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Fehérváron?
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Újabb rejtély 
Seuso-ügyben

Hétfőig lehet jelentkezni 
a Versünnepre!

Télűző mulatságok

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban, multinacionális környezetben?

®

Székesfehérvári csapatunkba „ Szerelő ” új kollégákat keresünk késztermékek összeszerelésére.
Amit kínálunk: 250.000 Ft bruttó alapbér + pótlékok + havi 25.000 Ft nettó cafeteria a belépéstől kezdve. 

3 műszakos munkarend hétfőtől-péntekig, napi 8 órában, szabad hétvégével!
Elvárás: Középfokú fémipari vagy faipari végzettség.

Magyar nyelvű önéletrajzodat a hr-hungary@cranecpe.com e-mail címre várjuk
vagy az alábbi telefonszámon érdeklődhetsz: 22/513-123 vagy 06-70/512 1562
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Támogatják a nemzeti régiókról szóló kezdeményezést

A közgyűlést követően a képviselők is aláírták a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezde-
ményezést. A Székely Nemzeti Tanács indítványát a nemzetiregiok.eu oldalon lehet aláírni.

Bácskai GerGely

Rendkívüli közgyűlést tartott hétfőn reggel a 
város képviselőtestülete. Az ülésen döntöt-
tek arról, hogy az önkományzat támogatja 
a nemzeti régiókról szóló európai polgári 
kezdeményezést, melynek keretében egymillió 
aláírás összegyűjtése a cél. Zárt ülésen fontos 
fejlesztésekről is döntöttek, többek között 
elindulhat a Pilinszky téren az ivóvízvezetékek 
cseréje.

A nyílt ülésen döntött a közgyűlés 
arról, hogy a nemzeti összetartozás 
jegyében Székesfehérvár önko-
mányzata lehetőségeihez mérten 
segíti a nemzeti régiókról szóló 
európai polgári kezdeményezést 
és az eredményes aláírásgyűjtést 
a rendelkezésre álló felületein. Az 
indoklás szerint száz évvel a triano-
ni békeszerződés után, a nemzeti 
összetartozás évében szimbolikus 
jelentősége van a határozati javas-
latnak.
Fazakas Attila tanácsnok javas-
latára egyhangúlag fogadta el a 
közgyűlés a határon túli magya-
rokat támogató kezdeményezést. 
Cser-Palkovics András polgár-
mester azt kérte, hogy pártállástól 
függetlenül mindenki támogassa 
ezt a kezdeményezést és álljon a 
határon túli magyarok mellé ebben 
a kérdésben. A kezdeményezés 
elindításáért a Székely Nemzeti 

A lakók dönthetnek a Garzonház parkolójáról

Ezt a tervváltozatot támogatták a legtöbben a lakók közül

Gáspár péter

Bemutatták a Garzonház mögötti parkoló ter-
veit és szó volt a szedreskerti hőközpont körüli 
terület parkolóként való hasznosításáról is. A 
2. számú választókörzet képviselője, Kovács 
Zsoltné Szigli Istvánnal, a 9. számú választó-
körzet képviselőjével hétfő este közösen várta 
a szedreskertieket a Vörösmarty Iskolába. A 
lakossági fórumon részt vett Cser-Palkovics 
András polgármester mellett a Széphő Zrt., a 
Városgondnokság, a Depónia és a Közlekedési 
Iroda vezetője, továbbá a Liget soron működő 
szálló igazgatója is.

A Garzonház körüli parkolás 
évek óta problémát jelent a la-
kóknak, amire a 2. és a 9. számú 
választókörzet képviselői közö-
sen próbálnak megoldást találni. 
A hétfői lakossági fórumon az új 
parkolóra készített tervváltozato-
kat is bemutatták a lakosoknak. 
A fórumon részt vett a Lake Side 
Hotel igazgatója, Márton Gábor 
is, aki elmondta, hogy a kezdeti 
években szívesen bocsátották ren-
delkezésre magánterületen lévő 
parkolóhelyeiket is a lakók autói 
részére, de az elmúlt időszakban 
már egyre több rendezvény és 
vendég van a hotelben, így ki 
kellett tenniük a magánparkolót 
jelző táblát. Ugyanakkor ígéretet 
tett arra, hogy az év bizonyos 
időszakaiban, amikor kevesebb 
a szállóvendég és a rendezvény, 
a lakók számára is engedélyezett 
lesz a parkolás.
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Tanács hat évig pereskedett az 
Európai Bíróságon, annak sikere 
mindenki érdeke, ezért a javaslat 
beterjesztői aláírásra buzdítanak 
mindenkit a nemzetiregiok.eu ol-
dalon. A történelmi Magyarország 
területén, az elszakított területe-
ken több olyan régió van, amely 
megőrizte a magyar többséget. Azt 
szeretnék, ha ezek a régiók nemzeti 
identitásukat is megőriznék.
Szintén a nyílt ülésen került sor 
a Fehérvári Programszervező Kft. 
tevékenységét érintő döntések 
meghozatalára. A társaság többek 
között azt kérte, hogy a marke-
tingkommunikációs költségekre 
fordítható összegből a rendezvé-
nyek programköltségeire fordítható 
összegekhez kerüljön átcsoportosí-

tásra az a tétel, amit a Székesfehér-
vári Királyi Napok megrendezésére 
kívánnak felhasználni.
A közgyűlést követően Cser-Palko-
vics András polgármester elmond-
ta, hogy jogszabályi kötelezettség 
indokolta a közgyűlés összehívását, 
mert az előző évi költségvetéshez 
február 25-ig lehet még módosítást 
és előirányzat-átcsoportosítást 
végezni: „Ezt tette meg a közgyűlés, 
emellett technikai napirendi pontjaink 
is voltak. Fontos fejlesztésekről döntöt-
tünk, ezáltal a beruházásokat hama-
rabb lehet megkezdeni. A közbeszerzési 
eljárások közül kiemelkedik a Pilinszky 
téri közművezetékek cseréje és a Fehér-
vár Tüdeje klímavédelmi programmal 
kapcsolatban született döntések.” – 
emelte ki a polgármester.

A fórum egyik célja volt, hogy a la-
kók eldöntsék: a Garzonház mögé 
tervezett parkoló melyik tervválto-
zata valósuljon meg. A tervek már 
számolnak azzal, hogy a játszóteret 
elbontják, mert a Koronás park 
kielégítheti a környékbeliek játszó-
térigényét.
A hat tervváltozat lényegi elemei- 
ben nem volt különbség, csak a 
parkolók darabszámában: hetven- 
nyolc és kilencvenkilenc férőhely 

közötti kialakítással számolnak. 
Ezek közül a 6-os számú tervet 
támogatták a jelenlévők, amely 
kilencvenegy merőleges állású, 
térkőburkolatú parkoló kialakítását 
jelentené parkolónként egy-egy 
fával és összefüggő zöldfelülettel.
A Garzonház lakói között volt olyan 
is, aki ellenezte a parkolók kiala-
kítását, ennek kapcsán Székesfe-
hérvár polgármestere jelezte, hogy 
nagyon sok helyen szeretnének 

parkolófelületet bővíteni a város-
ban: közel hatvanmillió forintos 
beruházásról van szó, ezt a pénzt a 
város más részein is el lehet költeni 
parkolóbővítésre. Azt javasolta, 
hogy a társasház lakó- 
gyűlése döntsön arról, hogy meg-
valósuljon-e a beruházás, ha pedig 
nem támogatják, akkor máshol 
költik el ezt a pénzt. Cser-Palkovics 
András polgármester leszögezte azt 
is, hogy nem lesz fésűs parkolás a 
Liget soron, mert vagy a Koronás 
parkból kellene területet elvenni, 
vagy a kerékpársávot kellene ehhez 
megszüntetni, amit szintén nem 
szeretne a város, mert ez nem XXI. 
századi megoldás.
Az érintett területek önkormány-
zati képviselői elmondták, hogy 
felmerült egy parkoló építésének 
lehetősége a szedreskerti hő-
központ körüli területen is. Itt a 
Széphő Zrt.-vel és a főépítésszel 
egyeztetve már bejárás is volt. A 
fórumon elhangzott, hogy mindez 
időigényes folyamat lesz, mert a 
Helyi Építési Szabályzatot módo-
sítani kell hozzá. A megvalósítás 
a Széphő hőközpontjának egyik 
felén lenne, amire a cégnek a min-
dennapi használat során már nincs 
szüksége: ott kialakítható lenne 
huszonöt-harmincöt parkolóhely. 
A szedreskerti lakóktól továbbra is 
várják az ötleteket és javaslatokat, 
hogy hol lehetne még a zöldfelü-
letet nem érintve parkolóhelyeket 
kialakítani.

Választókerületi programok

Változik a forgalmi rend 
a kórház környékén

A Puskás Tivadar utca valamint a Neumann János 
utca hamarosan egyaránt a Raktár utca felé lesz 
egyirányú. A Raktár utca pedig zsákutcává alakul a 
Mártírok útja irányából. A kihelyezendő közlekedé-
si táblák mindegyikéhez kerül kerékpáros kivételt 
jelző kiegészítőtábla, azaz biciklivel mindegyik 
érintett útszakasz járható lesz mindkét irányból.
A módosítást egy tavaly év végi lakossági fórumon 
kezdeményezték a környékbeliek. A bevezetést 
követő két-három hónap elteltével kiértékelik az 
intézkedés hatásait.                              (Forrás: ÖKK)

Városközpont – észak

Kovács Zsoltné

Minden hónap első szerdáján és csütör-
tökén tart képviselői fogadóórát Kovács 
Zsoltné. Március 4-én, szerdán először 15 és 
17 óra között a Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskolába, majd 17.30 és 19 óra között A 
Szabadművelődés Házába várja a 2. számú 
választókörzetben élőket. A képviselő 
csütörtökön 16 és 18 óra között is a lakók 
rendelkezésére áll a Rákóczi iskolában.

Felsőváros

Földi Zoltán

Március 5-én, csütörtökön 17 órától tart 
fogadóórát Földi Zoltán, aki 19 óráig várja a 
Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatti épület 
emeletén található irodájába a felsővárosiakat.
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Két hétig otthon maradnak a diákok
szaBó petra, kiss-DáviD renáta

Megérkeztek Olaszországból azok a fehérvári diákok, 
akik Milánóba utaztak vasárnap egy ösztöndíjprogram 
keretében. Ahogy arról a Fehérvár Televízió híradója is 
beszámolt, Észak-Olaszországot is elérte a koronavírus, 
többen megfertőződtek, és halálos áldozatot is követelt a 
vírus. A fehérvári Aranykéz iskola fiataljai között egyelőre 
nincs gyanús eset, de hazaérkezésük óta a tisztiorvosi 
szolgálat által előírt protokoll szerinti eljárásban 
részesülnek.

Vasárnap utaztak el a székesfehérvári 
Aranykéz Középiskola és Szakiskola tanu-
lói Milánóba az Európai Unió mobilitási 
programja, az Erasmus+ keretében. Az ere-
detileg háromhetesre tervezett programot 
a koronavírus következtében kialakult 
helyzet miatt azonban megszakították. Az 
iskola diákjai után több szülő is kiutazott 
még a hét elején, hogy hazahozzák gyer-
mekeiket, mások repülővel jöttek vissza, 
az érintettek azonban nem nyilatkoztak a 
részletekről.
„A biztonság megőrzése érdekében a visszaér-
kező diákok két hétig még nem mennek isko-
lába, de nincsenek karanténban.” – mondta 
el lapunknak Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő, aki közösségi oldalán tette köz-
zé azt a levelet, melyet az Aranykéz iskola 
igazgatójához írt, és amelyben felajánlja 
segítségét az intézmény diákjai, pedagógu-
sai számára.
A fiatalok és kísérőik vizsgálatokon esnek 
át a következő időszakban.
„A diákok már épségben hazatértek különböző 
módokon, a két kísérőtanár is hazajött szerdán, 
ezt követően azt a protokollt követik majd, amit 
az állami tisztifőorvosi szolgálat számukra 

Ne csökkentsék 
az iparűzési adót!

ráBa Henrietta

Az MSZP szerint a kormánynak a bérből élőket kellene segíteni és 
nem a tőkét kiszolgálni. Ezt mondta országjárása keretében tett 
fehérvári látogatásán Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke 
és Szakács László, a párt országgyűlési képviselője.

Az iparűzésiadó-terhek csökkentésével jóval 
kevesebb saját forrás állna az önkormányzatok 
rendelkezésére, amiből kevesebbet fordíthatnának 
fejlesztésekre – többek között erről is beszélt Kun-
halmi Ágnes, az MSZP választmányának elnöke 
és Szakács László, a párt országgyűlési képviselője 
országjáró útjuk székesfehérvári állomásán. A vá-
lasztmányi elnök elmondta: a kisebb és a nagyobb 
településeken is az a vélemény, hogy a kormány 
további központosító, pénzelvonó lépéseit nem 
szeretné a lakosság.
Márton Roland, az MSZP városi elnöke elmondta, 
hogy nem ért egyet az iparűzési adót érintő 
tervezett csökkentéssel, amellyel Székesfehérvár 
saját bevételeinek is nagy százaléka esne ki: „A 
kormány tervezett intézkedése több mint tízmilliárd 
forintos lyukat ütne Székesfehérvár költségvetésén 
2021 januárjától. Amellett, hogy csak a multinacionális 
nagyvállalatokat támogatja és a bérből és fizetésből élő-
ket pedig nem, ellehetetleníti Székesfehérvár fejlesztési 
lehetőségeit, amiért pedig az itt élők megdolgoznak.”
Szakács László országgyűlési képviselő elmondta, 
hogy ezzel kapcsolatban az MSZP egy javaslatot 
nyújt be az Országgyűlés elé, amely elutasítja, hogy 
a helyi fejlesztési pénzeket központilag osszák el. 
Szakács László szerint az iparűzési adóhoz nem 
szükséges hozzányúlni, inkább a bérekre rakódó 
költségek csökkentésén lehetne gondolkodni.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Székesfehérvár néma főhajtással, koszorúzással tisztelgett az áldozatok emléke előtt

kiss-DáviD renáta

Megemlékezést szervezett kedden a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja alkalmából Székesfehér-
vár önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormány-
zat.  A városban tanuló diákok dalokkal, történelmi 
áttekintéssel idézték meg a kommunista rendszer 
kísértetét az ‚56-osok terén.

A kommunista diktatúra áldozatairól 
először 2001. február 25-én emlékez-
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tek meg az Országgyűlésben. 1947-
ben ezen a napon a szovjet hatóságok 
köztársaság-ellenes összeesküvés 
vádjával letartóztatták és a Szov-
jetunióba hurcolták Kovács Bélát, a 
Független Kisgazdapárt főtitkárát. 
A Ciszterci Szent István Gimnázi-
um diákjai a kommunista rendszer 
kísértetét idézték meg az esemé-
nyen: az egypártrendszer nyomasztó 
zsarnokságát, az államosításokat és 

a munkatáborba hurcoltak sorsát 
mutatták be. 
„Emlékezzünk arra, ahogy végigtarolt a 
huszadik századon egy forradalminak 
kikiáltott eszme. A kivégzett, meggyilkolt, 
börtönbe vetett, otthonuktól és értéke-
iktől megfosztott áldozatok emléke előtt 
tisztelgünk.” – erről beszélt Vargha 
Tamás országgyűlési képviselő a 
megemlékezésen, mely koszorúzással 
zárult. 

előír. Akik ebből a régióból érkeznek, azok 
egészségügyi helyzetét követni fogják, de azt 
gondolom, pánikot semmiképpen nem szabad 
kelteni, keltenünk!” – hangsúlyozta Vargha 
Tamás.

Tüneteket észlelve telefonon hívjuk 
az orvost!

A város polgármestere arról tájékoztatta 
a lakosságot, hogy tudomása szerint a 
város területén nincs koronavírusos beteg. 
Ennek ellenére folyamatosak a megelőző 
intézkedések megyei és járási szinten is. 
A háziorvosok és házi gyermekorvosok 
is megkapták a szakmai tájékoztatást az 
általuk követendő vizsgálati eljárásrend-
ről. A polgármester tájékoztatásában a 
megelőzésre is nagy hangsúlyt fektet, 
ennek kapcsán kiemelte, hogy a városi 
uszodában is óvintézkedéseket vezetnek 
be: tilos az uszodát használnia minden 
olyan személynek, aki az elmúlt tizennégy 
napban vagy a járvány végéig olyan orszá-
gokból tért illetve tér haza, amely érintett 
a koronavírus-fertőzéssel. Cser- Palkovics 
András a város honlapján is közzétett 
felhívásában hangsúlyozza:

„... Biztos vagyok benne, hogy sok fehérvá-
ri járt az elmúlt hetekben külföldön. Kérem, 
hogy mindenki tartsa be a szakemberek 
által elfogadott eljárásrendet: a hatóságok 
által kiadott szakmai protokoll alapján aki 
az elmúlt két hétben Észak-Olaszországból 
vagy a koronavírussal érintett országok 
bármelyikéből hazatért, és bármilyen 
betegségtünetet észlel magán, az maradjon 
otthon és semmiképpen se személyesen, ha-

nem telefonon vegye fel a kapcsolatot házi-
orvosával illetve a rendelési időn kívül az 
ügyelettel! Előzetes egyeztetés nélkül sem-
miképpen se keressenek fel egészségügyi 
intézményt, hanem a telefonos tájékoztatás 
alapján járjanak el a továbbiakban!”

Működik éjjel-nappal elérhető országos 
ügyeleti központ is a 80 277 455-ös illetve a 
80 277 456-os ingyenesen hívható telefon-
számokon, de a koronavirus@bm.gov.hu 
címen is tehetünk bejelentést és kérhetünk 
információt a témában. A fehérvári házi-
orvosok  és házi gyermekorvosok illetve 
az ügyeletek elérhetőségeinek teljes listája 
megtalálható a szekesfehervar.hu oldalon.

