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Technikai szünet 
a Vörösmarty Rádióban

Tízezer euró 
Ausztráliának

Kiss-DáviD Renáta

Választókerületi
programok

A Vörösmarty Rádió szerkesz-
tősége tájékoztatja a hallgató-
kat, hogy technikai okokból 
rövid időre elhallgat a rádió. 
A technikai szünet január 31-e 
és február 8-a között lesz. Ezt 
követően február 9-én, vasár-
nap ismét várják a hallgatókat 
helyi tartalmakkal, hírekkel, 
információkkal a 99,2 MHz-en!

Cser-Palkovics András polgármester január tizenhato-
dikán, csütörtökön reggel közösségi oldalán jelentette 
be, hogy javasolni fogja a közgyűlésnek: városunk 
tízezer eurót ajánljon fel Ausztráliának. A „Gondolkodj 
globálisan, cselekedj lokálisan!” alapelvet meghalad-
va ezúttal globálisan cselekszik a város.

Ausztráliában mintegy magyarország-
nyi területen pusztítanak a bozóttüzek 
tavaly ősz óta.
„Látjuk, milyen nagyságrendű tüzek vannak 
Ausztráliában, hogy ezek mekkora pusztítást 
végeznek a természetben, az élővilágban. 
Ezek mind okaiban, mind következményei-
ben hatnak a nemzetközi globális klíma- és 
környezetvédelmi kérdésekre is. Ausztrá-
lia egy gazdag, nagy állam, de egy ilyen 
problémában fontos, hogy érezzék: a világ 
velük van!” – nyilatkozta Cser-Palkovics 
András a Fehérvár TV-nek.
A polgármester arra kérte kollégáit, az 
állam és a civilszervezetek képviselőit, 
hogy erejük szerint csatlakozzanak a 
felajánláshoz.

Tele élettel?
Lakossági fórumot tartottak a belvárosban

BácsKai GeRGely

Megtelt a Városháza Díszterme január huszadikán, 
hétfőn este azon a lakossági fórumon, amit a 
belvárosi lakóknak tartottak. Két régóta visszatérő 
fő témája volt az összejövetelnek: az egyik a ven-
déglátóhelyek nyitvatartása, a másik a parkolás és 
a behajtás a kiemelt várakozási övezetbe. A képvi-
selő-testület pénteken dönt a céges személyautókra 
adható kedvezményes éves parkolóbérletekről.

Cser-Palkovics András polgármester 
a fórum elején elmondta, hogy két 
fontos kérdés a legfőbb téma: az egyik 
a parkolással, a másik pedig a belvárosi 
vendéglátóhelyek nyitvatartásával kap-
csolatos. Kiemelte, hogy február tizen-
negyedikén tárgyalja majd a testület az 
új önkormányzati ciklus első költség-
vetését, melyben szerepel, hogy azok a 
folyamatban lévő beruházások, melyek 
elkezdődtek, folytatódjanak a belvá-
rosban. Ilyen például a Bartók Béla tér 
idén befejeződő felújítása és zöldebbé 
tétele illetve a Fő utcán a Szent István 
Király Múzeum rendházépületének 
felújítása. A múzeum kiköltözése 
után három hónappal adják majd át a 
munkaterületet a kivitelezőnek, amiről 
a szomszédos lakókkal is egyeztetnek 
még a kivitelezés kezdete előtt.
A belvárosi parkolás esetében is 
sok kérdés érkezett, köztük a céges 
autókkal kapcsolatban. Cser-Palkovics 
András arról tájékoztatta a lakókat, 
hogy a pénteki közgyűlésen döntenek 
arról, hogy azon lakások esetében, ahol 
személygépkocsi a céges autó és a cég 
ellenjegyzi, hogy személyi használatra 

Az új szabályozásnak nem az a célja, hogy ellehetetlenítsék a vendéglátóhelyeket
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Fókuszban a zöld város

Székesfehérváron összesen 3,7 millió négyzetméter zöldfelületet gondoz a Városgondnokság

BácsKai GeRGely

A Sóstó-látogatóközpontban szervezett szakmai 
konferenciát a Városgondnokság városüzemel-
tetési témakörben, amin kertészeti vezetők, 
tervezők és főkertészek vettek részt az ország 
minden részéről.

A szakmai napot a tapasztalatokra 
hegyezték ki, hogy az egyes települé-
seken milyen jó dolgokat vezetett be 
ki-ki a maga területén a lakókörnye-
zetében. A konferencia célja, hogy 
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Hosszabb nyitvatartás

Január 20. és január 31. között meg-
hosszabbított nyitvatartással, minden 
hétköznap este hat óráig várja a 
fehérváriakat a Városgondnokság 
Parkolási Csoportjának ügyfélszolgá-
lata, hogy munkaidő után is legyen 
lehetőség az éves parkolóbérletek 
cseréjére.

Maroshegy

Brájer Éva

Brájer Éva január 28-án, kedden 
17 óráról tartja fogadóóráját. 
A képviselő a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtárban 
várja a 6. számú választókörzet-
ben élőket.

Öreghegy-dél, Kisfalud

Horváth Miklós Csaba

A 13. választókörzet képviselője, 
Horváth Miklós Csaba január 
28-án, kedden 17 és 18 óra között a 
Késmárki utca 2. alatt, majd 18.30 
és 19.30 között Kisfaludon, a Falu-
házban várja a lakókat fogadóóráin.

adta az autót, abban az esetben lesz 
lehetőség továbbra is kedvezményes 
parkolóbérlet vásárlására. Aki esetleg 
már kiváltotta a nem kedvezményes 
bérletet, az a későbbiekben a Város-
gondnokságon az új feltételeknek 
megfelelően kicserélheti majd azt. A 
várható változás csak személyautókra 
vonatkozik majd, a furgonokra nem. 
Jövő héten hétfőtől a Városgond-
nokságon várhatóan már kiváltható 
lesz a lakossági bérlet ezekre a céges 
személyautókra is. Lakásonként egy 
céges személyautóra és további egy 
saját tulajdonú autóra is lehet majd vál-
tani kedvezményes bérletet, összesen 
továbbra is kettőt lakásonként.
Szabó-Bakos Györgyné, a belváros 
önkormányzati képviselője elmondta, 
hogy megalakult a Belvárosi Egyeztető 
Fórum, mely a vendéglátóhelyek és 
a belvárosi teraszok nyitvatartásáról 
is tárgyalt már. Egységessé tennék a 
vendéglátóhelyek nyitvatartását, ami 

megkönnyítené a hatósági ellenőrzést 
is, hiszen a legfontosabb feladat éppen 
a rendelet betartatása. Hétköznapokon 
a vendéglátóhelyek éjfélig, a teraszok 
este tízig, munkaszüneti napokat 
megelőző estéken pedig éjjel kettőig 
tarthatnak nyitva – a teraszokat pedig 
éjfélig lehet használni.
A fórumon elhangzott, hogy a rendelet 
betartatása a cél. A zárás éjfélkor és éj-
jel kettőkor kötelezően zárás kell, hogy 
legyen, amit összehangoltan ellenőrizni 
fog a hatóság. 
„Nem az a cél, hogy ellehetetlenítsék a ven-
déglátóhelyeket, de a belvárosi lakónak is joga 
van pihenni!” – mondta egy Fő utcai lakó. 
Az új szabályozásról várhatóan a márciusi 
közgyűlésen dönthet a város képviselő- 
testülete, és április elsejétől lépne életbe 
a szabályozás, mely tartalmazná annak a 
legkomolyabb szankciónak a lehetőségét 
is, hogy a rendeletet megszegők a követ-
kező évi teraszengedélyüket kockáztatják 
a szabályok be nem tartásával.

a meghívott települések előadói a 
településük sikeres, más települé-
sek által követhető szakmai példáit 
egymásnak átadják.
Mészáros Attila alpolgármester 
köszöntötte a találkozó résztvevőit. 
Mint mondta, sok mindent fel lehet 
sorolni, hogy mitől lesz komfortos 
egy város, de kiemelten fontos az, 
hogy milyen környezetben élünk. 
Kiemelte, hogy a közterületeken 
nap mint nap megfeszített munká-
val dolgoznak a Városgondnokság 

parkfenntartói, hogy ennek meg 
lehessen felelni. Beszélt a város virá-
gosítási programjáról, melyhez évről 
évre egyre többen csatlakoznak.
Szó volt a munkaerőhiány kezelése 
kapcsán új technológiákról, gépesíté-
si lehetőségekről, a klímavédelemhez 
köthető zöldinfrastruktúráról, nö-
vényápolási és fenntartási praktikák-
ról és alternatív gyepgazdálkodási 
lehetőségekről is. Téma volt továbbá 
a városon belüli ökológiai és termé-
szetvédelmi zónák létrehozása is.
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Békében, szabadságban, igazságosságban!

Fazakas Attila kompenzációs listán szerzett 
mandátumot a tavalyi önkormányzati 
választáson a fehérvári ellenzéki összefogás 
jelöltjeként. A közgyűlésben a Stratégiai 
Fejlesztési Bizottságban dolgozik.

BácsKai GeRGely

Fazakas Attila 1974 januárjában született Ma-
rosvásárhelyen, ahol tizennyolc éves koráig élt. 
A főiskolát Szatmárnémetiben, az egyetemet 
Kolozsváron végezte. Családos ember, van egy 
négy- és egy hétéves gyermeke. A Palota- 
városban él, Fehérvárt a második szülővárosá-
nak tekinti. Mint mondja, közéleti szerepvál-
lalásával szeretné elősegíteni, hogy a fiatalok 
maradjanak itthon és békében, szabadságban, 
igazságosságban élhessenek a Kárpát-meden-
cében.

Székesfehérvárra hogyan és mikor 
hozta az élet?
2000-ben, az akkori munkahelyem 
révén kerültem Székesfehérvárra. 
2006-ban csalódás ért, mert egy 
nagy változásban reménykedtem. 
Ekkor kezdem el keresni egy 
olyan politikai közeget, akik még 
úgymond „tiszták”, korrupciós 
ügyektől mentesek és nem melles-
leg konzervatív, nemzeti vonalat 
képviselnek. Még a párttá alakulás 
előttről voltak kapcsolataim buda-
pesti jobbikosokkal. Mivel ugyan-
azon értékrendet képviseljük, adta 
magát, hogy hozzájuk csatlakozom.
A Jobbik sokat változott, és ez külö-
nösen igaz a fehérvári szervezetre. 
Milyen céljai vannak a városban?
A párton belül a magyar-magyar 
kapcsolatok fejlesztése, új szintre 
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Fehérvári delegáció járt Biogradban

Középpontban a sportgazdaságtan

Biograd na Moru horvát város meghívására székesfehérvári delegáció járt Dalmáciában. A vá-
rossal közel tízéves kapcsolatot ápol Székesfehérvár. Lehrner Zsolt alpolgármester részt vett a 
település ünnepi közgyűlésén, ahol köszöntőjében sok sikert kívánt Horvátország európai uniós 
elnökségéhez.                                                                                                                                                    B. G.

GáspáR péteR

Negyedik alkalommal rendezték meg múlt hét 
pénteken a Sportgazdaságtani Kutatók és Egyetemi 
Oktatók Fóruma konferenciáját. Idén is a Budapesti 
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa adott 
otthont a nagyszabású eseménynek, melyen a sport 
globális gazdasági tényezőivel kapcsolatos aktuális 
kérdések kerültek terítékre.

A konferenciát Cser-Palkovics András 
polgármester nyitotta meg, aki kiemel-
te, hogy közösséget a sport és a kul-
túra tud szervezni egy városon belül, 
ennek pedig sok szintje és rétege van.
Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős 
államtitkára köszöntőjét távollétében 
Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és 
sportkapcsolatokért felelős helyettes 
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emelése az egyik fő feladatom, 
amit – erdélyi lévén – a szívügyem-
nek is tekintek. Egyedüli jobbikos 
vagyok a MÁÉRT kiemelt szak- 
bizottságában. Szeretném, ha ez 
a téma nemcsak országos, hanem 
önkormányzati szinten is megjelen-
ne. Ebben egyébiránt nem állunk 
rosszul Székesfehérváron: nem azt 
mondom, hogy csillagos ötöst érde-

mel ez a terület, de látok pozitívu-
mokat e témában. Én még inkább 
erősíteném helyben a magyar– 
magyar kapcsolatokat, elsősorban 
testvérvárosainkkal, gondolok pél-
dául a Gyulafehérváron élő kicsiny 
magyar közösségre.
Szintén nagyon fontos kérdésnek 
tartom, hogy a fiatalok maradja-
nak itthon, hiszen jelenleg sokan 
közülük külföldre távoznak és a 
közeli Budapest elszívó hatása is 
nagy. Erre megoldást jelenthetne, 
ha bérlakásokat építenénk vagy 
használt lakásokat biztosítanánk 
fiataljainknak, különös tekintettel 
a tanárokra, óvodapedagógusokra, 
egészségügyi dolgozókra. Tehát 
mindenképpen szükséges lenne a 
város bérlakásállományának nö-
velésére, amivel a fiatalok helyben 
maradását segíthetnénk. Kiemelten 
fontosnak tartom a KKV-szektor 
erősítését, a fiatalok segítését, hogy 
minél többen Fehérváron kamatoz-
tassák tudásukat.
A kampányunkban végig hang-
súlyoztuk és nagyon komolyan 
gondoltuk a közlekedés, az 
egészségügy és az oktatás fej-
lesztését. Merem állítani, hogy 
Magyarországon Székesfehérvár 
az egyik legrosszabb helyzetben 
levő megyeszékhely, ami a közös-
ségi közlekedést illeti, ami főleg 

a magas iparűzésiadó-bevételek 
tükrében érthetetlen. A közösségi 
közlekedés fejlesztése elenged-
hetetlen, hogy esélyt adjunk az 
autós forgalom csökkentésére, a 
tisztább környezet megteremtésé-
re. Kifejezett célom, hogy a város 
radikálisan többet költsön oktatás-
ra és egészségügyre is, felelősen és 
átláthatóan gazdálkodjon közösen 
megtermelt forrásainkkal. Többek 
között erre kaptunk felhatalma-
zást a fehérváriaktól. Fontosnak 
tartom továbbá, hogy mindenkinek 
legyen megadatva, hogy normális 
körülmények között elmondhassa a 
véleményét.
Ha már itt tartunk, hogy látja a helyi 
sajtót itt, Székesfehérváron?
Kifejezetten rossz, hogy egy propa-
gandává süllyedt megyei hírlap van 
és sajnálom, hogy vannak olyan jó 
ismerőseim ott, akik három forin-
tért eladták magukat. A Fehérvár 
Médiacentrum működését telje-
sen új alapokra helyezném. Sértő 
számomra, hogy nagyon egyoldalú. 
Egy önkormányzati fenntartású 
médiaszereplőnél alap kellene 
legyen az, hogy minden politikai 
szereplő a támogatottságának 
megfelelően tudja benne kifejteni 
a véleményét. Ez évek óta nem így 
van, küzdeni fogunk, hogy a jövőre 
nézve ez radikálisan megváltozzon.

államtitkár olvasta fel: „A magyar sport 
az elmúlt évtizedben a kormány hathatós 
támogatásának köszönhetően stratégiai 
ágazattá nőtte ki magát, az országot 
sikerült a nemzetközi sportélet térképére 
felhelyezni. Ez a konferencia alkalmat 
ad arra, hogy megvizsgáljuk ezeknek 
a folyamatoknak a gazdasági hátterét, 
fenntarthatóságát, kicseréljük tapasztala-
tainkat, begyűjtsük az új információkat, 
ezzel is ösztönözve a magyar sportot, 
mint gazdasági egységet.” – írta levelé-
ben az államtitkár, aki emlékeztetett 
arra is, hogy fontos esztendő előtt áll 
Magyarország, hiszen 2020-ban vizes 
Európa-bajnokságot, rövidpályás 
gyorskorcsolya Eb-t, Giro d’Italiát, 
labdarúgó Eb-t és Forma 1-es magyar 
nagydíjat is rendezhetünk.

Változik a parkolási rendelet

A kedvezményes ár érvényes lesz a korábban megvásárolt bérletekre is

BácsKai GeRGely

Lakossági kérésre ismét módosul a parkolási 
rendelet. A pénteki közgyűlés elé kerülő szak-
mai anyag lehetőséget ad a cégautót használó 
családoknak is, hogy kedvezményes lakossági 
bérletet váltsanak lakóhelyükre.

A saját autóval nem rendelkező, de 
munkájuk miatt cégautóval közle-
kedőknek segít a parkolási rendelet 
pénteki közgyűlésen várható módo-
sítása. A tervezet szerint kedvezmé-
nyes lakossági parkolóbérletet vásá-
rolhatnak azok a fehérváriak, akik 
nem rendelkeznek saját tulajdonú 
gépjárművel, de munkájukhoz elen-
gedhetetlen a gépjármű használata, 
és a céges autót magánhasználatra 
biztosította munkaadójuk.
A rendelettervezetben foglaltak 
szerint lakcímenként csak egy 
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ilyen típusú bérlet igényelhető, 
és csak abban az esetben, ha más 
jogcímen még nem adtak ki par-
kolási engedélyt arra a címre. Az 
igényléshez szükséges egy a www.
szekesfehervar.hu és a www.
varosgondnoksag.hu honlapokról 
letölthető nyomtatvány, amit az 
autót magánhasználatra is adó 
vállalkozásnak kell ellenjegyez-
nie. Ha pénteken a közgyűlés 
elfogadja a tervezetet, jövő héttől 
már ennek megfelelően vehetnek 
bérletet az érintettek, és a kedve-
ző ár érvényes lesz a korábban, 
január 2. és 25. között megvásá-
rolt bérletekre is. A Városgond-
nokság Parkolási Csoportjának 
ügyfélszolgálatán lehet kiváltani 
a kedvezményes bérletet, és 
visszaigényelni a január 25-e előtt 
vásárolt bérletek árát.
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Milyen lesz az átalakuló szakképzési rendszer?

