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Lezárták a Börgöndi út
egy szakaszát
A Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációjának részeként átépítik a Börgöndi
út–Basa-árok-átereszt. Emiatt csütörtökön
reggeltől előreláthatólag három hétre az
átmenő gépjárműforgalom elől lezárták a
Börgöndi utat, és az autóbuszok útvonala is
módosul.

A Sóstó Természetvédelmi Terület
rehabilitációjának keretében
a Börgöndi út és a Basa-árok
közötti átereszt (Börgöndi út 2-4.
között) is átépítik. A helyszíni
munkálatok idejére, előreláthatólag három hétre lezárják a
Börgöndi út érintett szakaszát. A
lezárás időtartama alatt a Börgöndi út a Sárkeresztúri út–Akácfa
utca irányból közelíthető meg,
illetve arra hagyható el. Ezzel egyidejűleg a Sárkeresztúri út belső
ágán (a Börgöndi úti csomópontnál) bevezetett útzárat feloldják,
a Széchenyi út–Sárkeresztúri út
útvonalon így biztosított az átmenő gépjárműforgalom.
A korlátozás miatt módosult az
autóbuszok útvonala is: a Börgöndi úti Volán-telep elnevezésű
megállóhely kimarad, az Akácfa
utcai megállóhelyet a Sárkeresztúri úti helyközi megállóba, az
Ikarus-szerviz megállóhelyet pedig a Széchenyi út és a Sárkeresztúri út csomópontjába helyezik át
ideiglenesen.

Átadták a Tóth György-emlékérmet

Schéda Szilvia

A megyei könyvtárosok számára szerveztek
információs szakmai műhelynapot hétfőn a
Vörösmarty Mihály Könyvtárban. Az eseményen
a résztvevők szakmai előadásokat hallhattak, és
átadták a Tóth György-emlékérmet is.

A Vörösmarty Mihály Könyvtár
havi rendszerességgel megszervezi
szakmai konferenciáit. A hétfő
délelőtti program ezúttal a Tóth
György-emlékérem átadásával kezdődött, melyet 2002 óta a legjobb
könyvtári dolgozónak ítélnek oda.
„A díjat minden évben annak a kollégának adjuk át, aki az adott évben a hozzáértésével, szakmai rátermettségével,
emberi hozzáállásával a legtöbbet teszi
az olvasók magas szintű kiszolgálásáért.” – mondta lapunknak Horváth
Hella, a Vörösmarty Mihály Könyvtár sajtószóvivője.
Az idén Tácziné Bartos Barbara
vehette át a rangos szakmai elismerést. A Mészöly Géza utcai Tagkönyvtár vezetője magas színvonalú
munkája mellett számos önkéntes
karitatív feladatot is ellát.
„Bevallom, nem számítottam rá, hogy
nekem ítélik a díjat. Nagyon sok munka
van mögötte, az kétségtelen. Több mint
harminc éve dolgozom ezen a pályán,
és mindig látom, hogy a könyvtárak
szerepe hogyan változik. Ezzel folyamatosan lépést kell tartani, én is próbálok alkalmazkodni.” – fogalmazott

Tácziné Bartos Barbara a Mészöly Géza utcai könyvtárban igazi közösséget hozott létre

a díjazott. A továbbképzés folytatásában a digitalizálás fontosságáról,
annak gyakorlati megvalósításáról

Az elfogadás jegyében
November hetedikén debütált a Székesfehérvári Érzékenyítő Program. A cél, hogy a gyerekek
megismerkedjenek a fogyatékossággal élők
mindennapjaival kisfilmek és vendégek segítségével, egy tanóra keretében.

A nemzeti gyász emléknapja

sérült társaik iskolai és családi életébe, érzékelhették azt, hogy sérülten
is örömteli, teljes és értékes életet
élnek a főszereplő gyerekek.
A program a tervek szerint egy központot kap majd, ahol a szimulált
élethelyzetekkel is találkozhatnak
a fiatalok, belebújva a fogyatékkal
élők bőrébe.

A foglalkozásra az iskolák maguk is
jelentkezhetnek a vegvari.anita@
pmhiv.szekesfehervar.hu vagy a
lengyel.zsofia@pmhiv.szekesfehervar.
hu e-mail-címen.

Vakler Lajos
November negyedikén, szombaton este, a
nemzeti gyász emléknapján a székesfehérváriak
gyertyagyújtással emlékeztek az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseire és arra a
napra, amikor a szovjet megszálló csapatok eltiporták, vérbe fojtották a magyar szabadságot,
arra a november negyedikére, amikor megkezdődött a kíméletlen kommunista megtorlás.

Vargha Tamás honvédelmi
miniszterhelyettes, Székesfehér-

Fotó: Simon Erika

Lengyel Zsófia parasportoló, a
program koordinátora tartott órát a
gyerekeknek. Különböző fogyatékkal
élő csoportról szóló, vidám és kön�nyen érthető kisfilmet is láthattak a
gyerekek, melyek saját kortársaikról
szólnak. Bepillantást nyerhettek

A Németh László Általános Iskolában debütált a különleges program

valamint az előző évi könyvtári
statisztikai adatokról hallhattak
előadásokat a könyvtárosok.

vár országgyűlési képviselője
beszédében emlékeztetett az áldozatok hősiességére, az utókor
felelősségére: „Amikor mindenszentek ünnepét és halottak napját
követően, november negyedike estéjén is felgyulladtak a gyertyák az
ablakok mögött, sem beszélni, sem
emlékezni nem volt szabad 1956ról, de a falak mögött, a lakásokban
emlékeztek a fehérváriak, és őrizték
a forradalmárok és szabadságharcosok emlékét.”

Fotó: Simon Erika
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Országjárás a Nemzeti Konzultáció sikerességéért Teljes felújítás a Rákóczi úti óvodában
Javában tart a Nemzeti Konzultáció, ennek kapcsán országjárást kezdeményezett a kormány.
Székesfehérváron Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár kedden délután tartott előadást
a Soros-terv és a migráció veszélyeiről.

Novák Rita
Átvette a kivitelező a munkaterületet, így
napokon belül elkezdődik a Rákóczi utcai óvoda
felújítása.

Az óvoda kívül-belül megújul, ennek során szigetelnek, kicserélik
a nyílászárókat és a burkolatokat,
akadálymentesítenek, valamint
korszerűsítik az energetikai- és
fűtésrendszert. Az óvodát a
nyáron ürítették ki, a gyerekeket
ebben a nevelési évben a szomszédos intézményekben helyezték

el. A felújítás 2018. augusztus
31-ig tart.
Simonné Juhász Ágnes igazgatóhelyettes lapunknak elmondta: „Jól
érzik magukat a gyerekek a változás
ellenére. A szülők nagyon segítőkészek,
együttműködőek voltak, segítettek a
költözésben. Igyekeztünk minél otthonosabbá tenni az új csoportszobákat,
ehhez vittünk át néhány játékot is.”
A felújítás az udvart is érinti.
Megszüntetik a medencét, és új
játszóeszközöket telepítenek. A
korszerűsítés uniós forrásból, közel
négyszázmillió forintból valósul meg.

Fotó: Kiss László

„A támogatásunkat a magyar emberektől
kaptuk, így az ő véleményüket figyelembe véve kell kialakítanunk a nemzetközi
politikában is Magyarország álláspontját.” – Hoppál Péter ezekkel a szavakkal köszöntötte a fehérváriakat.
A kormány ismét a választópolgárok segítségét kéri, ezúttal a So-

ros-terv és a migráció témakörében
várják a válaszokat. A kultúráért
felelős államtitkár egy fórum keretében tájékoztatta az érdeklődőket.
A konzultációs kérdőívek kipostázása jelenleg is zajlik. A kormány
elkötelezett a határok megvédése
és a magyar kultúra megőrzése
iránt, ebben kérik a magyarok
támogatását.
„Ki kell állnunk az értékeink mellett,
meg kell védenünk Magyarországot! A
mostani konzultációban is szeretnénk,
ha minél többen részt vennének.” –
mondta az államtitkár.

Fotó: Molnár Artúr

Szabó Petra

Hoppál Péter Vargha Tamás meghívására érkezett városunkba

Harminchat éve vették birtokba a gyerekek az óvodát, azóta csak a mosdók újultak meg az
intézményben

Közlekedésről és parkolásról kérdeztek a legtöbben
Bácskai Gergely

A közösségi portálon szervezett fogadóórán a fehérváriak gyorsan, az érintett szakemberek bevonásával kaptak
választ kérdéseikre. A hétfő délutáni
online fogadóórán kérdés érkezett a
Móri út valamint a Fecskeparti lakótelep körüli utcák felújításával kapcsolatban. A válaszban elhangzott, hogy
a város útfelújítási programja időben
és ütemezetten zajlik, és sor kerül a
Móri út és a kapcsolódó úthálózat
felújítására is. A Móri út a Modern
Városok Program keretében fog megújulni, és a burkolat felújítása mellett
több csomóponti fejlesztést – Szent
Vendel utca, Fecskepart utca, Kereszttöltés út – és kerékpáros létesítményeket is tartalmaz.
A fehérvári helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatban is több
kérdés érkezett. Volt, aki arról írt,
hogy a Park Center egyik üzletében
dolgozik, és a munkába járás elég
nehézkes, mivel nem a dolgozókhoz
illetve a nyitáshoz vannak rendelve
a buszjáratok, vasárnap pedig nincs
járat a bevásárlóközpontig. A válaszban elhangzott, hogy megvizsgálják

Fotó: Simon Erika

Online fogadóórát tartott hétfőn Facebookoldalán Székesfehérvár polgármestere. Hétfő
reggeltől bárki megoszthatta kérdését, véleményét, melyre délután négy órakor kezdte a
válaszadást Cser-Palkovics András. A fogadóórán
többen érdeklődtek az utak felújításával, a murvás parkoló sorsával, a parkolási problémákkal
és a zöldhulladék égetésével kapcsolatban.

Az online fogadóórán a város szakmai területeinek vezetői is részt vesznek

a buszjáratok indulási idejének
módosítási lehetőségét, de elsősorban a csatlakozási kapcsolatokra kell
figyelni, hogy a Felsővárosban élők el
tudjanak érni más autóbuszjáratokat.
Volt, aki új autóbusz-pályaudvar
kialakításának lehetőségéről és a
murvás parkoló sorsáról kérdezett.
Székesfehérvár polgármestere ezzel
kapcsolatban azt a tájékoztatást
adta, hogy a Nemzeti Infrastruktúra
Zrt. sikeres pályázatot folytatott le
az intermodális központ tervezési
munkáira. 2018-ban a tervezés és
az engedélyezések zajlanak, majd

várhatóan a 2019. és 2021. közötti
időszakban épülnek meg a létesítmények. Emiatt átszervezik a
helyközi járatok útvonalait, és ezzel
párhuzamosan átalakul a helyi közösségi közlekedés. Ennek várható
időpontja 2021. lesz.
Kérdés érkezett a városi strand
fejlesztési munkálatairól és a zöldhulladék égetéséről is. A stranddal
kapcsolatos információ, hogy mintegy négyszázmillió forintos fejlesztés
valósul meg, a tervek szerint 2018
nyarán egy csúszdamedencét, egy
élménymedencét és egy vizes játszó-

teret vehetnek majd birtokba a látogatók. A továbbfejlesztés a következő
években egy szaunapark kialakítását
jelenti majd, illetve tárgyalnak a
Magyar Vízilabdaszövetséggel az
uszodabővítés lehetőségéről.
A zöldhulladék égetésével kapcsolatban elhangzott: a legnagyobb
problémát az jelenti, hogy sokszor
vele együtt a kommunális hulladékot
is elégetik. A Depónia Kft. már ma
készen állna arra, hogy valamennyi
kertben keletkezett zöldhulladékot
elszállítson, a hosszú távú tervek
erre irányulnak.
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Elszaladt előle a kislány

Megszűnhet a kötelező kéményellenőrzés
Szűcs-Molnár Diána

Novák Rita
Gyerekeket ijesztget egy ismeretlen férfi
a Palotavárosban – legalábbis egy ilyen
Facebook-bejegyzés kering napok óta az
interneten. Az egyik édesanya feljelentést tett a rendőrségen.

Két évvel ezelőttig a kéményeket
évente ellenőrizték a kéményseprők, ám egy jogszabályváltozás
miatt a kazánok, kályhák felülvizsgálatát ritkították, azóta két évente
esedékes a felülvizsgálat. Németh
Sándor, a Kémény Zrt. vezérigazgatója szerint a döntés miatt megfeleződött a feladatok száma, ezeket
kevesebb emberrel kellett elvégeztetni, így munkahelyeket kellett
megszüntetniük.
Múlt héten szavazott újra az
országgyűlés, újabb törvénymódosítás következhet. Arról szavazott
a testület, hogy a családi házak
kéményellenőrzését ezután a tulajdonosoknak saját maguknak kell
megrendelniük.
Németh Sándor szerint a lakosságtól nem várható el, hogy észben
tartsák a határidőket. A vezérigazgató azt mondja, szeretnék „ébren
tartani” a lakosságot, ha törvénymódosításra kerül sor: reklámokkal, megkeresésekkel figyelmeztetnék a tulajdonosokat, hogy
ellenőriztessék kéményeiket a saját
érdekükben, hiszen a szolgáltatás
továbbra is ingyenes marad.

Múlt héten szerdán fényes
nappal a Kelemen Béla utcában követett egy tizenegy éves
kislányt egy férfi. Az édesanya
azt mondja, a gyerek annyira
megijedt, hogy úgy szaladt
haza a kutyasétáltatásból, de az
ismeretlen utánaeredt. Az anyuka hozzátette: nem egyedülálló
esetről van szó, több szomszéddal is történt hasonló.
A megyei rendőr-főkapitányság szóvivője arra hívja fel a
figyelmet, hogy a bajba jutottak
elsősorban a rendőrségtől
kérjenek segítséget, lehetőleg
azonnal, és ne a közösségi
portálokon keresztül próbálják
az ilyen ügyeket megoldani,
hiszen így az elkövető biztosan
nem kerül rendőrkézre. Kiss Z.
Edward hozzátette: ha bűncselekmény nem is történik, az
azonosítást és az elszámoltatást mindenképpen elvégzik
a járőrök. A szóvivő azt is
elmondta, gyerekekkel kapcsolatos bűncselekmény miatt a
fehérvári kapitányság jelenleg
nem nyomoz.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Hiába tüntettek a kéményseprők, megszűnhet
a családi házak kötelező kéményellenőrzése.
Ezentúl a tulajdonosoknak a kétévente esedékes ellenőrzést és tisztítást valószínűleg saját
maguknak kell majd megrendelniük.

A kéményellenőrzés és tisztítás magánszemélyeknek továbbra is ingyenes marad

Áder János korábban megfontolásra
visszaküldte a jogszabályt. A köztársasági elnök indoklása szerint növekedhet az életveszélyes helyzetek
száma, ha a tulajdonosokra bízzák,
kihívják-e a kéményseprőt. Németh
Sándor hozzátette: nem ritkítani
kellett volna a felülvizsgálatokat, hanem inkább sűríteni, hiszen hiába
ingyenes a szolgáltatás, a lakások tíz
százalékába így sem engedik be a
szakembereket, utat engedve ezzel a
baleset- vagy életveszélyes helyzeteknek, kéménytüzeknek.

Fotó: Kiss László
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Egy tizenegy éves kislány ijedtében hazaszaladt,
miután arra eszmélt, hogy egy férfi követi őt.
(Képünk illusztráció.)

Képmutatás nélkül az erőszakról
Vakler Lajos

Végre beszélünk az évtizedeken át
szőnyeg alá söpört erőszakcselekményekről, a szexuális ragadozók bűneiről, azokról a mindennapos helyzetekről, melyekben bárki megfélemlítve,
megszégyenítve vagy bántalmazva érzi
magát!
Ezeknek a történeteknek van egy
jogi vonatkozása, amit nyilván a
jogászok tudnak megfogalmazni
hitelesen, de a szexológus számára szexuális zaklatás mindaz,
amit valaki annak él meg. Ez egy
nagyon egyszerű definíció, ugyanis
ha valaki – a zaklató, az elkövető – azt mondja, hogy nem volt
szándékában megsérteni valakit, az
tulajdonképpen már egy visszakozás, bocsánatkérés. Fontos az ilyen
szituációkban, hogy ki mennyire
érzékeny. Néha már egyetlen szó,
érintés a saját privát szférámba
való súlyos beavatkozásnak tűnhet,
ami ha nem kívánatos, máris megvalósul a zaklatás.
Fontos az ajánlattétel módja illetve
kiemelhető a kölcsönös beleegyezés
jelentősége?
Tisztázni kell, hogy ez egy közeledés, aminek megvan a maga tempó-

Fotó: Kiss László

Napjaink egyik rákfenéje, a szexuális zaklatások körül fellángolt heves viták két legkényesebb pontjáról, a felelősségről és az erőszak
felszámolásának lehetőségeiről készült az
alábbi beszélgetés. Vendégünk Séllei Györgyi
szexológus.

A szexuális visszaélések kilencvenöt százalékát nők szenvedik el. (Képünk illusztráció.)

ja, a maga rituáléja. Amennyiben
nem adok időt a másiknak arra,
hogy végiggondolja, hogy akarja
vagy nem akarja a közeledésemet,
az mondhatni a felsőbbrendűség-

ben gondolkodó privilégiuma.
Azt tudjuk, hogy az udvarlás mindennapos helyzet, a társadalmi konvenciók része. Eltűnőben van ugyan,
de mit kell tenni akkor, ha ez átcsap

szélsőségbe, s előjele a zaklatásnak, az
erőszaknak?
Én szeretem az udvarlás szót,
hiszen azt jelenti, hogy van benne
ház, amit körülölel az udvar.
Bekopogok, engedélyt kérek, hogy
beléphessek, s ott kint megvárom,
amíg beljebb hívnak. A zaklatásnál
ezt a rendet rúgják fel – ahogy a
köznyelv fogalmaz, amikor valaki
ajtóstól ront a házba. Ez sérti a
házigazda jogát, ami esetünkben a
nő joga a saját testéhez.
Ha a statisztikát nézzük, a szexuális
visszaélések kilencvenöt százalékát
nők szenvedik el. Szomorú számok.
Az esetek mégis nehezen azonosíthatók, hiszen a félelem, a szégyenérzet,
a társadalmi konvenciók még ma is
olyan falakat emelnek, melyek mögött
nap mint nap erőszakos cselekmények
százai állnak. Kérdés, hogy miért most
kerültek reflektorfénybe, kínpadra a
szexuális erőszaktévők?
Változás, nagy mértékű változás
történt a női-férfi viszonyban, ami
lehet, hogy a szüfrazsettek korához
datálódik, vagy sokkal régebbre.
Ebben az átalakulásban a hatalmi
pozíciók erősen eltolódnak. Azt
remélem, hogy a társi viszony felé
mozdulhatnak el a kapcsolataink.

A Séllei Györgyivel készült teljes
interjút a Fehérvár Televízió Fehérvári
beszélgetések című műsorában november 16-án és 17-én este 18 órakor
tekinthetik meg!

közéleti hetilap
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A videofelvételtől a filmig

Vakler Lajos

1998 őszén hirdették meg először a Fehérvári Filmesek (rövid)
Filmjei elnevezésű programot, ami
a kezdetekkor kétévente zajlott, és
céljául tűzte ki a székesfehérvári
független filmesek rövidfilmjeinek
bemutatását. Az első évben három
felkért alkotó munkáiból láthatott válogatást a közönség, azóta
viszont nyílt felhívást írnak ki minden évben, melynek eredményeként évről évre egyre több filmes
dönt úgy, hogy nevezi alkotását a
szemlére.
A Fehérvászon Függetlenfilm-fesztivál nevet 2004-ben vették fel,
amikor az esemény már háromnaposra duzzadt, és ennek egy részét
képezte a Fehérvári Filmesek
(rövid) Filmjei program.
Az idei fesztiválon a nevezett
pályamunkákon kívül a Magyar
Függetlenfilm- és Videoszövetség
által rendezett 62. Országos Függetlenfilm-fesztivál és Konferencia
versenymunkáiból láthattak válo-

Fotó: Horváth Renáta

A MéhKasAula Kulturális Egyesület meghívására idén is Székesfehérváron randevúztak
a klasszikus és modern technikával alkotó
filmes műhelyek. A Szabadművelődés Házában
huszonhárom filmet mutattak be, műfaji
megkötés nélkül.