Hiány van maszkokból

Míg üres polcok között sétáló vásárlók 
próbálnak élelmiszerhez jutni Milánóban, 
tartós élelmiszereket, vizet próbálnak 
vásárolni, addig Magyarországon egyelőre 
ettől nem kell tartani, az üzletekben nem 
jelentettek hiányt, de ha beindulna a fel- 
vásárlás, az sem okozna komolyabb fenn- 
akadást – mondta el szerkesztőségünknek 
Vámos György. Az Országos Kereskedelmi 
Szövetség főtitkára hozzátette: „Az OKSZ 
összegzése szerint semmiféle kiugrás nem volt 
egyetlenegy árucsoportban sem a kereskede-
lemben az elmúlt időszakban. A felvásárlásra 
azért sincs ok, mert akár a húsvétot, akár a 
karácsonyt nézzük, a szokásosnál többszö-
rös árumennyiséget is ki tudnak szolgálni a 
boltok.”
A maszkokkal már más a helyzet, azt szin-
te sehol sem kapni, pedig keresik az em-
berek. A munkavédelmi boltok polcain is 

csak elvétve található, de azokat, amelyek 
kiszűrik a vírust, már nem lehet kapni.
„Ami alkalmas erre, az az influenza és az azzal 
rokon vírusok kiszűrésére is szolgáló termékek, 
vagyis az FFP2-es és FFP3-as félálarcok. Ez egy 
szakmai besorolás. Létezik az 1-es, 2-es és 3-as. 
Az egyes típusú nem alkalmas vírusok kiszűré-
sére, mert a vírusok annyira pici részecskékből 
állnak, amit az FFP1-esek nem tudnak kiszűr-
ni.” – magyarázza Sántha Attila, az egyik 
munkavédelmi szaküzlet vezetője.
Létezik egyszer és többször használa-
tos eszköz, utóbbit rendszeresen kell 
feltőtleníteni. A patikákban az egyszer 
használatos kötős vagy gumis válto-
zat kapható általában, de jelenleg a 
gyógyszertárak hiánnyal küzdenek. A 
maszkok a betegség továbbterjedését 
előzik meg, de csak ha a beteg viseli. 
Védelemre nem elegendő.
„Ha a maszkot feltesszük, akkor köhögés, 
tüsszögés vagy beszéd során ezek a fertőző 
ágensek nem jutnak a maszkon túl. Meg lehet 
akadályozni vagy csökkenteni lehet azt, hogy 
továbbfertőzzünk más embereket. Aki teljesen 
egészséges, azt azonban nem védi, ugyanis 
nemcsak a szájon keresztül juthat be a vírus, 
hanem akár a szemen vagy egy seben keresztül 
is.” – mondja Schneider Attila gyógyszer-
tárvezető.
A teljes védelmet tehát csak a komplex 
védőruha jelentené, hiszen a cseppfertőzés 
a szemen vagy hámsérülésen keresztül is 
képes a szervezetbe jutni és megbetegíteni 
azt. A szakemberek a megfelelő higiéniai 
előírások betartását és az immunrendszer 
erősítését javasolják elsősorban, ezzel 
esély van rá, hogy elkerüljük a vírusos 
megbetegedést.

Óvatosságra intik a fertőzéssel sújtott országokból hazatérőket



4 2020.02.27.fókuszban
A  H E T I L A P

fEHÉRVÁR

Hogyan lesz elég óvónő Fehérváron?

Nyugdíjas-foglalkoztatás, túlóra, pedagógiai asszisztens

Miért szükséges az óvodai intézményrendszer átalakítása?

Megoldások az óvodapedagógus-hiány átmeneti kezelésére

Több intézményben akad egy-két üres státusz, amelyeket először házon belül próbálnak be-
tölteni. Például visszahívják a gyesen lévő kollégákat vagy a betöltetlen státuszokat nyugdíjas 
óvodapedagógusokkal pótolják.

kurucz tünDe

lászló-takács krisztina

Csökken a gyereklétszám, egyenetlen az 
intézmények kihasználtsága és hiány van 
óvodapedagógusokból – derült ki a Humán 
Közszolgálati Szakbizottság felméréséből. A 
helyzetet a város egy közel kétszázhetven- 
millió forintos fejlesztési csomaggal,  
intézményátszervezéssel és különféle 
támogatási lehetőségekkel kezeli.

Átszervezés és béren kívüli 
juttatások

2016. és 2019. között évente 
átlagosan kilencvenkettővel 
csökkent az óvodások száma. A 
városban jelenleg százharminc-
kilenc csoportban mintegy  
háromezer-ötszáz óvodai férő-
hely van, óvodásból négyszáz- 
eggyel kevesebb.
A helyzetet az óvodapedagógus- 
hiány csak tovább árnyalja. A 
témával a Fehérvár magazin 
hasábjain először 2018 tavaszán 
foglalkoztunk. Akkor azt lehe-
tett látni, hogy a következő két 
évben megközelítőleg negyven-

Az átmenetin van a hangsúly, hiszen hosszú 
távon nem tartható a jelenlegi helyzet – töb-
bek között ebben is egyetértettek az általunk 
megkérdezett intézményvezetők. Utánajár-
tunk, hogyan kezelik az óvodákban jelentkező 
pedagógushiányt.

Bár három óvópedagógusi állás-
hely van meghirdetve a Gyöngy-
virág Óvodában, valójában hét 
hely áll betöltetlenül: „Tizenöt 
csoport működik harmincegy óvoda-
pedagógusi álláshellyel, de jelenleg 
huszonnégy pedagógussal műkö-
dünk.” – mondja Béndek Gáborné 
intézményvezető. A megoldás 
nem kis fejtörést okoz a vezető-
nek, komoly szervezést igényel, 
a kollégáktól pedig rugalmassá-
got. – „Vannak óvónőink, akik már 
nyugdíjba mentek, de vállalták, hogy 
heti tizennégy órában, havonta meg-
hosszabbított megbízási szerződéssel 
dolgoznak, így segítik az óvónőhiány-
nyal küzdő intézmény munkáját.”
A Gyöngyvirág Óvoda a ren-
delkezésre álló lehetőségek 
szinte mindegyikét kihasználja: 
a csoportszámhoz viszonyított, 
maximálisan engedélyezett öt 
pedagógiai asszisztensi állás – 
önkormányzati segítséggel – be 
van náluk töltve, emellett vannak 
olyan pedagógusok, akik rend- 
szeresen vállalnak túlórát.
„Több csoportnak csak egy főállású 
óvópedagógusa van, aki azokat az 
adminisztratív, a gyermekeket fejlesz-
tő, tervező, értékelő, programszerű 
munkát viszi, amelyet normál eset-
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öt óvónő fog hiányozni városi 
szinten a rendszerből. A Humán 
Közszolgálati Szakbizottság 

legfrissebb felmérése alapján 
jelenleg tizennyolc betöltetlen 
óvodapedagógusi állást tartanak 

nyilván, amely szeptember else-
jétől a nyugdíjba vonulásoknak 
köszönhetően előreláthatólag 
még tizenöttel emelkedni fog.
Mészáros Attila alpolgármester 
kérdésünkre elmondta: több 
intézményben akad egy-két üres 
státusz, amelyeket első körben 
házon belül próbálnak betölteni. 
Például visszahívják a gyesen 
lévő kollégákat. A be nem 
tölthető státuszokat nyugdíjas 
óvodapedagógusokkal pótolják, 
akik a törvény szerint heti tizen-
négy órában dolgozhatnak.
„A mostani helyzet hosszú távon 
nem fenntartható! A csökkenő gye-
reklétszám, az üres férőhelyek és az 
óvónőhiány miatt döntött a város 
az óvodák átszervezése mellett. Ha 
ezt nem tennénk meg, akkor rövid 
időn belül komoly problémákkal 
kellene szembenéznünk. Az új 
struktúra következtében a betöltet-
len óvodapedagógusi helyek száma 
a felére csökken.” – fejtette ki az 
alpolgármester, majd hangsú-
lyozta, hogy az elmúlt években 
többféle eszközzel próbálták a 

ben két óvónő vállal csoportonként. A 
nyugdíjas óvónők a délutáni időszak-
ban tudnak besegíteni néhány órában.” 
– magyarázza az intézményvezető. 
Nem könnyíti meg a feladatot az 
a törvényi előírás sem, hogy teljes 
nyitvatartási időben biztosítania kell 
az óvodának az óvodapedagógusi 
jelenlétet. Ebben az esetben a  
pedagógiai asszisztens sem meg-
oldás, hiszen nem rendelkezik 
pedagógusi végzettséggel, nem lehet 
rá – a törvény szerint – gyerek- 
csoportot bízni, így ő csak a déle-
lőtt folyamán segíthet a pedagógus-
nak. – „A hiányzó óvodapedagógusok 
gyeden vannak, így az ő helyükre csak 
határozott ideig tudunk alkalmazni 
pályázót. Amit most hirdettünk, egy 
német nemzetiségi pedagógusi állás, az 
határozatlan időre szól, erre viszont 
még nincs pályázó.”
Arról már szó sincs, hogy az óvoda 
válogathat a jelentkezők közül, 
örülnek, ha megfelelő végzettséggel 
valaki igent mond az állásajánlatra. 
A kereset törvényben van rögzítve, 
maximum a munkakörülmények-
kel lehetnek vonzóbbak a másik 
intézménynél vagy esetleg olyan 
juttatásokkal, amelyhez helyi, 
önkormányzati forrásra, döntésre 
van szükség. Fehérváron nagyon 
magasak a lakásbérleti díjak, egy 
pályakezdő óvópedagógus bruttó 
fizetése kétszázhetvenezer forint, a 
mi a havi kiadásokra is csak szűkös 
költségvetést enged, albérletet 
ennyi pénzből fenntartani nem 
lehet. „Van olyan apartmanház, 
ahol a lakásbérlésben kedvezményt 
biztosít a város az óvodapedagógusok 

számára, de úgy látom, ez sem hozott 
áttörést az óvodapedagógus-hiány 
megoldásában.” – mondja Béndek 
Gáborné, aki szerint az is jó irány 
lenne, ha a főiskolai hallgatókat 
időben elkezdenék „bevonzani” 
a szakmába, és olyan lépéseket 
tennének, amelyekkel megtartják 
őket ebben a hivatásban, hogy ne 
csak a diploma megszerzése legyen 
a céljuk. – „Nálam vannak olyan 
jelentkezők, akik azt mondják, hogy a 
főiskola második éve után levelezőn 
folytatnák a képzést, mellette dolgoz-
nának az óvodában. Sajnos azonban 
diploma nélkül nem alkalmazhatom 
őket pedagógusi beosztásban. Szerin-
tem jobban meg kéne becsülni azokat, 
akik hivatásként gondolnak a pályára 
már főiskolás korukban is, és nem 
csupán egy diploma megszerzése a cél-
juk, hogy aztán teljesen más területen 
helyezkedjenek el.”
A napokban a pedagógusok 
számára tíz százalékos béremelést 
jelentett be a kormány, ami nyilván 
a pedagógushiány enyhítését is 
célozza. „Vannak más könnyítések is, 
mint például az, hogy ha a diplomát 
még nem szerezte meg az óvoda- 
pedagógus, de az abszolutóriuma és 
az államvizsgája már megvan, a két 
gyakorlati év végéig lehetősége van a 
nyelvvizsga beszerzésére, miközben 
pedagógusként dolgozhat, igaz, gya-
kornoki fizetéssel. Nálunk is volt ilyen 
kolléga.” – mondja Nagyné Cseterics 
Éva. A Szivárvány Óvoda vezetője 
hozzátette: „Jelenleg egy óvodapeda-
gógus bére megegyezik a szakképzettek 
minibálbérével, ami bruttó 210.600 
forint. Egy főiskolát végzett óvónő 

„Pedagógus 1” besorolással, húsz év 
szakmai gyakorlattal bruttó 274.000 
forintot keres. Ez nem nagy összeg, 
ezért is támogatok minden kollégát, 
hogy mindenképpen ugorják meg a 
„Pedagógus 2” minősítést: ebben az 
esetben – szintén húszéves munka- 
viszony esetén – bruttó 301.000 
forintra emelkedik a fizetés.”
A Szivárvány Óvoda egyébként 
eddig megúszta a pedagógus- 
hiánnyal járó nehézségeket, 
csupán ebben a tanévben van 
betöltetlen helyük, mert az egyik 
kolléga nyugdíjba vonult, egy má-
sik óvónő pedig gyesen van. Már 
nyáron meghirdették a helyeket, 
de nem jelentkeztek rá.
„Ahogy az óvónők elérik a negyven- 
éves munkaviszonyt, a Nők40 lehe-
tőséggel élve el is mennek nyugdíjba, 
a helyük pedig nehezen betölthető, 
mert nincs jelentkező. Ahogy több 
intézmény a városban, mi is óraadó 
nyugdíjas óvónők segítségével 
tudunk működni, ami hosszú távon 
nem ideális megoldás.” – magyaráz-
za az intézményvezető.
Mindemellett még az is szempont, 
hogy ha nagy is a fluktuáció, leg-
alább egy stabil pedagógus legyen 
a kigyerekek mindennapjaiban, 
vagyis legalább az egyik óvónő 
maradjon állandó, és amennyiben 
lehetséges, kísérje végig a csoport 
éveit. Kisgyerekekről van szó, érzel-
mi kötődésről, nevelésről, meg-
határozó évekről, amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Ha még ezt 
is számba vesszük, szembetűnő, 
milyen nagy a különbség a megbe-
csültségük és a felelősségük között!
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Szükség van óvónői életpályamodellre
Ráczné Földi Judit ellenzéki frakcióvezető az óvodai rendszer átala-
kításával kapcsolatban korábban a Fehérvár Televízió Köztér című 
műsorában azt nyilatkozta, hogy a négyszáz férőhelyes hiány nem az 
elmúlt négy hónapban alakult ki. Szerinte a a tendenciák már 2016 
óta látszanak: „Kellett volna egy szakértői csoport, amelyik olyan javaslatot 
dolgoz ki, amelyik jó a gyereknek, a szülőnek és a nevelőnek. Nekem ezzel 
a tervezett intézkedéssel az a problémám, hogy négy hónap alatt egy olyan 
csomagot raktak össze, amelyik óvodabezárásokat tartalmaz. Négy hónap 
szerintem nem elegendő ahhoz, hogy egy ilyen döntést meghozzunk. Fel kel-
lett volna építeni a tervet és nem egyszerre egy ilyen átalakítást eszközölni. 
Az átalakítás nem egy intézményt érint, hanem hatot. Lehetett volna kicsit 
eltolni, csúsztatni. A nevelők nem lettek bevonva, csak tájékoztatva lettek. 
Lehet, hogy a vezetők igen, de a nevelők és a szülők nem.”
Az ellenzéki frakcióvezető hozzátette, hogy sok szülő kereste meg a 
témával kapcsolatban, akik több nevelőhöz hasonlóan nem szeretnék 
ezt a változást, mert közösségként dolgoznak évek óta együtt. Ráczné 
Földi Judit megjegyezte, hogy az átalakítás alapja a munkaerőhiány, 
azaz hogy nincsen óvónő: „A mostani helyzetet az önkormányzat kezel-
te, de mi lesz két év múlva, amikor újra többen elmennek nyugdíjba? Ezért 
mondtam még ősszel, hogy szükség lenne óvónői életpályapályamodellre. 
Az önkormányzatnak lépnie kell abban a tekintetben is, hogy óvónői képzés 
induljon a városban. A képzést valamilyen támogatáshoz kellene kötni, hogy 
a végén a fiatal óvónők Fehérváron maradjanak.”

Az óvodai férőhelyek kihasználtsága városrészenként eltérő. A belváros közelében kevesebb az 
óvodás, míg a kertvárosi részeken az intézményeknek a túljelentkezés okoz gondot.

kurucz tünDe

Déjà vu

Ugyanabban a cipőben evezek, 
mint három évvel ezelőtt, amikor 
a nagyobbik kezdte az ovit. 
Emlékszem, lelkes első gyerekes 
anyukaként elmentem a szülői 
értekezletre, meghallgattam, elol-
vastam a pedagógiai programot, 
ismerős szülőktől, játszótéren félig 
elcsípett mondatokból próbáltam 
összerakni, milyen lesz majd az 
ovi.
Aztán elvittem a gyereket a 
tavaszi játszós, ismerkedős napra, 
ahol kellemes, barátságos légkör 
fogadott bennünket. Megkér-
deztem az akkori vezető óvónőt, 
hogy kik kapják szeptembertől a 
kicsiket. Őszintén megmondta, 
nem tudja, mert az egyik nyugdíj-
ba megy, a másik tartósan beteg, a 
harmadik elmegy. Majd augusztus 
végén kiderül!
Nem lettem nyugodtabb, mert 
szerettem volna előre látni, kik 
fogják majd megvigasztalni, ha 
sír utánam, kik dicsérik meg, ha 
várost épít, kik segítenek felhúzni 
a cipőjét, ha éppen egy másik 
dimenzióban kalandoznak a 
gondolatai.
Az augusztus végi szülői értekez-
leten aztán végre bemutatkoztak 
az óvónők. Úgy tűnt, a helyzet 
megoldódott. Novemberben 
kaptunk egy e-mailt, hogy új 
dajkája lesz a csoportnak, mert a 
másik átkerül a tagintézménybe. 
Márciusban pedig az egyik óvónő 
döntött úgy, hogy félállásban pe-
dagógiai asszisztensként folytatja 
tovább. Ez a gyakorlatban azt 
jelentette, hogy havonta mindig 
más nyugdíjas óvodapedagógus 
volt a gyerekekkel. Mire az egyi-
ket megszokták és velük együtt mi 
is, jött az új.
A következő tanévben lett fix 
párja az óvónőnek. Csakhogy 
a régi az év végén bejelentette: 
elmegy nyugdíjba. Tavaly szep-
tember óta az új óvónő egyedül 
viszi a csoportot. Az állásra eddig 
egy jelentkező volt, aki olyan 
nevelési elveket vallott, amelyek 
köszönőviszonyban sem voltak az 
eddigiekkel. A gyerekek érdekében 
ezért az ovi vezetője úgy döntött, 
inkább mégsem alkalmazza, majd 
házon belül megoldják a helyzetet.
Lett egy állandó pedagógiai asz-
szisztens, aki hiába van délelőtt a 
csoporttal, mivel nem óvónő, ezért 
a délutáni alvás után már nem 
lehet velük. Az ovisokat minden 
délben szétosztják a többi csoport 
között. Nem mondom, hogy az 
öt-hat éveseket ez lelkileg teljesen 
összetörné, de az látszik rajtuk, 
hogy délután is szívesen bandáz-
nának együtt a saját kis helyükön.
Szeptembertől a nagyfiam elsős 
lesz, így már nem érinti a prob-
léma. A kisebbik viszont kezdi 
az ovit. Déjà vu érzésem van, 
mert nem tudni, kihez kerülnek a 
kiscsoportosok, tudják-e pótolni 
a hiányt. De most nem aggódom: 
a legrosszabb esetben augusztus 
végén kiderül...

munkaerőhiányt enyhíteni. Töb-
bek között maximális létszám-
ban biztosították a pedagógiai 
asszisztenseket és a cafeteria- 
juttatásokat. Ezenkívül amelyik 
intézmény igényelte, kapott bérlő- 
kijelölési jogot önkormányzati 
bérlakásra.
Mészáros Attila hozzátette: az 
óvónők bére az önkormányzattól 
független, azt az állam határozza 
meg, ezért a következő időszak-
ban szakemberekkel közösen 
egy olyan csomagot terveznek 
összeállítani, amelynek eredmé-
nyeként fiatal, pályakezdő óvó-
nőket tudnak a városba hozni, 
vagy a pályaelhagyókat vissza 
tudják csábítani az óvodákba.

Duális óvónőképzés Fehérváron?

A hiány másik oka a képzés 
átalakulása. A rendszervál-
tás előtt léteztek óvónőképző 
szakközépiskolák. Fehérváron 
annak idején a Vasvári óvónő-
képzőjéből évente ötven-hatvan 
óvónő került ki. Azóta a közép-
fokú képzés megszűnt. Ma már 
csak felsőfokú végzettséggel 
lehet valaki óvodapedagógus. 
Az országban 2018-ban még 
tizennégy, jelenleg mintegy húsz 
helyen képeznek óvónőket Sop-
rontól Szarvasig.
„Szeretnénk, ha Fehérváron újból 
indulna óvodapedagógusi képzés. 
Jó lenne, ha nem kéne elmenni 
Vácra, Szekszárdra meggyőzni a 
fiatalokat, hogy miért érdemes 
óvónőnek Fehérvárra jönni. A Ko-
dolányi János Egyetem már előké-
szítette a szak akkreditációját, ami 
az akkreditációs bizottságon nem 
ment át. Az egyetemmel a legutóbbi 
egyeztetésünk alkalmával arra ju-
tottunk, hogy közösen fordulunk az 
illetékes miniszterhez.” Mészáros 
Attila kiemelte: a képzés duális 
formában is indulhatna, ami 
nagy – és gyorsabb – segítség 
lenne az óvodák számára.

