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Választókerületi
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
November 3-án, csütörtökön 17 órától fogadóórát
tart a Királykút Emlékházban. Földi Zoltán a 10.
számú választókörzetben
élőket 19 óráig várja a
Mikszáth Kálmán utca 25.
szám alatti épület emeletén található irodájában.

2016. november 3.

Közélet

Arconic-Köfém Kft. néven folytatják

Szűcs-Molnár Diána

Ünnepséget tartottak november másodikán,
szerdán délután az Arconic-Köfém Kft. előtti
területen. Az ünnepség apropóját az adta,
hogy az Alcoa-cégcsoport globálisan november
elsejével hivatalosan is kettévált.

nás után felavatták az új cégnévjelző
táblát is. Az Alcoa-cégcsoport, azaz
az Alcoa Corporation az alumíniumnyersanyag-ipari tevékenységi
hozzáadott értékű feldolgozóipari
üzletágakat veszi át. A kettéválás az
Arconic tőzsdei bevezetésével szerdán hivatalosan is lezárult. Graeme
Bottger, az Arconic igazgatótanácsi
tagja kiemelte: százhuszonnyolc év
után új fejezet kezdődik a cég életében, az új cél: innovatívan, hatékonyan, világszínvonalon működni.
Egy éve, 2015-ben jelentették be a
különválást, az elmúlt tizenkét hónap a kemény munkáról szólt, ami
a színfalak mögött zajlott, hiszen
ebből a vevők, beszállítók, partnerek semmit nem vettek észre.
Cser-Palkovics András ünnepi beszédében kiemelte: nagyon fontos a stratégiai partnerség az Alcoa – most már
Arconic – és Székesfehérvár között.
Százhuszonnyolc éve alakult meg
az Alcoa Global, mely 1993-ban
vásárolt többségi tulajdont a székesfehérvári Könnyűfémműben, így
huszonhárom éve tart a megújult
partneri kapcsolat a város és a cég
között. A társadalmi felelősségvállalás kiemelt partnere, az Alcoa
Alapítvány a jövőben nem fog működni, helyette 330 millió dolláros
vagyonnal létrehozták az Arconic
Alapítványt, mely a jövőben is fontos szerepet kíván játszani a helyi
közösségek életében.

Ünnepélyesen húzták fel az új
cégnévvel ellátott zászlót, így az
Alcoa helyett már az Arconic felirat
díszeleg a magyar illetve a fehérvári
zászló mellett az Arconic-Köfém
Kft. előtti területen. A zászlófelvo-

Minden héten hétfőn
16 és 17 óra között tart
fogadóórát a Városháza
2. épületének Bizottsági
tárgyalójában a Baloldali
Frakció. November 7-én 16
és 17 óra között Földi Judit
és Márton Roland közösen tart fogadóórát, ezt
követően minden héten
hétfőn, ugyanebben az
időpontban – 16 és 17 óra
között – felváltva tartanak
fogadóórát. Páratlan héten
Földi Judit, míg páros
héten Márton Roland várja
az érdeklődőket.

Fotó: Bácskai Gergely

Fogadóórát tart
a Baloldali Frakció

Randall Scheps, a Keréktermék-üzletág alelnöke és Graeme Bottger, a Végrehajtótanács tagja
leplezte le az új táblát

Családi vállalkozásból az ipar élvonalába
Bácskai Gergely
Fennállásának huszonötödik évfordulóját ünnepelte a Macher Gépészeti és
Elektronikai Zrt. Az egykor kisvállalkozásként indult cégcsoport ma már
százhúsz főt foglalkoztat, mellette fontos társadalmi szerepet vállal Fehérvár
életében.

A Macher Gépészeti és
Elektronikai Kft. – ma már
zártkörű részvénytársaság
– kisvállalkozásként, egy
családi házban kezdte meg
működését három fővel 1991ben. Macher Endre és felesége, Márta a rendszerváltást
követően állás nélkül maradt.
Endre 1946-ban kitelepített
nagybátyja ekkor tért haza
Magyarországra, ő egy száz
négyzetméteres családi házat
biztosított alaptőkeként a
vállalkozás elindításához. A
Macher házaspár a tudását és
az akaratát adta, bérmunkával indultak egyetlen eszköz
és berendezés nélkül, innen
fejlődtek egy ma már 120 főt
foglalkoztató vállalkozássá.
A Macher Zrt. szakterülete a
bonyolult, magas hozzáadott
értéket képviselő kábelek,
kábelkötegek, komplex elektronikai rendszerek tervezése,
fejlesztése, gyártása. A cég innovatív technológiát alkalmaz
az elektronikai ipar kiemelt
területein. A családbarát munkahelyként is minősített cég
meghatározó szerepet tölt be

Székesfehérvár gazdaságában,
komolyan veszi a folyamatorientált, közösségközpontú
munkavégzést, a csapatmunkát és a társadalmi felelősségvállalást. A vállalkozás a 2015
augusztusában aláírt stratégiai partnerségi megállapodásnak köszönhetően, a székesfehérvári KKV-k közül elsőként
csatlakozott a duális műszaki
felsőoktatási képzéshez.
„A Macher Zrt. az adóforintok
befizetésével soha nem tekintette
kipipáltnak a társadalomhoz, a
város fejlődéséhez való hozzájárulását. Soha nem mondta azt,
hogy megfizette az adóját, és
ezért mit kér cserébe. Ez a cég
nagyon sokat tett a társadalmi felelősségvállalás ügyében.
Technológiai újdonságai, telephelyi fejlesztései sokat jelentenek
egész Fehérvárnak. A városnak
nem volt olyan kérése, melyben
partnerként ne számíthatott
volna a Macher családra és az
általa felépített vállalkozásra.” –
mondta köszöntő beszédében
Cser-Palkovics András. „Mi
egy ösztönös kisvállalkozásként
indultunk, amiből folyamatosan
váltunk vállalattá. Örömmel
mondhatom, hogy 2016. október
1-től zártkörű részvénytársaságként működik tovább a cégünk.
Ez mind a belső munkatársak,
mind pedig a külvilág felé átláthatóbb működést jelent, amivel
a bizalom erősítése a célunk.” –
hangsúlyozta Macher Endréné
elnök-vezérigazgató.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• LAKATOS
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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Osztrák–magyar tengely Közép-Európában

Nagy Zoltán Péter

Nagy Zoltán Péter
Magyar–Osztrák Gazdasági Fórumot rendezett
október 28-án, pénteken a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Gazdaság Házában,
ahol szakértők elemezték a két ország közti gazdasági kapcsolatokat és üzleti lehetőségeket.
Fotó: Bácskai Gergeyl

A Fejér Megyei Kormányhivatal
szervezésében mutatkoztak be a
megyében működő közép- és felsőfokú oktatási intézmények és a
munkáltatók. A kétnapos pályaválasztási kiállítást a munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár nyitotta meg. Cseresnyés
Péter beszédében kijelentette: túl
azon, hogy a kormány sokat tesz
a szakképzés népszerűsítéséért
és a szakmák pozitív társadalmi
megítéléséért, elkötelezett abban,
hogy a különböző foglalkozások
művelői biztos megélhetéshez
jussanak.
A tizenhetedik alkalommal megrendezett kiállításon hetvenkét
kiállító jelent meg, ami rekordnak
számít, és hasonlóképpen magas volt a látogatók száma is. A
szakbemutatóval és információs
börzével egybekötött rendezvényen
az érdeklődők átfogó ismereteket
kaphattak az egyes szakmákon
túl az oktatási intézményekről, a
továbbtanulási és munkavállalási
lehetőségekről.
A kiállításnak azért is nagy jelentősége van, mert még soha nem volt
ilyen erős igény a megyében és az
országban arra, hogy jól képzett,

felkészült fiatalok lépjenek be a
munka világába, mint napjainkban
– mondta Simon László kormánymegbízott.
A Nemzetgazdasági Minisztérium az országosan negyvennégy
szakképzési centrumban működő
szakképző intézmény fenntartójaként elkötelezett a pályaválasztás
előtt álló tanulók döntésének
elősegítésében és támogatásában.
Ennek érdekében ez év áprilisában országszerte a szakképzési
centrumok bevonásával Szakmák
éjszakája néven egy olyan egyedülállónak tekinthető, különböző
foglalkozásokat népszerűsítő
rendezvényt valósított meg több
tízezer résztvevő bekapcsolásával,
amit terveik szerint ebben a tanévben is megrendeznek – hívta fel
a népszerű programra a figyelmet
Cseresnyés Péter államtitkár.

A fórum egyik fontos része az
üzletember-találkozó volt, melyen
osztrák és magyar vállalkozások
bővíthették gazdasági kapcsolataikat. Ma a szakképzett munkaerő
hiánya a legnagyobb kihívás a
magyar és az osztrák gazdaság
számára is – mondta Radetzky
Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke. Hangsúlyozta, hogy Ausztria és Magyarország
számára is kulcskérdés, miként
gazdálkodnak a humánerőforrással. Mint fogalmazott, a két ország
között tradicionális, élénk és erős a
kapcsolat, és az a cél, hogy hazánk
tizenöt éven belül elérje az osztrák
gazdaság szintjét.
Radetzky Jenő szerint ehhez a
nyugati kapcsolatok és piac megtartására és bővítésére van szükség:
„Ma már piac is van, látjuk a megrendelésekből. Pénz is van, tőke is van.
A befektetni való osztrák tőke pedig
jelentős Magyarországon. Ausztria a
negyedik legnagyobb befektető hazánkban. Ma már a küzdelem és a harc a
munkaerőért folyik, hiszen bizonyos
szektorokban mindkét országban lényegesen több szakképzett munkaerőre

Fotó: Bácskai Gergely

Állj pályára! címmel nyílt pályaválasztási
kiállítás a Seregélyesi úti szociális főigazgatóságon október 28-án, pénteken.

A fórum házigazdája, Radetzky Jenő már évtizedek óta ápolja a gazdasági kapcsolatokat a
két nemzet között

lenne igény. Látjuk, mennyit változik a
világ: ma már a szakmunkástanulókért
is küzdelem folyik.”
Ralph Scheide, az Osztrák Köztársaság nagykövete a duális szakképzés fontosságáról beszélt, hiszen
ezzel a fiatalokat egyre inkább közelebb vihetjük a munka világához:
„A munka ma már megköveteli a technológiai fejlettséget, és egyre fontosabb,
hogy az iskola mellett minél korábban
az üzemek gyakorlati működésébe is betekintést nyerjenek a tanulók. Nagyon
örülök annak, hogy a fórum a duális
szakképzéssel is foglalkozik, hiszen az
ifjúság a mi jövőnket is megtestesíti.”
Fontosnak nevezte az osztrák nagykövet, hogy a közép-európai térség
országai szorosabban működjenek
együtt egymással, ebben érdekelt
Ausztria és Magyarország is.

Székely őrtűz Fehérváron

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:
Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Jankovich F. utca 2. fsz/1.

53 m2

2

összkomfortos

35.775,-

Tolnai utca 14. 4/1.

49 m2

2

összkomfortos

26.950,-

1. A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folyamatosan Székesfehérvár területén
bejelentett lakóhellyel, vagy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik (lakcímkártya)
2. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, nyugdíjszerű ellátásban részesül, munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.)
3. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások)
4. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat)
5. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (különösen: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók)
felé esedékes tartozása nincs (nyilatkozat)
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
7. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást
a tulajdonos birtokába adja.
10. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

Fotó: Simon Erika

Cím

A székesfehérváriak is csatlakoztak a Székely Nemzeti Tanács felhívásához, és az Aranybulla
emlékműnél gyújtott őrtűzzel biztosították támogatásukról a Székelyföld önrendelkezési jogáért küzdőket
V. L.
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.

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről
letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

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

2016. november 3.