Királyi ízek

A szakácsok feladata előételnek kacsamáj, főételnek szarvascomb elkészítése volt

lászló-taKács KRisztina

Buzás GáBoR

Megváltozik a képzési struktúra, de a 
gyakorlatszerzés módja is, a cél pedig nem 
más, mint hogy a diákok gyakorlatorientált, 
a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő 
tudást kapjanak a szakképző iskolákban. 
Emellett a motiváció is hangsúlyos: visszatér 
például az ösztöndíjrendszer, és a szakkép-
zésben dolgozó pedagógusok bére is emelke-
dik. Átalakulóban van a szakképzés, így idén 
már a megújult képzési rendszerre jelent-
kezhetnek a diákok. Nem kis feladatot ró az 
átalakulás a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrumra illetve annak kilenc tagintézmé-
nyére, ahol a városban középiskolai keretek 
között tanulhatnak szakmát a fiatalok.

Változás a szemléletmódban

Az első és egyben az egyik legfon-
tosabb változtatás, hogy a jövő 
tanévtől a hároméves szakképző 
iskola és az ötéves technikum kö-
zül választhatnak majd a diákok. 
Mindkét esetben alapozó- 
képzéssel indul az oktatás, ez a 
szakképző iskolában egy év, a 
technikumban két év lesz. Ezután 
következik a tényleges szakmai 
képzés, mely a szakképzőben két, 
a technikumban három év lesz. 
A szakképző iskolában további 
két év esti tagozatos képzés után 
lehetőség lesz érettségit tenni, a 
technikumban az ötéves képzés 
után tehető le az érettségi, a tech-
nikumi vizsga pedig emelt szintű 
érettséginek felel meg.
„Oktatásszervezésben, módszertan-
ban, tananyagtartalomban egyaránt 
új szemlélettel, új megközelítéssel 
kell a szakképzésre tekintenünk, 
hiszen egy sokkal rugalmasabb, 
gyakorlatorientáltabb képzésre kell 

Pályaorientáció, gasztronómiai verseny és 
bemutató, kereskedők és pincérek versenye 
– mindez egyetlen nap programja volt a Deák 
Ferenc szakiskolában.

Gasztronómiai verseny, kereske-
dők viadala és pályaorientációs 
nap bolygatta fel a Deák Ferenc 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakgimnázium és Szakközép- 
iskola diákjainak életét. A Székes-
fehérvári Szakképzési Centrum 
szakiskolái vendégeskedtek a 
rendezvényen. A Széchenyi István 
Műszaki Szakiskola diákjai újra-
hasznosított anyagokból készült 
ruhákat mutattak be, az Árpád 
szakiskola igazgatója pedig elhoz-
ta Alphát, a mesterséges intelli-
genciával bíró robotot, aki része 
az iskola okostantervi programjá-
nak, de egykezes fekvőtámaszt is 
be tud mutatni.
„Több szálon futottak az események. 
Tizenhat kiállító mutatta be a külön-
böző szakmák szépségeit, illetve jelen 
volt a Magyar Honvédség toborzó-
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irodája is. A másik szál iskolánk két 
szakirányának, a kereskedelemnek és 
a vendéglátásnak a versenye volt. A 
diákok a Kereskedők viadalán illetve a 
Királyi ízek és illatok versenyén mér-
ték össze tudásukat, ezzel bemutatva a 
szakmák szépségeit.” – mondta Zelei 
Eszter, a Deák igazgatója.
Az iskola tornatermét kiállítók 
töltötték meg. Jelen voltak gaszt-
ronómiai és kézműves termékek 
készítői, nagyobb cégek képviselői, 
ahol a kereskedőtanoncok gyakor-
latot tölthetnek, valamint a Tini 
Tanbolt dolgozói. Ez egy üzlet a 
Halesz sarkán, ahol a jövő keres-
kedői gyakorolhatják szakmájukat, 
egyúttal hasznos dolgokat árulnak.
Mácsár Máté, a tanbolt egyik 
eladója elmondta, hogy elsősorban 
gluténmentes, diabetikus termé-
kekre koncentrál az üzlet, ezzel 
próbálják egészséges életmódra 
ösztönözni a vásárlókat.
A Királyi ízek és illatok versenyén 
szakácsok, cukrászok és pincérek 
mérték össze tudásukat. A szaká-
csok feladata előételnek kacsamáj, 
főételnek szarvascomb elkészítése 

volt. A konyhai munkát felügyelte, 
szükség esetén segítette két neves 
zsűritag, akik a bírálásban is részt 
vettek: Volenter István és Adamek 
Balázs világbajnoki ezüstérmes séfek 
az első pillanattól kezdve a konyhá-
ban tartózkodtak és figyeltek.

A kereskedők versenyét a siófoki 
Krúdy Gyula Szakgimnázium nyer-
te, a gasztronómiai versengésben 
pedig a veszprémi Jedrassik-Venesz 
Szakiskola végzett az élen. A máso-
dik helyen a házigazdák végeztek 
mindkét összevetésben.

Rásky Gergő

A logisztikai szakágazatot válasz-
tottam, mert mindig is érdekelt 
a szervezés illetve az emberekkel 
való kapcsolattartás. Úgy látom, 
hogy a szakmai oktatás lehetne 
gyakorlatiasabb, abban viszont 
biztos vagyok, hogy a jövőben re-
mek elhelyezkedési lehetőségek-
re számíthatok. Ha azonban úgy 
döntök, hogy egyetemre megyek, 
oda is egyenes út vezet ebből 
az iskolából, ezzel a szakmai 
képzéssel. Vannak más terveim 
is a jövőre nézve: most, hogy lesz 
egy biztos szakmám, már nem 
aggódom a megélhetés miatt, és 
az álmaimnak is teret engedhe-

tek, ugyanis nagy vágyam, hogy 
színész legyek!

átállnunk.” – tudtuk meg Kulcsár 
Szilviától. A Székesfehér- 
vári Szakképzési Centrum 
főigazgatója hozzátette, hogy ez 
főként szemléletmódbeli, atti-
tűdbeli változást igényel mind 
az intézményvezetéstől, mind a 
pedagógusoktól. Jelentős átalakí-
tásokra azonban nincs szükség, 
ugyanis a szakképzési centrum 
iskolái jelenleg is rendelkeznek 
azokkal a tárgyi és humánerő-
forrás-feltételekkel, amiket az 
új rendszer megkíván. Inkább a 
rugalmasabb, átjárhatóbb tanulá-
si utak kialakítása ró feladatot az 
iskolákra.

Iskola és munkahely is lesz

Változik a gyakorlatszerzés 
módja is. A jövőben ezt csak 
duális képzőhelyeken, vagyis 
bizonyos cégeknél tehetik meg 
a tanulók, és akár tizenötéves 
kortól, munkaviszony keretében, 
így a korábbi tanulói szerződéses 
státusz helyett a munka törvény-
könyve rendelkezései lesznek az 
irányadók, kisebb módosítások-
kal. Jelenleg a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum iskolái 
több mint négyszáz partnercéggel 
állnak kapcsolatban, így a duális 
képzés biztosított.
„Abban az esetben, ha egy tanuló 
mégsem talál megfelelő partnercéget, 
az iskola kötelessége a gyakorlati 
képzés biztosítása.” – magyarázta 
Kulcsár Szilvia.
Új elemei a rendszernek az ága-
zati képzőközpontok és tudás-
központok, melyek a gyakorlati 
képzést és a tudásmegosztást 
segíthetik. A Székesfehérvári 

Szakképzési Centrumban mind-
kettő létrehozását tervezik.

A cél a motiváció

Fehérváron évek óta kiemelten 
fontos a szakképzett munkaerő 
„kinevelése”, ehhez kapcsolódóan 
számos olyan programot, bemu-
tatót, rendezvényt szerveznek, 
melyek a később megélhetést 
vagy karriert biztosító szakmák 
tanulására ösztönözhetik a fiata-
lokat.
Az azonban, hogy a diákok 
elkezdik a képzést, csak a kezdet, 
és korántsem biztos, hogy el is 
végzik az iskolát. A szakképzés 
átalakítása azt a célt is támogatja, 
hogy csökkenjen az iskola- 
elhagyók száma. Hiszen míg az 
Európai Unió többi tagállamában 
egyre csökken a szakmát nem 

szerző fiatalok száma, Magyar- 
országra sajnos nem ez a jellemző.
A szakképzési centrum főigaz-
gatója elmondta, hogy a kép-
zési időszakban még mindig 
jellemző a diákok lemorzsoló-
dása, a korai iskolaelhagyás. 
A fehérvári szakképző iskolák 
jelenleg is részt vesznek egy 
programban, melynek része a 
lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók mentorálása, segítése: 
„A pályázat célja, hogy tíz százalék 
alá csökkentsük a lemorzsolódás 
arányát. A második éve zajló 
projekt alatt komoly eredményt 
értünk el, vannak intézményeink, 
amelyek esetében a lemorzsoló-
dás négy és nyolc százalék között 
van, és vannak, ahol ez az érték 
még magasabb. Fontos azonban, 
hogy a szakképzés új rendszerében 
várhatóan minimálisra fog csök-
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Akik az építőipari, épületgépészeti területen választanának középiskolát, a Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola nyílt napján tájéko-
zódhattak a lehetőségekről. A megújuló képzési rendszerről is szó volt a nyílt napi előadáson, hiszen a technikumok bevezetésével az érett-
ségi mellett technikusi oklevelet is kapnak a diákok. Az iskola által nyújtott képzés valamennyi jellegzetességét bemutatták. Az építőipar, 
az épületgépészet, a fával való munka töretlen népszerűségnek örvend: az elmúlt években egyre növekvő tendenciát mutatott a jelentkezők 
száma.                                                                                                                                                                                                                                                        S. M.
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Bíró Mózes

Annak idején a pályaválasztási 
tanácsadás segített eldönteni, 
hogy milyen szakmát tanuljak. 
Amikor megkérdezte a pszicholó-
gus hölgy, hogy mi szeretnék len-
ni, azt válaszoltam, hogy ötletem 
sincs. Segített a kérdéseivel, hogy 
rádöbbenjek: érdekel a pénzügy, 
így jelentkeztem közgazdaság 
szakágazatra. Tizenegyedikbe 
járok, most van a szaktanulmá-
nyaim legizgalmasabb időszaka, 
most ismerjük meg azt, hogy va-
lójában mivel is fogunk dolgozni, 
és ez nagyon tetszik. Úgy döntöt-
tem, ezen a területen szeretnék 
elhelyezkedni a jövőben. Én is 
úgy látom, hogy lehetne gyakor-
latiasabb a szakképzés, és ami 
nem olyan lényeges, nem kapcso-

lódik szorosan a szaktudáshoz, 
azt kivehetnék a tananyagból, és 
nagyobb hangsúlyt kaphatnának 
a valóban hasznosítható tudás- 
anyagok.  

Nyílt nap a Vörösmartyban
somos máté

kenni a korai iskolaelhagyás a szak-
képző intézményekben, ugyanis a 
rendszer olyan elemekkel is bővül, 
amelyek segítik a fiatalokat, illetve 
a tankötelezettség addig fog tartani, 
amíg legalább munkakör betöltésére 
jogosító részszakképesítést nem 
szerez valaki.” – hangsúlyozta 
Kulcsár Szilvia.
Ha motivációról beszélünk, a 
hosszú távú célok mellett fon-
tos szempont a vonzó anyagi 
feltételek megteremtése is. Az 
új rendszerben éppen ezért 
visszatér az ösztöndíj, amire 
tanulmányi eredménytől függően 
minden nappali tagozaton tanuló 
diák jogosult lesz. A szakképzési 
ösztöndíj a szakképző iskolák 
kilencedik évfolyamában egysége-
sen tizennégyezer forint, majd a 
teljesítménytől függően tízezer és 
ötvenezer forint közötti azoknak, 
akik nem vesznek részt duális 
képzésben.
A technikumokban a kilence-
dik és tizedik évfolyamosok 
havi hétezer forintot kapnak 
egységesen, és további juttatá-
sokra is jogosultak. Ösztöndíj a 
munkaszerződéssel nem rendel-
kezőknek járhat, a duális kép-
zésben részt vevők a minimálbér 
huszonöt-hatvan százalékát, az 
utolsó évben akár száz százalékát 
kaphatják.
Béremelésre számíthatnak a szak-
képzésben dolgozó pedagógusok, 
átlagosan harminc százalékkal 
kapnak majd több fizetést: „Ez 
azt jelenti, hogy a nagyon alacsony 
bérrel rendelkezők esetében nagyobb 
lesz a százalékos arány, míg a maga-
sabb fizetési kategóriákban alacso-
nyabb. A pályakezdő gyakornokok 
és szakoktatók bérében jelentős emel-
kedés várható, ugyanakkor nemcsak 
az oktatói bérek emelkednek, hanem 
a munkavégzés egyes feltételei is, 
amelyek vonzóbbá tehetik az oktatói 
pályát.” – tudtuk meg a szakkép-
zési centrum főigazgatójától.
A szakmát adó iskolák peda-
góguslétszámában a képzési 
struktúra átalakulása miatt nem 
lesz szükség sem bővítésre, sem 
szűkítésre. A centrum iskolái ren-
delkeznek a megfelelő humánerő-
forrással: „Természetesen ez függ a 
középfokú beiskolázás eredményétől 
is, hiszen ha a meghirdetett szak-
mákra elég sokan jelentkeznek, akkor 
lehetséges, hogy több oktatóra is 

szükség lesz.” – mondja Kulcsár 
Szilvia.

A szakképzett munkaerő 
gazdasági érdek

A cél a képzett munkaerő és a 
munkaerőhiány csökkentése bizo-
nyos területeken. Ez pedig a város-
nak is érdeke, ezért a Székes- 
fehérvári Szakképzési Centrum és 
a város önkormányzata közvetlen 
kapcsolatban áll egymással: „Két-
hetente találkozunk Mészáros Attila 
alpolgármesterrel, amikor egyez-
tetjük a feladatokat, a kapcsolódási 
pontokat. Diákjaink rendszeresen 
részt vesznek a városi rendezvénye-

ken. Célunk, hogy szakmát szerezve 
munkalehetőséget is találjanak, s így 
erősíteni tudják a város gazdaságát.” 
– mondja a főigazgató.
A Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum iskoláinak képzési pa-
lettája a munkaerőpiaci elvárá-
sokhoz igazodik és figyelembe 
veszi a helyi lehetőségeket. Csak 
annyiban változik, amennyire azt 
a most átalakuló OKJ-s képzé-
si jegyzék indokolja. Jelenleg 
ugyanis az OKJ-ban keverednek a 
szakmai és tanfolyamjellegű kép-
zések, így hétszázhetven képzés 
van. A 2020-as tanévtől az okta-
tási intézményekben összesen 
százhetvennégy szakma áll majd 
rendelkezésre. Ebből kilencven- 
nyolc technikumi szinten, hetven-
hat szakképző iskolai szinten.
„Vannak szakmák, amelyek teljesen 
eltűnnek a szakmajegyzékből, mert 
már nem igényli a munkaerőpiac. 
Vannak, amelyeknek tananyag- 
tartalma beépül egy új vagy másik 
szakmába, ugyanakkor teljesen új 
szakmák is megjelennek, amiket 
éppen a fejlődés indukál.” – magya-
rázza Kulcsár Szilvia.
Fontos kérdés, hogy mi alapján 
döntik el, hogy a megváltozott 
rendszerben a különböző sza-
kokra milyen létszámú csopor-
tokat, osztályokat indítsanak. A 
főigazgató szerint a legfontosabb 
szempont, hogy mindenki, aki 
tanulni szeretne, megtehesse: 
„Tanulót, jelentkezőt nem küldünk 
el, de a reális keretek között igyek-
szünk megszervezni az osztályokat, 
csoportokat. A felnőttoktatásban 

továbbra is adott a két szakma ingye-
nes megszerzésének lehetősége, ám 
szeretnénk kibővíteni a különböző 
munkarendekben megszervezett kép-
zések számát, így azon jelentkezőket 
is be tudjuk vonni a képzésbe, akik-
nek a nappali, esti munkarend eddig 
nem volt megfelelő. Lehetőség lesz 
felnőttoktatás keretében ingyenesen 
rövidebb képzésben is részt venni, 
ezzel meg tudjuk nyitni az utat azon 
jelentkezők előtt is, akik eddig nem 
találtak megfelelő képzési formát.”