Diploma nyelvvizsga nélkül?

A felvételizőknek a szerzett 
pontszámoktól függetlenül 
ének-zenei, fizikai és beszéd- 

alkalmassági vizsgát kell tenni-
ük. A jelentkezők száma ha nem 
is drasztikusan, de folyamatosan 
csökken. 2017-ben majdnem 
ötezren, míg 2019-ben négyezer- 
háromszázan jelentkeztek az 
óvodapedagógusi alapszakra. A 
felvettek száma ennek ellenére 
nagyjából kétszáz fővel nőtt.
A szakok képzési helytől 
függetlenül körülbelül száz 
fővel indultak. A gyakorlat-
ban ebből ötvenen valamilyen 
okból (például rájöttek, hogy 
rosszul döntöttek vagy mert 
nincs nyelvvizsgájuk) nem 
diplomáznak le. Harmincan 
kimennek bébiszitternek kül-
földre pénzt keresni és világot 
látni. Tízen elhagyják a pályát 
és valamilyen másik területen 
helyezkednek el. A maradékon 
pedig osztoznak az óvodák. A 
legtöbben abban az intézmény-
ben maradnak, ahol a külsős 
gyakorlatukat végezték, mert 
ha már kinevelték őket, akkor 
az óvoda foggal-körömmel 
ragaszkodik hozzájuk.
Mészáros Attila elmondta, hogy 
a város közgyűlése levélben 

fordul a minisztériumhoz, hogy az 
óvodapedagógusi és a kisgyermek- 
nevelői szakokon a diploma 
megszerzését ne kössék nyelv-
vizsgához: „Azokban a magánintéz-
ményekben, ahová például külföldi 
gyermekek is járnak, szükséges a 
nyelvtudás. A többi óvodában ez a 
követelmény nem életszerű.”

Kétszázhetvenmilliós fejlesztés

2010 óta mintegy két és fél 
milliárd forintot fordított az 
önkormányzat az óvodák és a 
bölcsődék felújítására, átala-
kítására és bővítésére, ennek 
jelentős része saját forrásból 
valósult meg a város Ybl-prog-
ramja keretében. A felújítások 
idén is folytatódnak, tudtuk meg 
az alpolgármestertől: „Az idei 
évben hét intézményben fogunk 
csaknem kétszázhetvenmillió forint 
értékben fejleszteni. Ezeknek nagy 
része energetikai felújítás, például 
nyílászárócsere, fűtés- és elektro-

mos hálózat korszerűsítése. Az Ybl 
Miklós-lakótelepi tagóvoda és a 
Hosszúsétatéri Óvoda udvara meg-
újul. Új játszóeszközöket építünk 
be.”
Az óvodai férőhelyek kihasznált-
sága városrészenként eltérő. A 
belvárosközeli intézményekben 
kevesebb az óvodás, míg a kert-
városi részeken a túljelentkezés 
okoz gondot.
Maroshegyen az óvoda jelenleg 
is maximális kihasználtsággal 
működik. Eddig minden körze-
tes gyereket fel tudtak venni, de 
mivel a városrész dinamikusan 
növekszik és egyre több család 
költözik ide, a közeljövőben a 
gyereklétszám növekedésével 
számolnak. Mivel az óvoda jelen-
legi épületét tovább bővíteni 
nem lehet, ezért más megoldásra 
van szükség. Mészáros Attila 
szerint a Tóvárosi és a Hosszú- 
sétatéri Óvodának nagyobb 
szerepet kell vállalnia, ezért át 
fogják rajzolni a körzethatáro-
kat. Ezenkívül a demográfiai 
változásokra reagálva Maroshe-
gyen pályáznak egy zöldmezős 
bölcsődeépítésre is.
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A Pagonyé az első Családbarát díjMagyar multikat keresnek

A mosoly hozzátartozik a Pagony mindennapjaihoz

Elindul a Magyar Multi Program második köre, március ötödikétől várják a vállalkozások jelentkezését

vakler lajosBuzás GáBor

A Fehérvári Pagony gyermekkönyvesbolt kapta 
a Családbarát, Felelős Foglalkoztató díjat, a 
Székesfehérvári Család- és Karrierpont idén 
alapított elismerését.

A díjat Berdó-Kovács Erika, a 
székesfehérvári Család- és Karrier-
pont (Csakpont) szakmai vezetője 
és Deák Lajosné önkormányzati 
képviselő, a család- és nemzet-
politikai ügyek tanácsnoka adta 
át ünnepélyes keretek között az 
üzletben.
A fehérvári Csakpont 2018-ban nyi-
totta meg kapuit az ügyfelek előtt. 

A jövő magyar, high-tech és zöld – ez a Magyar 
Multi Program jelmondata. György László, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős 
államtitkára előbb a kis- és középvállalkozások 
vezetőit tájékoztatta a program részleteiről, 
majd ellátogatott az egyik székesfehérvári 
üzembe.

A program a nagy növekedésű 
vállalkozásokat célozza meg, nem 
csupán pénzt, hanem hosszú távú 
partnerséget, konzultációt, a kitörési 
lehetőségek közös megkeresését 
kínálva. Szakmai segítséget nyújt 
a növekedési célok eléréséhez, így 
támogatják a kiválasztott vállalkozá-
sok termék- és szolgáltatásfejlesztési 
elképzeléseit, márka- és arculatépíté-
sét, a külpiacra való kijutását, a hu-
mán erőforrást, továbbá stratégiai és 
pénzügyi tanácsadást biztosítanak.
György László elmondta, hogy a 
második éve futó program a magyar 
tulajdonú vállalatokat keresi, olya-
nokat, akiknek értéket jelent, hogy 
magyaroknak adhatnak munkát, 
egyúttal az is, hogy Magyarországot 
virágoztathatják fel. A kormány 
célja a Mercedeshez, a BMW-hez 
vagy a Shimanóhoz hasonló magyar 
cégeket keresni, melyek egykor 
családi vállalkozásként indultak. 
A programba kerüléshez három 
egymást követő évben legalább 
húsz százalékos növekedést kell 
felmutatni. Kiemelte azt is, hogy az 
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Tolmács a képernyőn

Csak egy okoseszköz kell, és a tolmács már segít is

szaBó petra

Májusra minden kormányablakban lesz jel-
nyelvi szolgáltatás. Egy applikáción keresztül 
kérhetnek segítséget a hallássérültek, ami a 
mindennapi ügyintézést jelentősen megköny-
nyíti.

Jelnyelvi tolmácsszolgálat már 
régóta működik Magyarországon, 
de korábban a hallássérülteknek 
három nappal az ügyintézés előtt 
jelezni kellett a SINOSZ, azaz a 
Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetsége felé, hogy szükségük 
van segítségre.
Természetesen ezután is lesz olyan, 
hogy az ügyintézéshez feltétlenül 
kell a személyes jelenlét, de egy 
néhány éve létrejött applikációnak 
köszönhetően erre már nem min-
den esetben van szükség. Egy kat-
tintás az eszközön, és a képernyő 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székes- 
fehérvár belterület 4605 hrsz. alatt nyilvántartott, 3460 m² területű,  
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás letölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról, 
vagy térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház 
tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6. (péntek) 12.00 óra

György László ellátogatott egy olyan 
üzembe, mely esélyes a Magyar Multi 
Programban való részvételre. A családi 
vállalkozásként indult Adu Alba Kft. 
komplex csomagolási rendszereket 
gyárt, egyedi igények alapján. Varga 
József tulajdonos elmondta, hogy 
cégük elkötelezett az innováció irányá-
ban, fontos számukra, hogy megfelel-
jenek az Ipar 4.0 követelményeinek. 
Automatizált gyártóegységeket 
vezetnek be, és részt vettek egy minta-
gyárprogramban, ahol ezüst minősítést 
szereztek, és rengeteg segítséget 
kaptak a szervezetfejlesztéshez. Ami 
az innovációt és a környezetvédelmet 
illeti: a felhasznált műanyagot száz 
százalékban újrahasznosítják, ezenkívül 
egy energiatakarékos módszeren 
dolgoznak, mellyel környezetbarátabb 
lesz a raklapok előállítása.

ambíciózus és innovatív vállalko-
zók, az alkalmas menedzsmentek 
megtalálása a legfontosabb, mert ha 
ez megvan, akkor szinte bármit meg 
lehet valósítani.
A vállalkozásokat az Európai Unió 
Kohéziós Gazdaságfejlesztési Forrá-
sából fogják támogatni. Vissza nem 
térítendő támogatásokat szánnak a 
fejlesztési tervek elkészítéséhez öt- 
és negyvenmillió forint közötti ösz-
szegben, a tervek megvalósításához 
pedig ötven- és négyszázmillió forint 
közötti összeget kaphatnak a cégek. 
A programba március ötödikétől 
lehet jelentkezni, ötven céget fognak 
kiválasztani.

túloldalán megjelenik a tolmács. 
Ekkor a hallássérült közli, milyen 
ügyben kér segítséget, a tolmács 
pedig telefonál, közben a kamerán 
keresztül jelnyelvvel kommunikál, 
így egyfajta kapocsként működik.
Jelenleg kilencven kormány- 
ablakban érhető el a Kontakt nevű jel-
nyelvi szolgáltatás – például a fehér- 
vári Koch László utcai kormány- 
ablakban is már jó ideje igénybe 
vehető.
Székesfehérvár elsőként csat-
lakozott az akadálymentesítő 
programhoz. Várhatóan májusra 
valamennyi kormányablakban és 
okmányirodában akadálymentesen 
intézhetik ügyeiket a hallássérül-
tek. Az applikáció egyébként az 
egyik sportáruházban, bankfió-
kokban, lottózókban is elérhető. A 
fejlesztők pedig tervezik még több 
irányba kiterjeszteni a szolgáltatást.

Céljaik között szerepel az atipi- 
kus foglalkoztatással kapcsolatos 
érzékenyítés is, aminek részeként 
családbarát, felelős foglalkoztatók 
számára pályázatot hirdettek.
A fehérvári üzlet megnyitása 2014-
ben az  első vidéki Pagonyként a 
négygyermekes anyuka, Csabai 
Dóra tíz évig dédelgetett álmának 
megvalósítását jelentette. Az el- 
ismerés jó helyre került, hiszen a 
székesfehérvári szülők tudják, hogy 
a Pagonyban a válogatott könyve-
ken és játékokon túl olyan kulturá-
lis programok várják a látogatókat, 
amelyeken örömmel vesznek részt a 
szülők és a gyerekek egyaránt.
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Versre fel!

Újabb rejtély Seuso-ügyben
Milyen funkciója lehetett a szabadbattyáni épületkomplexumnak?

Rengetegen voltak kiváncsiak a tavalyi döntőre

Kovács Loránd Olivér előadásán elénk tárult az is, hogyan nézhetett ki az épületkomplexum a Sárvíz mentén. Az elméleti rekonstrukciót Vasáros 
Zsolt készítette Nádorfi Gabriella felkérésére.

szaBó petra

látrányi viktória 

Már csak néhány napjuk maradt azoknak a fiata-
loknak, akik szeretnék megmutatni tehetségüket 
az idei Versünnepen: március másodikáig lehet 
jelentkezni! Az elmúlt években több százan 
vettek részt a megmérettetésen, a szervezők idén 
is várják a fiatal verskedvelők érdeklődését.

Kneifel Nóra Gyóni Géza Csak egy 
éjszakára... című versével nyerte 
meg a tavalyi, tizedik Fehérvári 
Versünnepet. Nórán kívül már több 
száz tehetséges fiatal mutatta meg 
magát az elmúlt években és adta át 
azokat a gondolatokat, érzéseket, 
amiket a versek hordoznak.
„A fiatalok lelkét talán nincs is más, 
ami annyira tudná formálni, alakítani, 
mint a vers. A szép szavak és azok az 
érzelmek, amiket a költők ihletett módon 
tudnak megfogalmazni, mindannyiunkat 
gazdagítanak!” – mondta Spányi Antal 
megyés püspök a Versünnepet be- 
harangozó sajtótájékoztatón.
A város polgármestere szerint a 
rendezvény jó lehetőség a fiatalok-
nak: „Igazából ez nem verseny, hanem 
egy olyan mozgalom, amihez ha valaki 
csatlakozik, rengeteget tanulhat. Addig 
is, amíg részt vesz a felkészítésben, 
majd a döntőn, ahol Kubik Anna 
vezetésével egy fantasztikus zsűri 
ad szakmai tanácsokat.” – mondta 
Cser-Palkovics András.

Az újrainduló Seuso-előadássorozat múlt  
keddi első alkalmán számos izgalmas kérdés 
merült fel a szabadbattyáni épületkomplexum 
funkciója kapcsán. A szabadbattyáni Sárvíz- 
Malom-csatorna mentén végzett régészeti 
kutatás előzetes eredményeiről tájékoztatta az 
érdeklődőket Kovács Loránd Olivér, a Gorsium 
Régészeti Park vezetője.

Szabadbattyánban mintegy tizen-
háromezer négyzetméteres római 
kori épületkomplexumot rejt a 
föld. A római kori épület összefüg-
gésbe hozható a Seuso-kinccsel, 
erről már több alkalommal is írt 
a Fehérvár magazin. Az említett 
terület azért is lényeges helyszín, 
mert a Sárvíz mentén az ókorban is 
egy településhalmaz helyezkedett 
el, valószínűleg több központtal. 
Ebből az egyik a mai régészeti park 
helyszínén, a Gorsiumként ismert 
területen van, és egy másik ilyen 
településközpontot feltételeznek a 
szakemberek a szabadbattyáni  
épületkomplexum környezetében is.
A tizenháromezer négyzetméte-
res épület funkciója kapcsán is 
izgalmas kérdések merültek fel: 
lehetséges, hogy a negyedik század-
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Idén immár tizenegyedik alkalom-
mal várják azokat a tehetséges 
diákokat, akik szeretik a verseket 
és szívesen kiállnak a szakmai 
zsűri elé szavalni. A Fehérvár 
Médiacentrum tehetségkutató ver-
senyére március másodikáig várják 
a jelentkezéseket. A legjobbak 
egy különleges élményben is részt 
vehetnek: „A legjobbaknak módjuk 
lesz eljutni a székelyföldi verstáborba, 

ahol minden évben egy nagyon komoly 
szakmai csapattól sajátíthatják el a 
színpadi fellépés, a versmondás, az 
előadóművészet alapjait. Ez egy na-
gyon népszerű program a versenyzők 
körében. Nemcsak a tanulásról szól, 
hanem Székelyföld megismeréséről, a 
nemzeti összetartozás erősítéséről is.” 
– hangsúlyozta Hagymásy András, 
a Fehérvár Médiacentrum igazga-
tója.

A részvétel feltételeit, a jelentkezés-
hez szükséges űrlapokat valamint a 
versennyel kapcsolatos információkat 
a www.versunnep.hu oldalon lehet 
megtalálni. A verseny két fordulóból 
áll: az elődöntő március hetedikén 
lesz a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban, a döntő pedig 
április 18-án a Városháza Díszter-
mében.

Kattintsanak a Fehérvár Tv Youtube- 
csatornájára még több érdekességért, 
hiszen ott a Seuso-előadássorozat 
korábbi részei is megtalálhatók!

ban esetleg nem palota, hanem egy 
kereskedelmi központ lehetett itt: 
„Ha mégsem az érintett úriember lak-
helyéről beszélünk, az még erősítheti is 
a Seuso-kincs területhez való kötődését 
a kincs előkerülése illetve az egykori 
elrejtése szempontjából. Ugyanis ha ez 
egy nagy kereskedelmi központ volt, 
akkor sokkal esélyesebbé válik, hogy 

valahonnan menekülés közben jutott 
idáig a tulajdonos, majd a kincset itt 
próbálta pénzre váltani – amit köny-
nyebb szállítani – és a kincs itt került 
elrejtésre.” – fogalmazott Kovács 
Loránd Olivér.
A Fehérvár Médiacentrum és a 
Szent István Király Múzeum közös 
programsorozata folytatódik. Az 

idei esztendőben Szabadbattyán 
és Polgárdi együttműködésével a 
két település felváltva ad otthont a 
rendezvénynek. 
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Eltűnhetnek az egyszer használatos műanyagok
Felszámolják az illegális hulladéklerakókat

A kormány egyik legfontosabb célkitűzése, hogy eltűnjenek az illegális hulladéklerakók

kovács szilvia

Hazánkban is betiltják az egyszer használatos 
műanyagok forgalmazását, felszámolják az 
illegális hulladéklerakókat, de számos más 
környezetvédelmi lépést is tervez a kormány a 
közeljövőben.

A nyolc pontból álló klíma- és 
természetvédelmi akcióterv 
keretében július elsején megkez-
dik az illegális hulladéklerakók 
felszámolását és megbüntetik a 
szennyezőket. Betiltják az egyszer 
használatos műanyagok forgalma-
zását, lehetővé teszik az üveg- és 
műanyag palackok valamint a 
fémdobozok visszaváltását, de más 
intézkedéseket is bevezetnek an-
nak érdekében, hogy gyermekeink, 
unokáink egészséges környezetben 
nőhessenek fel.
A következő két évben harminc-
kétmilliárd forinttal támogatja a 
kormány a kis- és középvállalko-
zások megújulóenergia-termelését. 
Emellett minden újszülött után tíz 
fát ültetnek, ezzel 2030-ra elérik, 
hogy az ország erdővel borított 
területe huszonhét százalékra 
növekedjen. A következő tíz évben 
meghatszorozzák a naperőművek 
kapacitását. Támogatni fogják az 
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TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

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

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

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

N A P S U G Á R !
U V  V É D E L E M M E L ,  B I Z T O N S Á G O S A N

HELLÓ

www.owe.huAz ajánlat 2020. március 1. - május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem 
összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

-30%

-50%

-50%

  FÉNYRE SÖTÉTEDŐ  
SZEMÜVEG LENCSE

DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG 
LENCSE

SZEMÜVEG LENCSE

R É T E G G E LR É T E G G E L

SZÉKESFEHÉRVÁR ALBA PLÁZA 
PALOTAI ÚT 1.  /  30/467-4468
SZÉKESFEHÉRVÁR AUCHAN 

HOLLAND FASOR 2.  /  30/567-8770

olcsó elektromos autók megje-
lenését és használatát, valamint 
2022-től csak elektromos buszok 
forgalomba állítását fogják megen-
gedni a városi közlekedésben.
A környezetvédelmi és civilügyek 
fehérvári tanácsnoka szerint az 

intézkedések egybecsengenek 
Székesfehérvár klímavédelmi 
törekvésével: „Az önkormányzat 
a tavalyi és az idei évben több mint 
százezer facsemetét ültet el, a Fehér-
vár tüdeje program teljes időtartama 
alatt ez megközelíti az egymilliót. Ha 

a megyei jogú városok saját hatás-
körében végzett faültetését nézzük, 
akkor ez egy egyedülálló kezdeménye-
zés, és e mellé jön még a kormányzati 
faültetési program. Ez egy mérhető 
és komoly komfortjavító tényező 
lesz mindannyiunk számára, akik itt 
élünk a városban!” – fogalmazott 
Molnár Tamás.
A Gaja Környezetvédő Egyesület 
is sokat tesz ugyanezekért a célo-
kért. Kezdeményezésükre évente 
több száz köbméter illegális 
hulladékot számolnak fel önkén-
tesek segítségével a megye és a 
régió területén: „Ebben hatalmas 
a mozgolódás máig, és ezt addig kell 
folytatni, amíg az a szemlélet, hogy 
nem dobok el hulladékot, általános-
sá nem válik. Ami ebben számunkra 
üdvözlendő, hogy szigorítják a 
törvényi hátteret: hozzárendelnek 
egy olyan törvénycsomagot, amivel 
bírságolhatók lesznek a hulladék- 
elhelyezők.” – mondta lapunk-
nak Varga Gábor, az egyesület 
elnöke.
A szakemberek ugyanakkor hang-
súlyozzák: a szelektív hulladék-
gyűjtéssel, a környezettudatos élet-
móddal, a környezetre rótt terhek 
csökkentésével mi magunk is sokat 
tehetünk a klímavédelemért.
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Mesehizlaló csapatjáték

Berecz András játékos igazságai meghódították Székesfehérvárt is

vakler lajos

A házasság hete jegyében a Szent István Hit- 
oktatási és Művelődési Ház vendége volt Berecz 
András ének- és mesemondó. A Csapat- 
játék szerelemmel című előadás keretében a 
magyar anekdota- és dalkincs javát hallgat-
hatta meg a szépszámú közönség.

