elismerés övezte.

Kossuth Zsuzsanna emléke előtt tisztelegtek a kórház dolgozói
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Csapó Ramóna
Egy véradással akár három emberi élet is
megmenthető, ezért is fontos, hogy aki teheti,
segítsen másokon! Ezt szerdán is megtehette
bárki, aki ellátogatott a Civilközpontba.
Önkéntes véradásra vártak minden
kit a Civilközpontba. A program
már hagyománnyá vált Fehérváron:
„A civil szervezetek is összefogtak, és
elindítottak egy olyan programsorozatot, ami most már félévente megrendezésre kerül, és ahová maguk toborozzák
a véradókat.” – mondta el lapunknak

Molnár Tamás, a város környezet
védelmi és civilügyekért felelős
tanácsnoka.
Fejér megye több helyszínén is zajlik
a napokban véradóakció: Székes
fehérváron kívül Sárbogárdon és
Móron szerveztek véradást a héten.
A tapasztalatok szerint egy-egy ilyen
alkalommal megyénkben a véradá
sok száma összesen a százat is elér
heti, sőt meg is haladhatja. Ennek
körülbelül a fele fehérvári véradó. A
mostani alkalommal már a 14 órai
kezdéskor többen álltak sorba a
Rákóczi úti Civilközpont emeletén.

Fotó: Varjú Zoltán

Vakler Lajos
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A véradók a véradást követően sms-ben értesülnek arról, hogy a vérük alkalmas-e más emberek megsegítésére. Ha igen, akkor ezzel akár három embertársuk életét is megmenthetik!

A FISHER
ELHOZZA A JÓ IDŐT,
PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

Most foglalj
klímaszerelőt, mert
nyáron már késő!
Alba Klima
8000 Székesfehérvár, Távirda u. 14. | +36 20 523 6919 | info@albaklima.hu
www.albaklima.hu
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Űrkutatás, önvezető autók és anyaság
Kovács V. Orsolya

2014-től Tari Fruzsina vezette a Magyar Űrkutatási Irodát,
az ő képviselete alatt csatlakozott Magyarország az Európai
Űrügynökséghez. A folyamatos utazásokat és a külföldi
karrier lehetőségét azóta családanyaszerepre cserélte szülő
városában, Székesfehérváron. Jelenlegi munkája azonban
nem kevésbé izgalmas: innovációs menedzser egy önvezető
autózással foglalkozó cégnél. Ami közös minden eddigi tevékenységében, az a jövő felé tekintés és a megújulás.
Milyen feladatot jelentett a Magyar Űrkutatási
Irodát vezetni?
Az akkori Magyar Űrkutatási Iroda a legfőbb
szervezet volt, amely a szakmát itthon és a
nemzetközi űrkutatás és űripar területén
képviselte. Ennek előzményeként az űrkutatás
iránti érdeklődésem elmélyítése érdekében a
szakdolgozatomat is ennek szenteltem a jogi
egyetemen. Közben megtaláltam a lehetőséget,
hogyan lehet ebben még tovább fejlődni, és
Párizsban végeztem a világűrjogi és távközlési
jogi mesterképzést. Integrálódtam itthon az
űrkutatás szakmai közösségébe. Szép fokozato
san alakult ki a lehetőség, hogy magát az irodát
is vezethettem. Ehhez sokban hozzájárult, hogy
van műszaki egyetemi végzettségem is, ipari
termék- és formatervező mérnökként.
Mivel telt az irodában egy napod?
Sokszínű munkával. Szinte minden nap kap
csolatban voltam a szakma képviselőivel. 2015
februárjában sikerült véglegesítenünk az Euró
pai Űrügynökséghez való csatlakozásunkat. A
legnagyobb feladat az volt, hogyan tud Magyar
ország az Európai Űrügynökség tevékenységé

kellett képviselnie az irodának Magyarországot,
például az ENSZ Világűrbizottságában, az Euró
pai Unióban és a Földmegfigyelési Csoportban.
Mindenhol nem tudtunk jelen lenni, de igyekez
tünk a legfontosabb pillanatokban képviselni
Magyarországot. Emellett el kellett kezdenünk
egy olyan hazai űrstratégiát kialakítani, ami köz
érthető és elfogadható széles társadalmi körök
számára.
Miért lényeges, hogy Magyarország részt vegyen az
űrkutatásban?
Az űrkutatásnak hosszú távú hozadéka van. A
programok húsz, harminc évre szólnak – a mai
világban el sem tudjuk ezt képzelni. Viszont
pont az ilyen szemlélet kialakulása segítheti azt,
hogy nagyobb ütemben fejlődjünk. A mestersé
ges intelligencia és az önvezető autózás témakö
re is ilyen: nagy kockázatú, erőforrás-igényes,
viszont aki nem fektet bele, az lemarad a világ
fejlődéséről. Az innováció biztosítja a fejlődést
és azt, hogy egyre jobb körülmények között
élhessünk!
Ez a szakma nagy lehetőségeket adna számodra
külföldön is.
Lett volna lehetőségem külföldön dolgozni, hi
szen az Európai Űrügynökségben sokan a nem
zeti út után az ügynökségi munkát választják
– nagyon vonzó állások vannak ott! Egy évet el is
töltöttem Franciaországban, fél évet Hollandiá
ban, így könnyebb volt tudatosan dönteni arról,
hogy itthon szeretnék élni, hiszen hazahúz a szí
vem a gyökereimhez. Szeretném megtartani az
egyensúlyt a szakmaiság és a családi élet között!
Az elmúlt években férjhez mentem, gyermekeim
születtek, de már előtte is fontos volt a család.

