FehérVár
2015. november 12.

HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap

fotó: Kiss LászLó

Fotó: Kiss László

Közéleti hetilap

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

Ezren a medencében
29. oldal

Új kazán a Bakony utcában
2. oldal

Átadták a Dunántúl legnagyobb
kormányablakát
7. oldal

Közösséggé érett a katica
13. oldal

VersHúron – hitet adó ifjak
gálaműsora
25. oldal
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Választókerületi programok
Országgyűlés
Vargha Tamás

Az országgyűlési képviselő
irodájában (Piac tér 12–14.) Ungváryné Esztergályos Ildikó munkatárs a képviselői fogadóórák
mellett ügyeletet tart minden
héten kedd, szerda, csütörtök 13
órától 16 óráig.

Dél-Palotaváros
Farkas László

2015. november 12.

Közélet

Novák Rita

Új kazán a Bakony utcában

Megérkezett a Széphő Zrt. Bakony utcai telephelyére az az új kazán, amely kiváltja a Király sori
fűtőerőmű teljesítményének egy részét. Az óriási
szerkezetet ezekben a hetekben telepítik. Várhatóan januártól a város huszonöt százalékának
hőszolgáltatását már ez az új kazán biztosítja.

Jövő héten hétfőtől
szombatig lehet égetni

Köszönet a szociális szférában dolgozóknak

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

A nemzetiségi testület közmeghallgatást tart november 18-án,
szerdán 17 óra 30 perctől a Rác
utca 17. szám alatt, a Szerb Nemzetiségi Házban.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Székesfehérvár belterületén 2015. november
16-tól november 21-ig lehet égetni. Az égetendő
avar és növényi hulladék nem tartalmazhat
semmilyen más kommunális, ipari eredetű vagy
veszélyes hulladékot.

Az őszi égetésre kijelölt héten kedvezőtlen volt az időjárás, így a közgyűlés legutóbbi ülésén felhatalmazást
adott Székesfehérvár jegyzőjének,
hogy jelöljön ki egy új időszakot. Ez
meg is történt: a város belterületén
az avar és növényi hulladék nyílt téri
égetése november 16-tól (hétfőtől)
november 21-ig (szombatig) reggel 8
és este 8 óra között megengedett lesz.
Vasárnap azonban tilos az égetés.
Az avar és kerti hulladék égetése
18. életévét betöltött, cselekvőképes
személy által vagy felügyelete mellett,
a tűzvédelmi előírások betartásával
végezhető, úgy, hogy az égetéssel, az
égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható, és az égetés
az emberi egészséget nem veszélyeztetheti. A tüzelő az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó
anyagot nem tartalmazhat.
A nedves, frissen levágott levelek,
gallyak égetése fokozott füstképződéssel jár, ami balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat. Mindenkit
arra kérnek, úgy gyújtson tüzet, hogy
az a környezetére veszélyt ne jelentsen, a növényi hulladék közelében
más éghető anyag, épület ne legyen.
A kerti égetést minden esetben
felügyeljék, mert az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon
belül tovább terjedhetnek.

A kazán elemeit kétszázötven tonnás daruval emelték a helyükre

kazán üzembe helyezésével megkezdődhet a Király sori telephely
kiürítése. A fejlesztés az ottani
meleg vizes kazánok egy részét
váltja fel, az ott beépített százhúsz
megawattos kapacitásból húsz
megawattot most sikerül kihelyezni. Szauter Ákos hozzátette: utoljára 2010-ben volt az utóbbi ötven
év átlagának megfelelő téli átlaghőmérséklet, azóta az átlagosnál
csak melegebb telek voltak, ami a
rezsicsökkentéssel együtt érezhető

Gáspár Péter
A szociális munka napján ünnepséggel
köszöntötték a szociális ellátásban dolgozókat
a Hiemer-házban. A város által 2012-ben
alapított Pro Caritate Albae Regiae díjat Nagy
Lajosné Horányi Krisztina vehette át.

A Hiemer-házban megrendezett
díjátadón Cser-Palkovics András
polgármester mondott köszönetet
azoknak, akik segítik, támogatják a betegeket, a szegényeket,
az elesetteket: „Nem tudok olyan
hivatásról, ami nagyobb elkötelezettséget igényelne annál, mint másoknak
segíteni, más emberek mindennapi
problémáit felvállalni, fizikai-lelki
támogatást nyújtani. Aki rászoruló
időseket vagy éppen fiatalokat, betegeket, nehéz anyagi helyzetben élőket
gondoz, bátorítja őket, egészen biztos,
hogy nem az élet napos oldalával
találkozik nap mint nap. Éppen ezért
tartom nagyon-nagyon nehéz feladatnak a szociális szférában végzett
munkát, és a vele együtt felvállalt
felelősséget.” – mondta a polgár-

Fotó: Kiss László

November 16-án, hétfőn 17
órakor lakossági fórumot tart a
székesfehérvári Bory Jenő (korábban Tolnai utcai) Általános
Iskolában. Meghívott vendégek:
Cser-Palkovics András polgármester, Bozai István városgondnok, Kovács Zsolt rendőr
alezredes, városi rendőrkapitány
és Nagy Zsolt, a Közlekedési
Iroda vezetője.

Fotó: Bácskai Gergely

Közmeghallgatást tart a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20-án, pénteken
a Városház tér 2. szám alatt.

Daruval emelték a helyére a Széphő
Zrt. új kazánjának kéményét. Egy
közel húsz megawattos meleg vizes
kazánt épít be a cég a Bakony utcai
fűtőerőműbe, melynek nagyobb
elemeit csütörtökön, egy kétszázötven tonnás daruval emelték be a
helyükre. A kazán beemelése előtt a
kéményt építették össze a szakemberek, amit túlméretes szállítmányként
két darabban tudtak a helyszínre
hozni. A daru kívülről, a tetőnyíláson
keresztül emelte a helyére a kémény
alsó tagját, annak rögzítése után
emelték fel a kémény felső elemét.
A Széphő Zrt. vezérigazgatója, Szauter Ákos azt mondta, az új kazán
növeli a cég költséghatékonyságát és
az üzembiztonságot, valamint energiamegtakarítást is hoz. A Bakony
utcában a jelenlegi hat gázmotor ös�szesen 18 MW hőenergiát és ugyancsak 18 MW elektromos energiát
termel. A város hőenergia-igényének
majdnem negyedét képes kielégíteni
az új kazán.
A mintegy kétszázmilliós fejlesztést
erre szakosodott cég végzi. Az új

A Pro Caritate Albae Regiae díjat idén Nagy
Lajosné Horányi Krisztina kapta

mester, majd hozzátette: a cafeteria-rendszer nyújtotta támogatáson
túl új hagyományt szeretnének

Középpontban a felebaráti szeretet
Nagy Lajosné Horányi Krisztina a rendszerváltoztatás utáni időszakban fokozatosan jutott arra az elhatározásra, hogy a rászorultak önkéntes segítésével szeretne
foglalkozni, ebben találta meg élete legfontosabb tevékenységét. Így került
kapcsolatba a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásszal, ahol 1994-től önkéntesként dolgozott, közben másoddiplomát szerzett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
szociális munkás szakán. 1995 júniusától a Karitász-ház vezetője lett. 1996
júniusától igazgatói beosztásban szervezte a Karitász munkáját. Idén január 1-jétől
nyugdíjasként, napi négy órában dolgozik, és adja át tapasztalatait kollégáinak.

a számlákban is. Kiemelte továbbá,
hogy a távhővezetékek felújítása
Fehérváron nemcsak az üzembiztonságot növeli, hanem energiatakarékosabbá is teszi a rendszert.
Az új kazán várhatóan a következő év elejétől biztosítja a város
huszonöt százalékának hőellátását.
Az átállásból a fehérváriak a Széphő
Zrt. vezérigazgatója szerint semmit
nem érzékelnek majd.
(További információ a Széphő Zrt-ről
a www.szepho.hu oldalon olvasható!)

meghonosítani a szociális szféra
munkatársainak megajándékozására. Első alkalommal december
17-én a Balfácánt vacsorára! című
darab megtekintésére invitálják
a munkatársakat a Vörösmarty
Színházba.
Az ünnepségen átadták a Pro
Caritate Albae Regiae díjat, amit
idén a közgyűlés a rászorultak
önkéntes segítése, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok
támogatása és az Alba Caritas
Hungarica Alapítványnál végzett
két évtizedes vezetői-szervezői tevékenysége elismeréseként Nagy
Lajosné Horányi Krisztinának
adományozott.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara oklevelének
átadására is sor került, amit idén
Pál Lászlóné, a székesfehérvári
Egyesített Szociális Intézmény I.
számú Idősek Otthona vezető ápolója vehetett át.
„Székesfehérváron a szociális területen tapasztalt problémák kevésbé
súlyosak az országos átlaghoz képest.
Köszönhetjük ezt azoknak a dolgozóknak is, akik talán éppen ezekben a
percekben is idős emberekhez sietnek
ebéddel, beteget gondoznak vagy
felelős döntést hoznak egy nehéz
sorsú kisgyermek életével kapcsolatban. Fejezzük ki tiszteletünket
azoknak az embereknek, akik ezt a
lelkileg nagyon megterhelő munkát
végzik a hétköznapokban!” – emelte
ki pohárköszöntőjében Brájer Éva
alpolgármester.
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Demonstrál a Fidesz

Szabó Miklós Bence
Nem szűnik a menekültáradat a hidegebb idő
ellenére sem. Az európai politikusok továbbra
sem találják a megoldást. A krízist pedig már
azok is érzik, akik talán sohasem találkoztak
egyetlen migránssal sem.

Törvényjavaslatot nyújt be a Fidesz a
Parlamentnek a kötelező betelepítési
kvóta ellen. Az előterjesztés arra
kötelezné a kormányt, hogy forduljon az Európai Unió bíróságához,
és kezdeményezze a letelepítésről
szóló uniós jogszabály megsemmisítését – közölte Gulyás Gergely, a
kormánypárt frakcióvezető-helyettese
Budapesten. A törvényjavaslatról
legkésőbb december elején szavaz az
Országgyűlés.

Fotó:Kovács Zoltán

A helyzetre való tekintettel aláírások gyűjtésével demonstrál a Fidesz
a kötelező kvóták rendszerének
bevezetése ellen több nagyvárosban
– Pécsen, Miskolcon és Székesfehérváron is. Vargha Tamás és Törő
Gábor országgyűlési képviselők
szerint az unió döntése nemcsak
jogsértő, de a migrációs problémára sem jelent megoldást – ezért
indították az akciót.
„A migránsok az északi országokba
tartanak, mégis Magyarországra
szeretnék visszatoloncolni őket.

A város több pontján gyűjtik az aláírásokat

Meggyőződésem, hogy ez sérti az
országunk szuverenitását, így mindent
el kell követni, hogy kellő erővel fel
tudjunk lépni a kvótarendszer ellen.
Az aláírásokkal szeretnénk biztosítani
azt, hogy a miniszterelnök Brüsszelben
kellő erővel fel tudjon lépni az ellen,

hogy januárban egy Szeged nagyságú
tömeget kelljen befogadnia az országnak.” – hangsúlyozta Törő Gábor,
aki hozzátette: a magyarok már a
nemzeti konzultáció alkalmával
egyértelműsítették, hogy fel kell
lépni az illegális bevándorlás ellen.
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Most azt remélik, hogy a kvótarendszer ellen is hasonló összefogás valósul meg.
Ezt a véleményt osztotta Vargha
Tamás is, aki szerint a kvótarendszer bevezetése nem csak jogellenes lenne, de megoldást sem
jelentene a migrációs problémára:
„Nem kényszeríthet kötelező betelepítési kvótát az Európai Unió egyik
országra sem. A megoldás nem ez – a
megoldást azokban az országokban
kell megtalálni, az EU határaitól távol,
ahonnan a migránsok menekülnek. Ez
a feladat, erre kellene mind a gazdasági, mind a politikai erőfeszítéseket
koncentrálni!”
Vargha Tamás hozzátette, az
aláírásgyűjtő akciót a város több
pontján indították el. A képviselő
facebook-oldalán is közzéteszik naponta az aláírásgyűjtő helyszíneket.
Az aláírásokat egyébként november 7-től gyűjtik, az első napon ezer
fehérvári szignózta az íveket.

Jelenleg 454 tartalékos katona segíti
a migránshelyzet kezelésével ös�szefüggő feladataiban a Magyar Honvédséget – számolt be a honvédelmi
miniszter az Országgyűlés honvédelmi
és rendészeti bizottságának ülésén.
Simicskó István kifejtette: több mint
ötezer katona vesz részt a határvédelmi feladatokban.

FehérVár
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„Állj pályára!”

Szabó Petra

A pályaválasztás minden nyolcadikosnak és minden szülőnek
nehéz. Számtalan kérdés és
kétely fogalmazódik meg ebben
az időszakban – kezdte gondolatait Tanárki Gábor, a Fejér
Megyei Kormányhivatal igazgatója. Valóban, ilyenkor nagy súlyt
cipelnek vállukon a diákok, meg
kell felelni a szülőknek, a barátoknak, a tanároknak, és legfőképpen a jó utat kell megtalálni
saját maguknak. Mészáros Attila,
Székesfehérvár alpolgármestere
köszöntőjében a kiállítás fontosságát méltatta: „Az ember életében
az egyik fontos döntés a pályaválasztás. Ebben nyújt segítséget ez a
két nap, amikor a fiatalok személyesen találkozhatnak az oktatási
intézmények tanáraival, a vállalatok
képviselőivel, a szakigazgatási
szervekkel.”

Fotó: Kiss László

„Állj pályára!” – a mondat különböző helyeken,
különböző emberek száját is elhagyhatja. Egy
aggódó asztronauta is könyöröghet űrhajójának
és a gravitációnak, de egy szülő is könyöröghet
így saját tulajdon gyerekének. Székesfehérváron ezzel a szlogennel rendezte meg a Fejér
Megyei Kormányhivatal a pályaválasztási
kiállítást a Türr István Képző- és Kutatóintézetben november 6-7-én.

A pályaválasztók az aktuális hiányszakmákkal is megismerkedhettek

Idén immár tizenhatodik alkalommal szervezte meg a Fejér Megyei
Kormányhivatal a pályaválasztási
kiállítást. A szakmabemutatóval

és információs börzével egybekötött kiállítássorozaton a pálya- és
szakmaválasztás, valamint a
munkavállalás előtt álló, továbbá

pályamódosító fiatalok és felnőttek bőséges információt szerezhetnek a munkaerőpiaci igényekről
és lehetőségekről.
„A gyerekek megismerkedhetnek a
szakmaszigetek, tanműhelyek révén
és a különböző kísérőprogramok
segítségével a szakmák rejtelmeivel,
ennek segítségével eredményesen el
tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A rendezvényen bemutatkoznak
a különböző oktatási intézmények,
szakok, szakmák is. A résztvevők
információkat szerezhetnek a különféle ösztöndíjprogramokról, illetve
olyan átfogó ismeretet szerezhetnek a
munka világáról, ami az orientációjukat tudja segíteni.” – hangsúlyozta
Tanárki Gábor.
A kiállításon a fiatalok interaktív
foglalkozásokon, játékos feladatokon és üzemlátogatásokon
keresztül ismerkedhettek meg a
kiállítókkal, akik igyekeztek a fiatalok minden kérdésére válaszolni, esetleges aggályaikat, félelmeiket eloszlatni. A rendvédelmi
szervek látványos bemutatóval is
készültek. Ezen kívül napközben
kulturális műsorok is színesítették
a programkínálatot. A gyerekeket
kísérő pedagógusoknak szakmai
fórumot tartottak. A rendezvény
november 7-én, szombaton ért
véget.

Nyílt napok a pályaválasztás jegyében
Intézmény neve
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI
Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI
Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
Arany János Általános Iskola,Speciális Szakiskola és EGYMI
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
Lánczos Kornél Gimnázium
Kodolányi János Középiskola és Kollégium
Gárdonyi Géza Szakképző Iskola
Ciszterci Szent István Gimnázium
Aranykéz Középiskola és Szakiskola
Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola
Comenius Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
Intézmény
072101 Székesfehérvári SZC Árpád
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
06- 22- 315- 369
072102 Székesfehérvári SZC
I. István Középiskolája
06- 22- 315- 029
072103 Székesfehérvári SZC
Bugát Pál Középiskolája
06- 22- 312- 073
072104 Székesfehérvári SZC
Hunyadi Mátyás Középiskolája
06- 22- 312- 428
072105 Székesfehérvári SZC
Jáky József Középiskolája
06- 22- 315- 012
072106 Székesfehérvári SZC
Deák Ferenc Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája
06- 22- 505- 222
072107 Székesfehérvári SZC
Perczel Mór Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
06- 22- 407- 023
072108 Székesfehérvári SZC

Megjegyzés
Nyílt nap ideje
6. osztályos tanulók és a szülők része
2015.11.16.
15.00 órától - 17.00 óráig
8. osztályos tanulók és szülők részére
2015.11.17. és 2015.11.18.
9.00 órától - 11 óráig és 15.00 órától- 17. 00 óráig
8. osztályos tanulók és szülők részére
2015.11. 18. és 2015.11. 24.
8.00 órától 4 bemutató óra, 17.00 órakor szülői tájékoztató
Szakmai nap
2015.11.14.
10.00 óra
I. konzultáció
2015. 12. 7. és 2015.12. 8.
10.00 óra
II. konzultáció
2016. 01. 25. 2016. 01. 27.
10.00 óra
Hat évfolyamos képzésről szóló tájékoztató
2015.11. 17.
16.30 óra és 18.30 óra
Négy évfolyamos képzésről szóló tájékoztató
2015.11. 18.
16.30 óra és 18.30 óra
8. osztályos tanulók és szülők részére
2015.11.16.
15.00 óra
Pályaválsztási
november
december
január
Intézmény
17.00 óra
felelős 6. osztályos tanulók és a szülők része
2015.11.26.
9.00 órától
12.00 óráig SZC Árpád
072101
Székesfehérvári
Schneiderné
2015.11.20.
Szakképző
……….
……….
2015.11.13.
9.00 óra Iskolája és Kollégiuma
Mikes Éva
8-12 óra
06- 22- 315- 369
Időpont egyeztetés után látogathatóak.
072102
Székesfehérvári
SZC
Négy és öt
évfolyamos képzésről
szóló tájékoztató
2015.11.16. és 30.
17.00 óra
2015.11.23.
2015.12.07.
I. István Középiskolája
Lovász Katalin
……….
Nyolc évfolyamos
képzésről szóló
tájékoztató
2015.11.17. és 12.01.
17.00 óra
16.30 óra
16.30
óra
06- 22- 315- 029
2015.12.02. és 09.
9.00
óra
072103 Székesfehérvári SZC
2016.01.06.
Négy és a2015.11.25.
nyolc évfolyamos képzésről
szóló tájékoztató
2015.11.12. és 13.
8.00 Pál
órátólKözépiskolája
Bugát
Hódos Jánosné
………..
14.30 óraszóló „Iskolakóstoló”
14.30 óra
Nyolc évfolyamosnak
2015.12.04. és 2016.01.08.
16.00
0622-órától
312- 073
072104 Székesfehérvári SZC
Telefonos egyeztetéssel reggel 8. 00 órától
2015.12.03. és 04.
2015.12.09. 2016.01.06.
Hunyadi Mátyás Középiskolája
László István
………..
2016 tavasza
14.30 óra
16 óra
06- 22- 312- 428
2015. 11. 24-25., 2015.12.2-3.,
2015.11.04.
2016. 01.27-28.
072105 Székesfehérvári SZC
Jáky József Középiskolája
06- 22- 315- 012
Intézmény

Pályaválsztási
felelős

november

december

január

Schneiderné
Mikes Éva

2015.11.20.
8-12 óra

……….

……….

Lovász Katalin

2015.11.23.
16.30 óra

2015.12.07.
16.30 óra

……….

Hódos Jánosné

2015.11.25.
14.30 óra

………..

2016.01.06.
14.30 óra

László István

………..

2015.12.09.
14.30 óra

2016.01.06.
16 óra

Szabóné Szommer
Ildikó

2015.11.04.
16 óra
2015.11.25.
10 óra

2015.12.09.
16 óra

………..

Szimándl Mária

………..

2015.12.02.
14.30 óra

………..

Deák
Ferenc
Kereskedelmi
072110
Székesfehérvári
SZCés
Vendéglátóipari
Szakképző
Iskolája
Vörösmarty Mihály
Ipari Szakképző
0622- 505- 222
Iskolája

………..

06- 22- 314278
072107
Székesfehérvári
SZC
Perczel Mór Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
06- 22- 407- 023
072108 Székesfehérvári SZC
Széchenyi István Műszaki

Zsipi Gyula

………..

2015.12.16.
15 és 16 óra

072101 Székesfehérvári SZC Árpád
072106 Székesfehérvári SZC
Szakképző
Iskolája és Kollégiuma
Deák Ferenc Kereskedelmi és
0622- 315- 369 Szakképző Iskolája
Vendéglátóipari
072102
Székesfehérvári
SZC
06- 22- 505222
I. István Középiskolája
072107
Székesfehérvári
SZC
0622- 315029
Perczel Mór
Szakképző Iskolája
és
072103
Székesfehérvári
SZC
Kollégiuma
Bugát Pál Középiskolája
06- 2222- 312407- 073
023
06072108 Székesfehérvári
Székesfehérvári SZC
SZC
072104
Széchenyi
István Középiskolája
Műszaki
Hunyadi
Mátyás
Szakközépiskolája
0622- 312- 428
06- 22- 514- 040
072105 Székesfehérvári SZC
072109
Székesfehérvári
Jáky
József
KözépiskolájaSZC
Váci22Mihály
06315- Ipari
012 Szakképző Iskolája
és Kollégiuma
06- 22- 315514
072106
Székesfehérvári
SZC

Szabóné Szommer
Ildikó
Pályaválsztási

felelős

16 óra
2015.11.25.
november
10 óra

2015.12.09.
16 óra

Schneiderné
Mikes Éva
Szimándl Mária

2015.11.20.
8-12 óra
………..

Lovász Katalin

2015.11.23.
16.30 óra

Zsipi Gyula
Hódos Jánosné

………..
2015.11.25.
14.30 óra

László
István
Poór Mária

2015.11.11.
………..
15- 18 óra

2015.12.09.
2015.12.02.
14.30 óra
óra
15-18

2016.01.06.
………..
16 óra

Szabóné Szommer
Ildikó
Kelemen Tamásné

2015.11.04.
16 óra
2015.11.25.
2015.11.25.
8-10
13óra
óra

2015.12.09.
16 óra
………..

………..

2015.12.02.
14.30 óra
2015.12.09.

………..

………..

december

január

……….
2015.12.02.
14.30 óra
2015.12.07.
16.30 óra

……….
………..

2015.12.16.
15 és
16 óra
………..

Szimándl Mária

………..

Becsei Lajos

………..

Zsipi Gyula

………..

2015.12.16.
15 és 16 óra

2015.11.11.

2015.12.02.

……….
………..
2016.01.06.
14.30 óra

………..

………..

………..

közéleti hetilap
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Egyre drágábbak az ingatlanok
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Szabó Petra

A 2009-es válságot követően
az ingatlanok ára igen mélyre
zuhant. Ezzel egy időben a
banki betétek kamatai is estek,
a megtakarított pénzt szinte
nem érte meg banki betétekben tartani. A befektetők
ekkor fordultak újra az ingatlanpiac felé. Akinek sikerült
lakást vásárolnia, igen jól járt,
ugyanis a pénze értéke is megmaradt, sőt akár extra profitot
is termelhet. Az ingatlanokat
felvásárolták, aminek következtében csökkent a kínálat, és
ez jókora ingatlanár-robbanást
eredményezett. Egy belvárosi
téglaépítésű, negyven négyzetméteres lakást a tavasszal még
tízmillió forintért meg lehetett
venni, most tizenhárom millióba kerül.
A paneloknál is hasonló a
helyzet. Év elején nyolc-kilenc

Fotó: Kiss László

A lakáspiac 2014-ben élénkült fel, azóta
folyamatosan pörög, 2015-ben már a
válság előtti mutatók közelébe ért mind
a kereslet, mind az árak szempontjából.
Az elmúlt fél évben közel harmincöt százalékkal növekedett az ingatlanok ára.
A drágulás leginkább a nyolc-tíz milliós
árkategóriájú lakásokat érintette.