Csak ágazatot kell választani

Idén már az új szakképzési rend-
szerbe jelentkezhetnek a diákok. 
Mivel tizennégy évesen nem köny-
nyű az adott szakmát megtalálni 
és megnevezni, az új rendszer eb-
ben is segítséget nyújt, mert most 
elsőként csak azt kell eldöntenie 
a fiatalnak, hogy milyen ágazatba 
szeretne jelentkezni.
„Azt kell tudnia, hogy például a 
faipar, a szépségipar vagy éppen 
az informatika érdekli, ugyanis a 
hároméves szakmai képzés esetében 
kilencedik évfolyamon, az ötéves 
technikusi képzésben kilenc-tizedik 
évfolyamon ágazati alapképzésben 
vesznek részt, s csak utána kell el-
dönteniük, pontosan melyik szakmát 
szeretnék az ágazaton belül megsze-
rezni.”
Kulcsár Szilvia hozzátette: az 
érdeklődők a www.ikk.hu olda-
lon minden fontos információt 
megtalálhatnak, és mind a szak-
mákat, mind az iskolákat érintő 
kérdéseikre választ kaphatnak.
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Séta a campuson

Több száz leendő hallgató ment el a Corvinus nyílt napjára

GáspáR péteR

Ismét megtelt a székesfehérvári campus a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem nyílt napján, melyen 
több száz érdeklődő, leendő hallgató vett részt. 
A nyílt nap programjaira az alap- és mester-
képzésekre kíváncsiakat egyaránt várták.

A rendezvény célja ezúttal is a cam-
pus és a székesfehérvári felső- 
oktatás népszerűsítése volt. Az 
eseményen szaktájékoztatókkal, 
workshopokkal, diákszervezetek 
bemutatkozásával, kollégiumi és 
campussétával valamint interaktív 
kvízjátékkal várták a képzések 
iránt érdeklődőket.
A nyílt nap megnyitóján Mező-
szentgyörgyi Dávid rektori megbí-
zott ismertette a nap programját. 
A szaktájékoztatók és workshopok 
mellett a leendő hallgatók digitális 
kvíz kitöltésével nyereményjátékon 
vehettek részt, megismerhették a 
Studium Generale szolgáltatásait és 
kollégiumi séta keretében ismerhet-
ték meg a campust.
A nyílt napon Mészáros Attila 
alpolgármester is köszöntötte a 
résztvevőket, kiemelve, hogy a Cor-
vinus székesfehérvári campusa a 
magyar egyetemek között a legkor-
szerűbb, XXI. századi környezetet 
biztosítja a hallgatóknak és a duális 
oktatás is csak itt érhető el alap-
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Nem mindennapi emberség
GáspáR péteR

Idén a több mint százéves hagyománnyal 
rendelkező ökumenikus imahét rendezvény-
sorozatát Székesfehérváron a katolikus, az 
evangélikus, a református templomokban 
valamint a baptista imaházban tartják január 
23-tól 26-ig. A 2020-as rendezvénysorozat 
alapgondolata: „...nem mindennapi embersé-
get tanúsítottak irántunk...igen emberségesen 
bántak velünk...”

Az imahét eseményei Székesfehér-
váron:

Január 23., csütörtök 18 óra, Szent 
Imre-templom
Szász Zoltán református lelkipász-
tor
Téma: Megbékélés – A rakomány 
kidobása

Január 24., péntek 18 óra, Baptista 
imaház
Kerekasztal-beszélgetés – moderá-
tor: Révész Szilvia

képzésen: „Már négy éve van jelen a 
Corvinus Székesfehérváron. Örülünk 
annak, hogy ma már sok fehérvári és 
városkörnyéki fiatalnak tudunk olyan 
lehetőséget biztosítani, hogy nem kell 
elhagyniuk Fehérvár határát ahhoz, 
hogy magas szintű, gyakorlatorientált 
képzésen vehessenek részt és juthas-
sanak diplomához.” Székesfehérvár 

alpolgármestere arra is buzdította a 
résztvevőket, hogy a campus meg-
jelölése mellett gondolkozzanak el 
azon is, melyik vállalat, intézmény 
szimpatikus számukra, mint gya-
korlati hely.
A hallgatói önkormányzat székes-
fehérvári divízióját Holl Nándor 
elnök képviselte a nyílt napon, aki 

arról is beszélt a leendő hallgatók-
nak, hogy magasra tették a lécet, 
akik az ország legjobb gazdasági 
egyetemére, a Corvinusra jelent-
keztek. Holl Nándor arra biztatta 
a diákokat, hogy bátran nézze-
nek szembe a kihívásokkal, ne 
vegyenek vissza az elvárásokból, 
célokból.

Bevezetőt tart: Révész Lajos baptis-
ta lelkész
Téma: Reménység – a felmerülő 
kérdésekre a kerekasztal résztvevői 
válaszolnak

Január 25., szombat 16.30-19 óra, 
Evangélikus templom
16.30: Istendicsőítés:  Budai úti 
református zenekar, Baptista zene-
kar, Jézus Szíve zenekar
18 óra: Zenés istentisztelet, igehir-
detés: Bencze András evangélikus 
püspökhelyettes
Téma: Erőforrás – A kenyér meg-
törése
18.45: Dicsőítés: Ászáf zenekar, 
Spiritus zenekar, Pünkösdi közös-
ség zenekara

Január 26., vasárnap 18 óra, Szé-
chenyi úti református templom
Igét hirdet: Spányi Antal me-
gyés püspök. Téma: Megtérés 
– Szívünk és elménk megválto-
zása

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

Jó estét, fehérvár!
19.00

Sokszínű naptár, sokszínű város

A naptár alkotói és az ötletgazdák a Városházán

szaBó miKlós Bence

Kati néni, a Virágóra, de még a fehérvári vasút- 
állomás is helyet kapott Fehérvár idei naptá-
rában. Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős 
Egyesület (ARISZ) több mint húsz éve állítja 
össze általános iskolás gyerekek rajzaiból a 
kalendáriumot. Ezúttal sem történt ez másként: 
a gyerekek neves városi épületeket, köztéri 
alkotásokat rajzoltak le, az idei naptár pedig a 
Székesfehérvár, a sokszínű város címet viseli.

„Fő célunk az elmúlt években az volt, 
hogy a város általános iskolás diákjait 
megismertessük Székesfehérvárral, 
annak nevezetességeivel azáltal, hogy 
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lerajzolják ezeket a szép épületeket. Így 
büszkék lesznek arra, hogy székes- 
fehérváriak, hogy ide járhatnak általános 
iskolába és itt élhetnek.” – nyilatkozta a 
Fehérvár Televíziónak Lánczky Lász-
ló, az ARISZ projektvezetője.
Idén számos fehérvári iskolából 
érkező tanuló összesen tizennyolc 
rajza díszíti a naptárt. Az egyes hó-
napokhoz Balajthy Ferenc írt rövid 
verseket.
Kalendáriumot a jövő évre is tervez-
nek. A város iskolásainak így most 
újabb egy évük van megtalálni a 
témát, melyből alkotások születhet-
nek a 2021-es naptárba. 
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Több pénz maradhat a zsebben Megalakult az Ifjú Gazdák 
Fejér Megyei Gazdaköre

Négy vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük

szaBó petRa

Vakler lajos

Több adóváltozást is hozott az idei év. Megszűnt 
az eva, bevezették az online adóelőleg-nyilat-
kozatot és több pénz marad a négy vagy több 
gyermeket nevelő édesanyák zsebében.

Tavaly december 31-ig dönthettek 
az evások arról, hogy milyen adózá-
si formában folytatják a tevékeny-
ségüket. Az eva megszűnésével 
egyidőben áfaalannyá is váltak, de 
dönthettek az alanyi áfamentes-
ségről illetve a kedvezőbb szabá-
lyok választásáról is. Az alanyi 
mentességet akkor választhatták, 
ha 2020-ban a várható bevételük 
nem haladja meg a tizenkétmillió 
forintot. Ezt január tizenötödikéig 
kellett bejelenteni a hivatal felé.
Újdonság, hogy az adóelőleg-nyi-
latkozatokat már online is el lehet 
juttatni a NAV-hoz, így a beérkezett 
nyilatkozatokat automatikusan to-
vábbítják a nyilatkozaton feltünte-
tett foglalkoztató felé. Ez segítség a 
magánszemélyeknek és a foglalkoz-
tatóknak is.
A családi kedvezményben nem 
történt változás. Az egy gyerme-
ket nevelő szülőknek tízezerrel, a 
kétgyermekeseknek húszezerrel, 
a három vagy több gyermeket 
nevelőknek pedig gyermeken-
ként harmincháromezer forinttal 
több marad a családi kasszában. 
A négy vagy több gyermeket ne-

Tácon rendezték meg az Ifjú Gazdák Fejér 
Megyei Gazdaköre alakuló közgyűlését. 
A találkozó vendégeként Jakab István, az 
Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök 
Országos Szövetségének elnöke üdvözölte a 
kezdeményezést, mely a generációváltás egyik 
fontos lépcsője.

Kiss Norbert, a MAGOSZ Fejér 
megyei elnöke úgy fogalmazott 
köszöntőjében, hogy a Mezőföld 
térségének agrárhagyományai is 
megkövetelik, hogy a fenntartha-
tó fejlődés jegyében a fiatalok is 
megtalálják helyüket a mezőgazda-
ságban.
A tagozat célja, hogy segítse az ifjú 
gazdák szakmai fejlődését, tájé-
koztassa őket az aktuális pályázati 
lehetőségekről akár szaktanács-
adás, akár szakképzés formájában. 
A tagozat információkat nyújt 
különböző finanszírozási lehető-
ségekről, gyakorlati bemutatókat 
tart, hozzájárulva a gazdák sikeres, 
környezettudatos és jövedelmező 
tevékenységéhez.
Az ifjú gazdák első elnöke Kauser-
né Szabó Virág lett. A szakember 
gazdasági és vidékfejlesztési 
agrármérnök alapszakot végzett, 
majd regionális és környezeti 
gazdaságtan mesterszakon folytatta 
tanulmányait.
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Emlékezés a wannsee-i konferenciára „A hazáért mindhalálig!”

A világ nem felejt

Dicsőség a hősöknek!

Vakler lajos Vakler lajos

A wannsee-i konferenciára emlékeztek a 
székesfehérvári Zsinagóga-emlékműnél. A 
találkozó a zsidó hitközség, a Raoul Wal-
lenberg Alapítvány és a Tarsoly Ifjúságért 
Egyesület szervezésében valósult meg.

Az 1942. január 20-án Wann-
see-ban tartott találkozón Rein-
hard Heydrich a német állami 
szervek megjelent képviselőivel 
elfogadtatta, hogy a „zsidó-
kérdés végső megoldására” 
egész Európában a Birodalmi 
Biztonsági Főhivatal irányelveit 
figyelembe véve kerüljön sor. A 
tanácskozás több mint tizenegy-
millió zsidó származású európai 
polgár – beleértve a semleges 
államok és az Egyesült Királyság 
zsidó közösségeit is – fizikai 
megsemmisítését helyezte kilá-
tásba.
A konferencia évfordulóján 
a Vasvári gimnázium diákjai, 
Deák Gábor, a Raoul Wallen-
berg Egyesület képviselője és 
Neubart István idézték meg a 
holokauszthoz vezető drámai 
döntést. A megemlékezésen 
a résztvevők virágot, követ és 
mécseseket helyeztek el az em-
lékműnél.
Ezen a napon mutatták be 
Székesfehérváron Szabó Réka 
A létezés eufóriája című filmjét 

Közös imádsággal, emlékező beszédekkel és 
gyertyagyújtással kezdődött a XX. Országos Doni 
Emléktúra csütörtökön este Székesfehérváron.

A Szent Imre-templomban emlék-
misét celebrált Spányi Antal megyés 
püspök. Az ünnepség ezt követően 
a Városház téri Harang-emlékműnél 
folytatódott, ahol Sáfár Albert dan-
dártábornok, a Magyar Honvédség 
Parancsnoksága törzsfőnök-támoga-
tó helyettese beszédében méltatta a 
doni emlékmenet elindítását, vala-
mint köszönetet mondott a Magyar 
Tartalékosok Szövetségének és az 
eseményt támogató szervezeteknek.
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Székesfehérvár nem élhette volna 
meg történelmi szerepét a múltban 
és a jelenben sem úgy, hogy ne 
kapcsolódtak volna hozzá katonák, 
katonacsaládok. Egy ilyen városnak 
éppen ezért nemcsak lehetősége, 
hanem kötelessége is az emléke-
zés – hangsúlyozta köszöntőjében 
Cser-Palkovics András polgármester.
A köszöntőket követően a Don- 
kanyarban harcolt magyar katonák 
emléke előtt mécsesgyújtással és 
díszlövéssel tisztelegtek. Végezetül 
vitéz Smohay Ferenc doni veterán 
gondolataival indult útra az emlék-
menet:  „Utatokhoz Isten áldását kérve 
kívánok sok sikert és szerencsét! A 
hazáért mindhalálig!”

velő anyáknak nem kell személyi 
jövedelemadót fizetniük. Ez a vér 
szerinti, az örökbefogadott illet-
ve a már felnőtt gyermek után is 
érvényes, ha a családi pótlékra 
való jogosultság tizenkét évig 
fennállt. Ha a gyermek után a 
családi pótlékra való jogosultság 
a gyermek halála miatt szűnt 

meg, akkor ezt úgy kell értelmez-
ni, mintha a családi pótlékra való 
jogosultság tizenkét évig fennállt 
volna.

A jogosultaknak érdemes igénybe venni 
a kedvezményeket, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal honlapján lehet böngészni 
ezek között: www.nav.gov.hu.

is. A formabontó alkotás Fahidi 
Éva története, aki húszévesen 
egyedül jött haza Auschwitz- 
Birkenauból, ahol negyvenkilenc 
családtagját ölték meg, köztük 
anyját, apját és húgát. Kilencven- 
évesen felkérést kapott, hogy 
életében először lépjen szín-
padra és szerepeljen egy róla 
szóló táncszínházi előadásban. 
A kivételes filmet Szabó Réka 
rendezte és Kovács Claudia 
fényképezte. A két alkotó olyan 
eszközrendszerrel élt, mely 
hitelesen mutatja be egy holo-
kauszt-túlélő hölgy és egy fiatal 
táncos duettjét.
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Így vizsgáljuk otthon az 
anyajegyeket!

Az otthoni önvizsgálatnál az ABCDE- 
szabályt kell követni:

• A, mint asszimetria: mennyire 
szabálytalan az alakja és van-e 
benne göb

• B, mint border, vagyis határ: meny-
nyire különül el élesen a környe-
zetétől

• C, mint colour, vagyis szín: a ve-
szélyes anyajegyek általában több 
színárnyalatot tartalmaznak

• D, mint diameter, vagyis átmérő: 
6 mm-nél nagyobb anyajegyekből 
nagyobb valószínűséggel alakul ki 
melanóma

• E, mint enlarging, vagyis növek-
szik-e a mérete

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: +36 (30) 161-2761

www.zoldalmakozpont.hu

INTENZÍV ISKOLA-ELÔKÉSZÍTÔ TORNA • CSOPORTOS TSMT TORNA
(A FOGLALKOZÁS 5-7 ÉVES GYERMEKEKNEK AJÁNLOTT, HETI 2 ALKALOMMAL.)

A CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK FEJLESZTIK AZ:
• AZ IDEGRENDSZERT • A MOZGÁSKOORDINÁCIÓT • A FINOMMOTORIKÁT
• A LATERITÁST (IRÁNYOK) • A TÉRI TÁJÉKOZÓDÁST • A RITMUSÉRZÉKET

• A FIGYELEMKONCENTRÁCIÓT • A KOOPERÁCIÓT

HA SZERETNÉ, HOGY GYERMEKE MAGABIZTOS KISISKOLÁS LEGYEN:
ISKOLÁRA FELKÉSZÍTÔ FOGLALKOZÁSOK

NAGYCSOPORTOS GYEREKEKNEK AJÁNLJUK A SIKERES ISKOLAKEZDÉSHEZ 
ÉS AZ EZT KÖVETÔ HATÉKONY TANULÁSHOZ. A FOGLALKOZÁSOKON AZON 
TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉT VÉGEZZÜK, MELYEK ELENGEDHETETLENEK AHHOZ, 
HOGY GYERMEKE BOLDOGAN ÉS ZÖKKENÔMENTESEN ÉLJE MEG AZ ÁTMENETET 
AZ ÓVODA ÉS ISKOLA KÖZÖTT.

OLVASÁSI NEHÉZSÉG / DISZLEXIA FOGLALKOZÁSOK
OLYAN ALSÓ TAGOZATOS GYEREKEKET VÁRUNK, AKIKNEK NEHÉZSÉGET OKOZ 
AZ OLVASÁS A MINDENNAPOKBAN, SZORONG A HANGOS OLVASÁSTÓL, 
A SZÖVEGÉRTÉSE FEJLESZTÉSRE SZORUL, S EZEK A DOLGOK ISKOLAI 
TELJESÍTMÉNYÉT IS BEFOLYÁSOLJÁK. 