Az Európai Űrügynökséghez való csatlakozásunk dokumentumainak ünnepélyes aláírása a Művészetek Palotájában

ben minél aktívabban és hatékonyabban részt
venni. Hogyan tudunk Magyarországon forrást
elkülöníteni erre a feladatra, és hogyan tudunk
tényezővé válni kis országként, új tagállamként.
Magyarország már nagyon sok éve tervezte
a csatlakozást. Az utolsó tárgyalásokat én
vezettem, és a csatlakozási szerződést már az én
vezetésemmel véglegesítettük. Az iroda emellett
nagy hangsúlyt fektetett a földmegfigyelés tu
dományos és alkalmazási területeinek aktívabb
felkarolására. Ez azért fontos, mert ma már a
műholdfelvételek és azok elemzése elengedhe
tetlen számos területen, a katasztrófavédelemtől
az erdőgazdálkodáson át a mezőgazdaságig, a
vízgazdálkodásig.
Ehhez sokat kellett utaznod?
Igen, nagyon sok utazással járt a munkám,
elsődlegesen Európán belül. Leggyakrabban
Párizsba mentem, az űrügynökség központjá
ba. Az Európai Űrügynökség számos további,
szakmai programokat kiszolgáló helyszínnel
rendelkezik. Ilyen Hollandia, Olaszország és az
Egyesült Királyság is. Sok más szervezetben is

A férjem kiváló hátország volt, hogy egyáltalán
el tudjam végezni azt a munkát, hiszen ez nem
nyolc-tíz órás állás volt, hanem nagyon sokszor
éjjel-nappali munka. Sok áldozatot kellett hoz
nunk az eredményekért, de igyekeztem megtar
tani az egészséges határokat. Az ott töltött négy
évvel a karriercsúcsot elértem. Amikor első
gyermekünk megszületett, vállaltuk, hogy ez a
karrier véget ér, és újabb kihívások jönnek majd
utána, ami illeszkedik a családunk életéhez.
Ezért sem kerestem külföldön továbblépési
lehetőséget.
Hogy teltek az elmúlt évek Székesfehérváron?
Hosszas keresés után sikerült megtalálnunk
az otthonunkat Székesfehérváron. Korábban
is jártam haza, hiszen korcsolyáztam a felnőtt
szinkronkorcsolya-csapatban is, de a családala
pítással egyértelművé vált, hogy Fehérvár lesz az
ideális hely számunkra. Amikor bölcsődés lett a
lányunk, én is megtaláltam azt a tevékenységet,
amiben megint ki tudok teljesedni szakmailag,
de már egy teljesen más dimenzióban. Így kerül
tem az Almotive-hoz, akik önvezető autózással

Fotók: Tari Fruzsina:

A világkarrier helyett Fehérvárt választotta Tari Fruzsina

Tari Fruzsina optimista és rugalmas, és erre tanítja gyermekeit is

foglalkoznak, mesterségesintelligencia-alapon.
Mivel adott volt a jogi és műszaki végzettségem,
a szabadalmi témakör nagyon jól illeszkedett
hozzá, így innovációmenedzser lettem.
Anyaként is sokat foglalkoztat a jövő?
Olyan szempontból igen, hogy hogyan készítjük
fel gyermekeinket az életre. Ha két dolgot át
tudok nekik adni, az az legyen, hogy optimista
szemlélettel nézzenek minden elé, és képesek
legyenek rugalmasan gondolkodni, alkalmaz
kodni a változásokhoz. Az ismereteik elmélyí
tése és a látószögük kiszélesítése segíteni fogja
őket abban, hogy olyan szakmát, foglalkozást
válasszanak, ahol fejlődhetnek, ahol ki tudnak
teljesedni. Szeretném megadni nekik a lehetősé
get, hogy ezt megtalálják, de úgy, hogy ne a mi
vágyainkat váltsák valóra, hanem a sajátjukat!
A kislányotoknak szoktál már mesélni a munkádról?
Ő hamarosan ötéves lesz, így nemcsak olvassuk
neki a meséket, hanem gyakran közösen talál
juk ki a történeteket. Néha ő adja a témát, néha
én szövöm bele a mondanivalómat azokba a
mesékbe, amiket szeret. Van, hogy létező mesék
karaktereivel találunk ki olyan dolgokat, amik
tanítanak is, akár a földrajzról, a fizikáról, a jo
gokról. Ki lehet találni úgy egy történetet, hogy
azt élvezze, és tanuljon is belőle. Hihetetlen
szókincse alakult már ki, és nagy élmény, hogy
milyen értelmes kérdéseket tesz fel! A másik
dolog, amit anyaként nagyon élvezek, hogy a
gyerek egy igazi személyiségtréner! Rámutat az
ember gyenge pontjaira, és segít fejlődni.
A sok utazással, a munkáddal járó mozgalmasság
nem hiányzik?
Még a terhességem első négy hónapjában is
tízszer utaztam a munkám miatt, nagyrészt
repülővel. A mozgalmasság most is megmaradt:
sokszor mozdulunk ki hétvégén, akár csak pár
órára is, néha hétköznap is kirándulunk egy ki
csit. A szüleim ugyanabban az utcában laknak,
ahol mi, a férjem szülei viszont Kárpátalján
élnek. Ez már eleve folyamatosan mozgásban
tart minket, amikor csak lehet, megyünk, akár
csak egy hétvégére is. A pakolásban, bár nem a
kedvencem, már óriási rutinom van!
Székesfehérvár jó hely a gyerekneveléshez?
Igen, ez volt az egyik fő motiváció számunkra
is! Túl azon, hogy széles a palettája a lehetősé
geknek a sportban, a zenében, az intézményi
oktatásban, nem olyan nagyok a távolságok
sem. Hamarabb válhatnak önállóvá a gyerekek.

lendület

Közéleti hetilap

Lettországban tekernek a legtöbbet

Hazánkban nagyjából minden ötödik
autó cserél gazdát évente, ami azt
jelenti, hogy tíz év alatt átlagosan két
tulajdonosváltáson esik át egy autó.
A kilométeróra-állás manipulálása
ilyenkor a legvalószínűbb, hiszen
módosított óraállással akár huszonöt
százalékkal több pénz is elkérhető
egy autóért. Európai szinten több
milliárd eurós kárt okoznak a csalók

– írta az autonavigator.hu.
A Carvertical nemrégiben kilencszáz
ezer, 2021-től végzett autótörténetellenőrzést vizsgált át, hogy kimutassa,
mely országokban a legjellemzőbb a
kilométerórák manipulálása.
Az élen Lettország áll: ott a vizsgált au
tók huszonnégy százaléka manipulált
óraállású. Románia a második helyen
végzett közel húsz százalékos aránnyal,
de Észtországban és Litvániában sem
sokkal jobb a helyzet. Oroszország,
Ukrajna és az Egyesült Államok után
szerepel Magyarország és Németország
a rangsor közepe táján.