A panellakások ára is milliókat emelkedett

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

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
E-mail: ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt
udvarban parkolóhelyek;
Irodák:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
irodahelyiségek;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában,
a piacnál (89 m 2) használaton kívüli
hőközpont.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán

millió forint között lehetett
vásárolni egy ötven négyzetméter alapterületű lakást. Ugyanazokért az ingatlanokért most
az akkori ár közel harmadával
többet, tizenegymillió forintot
kell fizetni. Eddig a zárószinti,
azaz a negyedik vagy a tizedik
emeleti lakások az olcsóbb
kategóriába estek, jelenleg
ezekért a lakásokért is jóval
többet kérnek.
„Folyamatosan emelkednek a lakásárak. Ez azért van, mert óriási
a kereslet, a kínálat pedig folyamatosan csökken. Tulajdonképpen
a jó lakásokat már megvásárolták.
Ennek a következménye, hogy
az árak még mindig emelkednek.
Valószínűleg még a jövő évben is
ez a tendencia marad.” – mondta
el lapunknak Viktor Ferenc
ingatlanszakértő.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

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

Az ingatlanárak növekedése
miatt az albérletek díja is több
tízezer forintot ugrott. Néhány
éve 40-50 ezer forintért már
berendezett lakásba költözhetett a bérlő, jelenleg egyre
több helyen közel a dupláját
kell kifizetnie. Az áremelkedéseknek mindkét esetben a
kínálathiány az oka. Viktor
Ferenc szerint a beruházások
jelentenének megoldást: „Ingatlanokat kell építeni! A kétezres
évek elején annyi beruházás volt
a városban, hogy tulajdonképpen
volt elegendő lakás a piacon.
Most valószínű, hogy az építkezések oldanák meg a helyzetet,
de ehhez a befektetőknek kedvet
kéne kapni.”
Az elmúlt időszakban leginkább készpénzes vevők,
befektetők vásároltak ingatlant. Sokan a bankokhoz
fordulnak hitelkérelemmel,
hogy magukénak tudhassák
álmaik otthonát. A bankok
jóval óvatosabbak lettek, alaposan felmérik, kinek adnak
kölcsönt, és ki az, akinek még
gyűjtögetnie kell. Bár jobbak
a hitelkonstrukciók, ugyanakkor a bankok szigorították is
a feltételeket. A reklámokban
gyakran találkozni a húsz
százalékos (csábító) önerővel,
azonban ritka az, aki meg is
kapja hozzá a többi pénzt. Aki
ingatlanvásárláson töri a fejét,
számoljon azzal, hogy közel
negyven-ötven százalékos
önerővel kell rendelkezni az
ingatlanhitelekhez. Hogy mi
fog történni jövőre az ingatlanárakkal, talán senki sem
tudja előre megmondani.
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Összefogás Székesfehérvár művészetéért

Egy komplex, 2022-ig tartó kutatási
programon alapuló kiállítás-, kiadvány- és
rendezvénysorozat indult el Székesfehérváron múlt szombaton. A programban a
fehérvári intézmények összefogása mellett
együttműködési megállapodás született az
országos múzeumokkal, könyvtárakkal és
levéltárakkal is.

A Székesfehérvár Művészete
program Magyarországon egyedülálló tudományos és társadalmi kezdeményezés. A cél, hogy
a projektben résztvevő szakemberek módszeresen kutassák és
tekintsék át a város ezeréves történelmét és művészettörténetét.
A résztvevő szakmai közösséget
történészek, művészettörténészek, régészek, zene- és néprajztudósok alkotják.
Cser-Palkovics András polgármester biztos abban, hogy a
felkért kutatók élnek a kivételes lehetőséggel és olyan
eddig ismeretlen tudásanyagot
halmoznak fel, amely áttörést
jelent Székesfehérvár számára:
„Ha a munkát a hozzáértők úgy
végzik, ahogy azt elhatároztuk,
akkor ez a most aláírandó megállapodás áttörést jelent. Látni kell,
hogy a folyamatnak még nagyon az
elején járunk, nehéz megmondani,
hogy 2022-ben mi lesz az eredménye. Azt gondolom, hogy amit
az együttműködő felek, a szakmai
szervezetek, tudományos életünk
jeles szereplői elképzeltek, és amit
a mai nap megfogadnak, nagyon
komoly eredményre vezethetnek,
elsősorban abban, hogy a város
történelme és művészettörténete
feldolgozásra illetve kutatásra
kerüljön. Nagyon fontos, hogy a
jövőben időről időre megjelenjenek
olyan kiállítások, kiadványok,
amelyek egy-egy korszak vonatkozásában bemutatják városunk
történetét.”
Smohay András, az egyik
„ötletgazda”, a Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum igazgatójaként fontosnak tartja, hogy
az eddigi alapokat megtartva
a tudományos kutatásokkal
további, eddig feltáratlan kultúrtörténeti események kerüljenek napvilágra: „Hosszú évek
óta sok-sok ember dolgozik azon,
hogy Székesfehérvár múltját minél
átfogóbban, részletgazdagabban fel
tudjuk tárni. Mondhatom azt is,
hogy ez egy évszázados folyamat,
amelynek egy újabb állomásához
érkeztünk. Megpróbáltuk összegyűjteni az országból illetve a városból
azokat a kollégákat, akik segítenek
meghatározni azt a módot, aminek
mentén fel tudjuk dolgozni a város
történetét, akik segítenek kitalálni
azokat a témákat, amelyeken keresztül mélyebb ismereteket tudunk
adni a széles közönség számára.
Szeretnénk meghatározni azt a
munkamenetet, amely a következő
hét évben vár ránk. Egy folyamatba
ágyazottan kell szemlélni azt, amit
most teszünk. Egyrészt a kutató
szakemberek eddigi munkáját foly-

tatjuk, másrészt pedig próbálunk
új utakat keresni: megpróbáljuk
megtalálni azokat az új kifejezési
formákat, amivel a ma emberének
tudjuk közvetíteni ezeket az ismereteket.”
Szűcs Erzsébet művészettörténészként egyedülálló kihívásként tekint a programban
résztvevők előtt álló hét évre:
„Ez egy Magyarországon egyedülálló, de Közép-Európában már ismert
program: egy-egy város illetve
régió tudományos szakemberek
bevonásával feldolgozza a történelemben és a művészettörténetben

mokat jelöl meg. A mi munkánk az
egész összeolvasása lesz, hogy négy
kronológiai szektorban – szemben az eddigi, hatvanas évekbeli
publikációkkal – nem 1848-cal
fejeznénk be a kutatást, hanem
a mával. Meggyőződésem, hogy
egy mai ember arra vágyik, hogy
Székesfehérvárt egy egyetemes perspektívában láthassa. A középkornál és a barokknál még elérhető az
egyetemes történet, hiszen egységes
volt a város, de nekünk azt is meg
kell vizsgálnunk, hogy Székesfehérvár mikor érte el újra országos és
nemzetközi jelentőségét, amivel a

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

A 2022-ig tartó program igaz áttörést jelent városunk kulturális életének megismerésében

betöltött szerepét. Az alap, hogy
összefogunk az ország vezető tudósaival, a helyi potentátokkal, és egy
tudományos programot dolgozunk
ki. Ez a terv itt Székesfehérváron
tavaly tavasszal indult el, amikor
a polgármester felkérésére a helyi
művészettörténészek összeültek, és
meghatározták azt a nagyszabású
együttműködési megállapodást,
amit most formába öntünk.”
A projekt szakmai vezetője,
Marosi Ernő Széchenyi-díjas
művészettörténész, akadémikus,
elmondta, elképzeléseik szerint
olyan tanulmányok, kiadványok,
kiállítások készülnek az egyedülálló mintaprojekt keretében,
amelyeknek köszönhetően
Fehérvár újra felkerülhet Európa
művészettörténeti térképére:
„Amennyire én látom, az elgondolás, a szándék egyértelmű. Rögzítenünk kell, hogy ez a program a
polgároknak szól, illetve a szakmák
kitárulkozását jelenti feléjük. Ez
a program kiállításokat, katalógusokat, maradandó kézikönyveket
jelent. Számít a nézőre, az olvasóra,
a helyismeretre, számít az érdeklődésre és abból indul ki, ami a
művészettörténet modern publikációinak nagyon fontos eleme: hogy
a publikáció kapcsolódik a feltárt és
kutatott történetekhez. Tartalmában
összeadódik az egyes kutatási területek eredményeivel, és konkrétu-

középkorban rendelkezett. Ezen el
kell gondolkodnunk, hiszen talán
1838 táján volt ehhez a legközelebb. Szeretném hangsúlyozni, hogy
szeretnénk 1938-hoz visszacsatolni.
Ez természetesen nem szimpátiát
és nem előképkeresést kell, hogy

hangsúlyozzon, hanem mert a maga
valóságában történtek meg azok az
események, amelyek Székesfehérvárt újra felemelték.”
Kovács Péter Barnabás és Kovalovszky Márta az elmúlt fél
évszázadban sokat tett azért,
hogy megismerhessük Székesfehérvár kulturális örökségét,
művészettörténetét. Kovács
Péter Barnabás természetesnek
tartja, hogy ebben az új projektben is szerepet vállaljon:
„Nagyon örülök, hogy megkezdődik
ez a program. Úgy érzem, ami ezzel
a dokumentummal elindul, egyfajta
folytatása annak, amit mi annak
idején elkezdtünk Fitz Jenővel és
Petres Évával. A hatvanas évek
legelején, amikor Székesfehérvár
XX. századi művészettörténetét
kutattuk, egyfajta belső fejlődést
tapasztaltunk. Azt a fantasztikus
fejlődést, amelyen ma városunk
keresztülmegy, be kell mutatnunk,
fel kell dolgoznunk. Ne feledjük, az
elmúlt húsz évben sorban jelentek
meg a művészeti iskolák Székesfehérváron, s ma már elmondhatjuk,
hogy városunk a legszűkebb elitbe
tartozik ebben a kontextusban is.”
A program első kutatási éve
2016 lesz, az első eredményeket
várhatóan 2017-ben ismerhetik
meg a program után érdeklődők.
A Székesfehérvár Művészetéért
projekt 2022-ig tart, az Aranybulla kiadásának 800. évfordulójáig, amit emlékév keretében
ünnepel majd Székesfehérvár.

A projektnyitón az önkormányzat
együttműködési megállapodást írt
alá a Székesfehérvári Egyházmegye,
a Szent István Király Múzeum, a
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény,
a Városi Levéltár és Kutatóintézet,
a Székesfehérvár Turizmusáért
Egyesület, a Székesfehérvári
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
és a Fehérvári Programszervező Kft.
képviselőivel.

A világ Koczka módra
Heiter Dávid Tamás
Jövő héten szerdán lesz a Fehérvár Médiacentrum saját készítésű, A világ Koczka módra című
portréfilmjének premierje a Fehérvár Televízióban. Ebből az apropóból beszélgettem a film
két alkotójával, Palkó Zsuzsával és Németh
Zoltánnal, de a film főszereplőjét, Koczka Bélát
is megkérdeztem az elkészült alkotásról.

Koczka Béláról azon kívül, hogy
itt él Fejér megyében, egy Mány
melletti tanyán, azt érdemes tudni,
hogy lovakkal foglalkozik és lovas
túrákat szervez, valamint kutatja,
őrzi és terjeszti az ősi magyar,
székely, csángó hagyományokat.
Teszi ezt nemcsak itthon, hanem
Erdélyben is, egészen pontosan
Csinódon, a Csíki-havasokban, a
történelmi Magyarország peremén.
Életfilozófiáját a legrövidebben úgy
lehetne összefoglalni, hogy a lovagláshoz nem szükséges más, csak
jó szív, jó ló és elhatározás: menni

kell! Persze ahogy az a filmből is
kiderül, ennél sokkal többről van
szó. Egy olyan világba nyerhetünk
betekintést, ami itt bizsereg mindannyiunk bőre alatt, és amit sajnos
kezdünk elfelejteni.
Megkértem a film két alkotóját és
a főszereplőt, mondjanak egy-egy
mondatot arról, miért érdemes ezt
a filmet megnézni. Kollégáim válasza egyértelmű volt: Koczka Béla
egy egyedülálló jelenség, akit meg
kell ismerni! A főszereplő válasza
pedig szerényen így hangzott: „Sok
méltatlan dicséret elhangzott az irányomba. Ha átjön a filmből, hogy
lovagolni és lovas túrázni jó dolog,
akkor nem éltem hiába!”
Ha magamnak teszem fel a kérdést,
akkor pedig azt válaszolom, hogy a
film kedvet hoz a jó szívhez, a jó lóhoz, és ekkor nincs is más teendő:
csak menni. Nyergeljen át Ön is
november 18-án 20 óra 20 perckor a
Fehérvár Tévére!
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Átadták a Dunántúl legnagyobb kormányablakát
Bácskai Gergely

Az ország egyik legnagyobb modern, integrált ügyfélszolgálatát
alakították ki az elmúlt három
hónap alatt az eddig okmányirodaként szolgáló Koch László utcai
épületben. Az épület állapota és a
nagy létszámú ügyfélforgalom már
régóta szükségessé tette a felújítást, amely széleskörű együttműködés keretében, a Fejér Megyei
Kormányhivatal, Székesfehérvár
Önkormányzata és a Honvédelmi Minisztérium összefogásával
valósult meg, többek között a város
nyolcvanmilliós támogatásával. A
kormányablakká alakítás a szolgáltatások színvonalának emelkedését, méltó körülmények között
történő munkavégzést és gyorsabb,
hatékonyabb ügyintézést tesz
lehetővé.
„Itt, az ország egyik legnagyobb,
második generációs kormányablakában
méltó körülmények között fogadhatjuk

Fotó: Bácskai Gergely

Átadták a Dunántúl legnagyobb kormányablakát szerdán Székesfehérváron: a Koch László
utcai integrált ügyfélszolgálatot összesen 232
millió forintból valósítottak meg.

A kormányablakban négyszáztizenkét hatósági ügytípus intézhető

az ügyfeleinket, és megfelelő körülmények között dolgozhatnak jól képzett
kormánytisztviselőink, szakembereink.” – mondta Simon László Fejér
megyei kormánymegbízott.
Cser-Palkovics András polgármester szimbolikusnak nevezte
a kormányablak létrejöttét, mert

MEGHÍVÓ
A SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelési Osztálya ezúton értesíti a tisztelt társasházi számvizsgálókat, számvizsgáló bizottsági tagokat, tulajdonosokat, hogy
fórumot rendez.
Időpont: 2015. november 25. 17 óra
Helyszín: SZÉPHŐ Zrt. 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. Nagytanácsterem
Témakörök:
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• Társasházak villamoshálózatának felülvizsgálata, amperbővítés kérdésköre
Előadó: Sellei Gábor, Villamos Biztonságtechnikai Felülvizsgáló
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• Tájékoztató mellékvízmérők cseréjéről, hitelesítéséről, a felhasználók
költségeiről
Előadó: Hegedűs Sándor, SZÉPHŐ Zrt. Társasház-kezelési osztályvezető
• 146/2014. (V.5.) Kormány rendelet ismertetése felvonók felújításáról
Előadó: Kész Ottó, ALBA-LIFT Kkt.
• Kérdések-válaszok
Jelenlévők a SZÉPHŐ Zrt. részéről:
Dr. Vajda Ádám stratégiai igazgató
Dr. Németh Mátyás ügyvéd
Hegedűs Sándor társasház-kezelési osztályvezető
Társasházi ügyintézők
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06-22/541-300/3013
06-70/492-0699
szakonyine.anita@szepho.hu

megmutatta, mekkora erő van
abban, amikor a nagyváros és
az állam, az önkormányzat és az
állami hivatal összefog. Vargha
Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője szerint önmagában az új létesítmény nem sokat
ér. Akkor lesz hasznos a polgárok

számára, ha a dolgozók megtöltik
élettel, és lelkiismeretesen igyekeznek megoldani a különböző
problémákat.
L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára avatóbeszédében
hangsúlyozta, hogy az emberek
erős és határozott államot szeretnének, mely megvédi őket, mint
legutóbb a migrációs válság közepette tette. Ugyanakkor elvárás
még az állammal szemben, hogy ne
látszódjon. Mindez akkor valósul
meg, ha a kórházban keveset kell
várni, ha a hivatalban nem kell
hosszú ideig sorban állni. Amikor nem látszik az állam, akkor
végzi jól a dolgát. Ennek jegyében
születtek meg a kormányablakok,
melyek ezeket a célokat képesek
megvalósítani.
Fejér megyében még három helyen
terveznek kormányablakot nyitni.
Novemberben adják át a gárdonyi
kormányablakot, míg Bicskén
2017-ig új járási hivatali épület
épül, amiben szintén lesz integrált
ügyfélszolgálat, továbbá a megújuló
székesfehérvári vasútállomáson is
kialakítanak egy kisebb kormányablakot.

Váltson
tisztességes, átlátható,
szakszerű és megbízható
társasházkezelésre!
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését, megbízható szakértői
háttérrel, új díjcsomagokkal!
Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról!

tarsashazkezeles@szepho.hu
email címen
illetve

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707
telefonszámon
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Gorsium: célegyenesben a felújítás
Újjászületik a háromszor elpusztult város

az megőrizte az utókornak a padló
alatti tárgyakat. Pontosan behatárolható az alapanyagok, főzőedények, találáshoz használt edények,
tányérok és korsók helye is.

Látrányi Viktória
Hamarosan befejezik a Gorsium Régészeti Park
és Szabadtéri Kiállítás területén a felújítást.
A szakemberek szerint ez december közepére
várható. A beruházás során látványos elemek
épülnek fel, ugyanakkor féltő gonddal őrzik
a múlt emlékeit. A mintegy nyolcszázmillió
forintos fejlesztés során az ókori élet élményszerű, vonzó bemutatására törekednek, korhű
környezetben.

Fotók: Kiss László

Hatalmas változások történtek az
elmúlt hónapokban a római kori
település, Gorsium területén. A
felújítás a végéhez közeledik. A
tervek grandiózusak, s a mostani
beruházással hosszú távon meghatározásra kerülhet Gorsium
fejlődési iránya.
„Gorsium egyedisége abban áll, hogy
távol fekszik a mai civilizációtól, hiCélegyenesben a Gorsium Régészeti Park felújítása
szen Tác községtől másfél kilométerre
található a régészeti park. Nem épült
években nagyon gazdag kulturális élet
valamint a részben a védőépület
rá újkori település, így lehetőség nyílik zajlott itt, számos színházi előadásnak, alatt elhelyezkedő lakomaterem és
az ókori élet élményszerű, attraktív
koncertnek adott otthont Gorsium. So- pincéje is látogathatóvá válik. A
bemutatására, korhű környezetben.
kan várjuk, hogy a felújítás után újra
pincében egy korhűen berendezett
Kutatási jelentősége is van, hiszen
a kulturális élet meghatározó színhelye tárolóhelyiséget tekinthetnek meg
Kelet-Pannónia császárkultuszának
legyen a park. Az is fontos, hogy több
az érdeklődők a régészeti feltárások
volt egykoron a színhelye, reprezentahelybéli embernek tudnak munkát adni
tív épületekkel.” – mondta el Nádorfi a régészeti park területén. Már évekkel
Gabriella régész, a projekt koordiezelőtt elindult egy közmunkaprognátora.
ram, amit Magyarország kormánya
Nem titkolt cél, hogy a látogatók
és Tác község önkormányzata együtt
egy egész napot eltölthessenek a
Gorsium-projekt néven futtat. Több
parkban, sőt ahhoz, hogy mindent
tucat táci illetőségű ember dolgozik itt,
megismerjenek, bejárják a környék és azon vannak, hogy a parkot szép
látnivalóit, több napot kelljen itt
állapotban tartsák.” – tette hozzá
tölteni. Kedden bejárást szerveztek, Horváth Tamás.
ahol az is elhangzott: célegyenesben van Gorsium megújulása. A
Élményszerű bemutatás korhű
szakemberek szerint december
környezetben
közepén várható a műszaki átadás.
Horváth Tamás, Tác polgármesteMegújul a romterület északi oldare szerint a beruházástól várható
lán álló védőépület, az úgynevezett
az is, hogy a település és a térség
Freskós ház. A II-III. századból
még keresettebb célponttá váljon
származó lakóház két falfesta turisták körében: „A nyolcvanas
ményekkel díszített lakószobája

Hatalmas erődfal magasodik Gorsium fölé

A látogatóközpont tervezése során elsődleges szempont volt, hogy a római korhoz igazodva, de
modern köntösbe bújtatva szerves részét képezze majd a tájnak az épület

során előkerült, főzéshez és étkezéshez használt edényekkel. Érdekesség az is, hogy pontosan tudjuk,
egykor mit és főképp hol tároltak a
lakomaterem pincéjében. Amikor
az épületet felgyújtották és leégett,
a lakomaterem padlója lezuhant.
A rómaiak nem nyúltak hozzá, így

Gorsium eredeti városfalának nyomvonalán tíz méter magas kilátó épül, ahová ha
felmegy a látogató, egész Gorsiumot belátja. A színház hátteréül szolgáló erődfal
egy szakaszát a hozzá kapcsolódó két oldal- illetve saroktoronnyal műemléki rekonstrukció keretében mutatják be. A falfelülethez 972 köbméter betont használtak
fel, háromezer négyzetméter a kőfelület. Az erődfal tíz méter magas, maga az „L”
alak kétszer hatvan méter, és van három bástya. A fal és a tornyok teteje funkcionál
majd kilátóként is, innen tekinthetik át a régészeti park egész területét a látogatók.

A mintegy nyolcszáz négyzetméteres látogatóközpontban fogadótér
és állandó kiállítás is helyet kap
majd. Lesz egy olyan időszakos
kiállítótér is, melynek a belső falai
mozgathatók lesznek. Kisebb és nagyobb kiállítások megrendezésére
is alkalmas lesz, de konferenciateremként is funkcionálhat.
A meglehetősen rossz állapotban
lévő, római kori lakóház mintájára
készült U alakú épületet szintén
felújították. Szinte rá sem lehet
ismerni! Az épületben részben az
eredeti funkciót betöltő helyiségeket – irodák, raktárak – alakítottak
ki, másik szárnya pedig látványraktárnak ad majd helyet, ahol a
feltárások során előkerült leleteket
mutatják be. A kerámiatöredékek,
téglák, több mázsás kövek részben
a park területén lesznek láthatóak,
hiszen a projekt részeként a Zichy

A munkálatok még folynak

pince belső terét is felújítják. Több
terem méretű, üvegcsempével bélelt
hordóját kibontják, ezek a továbbiakban vitrinként funkcionálnak. A
kiállítótér a tervek szerint később
kőfaragványok, egyéb kőemlékek,
rekonstrukciók kiállítóhelyéül
szolgál.
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Jubilál a Gyöngyvirág Óvoda
Gáspár Péter

Iskolatörténeti kiállítással és időkapszula elhelyezésével kezdődtek el a jubileumi hét programjai a
fennállásának negyvenedik évfordulóját ünneplő Bugát
Pál Középiskolában.
Fotó: Bácskai Gergely

Az óvónők és a gyermekek színes műsorral
készültek az évforduló alkalmából

mégis szívesen emlékeznek vissza a
kezdetekre. A jubileum alkalmából
szervezett ünnepségen három olyan
óvodapedagógust is köszöntöttek,
akik a kezdetek óta itt dolgoznak,
dolgoztak. Kiss Lászlóné, Pap
Jánosné és Devecseri Ferencné az
intézmény indulása óta óvja az óvoda gyerkőceit. A házigazdák minden
vendégnek egy-egy kis kiadvány
átadásával kedveskedtek, ami egy
receptgyűjtemény azon finomságok
leírásával, amiket az óvodában a
gyerekek és óvónők együtt szoktak
elkészíteni.
A Gyöngyvirág Óvoda a napokban
egy másik jeles eseményt is ünnepelt:
a Virágos Magyarországért versenyen
díjat vehettek át környezettudatos pedagógiai munkájuk elismeréseként.

Brájer Éva alpolgármester elmondta, a diákoknak köszönhetően már napok óta lehet
látni az iskola falain kívül is, hogy ünnepre
készülnek. Az iskola azontúl, hogy kreatív,
jeleskedik a város ünnepein és a különböző fehérvári rendezvényeken is.
Hódos Jánosné tagintézményvezető-helyettes beszédében kronológiai
áttekintést adott az intézmény negyvenéves múltjáról. Ebből kiderült, hogy az
Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola
néven alapított intézmény 1975 óta áll a
Gyümölcs utcában. Számos, a megyében és különösen a városban dolgozó
szakember szerezte meg ismereteit e
falak között. 1992-ben gimnáziumi, míg

1993-ban szakközépiskolai világbanki
képzés, majd később környezetvédelmi
képzés is útjára indult az iskolában. Bugát Pál orvos és nyelvújító nevét 1994-ben
vette fel az intézmény, mely manapság
kétféle képzéssel foglalkozik: egészségügyi és környezetvédelmi érettségi
alatti szakközépiskolai, valamint OKJ-s
szakképzésekkel. A Bugát ökoiskolaként
is működik, és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája. 2007-ben megkapta
a Fejér Megyei Minőségdíjat.
A köszöntők után az udvaron időkapszulát helyeztek el. A jubileumi hét
tudományos diákkonferenciával, irodalmi
teaházzal, környezetvédelmi és egészségügyi vetélkedővel folytatódott. November
15-én gálaműsorral ünnepel az iskola
a Vörösmarty Színházban, amelyen a
jelenlegi és egykori diákok produkciói
mellett többek között az Alba Regia
Táncegyüttes és a Szent György Kórház
kórusa is fellép.