A fesztiválon bemutatott filmek között volt a Fehérvár Televízió munkatársainak Rönkfeszten
készült alkotása is

gatást a vizuális kultúra lovagjai.
Szepesi Imre „Zöld”, a fesztivál
megálmodója számára kiemelt ün-

nep a találkozó, ahol tetten érhető
az új filmes nemzedék jövőképe
is: „A kérdés az, hogy amióta már
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mindenkinek van kamerája – akár
a zsebében – s rengeteg film készül,
miként lesz a felvételből film, és mit
jelent az, ha egy családi történet, egy
baráti társaságnak készült publikus
vagy nem publikus felvétel napvilágra
kerül. Kérdés továbbá, hogy ezek a
filmek mikor válnak publikussá. Én
azt mondom, nem akkor, ha a Youtubera felteszik, és megnézi a család, a
szomszédok, a rokonok, hanem akkor,
ha az alkotó úgy gondolja, ennek itt
az ideje. Nos, szerintem itt kezdődik a
film, addig csak egy videofelvételről
beszélhetünk. Azok az alkotók, akik
a különlegeset, az egyedit, a hétköznapit meg tudják mutatni, itt vannak
közöttünk. Most például három olyan
középiskolás pályázatát is elfogadtuk,
akik első filmesek. Szabadkoztak,
hogy a filmjüknek nincs eleje és vége,
nincs megszövegezve. Egyiküket
megvigasztaltam: Steven Spielberg is
mondta már, hogy most csinált ilyet
először, mert mindenkinél van először.
Aztán kiderült, a srác nagyon tehetséges, kétperces rövidfilmje ötletes,
elgondolkodtató. Ezen a fesztiválon
szabadok az alkotók, nem határozzuk
meg a filmek tematikáját. Befogadóak
vagyunk, a legritkább esetben fordul
elő, hogy egy filmet elutasítunk.
Látszik, hogy a magyar digitális filmkultúra egyre több tehetséget nevel és
bontakoztat ki.”

„Ha nincs vég, nincs kezdet sem”
A nemzeti gyász emléknapján Székesfehérvár
a Szent István-bazilikában Borlói Rudolf
Rekviem című gyászmiséjével tisztelgett a
II. világháború és az 1956-os forradalom és
szabadságharc hősei és áldozatai előtt.

Borlói Rudolf gyászmiséje Bobory
Zoltán, a Doni Bajtársi és Kegyeleti
Szövetség elnökének felkérésére született, és 2003-ban, a doni
tragédia hetvenötödik évfordulóján
mutatták be a Vörösmarty Színházban. Az előadást az ősbemutatón

is Medveczky Ádám Kossuth-díjas
karmester vezényelte. A bemutatón
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
és a Budapesti Koncertkórus mellett visszatérő vendég volt Schöck
Atala énekművész is. Az estet a
hangverseny előtt irodalmi műsorblokk nyitotta: T. Maklári Éva,
Bobory Zoltán és Cserta Gábor a
Requiem a Don hőseiért című antológia verseiből adott elő válogatást.
Székesfehérvár önkormányzata
nevében Brájer Éva alpolgármester
a felemelt fejjel megélt nemzeti
sorstragédiák árnyékából kilépő

Fotók: Simon Erika

Vakler Lajos

Székesfehérvár nevében Brájer Éva alpolgármester köszöntötte a kilencvenéves mestert

Borlói Rudolf, az ünnepelt és Medveczky Ádám, az est dirigense

magyarsághoz szólt, majd köszöntötte a születésnapos legendát,
Borlói Rudolfot: „Ha igényünk van
mélyebb megértésre, el kell távolodnunk a hétköznapjainktól. Magasabb
szellemi közegből tudjuk: ha nincs
vég, nincs kezdet sem. Fiatal életünk
értékét is az elmúlás adja meg. Fizikai
értelemben a halál megbecsülés az
életnek. Az életünk szakaszai és az
előttünk haladók életelve segítik ezt a
megértést. A világban gyönyörű rend
van, csak engednünk kell. Számtalanszor voltak nemzetünk sorsában
olyan történelmi események, melyek
letérítették magyarságunkat ennek a

rendnek az útjáról. A huszadik század
többször is hívta a magyarokat sorsdöntő ütközetre, és ők mentek, vállalva
a borzalmakat, mentek az első, mentek
a második világháborúba, mentek
1956 októberében. Mentek az otthon
maradottakért, mentek az otthonért, a
majdani szabad békéért. A következő
órában emlékezünk nemzetünk hőseire,
saját elhunytjainkra. Borlói Rudolf
Rekviemjébe merítjük a lelkünket, neki
köszönhetjük a hamarosan felcsendülő szólamokat, aki ebben az évben
ünnepli kilencvenedik születésnapját.
Ez alkalomból városunk hálás szívvel
köszönti!”
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Bartal Klári

Szél hátán….
Szél hátán aluszom,
Napsugárral kélek,
Fenyők sóhajától
Éjszaka se félek.
Kő mellett lerogyva
Imádkozni tudtam,
Vizek suttogását
Értettem, hallottam.
Borúm nem növelte
Felhők vonulása,
Bűvöletbe ejtett
Hópelyhek varázsa.
Virág ébredését
Örömmel csodáltam,
Kóborló vadaktól
Rosszat sose vártam.
Csillag hullásakor
Ma is szépet kérek,
Harminc pénzekért én
Hitet nem cserélek.

Arany ősz
Az arany ősz
Arcát körtére, almára fektette
Gyümölcs-mosolya édes volt és szelíd
Hallgatta rézlevelek susogását
A fanyar és mézes illatok között
Lágyan búcsút intett
És lassan lehunyta szemét
Hogy ne lássa miként
Nyeli el a falánk, könyörtelen köd
A messzeséget, a meghitt tájat
És minden kedves gyermekét

Balajthy Ferenc

Pálfalvi András

Zelk Zoltán Sirálya
Beleszállt szemembe
Évek óta dörzsölöm, mosom
Próbálom tisztára törölni szemem
Hogy ne égessen annyira
Hogy ne fátyolosan lássalak, Világ
De nem lehet,
Mert nem lehet
Se kendő, se víz, se könnyek
Nem segítenek
Tisztára mosni sem lehet
Színtelen, szürke a Világ
Korommal beszórt szememen át
Gonosz és kegyetlen
Ahol csak tántorog a lélek
Mert leszakadt az utolsó kapaszkodó
Amit görcsös kézzel

Bakonyi István

Még markolni kellene
De többé nem lehet
Mert nem lehet
Csak homályosan látok szürke
foltokat
Minden hiába
Beleszállt és beégett szemembe
Zelk Zoltán Sirálya

Megmaradás boldogsága
Nyomorult egy sors a magyar, de mégis
A világon a legszebb, - vérben edzett,
Százszor eltiport, százszor újra kezdett,
Büszke lehet ránk, még a magas ég is!
Nyomorult egy sors a magyar, de mégis
Győzhetetlen, mint a hegyek, tengerek.
Marcangolják bár kint vagy bent az ebek,
Cselszövés gonosz magja be nem érik!
Nyomorult egy sors a magyar, de mégis
Velünk senki nem cserélhet,- gyönyörű,
Keservben szült, makacs élni akarás ez!
Földünkön, míg egyetlen magyar él itt,Legyen a lét nyomorult vagy habkönnyű,
Minket az ősmegmaradás boldoggá tesz!

A Tűz októbere

Fúj a metsző októberi szél a Városház téren. Fiatal lányok és fiúk
szerte, ott, a téren és ott, a régi, ütött-kopott teherautón.
Közben hallgatjuk Dienes Ottót, a hajdani 56-os költő, Keszei
István barátját. Nemzedékek kézfogása. És a Matúz János rendezte csoda. A szél csökken, belülről egyre melegebb az ember. És
eljátsszák Bokor Rózsa drámai történetét. Ferenczy-Nagy Boglárka számára ez egyfajta jutalomjáték. Szinte kész színésznő. Átél
mindent, amit átélni lehet. A többiek is. Átélik az eufóriát, és át
az első halottak tragédiáját. Beleüvöltik a térbe a boldogságot, és
belesírják a fájdalmat.
És szól a zene. És jön a Csepel teherautó. És csiholják a Tüzet.
Most nem A Tűz márciusának, hanem Októbernek a tüzét. Monoton ritmus, s a végén a Láng! Szívszorítóan szép és emelkedett.
Száll a lélek az alkonyban.
Köszönet érte!

P. Maklári Éva

Sikerélmény

Megigazította derekán az úszógumit, és belépett a vízbe. A langyos,
hűsítő hullámok kellemesen bizsergették az izzó napfénytől már pirosló bőrét. Mereven nézett maga elé, csodálta a fehér kavicsokat, az
apró rezzenéseket a lábujjai körül. Lassan emelte lábát a köveken át.
Fürdök, a tengerben fürdök - suttogta önmagának szinte büszkén.
Mióta csak az eszét tudta, félt a víztől. Gyerekként még a kút kávájához sem mert közel menni, amibe apja nyaranta a görög dinnyét
egy kosárban engedte le a jó hűvösbe, a hosszú madzag másik végét
a kút mellett álló facsonkra erősítette. Egyszer belenézett a lenti
csillogásba, de a vér leszaladt a bokájába a rémülettől, s attól kezdve
kerülte a kút környékét is. A fürdés csak azért nem okozott gondot,
mert a nagy , zöld lavor mindig biztos helyen, a konyha közepén várt
rá, látható mennyiségű melegített vízzel. Félelme a későbbiekben
csakfokozódott. Legjobb barátnője, padtársa, Olga egy nyári délután
belefulladt a Tiszába.
Megpróbálták kimenteni, de a fejére húzott sima, műanyag sapkáról lecsúszott a tenyér, az örvény meg csak vitte, vitte. Három
nap múlva találták meg egy rönkön fennakadva. Igazi nagy vízzel
16 évesen találkozott először; egy iskolai kirándulás lehetőséget
adott eljutni a Balatonra .Mikor a vonat ablakából megpillantotta a
sima, szürkéskéken ragyogó víztükröt, egyszerre érzett félelmet és
hatalmas örömöt. A látvány lenyűgözte, és bátorságát összeszedve
csatlakozott két osztálytársához a füredi strandon, béreltek egy
gumimatracot.
Mindhárman rámásztak, rugdosni kezdték a vizet csak az élményre
figyelve. Egyre beljebb sodródtak, és csak akkor vették észre, hogy
nincs talaj a lábuk alatt, mikor egyikük le akart mászni. Pánikba
estek, nem tudtak úszni. Kapaszkodtak a folyton fejükre boruló
matracba egyre távolodva a parttól. Ő hirtelen elengedett mindent,
és kezét előre lökve, lábával összevissza rugdosva, kalimpáló szívvel
valóban haladni kezdett a part felé. Az eddig
sütkérező fürdőzők észrevették a bajt, néhányan összefogva kihúzták őt és társait a betonra, ahol már megállni sem volt ereje.
Ettől kezdve visszatért a lavorhoz. Nagylányként mégsem tudta
elkerülni barátaival a strandolást. Ilyenkor mindig talált kifogást,
miért nem megy a vízbe, inkább a zuhanyt részesíti előnyben, a
világért sem vallotta volna be: Félek. Pedig még későbbi férjét is ott
ismerte meg, aki a lábát lógatva az úszómedence szélén ült, ő meg
viccből hátulról meglökte, s az belecsobbant a hullámokba. A víz
hozta őket össze, amitől annyira félt. Férjével és gyerekeivel később
gyakran kirándultak, de ő inkább a hegyek vagy ismeretlen városok
mellett döntött, néha megcsodálta a tavakat is, de nem ment a vízbe.
Családja csak nevetett, megértették.
Az ötvenedik születésnapjára egy szép ajándékot kapott a párjától:
egy tengerparti nyaralást Horvátországban. Tiltakozott, inkább
Erdélybe ment volna, de az ura megmakacsolta magát.
– Ott már sokszor voltunk – mondta. Meglátod, milyen csodálatos
lesz minden. Nappal kék, zöld,estére meg bíborszínű a tenger .Ha
nem akarod, nem fürödsz, majd csak sétálsz a parton,élvezed a jó
levegőt, a tájat. Kirándulunk is.
Meggyőzték, és elutaztak egy hétre Dalmáciába. Az első napon le
sem ment a vízhez. A parton álló szálloda teraszáról nézte a hullámzó, estére elcsendesülő nagy kékséget, a víz fölött
surranó madarakat, a vöröslő naplementét. Aztán másnap lesétált
a partra. Úgy 3-4 méterre leült, szemlélte az ugrándozó gyerekeket,
visítozó kamaszokat, felnőtteket, pancsoló férjét, és elszégyellte
magát.
– Ez az utolsó lehetőséged- mondta hangosan. A kis butikhoz lépett,
és vett egy nem túl nagy úszógumit, amibe éppen belefért. Erősen
fogta így is a derekánál, mikor a tenger felé indult.
Fürödni fogok, a tengerben fogok fürödni, és belelépett a vízbe.
Mereven nézett maga elé, csodálta az apró kavicsokat a lábujjai
körül .Még közeledő férjét sem vette észre, aki meglepődve nézte az
éppen fél lábszárig érő tengerben ülő feleségét, ahogy kapaszkodik a
derekára húzott, a vizet szinte nem is érintő úszógumiba, és boldogan mosolyog.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Seuso kedd: újabb rejtélyek nyomában
Látrányi Viktória

Rengetegen érkeztek a Szent István
Király Múzeum és a Fehérvár Televízió közös rendezvényére, a Seuso
kedd ismeretterjesztő előadására.
Dézsy Zoltán filmrendező a legújabb fejleményekről is beszámolt.
Az oknyomozó riporter azt mondja,
a Seuso-történetet nem lehet letenni, készül a dokumentumfilm-sorozat harmadik részére.
Illegális műkincskereskedők,
titkosszolgálati kapcsolatok és a
Kreml mínusz hetedik szintje is
szóba került az este folyamán. A
már korábban emlegetett orosz szál
kapcsán tervezett nyárra egy utazást Oroszországba Dézsy Zoltán,
ez eddig meghiúsult, de van egy
legenda – vagy konteó – aminek
utána szeretne nézni: „Többektől
lehetett hallani, hogy a Kremlben a mínusz hetedik szinten van egy osztály,
ahol mérhetetlenül sok kincset halmoz-

Fotó: Molnár Artúr

Harmadik része is lehet Dézsy Zoltán Seuso
dokumentumfilm-sorozatának? Hol lehet a
mínusz hetedik szint a Kremlben? Hol találhatta Sümegh József a Seuso-kincseket?
Ezek a kérdések foglalkoztatták elsősorban
november hetedikén a Seuso kedd előadásán a
résztvevőket. A Városháza Díszterme megtelt
érdeklődőkkel, a sorozat pedig a jövő héten
folytatódik!

Újraindult a Seuso kedd sorozat! Az első előadás vendége Nádorfi Gabriella és Dézsy Zoltán
volt. Az ismeretterjesztő sorozatot nyomon követhetik a Fehérvár Televízióban is, vagy élőben
a helyszínen!

tak fel. Többek között amit a németek
összeharácsoltak Nyugat-Európából,
azt a szovjetek elvitték Moszkvába.
Majd a szovjet csapatok itt tartózkodó
tagjai ezt tovább gyarapították, és
egy hihetetlen gyűjtemény állt össze.
Miért ne lehetne itt is a Seuso-lelethez
tartozó tárgy vagy tárgyak? Szerintem
ez egy olyan híresztelés, aminek érdemes lenne utána járni!” – összegezte
Dézsy Zoltán, aki már húsz éve
eredt a rejtélyek nyomába.

A programon Nádorfi Gabriella régész is számos részletről beszámolt.
Arról is beszélt, hogy a fehérvári
Seuso-kiállításra rengetegen érkeztek: „Nagyon sok a látogató, az elmúlt
hétvégén köszönthettük az ötezredik
vendéget, estig pedig már kilencezernél
is többen voltak kíváncsiak a fehérvári
kiállításra. A Seuso-kincs csodálatos
darabjai érdeklik az embereket!”
Az est folyamán arról is szó esett,
hogy kevés információ áll rendel-

kezésre azzal kapcsolatban, hogy
hol tartanak a vizsgálatokkal,
tudományos munkával a szakemberek. Korábban lapunk is
beszámolt arról, hogy ez a folyamat
felgyorsul azzal, hogy itthon van
a kollekció eddig ismert összes
darabja. A szabadbattyáni feltételezett Seuso-palota feltárásának
folytatásával kapcsolatos kérdések
is megfogalmazásra kerültek – a
település határában találták meg
Pannónia eddig ismert legnagyobb
késő római kori villáját.

A Seuso-kincs útja Londonig
A Seuso keddek sorozata jövő héten
folytatódik. Egy vérbeli, jó szimatú
nyomozó és a Seuso-ügy. Kegyetlen
bűncselekmény, csalárdság, titkos�szolgák és illegális műkincskereskedők
– avagy a Seuso-kincs útja Londonig.
Richard (Dick) Ellis, a New Scotland Yard emblematikus nyomozója
elfogadta meghívásunkat, és november
14-én vendégünk lesz a Seuso kedd
következő előadásán! Hajdú Éva, a
Seuso-kincsek volt miniszteri biztosa
is segítségünkre lesz, hogy a rejtélyek
nyomába eredjünk, és újabb részleteket tudhatnak meg a véres ezüst történetéről. Tartsanak velünk 17 órától a
Szent István Művelődési Házban!

Jövőre veled ugyanitt!
Vakler Lajos

Az előadás során szemtanúi lehetünk egy kalandos szerelemnek,
mely évtizedeken ível át, miközben más-más élethelyzetekben,
életkorokban láthatjuk Dorist
és Georgest, akiknek kapcsolata
tükröt tart emberi kapcsolataink,
szerelmi életünk elé.
Hargitai Iván a nagy elődökhöz
méltóan kiváló érzékkel nyúl a
csak látszólag egyszerű történet megjelenítéséhez: „Ez egy
remekül megírt darab. Közben rá is
csodálkoztunk, hogy milyen pontos,
hiszen valahogy a köztudatban
úgy szerepel, hogy ez bulvár, de
kiderült, hogy sokkal több. Pontos kidolgozást követel, hogy ne
hatódjunk meg saját magunktól,
hanem használjuk a finom vagy
éppenséggel bizarr humor eszközeit.
Ezt a gazdag, sokszínű világot szeretnénk megmutatni, miközben az
egésznek van egy nagyon izgalmas
melankóliája. Nem szomorúságnak,

Fotó: Simon Erika

Az új színházi évad egyik nagyszerű darabja
Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című
kétszereplős romantikus vígjátéka, melyet
Hargitai Iván rendezésében, Váradi Eszter
Sárával és Keller Jánossal mutatott be a
Vörösmarty Színház.

Huszonnégy év boldogsághoz néha jár egy kis feszültség is

nem lassúságnak vagy unalomnak
nevezném, hanem melankóliának,
ami nagy különbség.”

Váradi Eszter Sára számára jutalomjáték Doris sokszínű személyiségének megformálása, nem

csoda, hogy valósággal lubickol
szerepében: „A darab pontosan fogalmazza meg a stációkat, melyeken
keresztülmegy a két ember. Kell hozzá egy rendező, aki kézen fogja a két
színészt, és végigvezeti az úton, hogy
miként lehet megmutatni ezeket a
szituációkat, kell hozzá emberismeret,
hogy magunkba nézzünk. Georges
egy nagyon esendő, kedves, emberi
figura. Talán az a leginkább szerethető benne, ahogy hánykolódik a saját
lelkiismerete és a vágyai között.”
Georges szerepében Keller Jánost
láthatjuk: „A darab különlegessége
az, hogy huszonnégy évet mutat meg
az életükből. Lelkileg és szellemileg
is nagyon megmozgat, illetve azt se
felejtsük el, hogy egy vígjátékról van
szó, tehát rengeteg humor is van
az előadásban. Sokat dolgoztunk
Hargitai Ivánnal, aki úgy irányított
minket, hogy az elejétől a végéig
pontosan tudjuk, mi az az út, amit
nekünk be kell járni ebben az előadásban. Doris egy szélsőséges
hölgy, akiben megtalálható minden, azon túl, hogy egy rendkívül
érzékeny nő, és hihetetlenül vonzó
benne, hogy van humora. Ez az, ami
megfog egy ilyen hölgyben, hogy később kiderüljön: érzelmileg is olyan
gazdag személyiség, hogy a kettő
együtt maga a csoda!”