Egynapos matrica az unióban
Papp Brigitta
Az Európai Parlament csütörtökön megszavazott egy, a külföldi utazást megkönnyítő
és egy felesleges költségtől megszabadító
irányelvet: minden uniós tagállamnak be
kell vezetnie az egynapos autópálya-matricát.

Az EP döntése a tranzitra, az
országon való átutazásra vonat
kozik, vagyis ebből az még nem
feltétlenül következik, hogy a
hazai autósok is vehetnek majd
egynapos matricát, de a külföldi
utazásoknál már ez is segítség.
Az uniós tagállamoknak két éven
belül kell implementálniuk az

Előtérben a járdák
Mintegy hatszázmilliós út-, járda- és
parkolófelújítás szerepel a Városgondnokság idei tervében – mondta el a
szekesfehervar.hu hírportálnak adott
interjújában Bozai István városgondnok.
A felújítások között ezúttal is
komoly részaránnyal szerepel
nek az út- és járdafelújítások:
„Idén a hangsúlyt próbáljuk a
járdákra áthelyezni. Hatszázmillió

Csekket csak kérésre küldenek

Papp Brigitta
Az idei évben a NAV már nem küld csekket a
gépjárműadóról. Amennyiben mégis szeretnénk
csekket igényelni, úgy a tulajdonosnak kell
küldenie egy SMS-t a 30 3444 304-es telefonszámra. Az üzenetben el kell küldeni a a csekk
szót, majd szóközt követően annak a személynek
az adóazonosító jelét, akinek a gépjármű a nevén
van.

Csak azok kérhetik a csekket, akik
pénzforgalmi számlanyitásra nem
kötelezettek. Egy adóazonosító
jelről pedig egy évben legfeljebb
kétszer kérhető csekk. A NAV a

nála bejelentett levelezési címre
két darab csekket postáz. Amen�
nyiben nincs bejelentett levelezési
cím, akkor tartózkodási helyre, ha
pedig ilyen sincs, akkor az állandó
lakcímre.
Az éves adót két részletben kell
megfizetni, március 15-ig és szep
tember 15-ig. Nincs akadálya annak,
hogy valaki az éves adót egy ös�
szegben, március 15-ig megfizesse.
Ilyenkor az adószámla szeptember
15-ig túlfizetést mutat.
A gépjárműadót a 10032000-01079160
számú, NAV Belföldi gépjárműadóbevételi számlára kell befizetni.

uniós szabályt hazai jogrend
jükbe, vagyis 2024-től elvileg az
egész unióban lehet majd egyna
pos matricát is választani.
Az Európai Parlament arról
is döntött, hogy a teherautók
útdíjfizetési rendszerét a jelen
legi időalapú elszámolás helyett
kilométer-alapúra változtatják,
hogy jobban számításba vegyék a
tényleges környezetterhelést.
Ezt az elvet az új matricarend
szerben is jobban szeretnék
érvényesíteni, ezért lehetőséget
adnak a tagállamoknak arra,
hogy a dízel, a benzines és a hib
rid járművekre eltérő díjtételeket
alakítsanak ki.

Hatszázmillió városi útfelújításra
L. Takács Krisztina
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forint áll rendelkezésünkre 2022ben az utak, járdák, parkolók felújítására. Városrészenként arányosan oszlanak majd meg a munkák,
hogy kiegyensúlyozottan fejlődjön
Székesfehérvár. Bízom benne, hogy
ez megint jól látható előrelépést
fog hozni, ami közvetlenül is érinti
a lakóközösségeket. A város nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a nagy,
többmilliárdos fejlesztések mellett
a lakók mindennapi életének helyet
adó területeken is fejlődjünk.” –
mondta el a városgondnok.
AUTÓ Ü VE G
CENTRUM
S Z É LV É D Ő C S E R E
É S -J AV Í TÁ S
CASCÓVAL AKÁR INGYEN IS!
8000 Székesfehér vár,
Móri út 15 4.
w w w.pilkington.hu
+36 22 310 615
+36 70 203 5943

Fotó: Kiss lászló

A Carvertical járműtörténeti platform felállította
a kilométeróra-manipulálások nemzetközi rangsorát. Ebben nem jó az élen lenni – Magyarország
szerencsére a középmezőnyben végzett.

FEHÉRVÁR

Csak egy sms-t kell küldeni, ha csekket szeretnénk kapni

A kapubejáró építése is
engedélyköteles!
Az ingatlanok előtti közterületen végzett
bármilyen építési munka engedély
köteles. Érdemes körültekintőnek lenni a
kivitelező kiválasztásánál!
Az elmúlt időszakban több be
jelentés érkezett Székesfehérvár
önkormányzatához, a Közlekedé
si Irodához, valamint a közterü
leteket és létesítményeit üzemel
tető Városgondnoksághoz, hogy
vállalkozók – személyes megke
reséssel – ingatlanok kapubejáró
jának kedvezményes áron történő
aszfaltozására tesznek ajánlatot.
A megvalósítást követően többen
tapasztalták, hogy az elkészült
munka nem az elvárható műsza
ki színvonalon és minőségben
készült el, a burkolat rövid időn
belül károsodik – például elreped
az aszfalt – a felület műszaki
állapota leromlik.

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

A hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a közterületen történő
munkavégzés, például a kapubejáróépítés minden esetben engedélyköteles! Az ingatlan tulajdonosa –
amennyiben a kivitelező a munkavégzéshez közútkezelői hozzájárulást
nem kért – a megbízásából történő
építési beavatkozásokért felelősséggel tartozik.
Az önkormányzat és a Városgond
nokság is azt javasolja, hogy akik
az ingatlanuk előtti közterületen
bármilyen átépítést, vagy a kapu
bejáró felújítását, új bejáró létesítését,
illetve ahhoz kapcsolódóan fásszárú
növények ültetését tervezik, azt előze
tesen egyeztessék a közút kezelőjével,
üzemeltetőjével, és a megvalósításra
referenciával rendelkező szakcégnek
adjanak megbízást!
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS
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Csajos est

2022.02.24.