Minden ember életében fontos az 
édesanyjától kapott indíttatás, bizo-
nyára az ön életében is.
Édesanyám jól beszélő, nagy 
fantáziájú asszony volt, és mivel 
nem volt vetélytársa, mert rádiót 
alig hallgattunk, tévénk meg nem 
volt, ezért ez a mesterség rám 
zuhant. A dolgokat bolondosan 
megfogalmazni, ez neki kedves 
mestersége volt: élére állítani 
minden szót, szél ellenében 
simogatni. Én ezt örököltem és 
viszem is tovább. Jó szívvel adta, 
jó szívvel fogadtam el tőle, és úgy 
érzem, itt bujdosik bennem, a 
zsigereimben.
Hogyan lehet megőrizni a történetek 
kincsestárát, amit a Kárpát-medence 
nyújt?
Én úgy őrzöm meg a rám eső kicsi 
részt a végtelen sokból, hogy 
nagyon szeretem. A memóriám 
úgy működik, hogy amit szeretek, 
azt megjegyzem, amit meg nem, 
rögtön el is felejtem. Mivel ez 
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Éljen a haza! Fülöp Gyulára emlékeztek

Egymásra talált a közönség és a fellépők a nemzeti összetartozás napján A Városházán idézték fel az egykori múzeumigazgató szakmai életútját

vakler lajos vakler lajos

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba 
invitálta a klasszikus muzsika barátait a 2020. 
évi Értékteremtő Közösségekért díjas Vox 
Mirabilis Kamarakórus.

A kórus hangversenybérlet-soroza-
tának részeként farsangi operapará-
dé várta a nagyérdeműt a nemzeti 
összetartozás éve jegyében. Az Éljen 
a haza! címmel színpadra állított 
dalok célja visszaemlékezés volt a 
zene nyelvén a Kárpát-medencei 
magyarság egyes kiemelt történelmi 
eseményeire, hitet nyújtva a mának.
Zemlényi Katica, a kórus karnagya 
e nemes elv mentén állította össze 

Fülöp Gyula szakmai pályafutására emlékez-
tek pályatársai, barátai és a város vezetői a 
Városháza dísztermében. A kiváló régész, a 
Szent István Király Múzeum egykori igazgatója 
tavaly decemberben, életének hatvanhatodik 
évében hunyt el.

Cser-Palkovics András polgár-
mester beszédében felidézte azt 
a magas szintű szakmai munkát, 
amellyel Fülöp Gyula régészként 
gazdagította a várost, és azt, 
hogy hűséges maradt nemcsak 
a régészettudományhoz, hanem 
az intézményéhez, a tudományos 
kutatói élethez, megyéjéhez és 
Székesfehérvárhoz is.
Nagy Zoltán Péter, a Fejér Megyei 
Hírlap főszerkesztője egy történetet 
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a műsort. Az est vendégeként 
ismét itthon köszönthettük egyik 
kivételes tehetségű operaéneke-
sünket, Zemlényi Esztert és a ki-
magasló képességű baritont, Haja 
Zsoltot is. A Szent István-termet 
zsúfolásig megtöltő közönségnek 
nem kellett csalódnia: érzelmekkel 
teli estén tehettek hitet magyar-
ságuk mellett, amit megerősítet-
tek az elhangzott Verdi-művek, 
Liszt Ferenc Magyar rapszódiája, 
Kacsóh Pongrác zenei gondola-
ta Rákóczi megtéréséről, Erkel 
Ferenc Bánk bánjának dalai, Szabó 
Krisztián Székely himnusza és 
Simon János Hűség című himnu-
szának ősbemutatója is. 

egy csodálatos örökség, könnyű 
megszeretni!
Hogy lehet átadni ezt az öröksé-
get? Láthatjuk és hallhatjuk, hogy 
országszerte illetve határainkon túl is 

figyelnek önre, mindenütt telt házat 
vonz a jelenléte.
A média segítségével könnyeb-
ben tudom továbbadni. Amíg 
igyekeztem a televíziót magamtól 

távol tartani, addig kisebb körben 
szerepeltem. Amikor a média 
is megmutatott, már az utcán is 
megismertek. Még a hajléktalanok 
is utánam kiáltottak, hogy van 
még egy kis pálinkájuk. Abban 
a korban élünk, hogy a jóság az, 
amit a média is megmutat, amit 
pedig nem mutat meg, az nincs. 
Így hát a korszerű dolgokkal úgy 
látszik, érdemes foglalkozni, és 
olyan helyekre is eljuthatunk, aho-
vá különben nem tudnánk.
Az előadásaiban elhangzó játékos 
mesék, dalok, tréfák megőrzendőek, 
de mit lehet belőlük tanulni ma, a 
huszonegyedik században?
Nem tudományosan azt monda-
nám, hogy mindent, mert a sok 
mese együtt maga az ember. Alig 
van olyan álma, vágya az emberi- 
ségnek, amelyik valamelyik nép-
dalban, népmesében ne volna ott. 
A mesék együtt a titokzatos Isten 
arca, maga az ember, mert a saját 
hasonmására teremtett minket. 
Ez együtt annyira megbecsülendő, 
hogy tudni kell a közelébe kerül-
ni, és aki a közelébe kerül, az a 
kalapját nyugodtan leemelheti, 
mert az emberiség maga a mese. 
Egymáson próbálták ki évezrede-
ken keresztül. Ami nem volt jó, azt 
kihagyták, ami jó volt, azt meg is 
hizlalták.

mesélt el a Fehérvár Televízió hős-
korából, amikor Nyitott szemmel 
címmel forgatott operatőrként 
közös műsort Fülöp Gyulával, aki 
hibátlanul, percre pontosan foglalta 
össze mikrofonnal a kezében a 
legfontosabb információkat.
Fancsalszky Gábor régész, muzeo-
lógus, aki 1983 óta volt szoros szak-
mai és baráti kapcsolatban Fülöp 
Gyulával, felidézte múltjukat, azt 
a megannyi értékes tapasztalatot, 
amit a közös munka során gyűjtött.
Pokrovenszki Krisztián, a Szent 
István Király Múzeum igazgatója 
felidézte a múzeum egykori vezető- 
jének szakmai életútját, doktori 
disszertációjának történetét és azt 
a páratlan szakmai tudást, amelyet 
több mint száz publikáció és könyv 
őriz a mának és a jövőnek.
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ráBa Henrietta

Miért éri meg nyugdíjasként dolgozni?

A fórumon részletes tájékoztatást kaptak a nyugdíjasok, hogy melyik az a jogviszony, amiben érdemes dolgozniuk

kovács szilvia

A fenti címmel rendeztek szakmai fórumot a 
múlt héten csütörtökön a Hiemer-házban. A 
résztvevők a nyugdíjas-foglalkoztatás előnyei- 
ről és lehetőségeiről kaphattak részletes 
információkat.

Második alkalommal szervezett 
Székesfehérváron szakmai fórumot 
a Közérdekű Nyugdíjas Szövet-
kezetek Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége, mely hét nyugdíjas 
szövetkezet együttműködésével jött 
létre több mint két évvel ezelőtt.
A résztvevőket Lehrner Zsolt alpol-
gármester köszöntötte, aki kiemel-
te: a tapasztalatok azt mutatják, a 
nyugdíjas szövetkezetek meg- 
alakítása jó kezdeményezés volt, a 
munkaerő iránti piaci kereslet to-
vábbra is erős. A KSH elmúlt éves 
összefoglalóját tekintve kiderült, 
hogy átlag fölötti megyénkben a 
foglalkoztatottság. Lehrner Zsolt 
elmondása szerint Fejér megyében 
a tizenöt és hetvennégy év közötti 
lakosság közel hatvanöt százaléka 
aktív a munkaerőpiacon, ez mint-
egy kétszázkilencezer főt jelent. Ez 
a szám több mint egy százalékkal 
magasabb az egy évvel korábbinál. 
Országos tekintetben még jobbak 
vagyunk: 1,7%-kal haladjuk meg az 
átlagot.
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Az Arconic támogatásával fejleszt az Alba Innovár

Több mint tizenhétmillió forinttal támogatja az Arconic Alapítvány az Alba Innovár Digitális Él-
ményközpont munkáját: a jelképes csekket szerdán adták át a cég vezetői. Az Alba Innovárban 
bemutatták a támogatásból vásárolt legújabb technológiai eszközüket, egy lézervágót is.

Új eszközzel gyarapodott az Alba Innovár, és új 
munkatársak foglalkoztatására is lehetősége 
van a digitális élményközpontnak egy székes-
fehérvári cégnek köszönhetően: hatvanezer 
dollár támogatást kaptak az Arconictól.

„Az élet egyre több területén találko-
zunk olyan alkalmazásokkal, amelyek-
nél digitális készségek nélkül egyszerű-
en nem tudunk egyről a kettőre jutni. 
Ez a mindennapi életben is így van, de 
mint egy nagyvállalat képviselője, az 
iparban is egyre több olyan beren-
dezést látok, amelyeket nem lehet 
működtetni digitális kompetenciák 
nélkül.” – mondta Katus István, az 
adományozó Arconic-Köfém Kft. 
vezérigazgatója.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Városüzemeltetési Szakbizottság 142/2020. (II.13.) VSzB számú határozatával az 
alábbi – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő – lakások bérbeadására 
nyílt pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek részére:

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munka-
társai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 
22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által 
előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megte-
kintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a 
22/511-328 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rend-
szeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, 
a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, 
vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2020. március 12. (csütörtök) 14.00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a 
város honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent rész-
letes pályázati felhívás tartalmazza.

Cím

Erzsébet u. 4. 3/3.

Jókai u. 5. fsz. 4.

Alapterület

55 m2

43 m2

Szobaszám

2+1

1

Komfortfokozat

összkomfortos

komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
30.250,-

32.250,-

Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére 
önkormányzati lakás bérbeadására

A rendezvénysorozat keretében 
a foglalkoztatási lehetőségekről 
hallhatnak előadásokat a leendő 
munkavállalók és munkáltatók. 
„A cél, hogy nagyobb városokba, 
megyeszékhelyekre eljuttassuk az 
információkat. Ez húsz várost és két 
fővárosi helyszínt jelent. Azt tapasz-
taljuk, hogy a nyugdíjas korosztály és 

a kis- és középvállalkozások képviselői 
érdeklődnek ez iránt a lehetőség iránt.” 
– mondta el lapunknak Dolgos 
Attila, a KÖZÉSZ alelnöke.
A fórumon szó volt arról is, hogy a 
magyar jogalkotás több lehetőséget 
is ad a nyugdíj mellett dolgozni 
vágyók számára. Jelentős kedvez-
mények mellett visszatérhetnek 

egy zárt keretben a foglalkoztatási 
piacra, vagy éppen megbízási szer-
ződéssel munkát vállalhatnak. Rá-
adásul 2019. január elsejétől alanyi 
adómentesen foglalkoztathatók az 
idősek a magánszférában. A nyugdí-
jasok munkavállalásáról részletesen 
is tájékozódhatnak az érdeklődők a 
www.kozesz.hu oldalon.

A cég több mint húsz éve működő 
alapítványa a székesfehérvári non-
profit szervezeteket évente két- 
három százezer dollárral támogatja. 
Az Alba Innovár most hatvanezer 
dollárt kapott, melynek egy részét 
már hasznosította.
Laufer Tamás, az Alba Innovár 
Digitális Élményközpont vezetője 
hanhsúlyozta: az élményközpont 
huszonegyedik századi barkács-
műhellyé szeretne válni, ebben is 
fontos eszköz az a lézervágó, amit 
ebből az adományból tudtak meg-
vásárolni. A közel tizennyolcmillió 
forint segítségével több munkatárs 
foglalkoztatása is lehetségessé vált, 
így már kilencen fejleszthetik a 
fiatalok és felnőttek digitális kom-
petenciáját.
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Az idei díjra a jelölés már lezárult. 2020-ban 
öt székesfehérvári szakember is megkaphatja a díjat:

Koszti Csaba fül-orr-gégész (Szent György Kórház)
Vegera Attila szülész-nőgyógyász (Szent György Kórház)
Szokó Márta gyermektüdőgyógyász (Szent György Kórház)
Deák Piroska háziorvos (Székesfehérvár)
Bátai Árpád László hematológus (Szent György Kórház)

Tudta-e?

Első vonalbeli megelőzésnek a HPV elleni 
védőoltást nevezik. Székesfehérvár az első 
települések között volt, ahol bevezették a lányok 
védőoltását, a legjobb vakcinával. 2017-ben 
pedig elkezdődött a fiúk HPV elleni oltása egy 
kilenckomponensű oltóanyaggal. A másodlagos 
megelőzés a szűrővizsgálat, amikor egy már 
kialakult folyamatot kell megfordítani vagy 
meggyógyítani. Ezt mutatják ki a vizsgálatok.

Csak korlátozott számban fogadják a hölgyeket, 
előzetes regisztráció alapján. Jelentkezni lehet 
március 2. és március 5. között, naponta 8 és 16 
óra között a 70 380 9512-es telefonszámon.

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra 
meghirdeti  

az alábbi ingatlanokat:
Iroda:

Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 22 m2 alapterületű irodahelyiség
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok energia 

tanúsítását!
Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. 
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Fehérvári orvosokra is szavazhatunk Az idei első egészségnap Maroshegyen

Nőnapi ajándék: ismét szűrőnapra várják a hölgyeket!

Gyorsan megtelt a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár aulája szombaton reggel a 
Maroshegyi egészségnapon. Az idei első városrészi szűrőprogramon közel százhúsz résztve-
vő élt az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Lelkes orvosi és szakdolgozói csapat segíti a 
megelőzésben a fehérváriakat, akikkel az év során még számos egészségnapon és tematikus 
szűrésen találkozhatunk majd. Legközelebb márciusban a hölgyeket várják nyílt nőgyógyászati 
szűrőnapra, ahogy erről lenti cikkünkben hírt adunk.

Középpontban a megelőzés: újra nyílt nőgyógyászati napra invitálják a Család- és Nővédelmi 
Központba a hölgyeket

papp BriGitta

látrányi viktória

Március tizenhatodikán éjfélig lehet voksolni 
arra, hogy ki kapja a a Szent-Györgyi Albert 
orvosi díjat 2020-ban.

A Goodwill Pharma az Egészségért 
Közhasznú Alapítvány a Szent-Györ-
gyi Albert orvosi díjat munkájuk 
elismeréseként olyan orvosoknak sze-
retné adományozni, akiket a szakmai 
zsűri és a páciensek is érdemesnek 
tartanak arra. Olyan orvosoknak, akik 
cselekedetükkel megmentették bete-
gük életét, vagy a mindennapi orvosi 
munkájuk során olyan elhivatottság-
gal praktizálnak, melyben rendkívüli 
odaadással, tudományos igényes-
séggel és humanitárius szemlélettel 
segítenek a hozzájuk fordulókon.

Idén tavasszal is szerveznek nőgyógyászati 
szűrőnapot a Várkörúton található Család- és 
Nővédelmi Központban. Március hetedikén, 
szombaton elsősorban azokat a huszonöt és 
hatvanöt év közötti hölgyeket várják, akik ed-
dig nem vettek részt vizsgálaton vagy az utolsó 
részvételük óta legalább két-három év eltelt.

Mi magunk is tehetünk egészségün-
kért, hiszen vannak olyan szűrő-
vizsgálatok, amelyek elvégzése csak 
néhány percet vesz igénybe, mégis 
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életet menthet: ilyen a méhnyak-
rákszűrés is. Évek óta szervez nyílt 
nőgyógyászati szűrőnapot Székes-
fehérvár önkormányzata a Humán 
Szolgáltató Intézet és az Egészségfej-
lesztési Iroda közreműködésével. Az 
akció keretében március hetedikén 
ismét megnyílik a Család- és Nő- 
védelmi Központ kapuja. Az elmúlt 
évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy ezeken a hétvégi szűrőnapo-
kon teljes a vizsgálók kihasználtsá-
ga, sokan élnek a lehetőséggel. A 
vizsgálatokat a Család- és Nővédel-
mi Központ szakorvosai végzik.
A szűrések mellett a helyszínen 
ingyenes koleszterin-, vércukor-, 
vérnyomás- és csontsűrűségmérés 
is várja az érdeklődőket, valamint 
korlátozott számban hasiultrahang- 
vizsgálat is igénybe vehető.

A jelölt orvosok részére hét közön-
ségdíjat és két különdíjat adnak át, 
a díjazottakat pedig a nagyközönség 
választja ki. Az alapítvány ezen 
felül két különdíjat nyújt át minden 
évben, a díjak értéke egyenként 
háromszázezer forint.
Eddig mintegy huszonötezer szava-
zat érkezett be, és az északnyugat- 
magyarországi régióban, ahová 
Fejér megye tartozik, az első helyen 
Barcsák Endre győri idegsebész áll, 
de a szavazás vége még messze van: 
március tizenhatodikán éjfélig lehet 
voksolni a Szent-Györgyi Albert 
orvosi díj honlapján.
A zárt körű díjátadó ünnepség ápri-
lis huszonharmadikán Budapesten, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
Kodály-termében lesz.

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
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Tahiti tánc és kutyaterápiás foglalkozás
Programok február 28-tól március 8-ig

kurucz tünDe, szaBó petra

Látogatható kiállítások

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

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

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

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

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

Az 1992 óta működő HABI Kft. 
keres eladó vagy kiadó, 

200-300 m2-es üzlethelyiséget 
Székesfehérvár / Székesfehérvár 

kistérségben, alkatrész kereskedés 
céljából, frekventált helyen, 

jó parkolási lehetőséggel.
Ajánlatát a 

szekesfehervaralkatresz@gmail.com 
email címen, vagy 

a 06 30/414-0878-as 
telefonszámon várom.