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: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • 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: Mediaworks Hungary Zrt. Nyomda – Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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A káoszból lassan rend lesz

László-Takács Krisztina

beszélni sem tudok. Ijedtemben kiszédelegtem a műhelyből, és az első
embertől, akit találtam, segítséget
kértem. Amikor a kórházba bevittek,
már beszélni sem tudtam. Nem telt
el sok idő, és teljesen mozgásképtelenné váltam, ugyanis feltehetően
már a kórházban kaptam egy újabb
stroke-ot.” – emlékszik vissza arra
a pillanatra Róbert, amikor ös�szeomlott az élete. Egy hónapig
feküdt a fehérvári kórházban,
mozdulni nem tudott, a gyógytorna pedig abból állt, hogy
naponta öt percig kellett állnia
az ágy szélébe kapaszkodva.

Nem könnyű ma a szolgáltatóiparban
megbízható szakembert találni, csakúgy,
mint ugyanebben a szektorban jó munkaerőt
találni. Tuboly Róbert autószerelő hónapok
óta keres maga mellé valakit, aki megbecsüli a saját munkáját, miközben fontosnak
tartja szakmai fejlődését is. Nagy ez az
elvárás? Mint oly sokan Magyarországon,
ő sem talál munkatársat. A munkaerőhiány
problémája miatt kerestük meg, ossza meg
velünk tapasztalatait, de a beszélgetésből
ennél sokkal több kerekedett ki. Félre ne
értse senki: ez a cikk nem egy kétoldalas
álláshirdetés, hanem egy történet valakiről,
akinek a munkája a mindene.

Újra megtanulni járni

Összeomlás

Tuboly Róbert egyelőre fél kézzel dolgozik

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Targoncavezető
Feladatok:
• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése,
üzem és raktár közötti anyagmozgatás
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség,
• Érvényes OKJ-s végzettség
• Min. 2 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Kiemelt bérezéssel
keresünk
összeszerelőket
Székesfehérvárra
modern
munkakörnyezetbe!
Részletek és jelentkezés:
Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 6.
Telefon: 22/510-230
szekesfehervar@adecco.com

superior

az alábbi pozíciók betöltésére keres
főállású és alkalmi munkatársakat:

Uszodamester,
Felszolgáló, Szakács,
Konyhai kisegítő

Jelentkezni önéletrajz beküldésével e-mailben hr@velencespa.com
címen lehet. Postai úton VRS Part Hotel Kft 2481 Velence, Pf:9.

Róbert hat hónapot töltött el Budakeszin a rehabilitációs intézetben, és a teljes mozgásképtelenségből lépésről lépésre fél év alatt
eljutott a majdnem egészséges
állapotig. A lépés egyébként már
óriási dolognak számított, hiszen
járni is újra meg kellett tanulnia.
„Minden nap gyógytornász foglalkozott velem, elmondta, hogy mi az a
feladat, amit egyedül is végezhetek,
így a tornaidőn kívül is a teremben
maradtam, és folyamatosan gyakoroltam. Egyetlen célom volt: visszakerülni a műhelybe! Ez éltetett, mert ez az
életem. Tudtam, hogy az ügyfeleim,

Fotók: Kiss László

„Innen vitt el a mentő, és végig az
tartotta bennem a lelket, hogy ide is
jöjjek vissza!” – kezdi történetét
Tuboly Róbert autószerelő.
Egy szép tágas műhelyben vagyunk, három autó van előkészítve a javításra, a szakember
egyedül tartja kézben a dolgokat.
Ténylegesen is egy kézben, a
másik keze ugyanis még a március eleji stroke nyomait viseli:
alig mozdítható. A lába sem a
régi: sántikálva, mégis óriási
akarattal, energiával van jelen.
Rengeteg feladat vár rá, mert szerencsére sok olyan ügyfele van,
aki a súlyos betegség dacára nem
pártolt el tőle, és inkább megvárta, míg visszatér. A fél keze
bénaságát szinte már észre sem
veszi, mert mi ez ahhoz képest,
ami március 4-én történt vele!
„Bejöttem reggel dolgozni, aztán
ahogy múlt az idő, egyre rosszabbul éreztem magam. Egy idő után
azt vettem észre, hogy alig tudom
mozdítani a számat, szinte már

2017. november 9.

Betanított gépkezelő
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
(mozgóbér, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban
lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű
szerződés
• Aktív közösségi élet
• Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés
• Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes 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.

.
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ
• KŐMŰVES
• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Álláspiac

közéleti hetilap
akik hosszú évek óta hűségesek
hozzám, számítanak rám. Közben
többen megkerestek, érdeklődtek, ami
nagyon jól esett. Érdekes, hogy a baj
mennyi mindent kihoz az emberekből: belőlem a hatalmas akaraterőt,
az élni akarást, másokból a segítséget,
de sajnos vannak olyanok is, akik
kihasználták a helyzetemet.”

Mindeközben itthon
A telephely tulajdonosa, ahol Róbert helyet bérelt, a helyzetre való
tekintettel – amíg a vállalkozó fel
nem épül – elengedte a bérleti díj
felét, így nem kellett felszámolni
az évek alatt felépített vállalkozást. A konkurencia azonban
pillanatok alatt elcsábította Róbert
munkatársát, sőt a szerelőműhely
sem maradt üresen. „Már javában
kórházi kezelés alatt álltam, amikor a
párom az egyik barátommal beugrott
a műhelybe, hogy kicseréljék egy autó
gumiját. Az üresnek vélt műhelyben
azonban meglepetésükre ott találták
egykori alkalmazottamat, amint egy
idegen autót szerel. Mint kiderült, a
konkurens vállalkozó, akihez átment
dolgozni, a portán megszerezte a
műhely kulcsát. Mint kiderült, azt
hazudta a portásnak és a volt alkalmazottamnak is, hogy mindez az én
beleegyezésemmel történik.”

Nehéz jó munkaerőt találni
„Gyermekem nincs, én mindig
az autóknak éltem.” – válaszolja

Róbert, amikor arról kérdezem,
lesz-e majd egyszer valaki, aki
továbbviszi a műhelyt. Aztán
hozzáteszi: „Abban bíztam, hogy
a srác, akivel a stroke előtt együtt
dolgoztam, majd idővel átveszi a
műhelyt, de ő már máshol dolgozik.” S bár jöttek már néhányan
a meghirdetett állásra, a legtöbben csak arra voltak kíváncsiak,
megkapják-e a havi kétszáz nettót, a szakmai részről alig érdeklődtek. „Mintha a mai fiataloknál
már nem is számítana, hogy mit,
hogyan, milyen körülmények között
és milyen szakmai fejlődési lehetőséggel lehet elvégezni, hogy abból
hosszú távon profitáljon, és megbízható, saját ügyfékkörrel rendelkező
szakemberré váljon.” – magyarázza észrevételeit az évtizedek óta
pályán lévő szakember.
Róbert ennek ellenére reménykedik, és bízik benne,
hogy idővel maga is többet tud
vállalni. Már csak a vállát kell
helyre tenni, és újra két kézzel
szerelhet. „A cigit letettem, a
túlsúlytól megszabadulok, a stroke
másik rizikófaktorával, a stresszel
azonban nem tudok mit kezdeni.
Azt hiszem, ezt érti mindenki, aki
szolgáltatóként vállalkozik: az
ügyfél az első, akkor is, ha hétvége
van, akkor is, ha hirtelen lerobbant,
és az út szélén áll tehetetlenül.” –
vallja az autószerelő, aki számára a munkája alkotás, a féléves
kórházi lét pedig rádöbbentette:
enélkül nem is érdemes élni!

Jelentkezzen novemberben induló:

OKJ-s tanfolyamainkra,
• 5 évenkénti kazános továbbképzésünkre,
• Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamunkra,
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra.

Munkarend: 3 műszakos.

Lépjen velünk kapcsolatba: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Telefonon 22/ 333-010 vagy írásban.
Önéletrajzát kérjük a Lindsröm Kft.
címére: 8000 Szfvár, Gellért újsor 12.
Simonné Szász Erika részére

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
Székesfehérváron a KÖFÉM és a
VIDEOTON területén

Gépkezelő,
Összeszerelő
Gépi és kézi beültető
Amit kínálunk:
• határozatlan idejű munkaszerződések

• megemelt alapbérek + bónuszok
• magas béren kívüli juttatási csomagok
• ingyenes vállalati buszjáratok több
irányból

Telefon,
elefon, sms
sms,, viber
elérhetőség:
06 20 915 5994
Facebook.com/pannonjob
Facebook.com/
pannonjob

Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezés:
E-000683/2014
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Régi ajándék egy kollégától: még a fán is autó terem

A Lindström kft. felvételt
hirdet 1 fő mósó-karbantartó
pozíció betöltésére.
Karbantartásban szerzett
tapasztalat előny.

• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
valamint szakirányú középfokú végzettség birtokában:
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)

FehérVár

Februárban nyíló nyelviskolámba
keresek angol felső fokú nyelvvizsgával
rendelkező embereket rész-teljes
munkaidőbe (akár diákot is).
Fényképes önéletrajzot az alábbi címre
kérem:
moricz@hollywoodnyelvstudio.hu

Előny: értékesítési tapasztalat, németnyelvtudás.
Elvárás: önbizalom, megbízhatóság,
bátorság, tanulásra való hajlam, hajlandóság
a budapesti nyelviskolába történő
betanulásra (kb. 10 alkalom).
Eredmény: akár nyugat-európai szintű
fizetés (teljesítmény arányos).

FehérVár
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Egészség

Nők és a cukorbetegség

November tizennegyedike a diabétesz
világnapja. A világnaphoz minden évben
saját programmal csatlakozik Székesfehérvár önkormányzata, a Szent György
Kórház és a Fejér Megyei Cukorbetegek
Egyesülete. Az idei év középpontjában
a nők betegséggel való viszonya áll,
különös tekintettel a gyermekvállalásra,
a várandósságra. Szombaton erről is lesz
szó a világnapi eseményen.

Világszerte, így hazánkban is az
adatok azt támasztják alá, hogy
egyre növekszik a cukorbetegek
tábora. Ezért is fontos feladat
az ismeretterjesztés, az oktatás,
hogy az emberek megismerjék
a cukorbetegség tüneteit, vagy
hogy tudják, mit tegyenek vagy
éppenséggel ne tegyenek akkor,
ha a környezetükben élő cukorbeteg rosszul lesz.
A Fejér Megyei Cukorbetegek
Egyesülete hat alkalomból álló
oktatóprogrammal készült a
diabétesz világnapra. A sorozat
záróeseménye szombaton lesz,
melyre ismeretterjesztő előadással és állapotvizsgálattal,
vércukorszint-méréssel készülnek. A nemzetközi szövetség
által kiemelt adatok alapján
elmondható: hét nőből egy

terhességi cukorbetegségben,
míg tíz nőből egy diabéteszben érintett. Jelenleg mintegy
százkilencvenkilencmillió
diabéteszes nő él a világon, számuk pedig a becslések szerint
háromszáztizenhárommillió
körül lesz 2040-re. A szövetség
által megfogalmazott kulcsüzenet éppen ezért a következő:
minden diabéteszes nőnek
biztosítani kell az egészségi
állapotuk javításához szükséges
feltételeket!
A Fehérvár magazin Hagymásy
László főorvost kérdezte minderről: „Arra hívnám fel a hölgyek
figyelmét, hogy a várandósság előtt
is fontos figyelni a testsúlyra! A
diabétesz kialakulására az is hatással lehet, de fontos a rendszeres
testmozgás és a megfelelő, egészséges táplálkozás. A várandósság
ideje alatt vegyenek részt a gondozáson, ami egyébként kötelező is.
Hazánkban a terhesgondozás része
a terhességi cukorbetegség szűrése.
A terhességi cukorbetegség az anya
és a baba számára is kockázatot
jelenthet, növeli az anyai és a magzati szövődmények veszélyét. Ez a
kockázat csökkenthető a terhesség
során jelentkező szénhidrátanyagcsere-zavar időben történő felismerésével és kezelésével.”

Világnapi program a hétvégén

Fotó: Simon Erika archív

Látrányi Viktória
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November 11-én, szombaton tíz órakor ismeretterjesztő programra várják az érdeklődőket
a Fehérvári Civilközpontban. A tervek szerint előadást tart Balsay Miklós, Kerényi Levente
és Hagymásy László főorvosok, Erdész Erzsébet dietetikus, továbbá Kóródi Juhász Zsolt, aki
maga is cukorbeteg. A kezdés előtt egy órával lehetőség lesz állapotvizsgálatra, vércukorszint-mérésre, konzultációra. Minden érdeklődőt várnak a programra, nemcsak azokat,
akiket már érint a diabétesz, de olyan látogatókra is számítanak, akik többet szeretnének
tudni a megelőzésről.

Több ezer vizsgálatot végeztek el
Gáspár Péter
Az egészségmegőrzés jegyében fogott össze
ismét Székesfehérvár önkormányzata a Szent
György Kórházzal. Kedden délután ingyenes
szűrővizsgálatokkal, tanácsadással várták a
szakemberek a fehérváriakat az Alba Regia
Sportcsarnokban, ahol a szív és érrendszeri, urológiai, mozgásszervi, szájüregi és
stressz-szűrés mellett anyajegyvizsgálatra is
lehetőség volt a Szívügyünk Fehérvár városi
szűrőnapon.

Fotók: Molnár Artúr

A szív és érrendszeri, urológiai,
mozgásszervi, szájüregi és stresszszűrés mellett anyajegyvizsgálatra
is lehetőség volt, szakemberektől

tanulhatták meg a hölgyek az emlő
önvizsgálatának helyes módszerét,
és előjegyzést is kérhettek mammográfiai vizsgálatra. Az érdeklődők
kaphattak táplálkozási tanácsokat
a dietetikusoktól, és ellenőriztethették vérnyomásukat, vércukor- és
koleszterinszintjüket, vagy akár a
dohányzásról való leszokáshoz is
kérhettek segítséget.
A szűrőnaphoz kapcsolódva idén is
pályázatot hirdettek a szervezők az
óvodás és általános iskolás korosztálynak: az egészség, az egészségmegőrzés, az egészséges életmód
témájában alkothattak a gyerekek.
Az alkotások készítőinek Östör

Idén is megmozgatta a lakosságot a Szívügyünk Fehérvár városi szűrőnap. Az Alba Regia Sportcsarnokban arra is volt lehetőség, hogy a kórház szakorvosaival beszélgessenek a látogatók.

Annamária egészségügyi és sporttanácsnok adott át ajándékokat.
„Mi, fehérváriak büszkék vagyunk
arra, hogy az országban egyedül itt,
Székesfehérváron az egész várost meg
tudjuk hívni egy sportcsarnokba, és
szűrőnapot rendezhetünk a városrészi
szűrőnapok mellett, melyek ugyanilyen népszerűek évek óta.” – mondta
a rendezvényen Vargha Tamás.
Székesfehérvár országgyűlési
képviselője szólt arról is, hogy a
kormány nemrégiben újabb egészségügyi bérfejlesztésekről döntött,
amely érintette az orvosokat, a
szakvizsgával még nem rendelkezőket, a gyógyszerészeket és az egészségügyi szakdolgozókat is. „Emellett
a döntés mellett nagyon fontos az a
kormánydöntés is, mely támogatja a
szűrőprogramokat, hiszen az egészség
nem csak akkor fontos, amikor betegek
leszünk!” – tette hozzá Vargha
Tamás, aki úgy fogalmazott: össze
kell fognunk, hogy az orvosoknak
kevesebb munkát adjunk.
„Ha a szűrővizsgálatokon megfogadjuk azokat a tanácsokat, amiket a
szakemberek adnak, akkor tettünk egy
nagy lépést az egészségünk megőrzése irányába. Ezt tovább kell adnunk
unokáinknak és gyermekeinknek is!”
– emelte ki Csernavölgyi István, a
Szent György Kórház főigazgatója.
Elmondta, hogy a megelőzés rendkívül fontos a megbetegedések kapcsán, és egyáltalán nem mindegy,
hogy a gyógyító mikor találkozik
az adott problémával: „A legnagyobb

Az országban egyedülálló a rendszeres városi
és városrészi szűrőnapok sorozata Székesfehérváron – emelte ki Vargha Tamás

szervrendszerünk az érrendszer, ennek
kapcsán számos rizikófaktor van. Ilyen
a magas vérnyomás, a cukorbetegség
vagy a magas vérzsírszint. Fontos,
hogy ezek célértékre be legyenek
állítva.” – emelte ki a főigazgató,
majd köszönetet mondott kollégáinak áldozatos munkájukért, akik
a szűrőnapon gyógyítói hitvallásuk
alapján teszik a dolgukat, és nem
várnak érte hasznot azon kívül,
hogy a lakosság egészségesebb
legyen.
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A legnehezebb időkben is Istent szolgálta

Mindszenty-emlékérmet ítélt oda a bíboros
nevét viselő társaság Barlay Ödön Szabolcs
atyának. Az elismerést Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság elnöke személyesen hozta el és adta át
székesfehérvári otthonában a kilencvennyolcadik születésnapját ünneplő díjazottnak.

Kilencvennyolc év életútja
dióhéjban

Fotó: Simon Erika

Barlay Ödön Szabolcs szinte az
utolsó ma is élő szerzetes, akit
Mindszenty József szentelt pappá
1944-ben. Sorsuk Isten szolgálatában ezt követően is összefonódott, hiszen a bíboros Rómában
másodtitkárává fogadta a fiatal
paptanárt. Ezekről a feladatokról
valamint az üldöztetés éveiről
is mesélt Barlay Ödön Szabolcs
kedden este, amikor kilencven�nyolcadik születésnapján székesfehérvári otthonában személyesen
vehette át a Mindszenty-emlékérmet.
Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a Mindszenty Társaság
elnöke köszöntötte a kitüntetettet,
a közel száz évet átfogó felterjesztés alapján megelevenítve a kezdeteket, a titkos misék és hittanórák
történetét. „A Jóisten sokáig éltette,
de éltesse még továbbra is a keresztény Magyarország javára fizikai és
szellemi egészségben!” – fogalmazta
meg születésnapi jókívánságát az
elnök.

és személyesen adta át a Mindszenty-emlékéremhez kapcsolódó
alkotását. Az átadáson jelen volt
Spányi Antal megyés püspök, aki
maga is Mindszenty-emlékérmes,
Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
és Cser-Palkovics András polgármester is.
Forrás: ÖKK

Isten szolgálatában máig aktív szerepet vállal Barlay Ödön Szabolcs, aki a világgal és a
fiatalokkal való kapcsolattartáshoz az internet és a modern technikai vívmányait is használja.
Honlapja: www.inditlak.eoldal.hu.

Barlay Ödön Szabolcs élettörténete nem más, mint a hit megtartásáért végzett elhivatott és ma is
aktív tevékenység. Ezért a szolgá-

latért mondtak köszönetet neki. A
születésnapi köszöntéssel egybekötött díjátadáson Szabó Imrefia
Béla szobrászművész is részt vett,

Barlay Ödön Szabolcs 1919. október
31-én született Kassán. Ciszterci
szerzetes, paptanár, irodalom- és
egyháztörténész, bölcsészdoktor,
cserkészvezető, 1988 óta a történettudományok kandidátusa. A fiatalok
„földalatti” oktatásával foglalkozott, ezért a kommunista diktatúra
kitiltotta az ország összes iskolájából, megfosztotta papi szolgálatától. Államellenes összeesküvés
vádjával 1958-ban és 1961-ben
letartóztatták, több évnyi börtön
után amnesztiával szabadult. 1951.
és 1983. között papi tevékenységet
nem végezhetett. Megnősült, három
gyermeke született, később egyházi
engedéllyel visszalépett klerikusi
státuszba. 1994 óta Székesfehérváron lakik, Prohászka Ottokár
életének kutatója.
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Üldözött keresztények a Közel-Keleten
László-Takács Krisztina

Öt üldözött emberből négyet kereszténységéért
üldöznek – megdöbbentő adat, főleg nekünk,
közép-európai, békében élő keresztényeknek.
Kótai Róbert százados, tábori lelkész Koszovóban, Afganisztánban, legutóbb pedig Irakban
szolgált, ahol közvetlenül tapasztalhatta meg a
közel-keleti keresztények helyzetét. Lerombolt
templomok, házaikból elkergetett családok,
másodrendű állampolgárok, mártírságot vállaló
keresztények – címszavakban így lehet ös�szefoglalni az ottani helyzetet. A tábori lelkész
az Öreghegyi templomban tartott előadást
a témában. A nagyszámú hallgatóságnak az
előadás végén nem volt afelől kétsége, hogy
keresztényként nekünk is felelősségünk van.