Diákszínpad

Válás Veronában

Nők a munka világában
Hogyan lehet nőként egyszerre helytállni a
munkában és otthon, a családban? Nem könnyű
megfelelni az elvárásoknak, de nem is lehetetlen! A
Barátság mozi következő Csajos estjének előadója,
Pozsgai Nikoletta coach, tanácsadó, tréner ezt a kérdést járja körül március 16-án, szerdán 18 órától.
A vacsorához hiányzik még néhány
hozzávaló, délután szülői értekezlet
az iskolában, a főnök holnapra kéri
a kimutatást a projekt előrehaladá
sáról – hányfelé is kellene szakadni
ahhoz, hogy egy nő minden szerepben
megkapja a „jól megfelelt” értékelést?
Anyák, feleségek szaladgálnak nap
nap után teendőkkel teli listákkal, és
sokan érzik úgy, hogy egyre nehezebb
helytállni a családban és a munkahelyen
egyaránt. Nőként érvényesülni, karriert

Tehetség

Indul a Nyugdíjas Ki
mit tud?
A képző-, ipar- és népművészet kategória
eredményhirdetésével kezdődik a Fejér
megyei Nyugdíjas Ki mit tud? február
25-én, pénteken. A Táncházban 15 órakor
kezdődő eseményen értékeli a zsűri a beérkezett alkotásokat, majd átadják az arany,
ezüst és bronz minősítéseket.

Fotó: Nick Risinger

Fafaragások, olajfestmények,
kevert technikás festmények,
horgolás, szőttesek, zenélő doboz
is érkezett a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ
által meghirdetett verseny képző-,
ipar- és népművészeti kategóriá
jába. A beadott műveket a zsűri
– Szolnoki Szabolcs festőművész,
Szili Zsuzsanna lakberendező,
designer és Szenczi Jánosné, a
Fehérvári Kézművesek Egyesü
lete elnöke – értékelte. A közel
negyven jelentkezőnél csak a
képzelet szabott határokat. A
legszebb alkotásokból február
25-én, pénteken 15 órakor nyílik
kiállítás a Malom utcai Táncház
ban, ahol a zsűri értékeli és átadja
az elismeréseket. A tárlat március
7-ig látogatható.
A Ki mit tud? színpadi produkciói
nak előválogatóját február 27-én
és március 6-án, vasárnap 10
órakor tartják a Táncházban, ahol
március 20-án a gálát is megren
dezik. A belépés minden rendez
vényre ingyenes, de védettségi
igazolványhoz kötött.

2022. febr. 25. – márc. 3.

építeni is nehezebb feladatnak tűnik,
ám nem lehetetlen – állítja Pozsgai Ni
koletta, aki a hogyan kérdésére is igyek
szik választ adni március 16-án, szerdán
a Barátság moziban. Vannak olyan
kifejezetten női készségek, képességek,
sőt előnyök is jócskán, amelyekre lehet
– és a szakértő szerint kell is – építeni a
munka világában.
Az est zárásaként a nézők a Gyűlölök
és szeretek című amerikai romantikus
vígjátékot tekinthetik meg. A március
16-i rendezvényre már kaphatók jegyek
a mozi pénztárában és online is, a www.
baratsagmozi.hu oldalon.

Bemutatóra készül a Vasvári Diákszínpad:
Gáli József Válás Veronában című tragi
komédiáját viszik színre az Igézőben.
A február 25-én, pénteken 19 órakor
kezdődő előadás Shakespeare Rómeó és
Júliájának különös, abszurd elemekkel
átitatott parafrázisa, melyben a két
szerelmes életre kel, és Verona vezetői
rájönnek, milyen nagyszerűen kiaknázható lenne turisztikai szempontból a
történetük.
A darab a huszadik századi
Veronában játszódik, ahol egy ar
cheológus megtalálja a legendás

szerelmespár kriptáját, és kiássa
a halottakat. Rómeó és Júlia élet
re kelnek, a város vezetése pedig
az eszményi szerelem halhatat
lanságát saját politikai hatalmá
nak legitimizálására használja.
Ahogy a szerző írta: „A konfliktust, akárcsak a XVI. századi eredeti
műben, Rómeó és Júlia engedetlensége okozza. A modern szituációban
azonban lázadásuk indítéka nem a
szülői akarattal való szembekerülés,
a mindent elsöprő igaz szerelem,
hanem a hatalom befolyásával és ellenőrzésével való szembefordulás.”

Kézművesség

Játékvarró műhely a
játékmúzeumban
Folytatódik a Négykezes kedd elnevezésű kézműves
programsorozat a Hetedhét Játékmúzeum szervezésében. Március 1-je és 29-e között négy alkalomból
álló játékvarró műhelybe várják a kreatív kikapcsolódásra vágyókat.
A foglalkozásokon textilbabákat lehet
varrni a Babaszalon alapítója, Léb Zsu
zsanna vezetésével, aki évek óta foglalko
zik textiljátékok és -kellékek készítésével.
A foglalkozásokat a Játékmúzeumban
tartják március 1-jén, 8-án, 22-én és
29-én 13 és 16 óra között.
Tekintettel a korlátozott számú férő
helyre, a szervezők regisztrációt kérnek
február 28-ig a veszeli.dorottya@szikm.
hu e-mail-címen vagy a 22 202 601-es
telefonszámon. A belépés védettségi iga
zolványhoz és maszk viseléséhez kötött.

Balett

Közönségtalálkozó az
év első bemutatóján
A táncszínházi est első felvonásában Alexander Ekman Szeszély című művét élvezhetik a nézők, míg a
második az est címadó darabja, a Prométheusz lesz.
A Székesfehérvári Balettszínház a 2022es évet új bemutatóval kezdi február
27-én, vasárnap a Vörösmarty Színház
ban. A 19 órakor kezdődő táncszínházi
est első felvonása Alexander Ekman
Szeszély című műve, míg a második az
est címadó darabja, a Prométheusz. A
bemutató előtt pedig 18.15-től Egerházi
Attila igazgató tart közönségtalálkozót a
színház földszinti, nézőtéri büféjében.