Fotó: Kiss László

Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepli
idén a Gyöngyvirág Óvoda. Az egykori és jelenlegi
óvónők és a gyerekek közösen ünnepeltek.

A Videoton 1975-ben építette a modern,
különleges alaprajzú, kétszer nyolc csoport
befogadására alkalmas óvodakomplexumot, aminek nyitvatartása az üzemben
dolgozók munkaidejéhez igazodott. A
kilencvenes években a gyár átadta a
komplexumot az önkormányzatnak, ami a
későbbiek folyamán két különálló intézményként működött tovább: Pozsonyi Úti
Óvoda és Gyöngyvirág Óvoda. A kilencvenes évek végén az Egészségesebb Óvodák
Nemzeti Hálózatának bázisintézménye lett
a létesítmény, majd a Pozsonyi úti Óvodában autista gyerekek gondozásába kezdtek.
Később létrejött két német nemzetiségi
csoport, illetve az intézmény megkapta
a Madárbarát és a Zöld Óvoda címet is.
2011-ben összevonásra került a Pozsonyi
úti Óvoda és a Gyöngyvirág Óvoda, így
Székesfehérvár legnagyobb óvodája lett
Gyöngyvirág Óvoda-Kindergarten Maiglöckhen néven. Jelenleg tizenöt csoporttal
működnek, köztük egy autista csoport és
két német nemzetiségi csoport.
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Negyvenéves a Bugát

Leffelholcz Marietta

Színes műsor tarkította az intézmény elmúlt negyven évének felelevenítését. A Gyöngyvirág Óvoda
1975-ös indulásakor a Videoton
óvodájaként működött, később
került csak az önkormányzathoz.
Azóta hosszú utat tett meg az ovi,
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FehérVár

10

Utazás

2015. november 12.

Nyitnak a karácsonyi vásárok

Kurucz Tünde
Cukros-fahéjas illat, legalább tíz méteres karácsonyfa
és csodálatos színekben játszó fényfüzérek – november
közepén nyitnak világszerte a nagyobb karácsonyi
vásárok, ahol a rumpuncs, a forralt bor és a kézműves
ajándékok bűvöletén túl rengeteg érdekes programmal
várják a látogatókat.

A bécsi Cristkindlmarkt a karácsonyi
vásárok alfája és omegája. Idén november
14-től a Rathausplatz csillogó mesevilággá
változik. A legkisebbek felülhetnek a Jézuska expresszre, barkácsolhatnak Jézuska műhelyében. Karácsonyi képeslapot
adhatnak fel a Mennyei Postahivatalban
és egy jászolkiállítást is megnézhetnek.
A szülők közel százötven stand kínálata
közül válogathatnak, ahol a karácsonyfadíszeken, a hógömbökön kívül csokoládéba mártogatott gyümölcsöket és fűszeres
rumpuncsot is kóstolhatnak.
Ha valaki korcsolyázni vagy curlingezni
szeretne, érdemes ellátogatnia a régi kórháznál (Altes AKH) kialakított karácsonyi
faluba, ahol a kirakodóvásár mellett élő
jászollal, nosztalgia-körhintával és az
elmaradhatatlan karácsonyi kisvonattal várják a látogatókat. Adventkor a
schönbrunni kastély kertjét is érdemes
felkeresni. Az osztrák – és a környező
országokból érkező – kiállítók nosztalgikus képeskönyveikkel, bádogjátékaikkal
és hímzett terítőikkel az 1880-as éveket
idézik meg.
A karácsonyi díszeken, a fényfüzérdömpingen és a forralt boron túl a Karlskirche előtt tűzijátékkal és árnyékszínházi
előadásokkal szórakoztatják a vásári
közönséget. Aki a 21. századi modernitást
kedveli, annak a MuseumsQuartierben a
helye. A kivilágított jégpavilonok, az épületek homlokzatára vetített fények között
egészen különleges puncskreációkat lehet
kóstolgatni.

Fotó: weihnacht.at

A Cristkindlmarkt és a többiek

A Christkindlmarktra minden évben több millió látogatót várnak

a nemezelés és a kosárfonás fortélyait.
Az idei év egyik újdonsága az ASAPA
csoport szánkókaraván-játszótere lesz.
Az alkalmi vagonokban a legkisebbek
megismerkedhetnek az ökotelefonnal,
a három dimenzióban mozgatható
periszkóppal és a különféle ajtócskákkal, reteszekkel, zárakkal. A bátrabbak
pedig a „mukinak” keresztelt szobrokat
is megetethetik.

Kérje téli katalógusunkat!

Szilveszterezzen
Európa nagyvárosaiban!

www.holdfenyek.hu

Ausztrália és Új-Zéland II.
Malajzia és Szingapúr I.
Thaiföld – a Távol-Kelet varázsa II.
Egyiptom, a Nílus ajándéka II.
Chile, Argentína, Brazília

Róma dec. 29 - jan. 2. 139.900 Ft
Isztambul dec. 30 - jan. 2. 99.900 Ft

Adventi varázslat Türingiában
Advent Elzászban
Karnevál Rijekában

Párizs dec. 30 - jan. 2. 139.900 Ft
Málta dec. 29 - jan. 2. 109.900 Ft

Kos 3. 21. – 4. 20.

Több olyan elképzelése van, ami megvalósításra vár.
Tartson ki, mert szépen sorban, a megfelelő időben
meg tudja oldani valamennyit! Való igaz, hogy több
erőfeszítést igényelnek, mint amire Ön számított.

A pénzügyeit érintő döntéseit lehetőleg jól fontolja
meg. Óvakodjon az elhamarkodott döntésektől,
melyek később több kárt okozhatnak, mint hasznot!
Amennyiben kezdődő szerelmi kapcsolatban van,
nagyon sok átmeneti feszültséget tapasztalhat.

+ rept. ill.
htl. 3-4* 1.419.000 Ft
htl. 4-5* 523.000 Ft
htl. 4*
355.000 Ft
htl. 5*
311.000 Ft
htl. 4* 1.095.000 Ft

reg.
reg.
reg.

FEHÉRVÁRI INDULÁS
htl. 4*
65.900 Ft
htl. 3*
77.500 Ft
htl. 4*
44.500 Ft

Valamely utazásunkra való jelentkezéskor e hirdetés bemutatásával 4% kedvezményt biztosítunk az adott út részvételi díjából!
(Más kedvezménnyel nem vonható össze.)

A részvételi díj a reptéri illeték árát nem tartalmazza!
Részletek az irodában.

IBUSZ Utazási Iroda

4 nap
5 nap
3 nap

reg.
fp.
reg.
fp.
reg.

5*-OS INDULÁSI GARANCIA

Szicília dec. 30 - jan. 3. 94.900 Ft

Székesfehérvár, Táncsics u.5.
Tel.: 22-329-393, 22-312-580
www.ibusz.hu

22 nap
12 nap
14 nap
11 nap
15 nap

Adventi, karneváli buszos utazásainkból:

London dec. 30 - jan. 2. 119.900 Ft

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

Egzotikus utazásainkból:

OIH eng.: R0967/94/1997

A bécsihez hasonlóan a budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásár is korán, már
november 13-án kinyit. A korábbi évekhez hasonlóan a pavilonokban kapható
finomságokat és kézműves ajándékokat
egy szakmai zsűri választotta ki. A
hagyományos ételeken túl a gasztronómia
szerelmesei kipróbálhatják, milyen az
aszalt szilvás gulyásleves, hogyan harmonizál a kacsazsírban pirított sütőtök a
csípős tökmaggal, vagy mennyire fűszeres
a lúdmájból töltött kolbász. A színpadi
produkciók is elég változatosak lesznek:
a népzenei előadások mellett dzsessz,
crossover, blues és soulkoncerteket is
meg lehet nézni.
A gyerekek fűtött faházban sajátíthatják
el a gyertyaöntés, a mézeskalácssütés,

november 12. – november 18.

Igazi vásári hangulatért nem kell már messzire utaznunk: a fehérvári karácsonyi
vásár november 27-én nyílik. Az idei év egyik újdonsága az Országzászló téren kialakított kézműves udvar lesz, ahol minden péntek-szombat-vasárnap egyedi termékeket lehet vásárolni. A vendéglátós standoknál az érdeklődők a szokásokhoz híven sült
gesztenyét, különféle kalácsokat, lepényeket kóstolhatnak. A korábbi gyakorlattal
ellentétben a pavilonok egy része a két ünnep között is nyitva tart, így a belvárosban
karácsony után is lehet majd forralt borozni.

KÖRUTAZÁSOK

Bóvli száműzve

Horoszkóp

Karácsonyi vásár Fehérváron

Lepje meg szeretteit utazási utalvánnyal!
10.000 és 50.000 Ft-os címletekben kapható irodánkban.

FEHÉRVÁR TRAVEL
Székesfehérvár, Várkörút 40. Tel.: 22/321-871

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

R01364/1996/2000

www.fehervartravel.hu

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Tele van energiával és fáradhatatlan. Most egyedül
kell meghoznia a fontos döntéseket. Ne hagyja magát
befolyásolni! Meghallgat sokakat, de a végső döntés
mindig az Öné. Amíg ez így van, nagyobb bajoktól
nem kell tartania.

Tele van tennivalókkal. Nem kizárt, hogy extra bevétele lesz ezen a héten a munkájából vagy egyéb forrásból,
mivel talált pénz is áll Önnek. Most könnyedén köthet
új barátságokat. Népszerűsége ebben az időszakban
szokatlanul megugrik.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Megszállottként dolgozik, fáradhatatlanul, mintha
érvényes lenne Önre a szólás: addig üsd a vasat,
míg meleg. Miközben felpörögve ténykedik, ne
feledkezzen meg a pihenésről és azokról sem, akiket
nagyon szeret.

Határozottabban védi az érdekeit, és akarva-akaratlanul
is sok mindent megváltoztat Önmaga körül. Ezen a héten
a munka meglehetősen nagy nyomást gyakorol Önre.
Minden kitartására szüksége lesz, sőt a kiváló sasszemére
is, hogy időben felismerje a rejtett hibákat.

közéleti hetilap

FehérVár

Közélet

Új faházak, megújuló díszkivilágítás
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Bácskai Gergely
November 29-én lesz advent első vasárnapja,
de már elkezdték ünnepi díszbe öltöztetni
Fehérvár belvárosát: a Városgondnokság szereli
az adventi fényeket, új faházak készültek nemrégiben, és javában zajlik a készülődés, hogy
a várakozás idején legyen időnk arra, hogy az
ünnep valódi öröme karácsonykor kiteljesedhessen.

Összesen harminchat új faház készült, háromféle méretben. Az idei adventi vásáron láthatjuk ezeket először a belvárosban.

A Városház téren, a Liszt Ferenc
utca és a Fő utca között tizen-

nyolc vendéglátós és tizennyolc
kereskedő települ ki az adventi

Fotók: Bácskai Gergely

Az adventi díszkivilágítás is bővül
az idén: újdonság, hogy a faházakra
egységes világítás kerül, továbbá a
Várkörútra karácsonyi dekoráció
készül. A Fő utca Magyar Király
felőli végére pedig egy igazán különleges díszkivilágítás kerül majd,
ami minden bizonnyal nagyon fog
tetszeni a kisgyerekes családoknak.
„Igyekszünk minden városi rendezvényt a lehető legjobb színvonalon
megrendezni, amihez hozzá tartozik,
hogy esztétikus technikai eszközeink
legyenek. Éppen ezért döntöttünk
úgy, hogy egységes megjelenésű, szép
faházak kerüljenek a városi rendezvényekre. Nemcsak szépek és újak a
faházak, hanem használhatók is, hiszen
az ezeket bérlő kereskedőkkel közösen
alakították ki és szerelik fel őket a szükséges infrastruktúrával. A faházak után
a városi sörpadokat és sörasztalokat
is szeretnénk lecserélni.” – mondta a
város alpolgármestere, Brájer Éva.

Az új faházakról és a megújuló díszkivilágításról Brájer Éva alpolgármester és Bozai István városgondnok közösen tartott sajtótájékoztatót.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Környezetében a hét elején egy kicsit feszültnek
mondható a légkör. Viszont ez nem fogja kibillenteni az egyensúlyából. Munkahelyén változások
várhatók, melyek egyelőre még nem adnak okot
félelemre, aggodalomra.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Párjával egy fontos beszélgetés során kiderül, hogy
bizonyos áldozatok meghozatala szükséges a további
előrelépéshez. Új ajánlatokat kap, de nem kell elhamarkodott döntést hoznia. Szellemileg felpörgöttnek
érezheti magát.

vásárra, de lesznek a Fő utcán és
a Magyar Király Szálló előtti téren is faházak. Összesen hetven
kereskedő kínálatából válogathatunk majd.
„A házak elkészítése huszonnégy
millió forintba került. A város
támogatásának köszönhetően új
karácsonyi fényeket is vásárolhattunk – mondta Bozai István
városgondnok. – A legjelentősebb
tétel ezek közül a Várkörút új kandelábereinek feldíszítése volt, de a
belvárosban is nagyon sok újdonsággal készülünk.”
Az új faházakat nem a téren kell
összeszerelni, hanem a Városgondnokság darus teherautójával
egyben szállíthatók. Így nem
sérülnek az össze- és szétszereléskor, sokkal tartósabbak
lesznek. Az adventi időszakra
november elejétől készül a Városgondnokság a belvárosban.
A faházak tervezése még a nyár
előtt kezdődött, és a díszkivilágítás előkészítése is hetek óta tart
a városi szolgáltató műhelyeiben.
Jelenleg közel húsz ember dolgozik a faházak belső kialakításán
és a díszkivilágítás felszerelésén,
de az adventi vásár előtti napokban lesz olyan nap is, hogy ötven
ember munkája járul majd hozzá,
hogy szép legyen a belváros.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten elég sokat foglalkoztatja, sőt aggasztja Önt
az aktuális anyagi helyzete. Óvakodjon a spekulációktól! A jól bevált utat követve nem fog hibát véteni. Egy
vitás kérdés felmerülése esetén előbb győződjön meg
az igazáról, és csak utána foglaljon állást.

Egy kicsit zaklatottan kezdi a hetet, úgy érzi, hogy
semmihez sincs kedve. Nem akar beszélgetni senkivel. Való igaz, hogy mindent alaposan szemügyre
kell vennie ezen a héten, ami iratokkal és kommunikációval kapcsolatos.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Akkor is jónak és sikeresnek mondható ez az időszak,
ha olykor úgy érzi, hogy a csőd kerülgeti. Egyetlen
problémában sem marad magára, remek szövetségesekre
és támogatókra talál. Idegen, ismeretlen emberek is igyekeznek a segítségére sietni a kritikus pillanatokban.

A szerelmi élete most egy kicsit több törődést igényel, fordítson rá kellő időt, hogy holnap is boldog
lehessen, ne csak a múlt szép emlékei éltessék
szerelmüket. Ez a hét igen kecsegtető anyagiak
terén is.

FehérVár
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Egyház

2015. november 12.

A katona, aki nem akart püspök lenni

Savariában, a mai Szombathelyen született.
Szolgált a légióban, halottakat támasztott
fel, koldust öltöztetett, és mellesleg bejárta
egész Galliát, hogy megtérítse a pogányokat.
Márton szerénységével és szolgálatkészségével
a Római Birodalom utolsó időszakának egyik
legmeghatározóbb szentjévé vált.

Szent Márton Kr. u 316-ban vagy
317-ben Savariában, vagyis a
mai Szombathelyen született egy
viszonylag jómódú pogány, valószínűleg szláv családban. Apja a lé-

álmot látott. Krisztus jelent meg
előtte a koldusnak ajándékozott
köpenyében, és azt mondta neki:
„Márton, a hittanuló öltöztetett
engem ebbe a köpenybe.”

Az elmaradt csata
Az álom még inkább megerősítette
hitében és elszántságában, ezért
huszonkét éves korában a szolgálati helyén hivatalosan is felvette
a keresztény hitet. 341-ben barbárok törtek be Galliába. A császár
a sorsdöntő ütközet előtt a nagy
szavakon túl ajándékokkal is buzdította katonáit, hogy utolsó vérükig
küzdjenek. Márton nyíltan nem kért
az adományból. Kijelentette, hogy
ő ezentúl nem a császárt, hanem
Istent akarja szolgálni. A caesar erre
dühbe gurult. Azzal vádolta meg a
fiatal katonát, hogy fél a harctól. A
fiú azonban nem ijedt meg. Végtelen
nyugalommal közölte: másnap hadi
felszerelés nélkül, Isten nevével és a
kereszt védelme alatt megy a csatába.
A tanúságtételre azonban nem került
sor, mert a barbár törzsek teljesen
váratlanul békét kértek a császártól.
Fotók: catholicsaints.info

Kurucz Tünde

Térítések sorozata

Egész Galliát megtérítette

gió tisztje volt. Szolgálataiért Itáliában kapott földet, így a kis Márton
gyermekéveit Ticinumban (Pavia)
töltötte. Tizenkét éves korában a
szülei akarata ellenére elkezdett
keresztény hittant tanulni. Döntésébe a szülei nem nyugodtak bele,
minden eszközt megragadtak, hogy
fiukat eltérítsék. Apai nyomásra a
tizenöt éves Márton a légióba állt,
ahol nagyon hamar kivívta társai
tiszteletét.

Az elajándékozott köpeny
Nemsokára a csapatával együtt
Galliába, Amiens-be küldték. A
telek arrafelé nagyon kemények
voltak. Rengetegen meghaltak a
nagy hidegben. A fiatal katona a
rajta lévő ruhán kívül az összes ingét, palástját odaadta a rászorulóknak. Egyik este éppen ment haza a
szokásos járőrszolgálatáról, amikor
megpillantott egy vacogó koldust.
Nem teketóriázott. Kardjával
kettévágta a köpenyét, és betakarta
vele a didergő embert. Másnap éjjel

Márton és a császár
I. Valentinianus császár nem akarta
fogadni Mártont, ezért megtiltotta,
hogy bárki is beengedje a palotába.
Márton azonban túljárt a császár eszén,
bejutott az épületbe. Ekkor a császár
trónja meggyulladt, amire az uralkodó
nyomban a püspök elé sietett, és
teljesítette minden kérését.

Ezután Márton kilépett a légióból, és elment Poitiers-be Hilárius
püspökhöz. Sokat segített az új hit
terjesztésében, ezért Hilárius diakónussá akarta avatni. Márton úgy
érezte, nem fogadhatja el a címet,
ezért az egyházi hierarchia legalsó
lépcsőfokán kezdte meg munkáját.
Később, amikor úgy érezte, hitben
és lélekben készen áll a feladatra,
felvette a diakonátust. Megint nem
telt el sok idő, mikor álmában utasítást kapott: térjen vissza Pannóniába, és hirdesse az evangéliumot.
Útja nem volt zökkenőmentes. Egyszer rablók támadták meg, de nem
bántották. Márton sem volt rest,
az egyik támadóját azon nyomban
megtérítette. Útközben többször
megjelent neki egy alak, aki közölte
vele: bármerre is megy, az ördög
mindenhová kísérni fogja. De ő nem
rettent meg. Savariában az elsők
között saját édesanyját keresztelte
meg, a legenda szerint a Domonkos-templom előtti kút vizével.

Azok a hangoskodó libák
Márton később Itáliába ment.
Milánóban nem látták szívesen,
ezért a remeteséget választotta.
A kopár Tyúk-szigeten egy másik
paptársával együtt teljesen magába
fordult. Sokat imádkozott, folyamatos bűnbánatot gyakorolt. Ebben
a magányban jutott el hozzá a hír,
hogy a közben szintúgy elüldözött
Hilárius is visszatért Poitiers-be.
Egy percig sem tétovázott, útra
kelt. A Poitiers-től két kilométerre
lévő Ligugében remeteközösséget
hozott létre, ahol a papjelölteket
és a keresztény hitre készülőket
tanította. Ekkor vette fel a papi
címet is. Közben sokat utazott, új
egyházközségeket létesített, amelyek később egyházi központokká
váltak.

A koldusnak ajándékozta fél köpenyét

Egyszerűségének és szolgálatkészségének köszönhetően egész
Galliában ismerték és szerették,
így 371-ben megválasztották
Tours püspökévé. A legenda úgy
tartja, Márton annyira ódzkodott
a tisztségtől, hogy egy libaólban
rejtőzött el, nehogy valaki megtalálja. De rosszul tette! A libák
elkezdtek hangosan gágogni, így
nem volt más választása, el kellett
foglalnia a püspöki széket. Hiába
lett egyházi vezető, továbbra is
rendkívül egyszerűen és szerényen élt. Adományt a saját maga
részére soha sem fogadott el.
Annál hevesebb volt, amikor a
térítésről volt szó.

Lopják a holttestet!
Munkáját olyan jól végezte, hogy a
toursi egyházmegyében mindegyik
falu felvette a keresztséget. Még
nyolcvanévesen is rendszeresen jár-

ta a vidéket, látogatta a keresztény
közösségeket. A halál is egyik ilyen
útján érte. 397-ben Candes-ba utazott, hogy elsimítsa a hívek között
kirobbant vitát. Már indult volna
vissza, mikor magas láz és gyengeség lett rajta úrrá. Több napig egy
hamuból készített fekhelyen pihent.
Nem engedte még azt sem, hogy
szalmából vessenek neki ágyat. Élete utolsó óráiban végig imádkozott.
November 8-án, vasárnap hunyt el.
Halálhíre futótűzként szaladt végig
Gallián. Több város, köztül Tours
és Poitiers is magáénak követelte
Márton földi maradványait, ezért a
holttestet őrizni kellett. A toursiak
azonban egy csellel túljártak az
őrök eszén: az ablakon kiemelték a püspök testét, és a Loire-on
csónakban a városukba vitték. Az
egykori katonától november 11-én
több ezres tömeg vett végső búcsút,
de tettei, csodái azóta sem merültek
feledésbe.

Paraszimfónia a református templomban
Nem mindennapi misszió helyszíne lesz november 14-én a Széchenyi utcai református templom, ahol a Parafónia Zenekar ad koncertet.

A szervezők meggyőződéssel állítják, hogy nem hit kérdése rácsodálkozni arra, hogy sérült hallású embertársaink miként játszanak
színkotta segítségével. Éppen ezért a templom nyitva áll mindenki
előtt szombaton a 15 órakor kezdődő koncerten. Ugyanezen a helyen
a gyülekezeti központba várják az érdeklődőket szombat délelőtt 9 óra
30 perctől 13 óráig a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének képviselői és a Református Siketmisszió.
November 15-én, a 10 órai istentiszteleten az Őrbottyáni Református
Szeretetotthon lakói adnak szolgálatot.
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Hároméves a Hatpöttyös étterem

nap ő teszi fel a pontot az i-re, vagy
ha stílusosak akarunk lenni: a
pöttyöt a katicára. Valamikor kétfélét süt, valamikor csak egyet, és
mindent ugyanúgy készít, mintha
otthon lenne: édesanyja receptjeit éppen úgy használja, mint a
barátnőtől kapottat, de az újságban
megjelenőket is kipróbálja. Emellett pedig kísérletezni is szeret.
Napi négy órában dolgozik, többet
nem bírna, mert beteg a gerince.
Ennyi viszont kell: a süteménysütés
elfeledteti a fájdalmat.

László-Takács Krisztina
Vendéglátós vállalkozásba kezdeni mindig
nagy falat, akkor pedig különösen, ha az ember
rendesen szeretne valami rendhagyót művelni.
Egy fehérvári csapat mégis példa lehet arra,
hogy megvalósítható, ami korábban elképzelhetetlen volt: megváltozott munkaképességű
és sérült embereket foglalkoztatva működtetni
egy olyan éttermet, ahova azért jár a vendég,
mert jól főznek és jó a kiszolgálás.

Árad be a késő délelőtti napfény a
kétméteres ablakokon, még jobban
kiemelve a kontrasztot a sötétbarna
tonett székek és a patyolatfehér fal
között. Reni precízen söpri tisztára
a termet, ő sérültként dolgozik itt.
A seprést követően a terítés következik, ezt a feladatot Norbi végzi.
Rutinból megy neki, ő az egyik
legrégebbi csapattag, a nyitás óta
itt dolgozik.
„Nem volt könnyű, hogy ideszokjanak
hozzánk az emberek, hogy elfogadják
azt, hogy itt megváltozott munkaképességű és sérült emberek dolgoznak.
– meséli Hermann Vera, az étterem
létrehívója és vezetője. – Kezdetben
hallottunk például olyanokat, hogy itt
belefolyik a dolgozók nyála az ételbe,
hogy ezek elmebetegek, tiszta hülyék.
Ezek mind olyan vélemények, amelyeknek csupán előítélet volt az alapjuk.”