Fotó: Kótai Róbert

Hogyan került Irakba, és mi volt a
feladata?
Az Iraki és Levantei Iszlám Állam
(ISIL/Da’esh) 2014 nyarán egy
villámhadjárattal elfoglalta Irak
északi és nyugati területeit, köztük
az ország második legnagyobb
városát, Moszult. A muzulmán mecsetek hangszóróin és röplapokon
keresztül felszólították a keresztényeket, hogy huszonnégy óra
leforgása alatt hagyják el a várost,
vagy térjenek át az iszlám hitre, és
fizessenek különadót. A menekülőknek az ellenőrzőpontokon le

kellett adniuk minden pénzüket
és ékszerüket. Az ISIS szélsőséges
fegyveresei felgyújtották a moszuli szír katolikus érseki palotát.
Szemtanúk és a katolikus érsek
is arról számolt be, hogy az Iraki
és Levantei Iszlám Állam harcosai
N betűvel jelölték meg a keresztények házait. A Koránban ugyanis
a naszara szóval jelölik a názáreti
Jézus követőit. Az egyházi vezetők, papok, szerzetesek és híveik
hajléktalanná, földönfutóvá – belső
menekültekké váltak.
Magyarország több területen is
hozzájárult, hozzájárul az Iszlám
Állam elleni harchoz. Az országgyűlés 2015. április 14-én döntött
a magyar részvételről: az Iraki
Kiképzés-biztosító Kontingens
legfeljebb százötven fővel települ
Irak Kurdisztáni Régiójába és vesz
részt a többnemzeti kiképzés-koordináló központ munkájában.
Én, mint katolikus tábori lelkész,
az első kontingens lelkészeként
vettem részt a feladatban, mindeközben pedig lehetőségem nyílt,
hogy segíthessem Magyarország
Erbili Főkonzulátusának munkáját
a vallási vezetőkkel, kisebbségekkel
történő kapcsolatainak kiépítésében. Tanácsadóként részt vettem a

A Qaraqosh-i lakóház, és ami maradt belőle

Fotó: Kiss László

Interjú Kótai Róbert tábori lelkésszel

Kótai Róbert öreghegyi előadásán beszélt az iraki keresztények helyzetéről

főkonzul kísérőjeként a vallásdiplomáciai találkozókon.
Mennyire látott bele az ottani keresztények mindennapjaiba?
Nekünk, európaiaknak, a Közel-Keleten vallásdiplomáciai munkát
végezni nem egyszerű dolog.
Elsősorban iszlám berendezkedésű
társadalmakról beszélünk, melyek
kisebbsége – sajnos mára tényleg
csak kisebbsége – a keresztény vallású közösség. A számok tükrében
ez azt jelenti, hogy míg az ezredfordulón Irakban másfél millió keresztény élt, mára csak kétszázötven
és négyszázezer közötti a számuk.
Döbbenetes, de a tizenhét év alatt
ötödére csökkent a létszámuk, ami
azt jelenti, hogy a társadalom egy
százalékát vagy azt sem teszik ki. A
hivatalos találkozók alkalmat adtak
arra, hogy autentikus forrásból,
érsekektől, püspököktől, atyáktól,
muszlim vallási vezetőktől, mámusztáktól kapjunk tájékoztatást
a mindennapjaikról, a közösségük
életéről – ez egyben lehetőséget is
adott arra, hogy személyes barátságok alakuljanak ki. Mindig szívesen találkoztam Nicodemus Daoud
Matti Sharaf szír ortodox metropolitával, aki az elmúlt hónapokban Magyarország Kormányának
meghívására hazánkban járt. Ő ezt
a demográfiai változást a következőkkel magyarázza: „Ezerötszáz éve
kisebb-nagyobb nézeteltérésekkel,
de sikerült együtt élni a keresztény
közösségeknek az iszlámmal. A
másfél évezred küzdelmei alatt
– mongollal, tatárral – soha nem
fordult még elő olyan, hogy szent
ünnepeinket a saját templomainkban, szent helyeinken ne tudtuk
volna megtartani. 2015 óta fordul
elő ilyen. Ha számot vetünk, akkor
a kisebbséget mi fogadtuk be, most
pedig már mi vagyunk a kisebbség, csupán egy-két százalékát
alkotjuk a harminchatmilliós iraki
társadalomnak. Ezek a folyamatok
felgyorsulnak. Az ISIL/Da’esh és
az erős síita iszlamizációs nyomás
a keresztény családokat a magánéletükben teszi teljesen tönkre,
bekényszerítve pár négyzetméteres

lakókocsikba, kényszerszálláshelyekre mint belső menekülteket,
menekülteket. A demográfiai
robbanás, a kiszolgáltatottság
és a magánszféra teljes hiánya a
keresztény családok gyermekvállalási lehetőségeit is korlátozza, ezzel
pedig a kisebbség még kisebb, még
gyengébb lesz.”
Az ottani keresztény emberek, keresztény családok sem mások, mint
itthon. Dolgoznak, tanulnak, házasodnak, jövőt terveznek. Békében
és biztonságban szeretnének élni.
Az értékrendjük, erkölcsük ugyanaz, mint a miénk, az ünnepeik megegyeznek a mieinkkel. Ugyanúgy
élnek, mint mi. Házaik, berendezésük, ruházatuk oly hasonlóságot
mutat, mintha egy alföldi faluban
találkoztam volna velük, mintha
évezredek óta ismernénk egymást,
de egy dologban sokkalta gazdagabbak, mint mi: sokkal erősebb a
hitük, és ez ragyog a romok felett.
Ez a gazdagság nem anyagiakban
mérhető, hanem attól értékes, hogy
senki, de senki nem tagadta meg
a hitét, senki nem tért át az iszlám
hitre, senki nem fizet adót azért,
hogy megtarthassa a szélsőséges
iszlámtól eltérő vallását. Inkább
vállalták a vértanúságot, inkább
földönfutókká lettek. Azokra a
keresztény testvéreinkre gondolok,
akik elveszítették mindenüket,
csak az Istenbe vetett hitüket és a
jobb jövő iránti reményüket nem.
Előadásából az is kiderült, hogy
egy archaikusabb kereszténységről
beszélünk, olyan hagyományt őriznek,
melynek alapjait Szent Tamás tette le.
Sőt ők még mindig a Jézus korában
beszélt arámi nyelvet használják szertartásaikban.
A kereszténység abba a térségbe,
melyet mondhatunk Mezopotámiának is, az első és második században érkezett meg Krisztus után,
Szent Tamás és tanítványai, Addai
és Mari révén. Addait nevezhetjük
Tádénak is magyarul, ő a hetvenkét
tanítvány közül való volt. Szent
Tamás apostol után Tamás-keresztényeknek is szokták őket nevezni.
Az ottani keresztény egyházakat ta-
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lán négy csoportba lehetne osztani:
a keleti rítusú katolikusok (babiloni
káld, szír, örmény, görög melkita
katolikusok), a keleti egyházak,
melyek az ortodoxiához tartoznak, az asszír keresztények – ők a
keleti arab ortodoxiát képviselik
– valamint a protestáns egyházak
képviselői, akik az 1930-as években
az olajmunkásokkal érkeztek a
térségbe. Történelmében gazdag és
misztikus egyházi kultúra Krisztus
nyelvén. Az arámi nyelvet nem
csak liturgikus nyelvként használják – azt inkább óaráminak vagy
liturgikus arámi nyelvnek mondanám – hanem egymás között is egy
köznyelvi változatát beszélik.
Hogyan látja, mi az, ami erőt ad nekik?
A hitük. Az elmúlt nyáron töltöttem két hetet Irakban, az egyik
napon Jakab atya, aki szír ortodox
szerzetes, elvitt magával Quaraqosh-ba. Ez egy százhuszonötezer fős keresztény településnek a
része, mely év elején felszabadult
az Iszlám Állam fennhatósága alól.
Az úton elkísért bennünket az atya
unokahúga és a férje is. Először
látták saját szemükkel újra az otthonukat. Tanúja lehettem annak,
milyen az a szomorú döbbenet,
amikor valaki a saját szemével látja
és lép be abba a házba, amelyből
korábban menekülniük kellett, s
most szembesül azzal, hogy nincs
semmije, csak a romjai és a hamva
a múltjának. Ki volt égve az egész,
szét volt verve, szét volt rabolva,
nem volt ott más, csak a puszta fal.
Valamikor ez egy gyönyörű négyszobás ház lehetett, ahol három
gyermeket neveltek.
Tegnap üzentet váltottunk Jakab
atyával, ennek kapcsán érdeklődtem unokahúga és családja
hogyléte felől. Visszaköltöztek-e a
házukba? Újraindult-e az élet? Azt
a választ kaptam, hogy igen, bár
Quaraqosh területi hovatartozása a
Bagdad és a Kurdisztáni Regionális
Kormányzat közötti belpolitikai feszültség okán egyelőre vitatott, ami
nehézséget jelent, de hittel minden
megy, ezért újrakezdik. Üzenem
nekik, írtam, hogy sokan imádkozunk értük. Kisvártatva megérkezett a válasz, hogy köszönik, és ha
legközelebb arra járok, az ő házuk
az én házam is, látogassam meg
őket, mindig szeretettel várnak.
Erre gondoltam, mikor azt mondtam, hogy a romok felett fényesen
ragyog a hitük, s azt sem felejthetjük el, hogy az ő szenvedéseik és
az üldöztetésük a bizonyíték arra,
milyen értéke van a keresztény
hitünknek!
Ezek szerint a lelki hovatartozás
sokkal többet jelent számukra a fizikai
hovatartozásnál. Említette az előadásában, hogy a keresztény családok
többsége nem szívesen emigrál.
Az egyházi vezetők mindent
megtesznek azért, hogy segítsenek
a keresztény családoknak, akik
úgy határoztak, hogy maradnak és
méltósággal szeretnének élni ősi
földjükön. A megtartó erő a hit és
az egyház. Azonban a befektetett
energia ellenére egyre nehezebb a
látókörükben lévő embereket ott
tartani és reményteli jövőképet
mutatni a maradás indokaként.
A bagdadi kormányzat valamint a
nemzetközi katonai koalíció eddig
Mosul megtisztítására koncentrált.

Nem fókuszált az újjáépítésre,
nem rendelkezik átfogó tervvel. A
2017. szeptember 25-i függetlenségi népszavazás destabilizálta az
egyébként is törékeny belpolitikai
helyzetet a bagdadi kormányzat
és a kurd regionális kormányzat
között. A pesmergák által az Iszlám
Államtól visszafoglalt és felügyeletük alá vont területek, Kirkuk, a Ninive-fennsík újabb területi jogviták
forrása lett egyazon államon belül.
A bagdadi kormányzat oldalán
megjelenő síita milíciák felerősítik
az államon belüli fegyveres konfliktusok lehetőségét. A területi hovatartozást illetően pedig egyértelmű
vesztesek a keresztény közösségek,
leginkább a Moszul környéki
területeken. Egyre inkább jellemző
a bizonytalanság a térségben, mely
az elvándorlást erősíti.
A közel-keleti keresztényüldözésről
egyre többet hallani, különösen azóta,
amióta Európa határait migránsok
tömege lépi át. Holott a probléma korábban kezdődött. Hogyan látja, miért
nem beszéltünk erről előbb?
A háború Irakban és Szíriában
súlyos károkat okozott a keresztény
kisebbségeknek – az asszír, káld,
szír katolikus és ortodox, örmény
felekezeteknek. Saját hazájukban
üldözött keresztényekről van szó,
akik méltósággal szeretnének élni,
visszatérni elhagyott otthonaikba.
A romokból hittel szeretnének egy
jobb világot építeni. Az elkötelezettség és a kockázat magas, különösen akkor, amikor a közösségekben a felek közötti bizalom sérült,
megszakadt. Az Egyház missziója,
minden keresztény missziója az,
hogy segítsen hidakat építeni. Ők
már csinálták ezt annak előtte az
évszázadok során. Most is képesek
lesznek rá, ha mellettük állunk!
Kiemelten fontosnak tartom,
hogy a tények figyelembevételével
beszéljünk a keresztényeket ért
atrocitásokról szerte a világon.
Nevezzük néven: igenis van keresztényüldözés a 21. században,
és a saját lehetőségeinkhez mérten
tegyünk ellene, de a szolidáris
szeretetünk az imádságban is meg
kell, hogy mutatkozzék!
Egy kereszténynek innen, Magyarországról van-e felelőssége az üldözöttek
iránt?
Ma sokat beszélünk az emberi
jogokról, emberi méltóságról,
toleranciáról, esélyegyenlőségről.
Szerintem egyetlen intézmény sem
működhet Európában esélyegyenlőségi terv nélkül. Miért kellene szó
nélkül hagyni azt, hogy 2017-ben
vallási hovatartozása miatt valakit
hátrányos megkülönböztetés ér?
Miért ne nevezhetnénk nevén a
dolgot, hogy a világ számos pontján
különböző iszlamista terrorszervezetek és milíciák üldözik a keresztényeket, gyilkosságokat, népirtást
követnek el a keresztények ellen?
Miért ne lenne nekünk, európai keresztényeknek kötelességünk, hogy
erről tárgyszerűen és világosan
közbeszédet folytassunk, akár egy
templomi előadás keretein belül,
felerősítsük az ő szenvedéseiknek
a hangját, és világosan elítéljük az
őket bántalmazó terrorszervezeteket?
A kereszténységünkből fakadó
állapotbeli kötelességünk, bárhol
is éljünk a világban, hogy Isten

szeretetét képviseljük. Nekünk szeretettel kell lennünk a körülöttünk
élők iránt – ugyan ezt cinikusan
néha számon is kérik rajtunk – de
mindent el kell viselnünk? Élethivatásunk, hogy jót cselekedjünk,
bizonyos helyzetekben ellenszolgáltatás nélkül, akár hátrányos
megkülönböztetéssel.
Ha az ember innen magánemberként
segíteni szeretne, mit tehet?
A keresztény egyháznak megvan a karitatív belső hálózata, a
célirányos, garanciákkal rendelkező segélyprogramja. A Magyar
Katolikus Püspöki Konferenciának
is van külön erre a célra elkülönített adománygyűjtő számlaszáma,
célirányosan a térség egyházainak.
Székesfehérvár megyés püspöke,
Spányi Antal is több programot
– és itt a lelki programokra is gon-
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valósulhatott meg többek között –
csak a térséget figyelembe véve – a
Ninive-fennsíkon, Telsqof település
háború utáni városrekonstrukciója,
iskolaépítése, vagy a gyógyszertámogatási program az erbili Szent
József Kórház számára.
A fehérvári püspökkel együtt október
22-én Irakba utaztak volna, hogy
együttérzésünkről, segítségünkről biztosítsák az ottani közösségeket. Miért
hiúsult meg az utazás?
Belpolitikai okai vannak utazásunk
elhalasztásának, az ottani helyzet
nem tette lehetővé ezt az utat. Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy a
kurd függetlenségi népszavazás és
Kurdisztán önálló államként történő elismertetése veszélyes helyzetet
idézett elő. Ez nem azt jelenti, hogy
mihelyt lehetséges, ne indulnánk
útnak, mert tántoríthatatlanok

Fotó: Kótai Róbert

közéleti hetilap

A Székesfehérvári Egyházmegye az ebből a lerombolt templomból megmaradt keresztet őrzi a
székesegyház altemplomában

dolok – indított az adománygyűjtés
mellett. Mindezeken túl nagyon
fontos az imádság, mert hitünk
szerint ereje van.
Magyarország kormánya az Üldözött Keresztények Megsegítéséért
Felelős Helyettes Államtitkárságon
keresztül mindent megtesz azért,
hogy segítséget vigyen a bajbajutottaknak, a szenvedő közösségeknek, közvetlen támogatással
pedig konkrétan segítse a helyben
maradást illetve azokat, akik
vissza akarnak térni őseik földjére. Kormányzati támogatásból így

vagyunk. Személyes jelenlétünkkel, lelkipásztori látogatásunkkal
szeretnénk kifejezni azt, hogy a
pásztorok mellett állunk fizikai
értelemben is, akik a szétszéledt
nyáj egyben tartásán fáradoznak.
Az üldözött közösségek tagjait
pedig szeretnénk biztosítani arról,
hogy nem felejtettük el őket, fájdalmuk a mienk is, de ennek ellenére
merjenek reményteli jövőt tervezni
szülőföldjükön. A Székesfehérvári
Egyházmegye főpásztora és hívei
szolidáris szeretetben, imádságban
mellettük állnak.
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A Vörösmarty Színház műsora
A Pál utcai fiúk
November 10. 15 óra és 19 óra, Nagyszínpad
Jövőre veled ugyanitt
November 10. 19 óra, Kozák András Stúdió
Leonce és Léna
November 10. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
A hülyéje
November 11., 14., 15., 16. és 17. 19 óra,
Nagyszínpad
Európa, édes hazám!
November 12. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház
Pletykák
November 12. 19 óra, Nagyszínpad
A kerek kő
November 14., 15. és 17. 10 óra, Pelikán
Kamaraszínház
Mese a Látóhegyről
November 14., 15., 16. és 17. 15 óra, Pelikán
Kamaraszínház
Illúziók
November 17. 19 óra, Kozák András Stúdió

Látogatható kiállítások
Perényi Viviane és Perényi László kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Gasztrofotók és kések tárlata. Megtekinthető: november 12-ig.
Kohut Mihály képzőművész kiállítása
A Szabadművelődés Háza
A tárlat november 12-ig látogatható.
Kiállítás a HEROSZ rajz- és novellaíró-pályázatának alkotásaiból
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyerekrészlege
Megtekinthető: november 16-ig.
Képeslap-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Tárlat Sárosi István gyűjteményéből. Megtekinthető november 18-ig.
A Seuso-kincs
Szent István Király Múzeum
November 19-ig lesz látható a Seuso-kincs
mind a tizennégy ismert darabját bemutató
kiállítás a Szent István Király Múzeum
Dísztermében.
Metszéspontok
Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épülete
Film, képzőművészet, zene: esettanulmányok a nyolcvanas évek magyar filmjeinek
köréből. Megtekinthető: november 19-ig.
Ébel Endre sodronyingkészítő kiállítása
Művészetek Háza
A tárlat egy különleges vasas szakma
bemutatkozása. A tárlat megtekinthető
november 26-ig.
Kiállítás A Szabadművelődés Háza gyűjteményéből
Kisfaludi Közösségi Ház
Megtekinthető november 26-ig.
A Székesfehérvári Kárpitszövő Szakkör
kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
A kiállítás megtekinthető a könyvtár
nyitvatartási idejében december 2-ig.
Érdeklődni lehet: 22 329 436.
Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) festőművész kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető 2018. január 14-ig.

Programajánló

2017. november 9.

Fehérvár Hangja és Márton-nap
Programok november 9-től 19-ig.

Szabó Petra
November 9.

Toldi
19 óra, Igéző
Arany János művét Somos Ákos adja elő,
cimbalmon közreműködik Szabó Dániel. Az
estet november 10-én, pénteken, ugyanezen
időpontban megismétlik.

November 10.

Asszonyműhely
14 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Az érdeklődők új technikával varrhatnak
ajándékzsákokat és fenyőfadíszeket.
Kiállítás a Szent György Alkotókör munkáiból
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A kiállítást Szabó Bakos Zoltánné, a Szent
György Kórház ápolási igazgatója nyitja meg.
A tárlat december 3-ig látogatható.
Tamaskovics György kiállítása
16 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
Tamaskovics György faintarzia-művész tárlatát
tekintheti meg a közönség. A kiállítást T.
Vajda Márta nyitja meg. A tárlat január 6-ig
látogatható.
Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30 és 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Nagy fényerejű vetítővel Falvay Miklós vezetésével lélegzetelállító látványvilágot festenek a
mauzóleum homlokzatára.
Alba Fehérvár KC – MTK Budapest
17.30, Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda Magyar Kupa-mérkőzés.