AGYKONTROLL:
stresszkezelés és elmefejlesztés

Pedagógusok számára
akkreditált, 47 kreditpont.

SZÉKESFEHÉRVÁR
március 7-8., 14-15.  

Ára: 49 000 Ft,    
(diák, nyugdíjas: 35 000 Ft)

Oktató: Domján Andrea
(egyetemi tanár)

Jegyvásárlás banki utalással
vagy készpénzért! 

20/969-0059

agykontroll.hu

Február 28.
Vörösmarty Irodalmi Szalon
17 óra, Színház kávézó
Perczel Enikő dramaturg Sárosi István 
orvos-író szerzővel és Gáspár Sándor 
színművésszel beszélget a Trianon című 
regény és bemutató kapcsán.

Bach: Máté-passió
18 óra, Szent Sebestyén-templom
Bach Máté-passiója kiváló szólisták, az 
Ars Oratoria Kamarakórus és az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar előadásában.

Üzenet
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az Igazgyöngy Alapítvány kiállításmeg-
nyitója.

Még egy kört!
20 óra, Petz Söröző
A Gypsy Jazz Trió koncertje.

Február 29.
Önbizalom-erősítő workshop párkeresők-
nek
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Tartja: Zimmermann Ágnes pszichológus 
és Királyné Kiss Zsuzsanna life coach.

Hímzésünnep
9.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Hímzésünnep – Párniczky Józsefné em-
lékére címmel gyakorlattal egybekötött 
szakmai napra várják az érdeklődőket. A 
jelentkezési lap a Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete honlapjáról tölthető le.

Népmesehallgatás és közös alkotás
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár

Állatbábok hajtogatással
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Széna téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.

Modern kalligráfia ecsetfilccel
10 óra, A Szabadművelődés Háza
Az érdeklődők megtanulják az ecsetfilces 
kalligráfia alapjait, díszítőtechnikáit 
modern stílusban, hogy utána mindenki 
kedvére alkothasson ebben a csodálatos 
és izgalmas műfajban. Jelentkezés és 
további információ: baboth_dora@yahoo.
com, 70 414 8036.

Nicsak, ki vagyok én?
14.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Gyermekrészlege
Rímes-játékos kutyaterápiás foglalkozás 
keretében találós kérdések segítségével 
ismerkedhetnek a gyerekek az állatok-
kal.

MOL Fehérvár FC – Kaposvári Rákóczi 
FC
17 óra, sóstói stadion

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

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

Március 1.
A csillagszemű juhász
11 óra, Igéző
Az Ákom-Bákom Bábcsoport előadása.

Március 2.
Zen meditáció
17.15, Kertalja Origó
Nyilvános zen meditáció.

Fermentációs workshop kezdőknek
18 óra, Schola Culina Főzőiskola
A fermentálás technikája elméletben és 
gyakorlatban.

Március 3.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Árnikababa-varrás. A foglalkozást vezeti: 
Forrayné Zsuzsa és Kalmár Lászlóné Ili.

Így tedd rá!
16.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Népi játék, néptánc keddenként 3 és 7 év 
közötti gyerekeknek. Foglalkozás- 
vezető: Szilvási-Grund Helga. Váltócipő 
szükséges!

Hatha jóga kezdőknek és haladóknak
19 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár

Március 4.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édes-
anyáknak.

Beszélgetéssorozat Pap Csilla mediátor 
vezetésével
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára

Március 5.
Nem vagyok robot! – meditációs work-
shop
18 óra, Kertalja Origó

Rókák esküvője
18 óra, Új Magyar Képtár
Simon Márton verseskötetének bemuta-
tója.

Bereczki Zoltán akusztikus koncertje
19 óra, Művészetek Háza

Csütörtöki tahiti tánc
20 óra, Fizio 2.0 Mozgásstúdió
Fűszoknya, kecses kézmozdulatok, gyors 
csípőforgatás és vérpezsdítő dobritmu-
sok.

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

Erdély ásványai és kristálycsodái
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai utcai Tagkönyvtára
A kiállítás megtekinthető febru-
ár 29-ig.

Sinka Jenő kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
A kommunizmus áldozatainak 
emlékére címmel nyílt kiállítás 
Sinka Jenő tablóiból. Megtekint-
hető március 7-ig.

Szerintünk a világ...
Köfém Művelődési Ház
Gy. Simon Margit, Kishonthy 
Éva festőművészek és Penk Ka-
talin kiállítása. A tárlat március 
11-ig tekinthető meg.

Szakkörkoktél
Művészetek Háza
Az intézményben működő 
kézműves szakkörök munkái-
ból nyílt kiállítás március 13-ig 
tekinthető meg.

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

Gulyás Gabriella és Gajcsi Blan-
ka képzőművészek közös tárlata
Igéző
A kiállítás március 29-ig láto-
gatható hétköznap 14 és 18 óra 
között vagy előadások előtt.
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A Barátság mozi műsora

I AMIT AJÁNLUNK I
biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és jövedelem, széleskörű 

juttatási csomag, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,  
utazási kedvezmény

I KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL I

• pályamunkás/előmunkás (Székesfehérvár)
• hídszerkezet karbantartó (Szabadbattyán)

I ALAPFOKÚ  VÉGZETTSÉGGEL I

• felsővezeték szerelő (Székesfehérvár)

JELENTKEZÉSÉT 
A WWW.MAV.HU/KARRIER OLDALON VÁRJUK.

A MÁV ZRT. MUNKATÁRSAKAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

A Depónia Nonprofit Kft. Székesfehérvár-Csala Hulladékkezelő Központjába

Környezetvédelmi és nyilvántartási csoportvezető
munkakörbe munkatársat keres napi 8 órás munkaidőben.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• Éves ill. negyedéves hulladékbevallások elkészítésben való aktív részvétel
• Környezetvédelmi nyilvántartások vezetésének felügyelete
• A jogszabályokban előírt időszakos vizsgálatok elvégeztetése
• Mintavételek koordinálása, eredmények dokumentálása
• A mérlegház szakmai irányítása, ellenőrzése
• Részvétel a szakmai koordináló szervezet és egyéb hatóságok felé nyújtandó 

adatszolgáltatásban

A munkakörhöz tartozó elvárások:
• Felsőfokú szakirányú végzettség
• Legalább 4 év környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási területen szerzett 

szakmai gyakorlat
• Stabil számítógépkezelői ismeretek, MS Office-Excel program megbízható 

ismerete, használata
• Jó kommunikációs készség
• Hulladékbevallás készítésében való jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői, irányítói tapasztalat
• Rövid időn belüli munkába állás

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása
• Hosszútávú munkalehetőség
• Családbarát munkahely

Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk fizetési igény 
megjelölésével 2020. március 27 -ig. Érdeklődni hétfőtől - csütörtökig 8.00 - 15.00 
óráig, pénteken 8.00 - 13.00 óráig a 06-22/504-413-as telefonszámon lehetséges.

“Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a 
munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) 
pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. 
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

Március 6.
Nőnapi teadélután
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Vendég: Bokányi Zsolt

Ocho Macho/Most turné
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Zselenszky-est
20 óra, Petz Söröző
Török-Zselenszky Tamás előadói estje.

Március 7.
Tavaszváró ökotúra
10 óra, Sóstó-látogatóközpont

Tanácsok a tavaszi megújuláshoz
10 óra, Művészetek Háza
A Motívum Kulturális Egyesület Back- 
stage című ingyenes programsorozatának 
következő rendezvénye az egészséget 
állítja a középpontba.

Ujházi Péter kerámiái – kötetbemutató 
beszélgetés
15 óra, Csók István Képtár
Beszélgetés Probstner János, Korompai 
Péter, Ujházi Péter és Feuer András 
részvételével.

Március 8.
A szépség és a szörnyeteg
16 óra, Művészetek Háza
Egyfelvonásos zenés-táncos mesejáték.

Február 28.
18 óra: Öngyilkos túra
20 óra: 10 nap anyu nélkül

Február 29.
10 óra: A hiányzó láncszem
16 óra: Ailo – Egy kis rénszarvas nagy 
utazása
18 óra: 10 nap anyu nélkül
20 óra: Tékasztorik 2.

Március 2.
18 óra: Isten létezik és Petrunijának 
hívják
20 óra: A mennyországnak kell lennie

Március 3.
17.30: Táncterápia
20 óra: Tékasztorik 2.

Március 4.
18 óra: Csajos est: A test és lélek kap-
csolata. 19 óráról A meztelen Juliet című 
filmet vetítik.

Március 5.
18 óra: Jojo Nyuszi
20 óra: A feltaláló

Március 6.
17.30: 1917
20 óra: A két pápa

Március 7.
10 óra: A feltaláló
16 óra: A vadon hívó szava
18 óra: 10 nap anyu nélkül
20 óra: Sötét vizeken
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Múltkori rejtvényünk első megfejtése egy kortárs költő neve volt, aki Csoóri Sándor 
barátjaként a négy éve elhunyt költő kilencvenedik születésnapja alkalmából iro-
dalmi találkozóra hívta Csoóri irodalmi hagyatékának ismerőit: Káliz Sajtos József.
Második feladványunk egy olyan többnapos rendezvénysorozat, amely a 
házasságra hívja fel a figyelmet, és amelynek apropóján Fókuszban rova-
tunk fő témája a házasság: házasság hete.
Végül szintén egy nevet kerestünk, méghozzá egy, a sportkedvelők köré-
ben különösen ismert nevet: visszatért a MOL Fehérvár FC-hez a három-
szoros gólkirály. Ki ő? A helyes megfejtés: Nikolics Nemanja.

Mostani rejtvényünk első megfejtése egy Fejér megyei népszokás, ami 
egy Fehérvár-közeli településhez köthető. Célja a tél kiűzése maskarás 
mulatsággal.
Második feladványunk szintén a helyi néphagyományokat érinti: ki az 
a népzene- és néptánckutató, akiről azt a népzenei versenyt elnevezték, 
amelyet a közelmúltban tartottak a Ciszterci Szent István Gimnáziumban?
Végül maradunk a ciszterben, csak átlesünk a diákszínjátszók előadására: 
bemutatót tartottak a diákszínpadon, mi pedig a darab szerzőjére és a mű 
címére vagyunk kíváncsiak!
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Az élelmiszercsomagtól a lelki támogatásig

A Karitász éves programjairól tartottak tájékoztatást kedden

A pékáru csomagolva, kiosztás előtt

Győrfi Zsóka a segítséggel együtt reményt is kapott a Karitásztól

lászló-takács krisztina

Nem csak adomány, emberség is! Ez az, ami 
megsokszorozza a segítség értékét. Így lehetne 
summázni a karitatív szolgálat lényegét. A 
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász a 
2020-as évben is folytatja segélyprogramjait. 
A korábbi évekhez hasonlóan a cél továbbra 
is a rászorulók életkörülményeinek javítása 
és motiválásuk arra, hogy később önállóan is 
képesek legyenek boldogulni.

A Karitász fehérvári központjában 
az előző napi, még éppen friss 
péksüteményeket csomagolják. 
Mindennapi gyakorlat ez itt, ugyan-
is van több olyan pékség a város-
ban, amelyik felajánlja megmaradt 
termékeit a rászoruló családoknak. 
Van, aki naponta jön élelmiszerért, 
van, aki csak akkor, ha a szükség 
úgy hozza, de ebből az élelmiszer-
ből rendszeresen visznek a haj-
léktalanszállóra is. Ez csak egy kis 
szelete annak a munkának, amit a 
segélyszervezet munkatársai végez-
nek. A most futó programok célja 
elsősorban az, hogy azok, akik ma 
még segítségre szorulnak, később a 
saját erőforrásaik felhasználásával 
megálljanak a lábukon.
Az élelmiszer- és ruhaadomány 
bevett gyakorlat: a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Karitász mintegy 
nyolcmillió forintot fordít évente 
a rászorulók megsegítésére. Ebbe 
olyan aktuálisan szükséges dolgok 
is bele kell, hogy férjenek, mint 
például egy nehezebb sorsú gyer-
mek szemüvegének megvásárlása 
vagy akár súlyos beteg személyek 
támogatása.
Legutóbb az Adventi udvarban 
gyűjtöttek adományokat, ahol 
közel ötszázezer forint jött össze. 
Ezt élelmiszerre és egyéb hasz-
nálati cikkekre fordítottak: „Nagy 
sikerű volt az Angyalbatyu elnevezésű 
programunk, amit azért indítottunk el, 
mert népszerű ez a fajta segítségnyúj-
tás az emberek körében. Háromszáz 
darab adományozók által összeállított 
csomagot osztottunk szét januárban.” 
– mondta Nagy Lajosné, a Székes-
fehérvári Egyházmegyei Karitász 
intézményvezetője.
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Nem csak a ház újult meg

Most indulnak a tavaszi progra-
mok, amelyek a kertek, otthonok 
megújítását szolgálják, sőt ennél 
többet: „Ezzel a segítséggel a csalá-
dunk meg tudja termelni a szükséges 
zöldségmennyiséget, ami nagyon jó, 
mert drágák a boltban zöldségek. Meg-
újítottuk a házat és az udvart is, elszál-
lítottuk a szemetet, kitakarítottunk, 
kimeszeltünk, megcsináltuk a vízelve-
zetést. A férjem kőműves végzettségű, 
így saját magunk tudtuk mindezt 
elvégezni, a Karitász munkatársai 
eszközt, anyagot adtak hozzá, és persze 
vetőmagot a kertbe.” – meséli Bágyá-
né Rádli Mária, aki meghatódva 
folytatja, mennyi erőt és mekkora 
lehetőséget kaptak a Karitász mun-
katársaitól. – „A megújult otthonban 
már a tél is másképp telt, tiszta lett a 
szoba fala, és a beázó tetőről is sikerült 
elvezetni a vizet.”
A csókakői család már tavaly is 
részt vett a Karitász Szép otthon 
programjában, ahogy a vetőmag-
programban is, és idén is folytatják 
a közös munkát. Ez nem csak külső 
megújulás: valójában arról van 
szó, hogy egy hitelekkel terhelt, 

kilátástalan helyzetbe került család 
újra felfedezi a saját erőforrásait, és 
némi segítséggel képes talpra állni 
és eltartani magát.

Másféle gazdagság

A család szó Győrfiék esetében 
többszörös értelmet nyert, amikor 
több mint tíz éve bekopogtattak 
a Karitász ajtaján. Akkor még 
egyetlen gyermekük volt, egy 
autizmussal élő kislány. Neki volt 
szüksége szemüvegre, amelynek 
beszerzésében segített a Karitász: 
„2009-ben költöztünk Fehérvárra, 
alig ismertünk valakit, de a Karitász-
nál mindig segítettek, ha aktuális, 
élethelyzetünkből adódó problémánk 
támadt. Azóta gyarapodott a család, 
most már négy gyermekünk van. 
Részt vettünk a pelenkaprogramban, 
de kaptunk babakocsit, babakelen-
gyét, amikor arra volt szükség. Az itt 
dolgozó segítők azóta is az életünk 
részei, tulajdonképpen ők a mi kibő-
vített családunk, én legalábbis így 
gondolok rájuk. Volt, hogy huzamo-
sabb ideig nem jöttünk, aztán megint, 

amikor szükség volt rá. Itt nemcsak 
adományokban részesülünk, hanem 
lelki támogatásban is.” – mondja 
Győrfi Zsóka négygyermekes 
édesanya.
Segítséget sokszor nem könnyű 
elfogadni, de Zsóka szerint olyan 
befogadó ez a közeg, hogy az 
ember nem érzi magát kiszolgálta-
tottnak, rászorulónak. „Soha nem 
volt rossz érzésem, mert amikor az 
ember megköszöni a segítséget, mindig 
mosolyt kap vissza. Jó érzés, hogy van 
hová fordulni, ha váratlan probléma 
adódik.”

Bárki segíthet, bárkinek 
segítenek

„Az első nagyobb program lesz a 
Zöldellő kertek, melynek kereté-
ben először a vetőmagokat osztjuk 
ki – ezek a magok már ott vannak a 
márciusban átadandó új raktárban. 
Aztán jön a nagyböjti élelmiszergyűj-
tés, amit március elején hirdetünk meg: 
ezek az élelmiszerek lesznek a húsvéti 
segélycsomagok alapjai. A helyi plébá-
niákon gyűjtik, és innen osztják szét 

a rászoruló családoknak.” – sorolja 
Nagy Lajosné. Új kezdeményezés is 
lesz a Székesfehérvári Egyház- 
megyében: az Akarom! hosz-
szabb távú, szakmai előadásokkal 
bővített, takarékosságra ösztönző 
program. Azt tanulhatják meg itt 
az anyagi gondokkal küszködők, 
hogyan oszthatják be a legoptimáli-
sabban azt a pénzt, ami a rendelke-
zésükre áll.  
A plébániák önkéntescsoportjainak 
tagjai azok, akik helyben látják, 
valójában kinek van szüksége 
segítségre. „Bár a Karitász egyhá-
zi segélyszervezet, egyáltalán nem 
szempont, hogy akinek segítünk, 
bármilyen módon kötődjön a Katolikus 
Egyházhoz.” – mondja a karitászve-
zető. A felajánlásokat is bárhonnan 
szívesen fogadják, akár magánsze-
mélyektől, akár cégektől – vagy 
például a most aktuális egyszázalé-
kos adófelajánlásokból.
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Madách, az ember tragédiája

Együtt a sokra hivatott ciszteres csapat

vakler lajos

A Ciszter gimnázium Fejér Holló Diákszínpa-
dának egyébként is pezsgő világa egy újabb 
remekművel gazdagodott: Madách tragédiáját 
az emberről Ferenczy Noémi átdolgozásában 
állították színpadra.

„Nem akartam ezt a tragédiát harmad-
szor is megrendezni, elsősorban azért 
nem, mert a fiataljaink túlterheltek és 
nagyon nehéz időpontot találni, amikor 
a próbákat össze tudjuk hozni. Aztán 
beadtam a derekam, mert a diákok 
akarták. A különlegessége talán az, 
hogy most Évát hoztam előtérbe. Szám-
ba véve azokat a kérdéseket, amiket 
a tragédia feszeget, most leginkább az 
foglalkoztatott, hogy milyen egyéni 
sorscsapásai, milyen egyéni tragédiái 
voltak Madáchnak, amelyeket ebben 
az időszakban, amikor a tragédiát írta, 
átélt. Ezek közül kettőt emeltem ki: 
egyik a házasságának zátonyra futása, 
ami bizonyára ott munkált benne, 
amikor papírra vetette sorait, a másik 
pedig a történelmi körülmények, hiszen 
a tragédia első változata a börtönben 
született, ahonnan Batthyány Lajost 
kivégezni vitték. Ettől nem lehet elte-
kinteni, amikor a tragédiát olvassuk, és 
amikor színre visszük.” – tudtuk meg 
Ferenczy Noémitől.
Szipola Antal Kepler, Madách, Lu-
cifer, a demagóg, Catullus és Ádám 
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Népzenére hangolva Az ősi magyar hitvilág mai hírnöke

Nem csupán a városokból, a környező vidéki településekről is érkeztek fellépők Szekeres Erzsébet sokat tett azért, hogy Kallós Zoltán életműve ma is közös kultúrkincs lehessen

soMos Máté vakler lajos

Ötven fiatal harmincegy műsorszámmal mutat-
kozott be múlt pénteken a Ciszterci Szent István 
Gimnázium könyvtárában. Különböző korosz-
tályok képviselői, más-más iskolák diákjai, a 
produkciók stílusa, hangulata is változatos, egy 
a közös nevező: a népzene.