A Vasvári Diákszínpad február 25-én, pénteken 19 órakor mutatja be a művet Csizmadia Máté Noel,
Kutassy Bálint és Bencze Zoltán rendezésében az Igézőben. A darab megtekintése regisztrációhoz
kötött. Jegyet váltani és regisztrálni az Igézőben vagy a 22 790 758-as telefonszámon lehet.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egészen mostanáig azt gondoltad, könnyedén megoldasz bármit,
éppen ezért nem is vetted komolyan a rád bízott feladatokat. Most
azonban rá kell jönnöd, hogy hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nemigen tudsz előrelépni. Derítsd
ki, hol tévedtél!

Hosszú ideje dolgozol egy számodra fontos projekten. Eddig céltudatosan meneteltél előre, ám most elbizonytalanodtál. Mielőtt azonban feladod és megfutamodsz, érdemes a
kérdéseidre választ keresned, és tisztáznod magadban, hogy
merre tartasz, mennyi áldozatot kell még hoznod, és vajon
ki tudsz-e tartani a célig!

Szerencsés ember vagy, hiszen rengeteg támogatód van, akik melletted állnak egy olyan ügyben, amely számodra kiemelten fontos.
Az úton azonban neked kell végigmenned, más nem dolgozhat
helyetted! A folyamat során rengeteg tapasztalattal, tudással és
élménnyel gazdagodhatsz. Bátran merj előremenni, mert nemes
célért fáradozol!

Régóta halogatsz egy fajsúlyos döntést, ám szorít az idő,
tudod, hogy lassan állást kell foglalnod. Mielőtt azonban
véglegesen határoznál, sorakoztass fel magadban minden,
az adott ügy mellett és ellen szóló érvet, és gondold át, minek mi lesz a következménye! Ha biztos vagy a dolgodban,
vállald a döntésedet, és állj ki magadért!

A párkapcsolatod olyan szakaszba érkezett, amikor határtalanul boldog vagy,
és úgy érzed, innen már egyenes út vezet az oltárig. Mielőtt azonban hamis
illúziókat kergetnél, nem árt a szerelmeddel is tisztázni, neki milyen elképzelései vannak, és milyen jövőt képzel el veled! Ha egyformán gondolkodtok,
nincs mire várni, vágjatok bele!

Bika 4. 21. – 5. 20.
Előzetes mérlegelés nélkül fejest ugranál valamibe, amitől izgalmat
vagy új kihívást remélsz. Érdemes azonban mérlegelned, mielőtt fejjel
rohannál a falnak, mert ha nem úgy sikerül a dolog, ahogy elképzelted, abból csak bajod lehet! Küzdj meg a sikerekért!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

11

Farsang

Farsangfarki mulatság
Harmadik alkalommal rendezi meg a
Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület a
Családi életmód hétvégéjét. Lesz kolbásztöltő fesztivál, farsangi felvonulás,
szűrővizsgálatok és biopiac is.

Fotó: Simon Erika archív

A rendezvény célja idén is az
egészség- és környezettudatos
életmód, valamint az újrahaszno
sítás népszerűsítése. Nyitóprog
ramként csütörtökön és pénteken
délelőtt a főszerep a gyerekeké
lesz: Állomásról állomásra címmel
egészségtudatos és környezetbarát
életmódra nevelő foglalkozással
szórakoztatják az óvodásokat és az
iskolásokat. Február 26-án reggel
7 órától aztán megnyílik a termelői
és biopiac, ahol a Vásárolj tudato
san és egészségesen! elnevezésű
akció keretein belül az első tíz,
családjával érkező gyermek ötszáz
forint értékű zsetont kap, amit a
kijelölt standoknál beválthatnak.

A nap folyamán 9 és 12 óra között
életmód- és dietetikai tanácsadás
sal, valamint szűrővizsgálatokkal
várják a látogatókat.
A szombati napon lesz lehetőség
trükkös biciklik kipróbálására is:
többek között az 1800-as évekből
ismert velocipédeken is szerencsét
próbálhatnak az érdeklődők.
Vasárnap igazi karneváli hangu
lattal találkozhatnak a látogatók:
7 órától megrendezik a Fehérvári
kolbásztöltő fesztivált. Két év
kihagyás után tehát újra várnak
mindenkit, aki hagyományőrző jel
leggel szeretné bemutatni családi
receptjét, vagy csak szimplán jól
érezni magát.
A tradíciók nem csak a kolbász
töltéssel folytatódnak. A Szabad
Színház színjátszói hagyomány
őrzéssel egybekötött produkciók
kal csalnak mosolyt az emberek
arcára: a családi jelmezversenyen

A Családi életmód hétvége számtalan programmal várja az érdeklődőket

és farsangfarki felvonuláson túl
medvetánccal is várják a látoga
tókat. A jelmezes felvonuláshoz
reggel 10 órától lehet csatlakozni.
Az Országalma körbetáncolása
után a felvonulás a Jancsárkertig
tart, ahol folytatódnak a progra
mok. A hétvége teljes és részletes
programleírását az egyesület kö
zösségi oldalán tekinthetik meg.

MEGHÍVÓ
festményvásárra
Székesfehérvár
VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház - Mártírok útja 2.
2022.02.28. hétfő 11:00 - 18:00.
2022.03.01. kedd 09:00 - 17:00.

GÁBOR ESZMERALDA
becsüs, műgyűjtőnő
legmagasabb áron, készpénzért vásárol
festményeket, aranyakat, ezüsttárgyakat,
bútorokat, órákat, üvegtárgyakat, pénzérméket, Herendiket, hagyatékot, gyűjteményeket.
Kiszállás díjtalan.
Üzlet tel: +3630/400-3645
zsolnay08@gmail.com

A rendezvényen több mint
300 festményből
lehet válogatni a helyszínen.
Készpénzes vásárlásnál
egyedi kedvezmények.
12 havi kamatmentes részletre is
megvásárolhatóak.
További információ:
www.apluszbgaleria.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A szokottnál komolyabb kihívásokkal küzdesz, ami eléggé kifáraszt,
folyamatosan minden porcikáddal arra kell ugyanis koncentrálnod,
hogy maximális teljesítményt nyújts. Tartsa benned a lelket az, hogy
rövidesen sikerül lezárnod minden nyomasztó dolgot, és utána végre
lazíthatsz és kipihenheted magad!