FEJLESZTÔ FOGLALKOZÁSSAL KIEGÉSZÍTETT KORREPETÁLÁS
MATEMATIKA, VALAMINT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL
AZ ELSÔ ISKOLAI ÉVEK, A TANULÁS/TUDÁS ALAPJAINAK SIKERES 
ELSAJÁTÍTÁSA EGY ÉLETRE MEGHATÁROZHATJA GYERMEKE TANULÁSHOZ, 
ISMERETSZERZÉSHEZ, ÉRDEKLÔDÉSHEZ, ÖNÉRTÉKELÉSHEZ, MOTIVÁCIÓHOZ 
ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAIHOZ VALÓ VISZONYULÁSÁT. A RÉSZKÉPESSÉG 
ZAVAROK NEHEZÍTIK AZ ISKOLAI TANULÁS SORÁN AZ OLVASÁS, AZ ÍRÁS ÉS/VAGY 
A MATEMATIKA ELSAJÁTÍTÁSÁT. GYAKRAN AZ ISKOLAI KUDARCOK HATÁSÁRA 
MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK LÉPHETNEK FEL, MELYNEK KÖVETKEZMÉNYE A 
SZORONGÁS, DEPRESSZIÓ, FÉLELEM, DE AKÁR AGRESSZIÓ IS LEHET.

Melyek a veszélyes anyajegyek?

Rendszeresen ellenőriztessük anyajegyeinket!

koVács V. orsolya

Hogyan vegyük észre, ha gond van az anya- 
jegyeinkkel és mi a teendő ilyen esetben?

Anyajegyeinket saját magunknak is 
szemmel kell tartanunk, és ha bár-
milyen elváltozást észlelünk rajtuk 
– vérzés, váladékozás, alak vagy 
szín megváltozása – fontos, hogy 
rögtön orvoshoz forduljunk. Évente 
egyszer mindenképpen ajánlott 
egy bőrgyógyászati szűrésen részt 
venni. A várandósság is fokozott 
odafigyelést igénylő időszak, mert a 
hormonális változások miatt meg-
jelenhetnek új anyajegyek vagy a 
régiek könnyebben rosszindulatúvá 
válhatnak.
A rendszeres kontroll mellett a 
fényvédelemről se feledkezzünk 
meg! Anyajegyeinket ne tegyük 
ki tűző napnak, és a tavaszi-nyári 
időszakban használjunk magas 
faktorszámú fényvédő készít-
ményt!

Miről ismerjük fel?

A bőrünk színét adó pigmentsej-
tek, a melanociták nagy mennyi-
ségű felhalmozódását nevezzük 
anyajegynek. Anyajegyeink lehet-
nek barna, fekete, vöröses illetve 
kékes színűek is. Léteznek szüle-
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+36 70 609 7226
www.drhatsagi.hu   Székesfehérvár, Zámoly köz 5.

Valóra váltjuk álm
ai mosolyát

tés óta jelen lévő és a későbbiek-
ben kialakuló fajtáik is – az erős 
napsugárzás a világos bőrűeknél 
gyakran okozza az elszaporodásu-
kat. Fontos, hogy észrevegyük, ha 
egy-egy anyajegyünk formája, mé-
rete vagy színe megváltozik vagy 
eleve szabálytalan. Ha nagyjából 
negyvennél több anyajegyünk van, 
különösen veszélyeztetett kategó-
riába tartozunk, vagyis tizenötször 
nagyobb a kockázata a bőrrák 
kialakulásának. Ha egy anyajegy 
körvonalai nem élesek, hanem 
inkább elmosódottak, az szintén 
bajt jelezhet.

Megelőzhető?

Sokat tehetünk a betegség meg-
előzéséért, ha gyermekeinknél 
születésüktől fogva odafigyelünk 
a fényvédelemre. A gyermek- és 
fiatalkori napégések ugyanis 
két-háromszorosára is növelhetik a 
bőrrák kockázatát. A már említett 
éves bőrgyógyászati szűréseken 
lehetőség szerint kérjük, hogy 
fotózzák le az anyajegyeket, így a 
későbbi évek során könnyebb lesz 
észrevenni a változásokat.

A rendszeres ellenőriztetés mellett 
szintén sürgős vizsgálatot igényel 
az anyajegy, ha megsérül, viszket, 
fáj, váladékozik vagy vérzik. Nem 
minden ilyen elváltozás jelenti egy-
ből a bőrrákot, a legtöbb anyajegy 
alapvetően ártalmatlan.
Amennyiben az orvos kockázatos-
nak találja valamelyik anyajegyet, 
akkor annak sebészeti úton történő 
eltávolítása után lehet szövettani 
vizsgálatot végezni. Az anyajegy 
eltávolítását követően két hétig 
vigyáznunk kell a bőrünkre, nem 
sportolhatunk, hogy ne feszüljön 
meg túlságosan a seb.
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Nem beszélnek zöldségeket

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás a vitaminok felszívódása miatt is fontos

somos máté

2014-hez képest csökkent a kamaszok 
körében a zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tás – derült ki a WHO közreműködésével 
végzett kutatásból. Fehérváron ugyanakkor 
egyre nagyobb hangsúlyt kap az egész-
séges iskolai étkezés, hiszen fontos a 
megfelelő vitaminok, rostok bevitele, főleg 
fiatal korban.

A Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola harmadik osztályosai 
környezetismeret órán tanulnak 
a különböző zöldségfélékről. 
Olyanokat is megkóstolnak, 
amiket szemmel nem tudnak 
azonosítani, kérdés, hogy az 
íz alapján felismerik-e. Persze 
nem csak szórakoztató célú a 
különleges péntek: „Heti rendsze-
rességgel tartjuk ezeket a gyümölcs-
napokat, a gyerekekkel tudatosan 
megbeszélve, hogy miért fontos és 
egészséges a zöldség és a gyümölcs 
fogyasztása, különösen ebben a téli 
hideg időszakban. A szülők támo-
gatásával a konyha is rendszeresen 
biztosít friss zöldséget, gyümölcsöt. 
Tízóraira, uzsonnára gyümölcs-
saláta formájában rendszeresen 
fogyasztják a gyerekek.” – hangsú-
lyozta Makainé Vida Bernadett, 
a Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola igazgatója.
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Péntektől látogatási 
tilalom!

Kiss-DáviD Renáta

Fejér megyében már influenzajár-
vány van, de még nem késő beadatni 
a vakcinát! Január huszonnegyediké-
től látogatási tilalmat rendelnek el a 
kórházban.

Egyre többen tapasztalják a 
torokfájás, láz, orrfolyás tü-
neteit, emelkedik a megbe-
tegedések száma az ország-
ban. Fejér megyében már itt 
van az influenza. Krisztián 
Erika  megyei tisztifőorvos 
lapunknak elmondta, hogy 
az utóbbi három hétben az 
influenzaszerű megbete-
gedések százezer lakosra 
vonatkoztatott megyei ará-
nya folyamatos emelkedést 
mutatott, elindult megyénk-
ben az influenzajárvány, de 
még nem késő beadatni az 
influenza elleni vakcinát. 
Akik fokozottan fokozottan 
veszélyeztetettek a fertő-
zések szempontjából, azok 
számára javasolt leginkább 
az oltás.
Azonban amikor a ví-
rus megjelenik, a kórhá-
zi betegek védelme még 
fontosabbá válik, hiszen 
ők fokozottan érzékenyek, 
könnyebben elkaphatják 
a betegséget. Éppen ezért 
január 24-től látogatási ti-
lalmat rendelnek el a Szent 
György Kórházban.

Jövő tanévtől oktathatják az újraélesztést

Egy megfelelően megválasztott zene és egy labda elegendő ahhoz, hogy a segítségnyújtást 
akár otthon is elsajátítsuk, ez pedig a fiataloknak még inkább megkönnyíti a tanulást

csapó Ramóna

Akár pár másodperc alatt is életet menthetünk, 
ha a helyszínen elkezdjük az újraélesztést. 
Ezt ma már egyre többen merik megtenni. A 
következő tanévtől várhatóan az iskolákban is 
oktatni fogják, hogy mi a tennivaló, ha baj van.

Új képzést vezetnek be az isko-
lákban: kötelező lesz az újraélesz-
tés technikájának elsajátítása a 
hetedik évfolyamon. A szakember 
szerint az élet sokszor másod-
perceken múlik, ezért is fontos a 
segítségnyújtást már a helyszínen 
elkezdeni. Győrfi Pál, az Országos 
Mentőszolgálat szóvivője lapunk-
nak elmondta, hogy igyekeznek 

Dr. Somogyi Rózsa
akupunktúrás orvos 

• Fájdalmak, emésztőszervi 
és nőgyógyászati problémák

• Belgyógyászati és 
idegrendszeri betegségek

• Szénanátha, 
elhízás kezelése

Székesfehérvár, 
Kégl György u. 15. 

Tel.: 06-30/385-3107
www.akupunktura.co.hu

a teljes lakosságot bevonni az 
életmentésbe, beleértve a gyereke-
ket is: „A kisiskolásokat úgy, hogy a 
szemléletüket igyekszünk formálni, 
a nagyobbakra pedig testi erejüknél 
fogva számítunk a segítségnyújtás 
során.”
A pedagógusok szerint nagyon 
fontos, hogy vészhelyzetben is 
helyt tudjanak állni a gyerekek, 
valamint hogy a tanárok is fel-

készültek legyenek: „Két alapvető 
dolgot tudunk így legyőzni, amivel 
nap mint nap találkozunk. Az egyik 
a közöny, a másik pedig a riadalom 
miatt a segítségnyújtás elmulasztása. 
Alapvető mozdulatok elsajátításá-
val és szemléletváltással azonban 
embertársainkon sokat tudunk 
segíteni.” – nyilatkozta Tóth Péter, 
a Munkácsy Mihály Általános 
Iskola igazgatója.

Mindig egy-egy osztály vesz 
részt a gyümölcsnapi progra-
mokban, legutóbb például a 
hetedikesek. Ők évekkel ezelőtt 
hozzászoktak az egészséges 

iskolai étkezéshez: „Ha tehetem, 
minden nap eszem gyümölcsöt, és 
az iskolában is sokszor kapunk, pél-
dául ebédre. Nyáron gyümölcslevet 
is szoktunk kapni.” – mondta az 

egyik diák, Kakas Boglárka.
Nagy-Flaschner Lóránt szerint 
az osztályában, sőt az iskolában 
is majdnem mindenki szereti a 
gyümölcsöket, zöldségeket.
Bár a zöldségeknek igen ré-
misztő híre van a gyerekek 
körében, mégis nélkülözhetet-
lenek. Különösen fiatal korban, 
a fejlődő szervezet számára: 
„Az az igazság, hogy a zöldség- és 
gyümölcsbevitel azért fontos, mert  
ezek az ételek tartalmazzák azokat 
a tápanyagokat, amelyek segítségé-
vel fel tudnak szívódni a különböző 
vitaminok és ásványi anyagok. 
Lehet pótolni a vitaminokat és 
ásványi anyagokat zöldségen kívül 
is, de soha nem lesz olyan tökéle-
tes a felszívódásuk, mint amikor 
teljesen organikus formában jutnak 
be a szervezetbe.” – hangsúlyozta 
Supliczné Tóth Mária egészség-
tantanár.
Országosan nőtt a túlsúlyo-
sok aránya is, holott az elmúlt 
években több figyelemfelkeltő 
kampány indult. A városban 
a Menő menza országos prog-
ramban is több iskola vett részt, 
melynek hozadéka a tudatosabb, 
egészségesebb mennyiségű 
gyümölcs- és zöldségfogyasztás. 
A szakértő által ajánlott adag a 
napi harminc dekagramm.
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Cser-Palkovics András köszöntötte a 
város két kulturális intézményét is: az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar kiemelt 
minősítésű előadóművészeti szervezet 
lett, a Vörösmarty Mihály Könyvtár pedig 
elnyerte a Minősített könyvtár címet.

Tombor Tímea kapta az elismerést

Sakk három királlyal

A Szakál család kiállítását Östör Annamária köszöntötte

Tombor Tímea szerepe meghatározó a székesfehérvári táncéletbenNemcsák Károly intő szava messzire hallik

A tavalyi előadás nagyon népszerű volt

Egy a sok ellen, avagy a rendező dirigál

Vakler lajos

szaBó petRa

Az Öreghegyi Közösségi Ház pódiumesttel és 
képzőművészeti kiállítással várta a székesfehér-
váriakat a magyar kultúra napjának előestéjén. 
Szerdán pedig a színház adott otthont a város 
ünnepségének, melyen átadták az önkormányzat 
rangos kulturális elismerését.

A Fanta-villában Östör Annamária 
önkormányzati képviselő köszöntőjé-
ben kiemelte, hogy immár harminc-
egy esztendős a hagyomány, amit az 
intézmény egykori igazgatója, Tóth 
István hívott életre.
Az ünnepség vendégei Tolcsvay Béla 
énekmondó és Nemcsák Károly 
színművész voltak Szép szerelmem, 
Magyarország című verses-zenés 
műsorukkal.
A kulturális találkozón három generá-
ció mutatkozott be a képzőművészeti 
tárlaton. A közönség egyszerre ismer-
hette meg Szakál Antal, lánya, Szakál 
Györgyi és unokája, Horváth Barbara 
Henrietta képeit.
Szerda este a hagyományokhoz hűen 
a Vörösmarty Színház adott otthont 
az önkormányzat ünnepségének 
nemzeti imánk, a Himnusz születés- 
napján. Cser-Palkovics András pol-
gármester köszöntőjében kiemelte, 
hogy régióközpontként a város kul-
turális élete meghatározó. Kifejezte 
meggyőződését, hogy a kulturális 

Bizony, nem lehetetlen, és ezt bárki láthatja 
majd! A Koronázási Ünnepi Játékok kiemelt 
programja lesz idén is a középkori óriás sakk.

A száz négyzetméteres sakktáblán 
zajló élő sakkjátékban a I. István 
Szakgimnázium középkori jelme-
zekbe öltözött diákjai látványos 
előadás keretében játsszák el az 
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idei Koronázási szertartásjáték 
főszereplőjének, IV. Lászlónak hí-
res ütközetét, a morvamezei csatát. 
Az előadás több szempontból is 
különleges. Mélységében tárgyalja 
a magyar-német kapcsolatokat, 
másrészt három király is megje-
lenik a csatában. Egyikőjük egy 
táblán demonstrál majd, hiszen a 
sakktáblán csak két királynak van 
helye.

„Kun László magyar király a hagyomá-
nyok szerint nem vett részt a csatában, 
hanem a dombra küldték a fiatalem-
bert tanulni és tapasztalni. Mi nem 
dombra küldjük: a tavalyi előadást 
kicsit továbbgondolva és megújítva 
demonstrációs táblán követhetik majd 
a sakkértők magát a játékot.” – mond-
ta a rendező, Matuz János.

A három király csatája című 
előadás premierje május kilen-
cedikén, az emlékhelyek napján 
lesz a Nemzeti Emlékhelyen, 
augusztusban pedig a Koronázási 
Ünnepi Játékok kiemelt prog-
ramja lesz. A szerepek kiosztása 
megtörtént, és megkezdődtek a 
próbák is.

intézmények, civilszervezetek együtt-
működése nyomán Székesfehérvár a 
kultúra városa címet is kiérdemelte.
Az ünnepségen a polgármester átadta 
az idei Pro Cultura Albae Regiae díjat. 
Az elismerést Tombor Tímea tánc- 
pedagógus vehette át, aki táncosként, 
koreográfusként és művészeti veze-
tőként alkotott maradandót az elmúlt 
évtizedekben.
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Lovasberénytől Sóstóig

Együtt a csapat

Karsai László is megérkezett a találkozóra

A mosoly most is Németh János védjegye

Vakler lajos

Hetvenötödik születésnapját ünnepelte egy 
legenda, aki idestova négy évtizede a barátom 
is. Németh János szíve elválaszthatatlan a 
piros-kék színtől, a Videotontól, bárhogy is 
hívják.

Lovasberény számomra is egy csoda- 
falu, hát még annak, aki ott nőtt fel, ott 
lett belőle futballista, majd edző.
1945 januárjában születtem, a má-
sodik világháború vége felé. Ahogy 
a nagy klasszikusok szokták 
mondani, nagyon szép gyermek-
korom volt. Nem volt számunkra 
más, mint a játék. Játék a réten, 
játék az erdőben és természetesen 
a futballpályán. A pálya a szülő- 
helyemtől elég messze, a falu másik 
végén volt, de sebaj, hiszen az 
odavezető úton is végig fociztunk 
minden nap. Csodálatos felnőtt és 
fiatal játékosok voltak a korosztá-
lyomban. Rangot jelentett abban 
a faluban, ha valaki elmondhatta, 
hogy ő futballista.
Telt, múlt az idő, és egyszer csak azt 
vettük észre, hogy ott vagy a MÁV 
Előrében.
Nagyon nehéz volt megválni Lovas-
berénytől, de Bozi Lajos barátom-
nál nagyon jó kezekbe került a 
csapat, aki tudta folytatni, amit én 
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elkezdtem. A MÁV-ban először az 
utánpótlással foglalkoztam, Nagy 
Laci bácsival együtt, majd úgy hoz-
ta a sors, hogy az egész utánpótlás 
irányítása lett a feladatom. Nagy 
örömmel és lelkesedéssel csinál-
tam, éjjel-nappal ott voltam.
Jó tanulópénz volt ez a későbbi pálya-
futásodhoz?
Nagyon jó. Most is gyakran emlege-
tem azt az időszakot a mai utánpót-
láskorú futballistáknak, mert talán 
jobban megbecsülnék a jelenlegi 
helyzetet, ha annak idején bele-
kóstoltak volna, hogy mi zajlott a 
MÁV Előre pályáján. Hozzáteszem, 
akkoriban még nem kellett tobo-
rozni, minden fiúcska futballista 
akart lenni. Nagyon nagy dolognak 
minősült, ha valaki az lehetett.
Kiváló edzői generáció nőtt fel ak-
koriban, akiket méltatlanul keveset em-
lítünk manapság. Ott volt Jung József, 
Nagy Laci bácsi.