A Pesovár Ferenc Gyermek és 
Ifjúsági Népdaléneklési és Népze-
nei Verseny immár húszéves múltra 
tekint vissza. Ahogy a rendezvény, 
a névadó is Fejér megyéhez köthe-
tő: Pesovár Ferenc néprajzkutató, 
népzenegyűjtő, tánctörténész 1956 
után érkezett a megyébe, ahol 
feltárta, milyen gazdag népzenei és 
tánchagyományt őriz a térség.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Házban nyílt meg Szekeres Erzsébet textil- 
művész Lélekmadár című kiállítása. Az alkotót, 
akinek művészete, varrottasai, hímzésmódja a 
tiszta forrást idézik meg, Spányi Antal megyés 
püspök köszöntötte.

A lélekmadár a lélek felemelkedé-
sét és megdicsőülését szolgálja a 
népi énekekben. Szekeres Erzsébet 
nem véletlenül választotta kiállítá-
sának címéül. Alkotásai, faliképei 
Kallós Zoltán emlékének megőrzé-
sét szolgálják, a népi szimbólumok 
nyelvén szólalnak meg, mintha a 
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látogató a válaszúti néprajzkutató 
kötetét, a Balladák könyvét tartaná 
a kezében iránymutatásul.
Kovács Gergelyné kultúrtörténész 
a Szekeres-életmű alapos ismerő-
jeként a lélekmadár-szimbólum 
megtalálásának történetét emelte 
ki, azt a magasztos világot, aminek 
megjelenítése az alkotó küldetése. 
A látogatók lelkének gazdagítását 
szolgáló alkotásai az ősi magyar 
hitvilág 21. századi hírnökei. 
Vezérfonalként szolgálnak a min-
dennapokhoz és az ünnepekhez 
egyaránt.
A kiállítás március 31-ig tekinthető 
meg a Szent Korona Galériában.

szerepében valósághűen megfor-
mált karaktereket mutat meg, hite-
lessé téve a kétségek között vergődő 
ember vívódásait: „Nem hinném, 
hogy bárki nagyon mély gondolatokkal 
indult neki a próbafolyamatnak, hiszen 
maga a tragédia olyan összetett filo-
zófiával bír, hogy ezt átfogni egy diák 
nem nagyon képes. Az, hogy mi egy 
viszonylag új megközelítésben tudtuk 
vizsgálni magát a tragédiát, az annak 

köszönhető, hogy Ferenczy Noémi 
rendező kellő tapasztalattal bír ezzel a 
művel kapcsolatban.”
Csűri Fanni Noa ezúttal is varázsol, 
tündököl és lubickol Kepler Borbála, 
Cluvia, a hetéra és Éva szerepében: 
„Ez a modern feldolgozás segít abban, 
hogy közelebb hozza a művet a fiatalok-
hoz, hiszen mindannyian tudjuk, hogy 
ez egy nagyon nehéz darab. Nagyon 
mély mondanivalója van, és sok diák 

nem olvassa el, hiába kötelező olvas-
mány. De aki megnézi ezt az előadást, 
annak sokkal közelebb kerül a szívéhez, 
és jobban fog szerepelni akár az érettsé-
gin is, ha kihúzza ezt a tételt!”
Ferenczy Noémi csapata Beck 
Hannától Zolnai Rékáig egy jövőbe 
mutató darabot láttat, melyből a 
megszólított megértheti a remény és 
a reménytelenség útján botorkáló, 
néha el-eltévedő ember dilemmáit.

„A cél ezúttal sem csupán a tehetség- 
gondozás: szeretnénk elősegíteni 
közösségek létrejöttét, akiknek tagjai 
az iskolából indulva a későbbiekben is 
foglalkoznak a népzenével, megőrzik 
azt, akár a szabadidejük részeként.” – 
mondta Vakler Anna népdal- 
énekes, népzenetanár, a verseny 
szakmai zsűrijének tagja.
A szervezők büszkesége, hogy a mára 
hagyománnyá vált esemény évről évre 
nem csupán a városok részvételével 
valósul meg: falusi iskolák, művészeti 
iskolák képviselői is szép számmal 
dalra fakadnak. A verseny nem 
szegregált életkor, település vagy a 
fellépők száma szerint: pénteken szó-
lót, duót, triót és többtagú csapatokat 
is hallhatott a nagyérdemű.
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Klímatündér, Macarena és a szalmatörök
Elbúcsúztatták a telet

Velencén kétnapos karnevállal búcsúztatták a telet, ahonnan nem hiányozhattak a zászló- 
forgatók, a muzsikusok és a népmesei alakok sem

Február utolsó szombatján maskarások űzték ki a telet a fehérvári Fő utcáról

Idén az újrahasznosított jelmezeket díjazták. A felvonulásról nem hiányozhatott a huszon- 
egyedik századi klímatündér sem.

Hatékony munkavégzés

Nincsen farsang szalagos fánk nélkül!
A tikverőzők minden házban összegyűjtik a tyúkólakból a tojást, majd a botjukkal óvatosan 
suhintanak egyet a tyúkok hátsójára. Így a következő évben biztosan nem lesz hiány tojásból!

Színes maszkok és közös tánc – az Arany János iskolában farsangi mulatságot tartottak a fiata-
lok. Az ünnepen részt vettek a végzős vasvárisok is, akik színes, zenés-táncos műsort adtak elő. 
A végén pedig közösen táncolták el a Macarenát.

kurucz tünDe

A hagyomány szerint az igazi karneválokat a farsang utolsó napjaiban tartják, hogy végérvényesen 
elűzzék a telet. Fehérvár környékén sem volt másképp.
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A fehérvári gyalogosközlekedés sajátosságai

Mindennapi átkelés a Budai úton

Fiers GáBor

Mint minden településnek, Székesfehérvárnak 
is megvan a saját közlekedési dinamikája. De a 
közlekedési kultúra alakításához a szabályozáson 
túl az egyén is folyamatosan hozzájárul, legyen 
szó autósról, motorosról, kerékpárosról, rolle-
resről, gördeszkásról – vagy akár gyalogosról.

Tagadhatatlan, hogy az elmúlt évek-
ben rengeteget fejlődött Magyaror-
szágon, így Fehérváron is a közle-
kedési kultúra. Ettől függetlenül ez 
egy olyan műfaj, ami soha nem lesz 
tökéletes, mindig bele lehet kötni 
valahol. Többnyire az autósok kap-
ják az ívet, na meg a biciklisek.
De van egy olyan csoport, melyről 
méltatlanul kevés szó esik, pedig a 
fehérvári közlekedés résztvevőinek 
messze legnagyobb halmazát alkot-
ják: a gyalogosok.
Azt tudjuk, hogy Székesfehérváron 
számottevő távolságok tulajdon-
képpen nem léteznek, a város nem 
túl külső részei gyalogszerrel egy 
kényelmes, harminc-negyven perces 
sétával elérhetők a belvárosból. A 
Google Maps adatai szerint a Budai 
úti várostáblától az Auchanig tartó 
9,2 kilométer átlagos gyalogtem-
póval nem egészen két óra alatt 
megtehető, azaz ennyi idő alatt lehet 
leküzdeni a Fehérvár szinte két leg-
távolabbi pontja közötti távolságot. 
Persze, ha sikerül életben maradni 
az úti célig!
A fehérvári gyalogosok néha ugyan-
is hajlamosak hajmeresztő dolgokat 
előadni a város útjain, amikkel a 
saját testi épségüket legalább any-
nyira veszélyeztetik, mint a sofőrök 
idegrendszerét.

Gyalogosöntudat

A nyolcvanas, talán a kilencve-
nes évekig az autó egyértelműen 
státuszszimbólumnak minősült, 
a gyalogos a kocsikhoz képest a 
közlekedés másodrendű szereplője 
volt. A járdán közlekedők gyakran 
engedték előre az autósokat, és az is 
előfordult, hogy a zebránál várakozó 
gyalogos hosszú percekig cövekelt 
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Horoszkóp
február 27. – március 4.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egész héten érik majd kellemes meglepetések és 
pozitív fordulatok. Azt is lehetne mondani, hogy 
minden nap lesz mit ünnepelnie. A napokban 
hihetetlenül szerencsésnek érzi majd magát, és végre 
elégedett lesz az életével. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egy új és ígéretes kapcsolat alakul ki az egyedülál-
lók életében. Viszont ha túlságosan a saját vágyaikat 
helyezik előtérbe és nem nyitnak eléggé a másik 
felé, hamar zátonyra futhat a kapcsolat. Ezenkívül 
problémák adódhatnak a már fennálló kapcsola-
tokban. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Valamilyen nagyobb konfliktus merül fel a héten. Ez a 
konfliktus mind a szerelmi életet, mind a karriert érint-
heti. Fontos, hogy ne hirtelen felindulásból reagáljon 
partnere szavaira és tetteire, inkább próbáljon hideg 
fejjel gondolkodni és a párjával együtt megoldást találni! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Szenvedélyes és romantikus lesz egész héten. 
Nagyon intenzív kapcsolat alakulhat ki Ön és a 
kedvese között. Az egyedülállók pedig hihetet-
lenül vonzók lesznek és szinte bárkit képesek 
elcsábítani.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egy kicsit el van varázsolódva a munkahelyén. A 
szerelmi élete vagy éppen a lelki gondjai elvonják 
kicsit a figyelmét a komoly dolgoktól. Legyen ezzel 
óvatos, nehogy kellemetlenség érje!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bizonyos problémák végre megoldódnak. Sok tekin-
tetben fellélegezhet a következő napokban, de ügyeljen 
arra, hogy tanuljon a történtekből és ne kövesse el újra 
ugyanazokat a hibákat! Ugyanakkor nem ártana jobban 
odafigyelnie az egészségére, amit igencsak elhanyagolt!

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.
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SZERVIZ

az út egyik oldalán, miközben esze 
ágában sem volt egyetlen autósnak 
sem a fékre lépni.
Mára ez megfordult: a gyalogos sok-
szor akkor is megállás nélkül, akár 
körbenézés nélkül indul el a zebrán, 
ha féktávolságon belül közeledik egy 
autó. Ilyenkor a fehérvári gyalogosok 
egy része még véletlenül sem az autó 
felé fordítja a fejét, hanem gondosan 
az ellenkező irányba néz, onnan 
érezve közelebbinek a veszélyt.

Farkasszem

A zebrától még nagy távolságra lévő 
sofőr legtöbbször kiszúrja az ott vá-
rakozó gyalogost – és fordítva. Akár 
száz-százötven méteren keresztül 
is meredten farkasszemet néznek, 
az autós látványosan lassít, esetleg 
villog is. A gyalogos már régen átért 
volna a túloldalra, ehelyett azon-
ban akkurátusan megvárja, amíg 
a gépjárművet végül pár méterrel 
a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt 
állóra fékezi a sofőr, majd csak 
ezután kezdi meg az immár teljesen 
bebiztosított átkelést. Higgyük el: 
ha az autós már messziről észleli az 
út szélén várakozót és fékezéssel 
vagy kézzel, villogással jelez neki, 
nem fog utána azért gyorsítani, hogy 
megkergesse, esetleg kilapítsa a két 
lábon közlekedőt!

Két zebra között a legjobb!

Székesfehérváron nem lehet annyi 
és olyan sűrűségű gyalogátkelő- 
helyet felfesteni, hogy minden gyalo-
gost ki tudjanak szolgálni. Teljesen 
elfogadott, hogy az egymástól akár 
csak száz méterre kialakított zebrák 
között a város legforgalmasabb út-
jain (Budai, Palotai, Móri út, stb.) az 
előttük és a hátuk mögött elhaladó 
autók között imbolyog a gyalogos, 
várva az alkalomra, amikor végre át-
érhet a túloldalra. Pedig az az extra 
pár méter, amit a következő zebráig, 
majd onnan a végcélig újra meg kell 
tenni, csak tovább erősíthetné a 
szívet és az érrendszert.

Itt a piros

Hiába van már a llegtöbb, forgalmas 
úton lévő zebránál közlekedési 
lámpa, sokszor úgy tűnik, mintha 
ezeket csak tájékoztató jelleggel 
helyezték volna ki a hatóságok. 
Amikor piros a lámpa, de nem 
jön senki, gyakran előfordul, hogy 
gond nélkül, kényelmes tempóban 
sétálnak át akár négysávos úton is a 
város lakói, ahelyett, hogy azt a to-
vábbi egy-két percet kivárnák. Ami-
kor pedig ilyenkor nagy sebességgel 
felbukkan egy autós, többször is 
a földbe gyökerezés módszerével 

próbálják megoldani a helyzetet, 
drámai másodperceket okozva ma-
guknak és persze a sofőröknek is.

Mobilozás

Miközben a gépjárművek esetében 
rengeteg balesetet okoznak a mobil-
telefonok, alig esik szó a gyalogosok 
hasonló viselkedéséről. Rengetegen 
kelnek át úgy az úttesten, hogy 
közben a legnagyobb nyugalommal 
telefonálnak, zenét hallgatnak vagy 
csak simán olvasgatnak az inter-
neten. Legalább arra a pár másod-
percre érdemes lenne hanyagolni 
a készüléket, amíg az amúgy több 
tonnás vasdarabok által uralt asz-
faltcsíkon épségben átér az ember!

Séta a bicikliúton

Bicikliúton sétálni bevett dolog a 
városban, de ha egy kerékpáros 
a gyalogosok között szlalomozik, 
azonnal jön a felhördülés. A kettős 
mérce itt is érvényesül, attól függő-
en, hogy éppen bringán vagy lábon 
közlekedik az érintett személy. 
Bármennyire is hihetetlen: a bicikli-
út a kerékpárosok terepe, oda csak 
alapos körültekintés után érdemes 
tévedni maximum annyi időre, ha 
hely hiányában előzni akarjuk az 
előttünk lassabban sétálót.
A közlekedés minden résztvevő-
jének érdeke a dinamikus, ugyan-
akkor szabályos és biztonságos 
közlekedés. Gyalogosként kellene 
leginkább szem előtt tartani ezt a 
három tényezőt, hiszen a legapróbb 
balesetet is testi épségünk bánja, 
nem csupán a jogosítványunk vagy 
a pénztárcánk!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Próbáljon meg nem mindent a szívére venni, határolja 
el magát kicsit a környezetétől és gyógyítsa be azokat 
a sebeket, amelyek újra felszakadtak, amelyek a múltra 
emlékeztetik vagy a hibáira! Ahelyett, hogy mindet sors-
csapásként élné meg, gondolja át, mit tanulhat belőlük!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A héten egyesek megpróbálhatják belerángatni különböző 
vitákba, de jobban tenné, ha kimaradna belőlük, főleg 
akkor, ha egyáltalán nem érintik Önt! Talál magának egy új 
ösvényt vagy megismerkedik valakivel, akitől sokat tanul-
hat, esetleg bevezetheti egy új csoportba vagy közösségbe! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten nagyon megértő és szeretetteljes hangulatban 
lesz. Jó tanácsokat fog adni a szeretteinek, akik hálával 
fogadják azokat. A következő napok remek alkalmakat 
kínálnak arra, hogy kapcsolatba lépjen a régi ismerőseivel. 
Arra is kiváló a hét, hogy rendezze problémás viszonyait. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A barátok és rokonok felkeresik Önt, hogy a segítségét 
kérjék vagy mert egyszerűen szeretnék évezni a társasá-
gát. Kissé zsúfolt hete lesz, hiszen próbál mindenkire időt 
szakítani. Vigyázzon arra, kinek, mit ígér, mert könnyen 
megeshet, hogy ígéreteit nem lesz képes betartani!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Amennyiben főnök, fordítson beosztottjaira több figyelmet, és 
nem bánja meg! Ugyanakkor a vezető pozíciókat betöltőket jobb 
karrierlehetőségek lephetik meg a héten. Akik pedig munkát 
keresnek, jó eséllyel a napokban el is fognak tudni helyezkedni. 
Ennek a jegynek a szülötteire rámosolyog a szerencse! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon intenzív kapcsolata lesz a partnerével. 
Mindketten élvezik egymás társaságát. Egyedül arra 
figyeljenek, hogy jobban tiszteletben tartsák egymás 
privát szféráját! Minden kapcsolatnak szüksége van 
egy kis térre ahhoz, hogy növekedjen.

A csoport ereje

Mit tegyünk és mit ne a gyermek mozgásának fejlődéséért?

Az önismeret egy olyan, a pszichológiában használt kifejezés, mely megmutatja, hogy az 
egyén mennyire ismeri a lehetőségeit, korlátait, viselkedésének mozgatórúgóit, és hogyan ítéli 
meg emberi kapcsolatait

kurucz tünDe

lászló-takács krisztina

Önismereti könyvek, előadások, tréningek 
– az önismeret témakörére a huszonegyedik 
században már iparág épült. Az elméleti 
tudás azonban mit sem ér, ha a gyakorlatban 
valaki nem hasznosítja őket. Ilyen hely-
zetekben segítenek az önismereti terápiás 
csoportok.

Freud óta tartja magát az a 
feltevés, hogy a lélek mélyére, a 
tudattalanba száműzött emlékek 
tudatos megismerése jelenti a 
jobb önismeretet. Egey Tímea 
pszichológiai mentor ezzel nem 
feltétlenül ért egyet, ugyanakkor 
nagyon fontos, hogy mindenki 
tisztában legyen az erősségeivel, 
gyengeségeivel, megoldási straté-
giáival és a hozott mintáival: „Ol-
vashatunk rengeteg önsegítő könyvet 
és eljárhatunk önismerettel foglal-
kozó előadásokra, ahol kaphatunk 
néhány jó gondolatot. De mit sem ér 
az egész, ha csak beszélünk róla és a 
gyakorlatban nem hasznosítjuk!”
A mentor szerint saját magunk 
megismerése a személyiségfejlő-
dés része. Fontos, hogy mindenki 
egy kicsit jobban megismerje a 
múltját. Így tudatosíthatjuk a 
mintákat, például a tanult tehe-
tetlenséget, amelyek a fejlődésben 
akadályozhatnak: „A tanult tehetet-

Egyre több kisgyermek fejlődése igényli mozgás-
terapeuta bevonását, pedig több olyan dolog van, 
amit, ha a szülő már a babakortól kezdve figyelembe 
vesz, egészséges, önálló, jó mozgású és fejlett 
idegrendszerű gyermeket nevelhet fel. Tűzkő Klára 
mozgásterapeutát arról kérdeztem, hol vannak azok a 
sarokpontok a mindennapokban, ahol a túlgondos-
kodással nem segítünk, hanem ártunk a gyermek 
fejlődésének. A szakember szerint az egészséges 
fejlődéshez egészséges hozzáállás szükséges a szülő 
részéről is. Vagyis ne próbáljunk meg mindent a 
gyerek helyett megoldani, elintézni, hanem meg kell 
adni neki erre a lehetőséget!