Felelősségteljes feladatot bíznak rád, ami az első pillanatban
nagyon megrémít, hiszen azt gondolod, ezen most nagyon sok
múlhat. Nem érdemes azonban görcsölnöd, hiszen ha minden
porcikádat a félelem járja át, előbb-utóbb meg fogsz botlani, és
nagyot hibázol! Vetkőzd le a félelmeidet, akkor sokkal egyszerűbbé válik minden!

Ez a hét alkalmas arra, hogy egy kis előnyre tegyél szert a folyamatban lévő ügyeidben, olyan impulzusok érnek ugyanis, amelyek
lehetővé teszik, hogy ellépj a többiektől. Nem kell mindenáron arra
törekedned, hogy elsőnek érj célba, a minőség sokkal fontosabb!

Hozzád nem túl közelálló emberek vették a fejükbe, hogy belekontárkodnak a dolgaidba, és mindenáron meg akarják mondani,
hogy az ő elvárásuk szerint mit és hogyan kellene csinálnod. Emiatt egyáltalán nem érzed jól magad. Nem kell azonban tűrnöd,
hogy mások határozzák meg, miként teszed azt, amit egyébként is
tökéletesen tudsz!

Ki sem látsz a tennivalókból, egyik feladat a másikat éri. Neked
azonban egyáltalán nincs ellenedre a sok kihívás, kifejezetten
imponál, hogy végre mozgolódás van körülötted, és nem minden
olyan monoton, mint általában. Használd ki az alkalmat, és birkózz
meg a feladatokkal!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Hosszú idő után végre felszabadulsz a nagy nyomás alól, és kicsit
kifújhatod magad. Itt az idő a pihenésre! Keress magadnak olyan
tevékenységeket, amiket garantáltan élvezni fogsz! Kapcsolódj ki,
sétálj a közeli erdőben, este pedig irány a mozi! Egy jó film elvonja a
figyelmedet a mindennapi gondokról.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

FEHÉRVÁR
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Kultúra

2022.02.24.

Múltidézés Horváth Hellával
Múltidéző címmel Horváth Hella origami- és
paverpolalkotásaiból nyílt kiállítás múlt
pénteken az Onyx étteremben. A tárlatot Kereső
Éva festőművész és Berkényi Tamás, a Vadmadárkórház állatorvosa nyitotta meg.

Vakler Lajos
A Vörösmarty Társaság Bobory Zoltán moderálásával egy hiánypótló kötetet mutatott
be múlt héten szerdán: Prohászka László
Sisak és kard című könyvében a nagy háború
emlékére készült szobrok, kisplasztikák,
érmek, plakettek és jelvények megszületését
idézi meg.
Az első világháború százéves év
fordulójára emlékezve hazánkban
nagyon sok köztéri emlékművet
újítottak fel, és a számos kiállítás,
rendezvény mellett több hiánypótló

kiadvány is megjelent.
A Sisak és kard című kötet szer
zője a kevésbé ismert, különleges
információkat, az egyes műalko
tások sorsát, áthelyezésük vagy
eltávolításuk hátterét, továbbá
az emlékművekkel kapcsolatos
esetleges szépirodalmi vonatkozá
sokat gyűjtötte csokorba. A könyv
mindenkinek ajánlott, akit érde
kelnek a búvópatakként rejtőző
részletek, de persze mindenekelőtt
azoknak, akiket foglalkoztat mind
az első világháború, mind a magyar
művészet története.

Fotó: Simon Erika

A művésznek az elmúlt évek
ben számos nehézséggel kellett
megküzdenie: 2019 nyarán egy
felső légúti betegség szövődmé
nyeként másfél nap alatt egész
testére lebénult. Horváth Hellának
a ritkaságszámba menő Guillain–
Barre- szindrómával kellett együtt
élnie: „Próbálok példát mutatni arra,
hogy bármilyen nehéz helyzetbe is ke-

rülünk, talpra lehet állni, és mennyire
számít az, hogy mi van a lelkünkben,
hogyan éljük meg a hétköznapokat,
mire fókuszálunk, mire irányítjuk a
figyelmünket!”
A már ismert és kedvelt művek
mellett újdonságokkal is találkoz
hattak a képzőművészet barátai,
Horváth Hella ugyanis olyan
alkotásokkal jelentkezett, amelye
ket kiállításon még nem láthatott a
közönség. A művész a paverpolban
a természetes anyagokat használó
szobrászati technikával ötvözi az
origami egyik ágát, és ettől a haj
togatás kisplasztikává nemesedik.
Az új módszerrel egészen kivételes
alkotások születtek.

Kép: Zsiday Ádám

Vakler Lajos

Sisak és kard

A kiállítás március tizenharmadikáig tekinthető meg

Prohászka László fontos adalékokkal szolgál az első világháborús alkotások megismeréséhez

A Fehérvár Televízió műsora február 26-tól március 4-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 02. 26. SZOMBAT
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Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
In memoriam Kallós Zoltán
– Kalotaszegtól Moldváig
Agrárinfó – ismétlés
Ütősfesztivál 2017
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendégei Wittmann
Géza és Zabó Erika
In memoriam
Hidegkuti Nándor
Hírek – ismétlés
A szomszéd vár
Győr–Alba Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Fehérvári Titánok–
Debrecenjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 02. 27. VASÁRNAP
00:00 Képes hírek
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó
14:20 Nálatok mizu?
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:05 Dienes Ottó-portré
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tölgyesi Előd
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:10 Tolcsvay Béla, az
énekmondó táltosember
21:05 Virtuózok – gálaest
21:40 Mese habbal
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek

2022. 02. 28. HÉTFŐ
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Képes hírek
A hét hírei
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tölgyesi Előd
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
A szomszéd vár – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 1. rész
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Matuz János
művészeti intendáns
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Fehérvár AV19–Dornbirnjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 01. KEDD
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Matuz János
művészeti intendáns
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tölgyesi Balázs
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Alba Regia kick-off koncert
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 02. SZERDA
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tölgyesi Balázs
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Corvinus Beetető –
Vendég: Cloud9+
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
II. Fehérvári székely bál
Lélek született
Áprily Lajos emlékezete
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 03. CSÜTÖRTÖK

2022. 03. 04. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Köztér

07:50 A Fehérvár Televízió

07:50 Bajnokok városa

archívumából
08:20 Képes hírek

08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából

11:00 Családőrzők – ismétlés

08:50 Képes hírek

11:30 A Fehérvár Televízió

11:00 Köztér – ismétlés

archívumából

11:30 Bajnokok városa

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek

12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából

15:20 Csíki versünnep 2017

13:00 Híradó 1-kor

17:00 Híradó

13:15 Képes hírek

17:20 Köztér

15:50 Közéleti és Kulturális

17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

Szalon
17:00 Híradó
17:20 Úton

18:25 Mits Jazz Band

17:50 Hírek

19:00 Híradó – ismétlés

17:55 Városrészek titkai

19:20 Bajnokok városa

19:00 Híradó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:20 Agrárinfó

19:55 Köztér – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

20:30 Csíkcsomortáni Varga

19:55 Városrészek titkai

Sándor Verstábor
– ünnepi gála

– ismétlés
21:00 Úton – ismétlés

21:50 Bazilika 250

21:25 ARTE 70

22:20 Híradó – ismétlés

23:35 Híradó – ismétlés

22:40 Képes hírek

23:55 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 28. 20:50 Fehérvár AV19–Dornbirn-jégkorongmérkőzés közvetítése

Közéleti hetilap

Béremelés az önkormányzati
intézményekben

Fehérváron nyolc önkormányzati intézmény négyszáztíz dolgozója kapott
béremelést az idén. Az erre fordított
összeg közel háromszázhúszmillió forint
évente – tájékoztatott közösségi oldalán
Cser-Palkovics András.

A kormány még tavaly döntött
a kulturális ágazat munkavál
lalóinak idei húsz százalékos
béremeléséről.

FEHÉRVÁR

álláspiac

„Többször érte az a vád a kormányzatot, hogy a béremelésekhez
nem biztosítja a többlettámogatást
az önkormányzatok számára. Ez a
kulturális dolgozók esetében sem
igaz, mert minden önkormányzati
fenntartású kulturális intézmény
megkapja a béremeléshez szükséges többletforrást. – fogalmazott
Cser-Palkovics András közössé
gi oldalán.
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Emlékdiploma pedagógusoknak
Székesfehérváron szép hagyománya van annak,
hogy minden évben emlékdiploma-átadással
köszöntik az ötven, hatvan, hatvanöt, hetven,
illetve hetvenöt éve végzett óvónőket, tanítókat és
tanárokat. Az érintetteket arra kérik, hogy február
huszonnyolcadikáig telefonon jelentkezzenek a
Polgármesteri Hivatal Személyügyi Irodáján.

Az önkormányzat kéri a székes
fehérvári közoktatási intézmé
nyekből nyugdíjba vonult, érin
tett pedagógusokat, hogy február
folyamán, a délelőtti órákban
jelentkezzenek a Polgármesteri

Hivatal Személyügyi Irodáján.
Az emlékdiploma iránti kérelmet
telefonon kell jelezni Mazzag
Károlynénál, a 22 537 189-es
számon.
A kérelemhez szakmai önélet
rajz, az eredeti diploma másola
ta, a munkaviszonyok igazolása,
az adó- és tajkártya másolata
szükséges. Amennyiben a ké
relmezőnek már van valamilyen
fokozatú emlékdiplomája, akkor
a munkaviszony igazolására elég
az emlékdiploma fénymásolata.

Tanítás helyett polgári engedetlenség
Rába Henrietta

Fotó: Ràba Henrietta

A Teleki Blanka és a Vasvári Pál Gimnázium összesen mintegy százötven pedagógusa közül huszonkilencen csatlakoztak a budapesti kollégáik által elindított polgári engedetlenségi akcióhoz.

A Vasvári tizennyolc és a Teleki tizenegy pedagógusa a Vasvári épülete előtt találkozott szerda
délelőtt. Transzparenssel tiltakoztak a kormányrendelet ellen, mely meghatározza, hogy
milyen oktatási-nevelési tevékenységekben kötelesek részt venni a pedagógusok sztrájk
esetén. Mint mondják, a sztrájk alapjog, a kormányrendelet pedig kiüresíti, ellehetetleníti a
pedagógussztrájkot. A polgári engedetlenségi akció idején az intézményben tartózkodtak, de
nem vették fel a munkát, nem folytattak oktatási, nevelési tevékenységet.

Valósítsd meg
GYEREKKORI ÁLMOD a DEPÓNIÁNÁL!
GYERE hozzánk KUKÁS SOFŐRNEK azonnali belépéssel!
Székesfehérvári indulással, „C” típusú jogosítvánnyal,
GKI kártyával hulladékgyűjtő járművek vezetése,
hétfőtől-péntekig 6 és 14 óra között.

Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely,
versenyképes jövedelem
• Új gépjárműpark
• Munkába járás támogatása

• Munkaruha, kiváló szociális
körülmények
• 3 hónap próbaidő után
cafetéria juttatás

JELENTKEZZ

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
munkaugy@deponia.hu | 06-22/504-413

www.deponia.hu/allashirdetes

ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel
élményekkel!