Az akkor már egy komoly ifjúsági 
csapat volt, aztán Nagy Laci bácsi 
Szentmihályi Antal mellett pálya-
edző lett, így teljes hatáskörrel 
én működtettem az utánpótlást. 
Az 1962-63-as korosztály, amelyet 
Pemmer Gyuritól vettem át, az 
országos bajnokságon dobogóra 
került. Ez csodaeredmény volt 
kék-fehérben. Ott játszott Orbán 
Viktor is, nagyon jó közösséget 
alkottak.
Aztán végül mégsem edző lettél, 
hanem módszertani előadó a Video-
tonnál.
Nagyon izgalmas feladat volt. Hat 
szakosztálya volt első osztályú a 
klubnak. Akkor még nem voltam 
házas: harminchat-harminchét éves 
lehettem és éjjel-nappal a klubért, 
a klubnak dolgoztam. Elképzelhe-
tetlen volt az egykori lovasberényi 
gyerek számára, hogy a Videoton ki-
emelt sportvezetője lehet. Számom-

ra imádott tevékenység volt, hogy a 
labdarúgásban dolgozhattam.
Akkoriban a technikai vezetőnek is 
jutott egy-egy csapat.
Az az 1976-77 es korosztály volt. 
Nagy Lajos, Dvéri Zsolt, a Szombat- 
helyről igazolt Tóth Norbert, Róth 
Feri, Varga István, Domján Attila, 
Toldi Gabi – csupa későbbi kiváló 
NB I-es futballista bontogatta a 
szárnyait. Ezeket a fiatalokat öröm 
volt edzeni. Ebben a csoportban 
edzőként Jung Józsi volt a társam, 
aki a nyolcvanas korosztállyal, 
Simek Petiékkel bajnokságot 
nyert, míg mi érmesek lettünk. 
Akkor azt mondták, hogy „csak” 
másodikak.
Számtalan lehetőséged nyílt arra, 
hogy kiteljesedj. Voltál technikai 
vezető az első csapat mellett a legma-
gasabb szinten, voltál utánpótlásedző. 
Melyik volt az a pozíció, ami igazából 
hozzád illett?

Két alkalommal a tartalék csapat-
nak is voltam az edzője. Akkor ez 
nagy rangot jelentett az edzői társa-
dalomban. A legnagyobb feladatom 
a szervezés volt, tehát a technikai 
vezetői feladat.
Beszéljünk a legekről: melyik volt az az 
együttes, amelyet ma is elfogadnál?
Az UEFA-kupa döntőjébe jutott csapat 
mindent visz! Több játékosnak voltam 
edzője és vezetője. A másik pedig a 
Nehru-kupán szerepelt csapat volt, 
mert az előzőt a klasszikusok edzették 
és szedték össze, míg a Csucsánszky-, 
Jónás-, Petres-féle együttes edzői és 
emberi viszonyokban is közelebb állt 
hozzám. Harmadikat is mondanék, 
bár ehhez csak szurkolóként volt 
közöm: Kovács, Nagy III, Kovács Józsi, 
Fejes, Végh, Nagy II, Karsai, Burcsa, 
Csongrádi, Májer, Wollek, Tiber, Szal-
másy, Baranyi. Soha nem felejtem el, 
hogy annak a csapatnak a szurkolóit 
is megtapsolták, bármerre jártunk!



12 2020.01.23.programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

Kisvakond és az ezerarcú nő
Programok január 24-től február 2-ig
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Látogatható kiállítások

XI. Tündérszó Határok Nélküli Meseíró Pályázat

A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár tizenegyedik alkalommal hirdeti meg 
határok nélküli meseíró pályázatát. A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves gyermekek 
magyar nyelven írott meséit várják e-mailben, csatolt Word-dokumentumban vagy postai úton négy 
példányban március 13-ig.

A mese mellé csatolni kell a meseíró nevét, születési idejét (év, hónap, nap), postacímét (ország, 
település, utca, házszám, irányítószám) és szülei egyikének e-mail-címét vagy telefonszámát. A 
pályaművek terjedelme legfeljebb hatezer karakter (kb. három nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal, 
irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy mesét küldhet. 
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel és egyedi művészeti alkotással 
jutalmazzák. A döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés június elején lesz Székesfehérváron. 
A díjazottakat május 8-ig telefonon vagy e-mailben értesítik illetve névsorukat a www.ggmuvhaz.
hu honlapon közzétesszik. A legjobb írásokat az egyesület egy későbbi időpontban megjelenteti. 
Elérhetőségek: +36 22 501 161, tunderszopalyazat@gmail.com.

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

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

Amit kínálunk:

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

Betanított munka
Székesfehérváron!

Jelentkezés: H.-P.: 8-16-ig 
a 06 20 234 6272-es telefonon vagy

a betanitottmunka16@gmail.com e-mail címen

Horoszkóp
január 23. – január 29.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban kissé pechesnek érezheti magát. Folyton kel-
lemetlenségek érik, apró bosszúságok. Vigyázzon arra, mit 
csinál, próbáljon meg lassítani és előre gondolkodni, úgy 
talán elkerülheti, hogy komolyabb kellemetlenség érje!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A napokban jó esély van arra, hogy megoldódjon egy 
pénzügyi problémája. Viszont nagyon kellene dolgoz-
nia azon, hogy jobb viszonyba kerüljön a munkatár-
saival. Jó volna, ha csapatban dolgoznának!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Néha azt érzi, hiába igyekszik, nem tud bizonyos embe-
reknek megfelelni vagy közelebb kerülni hozzájuk. Talán 
csak időt kellene adnia! Semmiképpen se siettesse a dolgot, 
hanem legyen türelmes! Addig pedig gondolja át, hogy 
talán nem is kellene mindenkinek tökéletesen megfelelnie.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ne legyen túl könnyelmű, ha az egészségéről van szó, 
mert kellemetlenség érheti! Okosan tenné, ha többet 
sportolna és több vitamint vinne be a szervezetébe! 
Amennyiben ingatlannal kapcsolatos terveket szeretne 
megvalósítani a héten, legyen határozott és célratörő, 
akkor biztos megvalósulnak az elképzelései!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egyre több izgalmas dolog történik Önnel. Már 
kezdett aggódni, hogy mégsem következnek be bizo-
nyos változások, de a következő napok rácáfolhatnak 
erre! Új embereket ismerhet meg és lehetősége 
adódhat kapcsolatokat építeni. Mozgalmas napok 
várnak Önre!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Meglehetősen vegyes élmények érik a következő 
napokban. Egyik barátja csalódást okozhat Önnek, 
ami rosszul érinti. Még szerencse, hogy igyekszik 
pozitívan gondolkodni és az sem hátrány, hogy jóval 
türelmesebb és rugalmasabb manapság!

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

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

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

Január 24.
Jótékonysági koncert
17 óra, Fehérvári Civilközpont
Jótékonysági koncertet szervez a Nyugdíjasok 
Baráti Egyesülete. Az Alma Latina koncertjén 
latin és népszerű magyar dallamok csendülnek 
fel Máté Pétertől. A rendezvényre támogatói 
jegyek kaphatók.

„Keep these/őrizd meg ezeket”
18 óra, Museum Café
Tunyogi Gábor képzőművész kiállításának 
megnyitója. A tárlatot megnyitja: Kiss László 
fotográfus. A kiállítás megtekinthető február 
21-ig nyitvatartási időben.

Felvidéki szemmel
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Karaffa Attila Felvidéki szemmel című fotókiál-
lítását Rajkovics Péter író nyitja meg.

Hamlet
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Teleki Diákszínpad előadása.

Müller Péter Sziámi And Friends
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Hadházi László Dupla önálló estje
20.30, Alba Regia Sportcsarnok

Január 25.
Papírszínház a Népmeseponton
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Szeretettel várják a családokat a papírszínházi 
előadásra, azt követően pedig papírbábok 
készítésére.

A tánc vonzásában
10 óra, Művészetek Háza

Amerikaland
Öreghegyi Közösségi Ház
Nervetti Károly és Kőszegi Adrienn 
fotókiállítása. Megtekinthető január 
31-ig.

Csupa csipke
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Kiállítás Székely-Szűcs Péterné hor-
golt munkáiból. Megtekinthető január 
31-ig.

Az örökifjak fotókiállítása
Aranybulla Könyvtár Alapítvány 
olvasóterme
A Székesfehérvári Fotóklub alapítói 
tárlata. Megtekinthető január 31-ig.

Hagyomány és kézművesség
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
utcai Tagkönyvtára
Megtekinthető január 31-ig.

Az Ember (rajzok az Ótestamentum-
ból)
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Pinke Miklós képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető február 2-ig.

Van, aki marad…
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Ziffer Sándor (1880–1962) festő- 
művész munkáit bemutató kiállítás. 
Megtekinthető február 2-ig.

Plán
Pelikán Galéria
Máder Barnabás porcelántervező, 
Revák Katalin keramikus- és Szabó 
Anikó textilművész közös tárlata. 
Megtekinthető február 14-ig. Nyitva: 
keddtől péntekig 10-től 18 óráig. 

Festménykiállítás
Köfém Művelődési Ház
Monhaltné Patkós Mária festőművész 
alkotásait tekinthetik meg az érdeklő-
dők február 17-ig.

Bogyó és Babóca bábkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyer-
mekrészlege
Megtekinthető február 29-ig.

A különutazás terei
Csók István Képtár
Ujházi Péter képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető március 29-ig.

Balett, rock ’n’ roll, swing, hip-hop, társas-
tánc, néptánc és egyéb táncos mozgásformák 
bemutatója és kipróbálási lehetősége szerepel 
a nap kínálatában.

Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
alkotóháza
Február 2-a időjósló nap. A medvemeg-
figyelés hagyományához kapcsolódva 
Bodáné Fenyves Zsuzsa ötlete alapján 
egy nagy részben kézzel varrott medvés 
neszesszert készíthetnek az érdeklődők. 
További felvilágosítás: Fehérvári Kézműve-
sek Egyesülete (20 259 2952, kezmuvesek@
gmail.com).

MOL Fehérvár FC – Budapest Honvéd FC
17 óra, MOL Aréna Sóstó

Hamlet
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Teleki Diákszínpad előadása.

Tudósok
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Katartikus összművészeti karnevál.

Január 26.
A Kisvakond szülinapja – bábelőadás
9.30, Petőfi Kultúrtanszék

Lélekmelegítők – Gyógynövények a belső 
harmóniáért
15 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Indul az év a Herbarius sorozat keretében. 
Lencsés Rita gyógynövényszakértő tart elő- 
adást az érdeklődőknek.

Az a szép, fényes nap
19 óra, Vörösmarty Színház

Székely Csaba: Öröm és boldogság
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Január 27.
Könyvbemutató
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A Barátság mozi műsora

Fehérvár bölcsője

A SZÉNA Egyesület a Családokért egyike annak 
az öt szervezetnek az országban, amely sikere-
sen pályázott egy fából készült bölcsőre, mely 
most ismét gazdát keres.

Az egyesület célja, hogy segítse a kisgyerme-
ket tervező és vállaló családokat abban, hogy 
a kívánt gyermekek megszülessenek. Céljaik 
elérést segíti a bölcső, melyet szeretnének 
minél több család számára eljuttatni. A 
vándorbölcső, benne a megszületett gyer-
mekkel szimbólum, mely felhívja a figyelmet 
a gyermekvállalás, a család jelentőségére, 
szépségére. Január 31-ig várják azoknak a 
családoknak a jelentkezését, akik örömmel 
fogadnák Fehérvár bölcsőjét az új jövevény 
számára. A bölcső ünnepélyes átadására 
februárban, a házasság hetéhez kapcsolódóan 
kerül majd sor. A részletes felhívás megte-
kinthető a www.szena.hu honlapon, bővebb 
információt pedig a szenaegyesulet@gmail.
com e-mail-címen kérhetnek az érdeklődők.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ha meg akarja tartani a kedvesét, akkor törődnie 
kell vele, méghozzá aktívabban! Hallgassa meg az 
észrevételeit a kapcsolatukról, még akkor is, ha 
rosszul esik! Ez a kulcsa annak, hogy javítsanak a 
kapcsolatukon.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Sokszor érzi azt a napokban, hogy akadályoztatva 
van. Talán csak így próbálja meg terelgetni a sors egy 
bizonyos irányba. Merjen sodródni az árral! Túl sokat 
izgul manapság, ami az egészségének is árthat. Kezdjen 
el mindennap aktívan lazítani! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban kifejezetten eltökélt lesz. Eldöntötte, hogy 
alapjaiban változtatja meg az életét. Ez persze jó, de 
semmiképpen se pár nap alatt kivitelezze a változá-
sokat! Ha pedig olyan terve is van, ami a szeretteit 
érintheti, mindenképpen beszéljen velük róla!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem könnyű, de muszáj mértéktartónak lennie! Ne 
essen bele abba a hibába, hogy túl sok kötelezettséget 
vállal! Bármilyen nagy is legyen a kísértés, tudjon ne-
met mondani! Éppen elég remekül áll a szénája anélkül 
is, hogy túlórázna vagy pluszfeladatokat vállalna.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Olyan dolgok jönnek össze a napokban, amikről álmodni 
sem mert. Kisebb-nagyobb szerencsés fordulatok érik 
folyamatosan. Egész héten ragyogó kedvében lesz, egysze-
rűen madarat lehetne fogatni Önnel. Mindenkihez lesz 
pár kedves szava, és senki sem tudja elrontani a kedvét.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Tisztában van azzal, hogy rengeteg múlik magán. Ahhoz, 
hogy kapcsolatát helyrehozza vagy legalábbis szilárd 
alapokra helyezze, sokat kell változnia! Viszont már a 
napokban megmutatkozhatnak erőfeszítése jelei, és arra 
jöhet rá, hogy megéri küzdeni! 

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

felvételt hirdet az Ágostonpusztai telephelyére 

szárítógép kezelô, 
traktoros

és villanyszerelô
munkakörök betöltésére. 

A szárítógép kezelô munkakör betöltésének feltétele:
• Legalább 3 éves gyakorlat.

A traktoros munkakör betöltésének feltétele:
• Szakirányú iskolai végzettség.

A villanyszerelô munkakör betöltésének feltételei:
• Szakirányú iskolai végzettség
• Legalább 3 éves gyakorlat.

Jelentkezni a 06/30-9272-077 telefonszámon lehet.

Január 24.
18 óra: Macskák
20 óra: Különleges életek

Január 25.
10 óra: Dinó király – Út a tűzhegyre
16 óra: A kis herceg
18 óra: Hivatali eltávozás
20 óra: Seveled

Január 27.
18 óra: Boldog idők
20 óra: Portré a lángoló fiatal lányról

Január 28.
18 óra: Az ír

Január 30.
17.30: 1917
20 óra: Hivatali eltávozás

Január 31.
18 óra: Az ír

Február 1.
10 óra: Mancs őrjárat: Vigyázz, kész, 
mancs!
16 óra: Kémesítve
18 óra: Amanda
20 óra: A két pápa

16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Rostási Szabó Imréné Hegedűs Mária A mi 
vízivárosunk című könyvének bemutatója.

Zenés est a Királykúton
18 óra, Királykút Emlékház
Kissné Rétfalvi Andrea és Gabrieli-Kiss József 
zenés estje. Házigazda: Bakonyi Isván.

Január 28.
Liget Műhely Olvasóklub
16 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Beszélgetés Kondor Vilmos Bűnös Budapest 
című regényéről.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
László György előadása a Bemutatkozik a Hon-
világ című erdélyi irodalmi folyóiratról.

Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A disputa vendége Németh Miklós Attila 
újságíró, televíziós műsorvezető.

A HTBK nyilvános estje
18 óra, Nyitrai úti Közösségi Ház

Vendég: Kóbor János „Mecky”, akivel Silye 
Sándor újságíró beszélget.

Odaadó hívetek, Surik
19 óra, Pelikánfészek

Január 29.
Székesfehérvár ipari örökségeinek megőrzése
16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Előadást tart a Fehérvári Topográfiai 
Műhely.

Az a szép, fényes nap
17 óra, Vörösmarty Színház

Isten valóságosan adja önmagát
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
Hodász András atya előadása. Az előadó 
a Budapest-Angyalföld plébánia plébániai 
kormányzója, egyetemi lelkész. Az előadás a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jegyé-
ben kerül megrendezésre.

Az Áron Nagy Lajos Művészetbarát Kör 
összejövetele
17 óra, Vörösmarty-terem
Házigazda: Lakner József elnök.

Ujházi Péter terei – kötetbemutató beszélgetés
18 óra, Csók István Képtár
A különutazás terei című kötet a 2010 után 
készült művek katalógusszerű ismertetése 
mellett tanulmányok segítségével mutatja be 
Ujházi pályáját és művészetét.