Márton-nap
16 óra, A Szabadművelődés Háza
A tánccsoportok bemutatója mellett interaktív mesés játékok lesznek Baboth Dórival, majd 17 órától
kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket.
Márton-napi kézműves foglalkozás, gyermekjátszó és táncház
Táncház
17 óra: Kézműves foglalkozás Józsa Szaka Kata
nemezműves, a Népművészet Ifjú Mestere
irányításával
18 óra: Népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó
Krisztina vezetésével
19:30: Táncházi mulatság Kiss Gábor irányításával
Muzsikál a Galiba zenekar.
Márton-napi Vigadalom
18 óra, Városi Piac
Lehet kóstolni ludaskását, többféle ízletes
újbort, Fellép a Matyi és a hegedűs mulatósegyüttes és az Alba Regia Nyugdíjasegyesület
Művészeti Néptánccsoportja. A zenét a Royal
Duó szolgáltatja. Asztalt foglalni Bors Lászlónénál lehet a 30 650 2972-es telefonszámon.
Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30 és 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Nagy fényerejű vetítővel Falvay Miklós vezetésével lélegzetelállító látványvilágot festenek a
mauzóleum homlokzatára.
Paradicsom zenekar
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Koncert.

Vörös István-koncert
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Dalok a Prognózistól napjainkig.

November 12.

Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Megtanulható, hogy lehet természetes, káros adalékoktól mentes alapanyagokból, a bőrünknek és
az ízlésünknek megfelelő krémeket, kozmetikumokat készíteni. Ezúttal a szappankészítés fortélyait
leshetik el az érdeklődők. Információ, regisztráció:
krizsany.anna@szikm.hu, 22 315 583, 70 338 6173,
tunderkonder.tanf@gmail.com, 30 216 4440.
Gá, gá, gá, menjünk világgá!
11 óra, Igéző
Babaszínház. A Babos Bábos Társulat előadása.
Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30, 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Nagy fényerejű vetítővel Falvay Miklós vezetésével lélegzetelállító látványvilágot festenek a
mauzóleum homlokzatára.

November 13.

Mindennapi élet a középkorban
Koronás Park
A Koronás Park kiállításán a gyerekek bepillantást nyerhetnek a IX-X. században élt ember
mindennapjaiba, a hadászati eszközökön át
egészen a korszak viseleti sajátosságaiig. A
kiállítás elsősorban a korszak érdekességeire,
vívmányaira fókuszál játékos, interaktív módon. A kiállítás megtekintése előtt a gyerekek

Színinger
18 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megnyitja Szűcs Erzsébet művészettörténész
és Oláh Gergely Máté, az alkotó. Megtekinthető 2018. január 14-ig, keddtől vasárnapig 10-től
18 óráig.
Paraba Swingklub
18 óra, Paraba
Minden pénteken tánctanítás, majd zene.
22. Páholyszemle
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Ember Juditra emlékeznek a szervezők: Dér
Asia Visszahúz a múlt – Ember Judit portréja
és Skrabszki Fruzsina Elhallgatott gyalázat
című filmjei lesznek láthatók. A vetítés után a
két rendező és Grunwalsky Ferenc lesznek a
beszélgetés vendégei.
A Muzsikás Együttes koncertje
19 óra, Köfém Művelődési Ház
Vendég: Kacsó Hanga népdalénekes. Érdeklődni
és helyet foglalni a 22 531 610-es számon lehet.
BSW zenekaros nagykoncert
22 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Sosem játszott dalok.

November 11.
Fehérvár Hangja elődöntő
10 óra, Alba Plaza
Az idei Fehérvár Hangja tehetségkutató
legjobb huszonnégy versenyzője közönség
előtt mutatkozik be november az Alba
Plaza színpadán.
A nagyhatalmú sündisznócska
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Meseolvasás és kézműves foglalkozás.
Halász Judit-koncert
11 óra, Művészetek Háza
Koncert gyerekeknek és felnőtteknek. Felhőtlen szórakozás az egész családnak, ahol kicsik
és nagyok együtt énekelhetnek!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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közéleti hetilap
feladatlapot kapnak, melyben különböző
játékok segítségével fedezhetik fel a kiállítást
az animátor közbenjárásával, aki tárlatvezetéssel teszi színesebbé a programot. A kiállítást
november 24-ig, az intézmény nyitvatartási idejében (8 és 18 óra között) lehet megtekinteni.
Sárkányok földje
16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly
Géza utcai Tagkönyvtára
Veres Judit vetítéses előadása Indonéziáról. A
belépés díjtalan.

A Hogy vagy? projekt célja, hogy többet
tudjunk arról, hogyan érzik magukat a nők itt
és most, Magyarországon. A kiscsoportos, nem
nyilvános beszélgetések egy kutatás részét képezik. A beszélgetések regisztrációkötelesek, a
hogy-vagy.hu weboldalon minden információ
elérhető.

November 16.

Patikusinas szakkör
9 óra, Szent István Király Múzeum
Az érdeklődők készíthetnek légúttisztító
mellkenőcsöt, gyógyfogkrémet, visszérkrémet, levegőfertőtlenítő sprayt, ekcéma
elleni krémet, zselét bőrirritációra, lábgomba elleni szert. Mindezt természetes
anyagokból.

Agócs Sándor: Lepkék a könyvtárszobában
18 óra, Királykút Emlékház
Könyvbemutató.
Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
Meghívott vendégek: Ocskay Gábor és és
Kovács Ignác, beszélgetőtárs: Bobory Zoltán.

November 17.

November 14.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
P. Maklári Éva, Cserta Gábor és Bobory Zoltán:
Egymásra hangolva. Verses, zenés est.

November 15.

Székesfehérvári Hogy vagy? beszélgetés
17 óra, Igéző

Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30, 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Nagy fényerejű vetítővel Falvay Miklós vezetésével lélegzetelállító látványvilágot festenek a
mauzóleum homlokzatára.
Jövőre veled ugyanitt
19 óra, Igéző
Az SK társulat előadása.
Ganxsta Zolee és a Kartel – K.O. lemezbemutató
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 18.

Radetzky Jenő-domborművel
bővül a múzeumi panteon

Esküvő kiállítás
10 óra, Novotel Hotel
Cukrászok, sminkesek, fotósok, menyas�szonyiruha-bemutató és megannyi olyan
dolog, ami egy álomesküvőhöz szükséges.
A rendezvény november 19-én is várja az
érdeklődőket.

Radetzky Jenő életműve előtt tisztelegve
november 11-én, szombaton 11.30-kor avatják
fel emlékdomborművét a Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épületének falán.
Nagy Benedek szobrászművész bronzból készült
alkotása Székesfehérvár önkormányzata
támogatásával valósult meg, emléket állítva a
székesfehérvári múzeum halhatatlanjai között a
neves ornitológusnak.

Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30, 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Nagy fényerejű vetítővel Falvay Miklós vezetésével lélegzetelállító látványvilágot festenek a
mauzóleum homlokzatára.
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Groupensax-koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszest.

A Barátság mozi műsora

November 19.

Budapest Noir
November 16. 20 óra
Magyar krimi-dráma.

Botanikai séta a Károlyi-kastély parkjában
14 óra, Károlyi-kastély
A látogatók felfedezhetik a 22,5 hektáros történelmi kertet, a frissen telepített
növényeket. A séta során bemutatják a
100-170 éves meglévő őshonos és egzóta
faállományt, a csónakázó tavat és a gloriette
épületét is.

Viktória királynő és Abdul
November 10. és 17. 18 óra, november 13.
20 óra
Feliratos angol-amerikai életrajzi dráma.

Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30, 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Nagy fényerejű vetítővel Falvay Miklós vezetésével lélegzetelállító látványvilágot festenek a
mauzóleum homlokzatára.

Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság
Az Aranycsapat Alapítvány Székesfehérvár önkormányzata támogatásával rendezi meg a hétvégén a 13. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság
döntőjét. A versenysorozatra kétszázötven fiatal
érkezik Erdélyből, a Felvidékről, a Délvidékről és
Kárpátaljáról.
A háromnapos program ünnepélyes megnyitóját
november 10-én, pénteken este a városházán
rendezik. November 11-én, szombaton a Szent
István-székesegyházban ökumenikus imádság,
majd a Nemzeti Emlékhelyen koszorúzás lesz, ezt
követően zajlanak a sportmérkőzések. A kézilabdameccseket a Tóvárosi Általános Iskolában, a
sakkot és az asztaliteniszt a Németh László Általános Iskolában, a birkózást a Honvéd Szondi SE
csarnokában rendezik, az irodalmi és történelmi
vetélkedők pedig négyfős csapatokban zajlanak
a Fehérvári Civilközpontban. Az ünnepélyes záró
rendezvényt és a díjátadót 12-én, vasárnap a
Tóvárosi iskolában tartják.

Dupla szerető
November 10. 20 óra, november 13. és 14.
18 óra
Feliratos francia-belga thriller.
Szörnyen boldog család
November 11. 16 óra
Német animációs film.
Rodin – Az alkotó
November 11. 18 óra, november 14. 20 óra
Francia életrajzi film.
Emlékszem rád!
November 11. 20 óra, november 16. 18 óra
Magyarul beszélő izlandi horror.
Happy end
November 17. és 18. 20 óra
Feliratos francia-osztrák-német filmdráma.
A kis vámpír
November 18. 16 óra
Magyarul beszélő német-angol-dán-holland
családi animációs film.
Dzsungel
November 18. 18 óra
Magyarul beszélő ausztrál-kolumbiai
kalandfilm.

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra meghirdeti:

.

Pályázati felhívás
A Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a Városi Piac őstermelői
asztalainak bérlésére pályázatot hirdet.
Bérleti szerződés időtartama:
2018. január 1-től 2019. december 31-ig (2 év)
Az asztalok bérleti díjai licittárgyalás útján kerülnek meghatározásra. Induló bérleti díjak az asztalok elhelyezkedése szerint
változó.
Benyújtási határidő: 2017. november 20. 10:00 óra
Pályázatok bontása, helyszíne: 2017. november 20. 11:00 óra
A licittárgyalás időpontja: 2017. november 30. 10:00 óra
A pályázatokat írásban, zárt borítékban kell benyújtani a
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. - Piacfelügyelőség részére.
A borítékon fel kell tüntetni a megpályázott asztal sorszámát.
Bővebb információ a Piacfelügyelőség irodájában (22-314-156)
vagy az alábbi telefonszámon 0670-6699-183 kérhető.

Cím
Alapterület
(Székesfehérvár)
Jankovich F. u. 8. 3/2.
55 m2
Rigó u. 45. 4/15.
56 m2
Sarló u. 12. 9/6.
54 m2

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

1+2
2
2

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

30.250,37.800,29.700,-

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az
együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati
tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-0113118300100001 számú számlájára kell
- átutalni,
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon
10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést
követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A
pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati
eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett
pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
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.
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00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
08.40 Tégy úgy, mintha…
Vendég: Garai Orsolya
09.10 Stresszmentes övezet
– A túl sok információ.
Vendég: Földi Viktória
10.10 Reformötletek a
konyhában. Vendég:
Antal Vali
11.10 Sütemények, desszertek
az esküvőn. Vendég:
dr. Balogh Ibolya
12.00 Áttörés Plusz. Vendég:
Schrenk Éva, Horváth
Irma, FerenczyNagy Boglárka
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14.10 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
14.40 Elsősegély percek
Vendég: Takács József
17.10 Film kocka
18.10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
20.10 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – életmód
magazin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az
HEROSZ lakóinak.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11:10 Fejér Megye vadász
történelme. Vendég:
Szabó Imre
12.10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
Érdekességek,
aktualitások
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 Motorsport
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Palkó Zsuzsanna
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Autófittnesz
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
Németh Gábor
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Agenda– Kormányhivatali
műsoróra
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal
20:10 Nyitány – klasszikuszenei
magazin. Vendég:
Zemlényi Katica
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
08.10 Sport
09.10 Jogról konyhanyelven
09.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég
11.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok,
brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Kertész magazin
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ.
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey
Tímea és Fischer Imre
pszichológusok
11.10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Mozogjon mindenki!
15.10 Utazási magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.
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00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 5. rész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Tanárki
Gábor és Szűcs Ágnes
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bérces Viktor
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Tórizs Hajnalka
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Volenter István
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szoboszlai István
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers
19:30 Kvantum – tudományos
magazin
20:00 Alba Fehérvár – SZTESZEDEÁK kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:40 Tudományos esték sorozat
10. rész – Ritoók Ágnes:
A zalavári ásatások
legújabb eredményei
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szoboszlai István
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 5. rész
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Tanárki
Gábor és Szűcs Ágnes
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bérces Viktor
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Bíró Zsolt
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Magyar est – Az Alba
Regia Táncegyesület és
a Bekecs Táncegyüttes
(Erdély) közös műsora
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum – tudományos
magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Bíró Zsolt
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 6. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 Székely derbi
21:05 Vörösmarty
Irodalmi Szalon
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó 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: Schwab
Richárd 6. rész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso kedd
21:25 Zenei Világnap 1.
rész – ismétlés
22:10 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó 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:
Schéda Zoltán
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Kű
Lajos és Disztl László
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 A DOKTOR 10. rész – az
ORMOS Intézet magyar
gyártású televíziós
magazinműsora
20:40 Géniuszok kézfogója
– ismétlés
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó 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: Kű Lajos
és Disztl László
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Séllei
Györgyi 1. rész
18:30 A DOKTOR 10.
rész – ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Seuso kedd – ismétlés
21:25 Zenei világnap 2.
rész – ismétlés
22:05 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város közgyűléséről
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó 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 1. rész
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Séllei
Györgyi 2. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Koronázási szertartásjáték:
III. Béla – Az aranykor
trónusán
21:45 Tudományos esték
sorozat – Tarbay J.
Gábor: Kincsleletek a
késő bronzkorból
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 17. 20:35 Koronázási szertartásjáték: III. Béla – Az aranykor trónusán

közéleti hetilap

Legutóbbi rejtvényünknek egyetlen feladványa volt, egy idézet Prohászka
Ottokártól, Székesfehérvár egykori püspökétől. Olyan gondolatok ezek,
melyek örök érvényűek, így a mai korban is érdemes megfogadnunk. A
rejtvény mind a négy megfejtését összeolvasva kaptuk meg az értékes
gondolatot: Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét, eloszlatni
törekedjünk!
E heti rejtvényünk Márton napjához kapcsolódik, amit lapunk megjelené-

Rejtvény

FehérVár
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sét követően ünneplünk. Első megfejtésünkből kiderül, pontosan melyik
napon ünnepeljük Szent Mártont.
Második kérdésünk is Mártonhoz kapcsolódik, vagyis a lúdhoz, amit már
az ókorban is ebben az időszakban fogyasztottak előszeretettel. Milyen
szerepet kap a lúd az ókori római mitológiában?
Harmadik feladványunk a keresztény Magyarországra kalauzol bennünket. Az utolsó megfejtésből kiderül, hogy Szent Márton milyen központi
szerepet kapott Magyarország lelki életében.
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Krisztik Csaba és az eleve elrendelés

Vakler Lajos

1983-ban születtél Margitán, Bihar
megyében, egy gyönyörűséges kicsiny
településen. Amikor Szentesen a középiskolában a dráma-irodalom szakot
választottad, az már valamiféle eleve
elrendelés volt?
Mindenképpen tudatos volt a döntésem. Margitán az általános iskola
után közvetlenül nem volt tervben,
hogy eljövök otthonról, mégis
Szentesre kerültem, mert specifikusan szerettem volna tanulni, és
a fejemben eldőlt, hogy színész
szeretnék lenni.
Egyenes utad vezetett a főiskolára, és
egy olyan társaságba kerültél Lukáts
Andor és Jordán Tamás osztályában,
akik ma is visszaköszönnek itt Székesfehérváron: Andrássy Máté, Nagy
Péter és Kádas Józsi.
Igen érdekes osztályunk volt, az
biztos. Huszonketten voltunk, ami
óriási létszámot jelent. Nemrégiben volt a tízéves találkozónk, és
amikor bementünk a terembe, nem
hittem el, hogy abban a kicsi teremben annyian elfértünk. Hihetetlen
volt, hogy mi ott eltöltöttünk négy
évet. Különleges volt a mi közösségünk, s ezt az osztályfőnökeinknek
köszönhetjük, elsősorban Lukáts
Andornak.
Egy rajongód írta: „Krisztik Csaba
generációjának egyik legkülönlegesebb
színésze. Az évek során tökéletesre
csiszolt orgánumát és fizikai kondícióját bármilyen helyzetben és karakterben kiválóan tudja kamatoztatni.”
Valóban ilyen vagy?

Hamlet

Fotók: Simon Erika

Krisztik Csaba, a Vörösmarty Színház művésze
érdemelte ki idén a Kaszás Attila-díjat. A Junior
Príma díjas színművész 2013 óta a fehérvári
társulat tagja.

Vérnász

A fizikai állapotot egy fokkal
könnyebb ápolni, odafigyelés és
kitartás kell hozzá, igyekszem
kihasználni az adottságaimat. Az
orgánumról annyit, hogy szintén
adottság, s leginkább azon múlik,
miként fedezi fel az ember eszközként.
A főiskola után Debrecenbe szerződtél.
Tudatos választás volt?

Csányi János és Vidnyánszky Attila
hívott minket, az osztályunk nyolc
tagját. Úgy éreztem, ez megfelelő
döntés, még nem éreztem magam
kellően felnőttnek ahhoz, hogy
egyedül nekivágjak a színházi
életnek.
Megerősítést jelentett a társaid és
Vidnyánszky Attila jelenléte. Az első
szereped is egy Vidnyánszky-rendezés

volt. Ugyanakkor mindössze három
esztendőn át tartott a debreceni időszak, jött a Forte.
A Forte Társulatot részemről az a
vágy hozta, hogy mindenképpen
szerettem volna továbbfejlődni, s
Horváth Csaba ajánlata, miszerint
nagyszerű mesterektől tanulhatok,
meggyőző volt. Testről, testtudatról,
színpadi jelenlétről, egymással való
létezésről tanultunk, a tánc alapjainak különböző aspektusaival közelítették meg a szakmát.
Feszegettétek a mozgásszínház kereteit?
Én csak a saját kereteimet, a
tudásom határát igyekeztem minél
jobban kitolni, csak csináltam, amit
kért, és azt éreztem, hogy egyre
többet tanulok.
Ha ilyen jól érezted magad, mi vitt rá,
hogy néhány esztendő múltán csapot-papot itt hagyva elindulj Londonba
lelked jobbik felével?
Ebben közrejátszott, hogy számtalan sérülés gyötört, emellett a
testi-lelki hozzáállásom is szövevényes. Hajlamos vagyok túllőni
a célon, ami önmagamat illeti, és
általában csak akkor kapok észhez,
amikor már mindenem fáj. Ez is
egy fázisa volt az életemnek, akkor
nagyon sok problémával küszködtem.
Elég volt ez az egy esztendő ahhoz,
hogy visszatalálj önmagadhoz?
Vágytam vissza a színpadra, és elég
nagy lendülettel tértem vissza. Tulajdonképpen ez a távolság jót tett
mindannyiunknak. Akkor készült
el A nagy füzet című előadásunk,
amely a Forte életében egy korszakos pillanatot jelentett.
Ez az időszak hozta meg számodra a
Junior Príma díjat is. Itt, Székesfehérváron 2013-ban, mikor megérkeztetek,

megérezhettük, mennyire más tud
lenni a színház. Milyen gondolatokkal
érkeztél Fehérvárra?
Színházi életemben eddig mindig
új dolgokkal találkoztam, és itt
is új dolgok készülődtek. Szimpatikus volt a város hozzáállása,
az egybegyűjtött emberek. Olyan
szakmaisággal találkozhattam,
amivel korábban egyik színházban sem. Alázatos, érzékeny
emberekkel dolgozhatunk együtt,
akikkel nagyon jó közösséget alkotni, és ez nemcsak szimpatikus,
de imponáló is.