A jó étel a fontos

Déli sasszé leveses bögrével

Miközben beszélgetünk, megérkezik az első vendég: déli menüre
jött, kívánságát a házigazda természetességével kérdi Norbi. A széles
mosolyú fiatalember pontosan három éve van itt, a Hatpöttyös születése óta, a házigazda szerepe ezért
nem áll távol tőle. „Hála Istennek,
most már nagyon sokan járnak ide,
törzsvendégeink is vannak – mondja
Vera – de persze mi is átéljük azt, amit
általában a vendéglátósok zöme, hogy
a forgalom egyenetlen. A déli menü
mellett jó volna, ha lenne olyan hely,
ahová rendszeresen szállíthatnánk
ételt, emellett arra is törekszünk, hogy
egyre több rendezvényre a Hatpöttyöstől rendeljenek ételt.”
Ahogy delet üt az óra, felgyorsul
a felszolgálók lépte, tempósabban nyílik és zárul a konyhát és a
vendégteret elválasztó ajtó. Ha a
konyhából megyünk kifelé, az ajtó
fölött feszület függ. Rákérdezek:
miért fontos? „Számunkra ez természetes. Annak idején Sixtus atya – ma
zirci főapát – szentelte fel a helyet az
ő sajátos temperamentumával és életszeretetével. Ez máig kedves élmény.
A feszületet azért nem tettük ki a vendégtérbe, mert úgy gondoltuk, hogy a
kereszt a mi saját ügyünk, a vendégnek
ebből csak a szívélyes vendéglátást kell
éreznie.”

iskolai tanárként 2006-ban került
a felnőttképzésbe, a Türr István
Képzőközpontban dolgozott. Munkája során ott találkozott először
rehabilitációs munkahelyekkel,
és tapasztalta meg, hogy egyrészt
nagyon kevés munkahely van a
megváltozott munkaképességű
emberek számára, másrészt sokszor lehetetlen körülmények között
dolgoznak. „Át kellett formálni a
gondolkodásmódomat: a klasszikus
pedagógus világlátás helyett el kellett
sajátítanom a vállalkozói szemléletet.”
Nem ambíció hajtotta, annál sokkal
több: az anyai gondoskodás. A legkisebb lányuk születéskor sérült,
és neki akartak valami értelmes,
hasznos elfoglaltságot és megfelelő
körülményeket teremteni. Zsófi
már 22 éves, az utolsó évet végzi
az Ezredévesben. Egész nyáron a
Hatpöttyösben tevékenykedett,
de mindezt nem egyedül, hiszen a
speciális szakiskolával együttműködési megállapodás köti össze az
éttermet: rendszeresen jönnek ide
dolgozni diákok. Vera szerint ez a
tevékenység beilleszthető a napi
rendes munkatempóba. „Igaz, nem
minden sérült gyerek alkalmas arra,
hogy dolgozzon, de aki alkalmas, az
nagyon jó munkaerő. Boldogan dolgoznak, és olyan munkafolyamatokat
is szívesen csinálnak, amit más nem
szeret, mert például túl monoton.” –
meséli. Azt is megtudtam, hogy az
együtt töltött idő során az étterem
dolgozói azt vették észre, nagyon
jó hatással van rájuk, hogy van
feladatuk, fontos, amit csinálnak,
és nem utolsó sorban egy közösséghez tartoznak.

Itt élesben megy minden

Aki jó irányba sétált

„Tizenöt megváltozott munkaképességű dolgozó sorsa van az ember
kezében – folytatja az étterem
vezetője. – Nagyon nagy felelősség,
hogy minden hónapban megteremtsük a fizetésüket.” Vera általános

Vajda Norbert nyitás óta van jelen
a Hatpöttyös életében: „Egyszer erre
sétáltam, éppen akkor végeztem el egy
éttermi dolgozói iskolát, és láttam,
hogy itt egy étterem nyílik. Mondtam
magamban: de jó enne, ha itt dolgoz-

Kinn és benn

hatnék, most meg itt vagyok, immár
három éve.” Norbi oxigénhiánnyal
született, gyerekként hiperaktív
volt, de már – mint mondja – elnőtte a problémát. A munkaügyi
központ közvetítésével került a
Hatpöttyösbe, azonnal felvették.
„Ez az első munkahelyem. Jól kijövök a
kollégákkal is, persze, mint mindenhol,
itt is vannak konfliktusok, de a vendég
előtt sosem cirkuszolunk. Inkább
bemegyünk az irodába, és ott beszéljük
meg. Kicsit néha szétszórt vagyok, de
szeretem a szakmámat, és szerintem ez
a legfontosabb. Ráadásul most leszünk
háromévesek.” „Hogyan ünneplitek?”
– kérdem. „Mi magunk között nem
szoktunk ünnepelni, inkább a vendégek felé teszünk gesztusokat: tavaly, a
második születésnapon minden vendég
kapott egy szülinapi tortácskát.”

Csak mint otthon
Aki a süteményt az asztalra teszi:
Sárdiné Erzsébet. Erzsike szintén
a kezdetektől van itt, és karamellkrémes hatlaposának már híre van
a városban. Korábban varrónőként
dolgozott, aztán hosszú ideig munka nélkül maradt, majd a munkaügyi központ segítségével került az
étterembe. Nem képzett cukrász,
süteményeinek sincsen különösebb
titkuk: csak szeret sütni. Ahogy
fogalmaz: ráragadt a tudás. Minden

Vera szerint Bognár Gábor séf
az étterem működésének egyik
alappillére. Ő nem megváltozott
munkaképességű, azért került ide,
mert kiválóan főz. Emellett életerős, energikus, ambiciózus, mégis
szerény. „Már dolgoztam több helyen.
Ez sem különbözik a többi konyhától,
ahol megfordultam, ugyanúgy meg kell
csinálni a feladatokat. A kihívás abban
volt, hogy beindítsuk a helyet, hogy az
emberek ne féljenek idejönni. Ehhez a
legfontosabb, hogy minden nap jót tudjunk produkálni, jó ételeket tegyünk az
asztalra, mert a jó ízek és az otthonos
kiszolgálás miatt kell ide betérni.” Gábor szerint a megváltozott munkaképesség több odafigyelést igényel,
mert az itt dolgozók zömének meg
kellett tanítani, hogyan működik
egy nagy konyha. „Részletesen meg
kell mutatni mindent. Ha ez megvan,
akkor viszont minden gördülékenyen
működik.”

Hármas
A bejárattal szemközti falon három
katica piroslik: a két szélsőnek
hét, a középsőnek viszont csak hat
pöttye van. Kézen fogva állnak,
mintha valami nagy útra készülnének. Nagy Orsolya grafikája Vera
három lányát jelképezi: Veronikát,
Zsófit és Júliát. Ez a kép adta az
ötletet annak idején, hogy Hatpöt�työs névre kereszteljék a helyet. A
dizájn elkészítését Orsira bízták, és
olyannyira jól sikerült, hogy a rendezvényeken rendszeresen lopják
a vendégek a katicás tányéralátétet. A legközelebbi rendezvényük
egyébként egy különleges születésnapi vacsora lesz, ahová támogatójeggyel lehet majd helyet foglalni,
és Gábor séf bevezeti a vendégeket
a menün túli gasztronómiába.

Esélyegyenlőségi program a Médiacentrumnál
A Fehérvár Médiacentrum két éve hirdette meg esélyegyenlőségi programját. A
program kezdeményezőjét és „motorját”, Látrányi Viktória hírigazgatót kérdeztem az
eredményekről.
„A Fehérvár Médiacentrum közpénzből működik, feladata a város közösségének szolgálata. A város közösségébe azonban a fogyatékkal élők is beletartoznak, kötelességünk tehát lehetőségeinkhez mérten őket is segíteni. Egyik első eredményünk az volt,
hogy „A hét hírei” című műsorunkat, a Fehérvár TV vasárnaponként jelentkező hírös�szefoglalóját jelnyelvi tolmácsolással sugározzuk. A városi hírportál, a www.szekesfehervar.hu oldal látássérültek számára is elérhető, akadálymentes felület. De a cég az
esélyegyenlőség ügyét azzal is szolgálja, hogy három megváltozott munkaképességű
kollégát is foglalkoztat, akik nagyon hasznos, megbecsült tagjai a csapatunknak.”

FehérVár
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Márton-nap comb nélkül

Kurucz Tünde

A szokás persze a kínálaton is
meglátszik. Ha az ember végre
talál egy olyan helyet, ahol – legalább novemberben – árulnak libát,
akkor csalódottan veszi tudomásul:
a combokat elvitték. Az összeset.
Minden más van. Ilyenkor vagy
tovább kutat comb után, vagy pedig
a GPS-hez hasonlóan újratervez. Ez
utóbbit választottuk.
A kakukkfüves libamellet egy
édes-fűszeres gombamártással
tettük ünnepivé. Mivel a hagyomány
mégiscsak hagyomány, ezért a vörös
káposzta is helyet kapott a tányéron. Igaz, egy kicsit megreformálva.

Kakukkfüves libamell
Hozzávalók két főre
A húshoz:
• két fél libamell
• négy-öt szál friss kakukkfű (vagy
egy kávéskanál az őrölt változatból)
• egy csipet só
• egy csipet bors
A mártáshoz:
• kétszáz gramm gomba
• fél fej lila hagyma
• egy deci rizstejszín (aki nem vegán vagy tejérzékeny, használhat
sima főzőtejszínt is)
• egy marék petrezselyem zöldje
• egy kávéskanál nyírfacukor (más
néven xilit)
• egy késhegynyi szerecsendió
• egy csipet só
• a sütéshez kókuszzsír
A körethez:
• fél kiló vörös káposzta
• egy nagyobb fej lila hagyma
• egy deci rizstejszín (aki nem
vegán, tejérzékeny, az használhat
sima főzőtejszínt is)
• egy evőkanál nyírfacukor
• egy csipet bors
• ízlés szerint só
• a sütéshez kókuszzsír

Fotók: Kiss László

Márton-nap környékén szinte az összes étterem
aktuális ajánlata teli van pirosra sütött libacombbal, ami mellé adnak egy kisebb halom
hagymás tört krumplit plusz egy buckányi
párolt vörös káposztát. Bár egyszerűnek tűnik,
de ezt az ételt egyáltalán nem könnyű hibátlanul elkészíteni! A legalább ennyire izgalmas
libamellet alig lehet az alkalmi étlapokon látni.

Vékony szeletekre vágva is tálalhatjuk

A körettel kezdünk, mert annak
kell a legtöbb idő. A káposztát
apróra vágjuk. A felkarikázott lila
hagymát egy kis kókuszzsíron
megpirítjuk, rádobjuk az összevágott káposztát. Ezután az egészet
felöntjük egy deci vízzel. Nem baj,
ha nem lepi el, mert a káposzta

kávéskanálnyi kakukkfűvel. Egy
éles késsel először vízszintes, majd
függőleges vonalakat vágunk a
mellen lévő hájba, hogy a zsírja ki
tudjon sülni. A serpenyőt szárazon előmelegítjük, majd a hájas
oldallal lefelé elkezdjük pirítani a
libamellet. Fél deci vizet lehet alá

A lila hagymát kókuszzsíron megfuttatjuk

úgyis ereszt egy kis levet. A fazekat
lefedjük, hogy gyorsabban párolódjon. Nagyjából húsz perc múlva
beleszórunk egy kis sót, borsot.
Beleteszünk egy evőkanál nyírfacukrot, hogy ne legyen az egész
annyira „tömény.”
Nagyjából fél óra alatt a káposzta
szépen megpuhul.
Amíg a köret készül, jöhet a liba!
A szeleteket jó alaposan megmossuk. Eltávolítjuk a véletlenül rajta
maradt tolldarabkákat. Sózzuk,
borsozzuk és megszórjuk őket egy
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pirosas-lilás kérget kap, és már tehetjük is őket a száznyolcvan fokra
légkeveréses fokozatban előmelegített sütőbe. Múlt heti lapszámunk
kacsájához hasonlóan ebben az
esetben is célszerű a tepsi helyett a
rácsot használni, mert a hús sokkal
könnyebben megpuhul. Innentől
kezdve a libamell nagyjából húsz
perc alatt szép rozéra sül. Aki teljesen szeretné átsütni, az még hagyja
plusz tíz percre a sütőben.
A mártást hagytuk a legvégére, mert ez csak néhány perces
mutatvány. Egy kis kókuszzsíron
megfuttatjuk az apróra vágott lila
hagymát. Belecsurgatunk fél deci
vizet, majd rádobjuk a megtisztított
gombafejeket is. Ha nagyobb gombával dolgozunk, érdemes a fejeket
vékonyra szeletelni, hogy hamarabb elkészüljön. Hagyjuk néhány
percig rotyogni, majd öntsük rá a
tejszínt. Beletesszük a petrezselyem
zöldjét, a sót, a borsot. Egy kicsi
nyírfacukorral és a szerecsendióval
lágyítunk a földes ízeken, és már le
is vehetjük a tűzről.
Ennél a pontnál van az, amikor újra
elővesszük a köretet. A megpuhult vörös káposztát turmixgépbe
tesszük. Beleöntjük a tejszínt. A
massza tetejére rakunk két-három
kanállal a főzőléből. Fontos, hogy
a folyadék a turmixban a káposzta
felénél ne legyen több, mert akkor
az egész szét fog folyni! Egy perc
turmixolás után már tálalhatjuk is.
A libát célszerű vékony szeletekre
vágni, így láthatjuk, hogy a belseje
szép rózsaszínes, szaftos maradt.
Mellé tehetünk egy kanállal a
mártásból, és villával húzhatunk
néhány káposztacsíkot. Aki az
egyszerűbb megoldások híve, az
maradhat a halmoknál. Egy-két rövidebb szál kakukkfűvel feldobhatjuk a látványt. Ezután nem marad

Mindkét oldalt addig sütjük, amíg pirosas kérget nem kap

A gombamártás édes fűszeressége harmonizál a liba ízével

Ha mozsárban tört egész borsot teszünk a káposztára, sokkal intenzívebb ízt kapunk

tenni, nehogy megégjen az elején
a hús alja. Nagyjából két-három
perc alatt mindegyik oldal szép

más hátra, mint hálát adni Márton
püspöknek, aki annak idején egy
libaólban bújt el!

FehérVár
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Szent Márton-napi újbormustra

Hagyományos módon az Öreghegyi Borházban tartotta Szent Márton-napi bormustráját
a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend.

Mint minden esztendőben, most
is a Szent Márton-nap előtti
pénteken mérettették meg új
boraikat a Noé-hegyi Szent István
Borlovagrend szőlősgazdái. Az
újbor ünnepén tizenhat fajta
összesen huszonhat mintájáról mondtak szakvéleményt a
bírálók. Renner László, a borrend
főborásza elöljáróban az esztendő tapasztalatait gyűjtötte csokorba: „Ahogy a mondás is tartja,
Szent Márton az újbor bírája. Persze
mi, emberek játékosan hozzátes�szük, hogy aki Szent Márton napján
újbort nem iszik, az az egész évben
szomjazni fog. A gazdák ilyenkor
szokták megmutatni társaiknak
saját termésüket. Az idei év nagyon
kellemes volt a bortermelők szempontjából. Jók a savak – legalábbis a
nem késői fajtáknál. Összességében
azt lehet mondani, hogy a várakozáson felüli minőség termett az idén.
Harmonikusak, illatosak, kellemes
a cukor-sav arány, tehát jók lesznek
a borok. Úgy tűnik, erre ügyeltek a
gazdák, hiszen minden évjárat más,
és ahogy emelkedik a cukorfok, úgy

esik vissza a savtartalom a szőlőben
illetve a mustban. Ebből következik,
hogy a bor harmóniája is változik,
vannak olyan szőlőfajták, amelyek

nem engedik, hogy csak cukorra
szüreteljünk, mert ha így teszünk,
annyira elégnek a savak, hogy a
borunk diszharmonikussá válik.

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

Hegedűs Györgyé az idei év Szent Márton-bora
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A gazdák ma már megfogadják
tanácsainkat. Lehetőségük van arra
is, hogy a borpatikában megnézessék boraikat, és aszerint próbálják
kezelni a nedűt.”
Bognár Zoltán, a Noé-hegyiek
nagymestere tapasztalata szerint
a borrendi tagok és a külsősök
egyaránt elvárják, hogy szakmai
tanácsot kapjanak év közben és a
termelői év végén egyaránt. Talán
ennek is köszönhető, hogy a borrend tagjai a szélsőséges időjárás
ellenére is kiváló évet zárhattak:
„Mindennek rendelt ideje van, tudjuk
régóta. S ha elérkezik Szent Márton
napja, az is kiderül, ki miként használta fel ezt az évet. A Szent Márton
bora cím rang. Ezt a napot fokozott
érdeklődés kíséri, hiszen kiderül, kik
azok, akiknek a pincéjében nemes
nedű pihen. A klímaváltozást ebben
az évben megérezték a szőlőtermelők
is, ennek ellenére itt Fejér megyében, tehát nálunk is rendkívül szép
borokkal találkozhatunk. A leadott
minták száma és minősége egyaránt
ezt bizonyítja.”
Az idei esztendőben a „Szent
Márton bora – 2015.” megkülönböztető címet, a vele járó kupát
és tanúsító oklevelet a kézműves
Hegedűs Családi Borászat kékfrankos-zweigelt rozé cuvée bora
érdemelte ki.

A világégés sem tudta megállítani
Nagy Zoltán Péter

Fotó: nzp archív

Szinte lehetetlen utólag, a történelem húsdarálóját
ismerve elképzelni, hogy egy operettzene magja a
földbe hullva törzset növesszen, és fittyet hányva
a világot pusztító háborúnak, rügyet eresszen. A
Csárdáskirálynő az egész háborúskodó világot
meghódította.

Magyar katonáink az ezeresztendős
határt védték, amikor 1915-ben Kálmán
Imre letaglózta operettjével az egész
világot. A mára már szinte hírhedtté vált bécsi premieren a közönség
elfeledett vért és szenvedést, háborút és
kegyetlenséget, és sikítva köszönte meg
Kálmán Imrének, hogy igenis létezik
boldogság. Akkor az volt a virtuális va-

Keller János, alias Bonifac von Kautschiano gróf nem véletlenül érezte jól magát a Csárdáskirálynőben

lóság. Miközben Európa-szerte ropogtak
a fegyverek, a bécsi nagyszínházban
lángra lobbant a szerelem, előadók és
nézők elhitték, van jókedv a Földön.
Soha ne feledjük, mit mért ránk a nagy
háború, de a Csárdáskirálynő meghódította a földkerekséget! Ellenségeink és
szövetségeseink a Csárdáskirálynőnek
és az általa generált álomvilágnak éltek.
Színpadra került Kálmán Imre remekműve Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban, de még Péterváron
is! Ki tudott volna és ki akart volna
gátat emelni egy ilyen zenei, hangulati
remekműnek? Hát meghódította a Föld
minden államát!
Százesztendős Kálmán Imre operettje,
a Csárdáskirálynő, és ezt megünnepli
Székesfehérvár is. Az évfordulóra különlegességgel is készülnek az országban
és azon túl, amiről az ötletgazda, Keller
János beszélt.
Az ország több pontján gálaműsorokkal,
gálaestekkel, esetleg magának a Csárdáskirálynőnek a bemutatásával rukkolnak elő. A Vörösmarty Színházzal közös
kezdeményezésünk, hogy november
17-én – a bemutató évfordulóján – délután öt órakor minél többen énekeljük
el a Hajmási Péter kezdetű éneket. Az
a tervünk, hogy sokan csatlakoznak
hozzánk az országban és a határon túl
is. Ehhez a kezdeményezéshez már
társult Veszprém, Miskolc, Marosvásárhely, Pest megye, Rákóczifalva, Zámoly.
Emellett november 20-án egy különleges Csárdáskirálynő előadással állunk
színpadra, ahol a közönség is szerepet
kap – de ez titok.

November 4-én elhunyt Horváth Károly
zeneszerző. A nagyváradi születésű
művész kétszázötven színházi előadás
zenéjét alkotta meg, köztük mindhárom
székesfehérvári koronázási szertartásjáték
dallamainak szerzője volt. Hittel és szeretettel fordult a színház felé, pedig nem a
szavak embere volt, de dallamaival megállt
a deszkákon. Károly! Isten nyugosztaljon!

Véleménye szerint hogyan élhette túl ez a mű
a poklok poklát, a legvadabb rendszereket?
Elég, ha a fő vonalat nézzük, ami a szerelem. A szerelem pedig örök! Ráadásul
alapvető kérdés a történetben, hogy két
különböző rangú ember szeretheti-e
egymást vagy sem. Ez sok embert izgat.
De hozzájárult az örökléthez, hogy a
darab szinte minden dala világsláger
lett. A statisztikák szerint az eltelt száz
évben nem volt olyan nap, hogy valahol
a világban ne játszották volna valamelyik dalát a Csárdáskirálynőnek.
Nosza, mindenki készüljön egy pohár jó
borral november 17-én 17 órakor, hogy
együtt énekelhessük el a Hajmási Péter,
Hajmási Pál kezdetű dalt! Huszadikán
pedig irány a Vörösmarty Színház!
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Gyereksarok
Játszóház – A királyfi és a sárkány
November 14. 10 óra Vörösmarty
Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Papírgyöngynyaklánc és -medál
szalvétatechnikával. Lovagvár és
címerpajzs készítése.
Rémusz bácsi meséi
November 14. 17 óra Művészetek
Háza
Rémusz bácsi meséit bábokkal
adják elő. Lesz történet a furfangos
rókáról, a még furfangosabb nyúlról
és a szurokbabáról. A történet Joel
Chandler Harris Rémusz bácsi meséi c. könyve nyomán készült.
Talizmán
November 15. 11 óra Koronás Park
Hordó Henrik, Bohémia uralkodója nem akar király lenni, ezért
egy másik országba költözik, mint
ezermester. A mesében minden
bonyodalom ebből származik. A
játék során sok csodás és veszélyes
kaland után kiderül, hogyan segít a
talizmán megtalálni a boldogságot.
Négykezes kedd
November 17. 10-től 12 óráig Hetedhét Játékmúzeum
Kreatív ötletek, biztató szavak, segítő
kezek: a Négykezes kedd erről szól.
Zsebmesék Kamarás Emesével
November 18. 10 óra Fehérvári Pagony
Alkotóműhely a legkisebbeknek. A
foglalkozásokon a két-három évesek
kedvenc mesekönyvei elevenednek meg.
Földgömbjárat Farkas Helgával és
Simon Ágival
November 18. 17 óra Fehérvári
Pagony
Tematikus foglalkozássorozat az
emberek sokféleségéről, szokásairól,
hagyományairól, művészetéről. Havonta egy-egy kiválasztott népcsoport
részletes bemutatása történik mesével,
zenével, közös alkotással és nagy beszélgetésekkel, 6-12 éves gyerekeknek.
A só (avagy bábokkal való játék megbántásról, bujdosásról, szerelemről
és megbocsájtásról)
November 22. 11 óra Koronás Park
A király születése napján világgá
zavarja kisebbik leányát, mert tiszta
szívből mondja édesapjának, hogy
úgy szereti őt, mint az emberek a
sót. A leány megismerkedik... de ez
legyen meglepetés!

Mikulásra várva – álmodd meg,
rajzold le és küldd el nekünk!
A Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára rajzpályázatot hirdet „Mikulásra várva”
címmel. A pályázatokat A4-es méretű rajzlapon
várják, a technika szabadon választható.
Korosztályok: I. óvodás, II. 6-10 éves korig, III.
11-14 éves korig. A következő adatokat írják a
gyerekek a rajz hátoldalára: név, életkor, óvoda/
iskola, elérhetőség (telefonszám, e-mail-cím).
A pályázatok beküldésének határideje: 2015.
november 23. (hétfő). Levelezési cím: 8000
Székesfehérvár, Bartók B. tér 1. A pályázatok személyesen is leadhatók a Vörösmarty
Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtárában (8000
Székesfehérvár, Oskola u. 7. I. em.) Ünnepélyes
díjátadó és kézműves foglalkozás november
28-án, szombaton 10 órakor.
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2015. november 12.

Libator, táncház, batyus bál – minden, ami Márton
Programok november 13-tól 22-ig

Schéda Szilvia

November 13. péntek

Jógaóra
November 13., 16. és 20. 17 óra, Fehérvári Civil
Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja a mozogni
vágyókat. Az Alba Pont Lakóközösségi
Információs Szolgáltató Iroda Női klubjának
jógaórájára kényelmes öltözetben, polifoammal érkezzenek!
Life Cafe Club – önmenedzselés
17.30 Művészetek Háza, Lila terem
Önmenedzselés: siker, jó szokások kialakítása,
tervezés, pénzkezelés, időbeosztás. Interaktív
előadás, játékok, nasi, beszélgetés. Előadó:
Paulinusz Péter.
Székely Csaba: Bányavirág
18 óra Igéző (Basa u. 1.)
A Vájárok társulat előadása.
Hétköznapi mérgeink
18 óra Árpád fürdő
Antal Vali, az ismert aromaterapeuta, fitoterapeuta és életmód-tanácsadó tart előadást.
Zolbert – lemezbemutató klubturné
19.30 A Szabadművelődés Háza
A zenei fellépő Zolbert lesz, aki One című
első nagylemezét mutatja be. Főszerepben a
szaxofon.