Január 30.
Szenior örömtánc Maroshegyen
9.30 és 13.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
Nincs szükség partnerre, sem előzetes tánc- 
tudásra, csak ritmusérzékre és kényelmes váltó- 
cipőre. Kapcsolat: Arany Istvánné klubvezető 
(30 246 3726).

NIOK – januári olvasókör
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár felnőtt 
kölcsönző galériája
Közös könyv: Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
herceg.

Macskatéka olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Diafilmdélután a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház könyvtárában. Várják az óvodás és általá-
nos iskolás korosztályt!

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

Verseskötet-bemutató
18 óra, Vörösmarty-terem
A hatvanéves Szegedi Kovács György Fehér című 
verseskötetét Sebők Melinda irodalomtörténész 
mutatja be. Köszöntőt mond: Bobory Zoltán.

Január 31.
Népi játszóház
16 óra, Mesterségek Háza
Népi kézműves játszóház általános iskolások-
nak. A kicsik bőrtárgyat készíthetnek.

Gárdonyi kultúrdiszkó
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Minőségi szórakozási lehetőség 11-16 éves 
korú fiataloknak Sohonyai Edit írónővel 
valamint Gelencsér Anett művelődésszervező-
vel. A program vendége ezúttal Séllei Györgyi 
szexológus lesz, aki az életkornak megfelelően 
beszélget a témát érintő kérdésekről.

Alkonyórán
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Bartal Klári Alkonyórán című könyvének be-
mutatója. A könyvet bemutatja és a szerzővel 
beszélget P. Maklári Éva költő, a Vörösmarty 
Társaság alelnöke. Az est házigazdája Tibai 
Tibor.

National Amnesia Institute – a Bujdosó Trió 
lemezbemutató koncertje
19 óra, Csók István Képtár
Nagyszabású kompozíciók, ropogós tempók, 
improvizációk, lírai képek és némi kaján 
vadság jellemzi Bujdosó János 2011-ben 
alakított trióját, mely az underground dzsessz 
és a világzene vidékén bolyong. Jegyfoglalás 
és bővebb információ: rosta.helga@szikm.hu; 
70 338 6176.

A Balázs Elemér Group koncertje
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Február 1.
Az ezerarcú nő – Női műhely
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Lélekfrissítő meseterápia.

Családi farsang
16 óra, Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
Várnak minden kedves szórakozni vágyó fia-
talt, házaspárt, családot, gyermeket: 17 órától 
jelmezversenyt rendeznek a kicsiknek és a na-
gyoknak, a győztesek jutalomban részesülnek. 
A tombolasorsolás 19 órakor kezdődik.
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A történelemkönyv hiányzó oldala

Az a szép fényes nap

Szabó Magda drámája a Vörösmarty Színházban

Bagó Bertalan rendezővel beszélgettünk

Magyar virtus Gyula-módra

A dilemma ma is él: kelet vagy nyugat? Kovács Tamás (Vajk) és Gáspár Sándor (Géza fejedelem) a színpadon

lászló-taKács KRisztina

Vakler lajos

E hét végén mutatják be Szabó Magda Az a 
szép fényes nap című darabját a Vörösmar-
ty Színházban. Ott jártunk a premier előtt, 
hogy tanúi legyünk annak a napnak, mely 
ezeréves történelmünk döntő mozzanatá-
nak dilemmáit mutatja be.

Tudjuk, hogy István király 
hogyan képzelte az ország 
építését, tudjuk, milyen irány-
ba akart haladni, és így ezer év 
után talán már azt is, hogy az 
akkor lerakott alapok milyen 
eredményeket hoztak. Mégis, 
mintha még mindig ott motosz-
kálna a dilemma, az az állandó 
identitáskeresés, mely abban 
a döntésben gyökerezik, amit 
Géza fejedelem hozott, amikor 
fiát, Vajkot megkereszteltette.

A színház egyik feladata, hogy hiteles ma-
radjon. Erre jó példa Szabó Magda Az a szép 
fényes nap című drámája, melynek január hu-
szonötödikén lesz a premierje a Vörösmarty 
Színházban Bagó Bertalan rendezésében.

A dráma 1975-ben az Órák és 
farkasok című kötetben jelent meg, 
majd egy esztendőre rá a Nemzeti 
Színházban, Marton Endre rendezé-
sében mutatták be. Sinkovits Imre, 
Kállai Ferenc és Kálmán György volt 
a három főszereplő, Géza, Gyula és 
Vajk.
Ez a darab egy nap története, 
igazából nem nagyon tudjuk 
pontosan, hiszen nem maradtak 
fenn írásbeli emlékek arról, hogy 
mi történt pontosan, és azt sem 
tudjuk, hogy ez pontosan mikor 
történt. Amit Szabó Magda írt, 
kvázi fikció, de van valóságos 
alapja.
Igen, az utolsó mondatai: „Pihenj csak 
egyedül. Jó éjszakát. Imádkozz István.” 
Kell ezt a történetet maivá tenni?
Nem akarok direkt aktualizálni, 
de nem akarom egy az egyben ab-
ban a korban látni ezt a darabot. 
Egy olyan világot szerkesztettem 
meg, ami nagyon hasonlít arra a 
korra, de a mában. Részleteiben 
pedig olyan, mintha egy kated-
rálist építenénk, ami még nincs 
kész, csak a falai állnak és az 
alapja, és most készül hozzá a fel-
építmény. A történetet azért vet-
tem elő, mert amióta itt vagyunk, 
ezer éve, mindig kérdés volt, hogy 
nyugathoz vagy kelethez tarto-
zunk. Nyugatnak vagyunk a védő-
bástyája vagy  keletnek vagyunk 
az előretolt helyőrsége?
Ez Géza dilemmája.
Pontosan. Ez a darab egy fikció, 
amit Géza elmond Szabó Magda 
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által. Arról szól, hogy Géza Vajkot 
arra inspirálja, hogy látszatra vi-
selkedjen úgy, mint egy keresztény 
uralkodó, majd mikor két-három 
generáció után megerősödik az 
ország, utána újból menjen neki a 
nyugatnak és kényszerítse térdre. 
István pedig azt mondja, hogy nem 

ezt akarja, hanem fel akarja építeni 
a hazát.
Tekintve, hogy egy nagyon komoly 
történeti pillanatot ábrázol Szabó 
Magda, nyilván gondoskodó szeretet-
tel és hozzáállással kell tekinteni erre 
a darabra. Hogyan lehet ezt tovább-
adni?

Szabó Magda bármennyire hi-
telesen próbálja levezetni ezt a 
történetet, nyelvezetében rendkívül 
modern. Annyira mai a nyelvhasz-
nálata, mintha egy mostani beszél-
getést hallanánk. A szereplők, a 
számunkra a historikus múltban 
történő események mintha ma 
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Az ősi népdalt éneklő lány és a válaszút előtt álló Géza fejedelem

Nürnbergi Hermann (Lábodi Ádám) és Vajk azonos hullámhosszon

Géza és Gyula, a fejedelem apósa (Kuna Károly) a keletre és a múltra szavaz

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Szabó Magda Az a szép fé-
nyes nap című drámája olyan, 
mintha a kanonizált történe-
lemkönyv egy kitépett oldala 
lenne. Fikció, mégis igaz. 
Abban az értelemben minden-
képpen, hogy a több évszá-
zados ősi magyar kultúrából 
egy generáció alatt keresztény 
európai államot kovácsolni 
nem fáklyásmenet: vérrel, 
áldozattal, meghasonlással 
jár. Fel lehet-e váltani az Az  a 
szép fényes nap kezdetű ősi 
népdal életigenlését a bűnbá-
nat kultúrájával? Szabó Magda 
szerint ezt Géza sem gondolta 
komolyan, vagy legalábbis nem 
ez volt a hosszú távú célja. 
Aktuálpolitikai döntés volt, és 
uralkodói „hadicselnek” indult 
a keresztény Magyarország ter-
ve. Géza azonban nem számolt 
azzal, hogy a kereszténnyé 
vált Vajk István néven valódi 
keresztény hittel és akarattal 
visszafordíthatatlan mederbe 
tereli a Kárpát-medencében 
élők útját.

játszódnának. Nyelvezete olyan, 
mintha most bekapcsolnánk a tele-
víziót és egy politikai műsort hall-
gatnánk. Egy az egyben le lehetne 
adni. Szabó Magda olyan nyelvet 
használ, amit a mai generációk is 
tökéletesen értenek, általában az 
aktuálpolitikáról szóló mondatok 
nagyon maiak.
Miként találtál ehhez csapatot magad-
nak?
Ezt a darabot még diákként láttam 
Sinkovits Imrével, és nagyon 
megtetszett. Nem tudtam, hogy 
rendező leszek, hiszen még álta-
lános iskolás voltam, de benne 
maradt a lelkemben. Gyakran 
átfutott az agyamon, hogy meg 

kéne rendezni, és a székesfehérvári 
társulat megadja a lehetőséget arra, 
hogy remekül ki tudjam osztani a 
szerepeket. Ez a darab erre a társu-
latra van kitalálva. Van egy remek 
színészi csapatom Gáspár Sándor-
ral az élen. Ez a darab egyébként 
kiváltképpen izgalmas a mai világ-
ban: az örök dilemma, hogy merre 
induljunk el. Mivel a darab olyan, 
mintha ma beszélnének, ettől a 
távolság eltűnik. Ez Szabó Magdá-
nak köszönhető, én egy kicsit erre 
rásegítek a szcenáriumával és a 
gondolatisággal.
Milyen volt a próbafolyamat?
Most fordultunk be a célegyenesbe, 
pirul a kenyér a sütőben. Az olvasó- 

próbán, akik kevésbé ismerték 
ezt a darabot, meglepődtek, hogy 
mennyire modern, mennyire mai. 
Ami nagyon érdekes, hogy Szabó 
Magdának van egy furcsa humo-
ra és nyelvezete. Ezt főleg Géza 
szemében vehetjük észre, aki olyan 
ironikusan tudja elmondani a 
gondolatait és úgy szövi a cselek-
ményt, hogy az egyik pillanatban 
nevetünk, a másikban sírunk. Ez a 
fajta világ közel áll hozzám.
Mire kell ügyelni egy ilyen darab 
megrendezésekor, és mire kell ügyel-
niük a színészeknek?
Nem lehet patetikus, mert a 
színház nem múzeum. A múze-
umba elmegyünk, megnézzük 
a régi tárgyakat, a színháznak 
viszont élőnek, naprakésznek 
kell lennie, mai gondolatisággal, 
mai idegrendszerrel kell játszani. 
Tehát ne legyen fennköltsége, 
mert az általában unalomba ful-
lad. Azok az emberek, akiket mi 
ábrázolunk, ugyanolyanok, mint 
mi, csak más ruhában járnak. 
Arra kell nagyon figyelni, hogy a 
színészi játék, a színészvezetés és 
maga a szcenárium olyan legyen, 
hogy közelebb kerüljön hozzánk, 

és ne úgy tűnjék, hogy leön-
tötték az egészet egy patetikus 
generálszósszal. Hogy úgy 
játsszuk, mintha ma lenne, 
mintha ma történne. Hogyha 
át tudjuk élni, arra eszmélünk, 
hogy a mai napig minden így 
van.
Erre felkészültek a színészek?
Ez nemcsak ebben az előadás-
ban tükröződik majd, hanem 
az egész színház szemléleté-
ben. A mi színházunk ilyen 
szemléletű, és nemcsak ebben 
az előadásban látjuk. Minden 
jó színháznak van egy stílusa, 
van egy olyan megközelítési 
módja, mely az előadásai-
nak minden elemében tetten 
érhető. Nyilván más stílusban 
rendezünk, ugyanakkor van 
egy alapstílusa a színháznak, 
egy felfogása, egy megközelí-
tési módja. Nem volt nehéz a 
színészeknél elérni ezt, és a 
nézők, akik több éve járnak 
az előadásainkra, fogékonyak 
a kettősségre, hogy modern a 
játék, de nem idegesítően. Na-
gyon szeretném, hogy az Az a 
szép fényes nap is ilyen legyen!
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Plán a Pelikánban

A három alkotó a jövőbe tekint

Vakler lajos

Plán címmel három varázslatosan tehetséges 
ifjú képzőművész mutatkozott be a Pelikán 
Galériában. A Tóparti Gimnázium művészeti 
tagozatának egykori növendékei a művészeti 
egyetemem megszerzett diploma után ezúttal 
egy közös tárlaton mutatták meg alkotói 
világukat.

Revák Katalin számára eleve 
elrendelés volt elköteleződése 
a képzőművészet iránt. Revák 
István lányaként nemcsak indít-
tatást, de talentumot is hozott 
otthonról: „Hozzátartozik indíttatá-
somhoz, hogy elég nehezen talál-
tam magamnak stílust. Édesapám 
festőművész, így először gyakran 
hasonlítottak hozzá. Talán el akartam 
tőle térni, de közben megőrizni azt 
is, amit tőle tanultam. A munkáim-
ban azonban még mindig látszik a 
köztünk lévő hasonlóság és a gon-
dolati közösség. Ma már próbálom 
leegyszerűsíteni a formákat, hogy 
könnyebben befogadhatóvá váljanak. 
Letisztult formákat próbálok alkotni.”
Szabó Anikó textilművészként tette 
le névjegyét, képeinek struktúrája 
igazi csemege a hozzáértőknek és 
azoknak is, akik az alkalmazott tech-
nika magas szintű ismerete nélkül 
egyszerűen csak szeretnek rácsodál-
kozni egy-egy alkotásra: „Nagyon sok 
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Megszépül a váli kastély Közlekedés 
gyerekszemmel

A beruházás több ütemben, állami forrásból, tizenötmilliárd forintból valósul meg 2025-ig

RáBa HenRietta

RáBa HenRietta

Néhány éven belül megújul a váli Ürményi-
Dreher-kastély és a hozzá tartozó park. Az 
ingatlanegyüttest a kastély eredeti állapotának 
visszaállításával turisztikai célra hasznosíthat-
ják majd.

A tizennyolcadik századi, copf 
stílusú Ürményi-Dreher-kastélyt 
már több mint harminc éve nem 
használják. Tessely Zoltán minisz-
terelnöki biztos elmondta, hogy 
az épület felújítását már 2015 óta 
tervezi az állam: „Nem kell nagyon 
magyarázni Vajda János szülőhelyén, 
Kokas Ignác művészetének központi 
helyén, miért szükséges egy olyan kas-
télyfejlesztés, mely jelentős turisztikai 
vonzerővel fog bírni, amivel Vál, a régi 
térségi centrum visszanyeri központi 
szerepét a vidéken. Ezt szolgálná az 
Etyek-Gyúró-Vál-Vereb út is, melynek 
tervezése szintén elindul.”
A fejlesztéssel megvalósul a kastély 
és a kert rekonstrukciója új funk-
ciók kialakításával. Ilyenek a szol-
gabíróság épületének a felújítása, a 
magtár turisztikai és kulturális célú 
átalakítása, a Nagypince vendég-
látási, turisztikai és kulturális célú 
hasznosítása.
Bechtold Tamás, Vál polgármestere 
szerint a kastély felújításával és a 
környék rendezésével növekedhet 
a község vonzereje: „Gondolkodunk 
Kokas Ignác örökségének folytatása-
ként művészeti táborok létrehozásá-
ban, gondolkodunk egyházi turizmus-
ban. A Váli-völgy a lovasturizmusról 
is híres. Aztán szeretnénk bakancsos 

A biztonságos közlekedést fókuszba állítva idén 
is meghirdette gyermekrajzpályázatát a Fejér 
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság. Az óvo-
dások, alsósok és felsősök most nem egyénileg, 
hanem két-három fős csoportokban indulhatnak.