FehérVár
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Nehéz szívvel beszélünk Kaszás Attiláról, hiszen ő egy különleges személyiség volt, ma is fájdalmas a hiánya.
Kicsit olyan volt, mint te. Töprengő,
tűnődő, néha önpusztító, szárnyaló.
Mit jelent számodra ez a díj?
Összetett érzések kavarognak bennem. A saját társulatom elismerése
egy végtelenül jóleső érzés, a többi
társulat tagjainak a bizalma felém
meglepő és mámorító érzés volt.
Az, hogy egyáltalán ismernek, hogy
tudják, ki vagyok. Az, hogy a nézők
ilyen szinten kifejezték hálájukat, már csak hab a tortán. Csak

A Mester és Margarita

a köszönetemet tudom kifejezni
mindenkinek!
Megkezdődött az évad, megannyi
nagyszerű darabbal.
Most kezdtük el próbálni Bertold
Brecht Jó embert keresünk című
darabját Bagó Bertalan rendezésében, november 25-én lesz a
bemutatója. Ezt követően a Forte
Társulattal következik Az olasz

Carmen

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707
www.szepho.hu

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

férfi című darab, majd Szikora
János rendezésében egy japán
kortárs dráma, a Kafka a tengerparton, nyáron pedig a Margitszigeti
Szabadtéri Színpadon láthatnak
a nézők: egy betyároperát fogunk
csinálni Horváth Csabával, Háy
János írta a szövegét. A főszerepet
fogom énekelni, alig várom! Már
most érzem a különlegességét.

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 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hőközpont;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!
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
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Melyik adventi vásárra utazzunk?

Kovács V. Orsolya
Két héten belül nyitnak a karácsonyi vásárok,
ideje eldönteni, hol szeretnénk ráhangolódni
az ünnepekre. Székesfehérvárról viszonylag
hamar eljuthatunk a világhírű német vagy cseh
adventi vásárokba, de akár az olasz kisvárosok
ünnepi hagyományaiba is belekóstolhatunk.
Vagy egyszerűen maradjunk itthon, hiszen
Fehérváron is átélhetjük az adventi időszak
varázsát!

Ha ünnepi ráhangolódás gyanánt
mégis felkeresnénk valamelyik
Európa-szerte híres karácsonyi
vásárt, először is azt érdemes
eldöntenünk, hány napot tudunk
szánni a forralt bor gőzével átitatott, mézeskalács illatú mókára. A
fehérvári utazási irodák kínálatából ugyanis szerencsére nem csak
egynapos kirándulások között
válogathatunk. A nagy adventi
hagyományokkal rendelkező
német, osztrák és cseh városokba – ha tehetjük – látogassunk el
több napra, járjuk be a környék
nevezetességeit, legyen az múzeum, fürdő vagy csokoládégyár, kinek-kinek kedve szerint! Nem kell
feltétlenül magunknak bajlódni a
programok összehangolásával és
a szálláskereséssel: a Székesfehérvárról induló szervezett utazások
között is találunk mindegyikre
lehetőséget. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ha most szeretnénk
adventi utazást foglalni, egy percet
sem tétovázhatunk! Sok szállás
már októberben telítődik, a buszos utakra is hamar elkapkodják
a jegyeket. Tekintsük át a kínála-

Fotó: travelzoo.com

Egynapos vagy többnapos?

Prágában történelmi épületek és mesés hangulat vár

tot, és válogassunk kedvünkre a
lehetőségek közül!

Ünnepi nyüzsgés Csehországban
Ha Prágába készülünk, az Óvárosban és a Vencel téren bolyonghatunk a karácsonyi bódék között
a mesésen kivilágított történelmi
környezetben. A rendkívüli építészeti örökséggel bíró városban
hosszú sétára érdemes felkészíteni lábainkat, az Aranyművesek
utcája, a Károly-híd vagy a Szent
Vitus-katedrális csak néhány a kihagyhatatlan látnivalók közül. Ha
több napot is szánunk az utazásra,
keressük fel Karlovy Vary elegáns

fürdővárosát, Brno belvárosát és
várát vagy a világörökség részét
képező Český Krumlov nevezetességeit.

Egy jó mézeskalács Nürnbergben?
Évente több mint kétmillióan
látogatnak el Európa legragyogóbb
és leghíresebb karácsonyi vásárára,
Nürnbergbe. Az elmaradhatatlan
mézeskalács és forralt bor mellett
a helyi vásár híres a roston sült
kolbászról és a szemet gyönyörködtető díszkivilágításról is. A főteret
benépesítik az árusok bódéi, míg
a szomszédos téren a gyerekek
számára külön karácsonyi vásárt

rendeznek be. Nürnberg, Németország műemlékekben egyik leggazdagabb városa a középkorban a
Német-Római Birodalom egyik legfontosabb városa volt, az újonnan
megválasztott királyok és császárok
itt tartották az első birodalmi gyűlésüket. Évszázadokon keresztül
itt őrizték a német-római koronaékszereket. A nagyméretű óvárost
hét-nyolc méter magas fal övezi,
melyet bástyatornyokkal erősítettek
meg. Ha Nürnbergbe indulunk,
lehetőségünk van felkeresni egyúttal Wagner városát, Bayreuth-ot is,
szép barokk és rokokó palotáival.
Láthatjuk a híres Őrgrófi Operaházat, a Wagner-villát, vagy megte-

KÖRUTAZÁSOK

Kérje téli katalógusunkat!
Egzotikus utazásainkból:

Hotel Aquamarin , a gyógyító pihenés otthona

Ajándékozzon karácsonyra egészséget Hévízen!
FOGLALÁSI KÓD: FV 11.09.
szállás erkélyes szobákban • félpanziós ellátás • gyógyvizes fürdőrészleg
• finn és ÖKO szauna, ivókút és sószoba • masszázs • kávé / tea
egy „sütivel” az érkezés másnapján • fürdőköpeny, Wi-Fi, parkolás

39 200 Ft / 2 fő / 2 éjszaka*
* Felhasználható: 2018. január 2. és február 28. között • Előrefi zetés szükséges!
A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő, összege: 500 Ft / fő / éj (18 év felett)

Jamaica, a napfény szigete
Varázslatos Mexikó
Egyiptom, a Nílus ajándéka I.
Mesebeli India I.

november 9. – november 15.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ha üzlettel foglalkozik, akkor ott értékelhetik a forrófejűségét, a vállalkozó szellemét, és hogy szeretne
előrébb lenni. Más helyeken viszont rosszul jöhet
ki abból, hogyha egész héten házsártos és hirtelen
haragú lesz, még akkor is, ha saját vállalkozása van.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Mostanában kifejezetten jó hangulatban lesz, és ez főleg
abban nyilvánul meg, hogy rendkívül barátkozós kedvében
van; és minduntalan igyekszik új barátságokat kötni. Azért
ügyeljen arra, ha idegenekkel barátkozik, hogy nem baj, ha
nem szavaz mindenkinek mindjárt feltétlen bizalmat.

fp.
fp.
fp.
fp.

4 nap
4 nap
4 nap
3 nap

reg.
reg.
reg.
fp.

Adventi, buszos utazásainkból:
Adventi varázslat Türingiában
Adventi vásár Nürnbergben
Advent Drezdában
Adventi barangolás Ljubljanától Grazig

+ rept. ill.
htl. 4*
htl. 4-5*
htl. 5*
htl. 4*

544.000 Ft
522.000 Ft
234.000 Ft
195.000 Ft

FEHÉRVÁRI INDULÁS
htl. 3*
htl. 3*
htl. 3*
htl. 3*

66.500 Ft
54.900 Ft
54.500 Ft
49.900 Ft

Előjelentkezés az éves katalógus útjaira dec. 6-tól!
Valamely utazásunkra való jelentkezéskor e hirdetés bemutatásával 4% kedvezményt biztosítunk az
adott út részvételi díjából! Más kedvezménnyel nem vonható össze és 2017.11.09-12.31-ig érvényes.

Lepje meg szeretteit utazási utalvánnyal!
10.000, 50.000 és 100.000 Ft-os címletekben kapható irodánkban.

FEHÉRVÁR TRAVEL

8 3 8 0 Hé v í z , Ho n v é d u. 1 4 . • + 3 6 83 / 5 4 5 9 7 9
s a l e s @ h o t e l a q u a m a r i n . h u • www. h ote la q u a m a rin . hu

Horoszkóp

10 nap
11 nap
8 nap
9 nap

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

R01364/1996/2000

www.fehervartravel.hu

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Legyen elég türelmes, várja ki a dolgokat, illetve a
megfelelő időt, ha valamit lépni szeretne. Közben
igyekezzen rendezni a magánéleti és munkahelyi
problémáit is! Még szerencse, hogy e tekintetben kön�nyen megtalálja majd a közös nevezőt a környezetével.

Egy igazán különleges szerelem van kibontakozóban,
ami ráadásul tartósnak ígérkezik. Csak várja ki a
megfelelő pillanatot szándékának felfedésére, ne siessen el semmit! A párban élők ügyeljenek arra, hogy
ne kövessenek el semmit hirtelen ötlettől vezérelve.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ügyeljen arra a héten, hogy ne tegyen hamis kijelentéseket, és bánjon óvatosan a meg nem erősített
információkkal, illetve azokkal, amelyek nem megbízható forrásból származnak, különben könnyen
bajba keverheti magát!

A napokban meglehetősen flegma, lekezelő, bíráskodó lehet másokkal szemben. A környezete nem tudja
majd mire vélni a viselkedését. Ha nem akar barátok
helyett ellenségeket szerezni, akkor még időben fel
kellene hagynia ezzel a viselkedéssel!

FehérVár
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kinthetjük a mellette található Liszt
Ferenc Múzeumot.

Romantika Veronában

Fotó: nuernberg.de

Az egyébként is gyönyörű olasz
városok még jobban megszépülnek
az ünnepi időszakban: ilyenkor
adventi fények között is megcsodálhatunk olyan építészeti remekműveket, mint a milánói dóm, a
veronai aréna vagy Palladio palotái
Vicenzában. Idén Verona csöppnyi
karácsonyi vásáraiba is beköltözik
a legendás nürnbergi hangulat,
onnan is érkeznek ugyanis árusok,
akik hagyományos kézműves termékeiket kínálják az ide utazóknak.

Forgatag Győrben és Debrecenben
Persze nem kell külföldre mennünk
ahhoz, hogy színvonalas adventi
vásárt találjunk, ráadásul ha hazai
városba látogatunk, a magyar népi

Messze földön híres a mézeskalács Európa legismertebb karácsonyi vásárán, Nürnbergben

a Kossuth téri adventi vasárnapok
a közösségben megélt karácsonyi
vásár lehetőségét kínálják, felekezetek, hagyományőrzők, művészek
közreműködésével, közös gyertyagyújtással. Az ünnepi ráhangolódást, készülődést a Kölcsey
Központ koncertjei, karácsonyi
kézműves vásár a belvárosban és
a Nyitott városháza programjai
segítik.
De akik itthon készülődnek
karácsonyra, ők sem maradnak ki
az adventi forgatagból: a fehérvári
adventi vásár négy héten keresztül
várja vendégeit nemcsak árusok
seregével, de kulturális és hitéleti
programokkal egyaránt. Ráadásként már városrészi adventi programok is számítanak figyelmünkre,
ezek közül is kiemelkedik az
immár hagyományosnak mondható
Vízivárosi advent.

Fotó: youtube.com

és kézműves hagyományokat ápoló
vásári portékák, előadások és programok között válogathatunk.
A győri belvárosban, a Dunakapu
téren korcsolyapályát is találnak
a télen is mozgalmas kikapcsolódásra vágyók. A barokk épületek
között felépülő karácsonyi faluban
számtalan árus kínálja portékáját
a sült gesztenyétől a frissen sütött
pecsenyén át a kézzel készített csokoládéig. A legnagyobb
attrakció a karácsonyi fényjáték a
Széchenyi téren, ahol tíz percen át
láthatjuk és hallhatjuk a legszebb
magyar ünnepi verseket (köztük
Ady remekét Szabó Gyula csodálatos, feledhetetlen hangján) és
dalokat a bencés templom falára
kivetített különleges illusztráció
kíséretében.
Debrecenben is szép hagyományai
vannak az adventi várakozásnak:

Karácsonyi nyüzsgés Debrecen főterén

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Úgy érzi, hogy nincs szerencséje a szerelemben. Az egyedülállók sehogy sem lelnek új párra, úgy érzik, mindig melléfognak. Mindennek fényében a héten nem is kellene erőltetniük
az ismerkedést. A párban élőknek meg az az érzésük, hogy
nem értik meg őket, és nem tart semerre a kapcsolatuk.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Tele van tetterővel, mindenáron haladni akar előre.
Csak egy baj van ezzel, hogy már nincs kedve taktikázni, egyszerűen csak fejjel menne a falnak, átlépne
mások felett. Fékezze meg indulatait, és maradjon a
becsületesség és megfontoltság pályáján!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ügyeljen jobban az egészségére! Ne halogassa az
orvost, a kivizsgálásokat! Lehet, hogy nincs kedve
hozzá, de jobban jár, ha megelőzi a bajt. Ugyanakkor
ne hagyja, hogy korábbi kudarcélményei magakadályozzák abban, hogy valaminek újra nekifusson!

Ha bármilyen probléma merülne fel a munkahelyén, azt
kezelje kellő türelmemmel és megfontoltsággal! Ne essen
kétségbe, hogy aztán elhamarkodott megoldásokkal rukkoljon elő. Figyeljen arra, hogy bánik az ellenlábasaival:
ha szeretettel fordul feléjük, barátokká válhatnak!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanában több dologban is elbizonytalanodhat, mint
aki nem is tudja, igazából mire vágyik, mit szeretne elérni. Ám nincs miért aggódnia, mert a héten egyre-másra
érik majd a megerősítések. Az univerzum jeleket fog küldeni Önnek, nincs más dolga, mint észrevenni őket!

Jó lesz, ha gyakorolja az éberséget, mert bajuszakasztásra számíthat egy-két emberrel. De legalább érzi, hogy
az univerzum maximálisan támogatja, még akkor is, ha
időnként változtatnia kell céljain vagy az árral szemben
kell úsznia. De elhiheti, minden erőfeszítése kifizetődik!

FehérVár
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Kastélyok és életek

A Festeticsek nyomában – Dég (1. rész)
A török korban egy Batthyány Ádám nevű
vitéz – családja birtokszerzője – borzolta a
kedélyeket Csókakő vára körül. 1657-ben Moharem csókakői tihaja – azaz a vár alkapitánya
– feleségét és két leányát a Mór és Fehérvár
közötti országúton portyázó lovasai túszul ejtették. Ezer kocka kősó és huszonöt font selyem
volt a váltságdíj. A csókakői tihaja azonban
nem iparkodott a kiváltásukkal. Etesse, ruházza
őket a nőrabló! Már két év is eltelt, amikor az
ügy valahogy megoldódott. Azóta ezen derül
a világ.

No, ennek a Batthyány Ádámnak
volt a tiszttartója a horvát származású Festetics Pál, aki tehetségével
és egy gazdag özveggyel kötött házassága révén megvetette a későbbi
kiterjedt családi birtokok alapját.
Leszármazói közül az ugyancsak
Pál utónevű unoka megalapította
a híres keszthelyi ágat. Az ág jeles
képviselői Festetics György, a
Georgikon alapítója valamint a monacói herceg elvált feleségét nőül
vevő, küllemét tekintve férfiideál
Festetics Tasziló. A másik unoka,
Festetics Lajos pedig 1769-ben
tizenötezer katasztrális holdnyi
föld megvásárlásával megalapította
a dégi ágat. A homokos, mocsaras területen virágzó gazdaságot
teremtett. A dégi ághoz tartozók
életét 1945-ig, a birtok elvesztéséig
százhetvenhat éven át kísérhetjük
nyomon. Tolnai Festetics Lajos
alispán, Festetics Antal császári és
királyi kamarás, az 1857-ben birodalmi grófi rangot, majd 1874-ben
magyar grófi rangot szerző Festetics
Ágoston után fia, a gyermektelen
úrlovas, Festetics Pál főkamarás, a
főrendi ház örökös tagja lett az új
tulajdonos, majd őt követte testvérének, a földművelésügyi miniszteri posztot betöltő Andornak a fia, a
nyilas mozgalom egyik képviselője,

tás központja is volt, és amelyhez
vasrácsos „kóterház” kapcsolódott, udvarán a deressel. Az első
dégi uraság még itt, a mozgalmas
gazdaság, a rabtartó kóterház és

dévérkeszeg, harcsa, csuka, csík
akadhat a horogra. A hallal és
vaddal megterített terülj asztalkát
ehető gombák teszik teljessé. A
földi paradicsomban járunk. Nem

Dégen található Magyarország egyik legyszebb – és az egyetlen látogatható – klasszicista kastélya

a sokgyermekes jobbágyok sárból
készült házai közelségében élte az
életét.
A napóleoni háborúk gabonakonjunktúrája megtömte a család pénzes ládikáját. A kor méltán divatos
építészének, Pollack Mihálynak
szabadon szárnyalhatott a fantáziája a dégi süllyedék lösztakarója,
a Bozót-völgy gazdag vizei és a
medvehagymás ártéri erdő gyöngy-

Az árkádok alól csodálatos kilátás nyílik az angolparkra

a rossz hírű Nemzeti Szocialista
Párt alapítója, Festetics Sándor.
Dégen elsőként a kastélyra még
nem hasonlító késő barokk „úri
ház” készült el, a ma is álló,
hatalmas udvarral bíró terebélyes
épülettömb, amely a Festetics család lakhelyén kívül a birtokigazga-

Nemzeti Múzeum, 1815. és 1819.
között épült a Glass nevű székesfehérvári építőmester által. Festetics
Antal volt a kastély megrendelője, a
híres szabadkőműves, mely tényre az

Fotók: Pápai Barna

Séllei Erzsébet

virágos kocsányos tölgyese felett. A
rajzasztalon a ceruzát vezető kezet
a mozgalmas és lenyűgöző barokk helyett az antik római-görög
művészetet mintául hívó lehiggadt,
letisztult klasszicista stílus irányította. A hatalmat és igényességet
sugalló kastély, mintegy miniatűr

oldalra helyezett ovális alakú rejtett
díszterem is utal. A kastélyban
máig megmaradt a Festetics család
nemesi címere a vörös márvány
kandalló felett. Az érkező a szép
ívű kocsifelhajtón közelíti meg az U
alakú épület oszlopos középrészén
lévő bejáratot. A külső lépcsőkre
kocka alakú fellépőt készítettek a kényelmes ki- és beszállás
érdekében. A kastély tó felé néző
hátsó kijáratánál a gyepre levezető
lépcsősort kavicsos rámpával helyettesítették. Az épületet a szabad
természethez igazodó tájképi kert
veszi körül. Fekete fenyő, kocsányos tölgy, boróka, páfrányfenyő,
tulipánfa a park lakója. Később
pergolás rózsakert, teniszpálya
tette komfortossá a két világháború közötti életet. A kastélykertből
út vezet a falu központjában lévő
dombon álló református templom
irányába. A nagy tisztás levezeti a
szemet a tavirózsás tó mesterséges
szigetén 1891-ben épült hollandi
házhoz, melyet korábban kizárólag
csónakkal lehetett megközelíteni, csak 1978-ban létesült az erős
fahíd. Az emeleti lakószobában élő,
tüdőasztmában szenvedő Festetics Andorné Pejácsevics grófnő
gyógyíttatta itt magát a tehénistállóból felszálló ammóniagőzök
által. A tehenek Hollandiából
származtak. Az ősállapotban lévő
Bozót-patak túlsó partjánál vadaskert szolgálta a vadászszenvedélyt.
Három vízfolyás találkozik össze: a
Bozót-patak, az Etelkai- és a Bogárdivízfolyás. Ahol a víz szétterül, helyi
mocsarakat, tavakat alkot. Ponty,