November 14. szombat

A Széna Egyesület a Családokért húszéves
jubileumi ünnepsége
16 óra Vasvári Pál Általános Iskola
Köszöntőt mond Dienesné Fluck Györgyi
tanácsnok és Bálesné Elekes Rita, az egyesület
elnöke. Az eseményen bemutatják az elmúlt
két évtizedben végzett munkát, majd átadják
a Szamóca-díjat és Fehérvár bölcsőjét. Az
ünnepséghez kiállítás és gyermekprogramok is
kapcsolódnak.
Hitem, világom
18 óra Széchenyi utcai református templom
Káliz Sajtos József verseskötetének bemutatója.
Márton-napi libator
10 óra Palotavárosi tavak
A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége szervezésében és a Fehérvári Polgárok Egyesülete támogatásával egész napos programja
várják az érdeklődőket. Színpadi programok,
kemenceavatás, kóstolók, batyubál, gyermekprogramok színesítik a napot.

Karácsonyi adománygyűjtés
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Egyesület a Székesfehérvári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központtal együttműködve
adománygyűjtést szervez, hogy a szeretet ünnepén azok is megajándékozhassák szeretteiket,
akiknek nehéz anyagi helyzetük miatt erre nem
lenne lehetőségük. Szeretettel fogadnak december 12-ig elsősorban tartós élelmiszereket, új
vagy újszerű, jó állapotú, használható játékot,
könyvet, ruhát, cipőt, háztartási tárgyat, stb.
Kérik, hogy az adományokat lehetőleg dobozban
(pl. cipős doboz) vigyék, ne csomagolják be, és
az élelmiszerek esetében ügyeljenek a lejárati
időre! E-mail: info@ggmuvhaz.hu; telefon: 22
501 161.

Őszi-téli kiállítások
Sipos Eszter 2014. évi Smohay-díjas képzőművész
kiállítása. Megtekinthető november 29-ig.

Művésztelepek kiállítása
Pelikán Galéria
A 2015-ben rendezett 3. Székesfehérvári Művésztelep (fotó-videó) és a 22. Móri Művésztelep
(kerámia) beszámolókiállítása, mely november
13-ig tekinthető meg.

Vörös október
A Szabadművelődés Háza
Molnár Artúr fotográfus kiállítása. A tárlat november 29-ig látogatható.

Kották szibériai hadifogságból – „Hol a haláltorkán pokoltáncát járta”
Szent István Király Múzeum
Károly János szibériai hadifogságból (1914-1918)
hazamentett kottáiból hangban és képben.
Megtekinthető november 15-ig.

Textilből szőtt álmok
Köfém Művelődési Ház
Zsolnai Tímea kiállítása, mely december 1-ig
tekinthető meg.
Angyal keze nyomán született
Művészetek Háza
Csuporné Angyal Zsuzsa fazekas és mézesbábos
népi iparművész kiállítása, mely december 4-ig
látogatható.

Színes múltidéző
Fehérvári Civil Központ (emeleti aula)
Bognár Ferenc Székesfehérvárról készült archív
képeslapok és fotók alapján készítette színes
képeit, melyeket november 15-ig lehet megtekinteni.

Emlékek a régmúlt idejéből – retrókiállítás a hatvanas, hetvenes évek mindennapi életéből
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A kiállítás december 7-ig látogatható, melyen
Rajcsányi László perkátai gyűjtő gyűjteményének
egy része – többek között korabeli magyar motorok
– is láthatók.

Dicső évszázadok nyomában
Szent István Király Múzeum, Rendház, Díszterem
A Szent István Király Múzeum időszaki kiállítása a
királyi bazilika történetével ismerteti meg a
látogatót egykorú történeti források, a bazilikából
származó kőfaragványok és rekonstrukciós rajzok
bemutatásával. Megtekinthető november 15-ig.
A papírmerítéstől a könyvkötésig
Szent Korona Galéria
Tárlat Vincze Mátyás papírmerítő, a Mórocz könyvkötészet és a Könyvkötők Országos Ipartestülete
tagjainak munkáiból. A kiállítás november 21-ig
tekinthető meg.
Könyv- és plakátkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
A kiállítás november 27-ig látogatható.

Fejér Megyei Őszi Tárlat
Csók István Képtár
Több évtizedes hagyomány alapján minden negyedik évben a Szent István Király Múzeum rendezi
meg Fejér megye kortárs képző- és iparművészetét
bemutató kiállítását. A kiállításon a megyei vagy
a megyéhez kötődő képző- és iparművészek utóbbi
két évben készült alkotásait mutatják be.
Megtekinthető december 13-ig.
Ötven éve történt
Szent István Király Múzeum Megyeház utcai
épülete
Kiállítás a nagyipari építési technológiák és az
ARÉV fél évszázadáról. Megtekinthető december
13-ig keddtől vasárnapig, 10-től 18 óráig.

ÜvegSejtelmek
Vörösmarty Színház, Forrás Galéria
Németh Mariann és Keller Ági kiállítása. Megtekinthető november 27-ig.

A gödöllői szecesszió kertje – Nagy Sándor
művészete
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
A kiállított művek jelentős részét a Gödöllői Városi
Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és az
Iparművészeti Múzeum bocsájtotta rendelkezésre,
de néhány alkotás magángyűjteményből került a
tárlatra. Megtekinthető december 20-ig.

A kezdet kezdete
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Kortárs német nyelvű gyermek- és ifjúsági irodalom. A kiállítás megtekinthető november 27-ig.
A láthatatlan gyár/The invisible factory
Új Magyar Képtár
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közéleti hetilap
Nosztalgiadélután
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház, színházterem
A „Nem csak a húszéveseké a világ” nyugdíjasklub Erzsébet- és Katalin-napi zenés-táncos délutánja. A zenét Tóth Tibor (Tibiton) szolgáltatja.
Márton-napi táncház
17 óra Táncház (Malom u. 6.)
17 órától kézműves foglalkozás, 18 órakor gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit vezetésével,
19.15-kor az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola junior csoportjának és a 2015. évi „Fölszállott a
páva” című televíziós népművészeti vetélkedő elődöntőjébe jutott Pulutyka csoportjának műsora.
20 órakor táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba
zenekar.
Márton-napi batyus bál
18 óra Városi Piac
A Fehérvári Polgárok Egyesülete és a Hagyományos Piacosok Egyesülete közös rendezvénye. A bál nyitott mindenki számára, de
előzetes bejelentkezés szükséges.
Holdfényszonáta
19 óra Igéző (Basa u. 1.)
A népszerű görög író-költő, Jannisz Ritszosz
művét Törsök Márta előadásában láthatja a
közönség.
Disco 80’s
21 óra A Szabadművelődés Háza
A nyolcvanas évek legkedveltebb diszkóslágereivel várja az érdeklőket a két rezidens,
Hargittay Gábor és Kiss György. Fellép Clay és
az Energie Voice.

November 15. vasárnap

Baba-expo, gyerek- és babaruhabörze
9 óra VOK Sportcsarnok
Szakirányú kiállítás és vásár, ahol a gyártók
és forgalmazók új termékekkel vannak jelen,

a kismamáknak pedig lehetőségük van a
kinőtt gyerekholmikat eladni. A kilátogató
gyermekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés és
gyermekjátszó várja.

November 16. hétfő

A szovjet megszállás tapasztalattörténete
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Czetz Balázs főlevéltáros előadása.

November 17. kedd

Hinni, mindenáron
17 óra Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Angol, olasz, német film. 1997.
Családi és hitéleti program
17 óra Fehérvári Civil Központ
Folytatja Így élni jó! – gondolatok az egészségről című családi és hitéleti programsorozatát
az Alba
Pont LISZI. A rendezvénysorozat előadója Tornyai
Gábor katolikus plébános. Az előadás témája: „A
jó gazda kincseiből régit és újat is elővesz”
Aradszky László a Viktóriában
17 óra Viktória Rehabilitációs Központ
A Viktória vendége ezúttal a népszerű énekes
lesz.

November 18. szerda

Maroshegyi csicsergő – baba-mama klub
10 óra Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Érdekes témákkal, hasznos tanácsokkal,
meghívott vendégekkel várják a lelkes kismamákat.

November 19. csütörtök

Patikusinas szakkör
9 óra Szent István Király Múzeum (Rendház)
kisterme

Megtanulható, hogyan kell természetes,
káros adalékanyagoktól mentes alapanyagokból, a bőrünknek és az ízlésünknek
megfelelő krémeket, kozmetikumokat készíteni. Ezúttal a baba-mama kencék lesznek
terítéken.
Ez 6
15 óra Igéző (Basa u. 1.)
Az Egyensúlyunkért Alapítvány és a Civil
Centrum Közhasznú Alapítvány rendezvénye.
Az érdeklődők hathatós módszerekről
hallhatnak a lelki egészség jegyében játékok,
előadások, kerekasztal-beszélgetések formájában.
Férfikor – közepe vége eleje vége
18 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Somos Ákos műsora versekkel, prózával.

November 20. péntek

Az én Caminóim
16.30 Művészetek Háza
Galgoczy Sophie előadása, ahol az eddig megtett Caminos útjairól tart élménybeszámolót
sok fénykép és személyes történet kíséretében.
A Parnasszus kortárs apostolai
18 óra Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
Irodalmi est az Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány szervezésében. Vendég:
Szörényi László irodalomtörténész.

November 21. szombat

Egészséghétvége
November 21-22. Öreghegyi Római Katolikus
Egyházközség
Szombaton 10 órakor kerékpáros kirándulásra várják a mozogni vágyókat a Pákozdi
Arborétumhoz, majd visszaérkezés után
közös fitnesz ebédre kerül sor a Közösségi
Teremben. Vasárnap 8.30-tól véradással,
egészségügyi mérésekkel, szűrésekkel,
előadásokkal, tanácsadással és szentmisével
várják az érdeklődőket.
Harcsa Veronika & Gyémánt Bálint-koncert
19 óra A Szabadművelődés Háza
Egy fantasztikus duó koncertje.

Tündérszó meseíró-pályázat
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Egyesület hetedik alkalommal hirdeti meg
nemzetközi meseíró pályázatát. A pályázatra
a világ bármely országában élő 8–15 éves
gyermekek magyar nyelven írott meséit várják
e-mailben, csatolt Word dokumentumban vagy
postai úton négy példányban 2016. február
29-ig. A pályázatra a 2001. január 1-je és 2007.
december 31-e között született gyermekek
meséit fogadják. A mese mellé feltétlenül
csatolják 1.) a meseíró nevét, 2.) születési
idejét (év, hónap, nap), 3.) postacímét (ország,
település, utca, házszám, irányítószám), és
4.) szülei egyikének lehetőleg e-mail-címét
vagy telefonszámát. A pályaművek terjedelme
legfeljebb hatezer karakter (három nyomtatott
oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal
kapcsolatban nincs semmiféle megkötés. Egy
pályázó csak egy mesét küldhet be. A pályázó a
mese elküldésével hozzájárul műve bármilyen
formában történő, külön ellenszolgáltatás
nélküli, későbbi nyilvánosságra hozásához. A
pályázat szellemi mecénása Lezsák Sándor költő,
a Magyar Országgyűlés alelnöke. A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel
és egyedi művészeti alkotással jutalmazzák. A
döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés
2016. június elején lesz Székesfehérváron. A
díjazottakat 2016. május 10-ig telefonon vagy
e-mailben értesítik, illetve névsorukat a www.
ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik. A legjobb
írásokat az egyesület egy későbbi időpontban
megjelenteti.

FehérVár
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Sportnaptár
Kosárlabda
TLI-Alba Fehérvár – Szolnoki Olaj KK
(bajnoki mérkőzés)
November 21. 19 óra Vodafone Sportcsarnok
Kézilabda
Alba Regia KSE – MKB Veszprém
KZRT U23
November 21. 18 óra VOK
Labdarúgás
Videoton FC – Szombathelyi Swietelsky-Haladás (Magyar Kupa, 4. forduló)
November 18. 20.15 Sóstói Stadion
Videoton FC – Vasas FC (OTP Bank
Liga NB I, 16. forduló)
November 21. 15.30 Sóstói Stadion
Jégkorong
Fehérvár AV 19 – DVTK-Jegesmedvék
(MOL Liga)
November 13. 18.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV 19 – HDD TELEMACH
Olimpija Ljubljana (EBEL)
November 15. 17.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV19 – Corona Brassó (MOL
Liga)
November 16. 18.30 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV19 – Bolzano Südtirol
(EBEL)
November 17. 19.15 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Fehérvár AV19 – EC-KAC (EBEL)
November 20. 19.15 Ifj. Ocskay Gábor
Jégcsarnok
Atlétika
ARAK AKTIV döntő
November 14. 9 óra Köfém Sportcsarnok
Az ARAK AKTIV versenysorozat 12.
városi döntője.

A Vörösmarty Színház műsora
Tizenkét dühös ember
November 12. és 15. 19 óra, Nagyszínház
Szekrénymesék
November 12., 13. és 17. 10 és 15 óra,
Pelikán Kamaraszínház
A padlás
November 17. és 18. 19 óra, 18. 15 óra,
Nagyszínház
Hekabé
November 18. 19 óra, Kozák András
Stúdió
János vitéz
November 20. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Terrorizmus
November 19. és 20. 19 óra, Kozák
András Stúdió
Csárdáskirálynő-ünnep
November 20. 19 óra, Nagyszínház
Amikor meghalnak az angyalok
November 21. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
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Legutóbbi rejtvényünkben Romain Gery regényírótól, filmrendezőtől idéztünk, aki
egyébként Roman Kacew néven Litvániában látta meg a napvilágot. Tehetségén
túl a legjellemzőbb az volt rá, hogy írói álnevét igen gyakran változtatta. Ennyi
nevet nem sok ember viselt kerek e Földön: Émile Ajar, Fosco Sinibaldi, Shatan
Bogat, René Deville, Lucien Brûlard és a legjobban befutott Romain Gery. A bírálók
gondosan vigyáznak arra, hogy ugyanannak az embernek csak egyszer adományozzanak díjat, de ez Kacew esetében nem sikerült: ő a világon az egyetlen író, akinek
kétszer is odaítélték a Goncourt-díjat. 1956-ban Gary, majd 1975-ben Ajar kapta a
rangos francia díjat. A Romain Gery által írt mondat helyes megfejtése ez volt: A
HUMOR AZ EMBERI MÉLTÓSÁG TÁMASZA, ANNAK MEGNYILATKOZÁSA,

Rejtvény

2015. november 12.

HOGY AZ EMBER KÉPES FELÜLEMELKEDNI MINDEN VISZONTAGSÁGON
Amerika legfényűzőbb New York-i hotelében, az Astor House-ban született az
a filozófus, pszichológus, akinek gondolatát idézzük jelenlegi rejtvényünkben.
William James egy ír bevándorló fiaként látta meg a napvilágot 1842-ben. Az ír gyökereknek köszönhetően európai neveltetésben részesült, talán nem véletlen, hogy
anyanyelvi szinten beszélte a francia, portugál, német és olasz nyelvet, de kiválóan
olvasott latinul és görögül is. Mivel imádta a festészetet, sokat hezitált a tudományok és a művészetek között, végül a tudomány mellett döntött. Véleménye szerint
az elme kialakulásának funkcionális szerepe van, hiszen az segítette az embert a
környezetéhez való alkalmazkodásban.

közéleti hetilap

FehérVár

Kéklámpások

Családos rabok a börtönben

Novák Rita
A fogvatartottak többsége a megfosztottság
érzését éli meg a legnehezebben a börtönben,
a legjobban a családi kapcsolatok hiányoznak
nekik. Vannak, akik gyermekeik elől eltitkolják,
hol vannak, mások minden lehetőséget kihasználva rendszeresen találkoznak velük.

Barbalits György tizenhat hónapja
van börtönben. Felesége és gyermekei amikor csak tehetik, látogatják.
Kislánya még csak négyéves. Amint
megérkezett az átalakított beszélőhelyiségbe, azonnal rajzolni kezdett,
és amíg az édesapjára várt, szinte az
össze játékot a kezébe vette. György
azt mondta, az a legfontosabb számára, hogy találkozhasson a szeretteivel. Neki nem fontosak a körülmények, a gyermekei miatt azonban
mégis örül az átalakításnak. Abban
bízik, a barátságos légkör miatt talán
kevésbé viseli meg a gyerekeket a
helyzet.

Kép: Tar Károly

Amint átlépi valaki a börtön
kapuját, azonnal egy másik,
saját szabályrendszerrel működő
világba kerül, függetlenül attól,
hogy látogatóról, dolgozóról vagy
fogvatartottról van szó. A rendszer
mindenkit megfoszt valamitől,
és ez a megfosztottság a rabokra

Megújult a beszélőhelyiség. Csak a gyerekek nehogy túlzottan megkedveljék...

hatványozottan érvényes. Az önálló
személyiség odabent szinte teljesen
megszűnik, nem az egyén irányít,
hiszen egy fogvatartott például még
az ajtót sem nyithatja ki, ráadásul akármikor megmotozhatják

őket, elvehetnek dolgokat tőlük. A
raboknak szigorú napirendet kell
követniük, és korlátozzák a kapcsolattartást is – nyilatkozta korábban
lapunknak egy igazságügyi pszichológus szakértő. Mikolay Sándor
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elmondta: a megfosztottság érzése
agressziót szülhet, ugyanúgy, mint
például a zsúfoltság és a tétlenség.
A büntetés-végrehajtási intézetek
hasznos időtöltési lehetőségekkel
igyekeznek tompítani a feszültséget. Ha jó magaviseletű a rab,
munkát kaphat vagy tanulhat is,
az ilyen elfoglaltságokkal pedig
nemcsak a pszichének tesznek
jót, hanem segítik a fogvatartottak
társadalomba való visszailleszkedését is. Ezt már a fehérvári börtön
biztonsági osztályvezető-helyettese
mondta. Sumits Miklós őrnagy szerint a kapcsolattartás a társadalomba való sikeres visszailleszkedés
egyik alappillére, ezért a barátságosabb légkör kialakítása nélkülözhetetlen az intézetben.
Az elmúlt időszakban gyermekbarát beszélőt alakítottak ki a
fehérvári börtönben. A helyiséget
családi hangulatúvá változtatták,
gyerekbútorokkal, játékokkal
rendezték be azért, hogy a fogvatartottakhoz érkező kicsik a körülményekhez képest a legjobban
érezhessék magukat. A beszélő
átalakítása közel félmillió forintba
került. Új burkolatot kapott a padló, színessé tették a falat festékkel
és új fényképekkel, a gyerekekre
gondolván pedig játékokat is kitettek a helyiségbe.

A Fehérvár Televízió műsora 2015. november 14-től november 20-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2015. 11. 14. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Márfy Gabriella
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Tóth Gabriella
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Cserta Gábor
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Vershúron – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Éder Tamás
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés – olasz
sorozat 97-98. rész (12)
16:30 Balatoni barangolások
ismeretterjesztő
filmsorozat 7. rész
17:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Cserta Balázs
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-tech – Új technológiák
a tervezéstől a kivitelezésig
19:50 A polgármester – kanadai
sorozat 9. rész (12)
20:50 Fehérvár AV 19 –
DVTK Jegesmedvék
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről

Minden hétköznap: Híradó 1-kor!
22:30 FehérVászon – filmes magazin 20:50 Sopron KC – TLI Alba
22:45 Képes hírek – benne egész 22:45 Képes hírek – benne egész 22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
órakor a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése 22:45 Képes hírek – benne egész
Fehérvár kosárlabda23:20 Képes hírek
mérkőzés közvetítése
órakor a Híradó ismétlése 22:45 Képes hírek – benne egész
2015. 11. 18. SZerdA
órakor a Híradó ismétlése
felvételről
2015. 11. 17. Kedd
2015. 11. 19. CSüTörTöK
22:20 Napi színes – ismétlés
2015. 11. 15. VASárnAp
2015. 11. 20. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
22:30 FehérVászon – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
23:00 A hét hírei
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
23:20 Képes hírek
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
07:00
Jó
estét,
Fehérvár!
2015. 11. 16. Hétfő
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
– ismétlés
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
minden egész órakor
07:45 Képes hírek
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
A hét hírei ismétlése
10:45 Agrárinfó – ismétlés
a Híradó ismétlése
10:45 Paletta – ismétlés
08:00 Élő közvetítés
10:20 Fehérvári beszélgetések
07:00 A hét hírei – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából 11:15 A Fehérvár TV archívumából 10:00 Jó estét, Fehérvár!
Székesfehérvár Megyei
– ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész 11:40 Képes hírek – benne egész
– ismétlés
Jogú Város közgyűléséről
Műsorvezető: Vakler Lajos. 07:45 Képes hírek – benne
órakor a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése 10:45 Bajnokok városa
10:00 Jó estét, Fehérvár!
Vendég: Cserta Balázs
minden egész órakor
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
A hét hírei ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
13:10 Képes hírek – benne
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
10:00 A hét hírei – ismétlés
minden egész órakor a
archívumából
minden egész órakor a
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész
Híradó 1-kor ismétlése
archívumából
Műsorvezető: Látrányi
10:45 Épí-tech – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
órakor
a
Híradó
ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
11:40 Képes hírek – benne egész
Viktória. Vendég:
11:15 A Fehérvár TV archívumából
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
Márfy Gabriella
11:40 Képes hírek – benne egész
Műsorvezető: Németh
Műsorvezető: Vakler Lajos. 13:10 Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
11:40 Agrárinfó – ismétlés
órakor A hét hírei ismétlése
Zoltán. Vendég:
egész órakor a Híradó
Vendég: Fekete Ferenc
13:10 Képes hírek – benne
12:10 Fehérvári beszélgetések
13:00 Híradó 1-kor
Szabó Tibor
1-kor ismétlése
17:00 Paletta – ismétlés
minden egész órakor a
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
17:00 Agrárinfó – ismétlés
15:00 Aqvital FC Csákvár
17:30
Esti
mérleg
–
ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
Schéda Szilvia. Vendég:
minden egész órakor a
17:30 Esti mérleg – ismétlés
– Ferencvárosi TC
17:50 Napi színes
16:30 Fehérvári beszélgetések
Tóth Gabriella
Híradó 1-kor ismétlése
17:50 Napi színes
labdarúgó-mérkőzés
18:00
Hírek
– ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism. 14:50 Fehérvár AV 19 –
18:00 Hírek
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
13:00 Köztér – ismétlés
Olimpija Ljubjana
18:05 Fehérvári beszélgetések
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Lajos. Vendég: Vizi
13:35 A Fehérvár TV archívumából
jégkorongmérkőzés
Műsorvezető: Vakler
– ismétlés
Viktória. Vendég:
László Tamásné
14:00 Napi színes – ismétlés
közvetítése felvételről
Lajos. Vendég:
Műsorvezető: Látrányi
Tóth Judit Bianca
17:00 Együtt – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
Fekete Ferenc
Viktória. Vendég:
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV archívumából 18:30 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Tóth Judit Bianca
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos. 19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:00 Bajnokok városa
17:50 Napi színes
19:45 Bajnokok városa –
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Péntek Imre
19:45 Paletta – kulturális
– ismétlés
18:00 Hírek
sportmagazin
Vendég: Éder Tamás
17:00 Épí-tech – ismétlés
magazin
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
20:15 Hírek
15:05 Napi színes – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
20:15 Hírek
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Látrányi
20:20 A világ Koczka módra
15:15 Honvéd7 – ismétlés
17:50 Napi színes
20:20 VersHúron
18:00 Hírek
Viktória. Vendég:
Egy fejér megyei tanító
15:30 Újrakezdés – olasz sorozat 18:00 Hírek
A Fehérvári Versünnep
18:05 Fehérvári beszélgetések
Horváth Éva
élményei szekéren és
99-100. rész (12)
18:05 Fehérvári beszélgetések
tizenkét döntős
Műsorvezető: Vakler
18:30 A Fehérvár TV
lóháton, itthon és Erdélyben.
16:30 Balatoni barangolások
Műsorvezető: Németh
résztvevőjének műsorLajos. Vendég: Vizi
archívumából
– Ismeretterjesztő
Zoltán. Vendég: Szabó Tibor
összeállítása. Közvetítés 21:10 Fény, szín, harmónia
László Tamásné
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Endrey-Nagy Attila, a
filmsorozat. 7.rész
18:30 A Fehérvár TV archívumából
felvételről, a Városházáról.
18:30 A Fehérvár TV
19:25 Köztér – közéleti magazin
székesfehérvári születésű
17:00 A Fehérvár Televízió
19:00 Jó estét, Fehérvár!
21:20 Székesfehérvári virtuózok
archívumából
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
archívumából
festőművész nemzetközi 19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
A Vörösmarty Színházban
magazin
17:30 Kincsesláda
karriert futott be. Vakler
20:15 Hírek
mutatkozott be
19:45 Együtt – családi magazin 20:15 Hírek
18:00 Fehérvári beszélgetések
Lajos összeállítása.
20:20 Sopron – TLI Alba Fehérvár
Székesfehérvár három
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár Hangja
Műsorvezető: Vakler Lajos.
kosárlabda-mérkőzés
legtehetségesebb
21:30 A 313. ugrás
20:20 Videoton FC –
2015 – elődöntő
Vendég: Péntek Imre
közvetítése felvételről
szólistája.
Szombathelyi
Elbúcsúzott az
22:20
Jó estét, Fehérvár! – ism.
18:30 A Fehérvár TV
21:50 Napi színes – ismétlés
21:50 Napi színes – ismétlés
Swietelsky-Haladás
ejtőernyőzéstől Paczúr
22:45 Köztér – ismétlés
archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:00 Jó estét, Fehérvár!
labdarúgó-mérkőzés
Ferenc, a 84 éves
23:20
Képes hírek
19:00 A hét hírei
– ismétlés
– ismétlés
közvetítése felvételről
egykori vadászpilóta.
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A polgármester – kanadai
Kiemelt ajánlatunk: november 17. 21:20 Székesfehérvári virtuózok. A Vörösmarty Színházban mutatkozott be Székesfehérvár három legtehetségesebb szólistája.
sorozat 10. rész (12)
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Egészség

2015. november 12.

