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Klubhelyiség a gyermekotthonban
12. oldal

Emeljük tekintetünket az ősi
templomra!
2. oldal

Rejtélyes bőrkabátosok és a
megvert Sümegh
5. oldal

Mi az autóját szeretjük,
Ön az árainkat.

A kép illusztráció.

Ha a város összefog

12. oldal

Fa Nándor vízre szállt
13. oldal

Teljeskörű szolgáltatás, rejtett költségek nélkül az 5 évnél idősebb Ford autókra.

SZERVIZ

Online bejelentkezés esetén

19 900 Ft

8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.
Telefon: +36 22 600-100

www.ivanics.hu

Választókerületi programok
Tóváros, Alsóváros,
Őrhalmi szőlők
Mészáros Attila

A választókörzet önkormányzati képviselője két
helyszínen és időpontban várja a lakosságot: november
14-én a Tóvárosi Általános Iskolában 17 és 18 óra között,
míg november 28-án a Sárkeresztúri út 1. szám alatti
irodájában 17 és 18 óra között.

Együtt
But Sándor

Az önkormányzati képviselő minden kedden 17 órától 20
óráig várja érdeklődő polgártársai véleményét, javaslatát,
esetleges panaszát a Sütő utca 6. szám alatti irodában.

Szedreskert, Feketehegy-Szárazrét
Szigli István

Szedreskert, Feketehegy és Szárazrét önkormányzati
képviselője november 15-én (kedden) két helyszínen is
fogadóórát tart. 12.30-tól 15.30-ig a Farkasvermi út 2.
szám alatti új Közösségi Házban, míg 16-tól 17 óráig a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola Liget sori intézményének könyvtárában várja a körzetében élőket.

Cser-Palkovics András

On-line fogadóórát tart hétfőn Facebook-oldalán a város
polgármestere. Hétfőn reggel nyolc órától bárki megoszthatja, posztolhatja kérdését, véleményét, amire délután
négy órakor kezdi majd a válaszadást Cser-Palkovics
András. Az on-line fogadóórán a Polgármesteri Hivatal
szakemberei és a városgondnok is részt vesz. Az on-line
fórum este hét órakor zárul, azonban egyetlen feltett kérdés sem lesz megválaszolatlan, üzenetben, Messengeren
mindenki választ kap feltett kérdésére.

Emeljük fejünket az ősi templomra!

Nagy Zoltán Péter

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
minisztere, Balog Zoltán az Árpád-ház-program
miniszteri biztosi feladataival Vargha Tamás országgyűlési képviselőt bízta meg, aki a FehérVár
magazinnak nyilatkozott.

Sokat hallhattunk róla, mégsem árt tisztába tenni: mi az Árpád-ház-program?
Árpád fejedelem és az ő véréből
származó Árpád-házi uralkodók
több mint négyszáz éven keresztül
játszottak rangos szerepet népünk
honfoglalásában és a keresztény
Magyarország kialakulásában. Az
1301-ig megépített Árpád-házi művet és honfoglaló fejedelmünk korát
nemcsak a történelem viharai, hanem egyes korszakok emberi nemtörődömsége és politikai érdekei is
pusztították. Magyarország kormánya 2016-ban arról döntött, hogy az
Árpád-kort, az Árpád-házi királyok
életművét, szellemi örökségét
feltárja, rendszerezi, a megmaradt
emlékeket, templomokat, emlékhelyeket felméri, ha kell, restaurálja,
és kiállításokon bemutatja mindezt
itthon és külföldön egyaránt.
Azért valljuk meg, merész vállalkozásnak tűnik ez, amit nem lehet sebtiben
megvalósítani.
Nincs is szó erről! A megvalósítás
több szakaszban történik 2038-ig,
első keresztény királyunk halálának
millenniumáig. Ebben a huszonkét

Új járgányokkal gyűjtenek
Novák Rita
Négy új kukásautója van a városnak. Az összesen százhetvenmillió forintba kerülő járművek
napokon belül munkába állnak.

A legmodernebb technikával
készült kukásautókkal mindenféle
hulladék gyűjthető: a Depónia
Kft. ügyvezetője lapunknak azt
mondta, kommunális és szelektíven gyűjtött szemetet valamint
zöldhulladékot is szállítanak majd
velük Fehérváron és a környező
településeken. Steigerwald Tibor
hozzátette: az új autók kevésbé
szennyezik a környezetet, és biztonságosak.
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Az Árpád-ház-program a honfoglalás korától III. Andrásig foglalja magába történelmünket

évben még egy jelentős jubileum
lesz, az Aranybulla nyolcszázadik
évfordulója 2022-ben. Az első,
induló szakasz programelemeinek
értéke is már meghaladja az ötmilliárd forintot, ami érinti az ország
több helyszínét is. Ám nem véletlen,
hogy a költségek fele Székesfehérvárra jut, hiszen államiságunk
bölcsőjéről beszélünk!
A bölcső helyéről tudunk, de egyre
kevésbé látszik. Vannak-e terveik a csak
maradványaiban látható koronázótemplommal?
Több évtizedes adósságunkat
törlesztjük, amikor a koronázótemplom megmaradt építőköveit méltó
és értelmezhető módon bemutatjuk
a város egykori moziépületében.
Mégis legnagyobb adósságunk
maga a királyi koronázótemplom,
amely majd kétszáz év török pusz-

títás után romjaiban is fenségesen
állt, hogy aztán a Habsburg hatalom
politikai rafinériája örökre eltüntesse a föld színéről, mert ott magyar
királyokat törvény szabta módon
koronáztak. Mindannyiunk érdeke
– mondhatnám, nemzeti minimum
– hogy a koronázótemplom grandiozitását bemutassuk, és végre
fejünket felemeljük egy ősi templom
reinkarnációja felé. Vállalkozásunk
nem valósulhat meg a fehérvári
polgárok, azok hite, akarata, ereje
nélkül!
Nem tudom elkerülni a kérdést: miniszteri biztosként mekkora ellenszolgáltatásra számíthat?
Miniszteri biztosként semminemű díjazást nem kapok, de nem
is várnék, mert a mi városunkért,
Székesfehérvárért dolgozni, tenni
erkölcsi kötelességem.

Szent Erzsébet-napi gyűjtés

A négy új kukásautó beszerzéséről
a városi közgyűlés tavaly döntött.
A százhetvenmillió forintos beruházást a város saját erőből finanszírozta. A polgármester szerint nagy
szükség volt a fejlesztésre, hiszen
Székesfehérvár egyik legfontosabb
közszolgáltatása a hulladékszállítás.
Cser-Palkovics András lapunknak
elmondta: a gondos gazdálkodásnak
köszönhetően sikerült olyan költségeket lefaragni, melyek lehetővé
teszik a rezsicsökkentést és az eszközfejlesztést.
A Depónia Kft. összesen harminckét kukásautóval dolgozik
a szemétszállításban, a járművek
átlagéletkora tizenhárom év.

Idén novemberben már ötödik alkalommal
szervez adománygyűjtést az Öreghegyi
Közösségi Ház a nehéz körülmények között élő
emberek megsegítésére.Felnőtt és gyermekruhákat, cipőket, ágyneműket, lakástextileket,
háztartási gépeket, edényeket, kisebb bútorokat, könyveket, játékokat és tartós élelmiszert
gyűjtenek.

Szép hagyománnyá vált már az
Öreghegyen az adománygyűjtés,
és nagyon számítunk arra, hogy
idén is sok adomány gyűlik össze
a rászorulóknak – mondta Östör
Annamária, a körzet képviselője.
Tóth Péter, az Ifjúság a Jövő
Családjaiért Kulturális Közhasznú
Egyesület képviseletében arról
beszélt, hogy tavaly is sok családot

tudtak támogatni az összegyűlt
adományokból, hiszen az egyesületnek sok rászoruló családdal van
kapcsolata. Sokan hoznak nagyon
jól használható, de már fölöslegessé vált tárgyakat.
Forrás: ÖKK

Árpád-házi Szent Erzsébet névnapjához kapcsolódóan a felajánlásokat
november 9. és 18. között várják az
Öreghegyi Közösségi Ház nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig
8 és 20 óra között. Az adományokat
az egyesület önkéntesei juttatják
el a családoknak. A 303-366-os
telefonszámon előre egyeztetett
időpontban hétvégén is várják a
felajánlásokat.

A szemléletformálás jegyében az új kukásautókat a gyerekek körében vette át a Depónia

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Negyedszázados az Alba Regia Nyugdíjasegyesület

Csetényi Attiláné, az egyesület elnöke szerint nemcsak a munkás évek alatt van szükség kortárs
kapcsolatokra, hanem a pihenőévek alatt is, ami csak a nevében pihenő: a nyugdíjasok sosem
érnek rá semmire!
Sz. P.
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A forradalom fehér foltjai

Elhunyt Kovács Jenő
órásmester

Kondor Katalin, a kerekasztal-beszélgetés moderátora szerint a ma
embere számára csak akkor lehet
teljes a forradalom története, ha megismerkedhet a résztvevők személyes
élményeivel: „A magyar történelem és a
jelenkor történelme olyan, hogy hajlamosak vagyunk nem szembenézni azokkal
a dolgokkal, amelyek kellemetlenek
számunkra. Elég, ha csak az úgynevezett
rendszerváltásra gondolunk. Ami ’56
történetét illeti, leginkább azt tartom fontosnak állampolgárként és újságíróként,
hogy kezdjük el a személyes élményeket
megismerni, feldolgozni. Az egyéni vallomások nagyon sokat tennének hozzá az
eddig megismert vagy soha nem hallott
eseményekhez.”
Hetessy József ötvenhat októberében
mindössze tizenhat éves volt. Teljes
életén átívelő történetét A hársfa
virága című kötetében tárja elénk:
„A forradalomban és szabadságharcban
érintett emberként határoztam úgy, hogy
leírom azokat az élményeimet, amelyek
fontosak számomra, hiszen ahogy ezt az
időszakot beviszik a társadalom tudatába,
nem egyezik azzal, amit én megtapasztaltam. Gondoltam, hogy mielőtt megha-

Kedden hajnalban váratlan tragédia és
veszteség érte közösségünket: elhunyt
Kovács Jenő órásmester. Székesfehérvár közismert és szeretett, lokálpatrióta órásmestere hatvanhét évet élt.