csoda, ha a Kincsem című filmhez
díszletként ezt a kastélyt választotta az alkotó.
A kastélytól kétszáz méter távolságban áll a kiskastély, mely a nagykastéllyal azonos időben létesült a
gazdatisztek és intézők számára.
Vörös márvány itatókkal ellátott
földszintje a család úrlovas tagjának, Festetics Pálnak istállójaként
is szolgált.
Térjünk vissza egy gondolat erejéig
a kastélyt építő Festetics Antalhoz,
segítségül hívva Abafi Lajosnak
„A Szabadkőművesség története
Magyarországon” című munkáját és
nyelvezetét! A kor haladó hagyományai közé tartozott valamely kőműves páholy látogatása. Festetics Antal a pesti Nagyszívűséghez címzett
páholy tagjaként regisztrálta magát.
Főorvosok, egyetemi tanárok,
gránátos kapitányok, főügyészek,
táblabírók határoztak úgy, hogy
felélesztik a korábbi Nagyszívűséghez címzett páholyt, és azonos név alatt újból megkezdik a
munkát, mégpedig minden hónap
első szerdáján tartva a találkozókat. Főmester, helyettes főmester,
felügyelők, titkár, szónok, kincstárnok, szertartásmester alkották
a társaság tisztségviselőit. Kikötötték, hogy minden évben János
napján történjék a tisztújítás, mely
ünnepség minden esetben a vakolással, azaz a lakomával végződjék.
A kinyomtatott program szerint a
szövetség olyan intézmény, mely a
legfelségesebb gyümölcsöket termi.
Félreértve a hígeszűség, az álmodozás és a dőreség labirintusává
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válhat. Fő célja a jótékonyság, az
ember belső művelése, és a testi
szükségletek kielégítése. A szerencsétlenséget, a nyomort, az ínséget
enyhíti a szövetség. Jutalmazza a
szorgalmat, buzdítja a félreismert
tehetséget. Az elnyomott és sanyargatott ártatlanságot oltalmazza, a
hamisan vádoltat, igazságtalanul
elítéltet hatalmas ellenségei ellen
védelmezi, a gonoszságot lefegyverzi, az igazság szózatával küzd
a gáncsolás kígyónyelve ellen, a
meghasonlott barátságot kibékíti
és megszelídíti az elkeseredett
szíveket. A szabadkőművesség az
erény mintájává képezi tagjait. Ez
volt tehát az egyesülés célja, melyet
aligha jegyzett volna be a Székesfehérvári Törvényszék. Továbbmenve, mindenek előtt szükséges a
páholyban az egyetértés szellemét
táplálni. Egyetlenegy rakoncátlan
testvér képes lenne a páholy belső
nyugalmát megzavarni, és a profán
világ megvetését a szövetségre
vonni, ezért a felvételeknél a lehető
legnagyobb szigorral jártak el.
A páholy mind a politikai hatóság,
mind pedig a szabadkőművesi
főhatóság részéről kvázi tudomásul
vétellel, jóváhagyással működött. A
nagypáholyhoz illetve tartományi
páholyhoz való szoros csatlakozását minden páholy megkívánta, és
kinyilvánította, hogy azok törvényeit és szertartásait feltétlenül
elfogadja. Kérték felsőbb páholyaiktól az alkotmányt. Szertartásaikban a Draskovich nagymester
által kidolgozott és közkinccsé tett
rendet követték. Pecsét készült,
mely nélkül iratokat kibocsátani
nem lehetett. A Nagyszívűséghez
címzett páholy nagyobbik pecsétjén pompás templom állt, lépcsőin
oroszlán, mint a nagyszívűség
jelképe lépdelt fel. A lépcsők előtt
kocka alakú kő, melyre a mezte-
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szerkesztett, és megteremtette
a működés pénzügyi alapjait. A
megszűnt besztercebányai páholy
volt főmestere a feleslegessé vált
szerelvényeket ingyen felajánlotta a működéshez, sőt két volt
tagja belépett a Nagyszívűséghez
címzett páholyba, további ötvenkét
besztercebányai volt tag szabad látogatónak iratkozott be. A korábbi
Nagyszívűséghez címzett páholy
a felszerelését megszűnésekor a
miskolci páholynak juttatta, ezért
szívesen fogadták a felajánlást.
A békesség, testvériesség egy ideig
működött, azonban a viszálynak
csendben izzó szikrája egyszer
csak lángra lobbant. A hiú, rátarti,
magát csalhatatlannak vélő Hoffmann, a házszabály megalkotója és
következetes alkalmazását számon
kérő testvér volt a békétlenség okozója. „Mondjunk le csalhatatlanságunkról a testvériség érdekében!”
intették őt javítási szándékkal.
Hoffmann testvér erre bojkottálta a
titkári teendők ellátását, majd hos�szasan kifejtve csalódottságának
okait, ráhárítva a páholy tagjaira
a felelősséget, mint bosszúra leső
sebzett tigris, visszavonult. A
páholy „a jellemét éretlennek tartva
ahhoz, hogy tovább feleseljen”,
jóváhagyta távozását. A testvériesség, mint látjuk, jellemek szerint
működött.
A páholyság, mint pótcselekvés
változó világában a Nagylelkűséghez címzett páholy a Hét csillaghoz
címzett páhollyal egyesült, majd
az Egyesüléshez címzett páhol�lyal tovább egyesülve új páholy
keletkezett, mindkét elnevezést
megtartva. Most már az új, egyesült
páholyban találjuk Festetics Antalt,
a Fejér megyei szolgabírót, Zlinszky
Ignáczot, továbbá az úrhidai Farádi
Vörös Ferencet is. Így látjuk viszont
Fejér megye szereplőit egy hit alatt

a testvérek előadásaiban nyilvánult
meg. Festetics Antal talpraesett
beszédet tartott az ember társadalmi ösztönének fejlődéséről. Farádi
Vörös Ferenc táblabíró szabadkőművesi értekezést küldött be.
Bécsben mindeközben kitört a vihar. A jakobinusokat elfogatták, és
számosokat a magyar fővárosban

egyesülve. A János-napi tisztújító
ünnepet rendben megülték, a vakolást a Szép Juhászné vendéglőben
és Pesten, a Hacker-féle teremben
megtartották. A szabadkőművesség
alapszabályát latin nyelven kinyomtatták. A páholy vezetője a nagy
megbecsülésnek és tiszteletnek
örvendő, többször újraválasztott és
már többször bizonyított Aigner kapitány lett. A szellemi tevékenység
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kellett ahhoz, hogy Martinovics és
társainak kivégeztetése után is páholymunkák tartására vállalkoztak
Pesten. Aztán eljött 1795. június
6-a, és a szabadkőművesség a
monarchiában végleg megszűnt. A
páholyok feloszlottak. „Az Alpesektől a Kárpátokig megült a csend.”
A Jakobinus-hajsza igazi célja ezzel

Bár nem maradtak fenn bizonyítékok rejtélyes gyűlésekről, az tény, hogy több mint egy évszázadon át a kastély falai között őrizték a hazai szabadkőművesek titkos levéltárát, s az építtető,
Festetics Antal is szabadkőműves volt

is bebörtönöztek. E hírek leverő
hatása az 1794. szeptember 2-i jegyzőkönyvekben rögzítésre került. A
tetőtől talpig becsületesnek tartott
Aigner kapitány pedig bejelentette,
hogy páholya nyíltan és határozottan magának tulajdonítja azt az
érdemet, hogy Martinovics és társainak összeesküvését a kormánynak
feljelentette. Lépését azzal indokolta, hogy minden páholynak és minden szabadkőművesnek hit alatt
fogadott kötelessége, hogy az állam
ellen irányuló titkos szövetségeket

A park tavának szigetén álló, festői megjelenésű hollandi házat 1891-ben, egy korábbi épület helyén emelték

len géniusz halálfőt vésett éppen.
Előtte körző és szögmérő. Fölül a
nap és a hold, közöttük pentagram,
a pecsét alján dátum: 1786. A kisebbik pecséten csak egy keresztbe
rakott körző és szögmérő között
halálfej, ízlésesen elrendezve, lánccal körülvéve.
A felélesztett régi-új Nagyszívűséghez címzett páholy termet
keresett ülései számára, házirendet
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feljelentse. Hogy a vizsgálat oly
rettenetes fordulatot vett és véres
véget ért, azt előre nem láthatta. A
forradalom rémképe miatt a rendőri hatalom megkövetelte, hogy a
páholy okiratait és jegyzőkönyveit
lepecsételve terjesszék be. A kémrendszer a legnagyobb virágjában
állt. Megingott a bizalom apa és fiú,
testvér és testvér között. Ilyen körülmények között csodás bátorság

teljesült.
Ha a páholyok bezárultak is,
tagjaik jó barátokként találkoztak.
Aigner még lovagokat avatott, bízva
a páholyok feléledésében. A volt
mester az udvarnál állásért folyamodott. Bécsi tartózkodása alatt
Festetics Antallal élénk levelezésben maradt. Igyekezett a feloszlott
páholyok iratait, elsősorban a
rózsakeresztesek és az ázsiai levelezések iratait anyagi eszközeinek
feláldozása árán vagy akár csellel
megszerezni, azzal a szándékkal,
hogy az „emberiségnek hasznos
szolgálatot tesz”. Az okiratokat
valószínűleg másra is felhasználta
a pénzszűkében és állás híján lévő.
Alighanem neki köszönhető, hogy
néhány könnyedén zsarolható testvért a monarchiából kiutasítottak.
Aigner Bécsben tehát nagyszámú
iratot gyűjtött össze. Nyomára
bukkant néhány magyarországi
rózsakeresztes iratnak is, melyeket csel útján megszerzett. Még
kedvezőtlenebb viszonyok közé
kerülve értékes gyűjteményétől
megvált. Festetics Antal volt az, aki
négyszázharminchat forintért felvásárolta, hogy adósságait törlessze.
Ezen felül évi háromszáz forintnyi
évjáradékot fizetett, amit még
Aigner özvegye és leánya is megkapott. Festetics Antal a gyűjteményt
dégi kastélyába vitte. A száznégy
vaskos kötetet kitevő iratanyag az
osztrák-magyar szabadkőművesség
történetére nézve felbecsülhetetlen
értéket képviselt. Ezt az értékes
könyvtárat helyezte el a grófnői
fürdőszoba titkos ajtajú bejárattal ellátott helyiségébe. És ez az
értékes könyvtár a II. világháború
viharainak áldozatává vált. Egyharmada véletlenül megmenekült. Ma
a Széchényi Könyvtár őrzi, mint
a szabadkőművesek történetének
legértékesebb forrását.
A következő részben Festetics Sándor grófnak a nyilas mozgalomban
való tevékenységét érintjük.
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Lóránt Péter kertészként is helytállt
Németh Zoltán
Az Alba Fehérvár csapatkapitánya ezúttal nem a palánkok alatt tevékenykedett eredményesen, hanem
az Alba Regia Sportcsarnok előtti virágágyásban,
ahol aktív közreműködésével hetvennégy fagyal
talált új otthonra.

újabb pályázaton. A növények a magát
szakértőnek még véletlenül sem valló
Lóránt Péter segítségével foglalták el
új helyüket.
„Példaértékű, hogy kívülről egyre szebb
lesz a csarnokunk, remélem, majd belül
is hasonló lesz a helyzet – itt a győzelmeinkre gondolok. Ez egy nagyon szép
kezdeményezés, ami tavaly indult, és
most is igyekeztünk jó munkát végezni
a fagyaltövek elültetésekor.” – mondta
Lóránt Péter.
Az Alba Fehérvár marketingvezetője,
Horváth Éva által indított kezdeményezés szakmai felügyeletét két szakember, Faragó Tibor és Viktor László
irányította, míg Lóránt Péter csapattársától, Keller Ákostól kapott – ismerjük
el – főleg erkölcsi támogatást.

A fagyaltövek helyükre kerültek, még kellemesebbé, barátságosabbá téve az Alba Regia
Sportcsarnok Gáz utcai bejáratát
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Sportparkot kap Ráchegy
Hamarosan elkezdődik a sportpark kialakítása
az Apatini utca és Rácbánya közötti területen.

Kilencven négyzetméteres, gumi
talajú, részben fedett sportparkot
alakítanak ki Ráchegyen, az Apatini utca és a Rácbánya között. A
szerdai munkaterület-átadás után
hamarosan elkezdődik a munka, és
ha az időjárás is engedi, még ebben
az évben elkészülhet a kivitelezés.
Az erősítésre alkalmas, saját testsúlyos gépek között húzódzkodásra,
tolódzkodásra, fekvőtámaszra,
hasizom-erősítésre, hátizom-erősítésre, függeszkedésre alkalmas

eszközök, továbbá egy fellépő és
egy bordásfal kapnak helyet.
A csendes, nagyon jó levegőjű
terület kiválóan alkalmas sportolásra, így a ráchegyiek nagyon örültek
a sportpark hírének – tudtuk meg
Dienesné Fluck Györgyitől, a környék önkormányzati képviselőjétől.
A sportpark a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Nemzeti Szabadidős,
Egészség- és Sportpark Programja
keretében pályázati forrásból kerül
kialakításra, az önkormányzatnak a
terület előkészítéséről és a telepítést követően az üzemeltetésről kell
gondoskodnia.
Forrás: ÖKK

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Németh Zoltán

Egy esztendeje a fehérvári kosárlabdaklub sikeresen pályázott a Városgondnokság Virágosabb, zöldebb
Székesfehérvárért! programjának
keretében, ennek köszönhetően
hetvennégy tő fagyalt ültethettek ki a
csarnok bejáratához. Nos, az illetékesek idén is úgy látták, a növények
büszkén ékesítenék az Alba Regia
Sportcsarnokot, így a tavalyi hetvennégy tő ugyanennyi társat kapott az

FehérVár

A munkaterületet szerdán adták át, és még idén elkészülhet a sportpark
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Huszonkét év a kenguru bőrében

Kovács V. Orsolya
Ács Attila huszonkét éve az Alba Fehérvár
kosárlabdacsapatának kabalafigurája: ő húzza
magára minden meccsen a kék kengurujelmezt. Civilben ipari informatikával foglalkozik, de ismerhetjük a Coco Loco zenekarból
és a Vörösmarty Színházból is.

újdonsült kosárlabda-rajongók
lelkesedését. „Régre visszanyúló
kapcsolatok ezek. Fejből tudom már,
kinek hova szól a bérlete...”

függ, van-e nemzetközi kupa.
Úgyhogy már több mint hétszázszor öltöttem magamra a kenguru
bőrét.”

egyszerűen: a segítőtársam, Gergely
Emma által viselt kiskengurujelmezzel együtt három mosógépbe fér csak
be az öltözékünk.”

Amit azért néha ki is kell mosni.
Ez pedig nem is olyan egyszerű
feladat! „Régebben csak vegytisztítóban tudtuk kitisztíttatni. Most, hogy
nyíltak ezek az önkiszolgáló mosodák
városszerte, az óriási mosógépben
meg tudjuk oldani. De azért nem

Hordani sem könnyű ezt a hatalmas öltözetet, komoly fizikai
megterhelést jelent két órán
keresztül. Attila nem is gondolta volna annak idején, hogy
ilyen hosszú ideig állandó része
marad az életének az akkoriban

Főszereplője Ács Attila, aki több
mint két évtizede alakítja az Alba
Fehérvár kosárlabdacsapatának
kabalafiguráját. Amellett, hogy
minden kosármeccsen belebújik Ugri, a kék kenguru bőrébe,
főállásban egy robotinformatikával
foglalkozó cég munkatársa. Ha
mégis máshonnan ismerős, az sem
véletlen: ő a székesfehérvári Coco
Loco együttes énekese, régebben a
Vörösmarty Színház sok előadásában is felbukkant.
„Tíz éve gondolkozom már, hogy abbahagyom a kenguruskodást.” – vág bele
derűsen történetébe Attila. – „De
valahogy mindig jött egy olyan indok,
ami miatt úgy éreztem: na jó, még egy
kicsit folytatom tovább! Hol egy bajnoki cím, hol éppen egy kevésbé jól sikerült év, amikor azt mondtam: így azért
mégsem lehet abbahagyni! Tavaly a
bajnoki győzelem után, mikor mindent
megnyertünk – kupát, bajnokságot,
nemzetköziben is jól szerepelt a csapat,
jó játékosok voltak – akkor lehetett
volna talán a csúcson abbahagyni.”
De mégsem tette. Mert még most,
huszonkét év elteltével is buli
összekacsintani a lelátón ülő,
húsz-harminc éve meccsre járó
ismerősökkel, vagy felfűteni az

Fotó: Kiss László

Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer valahol Székesfehérváron egy kék kenguru. Fiatal volt,
bohókás, táncos lábú. Imádta a
bulikat, és szerette a kosárlabdát
is. Egyszer aztán gondolt egyet,
s besétált egy kosárlabda-mérkőzés kellős közepébe. Ugrabugrált, fáradhatatlanul buzdította
a csapatot, fűtötte a közönség
lelkesedését a minél hangosabb
szurkolásra. Vidám lényét hamar
megszerették a játékosok és a
közönség is. Mit volt mit tenni:
Ugrinak bizony maradnia kellett!
Minden mérkőzéssel, vereséggel
és győzelemmel, sikerrel és kudarccal egyre szervesebb részévé
vált a csapatnak.
Teltek-múltak az évek. Ugri időközben szerelembe esett. Hamarosan a vidám agglegényéletet felcserélte az ugyanolyan mozgalmas,
ám annál több állandóságot és
kiszámíthatóságot igénylő családi
létre. Sokszor már nehezebben
tudott időt szakítani a meccseken
való részvételre. Miután azonban
világra jött két csemetéje, ők is
nagyon büszkék voltak rá, hogy
apukájuk ilyen különleges és
varázslatos feladatot lát el a labdát
kergető óriáslények birodalmában.
Így hát ha már ilyen sokaknak
örömet szerez, és még a kisfiai
sem bánják, Ugri úgy döntött: egy
darabig még ő marad a kosárcsapat kabalafigurája. Ezért mesélhetem most el én is a történetét!

Most már ketten vannak

A több mint két évtized alatt
Attila elhasznált jó néhány
kengurujelmezt: „A mostani a
harmadik garnitúra. Már két éve
nyúzom. Kiszámoltuk, hogy egy
évben nagyjából harmincöt hazai
fellépése van a csapatnak. Attól
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Fotó: Kiss László
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Attila és családja néhány évvel ezelőtt

Fotó: Cserta Gábor

a buli kedvéért magára öltött kék
plüss-szerelés: „Akkor még huszonkét évvel fiatalabb voltam, annyival
jobban is bírtam. Jó bulinak tűnt, és
az én bohókás életembe, a zenekari
és színházi fellépések közé simán
beillett. A gárdonyi illetőségű amatőr
zenés társulat, az Effect Színház tagja
voltam, amikor az akkor még létező
Reflex Rádió vezetője, Posch Ede és
Cziczó Attila szerkesztő-műsorvezető
felvetették, hogy amerikai mintára
csinálni kéne egy plüss kabalafigurát
a kosárcsapatnak. Akkoriban volt
felszállóágban az Albacomp, egyre
többen jártak a mérkőzésekre, kellett
a show a közönségnek. Érdeklődtek,
van-e a színtársulatban jelentkező,
aki ismeri a kosárlabda szabályait, jó
mozgású, tudja, mikor lehet bemenni
a pályára. Én hobbiszinten kosaraztam korábban. Megtetszett a feladat,
rögtön ugrottam is, úgyhogy már az
első jelmezt is rám szabták.”
Bár az arcát nem látni a jelmezben, Attilának mostanra a mozgását is megjegyezte a közönség,
minden bizonnyal nem lehetne
őket megtéveszteni, ha valaki más

bújna egyszer a kenguru bőrébe:
„Kezdetben, amikor még a színházban is dolgoztam, előfordult, hogy
egyszer-egyszer helyettest küldtem
magam helyett, amikor az előadások
és a meccsek ugyanarra az estére
estek. Persze megadtam minden
instrukciót, de a szemfülesebbek már
akkor is észrevehették, hogy nem én
vagyok.”
A kosárlabda-rajongó közönségnek remélhetőleg még hosszú
ideig nem kell nélkülöznie Attilát
a mérkőzésekről, bár nem titkolja,
a családi élettel már nehezebb
összeegyeztetni ezt az egyébként
örömteli tevékenységet: „Hét éve
született meg az első fiam, Dani.
Amikor ő világra jött, az motivált,
hogy legalább addig folytatom, amíg
egyszer meg tud nézni. Aztán jött a
második fiam, a most ötéves Marci.
Mindkettőjüknek nagyon tetszik,
amit csinálok, és persze voltak már
kint meccsen. Nagyon jópofa, amikor
kiabálják, hogy Apa, apa!, én meg
visszaintegetek, és a lelátón többen
kicsit furcsán néznek ránk.”
Attila felesége Cserta Judit, a ko-

Fotó: Ács Attila

Mindig mozgásban
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A Coco Loco zenekar legközelebb november 17-én koncertezik az IKON Klubban

rábban általunk is bemutatott Pro
Cultura díjas Cserta család idősebbik lánya. A házaspár közös hobbija a futás, ha tehetik, versenyeken
is részt vesznek. Családostól pedig
szívesen és gyakran kirándulnak a
természetbe: „Legutóbb gombászni
voltunk a Vértesben – meséli Attila
– az őzlábak ilyenkor fejlődnek ki.
Danit nagyon érdekli, hamarosan
megyünk is megint. Gyakran járunk
a szüleimhez Pákozdra, és Judit
szüleinél is gyakoriak a nagy családi
összejövetelek, egyik születésnap éri a
másikat. Tizenhárman üljük körül az
asztalt ilyenkor.”
A nagy család nagy feladat is
egyben, de Attila családapaként is
ugyanolyan energikusan helytáll,
ahogy kenguruként a kosárlabdapályán: „Reggel elvittem Marci
fiamat az óvodába. Közben otthon
lejárt a mosógép, hazaszaladtam
kiteregetni, aztán bevásároltam a
piacon, és gyorsan el is mosogattam.
A főzőkanalat sem szívesen adom ki
a kezemből!”
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Megvan az első hazai győzelem!