A gyerek jó eszű, sokat mozog, valamiért 
mégis mozgásfejlesztést javasolnak az 
óvodában. Mi lehet ennek az oka, és mit 
tehetünk, hogy megelőzzük a problémát?
Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy 
mai életmódunk sok fejlesztő ingertől 
fosztja meg csemetéinket. Ilyenkor, ha 
tisztán szeretnénk látni, mi az a maxi-
mum, amit a fejlődés terén megadha-
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lenség gyerekkorból hozott minta. Az 
elsődleges bizalomhoz és kötődéshez 

van köze. Nagyon leegyszerűsítve azt 
jelenti, hogy a kisgyerek megtanulja: 

hiába sír, nem történik semmi. Ha 
valaki ebbe nő bele, hogy akármit 
csinál, úgysem változik semmi, akkor 
később hozzá sem fog. Valaki emiatt 
marad benne egy rossz párkapcso-
latban vagy nem mer munkahelyet 
váltani.”
Vannak olyan esetek, amikor az 
önismerettől függetlenül az illető 
nem mer kilépni egy kapcsolat-
ból, mert például anyagilag függ a 
másiktól: „Az emberben két alapvető 
törekvés van: a biztonság és a kaland-
vágy. Ha jobban belegondolunk, ez 
utóbbi viszi előre a világot. Az előbbi 
viszont sokszor annyira erős, hogy 
képesek vagyunk benne maradni 
olyan helyzetekben, amelyekben nem 
feltétlenül érezzük jól magunkat.”
Egey Tímea kiemelte, hogy a fen-
tiek miatt kollégájával indítottak 
olyan csoportot, ahol önismereti 
előadás helyett párbeszédet kez-
deményeznek. A mai világban so-
kat számít, ha hasonló helyzetben 
lévő emberek azt érzik, nincsenek 
egyedül, és egymásra reflektálva 
meg tudják beszélni a problémái-
kat, megoldási stratégiájukat.
A szakember szerint fontos 
támogatni azokat, akik úgy érzik, 
valahol elakadtak az életükben, és 
esetleg nem tudnak finanszírozni 
egy egyéni terápiát, vagy csoport-
ban könnyebben feloldódnak.

tunk nekik, az egészséges szükségletek 
felől induljunk el. Ne azt kérdezzük, 
hogy vajon túl sok hátráltató inger (tv, 
tablet, telefon, ballasztételek, szoba- 
levegő, hordozóban tartózkodás, hely-
ben ülő játék, háttérzaj, fél figyelem) 
éri-e gyermekünket, inkább azt, hogy 
elég fejlesztő inger (pozitív, megerősítő 
tekintet, társas öröm, ölbeli mondóka, 
a síkot legyőző, szabad nagymozgás, 
szabad levegő, tápláló étel, víz, hallott 
mese, alkotás, önállóságot erősítő fela-
dat) éri-e! Ha az egészséges szükségle-
tek irányából közelítünk a fejlődéshez, 
nem esünk abba a csapdába, hogy azt 
mondjuk egy-egy káros vagy felesleges 
ingerforrásra: ezt még lehet, ez még 
belefér.
Van-e olyan életkori határ, amíg még 
tehetünk az egészséges fejlődésért? Mikor 
záródik be a kapu, és mikor van szükség 
utólagos korrekcióra, például mozgás- 
fejlesztésre?
Az egészséges fejlődésért mindig 
megéri változtatni szokásainkon, és 

ennek bármely életkorban lesz hatása, 
hiszen az idegrendszer bámulatosan 
plasztikus, alakítható. A legfontosabb 
idegrenszeri funkciók viszont hét-tíz 
éves korra alakulnak ki spontán fejlő-
dés eredményeként. Ezután, ha valami 
nem megfelelően fejlődött, éretlen 
maradt, csak regresszív mozgásterápiá-
val tudjuk mintegy „áthuzalozni.” A ma 
leginkább problémás érzelmi szabá-
lyozás fő funkciói viszont a születéstől 
a második életév végéig lényegileg 
kialakulnak. Mivel erre gyermekünk-
nek véges ideje van, meg kell látnunk, 
hogy életformánk ellenére – például a 
dolgozó anyák, a „láthatatlan apák”, a 
dolgozó nagyszülők, az állandó rohanás 
– minden időpillanat-morzsát érdemes 
az egészséges, érlelő létformának adni.
Korrekcióra bármely életkorban szükség 
lehet, ennek megvannak az életkori meg-
felelői a korai fejlesztéstől az alapozó- 
terápiáig. Fontos viszont megemlíteni, 
hogy a hozzánk forduló gyerekek az 
alapvető hiányt – ami következményei-

ben négy-hat éves korra lett a környe-
zetük számára is olyan aggasztó, hogy 
szakemberhez fordultak – már életük 
első hat hónapjában összeszedték.
Nem tűnik kis feladatnak, hiszen a napi 
rutin mellett ez állandó figyelmet igényel a 
szülő részéről. Képes erre valaki?
Ne ijedjünk meg, ez cseppet sem 
fárasztóbb vagy nehezebb, mint 
úszni az árral! Sőt idővel sokszorosan 
megtérül a befektetett energia. Hogy 
csak egy egyszerű példát mondjak: ha 
tipegőnknek adunk elég időt az önálló 
öltözködésre, együtt ünnepelve az 
apró sikereket, óvodáskorban ehhez 
már lényegesen könnyebb hozzáadni 
a cipőkötést, a gombokat, kapcsokat. 
Így mire iskolába kerül, pillanatok 
alatt képes lesz felöltözni, és nem kell 
finommotorikai fejlesztésre járnia. Míg 
ha folyton mi öltöztetjük, mert sietünk, 
állandó lemaradásban lesz, és még 
iskoláskorában is hosszan könyörög-
hetünk neki, hogy húzza már fel a 
zokniját!
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Egy abai kúria titka
Kastélyok és életek

Bolváry Géza Budapesten, pályája kezdetén

séllei erzséBet

Aba közepén áll a valamikor szebb napokat lá-
tott Zichy-kúria. Az 1800-as évek első felében 
épült, valószínűleg Hild József tervei alapján, 
szép arányokkal, klasszicista stílusban. Az 
épület csaknem kétszáz éves. A portikuszt 
négy toszkán oszlop tartja rendületlenül. 
Belső falainak átrendezése után ma egyterű 
élelmiszer-áruháznak ad otthont. Kertjében 
még kapaszkodnak gyökereikkel a hajdani fák. 
A kúria előtti virágoskert átadta a helyét az 
áruház parkolójának. A második világháború 
előtti években, a harmincas évek közepétől egy 
világhírnévre szert tett filmrendező, nemes 
Bolváry Géza és felesége, Mattyasovszky Ilona 
otthonául szolgált. Szobáiban a filmes szakma 
jelesei, Latabár Kálmán, Csortos Gyula, Somlai 
Artúr vendégeskedtek. A legközvetlenebb 
baráti körből Szepes Mária írónő Emberek és 
jelmezek című visszaemlékezésében mutatja 
be gyönyörű egyéni stílusával a házigazdákat 
és az Abán töltött éveket. A továbbiakban az 
„ő tollával ékeskedek”. Úgy mesélem tehát, 
ahogy volt...   
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A nagy világgazdasági válság 
időszakában a mozikban a némafil-
meket a hangosfilmek váltották 
fel. A magyar filmipar ontotta az 
alkotásokat. A kastélyok tulaj-
donosai készséggel bocsátották 
rendelkezésre otthonaikat az 
izgalmas világú filmes népeknek. 
1941-ben, a Régi keringő című film 
forgatása alatt a csalai Kégl-kastély 
adott hátteret egy csacska szerelmi 
történetnek, melyben számta-

lan bonyodalom után a szerelem 
mindent legyőzött. Az Álomkerin-
gő című film stábja 1943-ban – a 
világégésről tudomást sem véve – a 
lovasberényi Cziráky-kastélyban 
és kertjében forgatott egy bájos 
és banális szerelmi történetet ifjú 
Latabár Kálmánnal, Sárdy Jánossal. 
A filmkockák utoljára láttatják a 
még sértetlen épületet az eredeti 
berendezéssel, a még feldúlatlan 
kastélykerttel. Annak a világnak 
a miliőjét, melyet nemsokára egy 
szempillantás alatt elsöpör a törté-
nelem. Álomkeringő, Régi keringő, 
Ópium keringő, Éjféli keringő… 
Még egy utolsó tánc az eltűnni 
készülő világból!
A hangosfilm megjelenése és 
Mattyasovszky Ilona, a némafilmek 
csapnivaló színésznője volt férje, 
Bolváry Géza magasba szökkenő 
karrierjének hajtóereje. Mattya-
sovszky mindent elért, amit akart. 
Azt is, hogy a nála tizennyolc évvel 

fiatalabb, igen jó családból való 
pesti aranyifjú, az éjszakai lokálok 
császára feleségül vegyen egy kétes 
hírű, viharos életű, négygyermekes 
nőt, aki az anyja lehetett volna. 
Nagyon szép asszony volt, magas, 
fekete hajú, parázsló szemű, kime-
ríthetetlen energiájú, éjszakázó, 
láncdohányos, férfifaló kalandornő. 
Megszerezte mindazt, ami költsé-
ges passzióihoz kellett. Valamennyi 
ruhaszalonnak tartozott. Kétszáz 

ruhája, ugyanannyi pár cipője, 
rengeteg kalapja, retikülje, sokféle 
bundája és tömérdek selyem fehér-
neműje, harisnyája volt. Csörögtek 
rajta a karperecek, nyakláncok, 
villogtak ujjain a gyűrűk. Bolváry 
Géza jóképű, barátságos, kreol 
bőrű, fekete hajú, hízásra hajló, 
lusta, élvezkedő ember volt, kiváló 
vállalkozói vénával megáldva.  
Kéjevő: maga keverte számtalan 
fűszerrel salátáit. Az ínyencül 
elkészített ételeknél csak a fiatal 
lányokat szerette jobban. A tizen- 
nyolc évvel idősebb Ilona „férjül 
vette”, és magas falakat épített az 
éden köré. Valóságos testőrgárdát 
pénzelt férje körül később, mikor 
az már világhírű rendező, és mint 
ilyen, a legkívánatosabb férfi lett a 
dörzsölt, szerepre éhes, fiatal női 
cápák világában. Ilona százfelé 
figyelve, gyanakodva, minden lehe-
tőséget előre számba véve próbált 
gondoskodni róla és arról, nehogy 

parányi rés maradjon az erődön, 
melyen kijutva Bolváry Géza 
megszeghette volna férji hűségét. E 
reménytelen küzdelemben, amikor 
Ilona látta, hogy nincs emberi véde-
lem, taktikát váltott. Teljes gőzzel 
nekilátott Bolváry Géza menedzse-
lésének, és azt tehetséggel művel-
te. Még abai tartózkodásuk előtt 
Münchenben, egy Wagovszky nevű 
lengyel filmvállalkozónál szerzett 
férjének szerződést, onnan, majd 

Berlinből látogattak haza Budapest-
re, hogy felvágjanak szerencséjük-
kel. Ilona kipróbálta magát az élet 
különböző területein. Új hóbortja 
a spiritiszta médium szerepe lett, 
ahol végre megtalálta az eszközt 
férje teljes bekerítéséhez. „Túlvilági 
segítséggel” ijesztően kitervelt és 
végrehajtott tettekkel törte be férjét 
egyfajta szorongó, babonás hitbe, 
melyben nem lehetett kételkednie, 
mert szörnyű bizonyítékokat szol-
gáltatott hozzá.
Amikor Berlinben magasan lobo-
gott a „barna hazafiság” tűzvésze, 
az itáliai gyökerű magyar nemesi 
családból származó drághszéli 
Bolváry Géza, a filmipar tehetséges 
színésze, forgatókönyvírója, rende-
zője a világvárost egy nyugalmas 
kis falura, a megyeszékhelyhez és a 
fővároshoz közeli Abára cserélte. A 
harmincas évek közepén megvá-
sárolta a Zichy grófok sokszobás 
kúriáját, és néhány évre berendez-

kedett feleségével, a híres-hírhedt 
Mattyasovszky Ilona színésznővel. 
Ott tartottunk, hogy Berlint elárasz-
tották a barna ingesek, és a sikeres, 
gazdag külföldieket kezdték görbe 
szemmel nézni. A berlini magyar 
filmesek sorra hazaszivárogtak. 
Ilonán kitört a földéhség. Három-
százharminchat katasztrális hold 
birtokot vásároltatott Abán, nagy, 
sokszobás kúriával. Meleg vízzel 
fűthető üvegházat is csináltatott, 
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A kúriát a XIX. század első felében emeltette a Zichy család klasszicista stílusban, a hagyomány szerint Hild József tervei szerint. Később a filmes Bolváryék lakhelye lett, és itt forgatták Bolváry 
Géza Aratás című filmjét. Az épület ilyen volt 1970-ben. Ma élelmiszeráruház működik benne.

Mattyasovszky Ilona egy korabeli filmplakáton
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melyben orchideákat akart termel-
ni. A gazdasághoz istállót, garázst, 
kovács- és asztalosműhelyt, ólakat, 
baromfiudvart építtetett. A volt 
Zichy-kúriát gazdagon berendezte, 
elektromossággal, gázzal, vízszi-
vattyúval szerelte fel. Megfelelő sze-
mélyzetet toborzott az új, földbirto-
kos életforma mellé. Töménytelen 
pénzt öntött a birtokukba. Ilonát 
Abán kívül más már nem érdekelte, 
Aba lett számára a világ közepe. 
Saját, nagy Mercedesével ingázott a 
filmgyár és a birtok között. Az első 
házasságában – melyből három 
gyermekét hátrahagyva elmenekült 
– felvidéki földbirtokosné volt, aki 
gazdálkodott, cselédeket dirigált, 
és most visszakanyarodott ehhez 
az életformához. Bolgárkertészete 
virágzott, háza tája muskátlik szá-
zától piroslott. Bolváry Géza örült, 
hogy felesége elfoglalta magát, az ő 
dolga az volt, hogy pénzt keressen 
Abának. Aba pedig, mint szom-
jas föld az esőt, elnyelte minden 
jövedelmüket. A Berlin-környéki 
hétvégi tanyájukért kapott vételárat 
is. Az abai földbirtok 478 katasztrá-
lis holdra duzzadt, jeles növényter- 
mesztés, állattenyésztés, ménes- 
tartás dicsérte a gazda szorgalmát.
Bolváry Géza az abai nyugalom éveit 
termékeny munkával töltötte. A kú-
riában forgatta az Aratás című film-
jét, máshol a Kölcsönkért kastélyt, a 
Noszty fiú esete Tóth Marival című 
Mikszáth-regényből készült filmet, a 
Halálos tavaszt, a Mona Lisa elrablá-
sát, a Szívek szimfóniáját, a Tavaszi 
parádét, a Tiszavirágot – a teljesség 
felsorolása nélkül. 
Óriási életereje feleségét, Ilonát 
talán százéves életre ítélte volna, ha 
hajmeresztő sorstragédiája – melyet 
maga idézett elő – nem követke-
zik be. Bolváry Gézának volt egy 
kedves, szeretett, sikeres bankár 

testvére, Feri, és mint ilyen, erős 
szálka Ilona szemében. Ilonának 
pedig volt egy balkézről jött Gyuri 
nevű, fertőző tüdő- és nemibeteg-
ségben szenvedő fia. Mivel Bolváry 
Géza a testvérét a vagyona egy 
részére végrendeleti örökösévé 
kívánta tenni, Ilona ördögi tervet 
eszelt ki fizikai megsemmisítésére. 
A méregdrága hegyi szanatórium-
ból elhozta az abai kúriába már 
nagybeteg fiát, és a leggondosabb 
ápolását rendelte el. A már csonttá 
soványodott Gyurit beköltöztette 
a legszebb vendégszobába. Külön 
főzetett neki. Az edényeit külön 
mosogatták, nem a többi edénnyel. 
Ágyneműjét, fehérneműjét, ruháit 
külön tisztították. Néhány hónapot 
töltött el így Abán a beteg. Amikor 
állapota valamennyire stagnálni 
látszott, édesanyja felvitte egy pesti 
szanatóriumba, és Ferit invitálta 
szívélyesen vendégségbe. A szobát, 
melyben Gyuri lakott, nem fertőt-
lenítették. Étkészletét, ágyneműjét 
sem, melyben utoljára aludt. Gyuri 
poharairól csak a szája látható 
nyomát töröltette le. A kések, 
villák, kanalak nyelét érintetlenül 
hagyatta. Azt a szép, nagy világos 
vendégszobát adta Ferinek, mely-
ben a fertőző beteg Gyuri heteket 
töltött. Feri is csodás kiszolgálás-
ban részesült. A reggelit azon a 
tálcán kapta, amelyen Gyuri. Az 
asztalnál Ilona töltögette a bort a 
kijelölt poharakba. Ferin azonban 
nem fogott a boszorkányság, erős 
antitestek védték. Ilona azonban 
saját fegyverének áldozatává vált: 
elkapta a halálos kórt. Félig suttogó 
szavaiba fulladozva panaszolta 
barátainak, hogy a fia megfertőzte.
Szanatóriumba került. Csonttá 
soványodva, véres köhögőroha-
mok után költözött a másvilágra 
1943-ban. Az özvegy Bolváry Géza 

még megérte Abán az államosítást. 
1945-ben elkészítette a Denevér, 
1955-ben a Magányos szív, halhatat-
lan szerelem, 1958-ban pedig az Egy 

dal száll a világ körül című filmeket. 
Életének utolsó éveiben betegséggel 
küzdött. Németországban, Rosen- 
heimben érte a halál 1961-ben.
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Együtt a Jóbarátok FC

Fister Ferenc nyolcvanéves

Három a legenda: Farkas János, Fister Ferenc és Mészöly Kálmán

Fister Ferenc nyolcvan éve
vakler lajos

Gyakorta játszadozunk a „minden idők” kez-
detű jelzős szerkezetekkel. Székesfehérváron 
jártunkban-keltünkben megannyi legendás 
sportolóval találkozhatunk, akik egykori vagy 
mai sikerek tanúi, résztvevői. Közülük való 
Fister Ferenc is, a zöld gyep mindig mosoly-
gós legendája, a balösszekötők királya, akit 
barátai, a Jóbarátok FC tagjai bensőséges han-
gulatú ünnepségen köszöntöttek nyolcvanadik 
születésnapján.