TOKAJ

csodasmagyarorszag.hu

A királynő királya

Somos Zoltán
Újabb remek ARAK-siker: Trenka Ádám összetett
magyar bajnok lett. A fehérvári atléta hatpróbában a legvégén előzte meg riválisait.

legkeményebb atléták kétnapos via
dalán Tölgyesi Előd és Olasz Tamás
tanítványa 60 méteres sprintfutásban
egyéni csúccsal kezdett, és állt rögtön
az élre. Távolugrásban és súlylökés
ben is hozta magát, de az első nap
zárásakor még pár pont hátránnyal
fordult összetettben.
A gátfutás ismét egyéni csúcsot és
ezzel reményt hozott, ami megma
radt a magasugrás végén is. Trenka
a zárószám előtt még négy pont
hátrányban volt, ám az 1000 méte
res futást megnyerte, és fordított.
Amennyi hátránya volt, annyi előnye
lett: négy pont különbséggel végzett
a hatpróba élén, és állhatott a dobo
gó legmagasabb fokára.

Trenka Ádám (középen) mindegyik számban kiegyensúlyozottan szerepelve lett bajnok
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Triscsuk Krisztina a
szezon végén befejezi

Kaiser Tamás
Egy hosszú és sikeres pályafutás ér véget néhány
hónap múlva.
Bekövetkezik, amit sokan talán már
sejtettek: Triscsuk Kirsztina, az Alba Fe
hérvár KC átlövője a nyáron abbahagy
ja a kézilabdát. Az egykori válogatott
játékos erről a klub hivatalos honlap
jának beszélt. Ahogy fogalmazott, a
teste már nem bírja azt a terhelést, ami
a profi játékhoz szükséges: „Nem volt
könnyű meghozni ezt a nagy és egyben
nehéz döntést. Ha valami több mint húsz
évig kitölti az életedet, azt nehéz abbahagy-

ni. Amikor kimondtam magamnak, biztos
voltam benne, hogy ez a megfelelő pillanat.
A testem egyszerűen már nem bírná tovább
a kézilabdával járó terhelést. A sportban
kitűzött céljaimat sikerült elérnem, és
hiányérzet nélkül tudok új terveket kitűzni
magamnak – most már a civil életemben.”
– nyilatkozta az albakezi.hu oldalnak
az ötvenháromszoros magyar válogatott
játékos.
Triscsuk Krisztina 2005-ben igazolt elő
ször Székesfehérvárra. 2013-ban távo
zott, majd hét évvel később visszatért.
Összesen tehát tíz fehérvári esztendőt
követően fejezi be Európa-bajnoki
bronzéremmel tarkított pályafutását.

Fotó: arakatletika.hu

Ha az atlétika a sportok királynője,
akkor a tízpróbázók a királyok. Az
összetett képességeket igénylő ver
senyben a technikai tudás és a fizikai
felkészültség speciális elegyére van
szükség. Fiatalabb korban még nem
tíz, csak hat számban versenyeznek
az atléták. Így volt ez a többpróba
országos bajnokság U18-as korosz
tályában is, ahol az ARAK Utánpót
lás-akadémia kiválósága, Trenka
Ádám szenzációsan teljesített. A

FEHÉRVÁR

sport

Fotó: Kiss László archív

Közéleti hetilap

Triscsuk Krisztina nagy csatákat vív utolsó szezonjában is

Rájátszásban a Volán!
Somos Zoltán
Az Innsbruck 4-2-es legyőzésével biztosította
helyét az ICE-liga legjobb hat csapata között a
Hydro Fehérvár AV19.

Huszonnégy győztes mérkőzés
van immár a fehérváriak mögött a
szezonban, és nincs olyan ellenfél a
mezőnyben, akinél legalább egyszer
ne bizonyultak volna jobbnak. A
tabellát vezető Salzburgot éppenség
gel vasárnap verte itthon a Volán, a
rekordbajnok Klagenfurtnak pedig
hetet(!) ütött két nappal korábban,
idegenben! A tizenegyedik helyen
szerénykedő Innsbruck ellen ezek

után elvárható volt a győzelem, bár
januárban itthon kaptak ki tőlük
Háriék. Most nem, két harmad
után már néggyel vezetve végül
simán nyertek, így matematikailag
is bebiztosították, hogy a rájátszást
érő első hat hely egyikén végeznek.
Pontosítsunk: elsők már nem lehet
nek, de másodikak még igen, ami
ugyebár pályaelőnyt jelentene. Az
alapszakaszból még két meccs van
hátra, ezeken a két utolsó helyezet
tel, a Linz és a Dornbirn csapatával
játszik a Volán, szóval nem is kel
lene hatalmas bravúr ahhoz, hogy
ennyire előkelő helyen zárjon Kevin
Constantine csapata.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Az Innsbruck ellen duplázó Brady Shaw is jogosan kapja a pacsikat a szurkolóktól

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen
megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

ÚJ 308
ÉS 308 HYBRID
PÁRATLAN
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Az új Peugeot 308 modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása
4,5 – 5,9 l/100km, CO2-kibocsátása 114 – 133 g/km.
Az új Peugeot 308 HYBRID modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása
1,1 – 1,2 l/100km, CO2-kibocsátása 24 – 28 g/km.

PEUGEOT FÁBIÁN
Székesfehérvár, Budai út 175.
Tel.: +36 22 303 406 , www.fabianauto.hu
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FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 02. 26. SZOMBAT

2022. 02. 27. VASÁRNAP

2022. 02. 28 HÉTFŐ

2022. 03. 01. KEDD

2022. 03. 02. SZERDA

2022. 03. 03. CSÜTÖRTÖK

2022. 03. 04. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: Berzeviczy Gábor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás Vendég:
Agócs Nándor, a Szent
István Király Múzeum
tudományos titkára
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak és macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan!
Vendég: Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég: Óber László
14.10 Krízishelyzet Vendég:
Zsabka Attila
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Berta Gábor,
Rendeczki Andrea, Bakonyi
Balázs, Maráz Anna – Járd
be az Országos Kéktúrát
egy fehérvári csapattal!
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Kastélyok és arisztokraták
Fejér megyében Vendég:
Dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Középpontban az
élelmiszer-biztonság
Vendég: Sziebert Gergely
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 Játszótér Vendég:
Toldi Veronika
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.05 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
15.10 Útravaló
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.10 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.10 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Gyermekeink fejlődése
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna Szerkesztő:
Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