Németh Krisztián

2010 januárjában tudott utoljára
nyerni a Békéscsaba az Alba
Fehérvár otthonában, azonban a Viharsarokban többször
is kifogtak a fehérváriakon.
Mostanság utóbbira is kevés
lenne az esély, mivel a lila-fehérek pont nélkül állnak a tabella
alján. A korábbi sikerkapitány,
Skaliczki László lemondott, így
a Köfémben megbízott vezetőedző osztotta az utasításokat az
Alba ellen.
A fehérváriak kapva kaptak az
alkalmon, és már a meccs elején
is igyekeztek az első hazai győzelem „irányába”. Persze a tényekhez hozzátartozik, hogy a szezon
két itthoni veresége nüanszokon
múlott – a Kisvárda és a Vác is
csak egyetlen góllal volt jobb
Pelczéderéknél.
A csabaiak ellen az igyekezetbe kapkodás vegyült, sokszor
hiába szereztek labdát a hazaiak,
elszórták azt a mezőnyben. Ezzel
együtt is ötgólos különbség raj-

Fotó: Kiss László

Megszületett az Alba Fehérvár KC első hazai
sikere a szezonban. Deli Rita együttese tízgólos
vereséget mért a sereghajtó Békéscsabára. A
pénteki MTK elleni kézilabda Magyar Kupameccs már nehezebbnek ígérkezik!

A jövő irányítója? Megállíthatatlan volt Piller Kármen a Békéscsaba ellen.

zolódott ki a félidőre. A második
játékrész már jóval stabilabb Albát hozott, az utolsó tíz percben
már csak a gólkülönbség mértéke maradt a kérdés.
„Az volt a kérésem, hogy legalább
tíz góllal győzzünk – a minimumot

teljesítették!” – értékelt mosolyogva Deli Rita, a hazaiak vezetőedzője a 33-23-as győzelem után.
– „Nagyon kiélezett a bajnokság, és
a végelszámolásnál az egymás elleni
eredmény mellett a gólkülönbség is
számíthat. A debreceni győzelem és
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a budaörsi döntetlen után nyertünk
itthon, tartjuk a lépést ellenfeleinkkel.”
Két fiatal fehérvári játékos is
maradandót alkotott a Békéscsaba ellen: a huszonegy éves brazil
utánpótlás válogatott kapus,
Flavia Gabina és a tizennyolc
esztendős, saját nevelésű Piller
Kármen.
„Flavia Gabina nagyon szépen
szállt be a mérkőzésbe, Piller Kármen irányító poszton pedig igazi
vezére tudott lenni az együttesnek.”
– így a vezetőedző dicsérete.
„Nagyon jól esett, hogy Deli Rita
bizalmat szavazott nekem. A csapattársaimtól már a kispadon is sok
jótanácsot és biztatást kaptam, és
velük a pályán is könnyű dolgom
volt” – mondta a gólszerzésben,
gólpasszokban és kiharcolt
hetesekben is jeleskedő Piller
Kármen, aki tavaly került fel a
felnőtt együtteshez.
Az Alba Fehérvár KC számára
péntek este fél hatkor kezdődik
a következő erőpróba. A Magyar
Kupában az NB I-ben még nyeretlen MTK látogat a Köfémbe.
A kék-fehéreket az előző szezonban itthon legyőzték Májerék,
a fővárosban viszont kikaptak.
A kupában ezúttal is egy meccs
dönt a továbbjutásról.

Ez már idézte a bajnokcsapatot...
Somos Zoltán

Azt lehetett hallani a
Herzliya-Alba mérkőzés előtt,
hogy meggyengült az izraeli csapat, az Alba ellenben a sérültek
visszatérésével erősödött – ehhez
képest négy különböző játékos
is betalált a hazaiaknál, mire a
Fehérvárból az első. Nyolc-nullával nyitottak az izraeliek, lassan
éledezett a Dzunics-csapat. Hogy
Lóránt Péter visszatérése mit
jelent, az hamar kiderült, hiszen
14-6-os hazai vezetés után szinte
egymaga fordította meg az állást.
Szabályosan nem tudták szerelni, de nemcsak a büntetőket,
a triplát is bedobta a fehérvári
kapitány. Az első negyed végén
Harris is kintről talált be, majd a
másodikban folytatódott a fehérvári lövészet. Kovács és Filipovics is csatlakozott a triplavetőkhöz, és legalább ennyire fontos
volt a jó védekezés. Öt percen át
csak öt pontot kapott az Alba,
dobott tízzel többet, és kényelmes előnyre tett szert. Ugyan
volt egy szakasz, amikor kicsit
közelebb zárkózott a Herzliya,

Fotó: fibaeurope.com

Kezd belelendülni a szezont rosszul kezdő
Alba Fehérvár. A bajnok kosarasok hétvégén
simán nyertek Kecskeméten, majd elutaztak
Izraelbe, ahol az Európa-kupában játszottak
az őket itthon legyőző Bnei Herzliya ellen.
Szerda este egészen más volt a forgatókönyv.

Kovács Ákos Izraelben igazi vezére volt az Alba Fehérvárnak, eddigi legjobb meccsét játszotta

de akkor megint jött Lóránt, és a
szünetben tizennégy pont volt az
Alba előnye.

A harmadik negyed ötödik percében, Horton szépen visszatett
kosara után már ennél is többel

vezetett a vendégcsapat, Sharp
hármasával faragott valamit hátrányából a Herzliya. De ekkor jött
Horton, aki közelről, majd leindítás után is betalált. Úgy nézett ki,
mindenre van válasza a Fehérvárnak. Zónával próbálkoztak a
hazaiak, de a gyors lábú Hillt nem
tudták lekövetni. Archie dudaszós
triplájával egy ponttal megnyerték
a negyedet, de biztosan vezetett a
magyar bajnok.
A záró játékrészből pedig alig két
perc telt el, és már időt kértek
a hazaiak, mert 75-58-ra húzott
el Fenner zsákolásával az Alba.
Semmire nem mentek az időkéréssel, újabb vendégkosarak jöttek, már többel vezettek Kovács
Ákosék, mint amennyivel itthon
kikaptak. A magyar irányító
különösen elemében volt, harmadik triplájával már tizennyolc
pontnál járt. A Herzliya a negyed
felén túl szerezte első pontjait, és
nehezen viselte a verést: Thames taglózta le ziccerben Keller
Ivánt. A fehérvári csapattársak
újabb pontokkal „álltak bosszút”,
Horton duplájával már majdnem
harminc volt az előny, és végül
roppant magabiztosan, 93-68ra vágott vissza az Alba a hazai
vereségért. Ezzel ismét éledhetnek a továbbjutással kapcsolatos
remények is.
A Fehérvár jövő héten Charleroi-ba utazik, előtte pénteken a
Szegeddel játszik itthon.
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A tehetség nem elég!

Somos Zoltán

Fotó: vidi.hu

A válogatott mérkőzések miatt nem rendeznek fordulót a labdarúgó bajnokságban. A
Vidi 4-0-ra verte szombaton a Mezőkövesdet,
jobb gólkülönbségével visszaelőzte a Ferencvárost, és az első helyen áll. A vezetőedzőt,
Marko Nikolicsot kérdeztük eddigi tapasztalatairól.

Túl a bajnokság harmadán első
helyen áll a Vidi. Elégedett vagy
azokkal ért egyet, akik szerint kár az
elhullajtott pontokért?
Nem lehetünk soha teljesen
elégedettek. Ez egy kemény bajnokság, ahol mindig a következő
mérkőzésre kell fókuszálnunk, ez
a legfontosabb. Dolgozunk, hogy
legközelebb is miénk legyen a
három pont. Megpróbálunk napról napra jobbak lenni, és persze
megőrizni ezt a pozíciót, ahol
most állunk. De még nagyon sok
kihívás vár ránk, amíg végül célba
érhetünk – mondta a harminchét
éves szerb szakember, aki szezon
eleje óta irányítja a Vidit.
A Videoton irigyelt helyzetben van
Magyarországon, de a kiemelkedő
körülmények nagy elvárásokat is
jelentenek. Könnyű ilyen nyomás
alatt dolgozni?
Számomra természetes, hogy nyomás alatt kell dolgoznom. Ha nem
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Teljesen sosem elégedett, minden nap többre tör a Vidi edzője

viseled el a nyomást, akkor nem
dolgozhatsz ilyen nagy klubnál,
ez ilyen egyszerű! De a játékosokra is igaz ez, nekik is el kell ezt
viselniük. Csak a labdarúgásra
koncentrálhatnak, és mindent

meg kell tenniük, hogy a legjobbak legyenek!
Megismerhette már valamennyire a
magyar mezőnyt. Hogy látja, vannak
olyan tehetségek nálunk, akik nemzetközi szinten is elérhetnek valamit?

Van néhány tehetség, itt, a klubnál is. De a felnőtt csapatig eljutni
nem könnyű, nem elég csak a
tehetség! Ez nagyon sok mindentől függ, a fizikai állapottól, a
mentális képességektől. Ki az, aki
éhes a sikerre, aki mindig fejlődni
akar? Ezek is sokat számítanak.
Remélem, hogy sok olyan tehetség van itt, aki fejben és futballtudásban is tud fejlődni, és eljutni
oda, mint a magyar futballisták
közül korábban Huszti, Gera vagy
éppen Juhász Roland.
Egyenlő pontszámmal állnak a tabella élén a Ferencvárossal, hét ponttal
előzve a harmadikat. A két csapat
december másodikán évzáró rangadót játszik az Üllői úton. Úgy látja,
hogy csak kettejük között dőlhet el a
bajnoki cím sorsa?
Ezt nem lehet kijelenteni, a
bajnokság közepén járunk, és a
liga nagyon kiegyenlített. Nehéz
meccseink vannak, mint például a
Debrecen elleni. És sok jó csapat
van még, komoly célokkal. A
tavalyi szezon elején senki nem
gondolta volna, hogy a Honvéd
lesz a bajnok, és mégis így lett.
Ezért én a Videotonra koncentrálok, a mi játékunkra, és arra, hogy
egyre jobbak és jobbak legyünk.
És persze azt akarom, hogy mi
legyünk a bajnokok!

A szurkolók kérdezhettek
Tóth Dániel

Szép számban érkeztek kedden az
egyik belvárosi kávézóba a Fehérvár AV19 szurkolói. A szimpatizánsok a klub menedzsmentjének
és az EBEL-csapat kapitányának
tehették fel kérdéseiket. Gál Péter
Pál elnök, Fekti István szakmai
alelnök, Szélig Viktor általános
igazgató és Kóger Dániel állták a
rohamot, mindenre kendőzetlenül
és őszintén válaszoltak.
A legtöbb fanatikust Benoît Laporte
sorsa érdekelte, aminek oka főleg
az együttes gyengébb szezonrajtja.
A fehérváriak azonban legutóbbi
három mérkőzésüket megnyerték,
de Szélig Viktor szerint nem csak
emiatt feltétlen a bizalom a vezetőedző iránt. A szakember elmondta,
hogy játékosai teljes mellszélesség-

Fotó: Kiss László

Szurkolói ankétot tartott kedden a Fehérvár AV19. A csapat szimpatizánsai a klub
menedzsmentjének valamint az EBEL-együttes
kapitányának tehették fel kérdéseiket.

Mostanában volt ok végre örömre: a Bolzano és a Graz ellen is nyert itthon a Volán

gel kiállnak a szakvezető mellett, ez
pedig kulcsfontosságú.
Ezt Kóger Dániel is megerősítette,
aki elárulta: a tavalyi szezontól
eltérően idén példás csapategység

alakult ki, egy irányba húznak a
jégkorongozók.
Több kérdés is felmerült a jövő
keddi Visegrád Kupa-elődöntővel
kapcsolatban. Az érdeklődők arra

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

voltak kíváncsiak, mennyire veszi
majd komolyan a megerőltető
bajnoki menetelés mellett az idén
életre hívott sorozatot a fehérvári
alakulat. Fekti István igyekezett
megnyugtatni mindenkit, és
kijelentette: a klubvezetés tisztában van azzal, hogy a szurkolók
ki vannak éhezve a sikerre, de
ettől eltekintve is szeretne minél
tovább jutni – akár a győzelemig
– a kupában a gárda. Ezt a nézetet
osztotta Gál Péter Pál is. Az elnök
emellett köszönetet mondott a
MOL-nak, mivel a vállalatcsoport
aranyfokozatú támogatójává lépett
elő a székesfehérvári egyesületnek.
A Fehérvár AV19 keretének nagy
része a magyar válogatottal készül
a hétvégi, budapesti Négy Nemzet
Tornára. A csapat legközelebb
jövő kedden, a Nyitra ellen lép
jégre az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokban a már említett
Visegrád Kupa elődöntőjének első
mérkőzésén.

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.
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Németh Zoltán
Vannak az életben alapvetések, melyeket gyorsan
megtanulunk, megtapasztalunk. Így lehet most ezzel
az olasz főváros, Róma táncszerető közönsége is,
akik Pauker Barbara, Bakonyi Benigna Lili és Tokodi
Blanka jóvoltából már tudják: a fehérvári táncosok
világbajnok szintet képviselnek.

Az idei esztendőben Róma adott otthont a táncosok világbajnokságának. A
magyar versenyzők alaposan elvarázsolták Olaszország fővárosának szakértő
közönséget.
A vasváris Bakonyi Benigna Lili a
szeniorok egyéni akrobatikus kategóriájában a negyedik helyen végzett, míg
ugyanebben a kategóriában Tokodi
Blankával harmadikként zárta a duók
versenyét. Látványtánc kategóriában
aztán már senkit nem engedett maga
elé, megnyerte a kategória világbajnoki
címét.
Street Hip-Hop kategóriában sem
maradt aranyérem nélkül városunk, a
budapesti Keserű Péter Gábor partnereként a fehérvári Pauker Barbara
nyakába akasztották az aranyérmet. A
mindössze tizennégy esztendős Barbi
már évek óta táncol, a Free Spirit Dance
táncosaként számtalan versenyen és
fellépésen bizonyította tehetségét. A
római világbajnokság junior versenyére
hosszas felkészülés után utaztak el
partnerével.

„Sokat készültünk a vb-re, felváltva próbáltunk hol Budapesten, hol Székesfehérváron.
Nagyon jó volt, hogy ketten is foglalkoztak
velünk, itt Fehérváron a Free Spirit Dance
oktatója, Tóth Barbara, a fővárosban pedig
Pető Orsolya segítette a felkészülésünket.
Amikor kiutaztunk a versenyre, nem voltak
konkrét elképzeléseim a végső helyezésünkkel kapcsolatban, mert tudtam, nagyon sok
különböző koreográfia lesz, melyeket nehéz
összehasonlítani, nem lehet előre tudni,
abban a pillanatban a komoly szaktekintélyekből álló zsűri melyiket látja majd
legjobbnak. A legfontosabb az volt, hogy
a lehető legtöbbet hozzuk ki magunkból.
Szerencsére ez sikerült is!” – mesélt élményeiről a Vasvári gimnázium tanulója,
Pauker Barbara.
A világbajnoki cím azonban még nem
jelentette a végállomást, a verseny gálaestjén ugyanis a kategóriáktól függetlenül megválasztották a vb legjobbjait.
Nos, a legjobb junior duónak a Pauker
Barbara-Keserű Péter Gábor párost látta
a zsűri: „A kedvenc pillanatom egyértelműen vasárnap este jött el, amikor megtudtuk,
hogy minden kategóriát egybevéve minket
választottak a legjobb junior duónak. Ez
óriási siker, hiszen nemcsak a saját kategóriánk első helyét hoztuk el, de minden
színpadra lépő párosból, kategóriától és
stílustól függetlenül minket látott a legjobbnak a zsűri. Pedig nagyon komoly, művészi
táncokat is láttunk, ennek fényében nagyon
büszke vagyok, hogy elsők lettünk!”

Sült Krumpli Kupa kilencedszer
Németh Krisztián
Ezúttal sem maradtak éhesek a Fehérvári Rugby
Club utánpótlástornájának résztvevői, akik nem
csak szeretett sportágukkal laktak jól. A IX. Sült
Krumpli Kupán tizenöt csapat vett részt.

Így néz ki egy összeszokott, világbajnok páros

Ha nem is a New England ellen…

és nézők is, az egész napos rendezvényen több mint ötszáz gyermek
és szülő vett részt.
Négy korosztályban az olimpiai
hetes rögbi szabályai szerint zajlottak a mérkőzések. A tízévesek
is pályára léptek, csakúgy, mint a
tizennyolc esztendősek – utóbbiak
az uniós, azaz a tizenöt fős változatban.
A Fehérvári Rugby Club csapatai a
14 és a 16 éves korosztályban arattak győzelmet, emellett dobogós
helyezéseket is begyűjtöttek. A legnagyobbaknál az érdiekkel alkottak
közös együttest a házigazdák.

Somos Zoltán
A Patriots név világmárka amerikai futballban,
így aztán büszke lehet a Fehérvár Enthroners,
hogy legyőzte ellenfelét. Igaz, nem a New England, „csak” a Kijev Patriots járt edzőmeccsen a
Takarodó úton, azért így is értékes a siker.

Az erre a mérkőzésre a miskolci
HFL-csapatban játszó négy ukrán
játékossal is megerősített Kijev
rendkívül komoly játékerőt képvisel, kiváló felépítésű, fizikális
játékosai komoly fejtörést okoznak
bármely csapatnak. A Koronázók
tudatosan építkeznek a következő
szezonra, hiszen a HFL küzdelmei

mellett az osztrák divízió 4-ben is
helyt kell állnia a csapatnak, így ez
az összecsapás kiváló erőpróbának
ígérkezett felmérni, hogyan sikerült
az új igazolások beépítése, és hol is
jár a csapat a felkészülésben.
Kovács Sándor, a szintén új védelmi
koordinátor is most debütált, de inkább a támadó egységgel volt probléma, egészen az utolsó negyedig.
Ebben már parádéztak a fehérváriak, akik Tóth Nándor és Bakonyvári Patrik nagyszerű elkapásaival
átvették a vezetést. Végül 34-28-ra
nyert az Enthroners, emlékezetes
estét szerezve mintegy ezerötszáz
szurkolónak a helyszínen.

Napsütés, rögbi, sült krumpli – mindegyik összetevő fontos

Fotó: Márkus Péter

Fotó: Ormainé Kovács Gabriella

„Fehérvári...” – kiáltotta az őszi
napsütésben egy piros mezes
lurkó a Köfém csarnok melletti
rögbipályán. „Vadkanok!” – kontráztak teli torokból a játékostársak, utalva a házigazda klub
címerállatára.
A hazaiak mellett ezúttal is szép
számmal érkeztek vendég csapatok

Fotó: Massimo Danza

Világbajnokok lettek a vasváris táncosok

Egy nagyszerű elkapás – és a Patriotsot is elkapta az Enthroners
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HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONT
Kolynos fogkrém

75ml 189 Ft 2520 Ft/liter

Vanish Oxi Action
1 liter 2 féle

649 Ft 649 Ft/liter

Duck Wc tisztító
750ml többféle

329 Ft 438 Ft/liter

Huggies baba törlőkendő
56db többféle

319 Ft 5,69Ft/db

Parodontax fogkrém
Bref Power Aktív Mega Pack
3x50g többféle

75ml többféle
9320 Ft/liter

699 Ft

Domestos higiénikus törlőkendő
60 db többféle

659 Ft 10,98 Ft/db

799 Ft 5,32 Ft/g

Clin ablaktisztító

#

500ml 359 Ft 718 Ft/liter

KUPON egyszeri 5% kedvezményre jogosít. A kedvezmény az akciós termékekre nem érvényes!
Az akció 2017.11.09.-2017.11.23.-ig tart, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

#

Cím: 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 5. A Burger King mellett! Tel: +36-70-429-5424 • Nyitva tartás: H-P: 8-18 Sz: 8-13

Folyamatosan olcsó árakkal és barátságos kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