Sok százan vettek részt a szűrővizsgálatokon
Novák Rita

Népszerű volt a város és a megyei kórház közös
programja. Szívügyünk Fehérvár elnevezéssel
immáron harmadik alkalommal szerveztek
nagyszabású szűrőnapot a Vodafone Sportcsarnokban.

A csontritkulásmérés mellett több
tucatnyi szűrővizsgálaton vehettek részt a Szívügyünk Fehérvár
program résztvevői, de személyes
konzultációra és előadások meghallgatására is lehetősége volt a
látogatóknak. A Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, széles repertoárral készültek
az idei szűrőnapra is. Csernavölgyi
István hozzátette: a keringési rend-

szer megbetegedéseinek szűrése
mellett a daganatos betegségek
szűk körének szűrései valamint a
mozgásszervi betegségek szűrései
is helyet kaptak a rendezvényen.
Az önkormányzat nem fenntartója
a megyei kórháznak, de mint a
polgármester mondta, a prevencióra
nagy hangsúlyt fektetnek. Cser-Palkovics András elmondta: rendszeresek a városrészi szűrővizsgálatok,
és a Szívügyünk Fehérvár programot is harmadik alkalommal hívták
életre. A sportcsarnokba látogatókat Vargha Tamás és Törő Gábor
országgyűlési képviselők köszöntötték. A szűrőnaphoz egy rajzpályázat
is kapcsolódott, a legszebb munkák
alkotóinak Brájer Éva alpolgármester adta át az okleveleket.

A kórház dolgozói a szakma iránti elhivatottságukról tettek tanúbizonyságot a Szívügyünk
Fehérvár programon, hiszen órákon át, önként vállalva vizsgáltak meg sok száz embert

Fotók: Varjú Zoltán

A csontritkulásmérés volt az egyik legnépszerűbb az idei rendezvényen. Balassa Zsuka semmilyen gyógyszert nem szed, és mint mondta, csak azért jött el a sportcsarnokba, hogy ezen a
szűrésen részt vehessen.

A szemvizsgálat is elérhető volt a látogatók számára

Szinte zsúfolásig megtelt a Vodafone Sportcsarnok

A szűrővizsgálatok mellett a gyógytornát is kipróbálhatták az érdeklődők

FehérVár
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Még várják a férfiak jelentkezését!

Elkészült-e időben a mentőállomás?

Látrányi Viktória

Heiter Dávid Tamás

Székesfehérváron a november a férfiak
hónapja. Ahogy arról már beszámoltunk,
ennek keretében november 14-én három
szakorvos részvételével 8 és 13 óra között
a férfiak részére szűrőnapot szerveznek
a Család- és Nővédelmi Központban. A
szervezők meghosszabbították a jelentkezést, így november 13-ig van még mód
előjegyzést kérni!

Azokat az ötven év feletti férfiakat
várják előzetes bejelentkezés alapján prosztataszűrésre az urológusok, akik eddig nem vettek részt
szűrővizsgálatokon, vagy az utolsó
részvételük óta eltelt legalább
két-három év. Várják a negyvenedik évüket betöltött férfiakat is,
akiknek családjában előfordult
prosztatadaganat vagy bármilyen
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A székesfehérvári mentőállomás előtt tartott
szerdán reggel sajtótájékoztatót a helyi MSZP
és a Demokratikus Koalíció. Mint az eseményen
elhangzott, az épületet érintő projekt átadási
határideje október 31-e volt, de a munkálatok
a mai napig tartanak.

prosztatamegbetegedés. A helyszínen ingyenes vércukorszint-,
koleszterinszint- és vérnyomásmérés is lesz.

A szervezők meghosszabbították a
jelentkezést, így előjegyzést kérni november 13-án 12 óráig lehet a 70 380
9512-es telefonszámon. A telefonszám
munkanapokon 8-tól 16 óráig elérhető,
és csak az akció idején hívható.

A székesfehérvári baloldali frakció
információi szerint a november 9-i
Közbeszerzési Értesítőben jelent meg
egy a mentőállomást érintő projekttel
kapcsolatos szerződésmódosítás, ami a
már felszerelt nyílászárók átalakítására
vonatkozik. Pedig a mentőállomást
érintő beruházásnak október végén be
kellett volna fejeződnie. Mint Márton
Roland, a székesfehérvári baloldali frakció vezetője fogalmazott, az
Európai Uniós támogatások hanyag
felhasználása az adófizetőket fogja
terhelni. Szavai szerint történik mindez

úgy, hogy az egészségügyben dolgozók
fizetése nem megfelelő.
Földi Judit, a Demokratikus Koalíció
önkormányzati képviselője is azon a
véleményen van, hogy nem szabad az
Európai Unió pénzével játszani.
A témával kapcsolatban megkerestük
az Országos Mentőszolgálatot is. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben leírták: a műszaki átadás-átvétel az országos projektben érintett
82 helyszínből 81 helyszínen október
31-ig megtörtént. Az uniós projekt
szempontjából pedig ez volt a vállalás.
Csúszás csak Mezőberény esetében történt, ahol új kivitelezőt kellett találni.
A garanciális hibák javítása, valamint a
szakhatósági, használatbavételi engedélyezési eljárás egyes helyszíneken (így
Székesfehérváron is) jelenleg is folyik.
Az uniós források felhasználása az
eredményekhez kötötten, gondosan és
átláthatóan történik.

Felismerés és tudatos életvezetés – ez az egyik üzenete a diabétesz világnapnak.
Magyarországon jelenleg több mint félmillió diagnosztizált cukorbeteg él, és
további 250 ezer azoknak a száma, akik már cukorbetegek, de még nem tudnak
róla. Nagyon fontos, hogy megfelelő információval rendelkezzünk erről az eleinte
észrevétlen, de szövődményeit tekintve igen súlyos betegségről. Ebben segít egész
napos ingyenes programjaival az országos diabétesz világnap, melynek november
14-én Székesfehérvár ad otthont. A szakmai előadások mellett ingyenes mérésekkel,
szűrésekkel, vizsgálatokkal ellenőrizheti valamennyi érdeklődő a saját egészségi
állapotát, amellyel kapcsolatban egyéni tanácsadással is szolgálnak a szakemberek.
A programok 10 órakor kezdődnek a Vodafone Sportcsarnokban. A részletes program
megtalálható a www.szekesfehervar.hu honlapon.

Leffelholz Marietta
Az ország gyermek-tüdőgyógyászati szakemberei érkeztek november ötödikén Székesfehérvárra. Háromnapos konferencia keretében
vitatták meg a legújabb kutatási eredményeket, gyógymódokat.

Középpontban az érbetegségek

de a gyermekkori asztma és a
tuberkulózis is napirenden volt. Az
immár ötvenegyedik alkalommal
megrendezett tudományos ülésen
kétszáz szakember vett részt, az
ország minden részéből érkeztek
orvosok.
A tanácskozás megnyitóján Reiber István, a Fejér Megyei Szent
György Kórház orvosigazgatója
is köszöntötte a szakembereket:
„Nagy öröm a kórház számára, ha
országos rendezvényre kerül sor
Székesfehérváron. A gyermek-tüdőgyógyász szekció konferenciáján lehetőség
nyílik a tapasztalatok kicserélésére és
új módszerek elsajátítására is, amellett,
hogy jó alkalom ez a baráti kapcsolatok ápolására is.” – mondta el a
megnyitón az orvosigazgató.

Fotó: Simon Erika

A Vasvári Pál Általános Iskola
diákjainak műsora nyitotta meg azt
a szakmai tanácskozást, melynek
középpontjában a gyermek-tüdőgyógyászat áll. A pulmonológiai
ellátás legkiválóbb képviselői
gyűltek össze azért, hogy megvitassák a terület legfrissebb kutatási
eredményeit. Előadások hangzottak el a légúti kórképek sürgősségi
ellátásáról, a légcső és a hörgők
megbetegedéseinek kezeléséről,

Nem szabad az Európai Unió pénzével játszani!

A magyar gyermekpulmonológia mérföldköveiről és a tuberkulózisról is hallhattak beszámolót
a résztvevő szakemberek

Novák Rita
Kétnapos orvosi konferenciát szerveztek a Magyar
Király Szállóban. A negyedik alkalommal életre hívott
rendezvényen az érbetegségek orvosai vettek részt.

Hazánkban minden második ember
szív- és érrendszeri betegség miatt hal
meg, a betegek számában az élmezőnyhöz tartozunk. A helyzet javításához
elengedhetetlen mind az orvosok
felvilágosító munkája, mind a betegek
valódi életmódváltása – erre hívta fel a
figyelmet a megyei kórház orvosigazgatója. Reiber István hozzátette: a megelőzés és a példamutatás a legfontosabb
feladatuk.
A konferencián az alapellátásban és a járóbeteg-ellátásban dolgozó szakemberek
tanácskoztak az érrendszer betegségeinek megelőzési, kimutatási és kezelési
lehetőségeiről. A kétnapos találkozót a
város polgármestere nyitotta meg. Mint

azt Cser-Palkovics András mondta, az
önkormányzat az alapellátáson túl nem
fenntartója az egészségügyi intézményeknek, de a megelőzésben komoly
feladatot vállal magára.
Legutóbb 2013. októberében rendezték meg a Fehérvári Ateroszklerózis
Találkozót a Hotel Magyar Királyban. Az
idei összejövetelen neves hazai szakemberek vitatták meg az érbetegségekkel
kapcsolatos tapasztalatokat, problémákat, valamint azt, hogy a nemzetközi és
hazai ajánlásoknak milyen szerepe van a
háziorvosi gyakorlatban, a mindennapi
gyógyításában. A konferencián nagyjából százötven egészségügyi szakember
vett részt, köztük belgyógyászok, kardiológusok, neurológusok, érsebészek,
diabetológusok, radiológusok és háziorvosok. Céljuk, hogy még hatásosabban
segíthessék a magyar lakosság egészségének megőrzését, a betegségek minél
korábbi és hatékonyabb kezelését.

Fotó: Bácskai Gergely

Országos szakmai fórum

Kép: Zsiday Ádám

Bárki lehet cukorbeteg

A találkozót negyedik alkalommal hirdette meg Reiber István, a kórház orvosigazgatója, hogy
minél többekhez eljuthasson az életmódváltás fontossága, hogy egyre kevesebben haljanak
meg szív- és érrendszeri betegségek miatt
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A zene örök érvényű igazságai
Beszélgetés a Fricsay-díjas Bódi Árpáddal

Októberben, a zene világnapján Székesfehérvár
zenei életében kiemelkedő szakmai igényességgel végzett zenepedagógusi tevékenységének elismeréséül Bódi Árpád, a Hermann
László Zeneiskola hegedűtanára és nyugalmazott igazgatóhelyettese vehette át a Fricsay
Richárd-díjat.

Az ön hangszere a hegedű. Egyáltalán
nem érdektelen, sőt nagyon is fontos,
hogy mikor és miért választotta magának ezt a hangszert?
Az ember nem a hangszerrel születik, azt általában később adják a
kezébe, de az érdeklődés minden
gyermekben él a hangszerek iránt.
Így voltam ezzel én is. Már egészen
kis gyermekkoromban hallottam
hegedűszót otthon, mert a bátyám
hegedülni tanult. Ellestem tőle,
amit lehetett, és én is megpróbáltam játszani. Amikor nem volt
otthon, hallás után gyakorolgattam,
és egy idő után elég jól játszottam.
Ez addig tartott, amíg a szüleim
beírattak a zeneiskolába.
Gyermekfővel milyen álmai voltak?
Mit gondolt a zenéről?
Mindig volt valami vonzalmam a
zene iránt, ugyanis nálunk a családban a szüleim is szerették a zenét,
édesanyám sokat énekelt. Nálunk
mindig szólt a rádió, hiszen abban
az időben nem is volt más. Minden
zenét meghallgattam, a tánczenétől
a komolyzenéig, s mire zeneiskolás
lettem, a zenetörténeti órákat, a
hanganyagot már ismertem. Ezért
mondhatom, hogy egyenes út vezetett ahhoz, hogy a pályaválasztásnál
is erre gondoljak.
Ki volt az, aki segítette, bátorította a
családon kívül?
Tizenkét-tizenhárom éves lehettem,
amikor eldöntöttem, hogy zenetanár, s ezen belül is hegedűtanár
szeretnék lenni. Ma már elmondhatom, hogy ez az elhatározás
kitartott egészen 2008-ig, amikor
nyugdíjba vonultam. Gondolkodtam azon is, hogy a szólista pályát
választom – helyesebben a tanáraim biztattak – de abban az időben
erre nem nagyon volt lehetősége
egy vidéki gyereknek. Ahhoz budapesti szakiskolába kellett volna
járnom.
Mint minden tevékenységhez, amit
hivatásnak nevezünk, a tehetség mellé
kell szorgalom is. Önben megvolt
mindkettő?
Azt gondolom igen, de azért
gyorsan hozzáteszem, nem
mindegy, hogy az ember kihez
kerül, milyen tanár tanítja meg
az alapokat, hiszen a pedagógus
útmutatása, magatartása, zenéhez
való hozzáállása határozza meg,
hogy egy gyermek vagy egy fiatal
felnőtt megmarad-e a zenei pályán.
Nekem szerencsém volt, mert
gyermekkoromban, 1956-ban egy
olyan zeneiskolába kerültem be –
ami a mostani zeneiskola őse volt –
ahol nap mint nap találkozhattam
olyan operaházi muzsikusokkal,
a hangversenyzenekar tagjaival
vagy az itt tanító MÁV Szimfoni-

kusok jó néhány zenészével, akikre
fel lehetett nézni. Vilhelm Ferenc,
Botvai Károly és Berkes Kálmán
azok közé tartoztak, akiket ma is
példaként említ a zenésztársadalom.

Fontos dolgokat említett, hiszen
korántsem mindegy, hogy egy fiatal a
zenén túl mit kap az alma materben.
Olyan mentalitást sajátítottunk
el, hogy nemcsak a kezeket tették

embertől! Számunkra természetes
volt, hogy a színpadon úgy jelenjünk meg, hogy azzal megadjuk a
tiszteletet a zenének és a hallgatóságnak is.

művészivé, hanem az elmét és
a lelket is. Ez most is így van,
de nekünk gyermekkorunkban
ezt a család mellett kötelező volt
elsajátítanunk. Csak egy példát
mondok. Hermann Laci bácsi, aki
engem is tanított annak idején,
mindig azt mondta: Gyerekek,
nyakkendőtű, mandzsettagomb,
fehér ing és frakk – ez az, ami a
művészt megkülönbözteti a többi

Idejekorán eldőlt, hogy milyen hivatást
választ. Mit lehetett és mit kellett
megtanulni a főiskolán?
Tanára válogatja, hogy ki milyen szerencsés abban a tekintetben, hogy
milyen a főtárgy tanára, ki oktatja a
kamarazenét, ki képesít a hangszeres zenére. Nekem szerencsém volt,
hiszen nagyszerű tanáraim voltak.
Kiemelem Borsi Ernőt, aki egy életre
megkedveltette velem a népzenét. Ő

Fotók: Simon Erika

Vakler Lajos

Bódi Árpád ma is példakép

A zeneiskolának olyan hangulata
volt, hogy a zene mellett viselkedésmintákat is tanultunk, színpadra neveltek bennünket. Nemcsak
kedvet, kultúrát is kaptunk a pedagógusoktól. Mindent megadtak
ahhoz, hogy művészek lehessünk.
Természetesen nem mindenkiből
lett előadóművész, de a tanultakat
a tanári pályán mindenki hasznosíthatta.
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hegedű módszertant tanított ugyan,
de a módszertani órák egy részében
néprajzzal, népzenével foglalkoztunk. Gyakorlatilag ott ismerkedtem
meg a népzenével.
Egy pályakezdő pedagógus milyen
gondolatokkal lépi át az első iskola
küszöbét? Voltak világmegváltó tervei?
Kicsit szokatlan az életpályám, mert
soha nem voltam pályakezdő. Már
szakiskolás koromban és főiskolásként is jártam vidékre tanítani.
Mire megkaptam a diplomámat,
abban az évben már fél évet tanítottam Veszprémben, abban az iskolában, ahova diploma után kerültem.
Két évet zeneoktatói közösségben
is dolgoztam, tehát igazából nem
voltam pályakezdő, hiszen egyszerre tanítottam és tanultam tanítani.
Miről ismerszik meg egy jó zenepedagógus? Melyek azok a tulajdonságok,
amelyek a koncertpódiumon elhanyagolhatók, ugyanakkor a katedrán
feltétlenül szükségesek?
Az alap a jó hangszeres tudás, a
pontosság, a képesség arra, hogy
megtanítsuk a gyermekeket gyakorolni. Nemcsak arra kell figyelnie
egy tanárnak, hogy mennyit gyakoroljon egy gyermek, hanem arra is,
hogy hogyan és mit.
1981-től tanított a Hermann László
Zeneiskolában. Mennyit változott esztendőről esztendőre a tanítás mikéntje?
Biztos vagyok benne, hogy egy
igazán elhivatott zenepedagógus
ugyanolyan hévvel oktat fiatalon,
mint tapasztaltan. Én például
nemcsak tanítottam, rám inkább
a csoportokkal való foglalkozás
volt a jellemző, hiszen nagyon sok
kamarazenét játszottam. Tizenöt
évig voltam koncertmester a szimfonikus zenekarban. Tehát voltam
gyakorlati tanár, oktatótanár és
zenekarvezető egy személyben.
A zeneiskolában az ön nevéhez fűződik a népi hangszerek megjelenése. Ez
akkoriban áttörést jelentett Székesfehérváron?
Székesfehérváron igen, de én Győrben diplomáztam, és amikor tizenkét évig Veszprémben tanítottam,
ott a szimfonikus zenekar mellett
megalapítottam a Bakony népzenei
együttest.
Ez egy rendkívül fontos időszak volt
az életében, hiszen abban a pillanatban, amikor Székesfehérvárra került,
tagja lett az Alba Regia Szimfonikus
Zenekarnak.
Veszprémben már játszottam a
szimfonikus zenekarban, és Káté
Mihály koncertmester helyettese
voltam. Így természetes volt, hogy
az egyik első utam itt Fehérváron is
a szimfonikusokhoz vezetett.
Miként maradt meg önben a kettősség?
Hiszen ahogy mondta, már Veszprémben is ott volt önnek a szimfonikus
zenekar mellett a népzenei együttes.
Természetes volt, hogy ugyanígy történjék Fehérváron is?
A két feladat nálam nem zárta ki
egymást. A népzene az akkori megközelítésben arról szólt, hogy egy
kis létszámú együttes táncosokat
kísér vagy táncházakban muzsikál.
Az én elképzelésem szerint – amit
már Veszprémben is vallottam
– a népzenében ennél több kell.
Már ott is koncerteztünk külön,
nyertünk díjakat. Abból a gyakorlatból kiindulva hittem benne, hogy
ez itt is megvalósítható, hiszen
ahogy láttam, a Tilinkó zenekaron

kívül egyetlen népzenei csapat
sem volt. Fehérváron népzenével
akkoriban senki sem fogalakozott.
Megkerestem hát Varró Jánost,
aki akkor még nagyon fiatal volt,
de kiváló citerás, hogy próbáljuk
meg a népzenét meghonosítani a
zeneiskolában. Az volt a tervem,
hogy én tanítom a vonós hangszereket, ő pedig a népi hangszerekből
a citerát, a tekerőlantot és akár az
éneket is. János igent mondott, és
így 1982-ben a Kossuth iskolába
járó zenés gyerekekből alakítottuk
ki a vonós részleget, János pedig a
többiekből, a népi hangszeresekből
és az énekesekből tette ugyanezt.
Így alakult meg az akkor huszonnégy tagú zenekar.
Mikor kapcsolódott be a közös munkába a Tilinkó zenekar?
Amikor a mi első zenekarunk már
működött, igény volt arra, hogy a
gyerekekkel egyénileg is foglalkoz-
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Ehhez tartottam magam a népzenei
csoportokkal is.
Huszonöt esztendeig szolgálta igazgatóhelyettesként az iskolát. Ez idő alatt
mennyit kellett változnia, mennyivel
kellett többet adnia napról napra?
Mint pedagógus, nem kellett sokat
változnom. Mindig azt mondtam,
hogy a legfontosabb a példamutatás.
Mindig csak annyit kértem vezetőként is, amennyit én magam is
megtennék. Ennyi idő után elmondhatom, hogy mindig tudtam célt adni
kollégáimnak. Nálunk a sikereket
nem egyének, hanem a közösség érte
el, és ez összekovácsolta a tantestületet. Egységesek voltunk, azonosan
gondolkodtunk. Tulajdonképpen
Borlóy Rudolf örökét vettem át.
Az pozitív megerősítést adott önnek,
hogy a Hermann László Zeneiskola
egyre inkább elismertté vált, hogy
rangot jelentett és jelent hermannosnak lenni?

Ennek is voltak előzményei. Tekintve, hogy mindannyian nagyon tiszteltük és szerettük Hermann Laci
bácsit, amikor az iskola hetvenöt
éves volt – 1988-ban – rendeztünk
egy Hermann László-kiállítást,
amelyen bemutattuk a hagyatékot,
fényképeket, kottákat és ebből
alakult ki a kiállítás. Később, 1990ben Tóth Aladár fehérvári zenekritikus és felesége, Fischer Annie ezt
egy újabb kiállítással fejelte meg,
aminek kapcsán Fischer Annie is
eljött hozzánk, és itt adta életének
utolsó koncertjét a fehérvári szimfonikusokkal. Koncertmesterként
ez a legnagyobb zenei élményem.
Felejthetetlen volt az ő aurájában
eltölteni néhány órát. A százéves
kiállításon több mint harminc tablón, hat-hétezer képben mutattuk
meg iskolánk múltját. A kiállítás
anyagát egész életemben gyűjtöttem.

Igen. Mindannyian, mindig erre
törekedtünk. Mindig az volt az
álmunk és a célunk, hogy ezt az
iskolát országos elismerés övezze.
Szerettük volna, hogy a diákjaink megízlelhessék a siker ízét,
akár szólóhangszeresekről, akár
énekesekről, akár kamarazenéről
vagy népzenéről van szó. Szerettük
volna, ha megfelelünk alapítónk,
első igazgatónk, Hermann László
igényeinek, s mindannak, amit ő
és Farkas Ferenc képviselt. Elértük, hogy az országban elsőként
szakközépiskolai szinten tanítsuk a
népzenét.
Úttörők voltak abban a tekintetben is,
hogy a századik születésnapra minden
eddiginél rangosabb kiállítással jelentkeztek.

Ön Székesfehérvár zenei életének emblematikus alakja. Ezt jelzi az Aranykatedra-díj is. A zene világnapján pedig
egy szakértő szakmai grémium döntése
alapján ön vehette át Székesfehérvár
legrangosabb zenei elismerését, a
Fricsay Richárd-díjat.
Az volt az első gondolatom, hogy
bár lehet, hogy egy ember kapja
ezt a díjat, de emögött rengeteg
ember munkája van. Számomra
rendkívüli a megtiszteltetés, de
ez az elismerés a tanártársaimé, a
növendékeimé is, akiknek köszönöm azt a sok szép pillanatot,
amellyel megajándékoztak. Ez a
díj őket is minősíti. Felemelő dolog
azok közé tartozni, akiket Székesfehérvár megtisztelt ezzel az
elismeréssel.