Kezdjük a tízesztendős Fister Ferivel, 
az Úttörőház SE fiatal tehetségével!
Az Úttörőháznak volt egy toborzója 
a Rózsáskertben, a régi fehérváriak 
ismerik a helyet. Farkas igazgató 
elvtárs toborzott gyerekeket, és ak-
kor kerültem be abba a társaságba, 
amiből később a Petőfi lett.
Mikor derült ki, hogy tehetséges vagy? 
Ki volt a mestered?
A grundon nőttünk fel. Reggel-
től estig kint voltunk a réten, ott 
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futballoztunk, már a nagyobb 
srácok is mindig maguk mellé vá-
lasztottak, mert látták, hogy ügyes 
mozgású vagyok, jól cselezek, így 
kerültem az Úttörőházba is.
Aztán jött a felnőttkorod kezdete, akkor 
Vadásztölténygyári Vasas volt a Vidi. 
1963-ban már ott játszottál.
Igen, sőt már előbb,  mert a Petőfi 
egy tanácsi csapat volt, amely 
feloszlott, és akkor hat vagy hét 
játékos ebből a csapatból ment át 
a Vadásztölténygyárhoz. 1961-ben 
kerültem fel az első csapathoz. 63-
ig voltam Fehérváron, aztán húsz 
hónapra bevonultam katonának, 
akkor kerültem fel Pestre a Vasas-
hoz. Börgöndön voltam katona már 
tizenkilenc hónapja, amikor jött 
Rozner Győző, a Vasas szakosztály- 
vezetője, hogy volna-e kedvem 
felmenni Pestre. Igent mondtam. 
Nekem ez olyan volt, mintha az 
Interhez hívtak volna Milánóba. 
Kérdezte, mit szeretnék. Akkor 
huszonnégy hónap volt a katona-
ság, mondtam: szereltessenek le! 
Ha csak ennyi, mondta, ez nem 

1965-ben, ráadásul a Vasas rendkí-
vül népszerű volt a tengerentúlon, 
Dél-Amerikában is.
Megnyertük a Hexagonal Tornát. 
Úgy kezdődött az egész, hogy a me-
nedzserünk azt mondta, nagyon vi-
gyázzunk, mert a chilei Colo Colóval 
kezdünk, és az olyan, mint Magyar-
országon a Fradi: az egyik legnépsze-
rűbb csapat, óriási drukkertáborral, 
akik szétszedik a bírót, ha nem úgy 
fúj. Ha itt nem kapunk ki nagyon, 
akkor már szép lesz a túránk, bizto-
sítva van minden! 9:3 lett a vége, ide. 
Telefonált ez az úriember, kérdez-
te, mi lett az eredmény. Mondtuk 
neki, hogy 9:3. „Az Isten áldja meg 
magukat, hát nem megmondtam, 
hogy baj lesz?” Nem akarta elhinni, 
hogy mi nyertünk. Nagyon jól indult 
az a torna, a végén a Pelével felálló 
Santos-szal játszottuk a döntőt.
1966 előtt készült a válogatott a világ-
bajnokságra. Kerettag voltál, úgy tűnt, 
kirobbanthatatlan  vagy a csapatból. 
Az összeállítás már adott volt: Gelei, 
Mátrai, Mészöly, Ihász, Mathesz, 
Sipos, Farkas, Bene, Albert, Fister, 

Fenyvesi. Jószerivel ez a csapat szere-
pelt Angliában is. Megsérültél, itthon 
maradtál. Nagyon fáj a lelked ma is?
Ez az egy komoly sérülésem volt. A 
Fradival játszottuk az utolsó előtti 
mérkőzésünket a bajnokságban 
a világbajnokság előtt, a Pál Tibi 
meg jött velem szemben és elvitte 
a térdemet. Térdszalagszakadásom 
volt. Elvittek a kórházba, combtól 
bokáig gipszbe tettek. Így nem tud-
tam kimenni a válogatottal a világ-
bajnokságra. Nem tudtam elmenni 
az olimpiai csapattal sem, mert aki 
nevezve volt a világbajnokságra, 
nem szerepelhetett az olimpiai csa-
patban. Úgyhogy ez az egy sérülés 
kis híján teljesen tönkretett.
Mihez kezd egy legenda, amikor abba-
hagyja? 1973-at írtunk ekkor.
Óriási szerencsém volt, mert édes-
apámnak volt egy kocsmája Felső-
városon. Visszajöttem Székesfehér-
várra, beszálltam a kocsmaüzletbe, 
és a Szabó Laci sógorommal még 
huszonöt évig dolgoztunk.
Arra nem is gondoltál, hogy a 
futballban térj vissza edzőként vagy 
vezetőként?

Elmentem edzői vizsgára, de nem 
akartam edző lenni. Tudtam, hogy 
az életben nem leszek edző, nem 
tudok szigorú lenni a játékosokhoz!
Viszont a barátságok megmaradtak. 
Mészöly Kálmán és Farkas János örök 
életre barátod, a fehérváriakkal ugyan-
így vagy. Hány éves is ez a baráti kör?
Ez egy híres baráti kör, mindenki a 
hetvennél jár. Én vagyok a legidő-
sebb.
Tavaly szögre akasztottad a tornacipőt.
Igen, éreztem a derekamon, hogy 
nem erőltethetem, aztán egy hóna-
pot kihagytam, vagy talán másfelet. 
Hiányzott a mozgás, azóta is pró-
bálkozom: minden csütörtökön egy 
órát játszunk a tornateremben.
Hogyan él Fister „Ficere” Ferenc?
Hála Istennek jól érzem magam, 
akár egy évet is letagadhatnék a 
koromból, mondják a barátaim. 
Talán kicsit kevesebb a levegő: 
ha nagypályán az öregfiúkkal az 
ellenfél tizenhatosánál támadunk, 
és kérik, hogy érjek vissza, az 
lehetetlen. Mondom nekik, hogy 
majd a következő támadásnál 
utolértek!

lehet akadály, hiszen karácsonykor 
megyünk Egyiptomba, Kairóba, és 
ott már kellesz! 
Az egy legendás csapat volt, hiszen 
veretlenül nyertetek bajnokságot 
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Tripla dupla

Belehúztak! Két fehérvári aranyérem

Veszett fejsze nyele

Ivan Petrjak pályafutása első mesterhármasát szerezte

A sportágat népszerűsítő és a magyar parasportolók előtt tisztelgő különleges futamban 
Székesfehérvár is képviseltette magát: középen Mészáros Attila alpolgármester A győztes váltó és edzőik

Tényleg mindent megpróbáltak Girardék, de nem sikerült legyőzni a Villachot

néMeth krisztián

néMeth krisztián kaiser taMás

soMos zoltán

A kosárlabdából vett teljesítménymutató a Vidi 
elmúlt hétvégéjére is igaz: a csapat 4-1-es 
győzelemmel feledtette hazai bizonytalansá-
gát, Ivan Petrjak mesterhármassal tette fel a 
meccsre a koronát, ráadásul botlott az éllovas! 
Tripla siker, dupla öröm.

Van mit javítania hazai renoméján 
a MOL Fehérvárnak, ehhez pedig 
hozzá is látott Joan Carrillo együt-
tese! A Mezőkövesd és az Újpest 
után a Zalaegerszeget is legyőzte 
a csapat, nem is akárhogyan! A ki-
esőjelölt együttes nem kapott esélyt 
Sóstón: Stopira korai gólja és Ivan 

Székesfehérvár adott otthont a 30. Evezős 
Ergométeres Országos Bajnokságnak. Az Alba 
Regia Sportcsarnokban szombaton az igazolt 
ép és paraevezősök valamint az egyetemis-
ták mérték össze magukat, míg vasárnap a 
masters és az amatőr versenyzők küzdelmeire 
került sor.

Remek és rendkívül hatékony moz-
gásforma az evezős ergométer, sőt 
kortalan is – a több mint nyolcszáz 
nevező is ezt bizonyította.

Szabó Dániel illetve az ARAK 4×400-as női vál-
tója is országos bajnoki címet szerzett a hétvégi 
fedett pályás atlétikaviadalon.

Továbbra is Szabó Dániel Magyaror-
szág leggyorsabb atlétája: az ARAK 
vágtázója a hétvégi fedett pályás 
országos bajnokságon megvédte baj-
noki címét, 60 méteren 6,74 másod-
perc alatt ért be az első helyen.
„Az egész mezőny célja, hogy jobb 
legyen a másiknál, és mivel három éve 
folyamatosan sikerül megvédenem a 
címemet, így mindenki engem akar 
legyőzni, követelik a trónt. De ez nem 
hat rám negatívan, sokkal inkább 
motivál, hogy megvédjem a címemet! 
Szokták mondani, hogy címet védeni 

Matematikai esély még van rá, de igen halovány, 
hogy rájátszásba jusson az EBEL-ben a Hydro 
Fehérvár AV19. A szerencse is elpártolt a Volántól.

A Villach elleni mérkőzés utolsó öt 
perce előtt úgy tűnt, kedvezően ala-
kulnak az eredmények a fehérváriak 
számára. Leginkább azért, mert veze-
tett a csapat, közben pedig a riválisok 
meccsei is úgy álltak, ahogy kedvező 
volt. Aztán hiába lett két gól a Volán 
előnye, az osztrákok szépítettek, majd 
egy vitatható emberelőnyt kihasznál-
va az utolsó percben egyenlítettek is.
Hogy még rosszabb legyen a helyzet, 
közben nyert a Znojmo és hosszabbí-
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Petrjak második félidei triplája tette 
emlékezetessé a kilencven percet.
Talán csak Nikolics Nemanja lehe-
tett kicsit csalódott, aki tizenegyest 
rontott.
De a meccs után az ő szája is 
mosolyra nyílhatott, hiszen a 
Ferencvárost 3-0-val intézte el a 
Kuttor Attila vezette Mezőkövesd, 
azaz három pontot faragni tudott 
hátrányán a Vidi.
Szombat este Sóstón a Kaposvár 
látogatásával a bajnokság utolsó 
harmada veszi kezdetét, majd 
megint a Zalaegerszeg lesz az ellen-
fél, ezúttal a Magyar Kupában.
Mozgalmas március elé nézünk!

Az ob-t a házigazda város nevében 
Mészáros Attila alpolgármester 
nyitotta meg. Megköszönte a szö-
vetségnek, hogy Székesfehérvárt 
választották a jubileumhoz.
Különleges betétfutam is rajtolt: a 
magyar parasport napja alkalmából 
a hazai és a nemzetközi paralimpiai 
bizottság vezetői és parasportolók 
is rajthoz álltak.
Közel negyven számban hirdettek bajno-
kot, a legfiatalabb versenyző tizenhá-
rom, a legidősebb nyolcvanhét esztendő-
sen „teljesítette a versenytávot”.

nehezebb, mint megszerezni azt. Most 
megtapasztaltam, hogy így van!” – 
nyilatkozta az ARAK kiválósága, 
Szabó Dániel az ob-t követően.
A nőknél Takács Boglárka biza-
kodott éremben 60 méteren: idei 
legjobbját elérve, 7,51-gyel második 
lett, 200 méteren 24,60-al szintén 
ezüstérmet nyert.
Siskó Zsófia címvédőként indult 
rúdugrásban, ahol 400 centimétert 
teljesítve ezúttal a dobogó harma-
dik fokára állhatott.
A kétnapos viadal zárásaként a nők 
4×400 méteres stafétája tette fel a 
pontot az i-re. Az Enesei Rita, Mátó 
Sára, Zsiga Mónika, Mohai Regina 
alkotta kvartett magabiztos fölény-
nyel nyerte a bajnoki címet, és ezzel 
a fehérváriak második aranyérmét.

tásban az Innsbruck is, így mindket-
ten több pontot szereztek Antti Kar-
hula csapatánál. Egy hosszú szezon 
vége felé persze nem mondhatjuk, 
hogy egy meccsen dől el minden, 
a lényeg azonban immár az, hogy 
inkább csak matematikai az esély a 
nyolc közé kerülésre. Két fordulóval 
a vége előtt öt ponttal áll jobban a 
cseh, néggyel az osztrák rivális, vagy-
is az már nem elég, ha kétszer nyer a 
Volán. A többi nem rajta múlik, csak 
reménykedni lehet a veszett fejsze 
nyele utáni kapkodásban…
Közben a Fehérvári Titánok a hazai 
bajnokságban jól kezdték a ráját-
szást, a pályaelőnyt elvéve két meccs 
után 1-1-re áll a címvédő Fradi ellen.
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06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

08.10	 Sporthírek
08.35 Pszichológus szemmel 

vendég: Egey Tímea 
és Fischer Imre

	 10.00	Fehérvári	délelőtt:	
napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
GyörgyHírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin vendég: 
Szabó	László

 16.00 Fehérvári este: 
könnyed	elemző	
beszélgetések egy-
egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden 
mennyiségben

2020. 3. 6. pénteK

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információ

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási 
lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről.	

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

13.00 Party Zóna: könnyed 
pihentető	műsorfolyam	
a hétvége tükrében, 
óránként friss hírekkel, 
a hazai és külföldi 
zenei élet legkiválóbb 
muzsikáival. 

08.00 Fehérvári hétvége: 
friss	hírek,	időjárás	
és közlekedési 
információ,	műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

	 Műsorvezető:	
Sasvári	Csilla

08.30 Újabb vár készült el a 
Dinnyési Várparkban 
Vendég:	Alekszi	Zoltán

09.10 Természetesen 
egészségesenVendég: 
Supliczné	Tóth	Mária

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonbanélő	
kutyáknak és 
macskáknak Vendég: 
Krepsz	Gyöngyi

11.10 Fitt receptek Vendég: 
Szabó-Farkas	Lilla

11.40 Minden, akit a halról 
tudni érdemes Vendég: 
Szabó	Krisztián

12.10	 A	magyar	királynék	
története Vendég: 
Szalánczi	Viktória

16.10	 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

20.00 Party Zóna: könnyed 
pihentető	műsorfolyam	
a hétvége tükrében, 
óránként friss hírekkel, 
a hazai és külföldi 
zenei élet legkiválóbb 
muzsikáival.

2020. 2. 29. szOMBat

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
ZoltánHírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
08.35	 Autófitnesz	vendég:	

Polgár Tibor
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk.

	 Műsorvezető:	Bokányi	
Zsolt	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.10 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Sasvári	Csilla

13.10 Táncdalfesztiválosok – 
A	Neoton	Együttes	III.	
részVendég:	Kiss	György

14.10	 A	Vörösmarty	Színház	
hírei	Műsorvezető:	
Vakler	Lajos	Vendég:	
Szikra	János

14.40 Hogy készül a 
mesejáték? Vendég: 
Alexa	Ákos

15:10 Filmek a Barátság 
mozi	műsorán	Vendég:	
Krainhoffer	Andrea

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szőllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban Benne: 
óránként hírek és zene 
minden mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk.

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08.10	 Sporthírek
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk.

	 Műsorvezető:	Kiss	
GyörgyHírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában,helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 
Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt  

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin vendég: 
Szabó	László

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

19.10 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden 
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Benne: 
minden órában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk.

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
GyörgyHírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
észvételévelMűsorvezető:	
Bokányi Zsolt

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin vendég: 
Szabó	László

 16.00 Fehérvári este: 
könnyed	elemző	
beszélgetések egy-
egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden 
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

08.10	 Sporthírek
08.35 Állati dolgok vendég:dr. 

Lorászkó	Gábor
	 10.00	Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
GyörgyHírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin vendég: 
Szabó	László

 16.00 Fehérvári este: 
könnyed	elemző	
beszélgetések egy-
egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden 
mennyiségben
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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:	Dányádiné	Reé	Judit
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Kállay	Mária
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	János	
mérnöktanár	2.	rész

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Kovács	Nóri,	a	Balkán	
Fanatik	egykori	énekese		

14:20 Honvéd7 – ismétlés 
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Gáspár	
Sándor	színművész

15:15 Agrárinfó – ismétlés 
15:45	 Kallós	Zoltán-emlékest
	 A	februárban	elhunyt	Kallós	

Zoltán	néprajzkutató,	
népzenegyűjtő	tiszteletére	
rendeztek emlékestet a 
Szent	István	Hitoktatási	
és	Művelődési	Házban	

16:15	 A	teremtés	–	oratórium
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Juhász	Illés
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 Vershúron	–	Dicsőség	

a	versnek	2.	rész
20:50 Finisszázs
 A Trianon kiállítás záró 

beszélgetése	Jankovics	
Marcell	grafikusművész-
filmrendezővel.	A	művész	
beszélgetőpartnere	
Látrányi	Viktória.

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

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Juhász	Illés

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Dányádiné	Reé	Judit
11:40 Agrárinfó – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Kállay	Mária
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Az	év	virága,	a	pipacs	–	

centenáriumi	megemlékezés	
és	fotókiállítás	1918-2018

14:10	 Napi	színes	–	ismétlés
14:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	János	
mérnöktanár	2.	rész

14:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

15:35	 Királyi	Napok	–	a	
XXIII.		Nemzetközi	
Néptáncfesztivál	zárógálája

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 Égi örömök
	 Az	Alba	Regia	Szimfonius	

Zenekar	Farkas	Ferenc	
Hangversenybérletének	
előadása	a	Vörösmarty	
Színházban.	Közreműködik:	
Pasztricsák	Polina,	vezényel:	
Dubóczky	Gergely

21:30 Új Eldorádó – 
dokumentumfilm	

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	 Épí-Tech	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 – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése	

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Sáringer	
Éva	bútorfestő	

16:40	 Épí-Tech	Magazin
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Balajthy	
Ferenc	költő

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	 X.	Fehérvári	Versünnep	

elődöntő	1.	rész
21:45	 Elkészült	immár	a	ház	dicső	

koronája	–	a	Tetőépítők	
Egyesületének	kisfilmje	az	
ács	szakma	hagyományairól

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Balajthy	Ferenc	költő

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

Lajos.	Vendég:	Varga	
Mária	színművész	

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 Harmonia Albensis 2018 

–	A	barokk	nyomában
21:25	 A	hanti	sámán	hagyatéka	

(magyar	dokumentumfilm)	
	 A	Kárpát-medencétől	

négyezer	kilométerre	
méteres hóval borított 
tájon	titokzatos	arcú	ázsiai	
rénszarvaspásztorok élnek: a 
legközelebbi	nyelvrokonaink.	
Néhány	évtizede	nyugat-
szibériai	szülőföldjük	alatt	
irdatlan	mennyiségű	kőolajat	
találtak.	Ezzel	a	hantik	
sorsa	megpecsételődött.

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 – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Varga	
Mária	színművész	

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

Vendég:	Varga	János	
mérnöktanár	3.	rész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 X.	Fehérvári	Versünnep	

elődöntő	2.	rész
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 Honvéd7 – ismétlés 
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Varga	János	
mérnöktanár	3.	rész

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Gayer	
Ferenc	dzsesszzenész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

19:45 Bajnokok városa 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 ZTE	–	MOL	Fehérvár	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

2020. 3. 6. 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 
magazin – ismétlés

11:15 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Gayer	
Ferenc	dzsesszzenész

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

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

Lajos.	Vendég:	Somogyi	
Viktória,	A	hit	kiárusítása	
c.	film	rendezője	

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:05 Agrárinfo
20:35 Hírek – ismétlés 
20:40	 A	hit	kiárusítása	(magyar	

dokumentumfilm)
	 Kis	(magyar)	vallási	

közösségek	harcolnak	
spirituális	otthonaik	
megóvásáért	egy	
modernkori	Dávid	és	Góliát	
történetben.	Az	etnikai	
és az amerikai plébániák 
aggasztó méretekben 
zárnak	be	az	USA	egyes	
részein.	Ez	érinti	az	amerikai	
magyar	közösséget	is...	

21:30	 Ukránok,	pelikánok,	
lipovánok

	 (Magyar	dokumentumfilm)	
A	Duna-delta	már	nem	
az	a	civilizációtól	elzárt	
mocsárvilág,	aminek	Jókai	a	
múlt	században	leírta,	de	a	
Közép-Európából	érkezőknek	
ma	is	távoli	és	titokzatos.

22:10 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 1. 21:30 Új Eldorádó – dokumentumfilm