Vakler Lajos

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében hangsúlyozta,
Székesfehérvár az évfordulón kiemelt figyelmet fordított arra, hogy
valamennyi korosztály lehetőséget
kapjon a forradalom eseményeinek
megismerésére: „Ez a konferencia jól
illeszkedik abba az elképzelésbe, amit
megfogalmaztunk a hatvanadik évfordulóval és az emlékévvel kapcsolatban,
hogy minél több szinten jelenjen meg
az események feldolgozása Székesfehérváron. Ezáltal minden korosztályt
szerettünk volna megszólítani, hogy
minél többen kapjanak tudást, egyfajta
morális üzenetet. Fontos, hogy a tudományos műhelyek, kiállítások, hivatalos
ünnepségek, iskolai rendezvények többszintű megközelítésének köszönhetően
nagyon sok székesfehérvári találkozik a
forradalom hiteles történetével, kapcsolódási pontjaival.”
Vizi László Tamás, a Kodolányi
János Főiskola rektorhelyettese

Fotók: Simon Erika

A szabadság narratívái címmel rendeztek
emlékkonferenciát városunkban az 1956-os
forradalom és szabadságharc hatvanadik
évfordulóján. A konferencián az előadók azokat
az összefüggéseket tárták a résztvevők elé,
amelyekben a forradalom útját, előzményeit,
történéseit, következményeit tárták fel itthon
és a világban.

Csurgai Horváth József történész egyebek mellett a fehérvári ötvenhatos események kutatója

arra hívta fel a figyelmet, hogy
a kutatók elmúlt évtizedekben
végzett munkája során olyan új
adalékokkal gazdagították ’56
történetét, melyek megismertetése mindenki számára fontos:
„A rendszerváltást követő években
elindult ’56 történetének kutatása, kü-

Paál István Fesztivál
Vakler Lajos
A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület
szervezésében idén immár ötödik alkalommal
találkoznak Székesfehérváron a Paál István
Fesztiválon az ország amatőr színjátszói.

Fotó: Kiss László

Ez évben is hazánk legrangosabb amatőr színházi műhelyei
mérettettek meg a Szabadművelődés Házában. A háromnapos
fesztiválon a találkozó résztvevői
az előadások mellett szakmai
beszélgetéseken ismerkedhettek a
kortárs színházművészet magyarországi helyzetével. Bartyik
Gábor, a Matolcsi Kulturális

Egyesület elnöke és munkatársai a
fesztivál rangjához méltó szakmai
zsűrit állítottak össze: Börcsök
Enikő Jászai Mari-díjas színművész, Matuz János, a Vörösmarty
Színház művészeti intendánsa
és Adorján Viktor író-rendező. A
fesztivál átütő fehérvári sikereket
hozott, a legjobb előadás díját a
Szabad Színház társulata Mighton
Fél élet című drámája érdemelte
ki Nagy Judit rendezésében. A
legtehetségesebb előadónak szóló
elismerést Törsök Márta, a legjobb
férfi alakítás díját Udvaros György
vehette át a Fél életben nyú jtott
produkciójáért.

A szakmai zsűri elégedett lehet, az amatőr színjátszás biztos pont a magyar előadóművészet
palettáján

lön intézetek, tudományos műhelyek
jöttek létre. Komoly publikációk, forrásanyagok láttak napvilágot, részben
megnyíltak a külföldi levéltárak, így
forráspublikációkat is olvashatnak a
kutatók, akár az egykori Szovjetunió
levéltáraiból is, vagy az amerikai
külügyminisztérium ma már nyitott

levéltárából is. Feltehetjük a kérdést:
valójában mi is történt 1956-ban? Ez
a konferencia körbejárja valamennyi
kérdéskört, megvizsgálja a hazai és
nemzetközi dimenziókat, és azokra
az eseményekre fókuszál, amelyek
kiemelten fontosak a történések
megértéséhez.”

Társasházkezelés?

SZÉPHŐ Zrt.

TÖRVÉNYES és
ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS,
RENDEZETT HÁZ,
SEGÍTŐKÉSZ MUNKATÁRSAK,
ALAPOS ÉS KÖRÜLTEKINTŐ SZÁMLAIGAZOLÁS ÉS KÖZÖSKÖLTSÉG-BEHAJTÁS,
SZÁZSZÁZALÉKOS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONOSI HÁTTÉR,
HATÉKONY ÉPÜLETÜZEMELTETÉS,
ÁRAJÁNLATOK BEKÉRÉSE ÉS SZAKMAI FELÜLVIZSGÁLATA,
ZÖKKENŐMENTES KAPCSOLATTARTÁS,
KÖZGYŰLÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE, LEBONYOLÍTÁSA,
EMELT SZINTŰ SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZÉS,
ZAVARTALAN ÜGYFÉLFOGADÁS BIZTOSÍTÁSA,
EGÉSZ TÁRSASHÁZRA KITERJEDŐ JOGI KÉPVISELET,
LEKÉRDEZHETŐ KÖNYVELÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI ADATOK,
ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁG,
SÜRGŐSSÉGI HIBAELHÁRÍTÁS.
Érdeklődjön különböző ajánlatainkról
a tarsashazkezeles@szepho.hu e-mail-címen,
a 22/ 541-300/3010 vagy +36/30 494 5707
telefonszámokon, illetve a Honvéd utca 1. szám alatt!
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Seuso kedd: rejtélyek és feltételezett lelőhely
Látrányi Viktória

Hajdú Éva a Magyar Nemzet kulturális újságírójaként
1995-ben kezdett foglalkozni a
Seuso-kincsekkel. A titokzatos
leletekről egy más témában
készített interjú során hallott
először Vukán Béla főhadnagytól. Kétéves oknyomozói munka után az akkori kulturális
minisztertől kapott felkérést,
hogy miniszteri biztosként
végezze tovább a Seuso-kincs
történetének felkutatását, majd
előkészítette azok hazakerülését.
Aztán sokak számára érthetetlen
módon Hiller István egyszer csak
„menesztette”.
Számos ma tudható eredmény az
ő nevéhez is köthető. 2014-ben
megjelent kötetében sok érdekesség megtalálható a Seuso-kincs történetével kapcsolat-

Fotók: Kiss László

A Szent István Király Múzeum és a Fehérvár
Médiacentrum szervezésében folytatódik
a kerekasztal-beszélgetések sora. A Seuso
kedd keretében Hajdú Éva volt miniszteri
biztos valamint Pereczes Ferenc lesz a vendégünk. A beszélgetés moderátora Nádorfi
Gabriella. A hagyományokhoz hűen a látogatók is feltehetik kérdéseiket. November
8-án, kedden 17 órától minden érdeklődőt
várunk a Csók István Képtárba!

Magyarországon kívül a nyomozások során sokan hivatkoznak fotókra a Seuso-ügy kapcsán.
Kiderült, hogy az első szakértői vélemények fényképek alapján születtek, az alapján bólintottak rá, hogy a tárgyak értékesek és van rá vásárló. Korábban éppen a Seuso kedd vendégeként
mesélt arról Hajdú Éva, az egykori miniszteri biztos, hogy sokáig kerestetett éppen ezért fotókat is. Sümegh József ugyanis Pápán volt katona, ott pedig volt fotólabor: hívtak elő filmeket,
készítettek nagyításokat.

ban. Neki is köszönhető az, hogy
a külföldi tömeg- és szaksajtó

segítségével sikerült elérni, hogy
a nemzetközi műkereskede-

Fehérvászon tizenharmadszor

A MéhkasAula „optikai osztálya”
1998 őszén hirdette meg először a
Fehérvári Filmesek (rövid) Filmjei
programot, ezzel is bemutatkozási
lehetőséget teremtve a városban élő
alkotóknak. Ez 2004-ben háromnapos fesztivállá nőtte
ki magát,
azóta évente
Fehérvászon
Függetlenfilm-fesztivál néven
rendezik meg
a programot.
A szervezők
nem titkolt
célja, hogy
motiválják
a városban
élő alkotókat
színvonalas filmek
készítésére.
Emellett
pedig bemutatkozási lehetőséget
biztosítsanak a klasszikus és modern technikával dolgozó amatőr,
független és profi filmeseknek, és

Vakler Lajos
Az Áron Nagy Lajos Művészetbarát Kör a Vörösmarty Társaság dísztermében köszöntötte a hetvenöt éves Vén Zoltánt. Az ünnepi alkalomból
megnyílt a grafikusművész Zene a karikatúrában
– karikatúra a zenében című tárlata.

Lakner József, a művészetbarát kör
elnöke a kiállításmegnyitón úgy
fogalmazott, a székesfehérvári közönség számára kiemelten fontos,
hogy megismerhesse Vén Zoltán
korszakos alkotásait: „Szerettünk
volna valami különlegeset adni, eltérni
a szokásostól, ezért gondoltuk, hogy
olyan kiállítással jelentkezünk, amely
nem konvencionális.”

A művész a maga utánozhatatlan stílusában köszönte meg a
fél évszázados figyelmet, mely
végigkísérte pályáján: „Nekem ez
egy kirándulás – huszonöt évesen
ezzel kezdtem a pályámat, s azt
hiszem, ezzel fogom befejezni is. Ezt a
kiállítást a zene világnapjára terveztük a barátaimmal egy évvel ezelőtt.
Amit itt látnak, az egy év munkája,
hiszen a karikatúra komoly dolog.
Aki jól rajzol, korántsem biztos, hogy
a karikatúrája mély. Egy jó képhez
sokat kell tudni arról, akit lerajzolunk. A művészeti áramlatok között
megmaradtam figuratívnak. Huszonöt
évesen is az voltam, és ötven évvel
később is az maradtam.”

Kép: Halász István

November ötödikén újra a rövidfilmek kerülnek
a középpontba Székesfehérváron. A Szabadművelődés Házában tizenharmadik alkalommal
várja az érdeklődőket a Fehérvászon Függetlenfilm-fesztivál. A helyi alkotócsoportok
mellett lesz válogatás a Vas–Film Függetlenfilm-fesztivál filmjeiből, bemutatkozik
a Göcsej Filmszemle, de lesz koncert és
fesztiválzáró táncest is.

megismertetik őket a városlakókkal.
November 5-én 15 órakor kezdődik a fesztivál. Fél ötig a Vas–Film
Függetlenfilm-fesztivál filmjeiből
kaphatnak ízelítőt a látogatók. Ezt
követően a Göcsej Filmszemle mutatkozik be. Hét órától nyolc óráig
a Fehérvári Filmesek (rövid) Filmjei
keretében immár tizenhatodik
alkalommal adnak bemutatkozási
lehetőséget azoknak az alkotóknak, alkotócsoportoknak, akik
pályamunkájukkal jelentkeztek a
programra. Nyolc órától értékelik a
látottakat a szervezők, résztvevők.
Kilenc órakor kezdődik az Ági 60
– A Kontroll Csoporttól napjainkig
című koncert.
Hihetetlen,
de mégis
igaz, hogy
Bárdos Deák
Ági hatvanéves. Ennek
apropóján
szerveződött
a turné. Az
egykori Kontroll Csoport
tagjaival szólaltatja meg
az Ági és a
Fiúk zenekar
a legendás
Kontroll
Csoport-dalokat és néhány
újabb szerzeményt. Majd fél
tizenegytől egészen hajnali kettőig
DJ Zöld fesztiválzáró táncestjére
kerül sor.

A program a hagyományokhoz hűen
egyben nyilvános televíziós felvétel
is. A Seuso kedd sorozat újabb részei
folyamatosan láthatóak lesznek
a Fehérvár Televízióban. Idei első
adásunkat már vissza is nézhetik a
Fehérvár Médiacentrum youtube-csatornáján: Seuso kedd – 2016. október
25. címen.

Vén Zoltán kirándulása

Forrás: Facebook

Látrányi Viktória

lemben a Seuso-kincs hallatán
„kigyulladjon a piros lámpa a
fejekben” – a Seuso-kincsek
eladhatatlanokká váltak.
Pereczes Ferenc már több alkalommal is elmondta, hogy szerinte Sümegh József az ő útmutatása alapján akadt rá a lelőhelyre.
„Kutyasétáltatás közben akadtam
rá a lelőhelyre még a hetvenes
években, Szabadbattyán határában.
Később voltak ásatások is a helyszínen, ha jól emlékszem, 1975-ben.
Amikor az ásatások befejeződtek,
utána is kijártam a romokhoz. Én
mutattam meg szegény Jóskának
is a helyet. Aztán egyszer csak azt
vettem észre, hogy feltörték az
egykori villa padlózatát. Véleményem szerint az egykori tulajdonos
a kincseket erre a helyre, a fűtésalagútba rejthette. A feldúlt területen láttam nyomokat is, és találtam
egy lámpást.” – mesélte korábban
lapunknak Pereczes Ferenc.

Vén Zoltán mosolya önmagáért beszél
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Újra bajusznövesztő november
Látrányi Viktória, Dávid Renáta

A Movember kampány és adománygyűjtő rendezvény nem titkolt célja,
hogy a férfiakat ösztönözze arra,
hogy évente egyszer szűrővizsgálat
alá vessék magukat az egészség megőrzése és a biztonság érdekében. A
kampány ideje alatt befolyt összegből
orvosi műszereket vásárolnak azért,
hogy a betegségek mihamarabb
kiszűrhetők legyenek.

November 12-én, szombaton 8 és 13
óra között három szakorvos részvételével szerveznek a férfiak részére a
szűrőnapot a Család- és Nővédelmi Központban. Dr. Botos Árpád, Dr. Hermann
János és Dr. Barabás Tamás urológusok
végzik a szűrést. A vizsgálatokra jelentkezést csak korlátozott számban fogadhatnak. November 7. és 10. között a 70
380 9512-es telefonszámon kérhetnek
előjegyzést. A telefonszám munkanapokon 8 és 16 óra között elérhető, és
csak az akció idejére fenntartott.

Kép: Pintér Norbert

Ha november, akkor „Movember”! Immár negyedik éve rendezik meg városunkban a „Movember
Fehérvár” nevű programot. Az Ausztráliából
induló mozgalom középpontjában az egészség
áll, ennek keretében a férfiak egy hónapig
növesztik a bajszukat, hogy felhívják a figyelmet a
prosztatarák veszélyeire. A szlogen is ezt hirdeti:
„Növessz bajuszt, és ments meg egy manust!”

Középpontban a bajusz és az urak egészsége

„Évről-évre próbáltuk úgy kitalálni,
színesíteni, fejleszteni ezt a programot,
hogy egyre több embert vonzzon. Természetesen a fókuszban folyamatosan
az egészségmegőrzés áll: próbáljuk arra
buzdítani a férfitársainkat, hogy minél
többen vegyenek részt szűrővizsgálatokon.” – mondta el Kiss Árpád Tamás,
a Movember Hungary Fehérvár
szervezője.
A város Egészségfejlesztési tervének
hangsúlyos részét képezik a különböző egészségügyi szűrések a Humán
Szolgáltató Intézet koordinálásában.

Ehhez kapcsolódóan idén a Movember mozgalommal közösen hívják
fel a férfiak figyelmét arra, hogy
törődjenek egészségükkel, és nézzenek szembe az egyik legelterjedtebb
férfibetegséggel, a prosztatarákkal.
„A Család- és Nővédelmi Központba
várjuk majd a férfiakat, ahol három urológus orvos fog vizsgálatot végezni. Ezzel
is hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez az
intézmény nemcsak a nőké – a férfiakat
is a család részének tekintjük.” – mondta Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok.

A székesfehérvári programokról Kiss Árpád Tamás és Vas Miklós, a Movember Fehérvár szervezői számoltak be. November
18-án, pénteken 18 órától a Vörösmarty
Színház kávézójába várják az érdeklődőket. Először Dr. Hermann János beszél a
prevenció és a szűrések fontosságáról,
majd Haraszti Zsigmond néprajzkutató
tart előadást a bajuszról. Ehhez kapcsolódóan egy kiállítás is megtekinthető
lesz a színház aulájában. Ezt követően
egy akusztikus zenei blokkal készülnek a
szervezők, melynek keretében a Strikers
Zenekar, Déri Barna hangterapeuta, pszichológus, zenész valamint Kiss G. László
és barátai is fellépnek.
A szűrésre azokat a férfiakat várják,
akik elmúltak ötvenévesek, és eddig
nem vettek részt ilyen vizsgálatokon,
valamint azokat a negyvenedik életévüket betöltött férfiakat, akiknek
családjában előfordult prosztatadaganat vagy prosztatamegbetegedés.
„A prosztatarákszűrés nem egyenlő a
vérvizsgálattal. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy fizikális vizsgálat nélkül
nem lehet prosztatarákot diagnosztizálni.
A vizsgálat egyáltalán nem fájdalmas,
úgy szoktam fogalmazni, hogy egy múló
kellemetlenségről van mindössze szó.” –
emelte ki Dr. Hermann János.

Még több érdekesség a témáról az fmc.
hu oldalon!

Mitől fájhat gyermekeink feje?
Beszélgettünk a Bethesda Kórház gyermekneurológus doktornőjével Dr. Bodó Tímeával,akivel
régiónk aggódó szülői is találkozhatnak
október 27-től rendszeresen szakrendelésén
a Dr. Hátsági Implant Fogászat épületében
Székesfehérváron a Zámoly köz 5-ben.

hiszen ezzel nem oldottuk meg a gyermek problémáját. A legfőbb feladat,hogy feltárjuk mi lehet a háttérben.
Néha elegendő egy egyszerű vérvizsgálat,hiszen fejfájást okozhat a vérszegénység, vagy a pajzsmirigy működési
zavara.
Fül-orr-gégészeti problémák kapcsán,mint krónikus arcüreggyulladás,illetve évszakhoz kötődően a (pollen
allergia) is kiválthat fejfájást.
Lányoknál a serdülőkor kapujában a
menstruációt megelőzően hormonális
okok miatt kezdődhet fejfájás, ami
általában a ciklus rendszeressé válását
követően meg is szűnik.
Persze nem lehet figyelmen kívül hagyni
a családi hajlamot, főként a gyermekkori
migrénes fejfájást, ami egészen kicsi
korban is jelentkezhet.

Gyermekkorban a fejfájás gyakran más
betegségekhez társul. Magas láz,arcüreggyulladás, vagy hirtelen folyadékveszteség
esetleg hányás, hasmenés kísérőjeként jelenik meg. Azonban, ha a fejfájás látszólag
minden ok nélkül hosszabb ideig és egyre
gyakrabban jelentkezik, akkor a háziorvos
annak kivizsgálását szokta kezdeményezni.

Ugye nem agydaganat?
A vizsgálat elsődleges célja,hogy megnyugtassuk a szülőt, számos ok állhat a fejfájás
hátterében, ne egyből az agydaganat jusson az eszébe. A gyermekneurológusnak is
az az elsődleges célja,hogy kizárja ezt.
Három fontos lépést jelent ez a kivizsgálás
során:
1. A beszélgetés alatt célzott kérdéseket
teszünk fel, ezekből kiderül van-e valamilyen sürgető teendő.
2. Nagyon fontos a friss szemészeti vizsgálat elvégeztetése, amit mindig kérünk
a szülőktől. Itt a szemfenéki vizsgálat
eredményére vagyunk kíváncsiak. Ha a
koponyán belül esetleges daganat van,
vagy túl sok folyadék szaporodik fel,
az nyomást gyakorolhat a szemfenéken
levő erekre, amit a szemész szakorvos
jelezni tud a neurológus számára.

3. A neurológiai vizsgálat során olyan
finom jelekből tájékozódunk, mint a
szemek mozgása, az ujjak félremutatása a célkísérletek során, vagy hogy a
gyermek csukott szemmel járás közben
milyen irányban tér el az egyenestől. A
fentiek miatt nem kell minden gyermeket (képalkotó) koponya MR vizsgálatra
küldeni, csak akinél az előzetes vizsgálatok alapján valóban felmerül a daganat
lehetősége. Gyermekneurológiai tapasztalatok alapján célszerű krónikus fejfájás
esetében MR vizsgálatot végeztetni.

Mi más lehet a háttérben?
Miután a kockázatosabb kiváltó okokat
kizártuk, még nem nyugodhatunk meg,

Változtassunk az életmódon!
Számos kiváltó ok apró életmódbeli
változtatásokkal megszüntethető.
A tenziós fejfájásnak-ami kétoldali,
tompa fájdalmat jelent és a fejfájás
egyik leggyakoribb fajtája-sokszor egészen egyszerű okai vannak. A gyerekek
egyre több időt töltenek az iskolában
vagy sajnos a monitor előtt, egy helyben
ülve, előre nézve, merev nyakkal, ami
egy idő után a nyakizmokból kiindulva
a koponyát körülvevő izmok feszessége miatt nyomó,tompa fejfájást okoz.
Mindez ártalmatlan,de állandósulhat
ha a gyermek teljesítményorientált és
feszülten figyel.
Komoly következményei lehetnek, ha
nem isznak kellő mennyiségű folyadé-

kot, és nem megfelelő a szénhidrát bevitel. Fokozottan ügyelni kell a megfelelő
mennyiségű alvásra, illetve a számítógép előtt töltött idő csökkentésére.
Másik gyakori oka a gyerekkori fejfájásnak a túlzott terhelés. Természetessé
vált, hogy egy általános iskolás gyermek
tanuljon zenét, sportoljon heti több alkalommal és járjon nyelvi különórákra.
Tartsuk be az arany középút szabályait
és figyeljünk a gyermek jelzéseire.

Lelki okai vannak?
A fejfájásnak gyakran valóban lehetnek
lelki okai és talán ezt a legnehezebb
elfogadtatni a szülőkkel. Ezért külön
velük is beszélgetünk, hogy a végén
közösen választhassuk meg a szükséges
lépéseket. Krónikus fájdalom esetében
munkahelyemen a Bethesda Kórházban
fájdalomambulancia működik, ahol a
szülőkkel együttműködve végezzük a
krónikus fájdalommal élő gyermekek
gyógyítását,gondozását.
Egy fejfájós gyermek esetében a neurológiai vizsgálat nem egy állomás amit
ki kell pipálni, hanem gondozásba kell
venni, figyelni, követni,tanácsot adni,
ha kell gyógyszeres terápiában segíteni
és hetek, ónapok után boldogan kimondani, nem kell már többet jönni kontroll
vizsgálatra.

További felvilágosítást és időpontot
az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:
Dr Hátsági Implant Fogászat
Székesfehérvár, Zámoly köz 5.
06-70/609-7226 , 06-20/559-3259
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Programajánló

Bútorfestés és Márton-nap
Programok november 4-től 13-ig

Szabó Petra
November 4.
Céhes kézműves hagyományok a középkori
Székesfehérváron
9 óra, Mesterségek Háza
A program során az érdeklődők megismerhetik azokat a kézműves szakmákat, melyek
középkori eredetűek, de egyre kevésbé
ismertek városunkban. Ezúttal az aranyművesség és vándor könyvkészítés kerül
középpontba.
1956 hőseire emlékezve
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az esemény résztvevői: Lukácsy József (a
Vörösmarty Társaság alelnöke), Sutarski
Konrád (lengyel-magyar költő, műfordító),
Domonkos László (író, publicista), Hetessy
József (‚56-os szabadságharcos) és Tóth
Gy. László (politológus, publicista). Az est
házigazdája Bobory Zoltán, a Vörösmarty
Társaság elnöke. A beszélgetést Kondor
Katalin újságíró vezeti.
21. Páholyszemle
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Ember Judit: A snagovi gyerekek című színes
magyar dokumentumfilmje lesz megtekinthető.
Formák 2.0
18 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Bemutatkozik Körmöczi Károly, az Aniwerk
Kreatív Stúdió egyik alapító tagjának installációja, melynek címe: Arcok, formák, testek.
November 5.
Okosjövő lányoknak
9 óra, Lakeside Hotel, MKOSZ Edzőcsarnok
A programra tizenéves diákokat és családjukat
várják. A rendezvényen a résztvevők játékos
formában ismerkedhetnek a helyi vállalatokkal.
Nagy gardróbfrissítés
9 óra, Táncház
Ruhabörze. A nem eladásra szánt ruhákból
gyűjtést rendeznek a fehérvári Anyaotthon
javára.
Kralovánszky Alán régész emléktáblájának
avatása
11 óra, Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete

A dombormű Nagy Benedek szobrászművész
alkotása.
November 7.
Beszélgetés Ugrits Tamással
18 óra, Királykút Emlékház
Bakonyi István ezúttal a püspöki irodaigazgatóval beszélget.
November 8.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
A résztvevők megismerkedhetnek a makramézás alapjaival.
Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctréning.
November 10.
Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctréning.
Kövi Szabolcs-koncert
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kövi Szabolcs koncertje Zsolnai Tímea
töklámpáival és vetítéssel a Köfém Művelődési
Házban.
Bútorfestő délutánok
17 óra, Kézművesek Háza
A hagyományos székelyföldi motívumokkal
való tervezést és festést Radetzky Jenőné népi
iparművész tanítja. A festenivalóról ki-ki maga
gondoskodjon. Festékről, eszközökről az egyesület gondoskodik, kivéve a saját ecseteket,
ebből 0-s, 2-es és 4-es méretűre ill. 1 db két
ujjnyi széles laposra lesz szükség.
Fenntartható fejlődés?
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt
utcai Tagkönyvtára
Lehetséges-e véges rendszerben vég nélküli
növekedés? A beszélgetést vezeti Varga Gábor,
a Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke.
November 11.
Szent Márton-napi ünnepség
14 óra, Szent István Király Múzeum
A Fehérvári Polgárok Egyesületének megemlékező ünnepsége.

Kulturális örökségünk Perei Zoltán
fametszetein
16.30, Öreghegyi Közösségi Ház
A tárlatot megnyitja L. Simon László
országgyűlési képviselő. A bemutatott
képek Arató Antal és Majoros Pál gyűjteményéből valók. A kiállítás december
31-ig látogatható.
Király Nikoletta festőművész kiállítása
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az eseményen bevezetőt mond Pék Eszter
grafikus, művésztanár. A tárlat december
2-ig az intézmény nyitvatartási idejében
tekinthető meg.
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Gyereksarok
Őszi kézműves foglalkozás a Koronás
Parkban
November 4. 9 óra, Koronás Park
Rajz, ragasztás, alkotás várja a gyerekeket.
Zengő bölcső a Pagonyban
November 4. 10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsiknek.
Gyermekjóga
November 5. 10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A 4-12 éves korosztályt várják.
Bábszínház
November 6. 11 óra, Koronás Park
Keresztes-Nagy Árpád: Mátyás király rózsát
nyíló ostornyele című bábelőadása.

Paraba szvingklub
18 óra, Paraba
Péntekenként tánctanítás és zene minden
mennyiségben.

Zengő bölcső foglalkozás
November 7. 9.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás három hónapos
kortól hároméves korig, gyermekeknek és
szüleiknek egyaránt.

Ne gyere el! fesztivál
18.30, Nyolcas Műhely
Fellépők: HétköznaPI CSAlódások, Gulyás
Band, KMK, Brigantik.

Varázstorna – Baba-mama-foglalkozás
November 7. és 10. 10 óra, Fehérvári Pagony
Fejlesztő foglalkozás, ahol sok eszköz segíti a
picik mozgását és fejlődését.

Paradicsom-születésnap
21 óra, Fezen Klub
Idén sem maradhat el a Paradicsom zenekar
születésnapi bulija.

Sosemvolt mesék – kreatív foglalkozás
November 7. 16.30, Fehérvári Pagony
Sok játék, mese és felszabadító kreatív
alkotás.

November 12.
Esküvői nyílt nap a Hiemer-házban
10 óra, Hiemer Rendezvényközpont
A nyílt napon színes programok és tombola
is várja az érdeklődőket.

Baba angol
November 8. 10 óra, Fehérvári Pagony
Vidám angolóra három éven aluliaknak.

Márton-napi vigadalom a piacon
18 óra, Városi piac
A Hagyományos Piacokért Egyesület és a
Fehérvári Polgárok Egyesülete idén is szeretettel vár minden kedves vigadni vágyót a
Márton-napi vigadalomra.
Brains-koncert
20 óra, Fezen Klub
November 13.
Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Az érdeklődők készíthetnek tusfürdőt,
sampont, hajbalzsamot, testápolót, nappali
és éjszakai arckrémet, fogkrémet, izzadásgátló deót.

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

Gubancoló – kreatív foglalkozás
November 8. 16.15, Fehérvári Pagony
A gyerekek színes szálakból alkothatnak.
Babzsák
November 9. 16.30, Fehérvári Pagony
Iskolára felkészítő foglalkozás.
Ingyom-bingyom kreatív szakkör
November 10. 17 óra, Ingyom-bingyom Kreatív Hobby és Ajándék üzlet
Kreatív szakkör alsós kisiskolásoknak a
belvárosban.
Márton-napi táncház
November 12. Táncház
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely
kézműves foglalkozása
18 óra: Népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó
Krisztina vezetésével
19 óra: Tánctanítás Sipos Dániel irányításával
20:30: Táncházi mulatság
Muzsikál a Galiba zenekar.

ESKÜVŐI NYÍLT NAP A HIEMER-HÁZBAN
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a Hiemer-házban (Oskola u.4.) sorra kerülő
esküvői nyílt napra 2016. november 12-én,
szombaton 10.00-18.00 óra között.
A nyílt napon tapasztalt esküvői szolgáltatókkal, színes
programokkal és tombolával várjuk az érdeklődőket.

A belépés díjtalan!
FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Otthon

Betoncserepet a tetőre!

Kurucz Tünde

A beton az egyik leggyakrabban
használt tetőfedő anyag, többek között azért, mert nagy a teherbírása,
megfelelő a súlya, vízzáró, állandó
a formája, nem porózus a felülete,
kopásálló, valamint remekül ellenáll a környezeti hatásoknak.
„A beton a tömörsége miatt teljes mértékben elvezeti a csapadékot, így a víz
nem hatol be a pórusok közé. Ezáltal
a fagyás okozta térfogatváltozás nem
károsítja a tetőt. A betoncserépnek
magasabb a törési szilárdsága, mint
a kerámiának, továbbá ellenállóbb a
viharral és a széllel szemben. Mivel

Fotók: Kiss László

Tartós, nagy teherbírású és természetes összetevőkből áll – csak néhány érv, amiért a betont
tetőcserép-alapanyagként is lehet alkalmazni.

A modern gyártástechnológiának és a minőségi felületkezelésnek köszönhetően egyes gyártók
több tíz éves – akár ötvenéves – garanciát vállalnak termékeikre

2016. november 3.

nagyobb a mérete, gyorsabban lehet
haladni a felhelyezéssel, mint a kisebb
kerámiacserepek esetén.” – emelte
ki Murányi Dániel, a Braun Kft. építőanyagtelep-vezetője.
A beton tetőcserépnek széleskörű a felhasználási területe, hiszen
családi házakon, társasházakon,
iskolákon és egyéb középületeken is megtalálható, sőt már
egyes szigorúan szabályozott
műemlék épületek tetejét is fedi.
Ennek ellenére a vásárlók leg�gyakrabban családi házak esetén
választják.
„Régi ház tetőcseréje esetén szoktak tartani a vevők a betoncserép
felhelyezésétől, hiszen úgy gondolják,
hogy a nagyobb súlyt nem fogja elbírni
a meglévő tetőszerkezet. Ez esetben
is fontos tudni, hogy a nagyobb súly

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
Már netről is
rendelhet tőlünk!
WEBSHOP:
www.hollander.hu

Belevaló Akció!
Ez fekszik neked!
Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása esetén
mindkettő árából

25 % kedvezményt adunk!
akció
2015.okt.1.-31.
érvényes!
Más kuponnal
akcióval,nem
kuponnal
nem vonható
össze!
Az akcióAz2016.
november
2-30. közöttközött
érvényes!
Más akcióval,
vonható össze!
A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Horoszkóp
november 3. – november 9.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Úgy érzi, valami nem stimmel a párkapcsolatában.
Ha úgy gondolja, hogy ez azért van, mert egyikőjük
részéről elkezdtek kihűlni az érzelmek, akkor érdemes lehet elgondolkodnia a folytatáson.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Jogi ügyekben, ingatlannal, költözéssel illetve
utazással kapcsolatban most segítségre számíthat.
De legyen óvatos mindenféle hivatalos irattal és
dokumentummal, olvasson el mindent alaposan,
hogy később ne érhessék meglepetések!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mostanában minden erejével azon fáradozik,
hogy elkerülje a konfliktusokat. A héten azt fogja
érezni, hogy mindenki a terhére van, és semmi
örömét nem leli a másokkal történő beszélgetésekben.

Tele van energiával, tetterővel, és készen áll arra,
hogy megvalósítsa az erre a hétre szánt ötleteit és
terveit. Ha esetleg nem akarna minden elsőre úgy
elsülni, ahogyan azt Ön szeretné, akkor se essen
kétségbe, hanem legyen kitartó és állhatatos!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A teremtőereje eléri csúcsát a napokban. Szinte
bármi, amire csak gondol, egy csapásra megjelenik,
megtörténik. Ám ezzel legyen óvatos, mert nem
biztos, hogy minden olyan lesz, mint amilyennek
elképzelte!

A céljai idővel megváltoznak, akárcsak a gondolkodásmódja, így ne lepődjön meg magán és
azon, hogy egyes régi ideákat, elveket nyugodt
szívvel elenged, hogy helyet adhasson az újaknak!

FehérVár
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közéleti hetilap
elsősorban a tetőcserép méretbeli
eltéréséből adódik, tehát a teljes tető
nem lesz számottevően nehezebb, ha
betoncseréppel fedik.”
A szakértő kiemelte, hogy a
betoncserepek különféle bevonattal, különböző formában, színben
kaphatók, melyek eltérő árat eredményeznek. Egy prémium kategóriás betoncserép meghaladhatja a
kerámiacserép árát, de jellemzően
a betoncserepek jobban kímélik az
építkezés költségvetését.

Természetes és időtálló
A betont három természetes alapanyag:
homok, kő és víz alkotja. Több ezer éves
múltra tekint vissza. Kr. e. 2000-ben
az ókori görögök már használták az
égetett mész és a homok keverékét,
melyhez a rómaiak vulkáni hamut is
kevertek. Kevesen tudják, hogy a kétezer éves Pantheon kupolája is betonból
készült.

A betont már az ókorban is használták

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

Novemberi feladatok a kertben
A már-már nyárias október után az ősz utolsó hónapja is kellemesen indult.
Használjuk ki a jó időt, hogy elrendezzük kertünket és előkészüljünk a következő szezonra.
A legfontosabb, hogy a lehullott leveleket mielőbb öszszegyűjtsük. A különböző gombabetegségek télen egyrészt
a lehullott leveleken telelnek, más részük, pedig különböző
dísz- és gyomnövényen telel. Ezért is nagyon fontos hogy
az őszi lemosó permettel ne csak a gyümölcsfákat, hanem a
dísznövényeket is kezeljük. Október folyamán és november
elején a levéltetvek is lerakták tojásaikat a fák ágaira, törzsére, illetve a különböző
bokrokra. A puszpángmoly apró alig 1 mm nagyságú lárvái is ott vannak már a buxusokon, téli álomra készülődve. A lemosáshoz olajos, rezes, kénes szereket ajánlunk
(Vegesol eReS, Bordói lé+kén, Olajos rézkén).
Ne feledkezzünk meg talajaink tápanyag utánpótlásáról sem. Ilyenkor szükséges kijuttatni a foszfort és a káliumot, valamint a szerves trágya bedolgozásának is itt az
ideje. Gyepjeink is meghálálják ezeket. Korábban gond volt a gyepfelületek szerves
trágyázása. Szerencsére létezik már granulált marhatrágya (Marha-Jó), ami könynyen kezelhető, és nem fedi be a gyepet, hanem a csapadék hatására azonnal bemosódik a talajba.
Mediterrán növényeinket készítsük elő a teleltetésre, ellenőrizzük, hogy vannak-e
rajtuk kártevők. Ha szükséges védekezzünk ellenük, mert a teleltetés idején ezek úgy
elszaporodhatnak, hogy tavasszal egy nagyon beteg és legyengült növényt veszünk
elő. Kiültetett fagyérzékeny növényeinket fátyolfóliával védhetjük meg. Ez alatt 4-6
fokkal is melegebb van, miközben a csapadékot, levegőt és a fény jó részét átengedi.
Elő lehet venni a madáretetőket is. Ha a tavalyi tönkrement, nálunk beszerezhetik az
újat. Fenyő, nyír, tölgy, vagy kerámia, kiken-kinek ízlése szerint. Eleségnek napraforgót, faggyúgolyót, vagy vegyes mageleséget ajánlunk hozzá. Fontos, hogy ne csak
akkor kezdjük az etetést, amikor leesik az első hó. Ezek a kismadarak nyáron sok-sok
kártevőt pusztítottak el, az etetésükkel meghálálhatjuk a segítségüket. Ne feledkezzünk meg az itatóról sem, folyamatosan biztosítsunk számukra vizet is.
Enyhe, napos őszt kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

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

Azon fáradozik, hogy közeli, barátságos kapcsolatot
alakítson ki a munkatársaival. De sajnos azon kell
kapnia magát, hogy ez egyoldalú, és nem viszonozzák a közeledését. Mindenestre a munkában
nyújtott teljesítménye nem marad észrevétlen.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mostanában kissé borúsan ítéli meg az embereket
a tapasztalatai alapján. Meglehetősen negatív képet
kezdett el formálni a környezetéről, de be kell látnia,
nem lehet úgy élni, hogy közben mindenkit az
ellenségének tart.

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m 2), a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Honvéd u. 1. szám alatti nagytanácsterem
rendezvények, egyéb összejövetelek
céljára, max. 200 fő befogadására
Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatt 2 db BWM garázs;
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 1 db
parkolóhely
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését.
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 11
m 2 irodahelyiség;
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;

Telefon:
e-mail:

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

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szabadságvágya és színes ötletei hajtják a vérét, ami
által fantasztikus élményekben lehet része. Ha egyedülálló, valószínűleg egy sorsszerű találkozásban lesz
része, amiből komoly kapcsolat is kisülhet.

Túl sokat dolgozik mostanában, és nem látja az
alagút végét. Már kifejezetten soknak érzi. Arról
nem is beszélve, hogy rengeteg más elintézendő ügye
is lenne, de semmire sincs ideje.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Több időt kellene szánnia a kapcsolatai ápolására!
Mindemellett vissza kellene vennie abból az őrült
tempóból, amit diktál magának, és le kell ülnie
gondolkodni, hogy az élet minden területén bölcs
döntéseket tudjon hozni!

A héten rengeteg munkája lesz, néha úgy érzi,
levegővételre sem jut ideje. De nyugtassa meg a tény,
hogy nem maradnak majd el a jól megérdemelt
dicséretek és jutalmak. Pénzügyek terén mindenképpen legyen éber!
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A Pápai Magyar Egyházi Intézet

Vakler Lajos

Rómában az egykori jezsuita akadémiából kialakított Università Gregoriana
mellett minden nagyobb szerzetesrendnek van önálló egyeteme. Az önálló egyetemek magyar hallgatóinak egy
része a múlt század harmincas éveitől
kezdve az 1928-ban alakult Római
Magyar Akadémia II. emeletén kialakított Pápai Magyar Egyházi Intézetben
kap elhelyezést. A fiatal italianisták,
történészek, jogászok mellett a Pápai
Magyar Intézet elődjében, a Pápai
osztályon leltek otthonra a teológiai
tanulmányaik folytatására kiküldött
már felszentelt papok is. Az Akadémia
Pápai osztálya 1939-ben nyert felvételt
a vatikáni szemináriumok és kongregációja intézményeinek sorába, majd
XII. Pius pápa az intézetet hivatalosan
is Pápai Magyar Egyházi Intézetnek
nyilvánította.
Mindszenty József hercegprímás
pere és a magyarországi egyházüldözés után a kommunista diktatúra
megtiltotta a magyar értelmiségiek és
a papok római útjait. A római intézet
azonban tovább működött, mert az
intézet vezetői nem tértek vissza
Magyarországra, nem csatlakoztak az

Fotók: Simon Erika

Róma szívében, a Via Giulián, a Magyar Akadémia
társbérletében idestova hetvenöt esztendeje működik a Pápai Magyar Egyházi Intézet, amely azon
Magyarországról érkezett fiatal papok otthona,
akik a kereszténység bölcsőjében mélyíthetik el
tudásukat.

Az intézet kápolnája Prokop Péter és Hajnal János alkotásaival

át az akadémia igazgatását, segítve az
Olaszországba menekült, az egyetemi
tanulmányaikat Rómában folytató
magyar fiatalokat. Az akadémián
elhelyezett menekülteket csak 1957
őszén, a magyar kormány határozott
tiltakozása nyomán távolították el az
épületből, átköltöztetve őket a Vatikán
által biztosított lakásokba. 1957 és
1964 között feszült volt a viszony az
emigráns papok és az épületet hatósági segítséggel visszaszerző állami
kiküldöttek között, mindaddig, míg a
Szentszék és a magyar állam együttműködési megállapodása alapján az
intézet a Magyar Katolikus Püspöki
Kar irányítása alá nem került.

Ennek megfelelően az elmúlt évtizedekben egyháztörténészek, egyházjogászok,
teológusok, erkölcsteológusok, pszichológusok, egyházzenészek nemzedékei
nőttek fel itt. Ez nyilván azt is jelenti,
hogy a Rómába érkezés nagy felelősséggel jár,
feltétlenül
szükséges,
hogy aki itt
tanul, magas
szinten
megtanulja
azt a tudományágat,
amiért
ideküldték.
Ki nem mondott, de nagyon fontos célja
az itt tartózkodásnak, hogy a Vatikánban, Olaszországban élve megtanulják
a „romanitászt”, azt a rómaiságot, mely
kulturálisan gazdagítja a tudásukat, létüket, és ezt a plusz kulturális többletet
otthon kamatoztassák.”

Szent Péter az apostolokkal és a hívőket jelképező bárányokkal

ún. békepap mozgalomhoz, hanem
a Magyar Katolikus Egyház külföldi
képviseleteként működtették tovább
az intézményt. Mivel Magyarországról
nem utazhattak ki többé kispapok,
helyettük a Collegium Germanicum-Hungaricum már Rómában
tartózkodó magyar szeminaristáit
fogadták be, és mellettük a Bécsben
tanuló magyar kispapokat hívták
Rómába. A befogadott kispapokon túl
1947-től 1964-ig az akadémia második
emeletén éltek és végezték pasztorális
tevékenységüket a II. világháború után
Itáliában élő magyar menekültek lelki
szolgálatát végző római magyar lelkészek, Zágon József rektor és Mester
István pápai prelátus is.
1956. október végén, amikor az akadémián élő kül- és belügyi alkalmazottak elhagyták az épületet, egy éven
keresztül a Pápai Intézet vezetői vették

Tóth Tamás pápai prelátus, a Pápai
Magyar Egyházi Intézet rektora
az intézmény történetének egyik
legfontosabb fejezeteként éli meg a
mát, amikor is a katolikus egyház
legrátermettebb papjai, teológusai
gyarapíthatják tudásukat Rómában:
„A Pápai Magyar Intézetben 1928-ban
kezdődött az oktatás, ebben az esztendőben érkezett az első évfolyam, s aztán
1940-ben vált önállóvá. Akkor nyerte
el mai nevét, mint pápai alapítású
intézmény, így az elmúlt esztendőben
ünnepeltük önállóságunk 75. évfordulóját. Azóta csaknem kétszáz növendék
fordult meg e falak között, felszentelt
papok, akik azért jöttek Rómába, hogy
különböző római egyházi felsőoktatási
intézményekben továbbképezzék magukat püspökeik szándéka szerint. Azt a
tudást, amit itt, Rómában szereztek, természetesen aztán otthon kamatoztatják.

A magyarországi szentek

A Római Magyar Akadémia második
emeletén lévő Pápai Magyar Intézet
kápolnáját 1958-ban szentelték fel. A
falakat a több mint negyven esztendőn keresztül Rómában élő pap-festő,
Prokop Péter freskói díszítik (Bűnbeesés, Mózes imája, Angyali üdvözlet
és a magyarországi szentek, Szent
István, Szent László, Szent Imre,
Szent Gellért, Szent Erzsébet és
Szent Margit). A jobb oldalon Szent
Péter látható az apostolokkal és a
hívőket szimbolizáló bárányokkal. Az
oltárképen a keresztre feszítést, Szent
Jánost és Keresztelő Szent Jánost
láthatjuk Szűz Máriával. A kápolna Via Giuliára néző négy színes
mozaiküveg-ablaka Kada Lajos érsek,
pápai nuncius adománya, a másik az
1947 óta Rómában élő Hajnal János
alkotása. A kápolna falán Prokop
Péter keresztút stációjának tizennégy
táblája látható.
Prokop Péter 1957-ben emigrált Rómába, ahol képzőművészeti tanulmányokat folytatott. A pap-festő így írt
életének meghatározó időszakáról:
„Rómában
legfőképpen
felfedeztem
a fényt, és
föllobbant
színeim
átalakultak,
megérlelődtek. Lángoló
színeim
azonban
szülőföldemé.”
Kozma Imre atya, Prokop Péter közeli jó
barátja és tisztelője „emberközelben szemlélt evangéliumként” jellemezte képeit,
melyek mindig nyitottságot, jóságot sugallnak, és párbeszédre sarkall keresztény
és nem keresztény embert egyaránt.

Közélet

FehérVár

Méltó emlékezés szeretteinkre

Bácskai Gergely
Mindenszentek napján, halottak napjának
előestéjén ökumenikus megemlékezést tartottak
a Béla úti temetőben. A „Vigasztalás evangéliumának megszólaltatása” címmel versrészletek,
énekek hangzottak el, a résztvevők közül többen
mécsest gyújtottak. A történelmi egyházak képviselői imádsággal, szentbeszéddel emlékeztettek
az örök életre és a feltámadásra, majd Öreghegy
önkormányzati képviselője, Östör Annamária is
megemlékezett az eltávozott fehérváriakról.

Mindenszentek napja azon szentek
ünnepe, akikről a naptár név szerint

nem emlékezik meg. A 9. század óta
kötelező ünnep, az üdvözült lelkek
emléknapja, az egyháztan szerint a
megdicsőült egyház ünnepe. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a
napon az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. Ilyenkor
halottainkra emlékezünk, hozzátartozóink sírjánál gyertyát gyújtunk,
mely az örök világosságot jelképezi.
Halottak napja előestéjén immár évek
óta hagyomány, hogy Székesfehérvár
közösen emlékezik az elhunytakra.
A Béla úti köztemetőben idén is
közös megemlékezést tartanak a
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közéleti hetilap

Fotó: Bácskai Gergely

A halottak napja alkalmából városszerte több helyszínen és időpontban tartottak megemlékezéseket. A város és a megye önkormányzata valamint a Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnoksága is koszorúzással emlékezett meg a fehérvári katonatemetőkben nyugvó
hősi halottakról.

A gyertyafény az örök világosságot jelképezi

város vallási felekezetei: a katolikus, a
református, az evangélikus valamint a
baptista egyház.
A megemlékezésen Székesfehérvár
városát képviselve Östör Annamária
tanácsnok, önkormányzati képviselő
osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel: „Mindenszentek napján, az egyik
legbensőségesebb ünnepen a kegyelet
és az emlékezés hozott ide bennünket a
temetőbe. Az a szándék, hogy közösen
gondoljunk elhunyt szeretteinkre, hozzátartozóinkra, akik sajnos már nem lehet-

nek közöttünk. A hiány érzése közös, és
összeköt bennünket. Életünk csak velük,
az ő emlékük megőrzésével lehet teljes.
Ahogy középkori szerzetesi lelkiség egyik
legfontosabb jelmondata máig int bennünket: Memento mori! – vagyis emlékezz a
halálra! Ami a halált, mint az örök életbe
való átmenetelt állítja az ember elé.”
Az ökumenikus ünnepség a lélekharang megkondulásával kezdődött. Az
emlékezésen a Vox Mirabilis Kamarakórus és a SZIN-TÉR Egyesület adott
műsort.

„ ... ezt a darabot elimádkozni kell!”
Zenével koronázunk címmel indult útjára a Farkas Ferenc hangversenybérlet koncertsorozata.
Halottak napján az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar Wolfgang Amadeus Mozart örökbecsű
művét adta elő Medveczky Ádám Kossuth-díjas
karmester vezényletével.

Medveczky Ádám a maga mindig egyedi méltóságával érkezett,
hogy halottak napján egy olyan
remekművet vezényeljen a Szent
Sebestyén-templomban, mely a
zeneirodalom páratlan alkotása.
E nap csendes méltósága olyan,
mint a Requiem: hétköznapi, mégis
fenséges.

Rendkívüli érzékenységgel kell
megélni egy ilyen napot – mondta a
dirigens – hiszen lenyomata annak,
amit szeretteinek elvesztésekor
érez az ember, mikor elvész a lélek,
hogy aztán visszataláljon: „Amikor a
két utolsó Mozart darab egyikét, a Varázsfuvolát vagy a Requiemet dirigálom, úgy érzem, hogy tisztább leszek.
Nemcsak a lelkem – a hit varázsa miatt
– hanem a fejem és a szemem is kitisztul. Fantasztikus Mozartot vezényelni,
és az előadónak és a hallgatónak is
csodálatos élmény. Az eddigi próbák
alapján azt látom, hogy a zenekar
ráérzett arra, amit Liszt Ferenc úgy fogalmazott meg, hogy ezt a darabot nem
eldirigálni, hanem elimádkozni kell,

Fotók: Simon Erika

Vakler Lajos

Medveczky Ádám imádsága

A Requiem fensége mindenkit megérintett

mint a magyar himnuszt. A másik,
ami szintén elengedhetetlen, hogy a
karmester ne úgy álljon a zenekar és a
közönség elé, mint egy vádlott, hanem
mint lelkész a gyülekezet elé. Ezt a
zenével megerősített igét hirdetni kell,
mert a szöveg gyönyörű, és a zenével
együtt mérhetetlen súlyú alkotás. Mozart az általa leírt utolsó mondatban
így búcsúzik: /Könnyel árad ama nagy
nap/ Hamvukból ha föltámadnak/ A
bűnösök s számot adnak./ Ez Mozartra
nem vonatkozik, ő az ítélet napján tele
táskával ment el…”

Mozart: Requiem
Adagio–A-dúr
klarinétverseny
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Zavaros Eszter – szoprán
Vörös Szilvia – alt
Szappanos Tibor – tenor
Cser Krisztián – basszus
Szakács Domonkos – klarinétművész
Alba Regia Vegyeskar – Kneifel Imre
Primavera Kórus – Horányi Ottilia
Vox Mirabilis Kamarakórus – Zemlényi Katica
Ars Musica Vegyeskar – Szabó Adrienn
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Egyház

Szent Márton-emlékév

Egyházi Programok
Az első magyar Szent Család
közbenjárását kérve
A Prohászka-emléktemplomban
délelőtt 10 óra 30-kor püspöki szentmisével kezdődik a
magyar Szent Család tiszteletére rendezett közös ünnepség.
Spányi Antal megyés püspök az
egyházközségek családjainak
képviselői jelenlétében – Szent
István, Boldog Gizella és Szent
Imre ereklyéi előtt – a magyar
Szent Család oltalmába ajánlja
a családokat.

Vakler Lajos
Születésének ezerhétszázadik évfordulóján
Szent Márton tegnap és ma címmel a Magyar
Katolikus Kultúra Napjai keretében Székesfehérváron is megemlékeztek a püspök cselekedeteiről az egyházmegye szervezésében.

Az ünnepi alkalomból a székesfehérvári hívőket a Városház téren
egy performansz várta, melyben

ünnep segít abban, hogy kitárjuk
szívünket, és tettekkel is segítsük
az elesetteket: „Nagyon sok gyermek jelentkezett a pályázatra, hogy
megmutassák, ők hogyan élik meg,
hogyan jelenik meg bennük Szent
Márton története. A díjátadó utáni
előadásokban a katonaszent életét
szándékoztunk közelebb hozni az
emberekhez. Természetesen szó esett a
szeretet szentjeiről, azokról a szentek-

2016. november 3.

esti koncerttel búcsúzunk. A célunk
ma nemcsak az, hogy a szent emlékét
felemlegessük, hanem szeretnénk minél
több embert arra sarkallni, hogy nyissa meg a lelkét, és tevékeny módon
segítsen a rászorulókon, Szent Márton
és a többi szent példájára.”
Az emlékév szeretetteljes méltósága, a Savariában született legenda
életének, útjainak különleges
állomásai, az elesetteknek, a rá-

Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést
rendeznek a szegények javára
a katolikus templomokban. A
bevételt az egyházi karitatív
munka céljaira használják fel.
Ezen a napon Árpád-házi Szent
Erzsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába
ajánlják a karitatív szolgálat
minden önkéntes segítőjét és
jó szándékú támogatóját. Az
idei gyűjtést november huszadikán tartják.
A gyűjtés teljes eredményéből
negyven százalék marad az
egyházközségekben, ebből a
plébániai karitász csoportok
tevékenységét támogatják.
Harminchárom százalékot kap
az egyházmegyei karitász. A
fennmaradó részt az egyházmegyék központi célokra fizetik
be: a teljes összeg tizenkilenc
százalékát a Római Katolikus
Egyházi Szeretetszolgálat,
nyolc százalékát a Katolikus
Karitász országos központja
kapja.
Országszerte hatszázhetven
plébánián működik a Katolikus
Karitásznak helyi csoportja,
nyolcezer önkéntessel.

Az irgalmasság szentévének
ünnepélyes bezárása
A Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság rendkívüli
szentéve november huszadikán, Krisztus Király ünnepén
ér véget. Egyházmegyénkben
a szentévet a székesfehérvári
Szent Imre-templomban zárják
november 20-án a 10 óra 30-kor
kezdődő koncelebrált szentmise
keretében. Erre a kiemelkedő
ünnepre szeretettel várják a
székváros papságát és az egyházmegye híveit.

Az Áttörés című verseskötet
bemutatója
Schrenk Éva új verseskötetét
mutatják be november 16-án,
szerdán 18 órakor a Városi
Levéltárban, ahol a bevezetőt
Somogyi László református
lelkipásztor mondja. Közreműködnek: Szabóné Miklós Eszter,
Kertész Ádám és Körmendi
Kristóf versmondók illetve Suha
Sándor zenész.

Fotók: Simon Erika

Országos templomi gyűjtés
a szegények javára

Szent Márton legendáját a ciszter diákok idézték meg

Szent Márton legendája kelt életre,
amikor megosztotta köpönyegét
egy koldussal. Spányi Antal megyés püspök örömmel köszöntötte
mindazokat, akik részt vettek a
szent emlékének megidézésében
a Szent Márton Emlékévben: „Az
egyház egyik különlegesen nagy
szentje Szent Márton, aki messze távol
az időben, mégis eleven életpéldával
tanít bennünket ma is. Ő volt az a
szent, aki mint katonatiszt meglátta a
város kapujában didergő, fázó koldust,
és eszébe jutott, mit tanít Krisztus:
segíteni kell a másikon, a felebarát
szeretete parancs a keresztény ember
számára, így hát katonaköpenyét
vágta ketté kardjával, és azzal takarta
be a koldust. Így mutat ő 1700 év óta
mindig eleven példát, hogy hogyan
segítsük a bajba jutottat, a rászorulót,
azt, aki az utunkba kerül. Ma, amikor
őrá gondolunk, látni kell a segítő
szentnek ezt a példáját, és szeretnénk
itt Székesfehérváron is emlékezni rá. A
ciszter diákok bemutatták nekünk azt
a jelenetet, amely híres Szent Márton példájából, a lóhátról kettévágott
köpeny történetét.”
A Városház térről az ünneplők a
Szent István Művelődési Házba
siettek, ahol a Szent Márton életét
megidéző gyermekrajzpályázat díjkiosztójára került sor, amelyben a katonaszentről és a gondoskodó, segítő
szeretet erejéről készült alkotások
kiállítása mellett átvehették megérdemelt jutalmukat a gyermekek.
Az egyházmegye főpásztora reményének adott hangot, hogy az

ről, akik – ahogy Kalkuttai Szent Teréz
is – a szegényeknek, az elesetteknek
szentelik az életüket, majd szentmisét
tartunk tiszteletükre. A nap végén egy

szorulóknak nyújtott példaértékű,
önzetlen segítsége ma is az egyik
legnépszerűbb, leginkább tisztelt
szentté teszik Mártont.

A szentté vált katona lovon érkezett meg a Városház térre

A hősökért szólt az ima
Szabó Petra
Kegyeleti megemlékezést tartottak november másodikán Pákozdon. A Don-kanyar
emlékkápolnában tartott emlékmisét Spányi
Antal katolikus megyés püspök celebrálta
a második világháborúban elesett magyar
hősökért.

január 12. és február 9. között a
Don-kanyarban megsemmisült.
Azok, akik a hazától távol, mint
hősi halottak haltak meg, s akik
most idegen földben, talán közös
sírban várják a föltámadást, azoknak a sírját nem tudjuk felkeresni
– kezdte gondolatait a megyés
püspök. A Mészeg-hegy alkalmas
hely arra, hogy együtt emlékezzünk meg a Don-kanyarban vagy
bárhol máshol meghalt magyar
katonákról, a hősökről, akik az országért, a nemzetért és miértünk
harcoltak, és adták a legtöbbet:
saját életüket.

Kép: Tar Károly

1943. január 12-én illetve 14-én
érte el a végzet a 2. Magyar Hadsereget, amikor az urivi és scsucsjei
hídfőkből kiinduló nagy erejű
szovjet támadás két helyen áttörte
az arcvonalat. A magyar hadsereg
az egyenlőtlen küzdelemben 1943.

FehérVár

Egyház

közéleti hetilap

A FehérVár mindenkinek jár!
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A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot,
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

Az emlékkápolna volt az első hely Magyarországon, ahol kegyelettel lehetett emlékezni a hősi
halált halt katonákra
Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E
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Ami Shannonéknak nem sikerült...

Somos Zoltán
Már az meglepetés, hogy az Alba Fehérvár legyőzte a
francia bajnokság élcsapatát a FIBA Európa-kupában,
az pedig, ahogy tette, igazi szenzáció. Gáláztak a fehérvári kosarasok papíron erősebb riválisuk ellen.

Fotók: Simon Erika

Könnyebb legyőzni egy francia élcsapatot, mint a Jászberényt? Természetesen
nem, de van, hogy mégis így alakul. Az
Alba Fehérvár bekerült a mókuskerékbe,
meccset utazás, majd újabb meccs követ,
pihenni nincs idő, ebben a ritmusban
nem könnyű folyamatosan jól teljesíteni.
A múlt heti két találkozó azonban jól
sikerült: a Brüsszel elleni sikert egy jászberényi győzelem követte, de az utóbbi

találkozón a siker hajszálon múlt. Az
itthon kiscsapatnak számító berényiek
végig tapadtak az Albára, sőt vezettek
is az utolsó negyedben, de kiszenvedte
a győzelmet a Fehérvár. A végeredmény
71-67 volt, újabb viszonylag kevés dobott
ponttal megnyert találkozón. A fehérvári
kosártörténelem kilencven, száz vagy
még több pontot szerző állományokkal van tele – az idei garnitúra mintha
kilógott volna a sorból a szezon eleje
alapján. Aztán jött a szerda, és valami
megváltozott…
Ép ésszel kevesen hihették, hogy az eddigi toronymagasan legnehezebb ellenfél, a
francia bajnokságban négy győzelemmel
és két vereséggel álló Elan Chalon ellen

Mintha csak egy gálameccs lenne: Winston Shepard zsákolása

Tizenhat pont, nyolc lepattanó – ennyit tett a közösbe James Farr (fehérben) a Chalon ellen

szakad át a gát, mégis ez a kupameccs
lett, amely megmutatta, micsoda potenciál rejtőzik az idei Albában. Meglehet,
túl magabiztos volt a vendégcsapat,
és a szünetig kapott pofonokból nem
tudott felállni. Keményen védekezett és
parádésan dobott a Fehérvár, játékosai
pedig egy az egyben is simán felvették
a versenyt a vetélytárssal. Kezdetben
Edwards parádézott, aztán jött a padról
Farr, szokás szerint megbízhatóan
dolgozott Lóránt és Keller – de az egész
csapatot fel lehetne sorolni. Amikor az
első félidő végén Taylor a saját palánkja
alól dobott triplát a túloldali gyűrűbe,
már a legelszántabb francia is érezhette:
itt nem terem babér számukra…

De az elszántság amúgy is hiánycikk
volt a vendégeknél, miközben Shepard
és a többiek olykor gálameccshez illő
megoldásokkal taszították még mélyebb
szakadékba az eddig veretlen ellenfelet.
A jászberényi meccs végeredményére
vessünk ismét egy pillantást, és ennek
fényében értékeljük, hogy szerdán már a
harmadik negyed végén 92 pontnál járt
az Alba! A vége pedig kiengedve is 11191-es győzelem lett.
Tizenhét évvel korábban a Robert
Shannon-féle Albacomp három ponttal
kikapott itthon a Chalontól. Kései, de
édes a visszavágás, ami egyben versenyben tartotta a csapatot az Európa-kupa
csoportkörében.

Visszavágás és továbbjutás
Kaiser Tamás

Szerdán 17 órától elindult az
erőltetett menet az Alba Fehérvár KC-nál: női kézilabdázóink
a következő hetekben szerda-vasárnap ritmusban lépnek
pályára. Az első akadályt már
leküzdötte Deli Rita együttese:
a Magyar Kupában izgalmas,
jó meccsen sikerült legyőzni a
Siófokot. Ezzel pedig vissza is
vágott a Fehérvár a szeptemberi,
bajnokságban elszenvedett 2722-es vereségért.
Pedig a szerdai összecsapást a
vendégek kezdték jobban, de 0-2
után rákapcsoltak Mendyék, és
a tizedik perc végére 5-2-re elléptek. A folytatásban apránként
dolgozta le hátrányát a Siófok,
hat perccel a szünet előtt egyenlő
volt az állás. A játékrész utolsó
öt percét pedig 3-2-re nyerték
Horváth Roland tanítványai, így
a szünetben 17-16-ra vezettek
is. Ami bőven továbbjutást ért,
hiszen a kupában a vendégcsapatnak a döntetlen is elég a
következő körhöz.

Fotó: Kiss László

Remek meccset, igazi kupahangulatot
hozott az Alba Fehérvár KC és a Siófok
összecsapása a kézilabda Magyar Kupa
harmadik fordulójában. Félidőben még a
Balaton-partiak álltak jobban, de a Fehérvár védekezése feljavult a második harminc
percre, és végül három góllal győztek
Kazaiék.

Kazai Anita remekelt a Siófok ellen: hatszor vette be Pastrovics kapuját

A második félidőt megint 5-0-val
kezdte a Fehérvár Kazai vezetésével, csak éppen előtte nem kapott
kettőt! Majd szinte végig felváltva
estek a gólok, hol visszajött kettőre a Siófok, hol megint három volt
a különbség. Egy jó kupameccs
pedig magával hordozza a dráma
lehetőségét, és ez így volt szerda
este a Köfém Sportcsarnokban is:
a Siófok valamivel több mint egy
perccel a vége előtt egy gólra felzárkózott, így karnyújtásnyira került a továbbjutást érő döntetlentől. De jött Elena Gjorgjievska, aki
előbb faképnél hagyta emberét,
majd két védőt kicselezett, és Pastrovics mellett a kapuba lőtt, pontot
téve ezzel a mondat végére. Biljana
Bandelier utolsó másodperces,
„háromnegyedpályás” gólja pedig
hab volt a tortán – a szerb-francia
gólját Pastrovics is csak csípőre
tett kézzel bámulta. A Fehérvár
32-29-re győzött, és továbbjutott a
Magyar Kupa következő körébe.
Kazai Anitáék azonban nem
dőlhetnek hátra, vasárnap jön az
első fordulóból elhalasztott bajnoki: 17 órától a Mosonmagyaróvárt fogadja az Alba Fehérvár
KC. Szerdán Debrecen felé veszi
az irányt a csapat busza, ahol
újabb bajnoki vár Deli Ritáékra,
míg november 13-án, vasárnap 13
órától a szlovák Iuventa Michalovce otthonában, az EHF-kupában lesz jelenése a csapatnak. És
ez még csak november első fele...

közéleti hetilap
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Hokihét a Tüskecsarnokban

Tóth Dániel

Kóger Dánielék a héten a válogatott sikeréért hajtanak

tával a 14. percben vezetéshez jutott
a hazai csapat. Az öröm azonban
nem tartott sokáig, 27 másodperccel
később az EBEL második helyén álló
Vienna Capitals támadója, Riley Holzapfel egalizált. A második játékrészre
felgyorsultak a „juharlevelesek”, Rich
Chernomaz legénysége nem tudta
tartani a tempót a vendégekkel, így hiába Rajna Miklós, majd az őt a meccs
felénél váltó Hetényi Zoltán bravúrjai,
a vége 5-1-es kanadai győzelem lett.

„Az első harmadunkkal elégedett vagyok.
A második és harmadik játékrészben
néhány játékosunk fáradni kezdett, mert
nincsenek hozzászokva ilyen szintű
ellenálláshoz: elég nagy különbség, hogy
az ellenfélnél olyan játékosok vannak,
akik a koronggal gyorsabbak, mint a mieink nélküle… Ekkor hibáztunk is, gólokat
kaptunk belőlük, és a szerkezetünket
sem tartottuk.” – értékelte a találkozót
Chernomaz a jégkorongszövetség
honlapjának.

A java azonban csak most következik. Csütörtökön rajtol a négynapos
EIHC-torna. A hat nemzetet felvonultató megmérettetés fontos szezon eleji
erőfelmérő lesz mindegyik együttes
számára: a stabil A-csoportos Dánia
és a tavaly feljutó olaszok is jégre
lépnek majd Lengyelország, Ausztria,
Dél-Korea és a – a tizenhárom fehérvári
jégkorongozóval felálló magyar együttes
mellett. A mieink a lengyelekkel és a
dánokkal kerültek egy csoportba, a helyosztókat vasárnap rendezik majd meg.
Válogatottunk a helyezéstől függetlenül
15:30-tól játssza utolsó mérkőzését.

November 3-6., Euro Ice Hockey
Challenge, Tüskecsarnok
A-csoport: Magyarország, Dánia,
Lengyelország
B-csoport: Ausztria, Olaszország,
Dél-Korea
November 3. csütörtök
15:30 Ausztria-Olaszország
19:00 MAGYARORSZÁG-Lengyelország
November 4. péntek
15:30 Olaszország-Korea
19:00 Lengyelország-Dánia
November 5. szombat
15:30 Korea-Ausztria
20:00 Dánia-MAGYARORSZÁG
November 6. vasárnap
12:00 5. helyért
15:30 3. helyért
19:00 döntő

Jó, de lehetne jobb!
Somos Zoltán
Emlékezetes körülmények közepette játszott
döntetlent a Videoton a Vasas vendégeként. A
bajnokságot vezető angyalföldiekkel szemben
így már öt pontot vesztett a harmadik helyen
álló Vidi, és éppen ennyi a hátránya is mögöttük a táblázaton.

Ha azt nézzük, hogy az utolsó
percben szerzett gólt Danko
Lazovics parádés szabadrúgásából
idegenben a Vidi, akár elégedettek
is lehetnének a fehérváriak. A
Vidi-tábor eufóriája annak szólt,
hogy végül sikerült bevenni a
Vasas kapuját, de ha ez a gól nem
a 90. percben esik, alighanem
többen bosszúsan értékelték volna

a döntetlent. Mert a második
félidőben jól játszott, de minden
helyzetét elrontotta Henning Berg
csapata. Így az eredményre ugyanaz igaz, mint a Vidi eddigi őszére:
jó, de lehetne jobb. Hiszen például ha a Vasas ellen még júliusban
Felcsúton nem kikap, hanem nyer
a csapat, most pontelőnnyel vezetné a bajnokságot. Ehelyett a fővárosiak már kétszer megfricskázták
Juhászékat. Hosszú még a szezon,
szombaton a Gyirmót ellen játszik
a Vidi, ott aztán tényleg nem fér
bele a botlás. Aztán szünet jön a
válogatott programja miatt, benne
egy jó kis edzőmeccsel: jövő pénteken a belgrádi Partizan vendégeskedik Felcsúton.

Fotó: vidi.hu

Zsúfolt hét előtt áll a magyar férfi jégkorong-válogatott. A hazai szövetség
hatnapos Euro Ice Hockey Challenge
tornát rendez az előttünk álló napokban a Tüskecsarnokban, előtte pedig
kedden – amolyan ráhangolódásként
– hazánk legjobbjai összemérték
erejüket Kanadával. A világ- és olimpiai bajnoki címvédő kerete ezúttal
az Európában játszó játékosokra
épült, de így is több nagy név feltűnt
november 1-jén a zsúfolásig megtelt
„Tüske” jegén. A legnagyobb sztár kétségkívül Max Talbot volt, aki 2009-ben
úgy nyert Stanley-kupát a Pittsburgh
Penguins színeiben, hogy a mindent
eldöntő, hetedik mérkőzésen győztes
gólt szerzett. A harminckét esztendős
klasszis jelenleg a KHL-ben szereplő
Lokomotiv Jaroszlav együttesét erősíti.
A magyar válogatottban tizenegy
olyan játékos kapott lehetőséget, aki
pályára lépett a májusi, oroszországi
A-csoportos világbajnokságon, és az
első gólt is ilyen hokis szerezte, név
szerint Sofron István, akinek talála-

Fotó: Kiss László archív

Négy mérkőzést játszik a héten a magyar jégkorong-válogatott Budapesten. A 7nemzet hoki7
keretein belül kedden a világ legjobbjának számító
Kanadával már összemérte tudását a Rich Chernomaz vezette együttes, az igazi tétmeccsek azonban
csak most következnek.
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Lazovics óriási góllal búcsúztatta el az átépítés előtt álló Illovszky-stadiont, pontot mentve a
Vidinek

Vörösmarty
Rádió műsora 2016.
november 5-től november 2016.
11-ig
FA
ehér
Vár
Hirdetes
november 3.
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08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
00:00 Válogatás az elmúlt
08:10 Műsorvezető:
hét műsoraiból
Sasvári Csilla
02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Műsorajánló, hosszú
Winnetou – Old Death
távú időjárás,
06:00 Heti hírmagazin
orvosmeteorológia,
Heiter Dávid Tamás
horoszkóp, kalendárium,
szerkesztésében
névnapok, lottószámok,
07:00 Válogatás az elmúlt
programajánló
hét műsoraiból
09:10 Természetesen,
08:00 Félóránként friss
egészségesen. Vendég:
hírek, időjárás és
Supliczné Tóth Mária
közlekedési információ
10:10
Gazdikereső. Vendég:
08:10 Vidám délelőtt HorváthMolnár Tamásné (ASKA)
Winter Diával
Műsorajánló, kalendárium, 11:10 Főzzünk együtt finomat,
táplálót, egészségeset!
névnapok, speciális
12:10 Bemutatjuk a
hétvégi horoszkóp
Vörösmarty Rádió
12:10 Műsorvezető:
új munkatársát,
Palkó Zsuzsa
Gemeiner Lajost.
12:40 Pénzügyi percek. Vendég:
14:10 A jóga és a férfi egészség.
Galántai Gergely
Vendég: Séllei Györgyi
13:10 Tévéből vett férfi/
és Tölgyesi Zsuzsi
női minták.
Vendég:Gemeiner Lajos 15:10 Városgondnoksági hírek
– Új parkolási rend.
14:10 Mit kell tudni a
Vendég: Márkus Tibor
gombákról? Vendég:
15:40
Fehérvár TV –
Lencsés Rita
műsorajánló. Vendég:
15:10 Lazító fejmasszázs?
Látrányi Viktória
Annál sokkal több:
hírigazgató
Access Bars. Vendég:
16:10 Vörösmarty kocka
Nagy Krisztina
– informatika.
18:00 Sportösszefoglaló
Műsorvezető: Németh
20:00 Esti beszélgetések
Gábor, Barabás Ferenc.
Kozma Ágival
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus.
2016. 11. 6. VASárnAp
17:10 Moziműsor HorváthWinter Diával
00:00 Válogatás az elmúlt
19:00 Esti beszélgetések
hét műsoraiból
Kozma Ágival
02:00 Mindentudás Egyeteme
21:10 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
2016. 11. 7. Hétfő
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
00:00 Válogatás a hétvége
hét műsoraiból
műsoraiból

2016. 11. 5. SZOMBAT

02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:10 Építőipari hírek.
Vendég: Puska József
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Sportágak története
és szabályai
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Töklámpások,
textilszobrok. Vendég:
Zsolnai Tímea.
Virtuális utazás az
európai miniállamokban.
Vendég: Szászi
József pedagógus
21:00 Hangoskönyv:
Örkény István: Azt
meséld el, Pista!
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Firehand
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
11:10 Építőipari hírek.
Vendég: Puska József
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Portré. Vendég: Oravecz
Péter gyümölcs- és
zöldségszobrász.
A tudatos gyógyítás.
Vendég: Fehér Gyöngyös
21:00 Hangoskönyv:
Örkény István: Azt
meséld el, Pista!
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

2016. 11. 9. SZerdA

2016. 11. 8. Kedd
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Firehand
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Egészségügyi műsor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
13:10 A Katasztrófavédelem
órája
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:10 Kézművesség –
gobelin szövés.
Vendég: Makó Margit
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Movember. Vendég:
Kis Tamás Árpád, Vas
Miklós, Boldizsár Tamás.
Szkeptikusok XXII.
Országos Konferenciája.
Vendég: Trupka Zoltán
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A halál fia
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Filmajánló HorváthWinter Diával

2016. 11. 10. CSüTörTöK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Firehand
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr.
Lorászkó Gábor állatorvos
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Receptek, konyhai
praktikák. Vendég:
Volenter István séf
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:10 Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács
Krisztina szerkesztő
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi.
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Európai utazások:
Franciaország. Vendég:
Igari Antal.

Barátságok napjainkban.
Vendég: SchédaZoltán
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A halál fia
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 11. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Firehand
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
09:10 Munkaügyi témák.
Vendég: PajtókVizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
A filozófia világnapja.
Vendég: Grúsz Róbert
filozófus.
A dalai láma bölcseletei.
Vendég: Baranyi Ildikó
21:00 Hangoskönyv: Rejtő
Jenő: A halál fia
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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

A Fehérvár Televízió műsora 2016. november 5-től november 11-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

22:45 Képes hírek – benne egész
20:15 Hírek – ismétlés
– Fehérvár feltáratlan
órakor a Híradó ismétlése
20:20 Seuso – Rejtélyek
középkori kincsei
nyomában
21:30 A rock bűvöletében
Képes hírek – benne
2016.
11. 11. pénTeK
21:30 A határon túl is
– Color-koncert
minden egész órakor a Jó
magyarul 2016
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
estét, Fehérvár! ismétlése
22:05 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész 00:00 Képes hírek – benne
Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
a Híradó ismétlése
22:50 Képes hírek – benne egész
Képes hírek – benne
07:00
Jó estét, Fehérvár! – ism.
órakor a Híradó ismétlése
2016. 11. 10. CSüTörTöK
2016. 11. 6. VASárnAp
minden egész órakor a Jó
07:45 Képes hírek
estét, Fehérvár! ismétlése 00:00 Képes hírek – benne
08:00 Élő közvetítés
2016. 11. 9. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
Jó estét, Fehérvár!
Székesfehérvár Megyei
minden egész órakor a Jó
minden egész órakor
– ismétlés
Jogú Város közgyűléséről
estét, Fehérvár! ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
2016. 11. 7. Hétfő
2016. 11. 8. Kedd
Bajnokok városa – ismétlés 07:00 Jó estét, Fehérvár!
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
Műsorvezető: Heiter
11:15
A Fehérvár TV
minden egész órakor a Jó
– ismétlés
A hét hírei ismétlése
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
Dávid Tamás. Vendég:
archívumából
estét, Fehérvár! ismétlése 07:00 A hét hírei – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Pápai Barna
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
07:20 Köztér – ismétlés
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 11:40 Képes hírek – benne egész
– ismétlés
Napi színes – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
Seuso – Rejtélyek
13:00 Híradó 1-kor
10:20 Fehérvári beszélgetések
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
nyomában
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
– ismétlés
A hét hírei ismétlése
archívumából
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor a
Műsorvezető: Vakler Lajos. 10:00 A hét hírei – ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
Vendég: Medveczky Ádám 10:20 Köztér – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
Köztér – ismétlés
16:30
Fehérvári beszélgetések
10:45 Együtt – ismétlés
archívumából
10:45 Kvantum – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
10:45 Agrárinfó – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
11:40 Képes hírek – benne egész 13:10 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
archívumából
minden egész órakor a
archívumából
Műsorvezető: Dávid
Vendég: Bakonyi István
Műsorvezető: Heiter
11:40 Képes hírek – benne egész 11:40 Képes hírek – benne egész 13:00 Híradó 1-kor
Híradó 1-kor ismétlése
Renáta. Vendég:
17:00
Együtt – ismétlés
Dávid Tamás. Vendég:
órakor A hét hírei ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
órakor a Híradó ismétlése 13:10 Képes hírek – benne
Kalányos Tamás
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Pápai Barna
minden egész órakor a
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Napi színes – ismétlés
11:40 Százéves a fehérvári
Híradó 1-kor ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:50 Napi színes
13:10 Képes hírek – benne
Közéleti és kulturális
18:00 Hírek
repülés 1. rész
16:30 Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a
Vendég: Szabó Márta
minden egész órakor a
szalon 2. rész
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
17:00 Bajnokok városa – ismétlés 18:05 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
Napi színes – ismétlés
Műsorvezető: Heiter
13:00 Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
15:10 Alba Fehérvár KC –
17:30 Esti mérleg – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
Honvéd7 – ismétlés
Dávid Tamás. Vendég:
13:35 A Fehérvár TV
Lajos. Vendég:
Mosonmagyaróvár
17:50 Napi színes
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Kernya Mariann
archívumából
Warvasovszky Tihamér
kézilabda-mérkőzés
18:00 Hírek
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Extra
18:30
A Fehérvár TV
14:00 Százéves a fehérvári
17:00 Paletta – ismétlés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Vendég: Énekes Lajos
Műsorvezető: Nagy
archívumából
repülés 2. rész
17:30 Esti mérleg – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
17:00 Agrárinfó – ismétlés
Zoltán Péter. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
15:05 Napi színes – ismétlés
17:50 Napi színes
– ismétlés
Vendég: Bakonyi István
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Csernay Ádám
19:25 Köztér – közéleti magazin
15:15 Honvéd7 – ismétlés
18:00 Hírek
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:50 Napi színes
18:30 A Fehérvár TV
Vershúron 2016
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
15:30 Százéves a fehérvári
18:05 Fehérvári beszélgetések
Vendég: Czigány György
archívumából
18:00 Hírek
A Fehérvár Televízió
magazin
repülés 3. rész
Műsorvezető: Vakler Lajos. 19:00 Jó estét, Fehérvár!
17:00 Kvantum – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
archívumából
16:30 Fehérvári beszélgetések
Vendég: Szabó Márta
17:30 Köztér – ismétlés
19:45 Együtt – családi magazin 20:15 Hírek – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Fehérvári beszélgetések
20:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
18:30 A Fehérvár Televízió
17:50 Napi színes
20:15 Hírek – ismétlés
Lajos. Vendég:
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Extra – Így készült a Lúdas
Műsorvezető: Látrányi
archívumából
18:00 Hírek
20:20 Debreceni VSC –
Warvasovszky Tihamér
Vendég: Medveczky Ádám
Matyi című előadás.
Viktória. Vendég:
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:05 Fehérvári beszélgetések
Alba Fehérvár KC
18:30 A Fehérvár TV
A Fehérvár TV
20:50 Lúdas Matyi
Tölgyesi Zsuzsanna
19:45 Bajnokok városa –
Műsorvezető: Vakler Lajos.
kézilabda-mérkőzés
archívumából
archívumából
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
17:00 A Fehérvár TV
sportmagazin
Vendég: Énekes Lajos
közvetítése felvételről
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Jó estét, Fehérvár!
22:45 Köztér – ismétlés
archívumából
20:15 Hírek – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
21:50 Napi színes – ismétlés
19:45 Paletta – kulturális
Kvantum – tudományos
17:30 Megújult a Szent
20:20 Hol volt, hol nem volt
archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 23:20 Képes hírek
magazin
magazin
István-Bazilika
Miami Vice – am.
18:00 Fehérvári beszélgetések
sorozat (12)
Műsorvezető: Vakler Lajos. Kiemelt ajánlatunk: november 9. 20:20 Hol volt, hol nem volt – Fehérvár feltáratlan középkori kincsei

2016. 11. 5. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20
11:30
12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
15:10
15:15
15:30

16:30
17:40
18:00
18:30
19:00
19:20
19:50

20:50 Seuso – Rejtélyek
nyomában
22:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét!
Fehérvár! ismétlése

Vendég: Czigány György
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Valse Triste – Bús keringő
22:20 A hét hírei
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

19:00
19:45
20:15
20:20

Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek – ismétlés
Alba Fehérvár –
Atomerőmű SE
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