Színes, üzeneteket megfogalmazó 
rajzokat készítenek évről évre a 
gyerekek egy pályázatra, amit az 
Országos és a Fejér Megyei Rendőr- 
főkapitányság idén is meghirdet. 
Illés Mihály, a Fejér Megyei Bal-
esetmegelőzési Bizottság titkára 
elmondta: „Így közlekedtek ti! címmel 
várunk óvodásoktól, alsósoktól, felső-
söktől pályaműveket. Most az a nagy 
különbség az elmúlt évekhez képest, 
hogy nem egyéni rajzokat várunk, 
hanem csoportos, két-három fő által 
alkotott munkákat. Változott a méret is, 
mert eddig A/4-es és A/3-as méretben 
küldhették be a pályamunkákat, most 
pedig A0-s és A1-es méretben van 
lehetőségük a közös alkotásra.”
Az országos pályázat több évtizedes 
múltra tekint vissza. A téma évről 
évre változik. Tavaly A mobil várhat! 
címmel készítették el a gyermekek a 
rajzokat, előtte állatokkal kapcsola-
tos művek születtek. Idén a közleke-
dés a fő téma.
Az óvodás, alsós és felsős korosztály 
három-három legszebb alkotását 
elküldik majd az Országos Rendőr- 
főkapitányságnak. A gyermekek 
műveit április 28-ig várja a Fejér 
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
a Sarló utca 16. alatti címére.
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turizmust, amihez a magtár viszony-
lag egyszerű, letisztult szállást tudna 
nyújtani.”
Molnár Krisztián, a Velencei-tó és 
Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács elnöke elmondta, 
hogy az előkészítés közel másfél 
milliárd forintból indulhat el 2020-
ban: „A Pannónia Szíve Program 

keretében kezdődhet el a váli kastély 
és környezete, a kapcsolódó épületek 
felújításának tervi előkészítése a köz- 
beszerzést megalapozó dokumentumok 
legyártásáig valamint a Vereb-Vál-
Gyúró-Etyek közötti közút építésének 
tervezése. A munkálatok Tessely Zol-
tán miniszerelnöki biztos irányításával 
folytatódnak.”

mesterem volt az évek folyamán. A Tó-
parti Gimnáziumban Csókás Emese és 
Büki Zsuzsa tanított. Később Budapesten 
Harsányi János a mostani Metropoli-
tan Egyetem kézműves szakán volt a 
mesterem, ott végeztem Baráth Hajnal 
mentorálása alatt, majd A Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemen folytattam tanul-
mányaimat.”
Máder Barnabás egy önmaga 
alkotta különleges világba kalauzol 

el bennünket. A geometria szigo-
rú szabályait sutba dobva, olykor 
használatba véve biztosít öröklétet 
tárgyainak, melyek láttán a néző 
beleszerelmesedik a porcelán 
törékeny geometriájába. S hogy 
honnan indult?
„Az ihletet alapvetően egy technológiai 
korlátból veszem, hiszen porcelánból 
nem lehet nagyon nagyot csinálni, 
az anyag nem engedi. De én mégis 

szerettem volna nagyot alkotni. Az 
áttörés maga a technológia, ami a szí-
vem csücske, és ez a kettő találkozott 
valahol. A tematikában pedig rengeteg 
társadalmi érzés, frusztráció van.”
A kiállításon főként porcelánból és 
gyapjúból készült munkák látha-
tók, egy absztrahált, geometrikus 
és egy mesebeli világ is teret kap.
A tárlat február tizennegyedikéig 
látogatható.
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A rockabilly örök

A székesfehérvári báli szezon immár hagyományos nyitóeseményének második alkalommal 
adott helyet a sóstói stadion rendezvényterme

Az ötvenes-hatvanas éveket idéző ruhákban érkező fiatalokat a kapunyitáskor már a Boka 
Boogie Trió zenéje fogadta. Később a színpadra lépett Morvai Anna, a Fehérvár Hangja döntőse 
és a BSW, azaz a Beerseewalk. A bulihangulatról DJ Revolution gondoskodott.

A nyitótáncot idén is a diáktanács tagjai mutatták be

Élmény tömegesen megörökítve

Fotófal és greenbox is várta a középiskolásokat. A bátrabbak kipróbálhatták a szelfitükröt is. A buli éjfél után a Petőfi Kultúrtanszéken folytatódott

kurucz tünde

Pörgős szoknya, rock and roll, Elvis – közel hétszáz fehérvári középiskolás szórakozott önfeledten 
szombaton a Városi diákbálon, mely idén mind zenében, mind ruhában az ötvenes-hatvanas éveket 
idézte meg.
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A távhőszolgáltatásról általában – 1. rész
Székesfehérváron közel huszonkétezer otthon, 
mintegy ötvenezer ember, vagyis a lakosság 
fele veszi igénybe a távhőszolgáltatást. Cikk-
sorozatunk azért készült, hogy a szolgáltatást 
érintő legfontosabb ismereteket összegezve 
tájékoztassa a jelenlegi és leendő felhaszná-
lóinkat az alapkérdésekről, a zökkenőmentes 
ügyintézésről.
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Miért előnyös a távfűtés?

A távfűtés:
• környezetbarát: jó hatékonyságú 

az energia-előállítás, koncentrált, 
ellenőrzött körülmények között 
történik a füstgázkibocsátás, 
alacsony a helyi környezetszeny-
nyezés; 

• versenyképes, megfizethető, ható-
ságilag ellenőrzött;

• kényelmes és biztonságos, hiszen 
a lakóházakban, lakásokban nincs 
kazán, kémény;

• éjjel-nappal hívható műszaki 
felügyeletet biztosít;

• huszonnégy órás, folyamatos fel-
ügyelet a távfelügyeleti rendszer 
által.

Ügyintézés

Hogy működik a távhőszolgáltatás?
A fűtőerőművekben, kazán- 
házakban előállított maximum 
százöt fokos meleg víz a táv- 
vezetékeken eljut az épületek-
ben található hőközpontokba. 
Itt történik meg szabályozott 
formában a hő átadása a ház 
belső rendszerébe fűtés és 
használati meleg víz formájában. 
A hőközpontban valósul meg az 
épület belső fűtési rendszeré-
nek nyomástartása és szükség 
szerinti ürítése, töltése.
Mit jelent a hőérzet és mi befolyásol-
hatja?
A hőérzet egyfajta komfortmutató. 
Több tényező egyszerre befolyá-
solja, hogy az ember egy adott 
hőmérsékletet milyennek érez. 
Elsősorban a környezetünk tulaj-
donságai határozzák meg, például 
a levegő hőmérséklete, nedvesség-
tartalma, a szélsebesség és a su-
gárzási hőmérséklet, ugyanakkor 
mentális állapotunk, hangulatunk, 
kondíciónk, egészségünk, sőt az 
életkorunk is hatással lehet rá.
Mire jó a fűtőtestekre felszerelt költ-
ségmegosztó?
A költségmegosztók olyan esz-
közök, melyek segítségével a ház 
által elfogyasztott, mért hőmeny-

Mivel foglalkozik az ügyfélszolgá-
lat?
A Széphő Zrt. ügyfelei ré-
szére személyes és telefonos 
ügyfélszolgálatot üzemeltet a 
Székesfehérvár, Honvéd utca 
1. szám alatt, ahol kollégáink 
munkanapokon, nyitvatartási 
időben készséggel válaszolnak 
a távhőszolgáltatással és a 
társasházkezeléssel kapcsolatos 
kérdésekre.
Lehet időpontot kérni az ügyinté-
zéshez?
Igen, van lehetőség a szemé-
lyes ügyintézés időpontjának 

előzetes lefoglalására a 22 541 
300-as telefonszámon valamint 
az ugyfelszolgalat@szepho.hu 
e-mail-címen keresztül.
Milyen módon tehető meg a hiba-
bejelentés?
A hibabejelentések személyesen 
a Honvéd u. 1. sz. alatt, írásban 
a diszpecser@szepho.hu e-mail-
címen, telefonon a 22 541 300-as 
számon a nap huszonnégy 
órájában történhetnek. Gyorsítja 
az ügyintézést, ha a bejelentő 
ismeri a fogyasztási helyének 
azonosítószámát, amit a számlá-
ján talál meg.

nyiség arányosítással felosztható 
az egyes lakásokra. A költségmeg-
osztók kezelése elválik a SZÉPHŐ 
Zrt. tevékenységétől.
Kik érintettek a távhőszolgáltatásban?
A zavartalan szolgáltatás fenn-
tartásához három szereplő, 
a távhőszolgáltató, a lakókö-
zösség és a lakók (mint egyedi 
fogyasztók, díjfizetők) közös 
együttműködése szükséges. A 
távhőszolgáltató a megtermelt 
hőt távvezetékeken eljuttatja a 
hőközpontokba, ezáltal a fűtést a 
lakóközösségek igényeinek megfe-
lelően szolgáltatja. Saját költségén 
gondoskodik a tulajdonában lévő 
berendezések műszaki karbantar-
tásáról. 
A lakóközösség a saját fű-
tési rendszerén fogadja a 
hőközpontból érkező hőt. 
Tulajdonosa az épületben lévő 
függőleges felszállóvezetékeknek 
és a hozzájuk tartozó szerelvé-
nyeknek. A tulajdonában lévő 
berendezéseket saját költségén 
üzemelteti, fejleszti, karbantartja, 

a felmerülő hibák elhárításáról 
gondoskodik.
A lakó a saját berendezései által 
a lakóközösség fűtési rendsze-
réhez csatlakozva fogadja a hőt. 
Általában tulajdonában van a 
felszállóvezetékről leágazó bekötő-
vezeték, a szabályozó berendezé-

sek, a radiátorok és a vízmérő(k). 
Saját költségén a tulajdonában 
lévő berendezéseket üzemelteti, 
fejleszti, karbantartja, a felmerülő 
hibák elhárításáról gondoskodik.

 
További információ a témáról a 
www.szepho.hu oldalon található.

A Bakony utcai fűtőerőmű madártávlatból
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Majdnem háromszáz éves a hagyomány
Szent Sebestyén búcsúnapját ünnepelték Felsővárosban

A felsővárosiakat Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte: „Ennek a városnak a 
hagyományai nemcsak ránk tartoznak, hiszen a város történelmi szerepéből következik, hogy 
az ország iránt is felelősséggel tartozunk.”

Szent Sebestyén napja fontos ünnep Székesfehérvár életében: 1739-ben, a halálos pestis- 
járvány idején a felsővárosiak böjtöt tartottak és körmeneteken kérték Szent Sebestyén 
közbenjárásával Istent, hogy menekítse meg őket. Szerencsésen megmenekültek a pestis-
járványtól és 1739-ben Szent Sebestyén tiszteletére  örök időkre szóló fogadalmat tettek, 
amelyet ünnepélyesen okiratba foglaltak és a belső tanács jegyzőkönyvében is megörökí-
tettek. A fogadalom részeként építették 1739 és 1749 között a Szent Sebestyén-kápolnát, 
amelyet 1800-tól 1807-ig nagyobb templommá bővítettek. A közel háromszáz éves hagyo-
mányt ünneplő szentmise előtt egy újkori hagyomány is megjelent: a Felsővárosi Általános 
Iskola diákjai élőlánccal ölelték körbe a templomot, kifejezve elkötelezettségüket a város és a 
városrész hagyományai iránt.

Spányi Antal a gürcölés, a birtoklás és a mindig többet akarás világában az ünneplés fontos-
ságára hívta fel a figyelmet: „Ünnepelni is tudni kell az embernek, megálljt mondani, Istennel 
szembesülni, az embertársat szeretni, szolgálni a közösséget és építeni azt a jelent, amelyből 
majd egyszer jövő lesz.”

A misét követően a Felsővárosi Közösségi Házban fánkkal, teával és forralt borral vendégelték 
meg a résztvevőket

Kovács szilvia

Szent Sebestyén napján a felsővárosiak nem dolgoztak. A búcsú napján, a mise után vendégül lát-
ták a hozzájuk érkező rokonokat. A menü hagyományosan húsleves, malacsült, párolt káposzta és 
fánk volt. Az itt élő családok egy részénél ez a hagyomány még ma is él, de a város is minden évben 
megünnepli Felsőváros fogadalmi napját. A püspöki szentmisét a Felsővárosi Közösségi Házban 
rendezett búcsú követte: fánkkal, teával, forralt borral kínálták az emlékezőket.
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Múlt heti újságunk fókuszában a fehérvári felsőoktatás állt, ehhez 
kapcsolódott a rejtvény első feladványa. Melyik az a budapesti egye-
tem, mely évek óta egyre bővülő képzési kínálattal, tavaly óta pedig 
egy teljesen megújult és modern épülettel várja a hallgatókat Fehér-
váron? A helyes válasz: Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári 
Campusa.
Még mindig megújulás: a Fehérvár Médiacentrum is fejlesztéssel kezdte 
az új évet. A legszembetűnőbb változás a televízióval kapcsolatos. Mi ez? 
A jó megfejtés: Megújult a stúdió.

E heti rejtvényünk Szent Sebestyén ünnepével foglalkozik. 1739-ben pestis- 
járvány tombolt Fehérváron, ezzel egy időben Felsővárosban is. A pestis 
gyorsan terjedt. A temetők hamar megteltek, így a halottakat tömegsírokba 
temették. Az első megfejtés egy fehérvári utcát takar, ami erről kapta a nevét. 
A felsővárosiak ekkor Szent Sebestyénhez fordultak. Megfogadták, hogy 
ha megmenti őket a járványtól, akkor a tiszteletére templomot építenek. A 
második megoldásból kiderül, mit fogadtak még meg.
Azóta Szent Sebestyén ünnepét minden évben megtartották a városban. A 
harmadik egy finomságot rejt, ami egyik búcsúi asztalról sem hiányozhatott.
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Olimpiai aranyat érő álom

A fehérvári Hegedüs Levente első magyarként szerzett aranyat Lausanne-ban, a téli ifjúsági olimpián

GáspáR péteR

Egy székesfehérvári fiú szerzett 
első magyarként aranyérmet a 
lausanne-i téli ifjúsági olimpián 
jégkorongban. A torna speciális 
szabályai szerint hokiban nemen-
ként nyolc csapat vehetett részt a 
tornán, és mindegyiket különböző 
nemzetiségű játékosok alkották.

Hegedüs Levente Szé-
kesfehérváron járt álta-
lános iskolába, alsóban 
a Kodályba, felsőben a 
Kossuthba. A jégkorong 
alapjait anyaegyesületé-
nél, az Ifj. Ocskay Gábor 
Jégkorong-akadémián sajá-
tította el. Jelenleg a DVTK 
Jegesmedvék kapuját 
védi, ahol nevelőedzőjével, 
Farkas Tamással dolgozhat 
együtt.
A tornán jégkorongban 
nemenként nyolc csapat 
vett részt, mindegyiket 
különböző nemzetiségű 
játékosok alkották. Min-
den csapat kerete tizenegy 
mezőnyjátékosból és két 
kapusból állt, közülük 
egyszerre 3+1-en lehettek a 
jégen. A fiúknál Hegedüs 
Leventével a kapuban a 
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A Vörösmarty Rádió műsora január 25-től 30-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

   

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

2020. 1. 26. Vasárnap 2020. 1. 27. Hétfő 2020. 1. 28. Kedd 2020. 1. 29. szerda 2020. 1.  30. CsütörtöK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.10 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ 

 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt - Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetések 
– Schéda Zoltán műsora

11.10 Művésztársalgó – 
Bóna Éva műsora

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14.10 Elsősegély Vendég: 
Takács József

15.10 Ép testben jól élek 
Vendég: Pletser Ádám

16.10 Filmkocka
17.10 Város ismeret – 

Sasvári Csilla műsora 
Vendég: Váczi Márk

18.10 Könyvespolc - irodalmi 
műsor Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits Marcival
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla - Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

     Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10.10 Gazdit keresünk az ASKA 
menheélyén élő kutyáknak 
és macskáknak Vendég: 
Molnár Tamásné

11.10 A család Vendég: Fekete-
Cseri Zsuzsanna, Pap 
Csilla, Tornyai Gábor

12.10 Velence 2020-ban 
Vendég: Gerhard Ákos

13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
 Vasárnap délutáni 

hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix Műsorvezető: 
Kiss György 

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2020. 1. 25. szOMBat

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég: 

Polgár Tibor
10.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt 
11.10 Munkaügyek Vendég: 

Pajtók-Vizsoly Júlia
12.00 Hírösszefoglaló 

– szerkesztő: 
Germán Márton

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.00 Műsorvezető: Bóna 

Éva – hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

14.10 Divat magazin Vendég: 
Kernya Mariann

15.00 Hírek 15.00-kor. 
Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: 
Galántai Zsuzsa

17.30 Aktuális - hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szöllősi Attila

18.10 Nyelvstúdió – vendég: 
Makói-Tóth Annamária

19.10 Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák Gábor

19.40 Sikerre hangolva
21.10 Koktél – magazinműsor 

színes beszélgetésekkel 
23.00 Aktuális - napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08.10 Sporthírek
10.10 Műsorvezető: Kiss György 
10.10 Mesterségem címere
12.00 Hírösszefoglaló 

– szerkesztő: 
Germán Márton

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt – Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

13.10 Vakolat Vendég: 
Puska József 

14.10 Praktiker – Barkács 
Vendég: Gábori Márton

15.00 Hírek 15.00-kor. 
Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Bóna Éva

15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: 

Galántai Zsuzsa
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég: 

Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szöllősi Attila
19.10 Hulladékmentes háztartás 

– vendég: Kecskés 
Tímea és Lippai Kitti 

20.10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21.10 Koktél – magazin műsor 
színes beszélgetésekkel

23.00 Aktuális - napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

 Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
10.10 Műsorvezető: Kiss György 
10.10 Lánglovagok – 

katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei 

Vendég: dr. Paál Csaba
12.00 Hírösszefoglaló – 

szerkesztő: Germán Márton
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt – Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

13.10 Környezetbarát Vendég: 
Mihály Gyula

14.10 Autóvásár Vendég: 
Wilcsek Róbert

15.00 Hírek 15.00-kor. 
Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: 
Galántai Zsuzsa

17.30 Aktuális - hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

19.10 Kresz-percek vendég: 
Ábrahám Csaba

20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazinműsor 

színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

 Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 „107” magazin 
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.00 Hírösszefoglaló 

– szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 

– hírszerkesztő: Bóna Éva
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15.10 Orvos válaszol Vendég: 
Dr. Bráth Endre

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: 
Galántai Zsuzsa

17.30 Aktuális - hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szöllősi Attila

18.10 Utazási magazin 
vendég: Grosz Pálma

19.10 IR Klub vendég: 
Hacsavecz Beatrix

19.40 Herbárium vendég: 
Lencsés Rita

21.10 Koktél – magazin műsor 
színes beszélgetésekkel

23.00 Aktuális - napi 
hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

technikai szünet 
a Vörösmarty 

rádióban

A Vörösmarty 
Rádió szerkesztő-
sége tájékoztatja a 
hallgatókat, hogy 
technikai okok-
ból rövid időre 

elhallgat a rádió. 
A technikai szünet 

január 31-e és 
február 8-a között 
lesz. Ezt követő-
en február 9-én, 
vasárnap ismét 

várják a hallgató-
kat helyi tartal-

makkal, hírekkel, 
információkkal a 

99,2 MHz-en!

zöld csapat tizenhét pont-
tal lett győztes a csoport-
ban, így következhetett az 
elődöntő, amit magabizto-
san nyertek. A döntőben a 
piros csapatot győzték le 
10-4 arányban, így olimpiai 
aranyérmet szereztek.
Lausanne-ba elkísérte 
édesanyja, Németh-Mong 
Ágnes is, aki elmond-
ta: Levente csak titkon 
reménykedett abban, hogy 
aranyéremmel térhet haza 
az ifjúsági olimpiáról. An-
nál nagyobb volt az öröme 
a döntő után, amikor első 
magyarként átvehette az 
aranyérmet. Édesanyja 
elmondta, hogy Levente a 
döntő előtt bízott csapa-
tában, és a csapatépítés 
olyan jól sikerült, hogy 
több játékossal is barátsá-
got kötött.
Leventének nemcsak az idei 
éve indult jól, hanem a tava-
lyi is jól végződött: decem-
berben az U16-os válogatott 
tagjaként a svédországi 
Modo-kupát nyerte meg,  
bekerült az All star-csapatba 
és a a torna legértékesebb 
játékosának is megválasz-
tották. 
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Vinícius – felépülve sérüléséből – visszatért a csapatba

A pályán már vége a télnek
somos péteR

Szombaton folytatódnak a labdarúgó NB I 
küzdelmei. A héten már itthon készülő MOL 
Fehérvár a Budapest Honvédot látja vendé-
gül a tizenhetedik fordulóban.