Az idén is jó kezekbe került a Fricsay-díj

zanak kvalifikált zenészek. Az első
időkben például, ha cimbalomra jelentkezett három gyermek, megkértem Kneifel Imrét, hogy óraadóként
segítsen. Ugyanígy történt Szabó
Józseffel, aki a tekerőlantot oktatta.
A népi ének maradt a végére
talán. Volt egy ifjú hölgy rendkívüli tehetséggel, Vakler Anna, aki
akkor érettségizett, és ő kapta meg
a lehetőséget, hogy népi éneket
tanítson. Esztendők alatt aztán egy
egész népzenei tanszak alakult ki
ebből a kezdeményezésből. Mindig
hittem abban, hogy a jó csoportos
együttesek létéhez kell egyéni képzés, kell nagyzenekari foglalkozás,
és akik a zenekarban megszerzik
a gyakorlatot a közös muzsikálásban, azokból lehet kamarazenész.
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Requiem a Szent Sebestyén-templomban
Vakler Lajos

A magyarországi ősbemutatón Csereklyei Andrea, Megyesi Schwartz
Lúcia, Horváth István és Szerdahelyi Pál nemzetközileg ismert és
elismert szólisták mellett közreműködött az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar Drahos Béla vezényletével,
a Primavera kórus és az Alba Regia
Vegyeskar, Horányi Ottilia és Kneifel Imre karnagyok vezetésével.
A kivételes szakmai gondossággal
összeállított koncertsorozatról
Major István, az immár önálló Alba
Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója úgy fogalmazott, nem véletlen,
hogy a bérletsorozat névadója
a Liszt-, Erkel- és Kossuth-díjas
Farkas Ferenc, aki a XX. századi
magyar zene meghatározó alakja és
három esztendeig a Székesfehérvári Állami Zenekonzervatórium
igazgatója is volt. A hangversenybérlet-sorozat pedig tanúbizonysága a zenekar megújulásának: „Ez a
hangversenybérlet mérföldkő a zenekar életében. Az első koncert, Suppé

Fotó: Simon Erika

Megkezdődött az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar felnőtt hangversenybérlet-sorozata.
A Szent Sebestyén-templom halottak napi
koncertjén Franz von Suppé Requiem című
gyászmiséjét hallhatták a klasszikus zene
kedvelői.

Méltó helyszínen, nagyszerű előadókkal mutatták be – hazánkban először – Suppé gyászmiséjét

Requiemje százhatvan éve, 1855-ben
született. Ez a darab kiváló lehetőség
arra, hogy a nagyszerű dal- és operettszerzőt egy másik oldaláról is megismerhessék a klasszikus zene kedvelői.
Öröm számomra, hogy négy kiváló
szólista is elfogadta meghívásunkat,
így maradéktalan élményben részesülhetnek a komolyzene rajongói.”
Drahos Béla, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Liszt Ferenc-díjas
karmestere számára különleges

kihívást jelent az eddig teljesen
ismeretlen gyászmise előadása. A
karnagy ugyanakkor örül annak,
hogy ezt a művet hazánkban először
Székesfehérváron mutathatják be:
„Ez egy remekmű abban az értelemben, hogy benne van Suppé sajátos
hangvétele, világa, sajátos érzelmei, de
egyben tiszteletadás a nagy elődöknek,
Mozartnak és Verdinek, akik nyilvánvalóan inspirálták a darab megírásakor.
Bizonyosan nagy hatással voltak rá, hi-

szen szintjében, hangulatában leginkább
Mozart Requiemjéhez hasonlít. Ennek
tükrében mondom, hogy ez egy olyan
remekmű, amit nagyon nehéz előadni,
viszont minden tiszteletet megérdemel.
A szerkesztése, a hangvétele, az összes
szakrális és liturgikus tétel dallamvilága olyan csodálatos, hogy bármely
géniusznak dicsőségére válhatott volna.
Előadóművészként biztos vagyok
benne, hogy ez a mű méltán szerepelhet
bármely koncertpódiumon.”

Értékek helyben
A helyi televíziók küldetése

Látrányi Viktória
A helyi tévések kétnapos szakmai találkozójának
adott otthont Kaposvár a múlt héten. Az első nap
az országos egyesület tisztújításával és közgyűléssel telt, pénteken pedig fórumot tartottak.
A konferencián részt vett a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság elnöke is. A szakmai fórumon
többek között Hagymásy András, a Fehérvár Médiacentrum ügyvezető igazgatója is előadást tartott.

médiacentrummá, s már nemcsak televíziós műsorkészítéssel,
hanem internetes hírszolgáltatással, rádiós műsorokkal, nyomtatott kiadványok összeállításával
is foglalkozik. Az érdeklődést
jelzi az is, hogy a szakmai nap
részeként több előadást is
hallhattak a résztvevők ebben a
témában.
Hagymásy András, a Fehérvár
Médiacentrum ügyvezető igazgatója az ország első olyan média-

Kép: Kapos TV

„Múlni látszanak a gazdasági válság
hatásai a televíziós piacon. Az elmúlt

három évben a Médiatanácsnak leadott
beszámolók alapján nőtt a nyereséges
és csökkent a veszteséges médiaszolgáltatók aránya a helyi televíziók között.”
– ezt mondta Karas Monika, a
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke. A szakember fontos
pontként említette a párbeszédet a
hatóság és a helyi televíziók között.
Erre pedig kiváló példa a mostani
találkozó is.
A fórumon arról is szó esett,
hogy egyre több televízió válik

Kétnapos szakmai találkozót szerveztek a helyi tévéseknek. A fórumon Hagymásy András, a Fehérvár Médiacentrum ügyvezetője is előadást tartott.

centrumának tapasztalatairól
szólt, amely négy felületet foglal
magába: „Székesfehérváron 2009
óta működik a Fehérvár Médiacentrum, mely a Fehérvár Tv alapjain
jött létre. Szakmai és gazdasági
szempontból is fontos az, hogy médiacentrummá váltunk. Minél több
felületünk van, fajlagosan annál
olcsóbb az adott hír előállítása. És
ami még fontos: így sokkal biztosabban eljut a hír a helyi lakosokhoz.
Az a koncepciónk, hogy a tartalom
számít, mindegy, hogy az milyen felületen, milyen technológiával jut el
a nézőhöz, olvasóhoz, hallgatóhoz” –
mondta Hagymásy András.
A Helyi Televíziók Országos
Egyesülete közel nyolcvan tagot
számlál. Alapvetően érdekvédelmi szervezet, mely a tagjait
képviseli évtizedek óta. Lobbizik
a politikai színtéren, a médiahatóságnál, az egyéb érdekvédelmi
szervezetekkel, például a helyi
rádiósok egyesületével – és ezt
eredményesen teszi. Emellett
szakmai továbbképzéseket,
fórumokat is szerveznek. A mostani őszi találkozón teljes körű
tisztújítást tartottak. A szervezet
elnökévé ismét Széles Tamást,
a Debrecen Televízió ügyvezető
igazgatóját választották. Legközelebb tavasszal találkoznak majd
a helyi tévések a mostanihoz
hasonló összejövetelen.
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VersHúron – hitet adó ifjak gálaműsora
Nagy Zoltán Péter

Mióta ember él a Földön, az
idősebbek mindig aggódnak
az új generációk miatt, rájuk bízhatják-e a jövőt. Az idei versünnep tizenkét döntősének nagy
része Erdélyben képezte tovább
ritmusérzékét, nyelvi készségét,
előadói képességét a Székelyföldi Verstáborban. A szerdai
VersHúron című gálaműsor végén a polgármester határozottan
kijelentette, kézzel tapintható
a fejlődés az amúgy is nagyon
tehetséges fiatalokban. Cser-Palkovics András úgy vélekedett, az
előadók emberi hitükben erősítették meg a hallgatóságot.
Belelátva az idei versünnepes
fiatalok kulissza mögötti munkájába, hozzáállásába, bátran
kijelenthetjük, jó kezekben van
az emberiség jövője! Az áprilisi
döntősök most novemberben
éppen úgy izgultak a fellépést
megelőző napokban, mint tették
azt József Attila születésnapja, a
költészet napja előtt. Egy döntős
nem tudott jönni, mert szerepe

Fotó: Kiss László

A Fehérvári Versünnep idei döntősei
gálaműsort adtak szerdán a városháza
Dísztermében, ami a Fehérvár Televízió élő
közvetítése ellenére is megtelt.

emberi szó zenéje, megerősítette
Török Máté és Heinczinger Mika
a Misztrál együttesből, akik az
általuk megzenésített verseket énekelték a rendezvényen.
Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra című versének megzenésített változata kétszer hangzott
el, amiben csilingelő, csodálatos
gyermekhangon kísértek a Kodály Zoltán Iskola növendékei.
Köszönet a fehérvári fiataloknak, aki megerősítették
hitünket: Börcsök Olivérnek,
Hajdú-Sobor Csabának, Kurucz
Flórának, Marth Fruzsinának,
Marton Dávidnak, Mihályi Szidóniának, Strasszer Domonkosnak, Szabó Diánának, Szigethy
Norbertnek, Tőke Zsófiának és
Vas Rékának!

Nem születnek maguktól dolgok.
2009-ben Varga Sándor, a Fehérvár
Televízió akkori hírigazgatója álmodta színpadra a fehérvári versmondó
gyermekeket, majd szervezett számukra olyan verstábort a székelység
otthonában, hogy az oda látogatók
mind új emberként jöttek haza. Ezt a
munkát, ezt a hitet elismerő oklevéllel hálálta meg Székesfehérvár, amit
Cser-Palkovics András polgármester
adott át.

A „talpon maradt” fellépők, a Misztrál együttes két zenésze és az ötletgazda Varga Sándor
együtt énekelték el a gálaműsor zárásaként ősi imádságunkat, a Boldogasszony Anyánkat,
korábbi himnuszunkat

volt a Vörösmarty Színházban.
Egynek a mandulája mondta fel
a szolgálatot a fellépés előtt két
nappal. De olyan is volt, aki a
gálaesti fellépése előtt percek-

kel lett rosszul az izgalomtól.
Az ifjak izzottak, produkáltak
nagyon is emberi dolgokat, és
mutattak a fellépéskor nagyon is
emberfelettit. Azt, hogy a vers az

Devecseri mementó
A Szabadművelődés Házában nyílt meg Molnár
Artúr fotóriporter Vörös október című tárlata.

Az alkotó az öt évvel ezelőtti devecseri vörösiszap-katasztrófa évszázadnak tűnő pillanatait idézi meg
az objektív és az ember kíméletlen
őszinteségével. A tárlat mementója mindannak, ami elborzasztó,
hagymázas álmainkban, csorbát
szenvedő gondolatainkban beborít
bennünket, mint immáron kétezer
napja a devecseri ártatlanokat a
vörös iszap.
Bakonyi István megnyitóbeszédében
úgy fogalmazott, bárcsak ne következett volna be az a pillanat, hogy
egyszer is ilyen szörnyűséget kelljen
megdicsérnie: „Amikor Molnár Artúr
felkért, hogy nyissam meg ezt a kiállítást, megnéztem a képeket, és csak két
szó jutott eszembe: borzasztó szépség.
Az a borzalom, amiről ezek a képek szólnak. Jó lett volna, ha ez a kiállítás nem
jött volna létre. Tudom, hogy ez nagyon
furcsa mondat, de igazából mindannyiunk számára azt jelenti, hogy nincs ember, aki ne fájlalná, hogy ez a tragédia
bekövetkezett. De ha már megtörtént,
elfogadom, hogy a fotóriporter dolga,
hogy ezt hitelesen tudassa velünk, és
felhívja a figyelmünket ezekkel a vörös
felkiáltójelekkel arra a szörnyűségre,
amit hajlamosak vagyunk már-már
elfeledni. A kín kimondásával feloldható
a kín. Azt hiszem, ezek a képek is ezt a
nemes célt szolgálják.”

Molnár Artúr így vall a feldolgozott történésekről: „Nagyon nehéz
pillanatok voltak. Az első két-három
percben csak a nyakamban lógó fényképezőgéppel sétáltam, és csak néztem
az embermagasságig mindent elborító

vörös iszap nyomait a házak falán.
Arra gondoltam, ezt úgy kell megmutatni, hogy hozzátenni nem lehet,
elvenni belőle pedig vétek. Azt éreztem,
hogy ez ott maga az élet. Ez számomra
elvonatkoztatva a szenvedéstől – egy

dokumentációs képsorozat, amely más
látószögből és nézőpontból mutatja meg
a katasztrófa utóéletét.”
Molnár Artúr Vörös október című
kiállítása november 29-ig tekinthető
meg a Szabadművelődés Házában.

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Az öt esztendővel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban még ma is vannak megválaszolatlan kérdések
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Szakképzett munkaerő,
de honnan?
Kurucz Tünde

Fotó: Bácskai Gergely

Szakképzett munkaerő, de honnan? címmel szervezett konferenciát a Pannon Gazdasági Kollégium
kedden a városházán. A vállalatok és különféle
szakmai szervezetek képviselői a munkaerőpiac
legégetőbb kérdéseire keresték a választ.

A szaktudást igénylő munkakörök betöltése
egyre nehezebb feladatot jelent

Kázmér Judit, a Pannon Lapok Társasága stratégiai ügyvezető igazgatója
elmondta, a probléma összefogást,
közös gondolkodást igényel. A megoldás fórumaként idén áprilisban hozták
létre a Pannon Gazdasági Kollégiumot.
Cser-Palkovics András polgármester
elmondta, a város a felsőoktatási
intézményekkel közösen az új képzési
formák meghonosításával segíti a
fiatalokat. A délután folyamán szó
volt a Közép-dunántúli Régió és Fejér
megye munkaerőpiacáról, a migrációs
tendenciákról, a munkaerőimporttal
kapcsolatos érvekről és ellenérvekről,
a területfejlesztésről valamint az innovációról, mint munkahelyteremtő és
-megtartó erőről.

Komplex fejlesztés az Albacompnál

Samu Miklós

Az Albacomp RI Kft. Raktár utcai új innovációs
központját pénteken délután ünnepélyes
keretek között adták át.

A négyszintes, négyezer négyzetméteres irodaházban és gyártócsarnokban minden kutatási, fejlesztési, back office, kereskedelmi,
szolgáltatási, oktatási és gyártási
tevékenységhez kapcsolódó funkció helyet kapott.
Az épület ünnepélyes átadásán
köszöntőjében Rákossy Balázs
államtitkár elmondta: egyedülálló és roppant előremutató ez a
beruházás, amely a XXI. századi
ipari forradalom egyik legfontosabb
szegmensében, a digitális, infokommunikációs iparban valósulhatott
meg.
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője kiemelte,
hogy 2010-ben azzal a határozott
céllal kezdték meg a kormányzást,
hogy a termelés és az értékteremtés legyen a gazdasági növekedés
motorja. Mindez nem képzelhető
el kutatás, fejlesztés, innováció,
ötletek nélkül.
„Székesfehérvár egy olyan gazdasági
erőcentrum, amelynek stratégiai jövőképét is megadja és erősíti ez a mostani beruházás.” – kezdte beszédét
Cser-Palkovics András polgármester. – „Külön öröm, hogy egy olyan

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állati tetemek begyűjtése
közterületről
(0-24 óráig hívható
zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport –
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök:
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés:
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés
telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165
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Közélet

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

• PARKFENNTARTÓ - GONDOZÓ
• ASZTALOS
• MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰ
részmunkaidős munkatársat keres
adminisztrátor munkakörbe.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail
címen lehet!
Részletek a www.varosgondnoksag.hu
oldalon!

Fotó: Kiss László
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Az új központ négyszintes és négyezer négyzetméteres

cég gyarapodhat ezzel az új központtal,
amely nélkül elképzelhetetlen lett volna Székesfehérvár gazdasága az elmúlt
években. Teljesen nyilvánvaló, hogy
Magyarország és a város is csak abban
az esetben tud előrelépni, ha a helyi
gazdaság fejlődik.”
Minárovits Márton, a cég ügyvezetője elmondta, hogy mindazon
infrastrukturális háttér a rendelkezésükre áll majd, melynek segít-

ségével komplex szolgáltatásokat
tudnak nyújtani a betelepülő
kutató, fejlesztő, innovatív (K+F+I)
cégek számára. Az új épület és a
technológiai beruházás komoly
ugrásra ad lehetőséget. A beruházást az ünnepélyes átadóünnepség után pohárköszöntőjében
L. Simon László, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára is
méltatta.

Komplex akadálymentesítés,
korszerűsítés, 220 milliós
rehabilitációs beruházás

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A J

BE

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL KORSZERŰSÍTETTÉK
A FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI ÉS SZAKÉRTŐI OSZTÁLYÁNAK, VALAMINT
A NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL FEHÉRVÁRI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGAINAK OTTHONT ADÓ SZÉKESFEHÉRVÁR, TÁVÍRDA UTCA 4. SZÁM ALATTI ÉPÜLETRÉSZT.
Befejeződött a Fejér Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
székesfehérvári szakértői bizottságainak otthont adó épület komplex akadálymentesítése és korszerűsítése. A létesítmény két szintjének átalakítását és korszerűsítését az Európai Unió 220 millió forinttal támogatta. Ezt az összeget Fejér Megyei Kormányhivatal, saját forrásból, több mint 6 millió forinttal
kiegészítette, bútorbeszerzésre, hogy az ügyfeleket még jobb körülmények között tudják fogadni.
Az európai uniós támogatásból, 1031 m2 hasznos alapterületen megvalósult fejlesztés során 8 db
modern, a mai kor követelményeinek megfelelő vizsgáló helyiséget, akadálymenetes vizesblokkokat
és személyzeti öltözőket alakítottak ki. A felújított ingatlan a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékkal élők és a mozgásukban korlátozott személyek számára - ügyfél és munkavállalói oldalról
is - egyaránt akadálymentessé vált. A fejlesztés részeként informatikai eszközök, képességvizsgáló
munka szimulátorok, valamint a vizsgálók bútorzatának beszerzésére is sor került. Mindennek köszönhetően a szolgáltatások színvonala immár az ügyfélkör speciális igényeihez igazodik.
A 2015. október 30-án rendeztett átadó ünnepségen Palich Etelka helyettes államtitkár (Miniszterelnökség), Farkasné Farkas Gyöngyi főigazgató (NRSZH) és dr. Simon László kormánymegbízott (Fejér
Megyei Kormányhivatal) méltatta a szervezetek és szakmák közötti, kiváló összefogás, példás együttműködés eredményeként, határidőre megvalósult beruházás jelentőségét, majd átadták a felújított,
átalakított épületrészt.
A projekt keretében 18 megyeszékhelyen korszerűsítették a megyei rehabilitációs hatóságok épületeit és működési feltételeit. A programot az Európai Unió 3,99 milliárd forinttal támogatta. A beruházások értéke 40 millió és 400 millió forint között, helyszínenként változik.
A Rehabilitációs Ellátási Osztály szakértői első, míg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
szakértői másodfokon végeznek szakértői minősítéseket, kiemelten fontos, hogy ezt immár a kor követelményeinek megfelelő környezetben tehetik meg.
A „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” elnevezésű, TIOP 3.2.208/1-2008-0002-es azonosító számon nyilvántartott, kiemelt Európai Uniós projektet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a 18 érintett megyei kormányhivatal konzorciumban valósította meg.
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Stuhlweißenburgtól Székesfehérvárig 12. rész
Lukács László
Téli népszokásaink XVIII. századi történetének
egyik becses emlékét őrzi Székesfehérvár
tanácsának jegyzőkönyve. Székesfehérvár
tanácsa 1770. december 7-én határozatot
hozott a városban gyakorolt babonás szokások
üldözésére, büntetésére.

A határozat ezzel a magyar nyelvű
szöveggel került a tanács jegyzőkönyvébe: „Mivel a’ nemes magistratusnak nem kevés fájdalmára
jelentetett, hogy az ezen királyi
városban lévő lakosok igaz keresztény római catholica hite ellen nem
csak az körösztény hívek fölöttébb
való botránkozásokra hanem eönnen egy lelkek veszedelmével Szt.
Lucza naptul fogva, karácsony és 3
királyok napjáigh külömb külömb
féle babonaságokat elkövetni, úgy
szintén Szent Miklós, Aprószentek
és más e féle napokon ruházattyukat
váltosztván, avagy mustár magokat,
azaz vesszőbül font korbácsokat
kezekben vévén kárhosztató gonoszságokban vakmerőképpen ellmerülni
szoktanak. Ahhoz képest az illetén
vétkek sokassétás által méltán reánk
szálható Isteni haragnak valamen�nyire ezen nemes várostul teendő
eltávoztatására nézve, determináltatott: Hogy valaki ennek utána vagy
Szent Miklós, Lucza és aprószentek
napjain estvéjén és éczakáján ruházattyukat változtatván járni, és így
lélek kárhozattyára czélzó gonoszságokat ellkövetni merészelne az
purger ember férfiú a’ vagy aszony
legyen az; először tizenhét foréntokra, ha pediglen zsellér férfiú, a’ vagy
aszonyi álatt légyen arestom mellett
32 pálcza ütésekkel. Ha pediglen
többször ezen magistratualis végzés
ellen cselekedvén, aztot általhágni
merészelnék nagyobb, és sullyosabb
büntetéssel okvetettlen büntetődni
fognak.”

Eszerint Székesfehérváron a XVIII.
század utolsó harmadában polgárok
és zsellérek, férfiak és nők erősen
gyakorolták a téli népszokásokat.
Miklós, Luca napján elváltoztatták

korbácsolni jártak. Ezek a népszokások minden üldözés, tiltás ellenére
a székesfehérvári lakosság körében
egészen a XX. századig fennmaradtak.

fiúk párosával vagy hárman-négyen
kenderkócból ragasztott bajus�szal, szakállal, bekent arccal, láncot
csörgetve járták az utcákat, házakat,
ijesztgették a kisebb gyerekeket.

Húshagyókeddi alakoskodó felvonulás, rendezték a tűzoltók. Székesfehérvár, 1900 körül

ruházatukat, maskarába öltözve,
házról-házra járva alakoskodó népszokást űztek; aprószentek napján
fűzfavesszőből font korbáccsal

Betlehemezők, a székesfehérvári bölcsőcske szereplői, 1913

A most elmúlt század elején Felsővárosban és Palotavárosban jártak
Miklós-nap reggelén a gyerekek Mikulást köszönteni. Nyolc-tíz év körüli

Köszöntésükért néhol pár fillért
kaptak, máshol elzavarták őket. A
Luca-napi szokásokkal többek között
a baromfitartás hasznát igyekeztek
biztosítani. A régi századfordulón Luca-nap reggelén még az ólban füstös
bottal, piszkafával vagy söprűnyéllel
meglucázták, megpiszkálták a tyúkokat. Közben ezt mondták: „Nekünk
sokat tojjatok, a szomszédnak kotoljatok!” Akadtak, akik hasonló célból
söprűvel cirógatták meg a tyúkokat.
Karácsony előtti hetekben a betlehemező csoportok, karácsony este
vagy újévkor köszöntő, adománygyűjtő pásztorok jártak házról házra.
Felsővárosban aprószentek napján a
legények fűzfavesszőből font korbác�csal megvirgácsoltak mindenkit, de
főleg az eladósorban lévő lányokat.
Közben ezt mondták:
Egészséges légy, keléses ne légy,
Jövő évben még frissebb légy!
Ha valamelyik lányt nagyon megütötték, azt dióval, almával engesztelték ki. A lányok között ilyenkor ez
a mondás járta: aki a legtöbbet vert
rájuk, az lesz a kérőjük. Aprószentek
napja után a korbácsot elégették,
mert azt tartották róla, hogy bajt,
kelést okoz. A karácsonyi ünnepkör
utolsó napján, vízkeresztkor Székesfehérvár-Felsővárosban és Palotavárosban is az 1920-as években még
13-14 éves fiúk jártak a kiugratható
csillaggal háromkirályok képében
köszönteni.

Fehérvár

Hangja 2015
Tóth Franciska
László Zulejka
A huszonöt éves székesfehérvári recepciós életének legmeghatározóbb része a zene és az éneklés. Nem áll tőle távol a tehetségkutató versenyek
világa. Indult a veszprémi Starfactoryban is, ahol
a középdöntőig jutott el. Rengeteg tapasztalatot
szerzett, megtudta, mik azok a dolgok, amiken változtatnia kell a fellépésein. Ezt az utat szeretné folytatni a Fehérvár Hangja állomásain is. A válogatón
Etta James At Last című dalával az első feladatot
remekül teljesítette, de szeretne tovább fejlődni.

Németh Patrícia
A tizenöt éves lány Balatonalmádiból érkezett a
bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Szakközépiskolába. Nemcsak énekelni és zongorázni szeret, hanem
sminkelni is. Vörös Tamás a válogatón viccesen felajánlotta neki, hogy plusz két pontért a zsűriben
ülő hölgyeket is kifestheti, de a nagy hang önmagában is elég meggyőző volt a továbbjutáshoz. Az
angol soul énekesnő, Joss Stone Parallel Lines című
dalával könnyedén beénekelte magát a novemberi
elődöntőbe.

Pisch Dávid
A tizenkilenc éves móri egyetemista kisiskolás
korában kezdett foglalkozni a zenével, amit középiskolában egy zenekar énekeseként, dalszövegírójaként folytatott. Nem ismeretlen a székesfehérvári közönség számára. Tavaly tavasszal
az első ifjúsági fesztiválon a Just Five együttessel
megnyerték az Arany Dobverő-díjat, és felléphettek nyáron a FEZEN-en is. Vörös Tamás az ifjú
énekes válogatós dalai hallatán ennyit mondott:
„Tízes! Nekem ez tetszik!”.

Ruff Nikolett
A tizenkilenc éves pusztavámi lány sok tapasztalatot szerzett már tehetségkutató versenyeken.
Harmadszor indul a Fehérvár Hangja címért, bejutott a veszprémi Starfactory középdöntőjébe, és
az X-Faktorban is énekelt. A dzsesszénekes OKJ-s
bizonyítvány megszerzése után jelenleg a Kodolányi János Főiskola előadóművész szakán tanul.
Sokat koncertezik szólóban, és a két éve alakult
Elements pop-rock zenekarral. Szeretné, hogy minél többen megismerjék, és újra megmutathassa
a zsűrinek a tudását.

A tizenhat éves székesfehérvári lány utolsó előtti
évét tölti a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolában. A tanulás mellett szabadidejében
nem csak énekléssel és zenével foglalkozik. Érdekli
a színjátszás, tehetséges vers- és prózamondásban
is. Két évvel ezelőtt már versenybe szállt a Fehérvár
Hangja címért, akkor az elődöntőig jutott. Azóta
sok színpadi tapasztalatot szerzett, úgy érzi, készen
áll megmutatni a zsűrinek és a közönségnek is,
mennyit fejlődött.

Tóth Mercédesz
A huszonnégy éves székesfehérvári „nagy visszatérő” jelenleg angolt és informatikát tanul a Bildung
Nyelviskolában. Azért jelentkezett ismét a Fehérvár
Hangja tehetségkutató versenyre, mert az éneklés
a legkedvesebb hobbija, és szívesen megosztja ezt
az élményt másokkal is. A válogatón idén Christina
Aguilera Something’s Got A Hold On Me című dalával megmutatta a zsűrinek, hogy az elmúlt években
„kigyúrt pár új hangszínt”. Vörös Tamás szívesen
hallgatta volna az előadását másnap reggelig is.

Zabos Regina
A legtávolabbról érkező versenyző a szerbiai Csantavéren nőtt fel. Tizenkilenc éves, idén fejezte be a konzervatóriumot Szabadkán. Jelenleg a Kodolányi János
Főiskola előadóművész szakán dzsesszéneket tanul.
Több zenekar énekeseként a zene számára már nem
csak hobbi, ez az élete. Azért jelentkezett a Fehérvár
Hangja tehetségkutatóba, mert szeretné, hogy Székesfehérváron is jobban megismerjék. Egy interjúban
öt szóval jellemezte magát: céltudatos, szorgalmas,
mosolygós, barátságos, néha türelmetlen.

Zagyva Sára
A húszéves sárszentmihályi főiskolai hallgató dalaitól
a válogatón ismét „kisütött a nap”. A Fehérvár Hangja
zsűrije nem felejtette el a fiatal tehetséget, aki két éve
már beénekelte magát a fináléba. A verseny óriási élmény volt számára, az eredményei késztették rá, hogy
komolyabban vegye a zenei pályáját. Tavasszal bemutatkozott a Fejér Megyei Diáknapokon és a II. Fehérvári Ifjúsági Feszten is, ahol az Arany Dobverő-díjért
folyó küzdelemben a Last Minute zenekarral második
helyezést értek el.

r 14. Alba Plaza
Elődöntő: novembe
. Vörösmarty Színház
Döntő: december 11
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Somos Zoltán

Idén a székesfehérvári gyermekotthon valamint
az olimpiai kvalifikációban érintett fehérvári
sportolók segítésére szánják a jótékonysági estély
bevételét. A belépőket elsősorban a vállalkozói
szféra tagjai fizetik ki a januári estélyre, de aki
kevesebbel tud (és szeretne) hozzájárulni a célhoz,
szintén megteheti november 29-én, vasárnap, egy
új kezdeményezés révén.
„Azok is segíthetik a gyermekotthont és a fehérvári
sportolókat, akik részt vesznek az advent első vasárnapján rendezendő jótékonysági futáson. A felújított
Várkörúton egy illetve öt kört futhatnak a jelentkezők,
egy kör egy kilométer távot jelent. Vagyis különösebb
edzés nélkül is rajthoz állhat bárki. Önkéntes alapon,
akár pár száz forinttal is nevezhetnek a futásra, akik
mozogni és segíteni akarnak. A tizenkét éven aluliak
között elsőként célba érkező gyermek aznap este együtt
gyújthatja meg a város első adventi gyertyáját a belvárosi színpadon a polgármesterrel. Az öt kilométer győztese pedig párjával együtt meghívót kap a jótékonysági
estélyre.” – mondta Miklósa Erika, aki kiemelte az
ARAK szakmai segítségét az I. Adventi Jótékonysági Futás lebonyolításában. Az atléták elnöke,
Hirt Károly annyit tett hozzá: ezúttal nem az a cél,
hogy csúcsteljesítményt mérjenek a résztvevőknél.
Cser-Palkovics András elmondta, hogy a Várkörút
szimbolikus helyszín: ez a futás is mutatja a szán-

Fotó: Bácskai Gergely

A már hagyományos januári jótékonysági estélyhez kapcsolódóan
másik rendezvényről is beszámolt az ötletgazda, Miklósa Erika. A
Kossuth-díjas operaénekes elmondta: azt szeretnék, ha az estély
céljaihoz azok is hozzá tudnának járulni, akik magukénak érzik a jó
ügyet, de nem tudnak jegyet venni a január 9-i eseményre.

A szervezők és a jótékonysági futás „címzettjei” a sajtótájékoztatón

dékot, hogy a belvárost még jobban kiterjesszék.
Az elválasztónak köszönhetően éppen adja magát
az egy kilométeres kör, nem kel külön pályát kijelölni. „Sokszor bebizonyosodott az elmúlt időszakban,
hogy Fehérváron szeretnek futni az emberek, ezt most
ezen a máskor autók uralta helyszínen is megtehetik.
Az estélyhez képest ez tömegrendezvény, így a szponzoroknak is újabb lehetőség, hogy a jótékony célok

Ezren a medencében

mellé álljanak.” – emelte ki a polgármester.
Az I. Adventi Jótékonysági Futás délelőtt tíz
órakor kezdődik. Regisztrálni a helyszínen már
kilenctől lehet. A részvételt ezúttal nem nevezési
díjhoz kötik a szervezők, de kérik, hogy önkéntes
alapon a gyerekek minimum száz, a felnőttek
ötszáz forinttal járuljanak hozzá az esemény
céljaihoz.

Tizenkét tonnát egy szuszra

Németh Zoltán

Kaiser Tamás
Több mint negyvenen feszültek neki a Fehérvári
Tűzoltó Egyesület tizenkét tonnás tűzoltóautójának a hétvégén az egyik székesfehérvári
nagyáruház parkolójában, a Kamionhúzó
Országos Bajnokságon.

A 3-4. korcsoportban, vagyis az általános iskolák felső
tagozatába járó gyermekek
viadalán Székesfehérvár valamennyi tanintézménye képviseltette magát, itt összesen
hatszázan ugrottak medencébe a Csitáry G. Emil Uszodában. Az alsósoknál négyszáz
felett volt a beérkező nevezések száma. Ilyen tekintélyes
rajtlistával az úszás az egyik
legnépszerűbb versenysorozat
a megyeszékhelyen.
„Valóban az úszás az egyik
legnagyobb tömeget megmozgató sorozatunk. Valamennyi
általános iskola leadja nevezését,
függetlenül attól, hogy állami
fenntartású vagy magániskoláról
van szó. Hasonlóan népszerűnek
számít az atlétika és a labdarúgás
is, ezen sportágak versenyein
vesz részt a legtöbb gyermek.” –
tudtuk meg Magony Tamástól,
a Civil-, Ifjúsági és Sportiroda
munkatársától.
A városi versenyen a legjobbak közé kerülő gyermekek a
megyei fináléba jutottak, az
ott kiválóan szereplők pedig
az országos döntőben úszhatnak majd a dobogós helyezésekért.

A legjobbak között, vagyis az
Open kategóriában megyei
siker született, hiszen a korábbi
négyszeres bajnok, a sárosdi
Várnai Richárd győzött. A két
versenyszám – először egy hám
segítségével, majd pedig szemben,
ülve, kötéllel kellett elhúzni a
piros monstrumot – összesítése
után Várnai egyetlen másodperc-

A rajt előtti feszültség ugyanolyan, mint a
nagyoknál

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A sorozat egyik legnépszerűbb sportágában, az úszásban is megkezdődtek a
2015/2016-os Diákolimpia versenyei.
A városi versenyeket óriási érdeklődés
övezte.

cel előzte meg a zichyújfalui Vass
Istvánt.
„Kicsit tartottam a versenytől és a
pályától, hiszen én voltam a próbahúzó, így tisztában voltam vele, milyen
nehéz dolgunk lesz. – mondta Várnai Richárd. – Ezzel együtt nagyon
jó eredménynek tartom, hogy az első
számban sikerült harminc másodperc
alá kerülnöm, egyedüliként a mezőnyben. Fontos volt, hogy jól sikerüljön
az első szám, mert a másodikban, a
kötélhúzásban sokkal inkább számít,
hogy kinek mennyire erősek a karjai.
Nekem nem annyira, nekem a testem
erősebb.” – foglalta össze az immár
ötszörös országos bajnok a sikere
titkát.

A sárosdi Várnai Richárd nagy csatában lett ötszörös kamionhúzó magyar bajnok
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„Alig várom, hogy telt házas, nagy
rangadót játsszunk!”

Somos Zoltán

A Pécset 91-72-re verte, ezzel zsinórban
ötödször győzött a bajnokságot két vereséggel
nyitó TLI-Alba Fehérvár. A nagy rangadók most
következnek, elsőként Sopronban, szombaton.

A spanyol és olasz ligában a játék
sokkal fizikálisabb, gyorsabb.
Kevesebb időd van rá, hogy a jó
döntést meghozd, az ellenfelek is
technikásabbak, jobbak. A közeg
annyiban hasonló a hazaihoz, hogy
külföldön is vannak városok, ahol
nagyon szeretik a kosárlabdát,
van, ahol kevésbé. De mindenhol
teljesen kulturáltan álltak a csapat
mellett, ahol játszottam, ebből a

Fotó: Simon Erika

A nyáron igazolt, eddig 18.7 pontot
és 7.1 lepattanót átlagoló húzóemberrel, Lóránt Péterrel értékeltük a
szezon eltelt részét.

Sokszor egyéni játékkal érik el pontjaikat, ehhez magyar szinten kiemelkedő
„megoldóembereik” vannak. Ez a mai
kosárlabda, vagy inkább a türelmes,
kontrollált csapatjáték?
A kettő nem zárja ki egymást.
Egyéni megoldással is lehet a csapatjátékot szolgálni. Ha valaki egy
az egyben meg tudja verni az emberét, magára vonja a védőjét, olyan
helyzetbe hozhatja a társát akár zic-

Németh Zoltán

AKTIVra készülve
Nincs kétségem, jó buli lesz.
Gyerekek százai, vidámság,
nevetés, versenyek, izgalom. Jó, nagyon nem lövök
mellé, jó néhány alkalommal
jártam már az ARAK AKTIV
döntőjén, így tudom, mire
számítsak.
Kiváló sorozat ez, ötletes,
a kicsiket abszolút lekötő
versenyszámokkal, remek
szervezéssel, alapos és hozzáértő segítőkkel. Az Alba
Regia Atlétikai Klub utánpótlás-nevelőnek induló, de
eredeti célkitűzésénél sokkal
magasabbra jutó sorozata
országszerte kiváltotta a
sportág szakembereinek
elismerését, amit mi sem
jelez jobban, mint hogy több
városban már lekoppintották
a fehérvári mintát.
Aki pedig még nem járt
ARAK AKTIV-döntőn, ajánlom, szombat délelőtt látogasson ki a Köfém Sportcsarnokba, mert csodát láthat!
Nem nagy csoda ez, amolyan
kisebb, hétköznapi csoda,
amikor rácsodálkozhatunk:
jéééé, ez a számítógépek előtt
görnyedő, okostelefonok virtuális billentyűzetét megállás
nélkül püfölő generáció is
tud mozogni?
Tud bizony, csak a megfelelő
szóval, a megfelelő nyelven
kell megszólítani őket. Ennek
a csodájára járhat mindenki! Főleg az iskoláskor előtt
álló gyermekek szüleinek
ajánlom, mutassák meg
csemetéiknek, hogy van élet
a biteken túl. Higgyék el,
tetszeni fog nekik. Nagyon.

Egyre több gólpasszt osztanak az Alba játékosai, de az ellenfélnek Lóránt Péter sem adja a labdát

Ott tart most az Alba, ahol szerették
volna?
Folyamatosan fejlődünk. A ZTE
elleni hazai vereség kellemetlen
pofon volt számunkra, Körmenden
viszont ki lehet kapni. Utána jött öt
győzelem zsinórban, folyamatosan
egyre jobban játszottunk védekezésben és támadásban is. Jó helyen
vagyunk, megdolgoztunk ezért,
most pedig jön egy nehéz periódus
négy nagyon jó csapat ellen.
Minek köszönhető és miben érhető
tetten leginkább a javulás?
A hozzáállással soha nem volt
probléma, a vereségek előtt is keményen dolgoztunk. A győzelmek
aztán segítettek a csapatépítésben
is. Sok új játékosunk van, nem volt
könnyű összeállni, de az első két
vereség jó útra terelte a csapatot.
Jobban működünk együtt, jobban
jár a labda, meccsenként egyre
több az asszisztunk. Mi dobjuk
a legtöbb pontot, miközben a legkevesebbet kapjuk, tehát a védekezés
is kezd összeállni. Vannak még
hibák, de nem most kell a legjobb
formában lenni, hanem a szezon
későbbi időszakában.

cerben, akár külső dobásban, ami
már csak rajta múlik. Nekünk elég
hosszú a padunk, sokan vagyunk,
akik meg tudjuk oldani ezeket a feladatokat. Nő az assziszt-átlagunk,
egyre többször hozzuk helyzetbe
egymást.
Hosszú külföldi és rövidebb szolnoki
állomásozás után hogy érzi magát
Fehérváron, ahol a közönségnél mindig
igen magasan van a léc...
Nagyon élvezem itt a játékot. Jó
közeg alakult ki, pályán kívül is
remekül megértjük egymást, a
közös programokba az amerikaiak
is bekapcsolódnak. A közönséggel
kapcsolatban türelmesek vagyunk,
én sem vártam, hogy azonnal tele
legyen a csarnok, hisz tudtam, elég
nagy csalódás volt az előző két
szezon. De a szurkolók is rá fognak
érezni, hogy érdemes megint
kijönni a meccseinkre. Alig várom,
hogy telt házas, nagy rangadót
játsszunk!
Európa két meghatározó kosárlabda-kultúrájában, Spanyolországban és
Olaszországban is játszott. Miben más
az ottani játék és a sportágat körülvevő
közeg a hazaihoz képest?

szempontból mindig szerencsés
voltam. Magyarországon is vannak
nagy hagyományokkal rendelkező
kosárvárosok, és vannak kisebbek,
ahol ugyanúgy sokan kimennek a
meccsekre. Ez a legfontosabb: kellenek a nézők, hogy jó hangulatban
játszhassunk.
Már volt róla szó, hogy rangadók
jönnek. Szombaton Sopronba utazik
a csapat, aztán a Szolnok, a Paks, a
Szombathely lesz az ellenfél. Közben
Ryan Pearson személyében új légiós is
érkezett. Mi várható tőle és a csapattól
a közeljövőben?
Egy új játékos érkezése mindig
sajátos szituáció. Most jó periódusban vagyunk, megvan a kohézió
a csapaton belül. Kiderül, ebbe ő
hogyan illeszkedik. Sopronban
meglátjuk. Biztos vagyok benne,
hogy hosszabb távon a hasznunkra
lesz. Ami pedig a szezont illeti,
azt gondolom, lehetünk sikeresek. Hogy ez mit jelent? Nagyon
remélem, hogy a négybe be tudunk
kerülni, ahol már bármi megtörténhet. De ehhez kell az is, hogy
sérülésmentesen tudjuk végigdolgozni az évet.

Fedeles fogathajtás
a Kunos Lovardában
Németh Zoltán

A Fejér Megyei Lovassport Szövetség ismét megrendezi fedeles
fogathajtó-sorozatát, a Székesfehérvár Fedeles Fogathajtó
Bajnokságot. A négy fordulóból
álló megmérettetésre a Kunos
Lovardában kerül sor, az első
versenyt november 14-én 9
órától rendezik meg. Az előzetes
nevezések alapján népes mezőny
gyűlik össze a fehérvári lovardában, közel hét fogat indulása
már napokkal a viadal előtt
biztosra vehető. A négy forduló
mindegyikén két-két futamra
kerül sor, a sorozat végén az
itt szerzett pontok összessége
alakítja ki a végeredményt. A
november 14-i nyitóversenyt
követően a fogathajtók 2016-ban
folytatják majd, a további fordulókat január 23-án, február 27-én
és április 2-án rendezik a Kunos
Lovardában.
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Sok a gyerek, rossz a pálya

Kaiser TAmás

Hogy állnak a csapataik a különböző bajnokságokban?
A Fehérvár Rugby Club kadet csapata a
negyedik helyen áll, a juniorok a második pozíciót foglalják el a hetes rögbibajnokságban.
– meséli büszkén Gyolcsos Ferenc, az FRC
ügyvezető alelnöke, több csapat edzője. – A
tizenötös pontvadászat nemrég indult, a mi
juniorjaink a szegediekkel közös csapatban
szerepelnek. A hölgyeknél mind a felnőtt,
mind az U16-os csapat vezeti a bajnokságot,
és már biztos őszi első a két gárda. A felnőttek gyengültek is a nyáron: Pap Helga Franciaországba, Kiss Fanni Angliába igazolt, de
szerencsére tudtuk őket helyettesíteni, erős
az utánpótlásunk.
A jó szereplés elengedhetetlen feltétele a megfelelő minőségű pálya. A lehetőségekhez mérten
mindent megtesznek azért, hogy a Köfém-pálya
megfelelő állapotú legyen, de így is előfordultak
korábban sérülések. Most mi a helyzet a pálya
minőségével?
Sajnos a pályánk nincs túl jó állapotban. A
múlt héten is történt egy sajnálatos sérülés,
Sebestyén Gábor keresztszalagjai szakadtak

Fotó: Kiss László

Kifejezetten jól szerepelnek a Fehérvár Rugby Club csapatai
a különböző bajnokságokban. A Gyolcsos Ferenc vezette
egyesület múltja évtizedekre tekint vissza, ez idő alatt rengeteg válogatottat adtak a különböző nemzeti csapatoknak.
Az ügyvezető alelnök mindig szívesen és nagy lelkesedéssel
beszél a klubról. Szívfájdalma mindössze annyi, hogy a
Köfém rögbipályája rossz, veszélyes állapotban van.

A Fehérvár Rugby Club a lehetőségeihez mérten mindig a
csúcsra tör

Mértékkel az ünnepekkor is!
A tavasszal mutattuk be olvasóinknak
Angyal-Csóra Renáta fitneszedzőt. Azóta
kéthetente jelentkezik életmódtanácsaival.
Ezúttal a Fehérvár magazin olvasói az ünnepi
„viselkedésről” olvashatnak.

Amit eddig ebben az évben elértünk, ne romboljuk le az esztendő utolsó hónapjában – mondja
Reni. Nagyon fontos, hogy ha
valamilyen sportot elkezdtünk
év közben, akkor azt most ne
hagyjuk abba. Ugyanakkor Reni
szerint nem a mostani, az ünnepek előtti időszak a jó időpont a
változásra. De arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy az
ünnepek alatt miből és mennyit
eszünk.
Reni azt szokta tanácsolni, hogy
bátran együnk a nagymama süteményéből, nehogy megsértődjön,
de lehetőleg csak egy szeletet!
Akinek már sikerült az életmódváltás, az az ünnepi menüt vagy
menüket ennek tükrében készítse
el. Maradhatunk a hagyományos

Kaiser Tamás

ételek mellett, de a halászlét
például ne tésztával, és lehetőleg
fehér helyett barna kenyérrel
együk. A húsokat panírozzuk
zabban, a töltött káposzta ne
tocsogjon a zsírban, és próbálkozzunk meg itt is a kenyér mellőzésével. De a mézeskalácsot is
készíthetjük zabból! Az interneten számtalan kiváló receptötletet
találhatunk.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem
most kell nekiállni diétázni, erre
tűzzünk ki egy januári dátumot.
Na határozzunk meg olyan célt,
amit nem tudunk betartani.
Közeleg a Mikulás is, lehetőleg
a gyerekek csomagját ne tömjük
tele csokoládéval, kerüljön bele
gyümölcs, dió, mogyoró is. A karácsonyi ajándék kiválasztásánál
is előtérbe kerülhet az egészség.
Reni kiváló ajándéknak tartja a
különböző sport- és egészségutalványokat. Ajándékozzunk inkább
élményt, olyan élményt, aminek
köszönhetően rátalálhatunk
az egészségünk szempontjából
helyes útra!
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el. Ez egy keresztszalaggyilkos pálya, az elmúlt években több hasonló sérültünk is volt.
Sajnos a klub önerőből ezt a problémát nem
tudja megoldani. Folyamatosan toldozzuk-foltozzuk, sok sérülést megelőztünk ezzel, de
mindet nem tudjuk. A pálya rossz minőségű,
egyenetlen a talaja. Ha kell, jövünk harmincan-negyvenen, feltöltjük, de egy fuvarnyi
föld is, ami 3-4 köbméter, nagyon drága. Ide
pedig kellene legalább húsz-harminc köbméter, hogy jól meg tudjuk csinálni a pályát. A
legnagyobb problémánk az, hogy pont a legjobbjaink sérülnek meg, hiszen ők edzenek
– és kockáztatnak – a legtöbbet.
Mennyibe kerülne rendbe hozni a pályát?
Készítettem egy tízoldalas költségvetési tervet, és nem gondolnám, hogy olyan
nagy lenne az összeg, ami kijött. Ha csak a
legszükségesebbeket végezzük el, vagyis a
tűzoltásszerű javítás körülbelül hatszázezer
forint lenne.
Azt tudom, hogy önnek a legfontosabbak a
gyerekek, így nagy hangsúlyt fektet a toborzásra.
Mennyien járnak manapság rögbiedzésre Székesfehérváron?
Százhúsz fő a klub taglétszáma, ehhez jön
még az a kilencven gyerek, akikkel a különböző iskolákban dolgozunk, a kihelyezett
edzéseken. A gyerekek számára minden évben megrendezzük a Mikulás rögbitornát, így
az idén is. De nagyon nagy népszerűségnek
örvend az évek óta megtartott úgynevezett
sült krumpli kupa is, erre most szombaton
kerül majd sor, ahol a szülők is összecsapnak
a gyerekekkel.

Vereség és továbbjutás

Csóra Reni sportos tippjei

Kaiser Tamás
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A bajnokságban tovább folytatódott a Fehérvár KC vesszőfutása, ezúttal az Érd győzött a
Köfém Sportcsarnokban. Vigaszt jelenthet,
hogy a csapat legalább a Magyar Kupában
bejutott a legjobb tizenhat közé.

Csak ismételni tudja magát bárki,
aki a Fehérvár KC játékát veszi
górcső alá: a védekezés rendben
van, a gólok azonban hiányoznak.
Az FKC szombaton 21 gólon tartotta az Érdet, ami kifejezetten jó
eredménynek számít, hiszen Szabó Edina együttese csak kétszer
dobott eddig ennél kevesebbet,
még a nyitó körben a Vác ellen,
illetve a Fradi otthonában. Tehát
nem ezen múlt, hogy Bakó Botond
csapata nem szerzett pontot a hétvégén, sokkal inkább a támadójátékban keresendő továbbra is a
hiba. A 17 lőtt gól akkor is kevés,
ha az érdi hálóőr, Janurik Kinga
különleges napot fogott ki.
A bajnokság őszi idényéből még
egy meccs van hátra: a záró
körben Békéscsabára utazik a
csapat, ahol nincs mese, nyerni
kell! Utána viszont megoldást
kell találni a problémákra. Az
egyik megoldás Tilinger Tamara
visszatérése lehet. Az átlövő valószínűleg januárban léphet ismét
pályára, de a sikeres tavaszhoz
nyilván nem lehet csak tőle várni
a gólokat: nem elvárható, hogy
azonnal felvegye a meccsenkénti
hét-nyolc gólos formát. Tilingernek lesz majd lehetősége a
Magyar Kupában is bizonyítania,

Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

Ekkora különbség azért nem volt az Érd és a
Fehérvár között

a csapat ugyanis kedden az NB
I/b-s Inárcs-Örkény együttesét
búcsúztatta. A 30-19-re megnyert
összecsapáson Bakó Botond több
kulcsjátékosát is pihentette, így
több lehetőséget kaptak a fiatalok
és a kevesebbet játszók, nyilván
gondolva a békéscsabai zárásra.
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