Fotók: Simon Erika

November negyedikén, a nemzeti gyásznapon
kerekasztal-beszélgetéssel emlékeztek az
ötvenhatos forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára. Az Öreghegyi Közösségi
Ház vendégeként a találkozó rangos szakmai
résztvevői a történelmi események tükrében
vizsgálták a forradalom utóéletét.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a szabadságharc és utóélete fehér foltjait mielőbb fel
kell tárni

lok, kötelességem leírni, ami velem, a
családommal, a környezetemben élőkkel,
a börtönben a cellatársaimmal történt.”
Konrad Sutarski, a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 1965
óta él hazánkban, s az évszázados
magyar-lengyel barátság ápolása
mellett kiemelt
figyelmet fordít a két
‚
nemzet 56-os forradalmi eseményeinek feldolgozására is: „Nagyon fontos
volt az életemben, hogy 1956-ban, a
felkelés kitörésekor egyetemistaként ott
voltam Poznańban. Tudni kell, hogy az
1953-as, az NDK-ban történt megmozdulásokkal szemben a poznańi rendkívüli
következményekkel járt, melyek hatással
voltak a magyar forradalomra is. Ezt az

Kondor Katalin elkötelezett az igazság megismertetése mellett

időszakot nem lehet elfelejteni, hiszen a
két testvérnép akkor is együtt küzdött az
elnyomatás ellen, a szabadságért.”
Domonkos László írásaiban, publicisztikáiban ma is az ismeretlent, a
feldolgozatlant kutatja, nem titkoltan
azzal a szándékkal, hogy a köznapi
csodákat is megismerhessék az emberek: „A fehér foltok esetében bőven
van még mit keresnünk. 1956 most, a
hatvanadik évfordulón talán már kezdi
elérni az emberek tudatában és lelkében
azt a közismertségi fokot, azt a szintet,
ami a legfontosabb volna egy ilyen
horderejű történelmi esemény számára.
Annál is inkább, mert az 1956-os forradalom és szabadságharc fehér foltjaiból
jóval több van, mint gondolnánk.”
Tóth Gy. László a politológusok felelősségét tárta elénk a tőle megszokott határozott, megalkuvás nélküli
gondolatsoraiban: „Feltétlenül szükséges
a folyamatokat elemezni, bár ezt a hétköznapokra hagynám. Tény, hogy az egész
1956-os történetnek van egy olyan sajátos
értelmezési kerete, amely erősen vitatható. Ezt a baloldal kisajátította magának,
és a baloldali, szocialista, szociáldemokrata, kommunista, reformkommunista
vonulatot erősíti az ’56-os folyamatok
vizsgálata során Az igazság az, hogy ott
jelen volt számos politikai erő, de miután
mindösszesen tizenkét napról beszélünk,
a baloldali és jobboldali irányzatok nem
tudtak artikulálódni. Nagyon sokféle
szerep volt, és ezeket jó lenne érzelmek
nélkül, hitelesen feldolgozni.”

Szabó Petra

Ismét egy emléktábla kapott helyet a
Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épületének falán: Kralovánszky
Alánt, a múzeum egykori munkatársát
ábrázoló alkotással bővült a múzeumi
panteon.

A régész nevéhez fűződik a
középkori magyar királyság
szakrális központjának, a
Szűz Mária prépostsági templomnak – közismert nevén a
királyi bazilikának – a magyar
királyok koronázó és temetkezési templomának feltárása.
Az avatóünnepségen részt vett
Székesfehérvár alpolgármeste-

re, Mészáros Attila is, aki beszédében hangsúlyozta: most
még inkább előtérbe kell, hogy
kerüljön Kralovánszky Alán
régészeti munkássága, ugyanis
elindult az Árpád-ház-program, melynek keretében kulturális, tudományos, építészeti
szempontból is fontos alprogramok valósulhatnak meg Székesfehérváron az elkövetkező
években, évtizedekben.
A köszöntő után került sor a
Nagy Benedek szobrászművész által készített dombormű
leleplezésére, melyet Kralovánszky Máriával – a neves régész unokahúgával – közösen
avatott fel az alpolgármester.

Fotó: Simon Erika

Újabb dombormű a múzeum falán

Lukács László néprajzkutató, egyetemi tanár előadásában
felidézte Kralovánszky Alánhoz fűződő emlékeit

Városszépítő és -gazdagító tevékenysége kapcsán
mindenki ismeri Kovács
Jenő nevét. Hozzá kapcsolódik a város toronyóráinak
javítása, korszerűsítése, a
Virágóra óraszerkezetének
karbantartása. Ő hozta létre
a muzeális értékeket őrző
óragyűjteményt, és látványos órajátékot készített a
belvárosban. Szaktudásának
köszönhetően az országban
több mint száz toronyóra
született újjá.
Már diákkorában szerette
az órákat. Mozdonyvezető
édesapjától kapott kedvet a
szerkezetek tanulmányozásához, aki szabadidejében
javítgatott órákat családtagoknak, ismerősöknek. Az
alapokat tőle tanulta. Már
gimnáziumi éveiben aktívan
gyakorolt, és gyűjtötte az
órákat. A hetvenes években
a Székesfehérváron működő
Órás- és Műszeripari Szövetkezet egyik fiókvezetője lett.
Az üzletből figyelte a belvárosi templomok tornyait,
pontatlan óráit.
1977-ben kiváltotta az
iparengedélyt. Első megrendelése a letenyei templom
toronyórájának rendbehozatala volt. 1979-től egy
kalaposüzlet felében társ
lett a belvárosban, visszatért
a kis órák javításához. A
székesfehérvári toronyórák
javítását a helyi városszépítő
egyesület kezdeményezésére és támogatásával vitte
véghez 1983 és 1985 között.
Munkájáért soha nem kért
fizetséget. Két évvel ezelőtt
a Szent Sebestyén-templom
nyolc számlapos óráját készítette el.
1978-tól, közel negyven éven
keresztül gondozta a Virágórát. 2002-ben zenélő, történelmi személyiségeket
ábrázoló figurákat felvonultató
órajátékot tervezett és készített egy több mint kétszázéves
belvárosi épület homlokzatára. Hivatásának szeretete a
2009-ben létrehozott fantasztikus óragyűjtemény fölötti
gondoskodásban is megjelent
– az óramúzeum értékes,
csodálatos szerkezeteket őriz
antik fali és asztali órákkal,
zsebórákkal, különleges
szerkezetekkel, szerszámokkal. A Városháza megújult
Dísztermének óráját is Kovács
Jenőnek köszönhetjük.
Székesfehérvár önkormányzata Kovács Jenőt saját
halottjának tekinti, búcsúztatására november 19-én,
szombaton déli 12 órakor kerül sor a Béla úti temetőben.
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Vakler Lajos
A Vörösmarty Színházban Hargitai Iván
rendezésében bemutatták Beaumarchais
Figaro házassága című vígjátékát. A darab
főszerepeiben Varga Gabriellát, Pálya Pompóniát, Hirtling Istvánt és Lábodi Ádámot
láthatjuk.

Az 1784-ben született vígjáték fő
sodrát nem adhatja más, mint a
szerelem és a hozzá elengedhetetlenül kapcsolódó féltékenység, versengés és cselszövés, egyezségek,
hódolók és hódítottak, s persze
szívek, hiszen a darabot a szerelem
forradalmaként jegyzik a színházi
szakemberek.
Hargitai Iván a klisék helyett
ezúttal is a darab mélységeit tárja
elénk eredeti és egyedi megfogalmazásban, Hamvai Kornél a mára
is feltétlenül érvényes fordításának
is köszönhetően.

#

Kultúra

Figaro újragondolva
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Almaviva gróf szerepében
Hirtling Istvánt köszönthetjük:
„Nagyon érvényes szöveget sikerült
Hamvai Kornélnak készíteni, s mi
ezt helyenként egy kicsit még tovább
is alakítottuk a magunk képére,
a magunk szándékaihoz igazítva.
Mondhatom, hogy elég bátran belenyúltunk, így ha nem is modernizált,
de mindenképpen korszerűsített
viszonyrendszert szolgál ez a szöveg.
Lehet, hogy kicsit kevesebbet fog
nevetni a néző, de amikor ráismer
a sokat szajkózott közhelyek újrafogalmazására, az minden bizonnyal
kárpótolja!”
Almaviva gróf inasát, Figarót
Lábodi Ádám alakítja, a rendezői
szándéknak megfelelően a groteszk komédia minden árnyalatát
megmutatva, elszakadva a közhelyektől, hitelesen ábrázolva Beaumarchais sokszínű világát: „Figaro
ebben az előadásban rögtön a darab

1000 Ft kedvezmény!

#

Aki ezzel a kuponnal együtt keresi fel a jegypénztárat
(Fejér Megyei Müv. Központ, III. Béla király tér 1.)

Felhasználható: az előadás napjáig!
Egy jegy vásárlásához egy kupon vehető igénybe!

#

1000 Ft kedvezményt kap mindegyik jegytípusból!

Fotó: Simon Erika
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Susanne és Figaro története a szerelem forradalmáról szól

elején eljut egy olyan fordulóponthoz, ami visszarángatja egy kicsit a
múltjához. Meg kell változnia, mert
a kialakított protokoll szerinti élete
dugába dőlt, tervei semmivé foszlottak. Vissza kell nyúlnia a gyökerekhez, ez segíthet. El kell mondania

a végén, hogy ő egy árva, talált
gyermek, aki nehéz körülmények
között nőtt fel, és nehezen birkózik
meg egy olyan fontos eseménnyel
is, mint a saját esküvője, s leginkább a nyugalmat, a békességet kéri
számon környezetétől.”

AZONNAL*
SIMPLY CLEVER

ŠKODA Rapid Best modellek kombinált átlagfogyasztása:4,7-4,9 l/100km, CO2 kibocsátása: 107-111 g/km

Rapid Best akciós modellek, most külön várakozási idő nélkül.
*Gondolkoztál már azon, milyen lehet, ha minden befér az autódba? Ha egy másodpercig
sem kell azon töprengened, hogy hova fog férni a negyedik bőrönd, a babakocsi, vagy akár
a gyerek maga? A multifunkciós bőrkormánnyal, Bluetooth kihangosítóval, érintőképernyős
Swing rádióval, Maxi-DOT kijelzővel, valamint fűthető első ülésekkel és hátsó parkolóradarral felszerelt, tágas Rapid Best akciós modellek, most külön várakozási idő nélkül,
szinte azonnal, a kereskedésből hazavihetőek.
WolfAuto
8000 Székesfehérvár
MINTA
KERESKEDÉS
Új Csóri út. 16
1111
Budapest, Minta utca 123.
22/512-860
+36
30 123 4567
wolfauto@wolfauto.hu

facebook.com/skoda
facebook.com/wolfauto
mintakereskedes.hu

www.wolfauto.hu
Az akció 2016. szeptember 21-től 2016. december 31-ig, illetve a készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk!
A feltüntetett ár a ŠKODA Rapid Spaceback Best 1.2 TSI/90 LE modellre érvényes ajánlott kiskereskedelmi ára, a hirdetés kibocsátásakor
érvényes mértékű ÁFÁ-t és regisztrációs adót tartalmazza. Az üzembe- és forgalomba helyezés költségei külön fizetendőek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek
az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási
alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. A kép illusztráció, részben
felárért kapható extrafelszereltséget ábrázolhat.További részletekről érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben!
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Rejtélyes bőrkabátosok és a megvert Sümegh
Látrányi Viktória

Pereczes Ferenc már több alkalommal
elmondta, hogy szerinte Sümegh József
– akit 1980-ban holtan találtak egy
kőszárhegyi pincében – az ő útmutatása
alapján akadt rá a lelőhelyre Szabadbat�tyán határában. A fehérvári asztalosmester most is felidézte az évtizedekkel
ezelőtti történetet, miszerint kutyasétáltatás közben talált rá a lelőhelyre a hetvenes években, ahol aztán később ásatás
is volt. Ő ezt követően is kijárt a leletekhez. Azon is mérgelődött, hogy minden
ott maradt betakaratlanul, és látszottak
a romok. Ezt követően mutatta meg
Sümegh Józsefnek a területet, amit aztán
később feldúltan talált meg, feltörve az
egykori villa padlózatát. Látott nyomokat
is, és talált egy lámpást.
Pereczes Ferenc elbeszélését új, eddig
még nem halott részletekkel egészítette
ki: „Többször volt nálam Sümegh Jóska. Félt

Fotó: Kiss László

Folytatódott a Seuso kedd programsorozat. A Szent
István Király Múzeum és a Fehérvár Médiacentrum
közös rendezvényén ezúttal Pereczes Ferenccel és
Strasszer Istvánnal beszélgetett Nádorfi Gabriella. A
két férfi személyesen ismerte a kincsekért meggyilkolt
Sümegh Józsefet. Rejtélyes bőrkabátos férfiakról,
érdekes és nem feltétlenül tiszta üzletekről is
meséltek. Az esten egy új tény is napvilágot látott: a
tanúk elmondása alapján ezek a férfiak már a halála
előtt követték Sümegh Józsefet, sőt meg is verték és
megfenyegethették.

A Seuso kedden Nádorfi Gabriella ezúttal Pereczes Ferenccel és Strasszer Istvánnal beszélgetett. A cikkhez kapcsolódó tévéfelvételt november 15-én láthatják 20 óra 20 perctől a Fehérvár Televízióban.

a nejem tőle, mert olyan zűrös dolgokkal
foglalkozott. Odahozta a félig kész orosz
kanalakat hozzám, meg aranyrögöket... Folyamatosan üzletelt az oroszokkal. A nejem
pedig azt mondta, hogy ne jöjjön oda a Jóska
hozzám, mert bármikor börtönbe vagy bajba
kerülhetek. Kora tavasszal megjelent nálunk
két ember, egy erősebb és egy vékonyabb
férfi, bőrkabátban. A nejemet megfenyegették: adjuk elő az összes római kardot. Aztán
elmentek, és többet nem kerültek elő. De
mérget vennék rá, hogy ezek voltak azok,
akik a Jóskát megverték. Mert én láttam a
Jóskán, hogy félt, célozgatott is rá. Az pedig
biztos, hogy megverték. Az a két ember,

akik odajöttek, azok voltak szerintem, akik
agyoncsapták. És szerintem ezek csalták,
fenyegették ki a Jóskától a kincset is. Úgy
gondolom, hogy oroszok voltak. A két férfi
közül az egyik meg sem szólalt, valószínűleg
nem tudott magyarul. A másik férfi meg
egy olyan orosz személy lehetett, aki perfekt
beszélt magyarul.” – mondta Pereczes
Ferenc.
Ezen állításokat javarészt megerősítette
az est másik vendége, Strasszer István is.
A férfi azon kevesek közé tartozik, akik
látták a kincset Magyarországon. Meg
is smirglizte a Pelso tálat, ennek nyoma
a mai napig látható. Strasszer István

ugyanis Sümegh József szomszédja,
barátja volt.
„Meg tudom erősíteni, hogy megverték a
Jóskát, és nagyjából az időpont is stimmel,
amit Pereczes Ferenc mondott. Hogy követték, az is biztos, sőt Polgárdiban is mindig
két emberről beszéltek. Én nem láttam őket,
de mindenki arról beszélt Polgárdi-Ipartelep
környékén, hogy két bőrkabátos férfi követi
a Sümegh Jóskát. És ott volt a két lábnyom a
hóban. Azt, hogy kik lehettek, nem tudta senki, nem ismerték őket. Mondtak többféle dolgot, amiről én most nem szeretnék beszélni.
Sokféle nemzetiségűre gondoltak, csak éppen
nem magyarokra. A Sümegh Józsi nagyon
sokat üzletelt az orosz katonákkal. Voltak
nála ezüst étkészletek, de csak úgy sorjázatlanul. Legalább ötven darab, meg aranyrög,
fülbevaló, ékszer. Mind az oroszoktól. Azt
is láttam, hogy gyakran megfordultak nála
a szomszéd házban magas rangú katonák.
Oroszok, magyarok is. Jöttek, mentek – én
meg láttam, mert ott laktam a szomszédban.
Volt arra utaló jel is, hogy valami bevételre
számít a Jóska. Mondta is nekem: lesz nekem
nagy házam nemsokára…” – idézte fel
emlékeit Strasszer István.
Egy biztos, a Pereczes Ferenc és Strasszer
István által elmondottak alapján a történet egy újabb fordulattal folytatódhat.
A Seuso kedd következő előadása november
22-én lesz a Csók István Képtárban: 17 órától
Tóth Tibor [tiboru], a Konteóblog szerzője lesz
a vendég.

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. november 12-től november 18-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2016. 11. 12. SZOMBAT
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Karl May:
Winnetou – Old Firehand
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Vidám délelőtt HorváthWinter Diával
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
12:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa és Gemeiner Lajos
12:40 Pénzügyi percek. Vendég:
Galántai Gergely
15:10 Ha nem szeretne egyedül
ebédelni… Közösségi
étkezés Fehérváron.
Vendég: Demkó Katalin
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

09:10
10:10
11:10
12:10
13:40
14:10
15:10
15:40
16:10

2016. 11. 13. VASárnAp
00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú

17:10
19:00
21:10

távú időjárás,
orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló
Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
Gazdikereső. Vendég:
Krepsz Gyöngyi
(HEROSZ)
Főzzünk együtt finomat,
táplálót, egészségeset!
Bemutatjuk a Vörösmarty
Rádió új munkatársát,
Gemeiner Lajost.
A jóga és az önkéntesség.
Vendég: Tölgyesi Zsuzsi
Kiállítás a
fogamzásgátlásról.
Vendég Séllei Györgyi
Városgondnoksági hírek.
Vendég: Spanyárné
Halász Szilvia
Fehérvár TV – műsorajánló.
Vendég: Látrányi
Viktória hírigazgató
Vörösmarty kocka
– informatika.
Műsorvezető: Németh
Gábor, Barabás Ferenc.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus.
Moziműsor HorváthWinter Diával
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Mindentudás Egyeteme

09:10
10:10
11:10
11:40
14:10
16:10
17:30
19:00

21:00
22:00
22:10

Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Tégla – építőipari
magazin. Vendég:
Puska József
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
Aktuális – napi
hírmagazin
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Kiállítás az E-galériában.
Vendég: Csordás Ildikó
ásványékszer-készítő.
St. Martin Áttörés
című verseskötetének
bemutatója. Vendég:
Schrenk Éva költő
Hangoskönyv: Krúdy
Gyula: Szindbád
Aktuális – napi
hírmagazin
Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 15. Kedd
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:

2016. 11. 14. Hétfő
00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty

09:10

10:10
11:40

14:10
15:10
16:10
17:30
19:00

21:00
22:00
22:10

Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
Műsorvezető:
Németh Gábor.
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
Jóban-rockban.
Heiter Dávid Tamás és
Bokányi Zsolt műsora
Aktuális – napi
hírmagazin
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Tíz éves a VTKA.
Vendég: L. Simon László
országgyűlési képviselő.
Az Alba Triatlon SE
aktualitásai. Vendég:
Skoff Gábor alelnök
Hangoskönyv: Krúdy
Gyula: Szindbád
Aktuális – napi
hírmagazin
Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

2016. 11. 16. SZerdA
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 –
gobelinszövés. Vendég:
Vadász Erzsébet
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Portré. Vendég: Dr.
Sirák András háziorvos.
Nemzetközi koncertek
Magyarországon. Vendég:
Volkova Viktória szervező
21:00 Hangoskönyv: Krúdy
Gyula: Szindbád
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Filmajánló HorváthWinter Diával

2016. 11. 17. 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:
Orleans. Vendég:
Igari Antal.
Húszéves a „Nemcsak
a húszéveseké a világ”
Nyugdíjasklub. Vendég:
Bognár Mária klubvezető
21:00 Hangoskönyv: Krúdy

Gyula: Szindbád
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 11. 18. 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
16:10 Környezetvédelmi műsor.
Vendég: Mihály Gyula
18:10 Irodalmi műsor. Vendég:
Dr. Bakonyi István
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
Az elégedetlenség.
Vendég: Grúsz Róbert
filozófus. In memoriam
Brecher Ottó.
21:00 Hangoskönyv: Krúdy
Gyula: Szindbád
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 12-től november 18-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2016. 11. 12. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Énekes Lajos
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Warvasovszky Tihamér
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Márta
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bakonyi István
14:05 Legendás utakon –
Color-koncert
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Kernya Mariann
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Valse Triste – Bús keringő
17:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:30 Aranybulla Művészeti
Napok
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Sohonyai Edit
18:30 A Fehérvár TV
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Kerekasztalbeszélgetés 1956-ról
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

2016. 11. 13. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Sohonyai Edit
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Warvasovszky Tihamér
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bakonyi István
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 Rossini: Stabat Mater
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Kernya Mariann
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Alba Máv Előre –
Veszprémi KKFT
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről

18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Séllei Györgyi
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 Kaposvár – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 A hét hírei
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2016. 11. 14. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Séllei Györgyi
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Heiter Dávid
Tamás. Vendég: Dudich
Ákos és Horváth István

22:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Fehérvár AV19 –
– ismétlés
Olimpija Ljubljana
22:45 Képes hírek – benne egész
jégkorongmérkőzés
órakor a Híradó ismétlése
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
2016. 11. 18. pénTeK
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése 00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
2016. 11. 17. CSüTörTöK
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
07:45 Képes hírek – benne
2016. 11. 16. SZerdA
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
07:00 Jó estét, Fehérvár!
2016. 11. 15. Kedd
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
– ismétlés
– ismétlés
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
Képes hírek – benne
10:45 Együtt – ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
minden egész órakor
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
archívumából
07:45 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár!
Jó estét, Fehérvár!
11:40 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor
– ismétlés
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
archívumából
a Híradó ismétlése
minden egész órakor a
10:45 Paletta – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
Jó estét, Fehérvár!
Híradó 1-kor ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
órakor a Híradó ismétlése
– ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
Agrárinfó – ismétlés
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész 13:10 Képes hírek – benne
A Fehérvár TV
Műsorvezető: Vakler Lajos.
órakor a Híradó ismétlése
minden egész órakor a
archívumából
Vendég: Ocskay Zsuzsanna
Híradó 1-kor ismétlése
Képes hírek – benne egész 13:00 Híradó 1-kor
17:00 Együtt – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
órakor a Híradó ismétlése 13:10 Képes hírek – benne
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
– ismétlés
Híradó 1-kor
Híradó 1-kor ismétlése
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:50 Napi színes
Képes hírek – benne
16:30 Fehérvári beszélgetések
Vendég: Csetényi Attiláné 18:00 Hírek
minden egész órakor a
– ismétlés
17:00 Bajnokok városa – ismétlés 18:05 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Műsorvezető: Vakler Lajos. 17:30 Esti mérleg – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Vendég: Kiss Dávid
Vendég: Szabó Márta
17:50 Napi színes
– ismétlés
18:30 A Fehérvár TV
18:00 Hírek
Műsorvezető: Heiter Dávid 17:00 Paletta – ismétlés
archívumából
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Tamás. Vendég: Dudich
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Vakler Lajos. 19:00 Jó estét, Fehérvár!
Ákos és Horváth István
19:25
Köztér – közéleti magazin
18:00 Hírek
Vendég: Ocskay Zsuzsanna
Agrárinfó – ismétlés
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
18:05 Fehérvári beszélgetések
18:30 A Fehérvár TV
Esti mérleg – ismétlés
magazin
Műsorvezető: Vakler Lajos.
archívumából
Napi színes
20:15 Hírek – ismétlés
Vendég: Csetényi Attiláné 19:00 Jó estét, Fehérvár!
Hírek
20:20
ARAK
AKTIV
18:30 A Fehérvár Televízió
19:45 Együtt – családi magazin
Fehérvári beszélgetések
21:50 Napi színes – ismétlés
archívumából
20:15 Hírek – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
22:00 Jó estét, Fehérvár!
19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Alba Fehérvár KC – MTK
Vendég: Szabó Márta
– ismétlés
19:45 Bajnokok városa –
kézilabda-mérkőzés
A Fehérvár TV
22:25 Köztér – ismétlés
sportmagazin
közvetítése felvételről
archívumából
23:00 Képes hírek
20:15 Hírek – ismétlés
21:50 Napi színes – ismétlés
Jó estét, Fehérvár!

18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Fehérvári beszélgetések
Extra
Így készült a Lúdas
Matyi című előadás.
Beszélgetés az alkotókkal.
20:50 Lúdas Matyi
22:20 Jó estét, Fehérvár!
23:05 Képes hírek

00:00
07:00
07:45
10:00
10:45
11:15
11:40
13:00
13:10
16:30

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05
18:30
19:00

19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában
21:30 Fehérvári Titánok – FTC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
23:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:55 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 15. 21:30 Fehérvári Titánok – FTC jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

Csökkent a koraszülött-halandóság

Simon Gábor, az Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály osztályvezető
főorvosa szerint az elmúlt években
egyre kevesebb koraszülött babát
veszítenek el. Ma már a huszonötödik
terhességi héten született ötszáz-nyolcszáz grammos babának is több mint
kilencven százalék esélye van arra,
hogy életben maradjon. Nagy esélye
van az ilyen pici babának arra is,
hogy később teljes életet éljen. Simon
Gábor hozzátette: a kedvező változás
a nemrégiben megvalósult óriási műszerparkfejlesztésnek köszönhető.
A csecsemőosztály mellett a szülészeti
osztály is elengedhetetlen mindehhez,
hiszen a két részleg összehangolt munkája nélkül nincsenek eredmények,
és elképzelhetetlen lenne a koraszülött-halandóság csökkenése. Mint
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Sokaknak szívügye Fehérvár
Látrányi Viktória

Kép:Halász István

Novák Rita
Az elmúlt két évben húsz százalékkal csökkent a
koraszülött-halandóság Magyarországon – mondta
az M1 aktuális csatornán hétfőn este az emberi
erőforrások minisztere. Balog Zoltán szerint az
átfogó intézkedéseknek köszönhetően több száz
millió forint jutott azokra az eszközökre, melyek
a koraszülött csecsemők ápolására szolgálnak.
Ezt kiegészítette a velük foglalkozó szakemberek
képzése. A tendencia a Fejér megyei kórházban is
tetten érhető.

FehérVár

Egészség

közéleti hetilap

Húsz százalékkal csökkent a koraszülött-halandóság Magyarországon

Hagymásy László osztályvezető főorvos mondja, a babák és a mamák egyik
legfontosabb érdeke az, hogy a koraszülés olyan centralizált kórházban
történjen, mint a fehérvári intézmény,
ahol minden adott akár egy fél kilós
csecsemő ellátásához. Nagyban növeli
a túlélés esélyeit, ha a csecsemőt nem
kell szállítani. Emellett a tüdőérést
segítő gyógyszer és az antibiotikum is
fontos része a kórházi protokollnak.
A megyei kórházban évente átlagosan
kétezer-ötszáz csecsemő születik,
közülük nagyjából minden tizedik korábban érkezik. A koraszülések száma
az elmúlt időszakban nem változott,
a túlélés és az egészséges élet esélyei
azonban folyamatosan nőnek.

Légzésvizsgálat, urológiai szűrés, csontsűrűség- és vércukorszintmérés – csak néhány azok
közül az ingyenes vizsgálatok közül, amikkel
a Szívügyünk Fehérvár elnevezésű szűrőnapon
várták az érdeklődőket. Harmadik alkalommal
szervezték meg a nagyszabású rendezvényt,
melyre évről évre több ezren érkeznek.

Idén a tavalyihoz hasonlóan nagy volt
az érdeklődés, hiszen már a kapunyitás előtt hosszú sorokban kígyóztak
az emberek. A szűrőnap elsődleges
üzenete az volt, hogy előzzük meg a
bajt.
A betegszámok csökkentésének, a
halálozási statisztikák javításának
leghatékonyabb módszere a prevenció. Az egészségtudatos életmódra
nevelés, a szűrések népszerűsítése és
a káros szenvedélyek csökkentése,
lehetőleg felszámolása a cél. A kórház
és az önkormányzat célja továbbá az
is, hogy a mostani fiatal korosztály –
és az ő gyerekeik – egészségesen lépjenek be a középkorba, hiszen ezáltal
az életkilátásaik jelentősen javulnak.
A város nevében Brájer Éva alpolgármester köszöntötte a résztvevőket a
megnyitón, a kórház képviseletében
pedig Reiber István orvosigazgató
üdvözölte a jelenlévőket.

A létesítmény küzdőterén és emeletén, elkülönített helyeken zajlottak
a vizsgálatok a kórház dolgozóinak,
köztük húsz orvosának közreműködésével. Nagy volt az érdeklődés az
idősebbek és a középkorúak részéről,
de sok fiatal és gyermek is eljött a
programra. Rengetegen érkeztek az érés a csontritkulás-vizsgálatokra, a bőrgyógyászati és a szemészeti szűrésekre. Emellett volt szájüregi, urológiai,
sportsebészeti és mozgásszervi szűrés, vastagbélrák-kockázati felmérés,
táplálkozási tanácsadás, vércukor-,
vérnyomás-, koleszterinszint-mérés
valamint BMI-meghatározás, tüdőkapacitás-mérés, légzésfunkció-vizsgálat, masszázs és gyógytorna.
A szűrőnapot idén is színpadi programok gazdagították. A megnyitót
követően hirdették ki az „Egészség a
konyhában” pályázat eredményeit. A
pályamunkákra a Fehérvári Programszervező Kft. közösségi oldalán
lehetett szavazni október 31-én éjfélig.
A szavazatok alapján a Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola 1. b
osztálya végzett az első helyen. Második lett a Nádasdladányi Nádasdy
Ferenc Általános Iskola 2. osztálya,
míg a harmadik helyen szintén a
nádasdladányi intézmény 1. osztálya
végzett.

A-Pont Üzletház, 3. emelet
8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2.
30/479 -1991 • info@mobek.hu
www.mobek.hu

„Mi fáj, gyere mesélj...”
Az emberi szervezet egy finomra hangolt, csodálatos szerkezet.
Minden működésbeli probléma befolyásolhatja az egész szerkezet öszszehangolt működését.
Az egészség három alappillére a testi, szellemi és mentális egység.
A három terület összehangolt működése létfontosságú. A testi fájdalom
korlátoz bennünket a mozgásunkban, ez negatív kihatással lehet szellemi
és mentális állapotunkra. A szellemi és mentális probléma pedig a testi
fájdalmakat erősítheti fel.
A MOBILITÁS EGÉSZSÉG KLUB (MOBEK) azzal a céllal alakult, hogy
elsősorban a testi oldal elváltozásait ezzel a komplex látásmóddal igyekezzen megoldani, és a fájdalom nélkül, derűsebben távozó betegeink
bizonyítják, hogy másodsorban egy kicsit lélekgyógyászok is leszünk.
Célunk, minden hozzánk forduló betegnek diagnózist, megoldást, kezelést nyújtani folyamatosan bővülő, esetenként egészen egyedi, modern
szakmai megoldásokkal, technikai eszközökkel, és nem utolsó sorban
nyitott, örökösen kíváncsi látásmódunknak köszönhetően, folyamatosan
csiszolódó szakmai tapasztalatunkkal, tudásunkkal.

Jó kezekben
az egészsége!
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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Gyereksarok
Zengő bölcső a Pagonyban
November 11. 10 óra, Fehérvári Pagony
Zenés, interaktív mulatság kicsiknek.

2016. november 10.

Márton-napi ünnepség és közös gyertyagyújtás
Programok november 11-től 20-ig

Közös rajzolás
November 12. 10 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Közös rajzolásra várják a családokat, baráti
társaságokat, alkotni vágyókat, ahol egy közös
nagy kép elkészítésében vehetnek részt. A
belépés díjtalan.
Gyermekjóga
November 12. 11 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A foglalkozások során játékos formában
sajátíthatók el az életkornak megfelelő jógapozíciók. A szervezők a 4-12 éves korosztályt
várják.
Márton-napi családi rendezvény
November 12. 16 óra, A Szabadművelődés Háza
Tánccsoportok és kézműveskedés várja a
családokat.
Holdfű Színház: Hattyúfivérek
November 13. 11 óra, Koronás Park
Bábelőadás.
Zengő bölcső foglalkozás
November 14. 9.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapos kortól 3 éves
korig, gyermekeknek és szüleiknek egyaránt.
A foglalkozás legfontosabb célja az anya-gyermek kapcsolat ápolása, mélyítése.
Varázstorna – baba-mama foglalkozás
November 14. 10 óra, Fehérvári Pagony
Sok varázslatos eszköz segíti a picik mozgását
és fejlődését.
Sosemvolt mesék – kreatív foglalkozás
November 14. 16.30, Fehérvári Pagony
Mesekuckó sok játékkal, mesével és felszabadító kreatív alkotással.
Baba angol Csehné Billig Edinával
November 15. 10 óra, Fehérvári Pagony
Angolóra 3 éven aluliaknak.

Programajánló

Szabó Petra

November 11.

Nemzetközi gyertyagyújtási akció
11 óra, Fekvő katona, Zichy-liget,
Vörösmarty tér, Városház tér, Szent
István Művelődési Ház, Palotai
út – Hosszú temető (Pour Gyula
síremléke), Palotai út (szerb temető
és Rác utcai emléktábla), Szentlélek katonai temető, Gyergyó park,
Ady Endre u. (diákok emlékműve),
Ady Endre u. és Oskola u. sarka
(vitézek emléktáblája)
Emléknap és közös gyertyagyújtás
a harctéren elesett katonák tiszteletére.
Szent Márton-napi ünnepség
14 óra, Szent István Király Múzeum
Megemlékező műsor: A Felsővárosi Iskola diákjainak előadása,
Brückner Ákos Előd atya Szent
Mártonról, Tenke Eszter népdalénekes, tárlatvezetés Izinger Katalin művészettörténésszel, ludaskása-kóstolás.
Kulturális örökségünk Perei Zoltán
fametszetein
16.30, A Szabadművelődés Háza
A kiállítás december 31-ig látogatható.

A rendezvény célja, hogy az
esküvőszervezéssel kapcsolatos információkat időben, egy
csokorban kapják kézhez az
érdeklődők.
Zilahy Ágnes: Lányok, anyák,
utazások
16 óra, A Szabadművelődés Háza
Könyvbemutató.
Márton-napi táncház
17 óra, Táncház
Muzsikál a Galiba zenekar.

az Alba Regia Egyesület Művészeti
Néptánccsoportja is.
Feltettem magamban, hazámat
szolgálom
November 13. 18 óra, Városháza
Díszterem
A Kákics zenekar 1956-os zenés,
évfordulós műsora korabeli vis�szaemlékezések alapján.

November 14.

Márton-napi vigadalom a piacon
18 óra, Városi piac
Lesz bor- és ludaskása-kóstoló. A
zenét Máté Lajos szolgáltatja, fellép

Útkereső filmklub
17 óra, Szent István Művelődési Ház
Az érdeklődők megtekinthetik
Michael O. Sajbe rendezésében a
Legszebb ajándék című filmet.

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

EXPERIDANCE PRODUCTION
ÉS A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR SZÓLISTÁI
AZ

BEMUTATJÁK

A MAGYAR KULTÚRA NAGYKÖVETEI
ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN
EGY SZÍNPADON.

Király Nikoletta festőművész
kiállítása
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A tárlat december 2-ig az intézmény nyitvatartási idejében tekinthető meg.

November 12.

Esküvői nyílt nap a Hiemer-házban
10 óra, Hiemer Rendezvényközpont

SZÉKESFEHÉRVÁR

ALBA REGIA SPORTCSARNOK

2016. december 14. 19.00 óra
JEGYEK KAPHATÓK:

Fehérvári Jegyiroda Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. (Hiemer Ház) Tel.: +36 22/537 603
IBUSZ Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 5. Tel.: +36 22 329 393 E-mail: szekesfehervar@ibusz.hu
ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10., Tel.: +36 1/324 2111
Valamint az Interticket jegyértékesítési hálózatára csatlakozó
székesfehérvári és valamennyi regionális értékesítési ponton

ONLINE:
www.experidance.hu | www.jegy.hu
Jegyár: 4200 Ft, 4800 Ft, 5200 Ft
FŐTÁMOGATÓ:
TÁMOGATÓ:

Horoszkóp
november 10. – november 16.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét pozitív változásokat hoz a kapcsolatába.
A párkapcsolatban élők esetén ez új élményeket,
tapasztalatokat, romantikát ígér, vagy esetleg még
komolyabb szándékok megnyilvánulását, mint
például költözést vagy lánykérést.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Karrier tekintetében előmenetel várható. Talán a
jelenlegi munkahelyén, de az is lehet, hogy másutt
kínálnak fel Önnek egy jobb és anyagilag is kedvezőbb lehetőséget. Lehet, hogy bizonytalan lesz a
döntésével kapcsolatban.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az általános rossz kedve és borús hangulata ellenére
szerencsére képes lesz kikapcsolni, mikor hazaér és
kellemesen együtt tölteni az időt a párjával. A szinglik
nagy népszerűségnek örvendenek majd.

Mostanában borongós hangulatban van, és egyik
napról a másikra változik a kedélye. Érzi, hogy
valami nem stimmel, de egyelőre még nem tudná
megmondani, mi okozza Önben az érzelmi hullámzást.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Felbukkan egy Ön számára kellemetlen alak a
múltból. Mégis, érdemes lenne félretennie a régi
érzéseit vele kapcsolatban, és adni egy esélyt annak,
hogy beszéljenek, mert érdekes dolgokat tudhat
meg tőle.

Meglehetősen feszült lesz a légkör a munkahelyén,
de hála az égnek, hogy kellő empátiával, türelemmel
kezelve a helyzetet, megoldhatja a problémákat, és
helyreállíthatja a békét.

November 15.

Könyvbemutató
17.30, Szent István Művelődési Ház
Szász István Tassal, a Transzszilván
szemmel, összmagyar szívvel című
könyv szerzőjével Bakonyi István
irodalomtörténész beszélget.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Salamin András, Szakmáry Károly
A Szabad Európa Rádió és a
magyar forradalom c. könyvének
bemutatása
Beiskolázási tájékoztató
November 15. és 16. 16.30 és
18.30, Vasvári Pál Gimnázium
November 15-én kedden a hat
évfolyamos képzésről, november 16-án szerdán pedig a négy
évfolyamos képzésről hallhatnak
információt az érdeklődők.

FehérVár

Programajánló

közéleti hetilap
November 16.

Író-olvasó találkozó
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtára
Kovács Imrével és Pribék Lászlóval,
A sakkoktatás néhány didaktikai
kérdése című könyv szerzőivel
beszélget Hajós Magdolna.

November 17.

Aranykéz szövőszakkör
15 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
Szakkörvezető: Fáncsik Zoltánné. A foglalkozások keretében
könnyen elsajátítható gyapjú- és
rongyszövési technikákkal, szövési
módszerekkel ismerkedhetnek meg
a résztvevők, valamint praktikus
használati tárgyakat készíthetnek.
Kerámiaműhely
16.30, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
Műhelyvezető: Franta Dezső. A

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

foglalkozáson a résztvevők elsajátíthatják a kerámiakészítés elméleti
és gyakorlati tudnivalóit, megismerkedhetnek történetével, eszközeivel, technikáival.

Gubancoló – kreatív foglalkozás
November 15. 16.15, Fehérvári Pagony
A résztvevő gyerekek különféle színes
alkotásokat készíthetnek fonálból.

Könyvpremier
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési
Ház és Könyvtár
Kürty Réka HAJNAL-OK (prózák, versek, mesék) című könyvének bemutatója. Közreműködik F. Dőry Magdolna
Radnóti-díjas előadóművész.

Babzsák – iskolára felkészítő foglalkozás
Kokas Ági nénivel
November 16. 16.30, Fehérvári Pagony
Varázstorna – baba-mama foglalkozás
November 17. 10 óra, Öreghegyi Közösségi
Ház
Fejlesztő foglalkozás, ahol sok eszköz segíti
a picik mozgását és fejlődését.

November 18.

Verseskötet-bemutató
18 óra, Városi Levéltár
Schrenk Éva Áttörés című verseskötetének bemutatója. A bevezetőt
Somogyi László református lelkipásztor mondja. Közreműködnek:
Szabóné Miklós Eszter, Kertész
Ádám és Körmendi Kristóf versmondók, Suha Sándor zenész.

Cimbora Klub általános iskolás gyerekeknek
November 19. 10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A foglalkozáson olyan állatok kerülnek
középpontba, amelyek megváltoztatták a
történelmet. Az emberiség történetének megértéséhez nem árt, ha megismerjük azokat az
állatokat, amelyek hatással voltak mindennapjainkra. Klubvezető: Bánkúti Gábor.

November 20.

Verseskötet-bemutató
15 óra, Széchenyi utcai református
gyülekezeti ház
Schrenk Éva Áttörés című verseskötetének bemutatója. A bevezetőt
Steinbach József református püspök mondja. Közreműködnek: Szabóné Miklós Eszter, Kertész Ádám
és Körmendi Kristóf versmondók.
Heim Péter gitáron játszik, Szoboszlai Sára énekel.

Tollpihe meseíróklub
November 19. 10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Klubvezető: Kálnay Adél.
Gyermekjóga
November 19. 10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A 4-12 éves korosztályt várják. A foglalkozások során játékos formában sajátíthatók el
az életkornak megfelelő jógapozíciók.
Ne dobd ki, gondold újra!
November 19. 10 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Gyermekkönyvtár
Kézműves foglalkozás újrahasznosított
anyagokkal – ezúttal PET-palackból cápát
lehet készíteni.
Ákom-Bákom Bábcsoport: Egyszer volt … a
kiskondás
November 20. 11 óra, Koronás Park
Bábelőadás.

SZOMBAT 14 óráig!

MINDEN

CIPŐ

-20%

minimum

november

10.-11.-12.
Kossuth u.11.
Ady E. utca 4.
Palotai út 4.

kedvezménnyel!

vásároljon olcsóbban!
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az esetleges munkahelyi problémákat semmiképpen se a párján vezesse le! Amikor hazamegy,
mesélje el, milyen napja volt, majd lépjen tovább.
De az indulatokat és negatív érzéseket haza se
vigye!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Általános rossz hangulata miatt nincs kedve kimozdulni otthonról. Találnia kellene egy kis örömforrást a hétköznapokban, ami helyreállítaná a kedvét. Az anyagiak
tekintetében húzzon magának egy éles határvonalat,
mert kezd többet költeni!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bármilyen kudarc, csalódás is érje, ne hagyja, hogy
elvegye a kedvét! És ne is engedjen olyan kicsinyes
érzéseknek, mint az irigység, ami mások sikere láttán
tör fel Önből. Inkább rázza meg magát, és próbálja
meg újra!

Napjai a káosz jegyében telnek, és azt sem tudja,
hol áll a feje vagy mit kellene tennie. Szép lassan azt
fogja érezni, hogy lélegezni sem tudnak Ön nélkül
az emberek, és Önre telepszenek. Legyen magabiztos
és határozott!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Annyira túlzásba viszi mostanában a munkát és
az egyéb mindennapos feladatokat, hogy nem
csak testileg és lelkileg kimerült, de a szervezete is
elkezdte megelégelni ezt az életmódot.

Erős és élettel teli, csupa energia és vidámság,
amit sikerül is másokra átragasztania. Élvezze a
jól megérdemelt bőséget és áldást anélkül, hogy
folyton azon agyalna, milyen következményei
lehetnek!

HÉTFŐ 9 óráig!

FehérVár
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Álláspiac

2016. november 10.

Ötven felett nehéz helyzetben

A vállalatok nem szívesen vesznek fel negyvenöt-ötven éves kor felett új munkatársat.
Csak akkor tesznek kivételt, ha az adott
területre nem találnak megfelelő végzettségű, fiatalabb kollégát – derül ki a GKI
Gazdaságkutató jelentéséből.

Pajtók-Vizsolyi Júlia coach,
HR-szakértő ezzel kapcsolatban
lapunknak elmondta, hogy az
ötven év felettiek nagyon nehéz
helyzetben vannak a munkaerőpiacon, még akkor is, ha van
állásuk: „Számtalan olyan esettel
találkoztam, amikor valakit több
mint húsz év munkaviszony után ötvenéves korában elbocsátottak. A cégek döntésének hátterében ilyenkor
az anyagiak állnak, hiszen egy friss
diplomás ugyanazt a munkakört
jóval kevesebb fizetésért is ellátja.”
Az alkalmazottak fiatalítása a
gyakorlatban úgy néz ki, hogy

egy vagy két idősebb, tapasztaltabb kollégát megtartanak, hogy
betanítsák az új gárdát.
„Sajnos sok cégvezető csak a rövid
távú költségcsökkentést tartja szem
előtt. Lehet, hogy egy új, pályakezdő
munkatársnak nem kell annyit fizetni, viszont átlagosan legalább fél év,
míg betanul, és a rábízott feladatokat
önállóan és hatékonyan el tudja végezni. Ez alatt az idő alatt a vállalat
jóval többet veszíthet anyagilag,
mintha a régi kollégát megtartották,
továbbképezték volna.”
Az ötvenes korosztállyal szemben a munkáltatók részéről a
legfontosabb ellenérvek, hogy
általában kevésbé rugalmasak,
nem beszélik annyira jól az
idegen nyelveket és a számítástechnikai ismereteik sem naprakészek. Ugyanakkor a kutatások
szerint jóval kevesebb szabadságot vesznek ki, mert már
nagyobbak a gyerekek, de még

nincsenek unokák. Lojálisabbak
a munkaadóval szemben, illetve
intenzívebben dolgoznak, mint a
húszas-harmincas években járó
munkatársaik.
A szakértő hozzátette, különösen
a bankszektorban, a telekommunikációban és a szolgáltatásokban dolgozó nők vannak
veszélyeztetve: „Ha egy munkáltatónak választania kell, hogy egy
ugyanolyan végzettségű, szakmai
tapasztalattal rendelkező, de negyvenöt-ötven feletti férfit vagy nőt
kell elküldenie, akkor szinte biztos,
hogy hölgynek mondanak fel.”
A jelenség hátterében valószínűleg a magyar társadalom kulturális beállítottsága áll, miszerint
a nőnek nemcsak a munkában,
hanem otthon is helyt kell állnia.
Pajtók-Vizsolyi Júlia végül
megjegyezte: elbocsátás után a
negyvenöt-ötven évesek átkép-

Önéletrajzi tippek ötven év felettieknek

VT Metal Kft.

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladat
• NC marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• min. 8 ált. végzettség
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat
• egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
• Kereseti lehetőség (túlóra nélkül) legalább bruttó 150.000 Ft/ hó
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Gépkezelői jutalom
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő ipari
vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
• Családias, jó munkahelyi légkör
• Szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása
Előny:
• vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
• Kereseti lehetőség próbaidő után gépkezelői vizsgával (túlóra nélkül)
legalább bruttó 170.000 Ft/ hó
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség
• Aktív közösségi élet
• Rekreáció és egészségmegőrzés
• Családias, jó munkahelyi légkör
• Szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Király Imre ügyvezető,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a
kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Jelentkezzen novemberben induló:

• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) (E-000683/2014/A014)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
valamint szakirányú középfokú végzettség birtokában:
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)

OKJ-s tanfolyamainkra

E-000683/2014

• 5 évenkénti kazános továbbképzésünkre
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra.
Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Ötvenesek hátrányban
A Randstad Hungary felméréséből
kiderül, hogy a magyarok hatvanöt
százaléka utasítja el, hogy egy megüresedett pozícióba ötvenöt év felettit vegyenek fel. Mindössze néhány
százalékkal nemzetközi viszonylatban
ennél csak a csehek és a szlovákok
elutasítóbbak. A megkérdezettek
kilencven százaléka szerint a nyugdíj
előtt állóknak gyakran kell olyan
munkát elvállalniuk, mely alacsonyabb szintű, mint a végzettségük.

Novemberben induló OKJ tanfolyamaink:

ª Az önéletrajzunk igazodjon a legújabb trendekhez, mert ez azt sugallja, hogy
naprakészek vagyunk.
ª A korábbi állások közül csak azokat emeljük ki, amelyek jelentősek, és tökéletesen illenek a meghirdetett pozícióhoz!
ª A konkrét évszámok helyett időtartamokat – például tíz év – írjunk!
ª A családi állapotunk, a gyerekeink száma, kora ne szerepeljen benne!

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

zéssel és habitustól függően saját
vállalkozás indításával növelhetik
a munkaerőpiaci lehetőségeiket.
Egy biztos, ha azt szeretnék, hogy
állásinterjúra is behívják őket,
önéletrajzukba az életkorukat
semmiképpen se írják bele!

Részszakképesítéseink:

OKJ 31 215 02 Virágkötő
OKJ 31 215 01 Virágbolti eladó
Engedélyszám: E-000100/2014/A005
PRISMA SIKERTANODA Oktatási és Szolgáltató Kft.

8000 Székesfehérvár, Várkörút 3.
06/22 506-962, 06/30 235-7537

(E-000352/2014/A009-011)

• Targoncavezető
• Földmunkagép kezelő
• Emelőgépkezelő

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
részt vesz a GENIUS LOCI projektben, amely egy a
COSME programban megvalósuló kezdeményezés.
A projekt fő célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a
kis, vidéki iparágak és hagyományok szépségére, a
„hely szellemére”, növelni szeretné a vidéki területek
turisztikai potenciálját és hozzájárulni a települések
fejlődéséhez.
A Genius Loci pont abban különbözik a legtöbb mai
turisztikai fejlesztéstől, hogy a kvázi elfeledett vidéki
ipart igyekszik reflektorfénybe helyezni. A projektben főleg a textiliparra (szövés, fonás, ruhafestés), a szeszkészítésre (pálinkafőzés), valamint a tégla-és
kerámiakészítés (fazekasság, porcelánkészítés) hagyományaira fókuszálnak a
partnerek a határon átnyúló együttműködés keretében.
A projektben a partnerek összeállítanak egy nemzetközi turisztikai
csomagot, amely biztosítja az ipari örökségek széles körű népszerűsítését és
megteremti annak lehetőségét, hogy a helyi vállalkozások szolgáltatásait
a célközönség megismerhesse. Kidolgoznak egy tananyagot a szolgáltatók/turisztikai látványosságokat üzemeltetők részére, hogy a turisztikai
potenciáljukat jobban kihasználhassák. A projekt keretében elkészül
továbbá egy weboldal a bevont turisztikai helyekről, ahol a turisták
megtervezhetik nyaralásukat, és a helyszínen kihelyezett QR kódos
információs táblák segítségével megismerhetik az adott helyek történetét,
jelenét és információkat kaphatnak a környék más turisztikai szolgáltatásairól.
Amennyiben érdekli a téma és szeretne naprakész információkhoz jutni kedvelje a KDRIÜ és a projekt facebook oldalát és ha szívesen csatlakozna a
kezdeményezéshez, keresse a KDRIÜ kollégáit bizalommal.
https://www.facebook.com/Genius-LOCI-534196050086608/?fref=ts
www.kdriu.hu

E-000352/2014

Kurucz Tünde

FehérVár

Utazás

közéleti hetilap

11

Három kihagyhatatlan karácsonyi vásár

Varázslatos fények, égig érő karácsonyfa, forralt bor
és mézeskalácsillat – bár karácsony még messzinek
tűnhet, november közepén nyílnak a karácsonyi vásárok, ahol az ünnepi finomságokon túl kézművesajándék-ötletekkel és érdekes programokkal várják a
látogatókat. Összegyűjtöttünk ezek közül hármat,
amit érdemes megnézni.

Christkindlmarkt, Bécs
A karácsonyi vásárok alfája és omegája
a bécsi Christkindlmarkt, mely november 11-e és december 26-a között

valóságos mesevilággá varázsolja
a Rathausplatzot. Idén körülbelül
százötven standon lehet karácsonyi
ajándékokat, például eredeti provance-i
levendulatermékeket, fenyődíszeket és
ünnepi finomságokat vásárolni. Egy tizenkét méter átmérőjű adventi koszorú
valamint a karácsonyi díszbe öltöztetett
fák borítják fényárba a környéket. A
szervezők a legkisebbeknek külön
programokkal készülnek: a gyerekek
betekintést nyerhetnek a Jézuska-műhelybe, kipróbálhatják a Jézuska-expresszt, levelet adhatnak fel a Mennyei
Postahivatalban. Esténként kórusok és

Forrás: erfurt.de

Kurucz Tünde

www.weihnacht.at

Az erfurti vásár különlegessége a karácsonyi piramis

A Rathausplatz adventkor igazi mesevilággá változik
Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!

nov.26.,dec.3.,10. 6.900 Ft
dec. 3.
8.500 Ft
dec. 3.
6.200 Ft
dec. 3.
13.900 Ft
dec. 3.
5.900 Ft
dec. 10.
8.900 Ft
dec. 10., 17.
7.900 Ft
dec. 10.
8.500 Ft
dec. 10-11.
29.000 Ft
dec. 11.
6.900 Ft
dec. 29-jan. 1. 55.000 Ft
febr. 24-26.
12.900 Ft

Székesfehérvár, József A. u. 2/E
www.groszutazas.hu
E.sz.: U-001192
e-mail: groszutazas@gmail.com
Tel.: 06-22-315-662, 06-30-901-5703

Christkindlesmarkt, Nürnberg

Az erfurti Weihnachtsmarkt kétszáz
standjával a legnagyobb karácsonyi
vásár egész Németországban. Idén
november 22-e és december 22-e között
várja a látogatókat. Az óriási karácsonyfa, a tizenkét méter magas karácsonyi
piramis és az ember nagyságú betlehem
mellett rengeteg program közül lehet
válogatni. A gyerekek barangolhatnak
a mesebeli erdőben, sütit süthetnek és
állatokat simogathatnak. Az érdeklődők
a kézműves ajándékok, fadíszek, kékfestő textilek között válogathatnak, és
ha megéheznek, a klasszikus karácsonyi

A nürnbergi karácsonyi vásárt tartják
az egyik legfényesebbnek Európában,
ami ebben az évben november 25-én
nyitja meg kapuit. Az árusok a hagyományoknak megfelelően piros-fehér csíkos
házikókban árulják portékáikat. A városi
legenda szerint itt lehet kapni a világ
legkülönlegesebb formájú, illatú és színű
gyertyáit. A színpadon keddtől péntekig
délután háromkor kórusok, fúvószenekarok és gyerekzenészek lépnek fel. A gasztronómia szerelmeseinek a forralt boron és
a sült kolbászon túl érdemes megkóstolni
a híres nürnbergi mézeskalácsot!

Az összes, megbízható utazásszervező ajánlata egy helyen!

Adventi egynapos kirándulások
Székesfehérvárról
Ünnepi utazások
Téli pihenések, síutak
ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

Tel.: 22/333-641, 70/334-0855

www.abctravel.hu

Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

Szilveszter Gyulán, a Hőforrás hotelben
2016. 12. 30.- 2017. 01. 02.
vagy 2016. 12. 29.- 2017. 01. 01.

• 4 nap/3éj félpanzióval
• élőzenés, műsoros, svédasztalos gálavacsora a szomszédos étteremben
• egy alkalomra fürdőbelépő a Várfürdőbe
• üdvözlő ital
• elhelyezés: 2 ágyas, standard szobában
• Ár: 44. 200.-Ft/fő/3éj
Információ és foglalás:
Hőforrás hotel
5700 Gyula, Rábai M.u.2.
Telefon: 36-66/ 463722, 463740
szallasrendeles@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

Weihnachtsmarkt, Erfurt

Forrás: ais.badische-zeitung.de

Advent Bécsben-Kittsee Hauswirth Csokoládébolt
Advent Grazban és Leobenben
Advent Pozsony-Győr-Kittsee Csokoládébolt
Advent az arany Prágában
Advent Szabadkán
Advent Mariazellben
Advent Semmeringen-vonattal az Alpokban
Advent Zagrábban és Grabovnicában
Advent Krakkóban és Zakopánéban
Advent Schönbrunnban és Bécsben
Szilveszter Sárospatakon
Velencei Karnevál

ételeken túl megkóstolhatják a híres
türingiai kolbászt is.

TENGERPARTI NYARALÁSOK,
EGZOTIKUS UTAZÁSOK,
KÖRUTAZÁSOK, TÁRSASUTAK,
VÁROSLÁTOGATÁSOK,
HAJÓUTAK

Eng.sz.: U-001248

Téli ajánlataink:

fúvószenekarok varázsolnak ünnepi
hangulatot a térre.

Ha szereti a különleges gyertyákat, akkor a nürnbergi karácsonyi vásárt ne hagyja ki!

KÖRUTAZÁSOK

Kérje téli katalógusunkat!
Egzotikus utazásainkból:
Mesebeli India II.
Thaiföld – a Távol-Kelet varázsa II.
Egyiptom, a Nílus ajándéka I-II.
Florida és Jamaica
Chile, Argentína, Brazília

9 nap
14 nap
8/11 nap
13 nap
15 nap

Adventi, karneváli buszos utazásainkból:
Adventi varázslat Türingiában
Adventi vásár Nürnbergben
A Kölni Karnevál

4 nap
4 nap
4 nap

fp.
reg.
fp.
reg./fp.
reg.

+ rept. ill.
htl. 4*
338.000 Ft
htl. 4*
353.000 Ft
htl. 5*
249.500 Ft
htl. 3*
874.000 Ft
htl. 4* 1.023.000 Ft

FEHÉRVÁRI INDULÁS
reg.
reg.
reg.

htl. 4*
htl. 3*
htl. 3*

68.700 Ft
54.400 Ft
78.500 Ft

Előjelentkezés az éves katalógus útjaira dec. 7-től!

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

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

FEHÉRVÁR TRAVEL

R01364/1996/2000

Székesfehérvár, Várkörút 40. Tel.: 22/321-871, 331-997, 321-821 www.fehervartravel.hu
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Ha a város összefog
László-Takács Krisztina
Tavaly télen még teaállomással próbálták a családokat felmelegíteni a Prohászka-templom miséin.
Azóta minden egyes padba új fűtési rendszert
szereltek. Örülhetnek a gyerekek, de az idősek is,
mert többé nem kell fázniuk a város legnagyobb
templomában.

Klubhelyiség a gyermekotthonban

Ekkor sietett a segítségükre a város
önkormányzata, és felajánlotta, hogy
az új, korszerű fűtésrendszer kiépítését teljes mértékben finanszírozza.
Az ötmillió forintos támogatás fedezte
az elavult fűtéscsövek leszerelését, az
energiatakarékos, legkorszerűbb technológiával megvalósuló fűtésrendszer
kiépítését nem csupán a templomban,
hanem az ahhoz tartozó kápolnában
és sekrestyében is. S hogy a meleg
benn is maradjon, a Székesfehérvári
Egyházmegye támogatásából és a hívek
adományaiból arra is futotta, hogy a
jövőben a nyílászárókat is korszerűbbre cseréljék.
Tóth Tamás esperes elmondta, hogy
ez az összefogás segít abban, hogy a
családok otthonává tegyék a Prohászka-templomot, hiszen az otthonhoz
meleg is kell!

Dávid Renáta
Új közösségi teret adtak át a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat épületében november negyedikén.
Kétmillió forintból újult meg az intézmény középső
épületének egy része, ami korábban konyhaként
üzemelt. Az intézmény új klubhelyisége játékokon
kívül sporteszközökkel is gazdagodott.

Az új közösségi tér kialakításával
a fiataloknak már akadt is néhány
kedvenc játéka. Főként a csocsó,
a társasjáték szimpatikus nekik,
s mivel a sport is nagy hangsúlyt
kapott a klubhelyiségben, így a
futópad is népszerű lett.
Deresné Tanárki Mária, a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központ

igazgatója elmondta: még alig lakták be az új, negyvennyolc férőhelyes gyermekotthont, amikor egyik
kollégája, Borbás Sándor megosztott vele egy ötletet, miszerint egy
klubhelyiség feldobná a fiatalok
mindennapjait.
A közösségi tér kialakítása Székesfehérvár önkormányzata, a város
polgármestere, a Fejér Megyei Esély
Gyermekvédelmi és Gyermekmentő Alapítvány illetve a Pálfi-Tech
Kft. támogatásával valósult meg
kétmillió forintból. A város több
mint 850 ezer forinttal támogatta
az intézményt. Cser-Palkovics
András polgármester úgy véli, látni
kell, hogy egy nagyváros életében
szükség van ilyen intézményre.

Száznegyvenhét méter hosszan alakították ki a fűtést a padokban, a nyolc padtömb fűtése külön-külön is kapcsolható, ami fontos szempont a takarékosság miatt. Emellett nemcsak a padsorok, de a gyóntatószékek is fűthetők.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Többszörös ünnep volt a múlt vasárnap a Vasútvidéki Plébánián, hiszen a
templom nyolcvanéves fennállása alatt
először van fűtés valamennyi padtömbben. Tavaly jelentkezett a probléma,
amikor kiderült: ki kell cserélni az
elavult és nem működő fűtésrendszert.
Akkor még nem tudták, miből fogják
finanszírozni a több milliós beruházást, bár a jó szándékú hívek adakozása egyre nagyobb reménnyel töltötte el
a Prohászka-templom közösségét.

2016. november 10.

A legnagyobb kedvenc a csocsó lett

Az Atlas nem csak a fej hordozója

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya- az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a
körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet 30
országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 8
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Székesfehérváron november 16-án (szerdán) 18 órakor
a Művészetek Házában az első emeleti lila teremben.
Cím: III.Béla Király tér.1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

közéleti hetilap
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Vakler Lajos

Székesfehérvárnak alapvető érdeke,
hogy a városban tanuló mintegy húszezer diáknak minél több mozgásformát biztosítson, ezért Székesfehérvár
önkormányzata elkötelezett a sportolási lehetőségek biztosításában - emelte
ki köszöntőjében Molnár Tamás ifjúsági és civil tanácsnok: „Székesfehérvár
sportváros, de ez nem jelenti azt, hogy az
élvonal, a profi sport fontosabb. Sokkal
inkább azt tűztük ki célul, hogy a diák- és
amatőr sport, illetve azok a XXI. századi
sportok, mint a sporttánc, melyek dinamikusak és látványosak, egyre inkább tért
hódítsanak. Ebben segít a város, így azok
is elkezdhetik a különböző sportokat, akik
eddig semmit nem űztek. Örülök, hogy ez
a látványsport ilyen rangos eseménnyel
mutatkozik be Székesfehérváron. Remélem, a látottak alapján sok fiatal választja
a jövőben a táncot!”
Benedek Dóra, a vendéglátó egyesület
elnöke büszke arra, hogy a fiatalokkal
négy esztendeje megkezdett munka
gyümölcse máris beérett, hiszen a
versenyre két formációjuk is kvalifikálta magát. A junior Destiny és a

Fotó: Simon Erika

Először rendezhetett országos táncversenyt a
székesfehérvári Főnix Rock and Roll Táncegyesület.
A kiemelt megmérettetésre huszonkét egyesület
hatszáz versenyzőjének részvételével szombaton
került sor az Alba Regia Sportcsarnokban.

A sporttánc fehérvári kiválóságai sikert sikerre halmoznak

felnőtt Angel Lips, akik már kétszeres
magyar bajnokok voltak, az idén is
a legjobbnak bizonyultak: „Tehetség,
elhivatottság és szorgalom – ezek a
pillérei ennek a sportnak is. A fiataloknak
kivételes lehetőség, hogy hazai pályán bizonyíthatják tudásukat. A koreográfiánk
alkalmas arra, hogy a lányok megismételjék sikerüket.”

A találkozó versenyigazgatója, Papp
Viktor, a magyar sporttánc legendája
elkötelezett a műfaj fejlődése mellett:
„A sporttánc teljes értékű sportág. A Magyar Táncsport Szakszövetség tagjaként
az akrobatikus rock egyre inkább olyan
ágazat, amely amellett, hogy vonzó a
fiatalok számára, a nemzetközi szintet is
eléri. Ma már világbajnokokkal büszkél-

kedhetünk, és optimizmusra ad okot, hogy
egyre több fiatalt csábít a lehetőség.”
A nap végén a rangos szakmai zsűri
elégedetten nyugtázhatta, hogy a
kiváló csoportoknak köszönhetően
briliáns koreográfiákat látott, a közönség ovációja pedig bizonyította, hogy
a sporttánc kultusza megalapozott
hazánkban.

Fa Nándor vízre szállt
Németh Krisztián
A mezőny második legidősebb tagjaként
harmadszor indult el a Vendeé Globe vitorlás
földkerülő versenyen Fa Nándor. A negyvenezer kilométeres távot kikötés és külső
segítség nélkül kell teljesítenie a huszonkilenc hajónak.

„Alvás eddig semmi, talán holnap.” – Fa Nándor hajónaplója jól
érzékelteti, milyen körülmények
várnak arra, aki vitorlás hajóval
földkerülésre vállalkozik. Márpedig
négyévnyi felkészülés után ez volt
a hatvanhárom éves kapitány álma

– megint. A legendás Szent Jupáttal
már akkor az óceánokon vitorlázott, amikor forgalomba hozták az
ezer forintos bankjegyet.
„A rajt előtt csodálatos estét töltöttem
a családommal, a barátaimmal.” – értesülhettünk Fa Nándortól, aki november hatodikán Albert monacói
herceggel parolázott, délután pedig
– százezrek szeme láttára – a Spirit
of Hungary fedélzetén kihajózott a
franciaországi Les Sables-d’Olonneból. A fehérvári hajós leküzdve az
„álmatlanságot hozó” jégvihart és a
hideget, a verseny negyedik napján
a huszonkettedik helyen állt.

Százezrek kívántak jó szelet a rajtnál Fa Nándornak
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Beindult az Alba, Hollis is bánhatta

Somos Zoltán

A szezon első öt bajnoki meccsén
a hetvennégy dobott pontot alig
haladta meg az Alba Fehérvár
átlaga, pedig mindig attraktív, látványos játék jellemezte a fehérvári
kosarasokat. Aztán múlt szerdán,
a francia Chalon ellen mintha
átszakadt volna a gát, már nemcsak védekezésben kezdte idézni
a mindenkori Dzunics-csapatokat
a jelenlegi garnitúra. Bőven száz
fölé jutottak Lóránték, és ezzel a
lendülettel vasárnap a Paksot is
„kicsontozták”.
Rendben, ez az Atom már nem
emlékeztet a korábbi nagy ellenfélre, a neki dobott kilencvenhat
pont mégis jelezte: tényleg elkapta
a fonalat az Alba. Van a csapatnak
megállíthatatlan, kintről-bentről
veszélyes pontdobója (Edwards),
van domináns, magyar szinten
bombaerős centerszekciója (Keller,
Lóránt, Farr), és úgy tűnik, mások
is képesek extrát nyújtani. Vagyis
hirtelen minden szép és jó lett,
de nem a Paks 96-67-es legyőzése miatt, hanem mert hasonlóan

Fotó: Simon Erika

A Paks és a Benfica sem tudott ellenállni az
Alba Fehérvárnak, ennek köszönhetően itthon
és a nemzetközi kupában is remekül áll Dzunics
Braniszlav csapata.

Lóránt (fehérben) és az Alba a Benfica fölött – ezt Hollis (96) is közelről látta

magabiztosan intézte el a FIBA Európa-kupában a portugál bajnokot
is az Alba.
Pedig a Benficától három hete
kikapott Lisszabonban, igaz, egy

rémesen hullámzó, nem túl magas
színvonalú krimi végén. Az akkori
szoros csatának azonban szerda
este nyoma sem volt az Alba Regia
Sportcsarnokban, legalábbis a

hajrában már nem. Damian Hollis,
a Benfica egyik legjobbja visszatért Fehérvárra, ahol három évet
játszott, bajnok és kupagyőztes
lett, a közönség örökös kedvence.
Nem is változott népszerűsége,
meccs előtt és után is hosszasan éltették a szurkolók – közben pedig
mindenki élvezte, hogy a második
félidőben a jó Damian sem tud
mit kezdeni az Alba védekezésével. Támadásban újfent Edwards
vezérletével hengerelt a gyorsabb,
pontosabb Fehérvár, és mezőnyből
jobban célozva a Benficát is nagy
zakóval küldte haza. A végeredmény 90-71 lett, vagyis ismét sok
dobott ponttal húzta be a meccset
az Alba. Továbbjutása kézzelfogható közelségbe került, de most két
idegenbeli meccs jön a sorozatban.
Előtte szombaton Kaposváron is
teljesítenie kell, ünnepelni tehát
nincs idő. De örülni lehet annak,
hogy – mint Dzunics mester fogalmazott a Benfica elleni győzelem
után – komoly csapat benyomását
kelti az Alba.
Damian Hollis pedig keserédes
estén van túl, hiszen a Benfica
vesztett, őt viszont elhalmozták
szeretettel és ajándékokkal. Igaz,
a meccs utolsó másodperceiben
Keller Ákostól kapott sapkát nem
fogja ezek közé sorolni.

FehérVár
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Ami itthon megy, idegenben nem

Kaiser Tamás

A bajnokságban felemásan szerepel, a nemzetközi kupában menetel a Fehérvár

Lokihoz az Alba Fehérvár. Garbuz révén az első gólt ugyan a
Debrecen szerezte, de Lavko és
Hajduch találata után a negyedik perc elején a Fehérvár állt
jobban. Ezután azonban rákapcsoltak a hazaiak, és az első tíz

perc végére háromgólos előnyben voltak. 9-6-ig felváltva estek
a gólok – a Loki az első negyedórában állandósítani tudta
a két-három gólos különbséget.
A Fehérvár azonban hét perc
alatt fordított, és nyolc perccel

a szünet előtt 12-10-re vezetett.
A félidő végéig ismét fej-fej
mellett haladt a két gárda, így
harminc perc után minimális,
egygólos fehérvári vezetéssel
mehettek pihenni a csapatok.
A mérkőzés képe a második
játékrészben sem változott,
egyik együttes sem tudott
sokáig kétgólosnál nagyobb
előnyt kiépíteni. A házigazdák
elsősorban Jezsikova góljainak
köszönhetően tartották a lépést
Tilingerékkel. Az 51. percben,
24-23 után tempót váltott a Debrecen, és négy perc alatt néggyel
lépett el Deli Rita együttesétől.
Ezzel pedig Csákiék kezükbe
vették a mérkőzést, és már ki
sem engedték azt. A Loki 3027-re győzött, ami azt jelenti,
a Fehérvárnak továbbra sem
megy a bajnokságban a Köfémtől távol: négy találkozóból négy
vereség az idegenbeli mérlege a
csapatnak.
A hétvégén pedig újabb idegenbeli találkozó vár Kazaiékra,
igaz, ezúttal nem az NB I-ben.
A szlovák bajnok Michalovce
ellen immár az EHF-kupában
kell helytállnia a Fehérvárnak.
A vasárnap 13 órakor kezdődő
párharc győztese ott lesz a sorozat csoportkörében.

A tűzfalon át a hegyre
Németh Krisztián
A visszafogott szereplés ellenére nincs pánik
a Fehérvár AV19 jégkorongcsapatánál. Benoit
Laporte vezetőedző továbbra is élvezi a
klubvezetés bizalmát. Adam Courchaine helyére egy másik kanadai: Thomas Beauregard
érkezett.

Tizenhat forduló után az utolsó
előtti helyen áll a Fehérvár AV19
az EBEL-ben, ennek ellenére bizakodva várja a folytatást a csapat.
Benoit Laporte szerint jókor jött a
válogatott meccsei miatti szünet.
A várakozásokat alulmúlta az
együttes, de a klubvezetés teljes

mellszélességgel a vezetőedző
mögött áll – hangsúlyozta Ocskay
Gábor szakosztályigazgató, aki
szerint „a hegyet nem a könnyebb
úton másszuk meg, hanem a másik oldalán, a tűzfalon keresztül” – amihez
nagy szükség van a szurkolókra.
A válogatott kerettagok visszatértek a csapathoz, Kóger Daniék
keményen készülnek a folytatásra.
Az új szerzeménytől, Thomas Beauregardtól lendületet, ütközéseket
vár Laporte mester.
A Fehérvár AV19 november 11-én
a Dornbirn ellen játszik. Mint azt
Laporte kijelentette: megmutatják,
mennyire akarnak győzni.

Fotó: Kiss László

A Mosonmagyaróvár ellen
egészen biztosan nem története
legjobb mérkőzését játszotta
az Alba Fehérvár KC, de nagy
akarással és a második félidőre feljavuló támadójátékával
itthon tartotta a két pontot. A
győzelem már nagyon kellett
a csapatnak, és az, hogy ezáltal elmozduljon a kiesőzóna
környékéről. A begyűjtött két
pontnak köszönhetően a nyolcadik helyig kúszott a csapat a
K&H ligában. A kúszást szerdán lehetett volna folytatni – a
csapat kapusa, Herr Orsolya ki
is adta az ukázt: ha vissza akar
hozni a gárda az eddig idegenben elhagyott pontokból, akkor
Debrecenben nyerni kell!
Ebben a lelkiállapotban utazott
a Mosonmagyaróváron ugyan
kikapó, de a Fradit legyőző
Érddel otthon döntetlenre végző

Fotó: Kiss László archív

A sikeresen megvívott Siófok elleni Magyar
Kupa-meccs után és a Michalovce elleni
„EHF-kupa-odavágó” előtt két bajnoki
várt az Alba Fehérvár KC-ra. Hazai pályán
a Mosonmagyaróvárt legyőzte Deli Rita
együttese, vendégként azonban továbbra
sem megy: szerdán Debrecenben kikapott a
gárda.
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Vass, Sofron, Kóger – a válogatott után ismét a Volánért hajtanak

FehérVár
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Hirdetes

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

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

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

2016. november 10.
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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!