Az OTP Bank Liga tabellájának 
második helyéről vág neki a ta-
vaszi szezonnak a MOL Fehérvár 
FC. Az ősz végén edzőt váltó 
piros-kékeket jelen pillanatban 
négy ponttal előzi meg az egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszó 
Ferencváros. Nincs tehát könnyű 
helyzetben Joan Carrillo együt-
tese, ugyanakkor szó sincs arról, 
hogy a fehérváriak letettek volna 
az aranyéremről. Különösen úgy, 
hogy az a tréner ül a kispadon, 
aki legutóbbi vidis szezonjában 
utcahosszal nyert bajnokságot.
Január első felében a spanyol- 
országi Marbellában alapozott a 
Vidi. A svájci és német csapatok 
ellen játszott négy felkészülé-
si mérkőzésen egy döntetlen 
mellett három vereség a mérleg, 
Carrillo ugyanakkor pozitívan 
értékelt: „Kipróbáltunk több játék-
rendszert, sokan kaptak lehetőséget, 
erre is való egy edzőtábor. Meg 
vagyok elégedve a játékosok hozzá- 
állásával és munkájával, melyet a 
két hét során nyújtottak. Meg- 
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győződésem, hogy a Honvéd ellen 
már friss lesz a csapat, és sikerül 
megszerezni a három pontot!” – 
nyilatkozta a katalán mester a 
klub honlapjának. Való igaz, sok 
fiatal labdarúgó lépett pályára a 

barátságos meccseken, az utol-
són pedig bemutatkozott a Vidi 
új igazolása, Lyes Houri is.
Kedd este ankéttal kedveskedett 
szurkolóinak a klub: Carrillo 
mellett Juhász Roland csapat- 

kapitány és Kovács Zoltán sport- 
igazgató fogadta a közönség 
kérdéseit. Az eseményre mintegy 
százharminc Vidi-szimpatizáns 
gyűlt össze a stadionban. Az 
egyik központi téma a játékos- 
állomány további megerősítése 
volt: „Szeretnénk még igazolni, de 
sokat eddig sem szerettünk volna. 
Amikor Joan érkezett, egyeztettük a 
preferenciáinkat, ennek megfelelően 
folytatjuk a tárgyalásokat, megvan-
nak a kiszemeltjeink. A szezon végén 
Juhász Roland visszavonul, nem 
véletlenül hoztunk két belső védőt 
nyáron. Ősszel sérült volt Vinícius 
és Fiola, most már szerencsére ők is 
rendelkezésre állnak. Tudjuk, hogy 
milyen posztokra igazolnánk még, 
de nem szeretnék konkrét informáci-
ókkal szolgálni.” – mondta Kovács 
Zoltán.
A Vidi eddigi egyetlen téli szerze-
ménye Houri, míg az őszi keret-
ből két játékos, Anel Hadžić és 
Danilo Pantics már nem készül a 
csapattal – a hírek szerint előbbi 
iránt pont a hétvégén Fehérvárra 
látogató kispestiek érdeklődnek.
A Honvéd elleni „tavaszi” szezon- 
nyitó mérkőzés szombaton 
17 órakor kezdődik Sóstón. A 
vendégeket a visszavágás vágya 
is motiválja, mert ősszel hazai 
pályán 1-0-ra kikaptak a Viditől.



23Közéleti hetilap sport
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Pethő Ákos (balra) is meghallgatta Arik Shivek észrevételeit a Pécs elleni meccsen

Hannu Järvenpää utódja negyvenhárom éves honfitársa: Antti Karhula

Már Shivek a főnök

Finnre finn

somos zoltán

németH KRisztián

Edzőváltás után fogadta az Alba Fehérvár a 
Pécset, de hivatalosan még nem a kinevezett 
mester dirigált, erre a Szeged ellen, idegen-
ben kerül először sor.

Ismerkedés után két edzés – 
ennyi közös időt töltött múlt 
héten, a pénteki mérkőzés 
előtt az Alba kosarasaival Arik 
Shivek. Bár rendkívül rutinos 
szakemberről van szó, a csapat 
játékát megreformálni ennyi 
idő alatt ő sem lehetett képes, 
így aztán nem mondhatjuk, 
hogy a Pécs ellen már Shivek 
Albája játszott. Egyébként sem 
cserélhetett és kérhetett időt, 
magyarán nem lehetett igazi 
vezetőedző, mivel diplomája 
„honosítása” még nem történt 
meg. A szabály az szabály, más 
kérdés, hogy ebben az esetben 
méltányossági elbírálás alá 
eshetett volna az alany, hiszen 
Shivek korábban edzőtovább-
képzést is tartott már Magyar-
országon…
Így aztán a másodedző, Pethő 
Ákos irányította az Albát a Pécs 
ellen, Shivek pedig a padon 
ülve szerezhetett tapasztalatot 
a csapat erejéről és hiányossá-
gairól. Némiképp szerencsés 
körülmények között meglett a 
győzelem (88-86), az új mes-
ter pedig feljegyezhette, hogy 
valóban van még mit csiszolni 

Az elveszített Magyar Kupa-döntő után a Hydro 
Fehérvár AV 19 menedzsmentje megköszön-
te Hannu Järvenpää vezetőedző munkáját. 
Utódja házon belülről érkezett Antti Karhula 
személyében.

Hogy egy másik csapatjátékból ve-
gyünk példát: a 6-3-as eredményről 
mindig a magyar sport történelmi 
magasságai jutnak eszünkbe. A 
gond csak annyi, hogy szűkebb pát-
riánk, Székesfehérvár hokicsapata 
az árnyoldalt tapasztalta meg, és 
míg csak hármat ütött a Ferenc- 
városnak a hétvégi Magyar Kupa- 
döntőben, addig a zöld-fehérek hat 
góllal tömték ki a Volán ketrecét.
A vereséggel lezárult a Järvenpää- 
éra is a Hydro Fehérvár AV 19-
nél. A finn mester 2017 végén 
váltotta Benoît Laporte-ot – abban 
az évben végül az együttes egy 
ponttal maradt le a rájátszásról, 
de a 2018/19-es szezonban már 
bekerült, emellett Magyar Kupát és 
Szuperkupát is nyert.
A közelmúltban vele aratta a csapat 
háromszázadik győzelmét az EBEL-
ben. A háromszázegyedik diadalra 
már nem ő, hanem honfitársa 
vezetheti a Volánt.
„Köszönjük mindazt, amit az elmúlt 
időszakban a fehérvári hokiért, a 
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csapatért tett, köszönjük a közös 
sikereket!” – hangsúlyozta a távozó 
mestertől búcsúzva Gál Péter Pál, 
a klub elnöke. – „Úgy éreztük, most 
jött el az a pillanat, amikor új impul-
zust kell adni a csapatnak, hogy egy 
remélhetőleg sikeres középszakasznak 
tudjunk nekivágni. Természetesen 
most sem egy személyi felelőse van a 
hullámzó teljesítménynek, és nem is 
egyetlen mérkőzés miatt döntöttünk 
úgy, hogy váltunk. A hétvégén történ-
tek leképezték a szezonban eddig látot-
takat. Nem tudtunk változtatni most 
sem azon, hogy parádés sikerek után 
egészen meghökkentő, megmagyaráz-
hatatlan és elfogadhatatlan teljesítmé-
nyeket látunk a mérkőzéseken. Minden 
játékosnak el kell gondolkodnia, hogy 
beletette-e azt a munkát, energiát, amit 
az edzője kért tőle. Ebben is óriási vál-
tozást várunk. Senki nem érezheti úgy, 
hogy az edzőváltással lekerült róla a 
felelősség. Ha kell, és lesz rá lehetősé-
günk, a játékospiacról megadunk min-
den segítséget a csapatnak. Azonban 
attól, aki most a keret tagja, elvárjuk, 
hogy száz százalékot vagy egy kicsit 
többet teljesítsen. Eddig ez nem mindig 
történt meg.”
Az új vezetőedző, Antti Karhula a 
2018/19-es szezon közepe óta áll a 
székesfehérvári klub kötelekében: 
másodedzőként segítette Hannu 
Järvenpää munkáját. A finn szak-

ember mellett a klubot jól ismerő, 
korábban a csapatot erősítő, szin-
tén finn Arttu Luttinen vesz részt 
a szakmai munkában másod- 
edzőként.

A Hydro Fehérvár AV 19 az alap-
szakasz utolsó, pénteki, Salzburg 
elleni hazai meccsének eredményé-
től függetlenül a kilencedik helyen 
zárja az első kört.

kell néznie az izraeli edzőnek, 
de elmondása szerint a nyomást 
jól bírja: „Nem vagyok már húsz- 
éves, ismerem a nyomást, egész 
pályafutásom alatt részem volt 
benne. A címekért zajló küzdelem 
sem új, nyertem bajnokságokat, 
kupákat, szerepeltem négyes 
döntőben. Szóval tudom, mi kell 
ahhoz, hogy kezelje az ember a 
nyomást. Éppen az az egyik oka, 
hogy most itt vagyok, hogy az el-
múlt huszonöt évben már sokszor 
néztem szembe olyan kihívások-
kal, helyzetekkel, amik most ránk 
is várnak.” – nyilatkozta megér-
kezése után Shivek, aki egyelő-
re a Jesus Ramireztől „örökölt” 
stábbal és kerettel dolgozik. 
Hogy utóbbiban lesz-e változás, 
nem tudni, az igazolási időszak 
még egy hónapig tart.
Az biztos, hogy Szegeden 
pénteken már látni szeretne 
valamit a begyakoroltakból a 
mester. A mezőnyben egyet-
len csapat kapott az Albánál 
is több pontot eddig, éppen a 
Szeged, így aztán elképzelhető, 
hogy ez is kosárban gazdag 
meccs lesz. Figyelembe véve, 
hogy tizenhat eddigi mérkőzé-
sén az Alba egyetlen egyszer(!) 
úszta meg nyolcvan pont alatt 
és idegenben már négyszer 
kapott legalább kilencvenet, 
könnyen mérhető lesz a védeke-
zés megújítására tett erőfeszítés 
hatékonysága.

a játékon. Főleg a védekezé-
sen – és mivel előző klubjainál 
ezt rendre jól megoldotta a 
hatvanhárom éves szakember, 
reméljük, hamar lesz előrelépés 
az Albánál is. Persze másban is 

láthatott hiányosságokat, erről 
annyit, hogy a meccs másnap-
ján állítólag már futóedzést 
vezényelt.
A folytatásban a klub és a szur-
kolók elvárásaival is szembe 
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A Fehérvár Televízió műsora január 25-től 31-ig
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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2020. 1. 25. SZOMBAT

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 – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Deli	Rita,	az	Alba	
Fehérvár	KC	vezetőedzője

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Imre	
Krisztián	színművész

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Bagó	
Bertalan	rendező

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Gáspár	
Sándor	színművész

15:25	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

15:50 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Sinka	Jenő,	
téma:	Gulág,	amiről	tilos	
volt	beszélni	8.	rész	(12)

16:15	 Agrárinfo	–	ismétlés
16:45	 Mosonmagyaróvár	

–	Alba	Fehérvár	KC	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Tűzkő	
Sándor	színművész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00  Híradó
19:20	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
19:50	 SZTE	Szedeák	–	Alba	Fehérvár	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:20	 Ukránok,	pelikánok,	lipovánok	
–	dokumentumfilm		

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

órakor a Híradó ismétlése

2020. 1. 26. VASárnAp 2020. 1. 27. Hétfő 2020. 1. 28. Kedd 2020. 1. 29. SZerdA 2020. 1. 30. CSüTörTöK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Tűzkő	
Sándor	színművész

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Deli	Rita,	az	Alba	
Fehérvár	KC	vezetőedzője

11:40	 Agrárinfo	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Imre	
Krisztián	színművész

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Börgöndi	Repülőnap	2017
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Bagó	
Bertalan	rendező

15:25	 Hydro	Fehérvár	AV19	
–	Red	Bull	Salzburg	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

17:25	 Az	időgyűrű	ura	2.	
rész – Sodrásban

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Sáringer	
Éva	bútorfestő

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50 Mol Fehérvár FC – Honvéd 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:30	 Vershúron	2018	
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	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése		
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00	 Élő	közvetítés	a	

Városházáról,	az	Óbudai	
Egyetem	kihelyezett	
szenátusi	üléséről

15:30 Televíziós vásárlási 
műsorablak

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

Vendég:	Tombor	Tímea,	
Pro	Cultura	Albae	Regiae	
díjas táncpedagógus

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	 XX.	Doni	Emlékmenet
20:45 Neve is van: Budapest – 

ismeretterjesztő	film	1.	rész	
21:40	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok 2019 – Koncertek 
a	Zichy	ligetben,	benne:	
Fehérvári	Fúvósfesztivál	
ás Budapest Bár-koncert

22:05 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Tombor	Tímea,	
Pro	Cultura	Albae	Regiae	
díjas táncpedagógus

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

Zoltán.	Vendég:	Kovács	
Nóri,	a	Balkán	Fanatik	
egykori	énekesnője

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	 Küzdelem	a	sikerért	–	

amerikai	filmdráma	(12)
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 Paletta magazin – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Kovács	
Nóri,	a	Balkán	Fanatik	
egykori	énekesnője

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

Lajos.	Vendég:	Balássi	
Imre,	az	Alba	Regia	SC	
és	a	Köfém	SC	elnöke

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Németh	János	75
	 Németh	János,	a	

Lovasberényből	indult	
kiváló	sportvezető	és	edző,	
a	Máv	Előre	és	a	Videoton	
labdarúgó-együtteseinek	
sikerkovácsa,	megannyi	
nagyszerű	időszak,	
történelmi	győzelmek	
tanúja	75.	születésnapját	
ünnepelte	barátai	körében	

20:45 Neve is van: Budapest – 
ismeretterjesztő	film	2.	rész	

21:40	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	2019	–	Könnyűzenei	
koncertek	a	Zichy	
ligetben,	benne:	Operett-	
és	musicalslágerek,		
Rúzsa	Magdi-koncert

22:05 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Honvéd7 – ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Balássi	
Imre,	az	Alba	Regia	SC	
és	a	Köfém	SC	elnöke

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

Zoltán.	Vendég:	Nyakas	
Gábor	kutyatréner

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Szimfonik	

Táncdalfesztivál	2016
21:45	 Irány	a	világűr!
	 A	sajtóban	1980	tavasza	

óta	Magyari	Béla	őrnagy	
nevéhez tartozott ez a két 
szó:	kiképzett	űrhajós.	A	
Zrínyi	Katonai	Filmstúdió	
jóvoltából	nézőink	
médiatörténeti ritkasággal 
találkozhatnak: bemutatjuk 
azt	a	filmet,	amely	soha	
nem	került	a	nézők	elé.	E	
filmmel	szeretnénk	tisztelegni	
Magyari	Béla	emléke	előtt.	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

2020. 1. 31. 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 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Nyakas	
Gábor	kutyatréner

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

Viktória.	Vendég:	Sinka	Jenő,	
téma:	Gulág,	amiről	tilos	
volt	beszélni	9.	rész	(12)

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:05	 Agrárinfo
20:35 Hírek – ismétlés 
20:40 Neve is van: Budapest – 

ismeretterjesztő	film	3.	rész	
21:35	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok	2019	–	Könnyűzenei	
koncertek	a	Zichy	ligetben,	
benne: Blahalouisiana 
Szimfonik	feat:	ARSO

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: január 26. 19:50 Mol Fehérvár FC – Honvéd labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről


