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A szociális munka napját ünnepelték
Schéda Szilvia

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultak számára – a jogszabályban előírtak
szerint – Erzsébet-utalványt biztosít a város.
November 28-án és november 29-én vehetik át
az utalványokat az érintettek a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Irodájának ügyfélszolgálatán.

A szociális és gyermekvédelmi területen
dolgozókat köszöntötték a szociális munka
napja alkalmából Gánton. Az ünnepségen a
szektor kiemelkedő szakembereit fenntartói és
főigazgatói elismerésekkel jutalmazták.

A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény
értelmében a gyámhatóság annak
a gyermeknek, fiatal felnőttnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága november elsején fennáll, hatezer forint
értékű természetbeni támogatást
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű jogosultak emelt
összegű támogatásként hatezerötszáz forint értékű utalványcsomagot kapnak.
Székesfehérvár jegyzője tájékoztatja
a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványok átadása a korábbi években
megszokottak szerint személyesen
történik a kérelmet benyújtó szülő
vagy más törvényes képviselő illetve
a nagykorú jogosult részére.
Az Erzsébet–utalványokat a városházán az Igazgatási Iroda ügyfélszolgálatán lehet átvenni november 28-án,
kedden 8 és 16 óra valamint november 29-én, szerdán 8 és 18 óra között.
Forrás: ÖKK

Tíz évvel ezelőtt kerültek állami
fenntartásba a szociális és gyermekvédelmi intézmények – az
évfordulót és a szociális munka
napját ünnepelték a területen
dolgozó szakemberek. Törő Gábor
országgyűlési képviselő az elmúlt
tíz év változásaira emlékezve hangsúlyozta: 2006-ban még áldatlan
állapotok uralkodtak. Számos
fejlesztés köszönhető annak, hogy
központi irányítás alá kerültek az
intézmények.
Fejér megyében immár hagyomány,
hogy a szociális munka napján
köszöntik azokat a szakembereket, akik a rájuk bízott, segítségre
szoruló embereket áldozatos
munkájukkal mindennapjaikban
támogatják. A szakma kimagasló
dolgozói mellett intézményeket
is jutalmaztak, így a Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központ, a Fejér
Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény és a Fejér Megyei
Integrált Szociális Intézmény is
fenntartói dicséretben részesült.
„Mindenki a tudásának megfelelően, képességeihez mérten látja el a
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feladatát. Ebben az évben ezek alapján
az egész kollektíva részesült az elismerésben. Nem lehetett választani,
mindenki kiváló hozzáállást tanúsított
a területen.” – mondta Cséplőné
Gönczi Veronika, a Fejér Megyei
Integrált Szociális Intézmény
igazgatója.

Dávid Renáta
Tudományos eredményeiket ismertették a
résztvevők Székesfehérváron, az AIS-konferencián. Hagyományosan a Városháza Díszterme
adott otthont az Alkalmazott informatika és
határterületei elnevezésű programnak, melyen
öt nemzet mutatkozott be. Az eseményen
többek között az Óbudai Egyetem nemzetközi és
regionális szintű tudományos és ipari kapcsolatait ismertették.

Kép: Tar Károly

Székesfehérvárra érkezett az Országos Polgárőrszövetség országjáró fóruma. A rendezvényen az
elnökség és a megyében működő egyesületek
vezetői találkoztak egymással.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

A Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény is fenntartói dicséretben részesült

Az elismerések átadása mellett a
jubileumi ünnepségen az intézmények ellátottjai adtak műsort,
végül Mátrahalmi Tibor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségének
igazgatója köszönte meg az ágazatban dolgozók munkáját.

Informatika Algériától Kazahsztánig

Szabó Petra

A polgárőrtörvény megújulása
2012-ben kizárólagos jogot adott a
polgárőr-egyesületeknek a bűn- és
baleset-megelőzési feladatokra. A
kormány évi több mint egymilliárd
forinttal támogatja a szervezeteket,
a rendőrség és az önkormányzatok
pedig stratégiai partnerként tekintenek
rájuk. Ez a három fő oka annak, hogy
a polgárőrség évek óta aranykorát éli –
hangsúlyozta Túrós András a találkozón. Az Országos Polgárőrszövetség
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Támogatás
Erzsébet-utalvánnyal
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Algéria, Törökország, Németország,
Bulgária és Kazahsztán képviseltette
magát a tudományos konferencián
városunkban. Az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Karának szervezésében tizenkettedik alkalommal
rendezték meg az AIS-konferenciát.

Györök György dékán szerint az
ilyen jellegű szakmai tanácskozás
mindig ablakot nyit a világ felé, ami
lehetőséget ad arra, hogy a külföldi
vendégek megismerkedhessenek
a legfrissebb hazai kutatásokkal, a
tudományos fórum segítséget nyújt
továbbá a szakmai továbbfejlődésben is.
A nemzetközi fórum változatos
témákban mutatta be a műszaki kutatások és az oktatás területén elért
eredményeket. Alkalmat teremtett
arra, hogy a mérnökinformatikusok,
villamosmérnökök, műszaki menedzserek és a mérnökhallgatók a tudományos területen végzett munkák
bemutatásával megismerjék egymást
és gazdagítsák ismereteiket.

Az Országos Polgárőrszövetség elnöke szerint
a kormány, a rendőrség és az önkormányzatok támogatása révén a polgárőrök végre
megfelelő körülmények között végezhetik
munkájukat a közbiztonság érdekében

elnöke szerint a közbiztonság javulásához a polgárőrök is nagyban hozzájárulnak: „A Fejér Megyei Polgárőrszövetség is
nagyon jól teljesített, különösen a kisebb és
közepes településeken nagyon eredményesen működő egyesületek vannak. Dobogós
helyen van az országos listán is, mert
jelentős szolgálati órát teljesítettek.”
„Székesfehérváron az elmúlt évben komoly
problémákat tapasztalt a városvezetés a
polgárőrség szervezetében.” – ezt már
Róth Péter mondta. A város alpolgármestere szerint nagy öröm, hogy a
válság megoldódni látszik, a szervezet
a következő hetekben régóta várt átalakuláson megy keresztül.

Fotó: Molnár Artúr
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Az egykori miniszterelnökre emlékeztek Móron

Új rendőrautók a városban
Novák Rita

Wekerle Sándor Születésének 169. évfordulója
alkalmából szervezett koszorúzást a háromszoros miniszterelnök szülővárosában, Móron
a Wekerle Sándor Alapítvány kuratóriuma. A
megemlékezésen beszédet mondott Buza Ernő,
az alapítvány kuratóriumának elnöke. Wekerle
Sándor életéről, munkásságáról beszélt, arról,
hogyan válhatott politikusból államférfivé.
Segítségével és közreműködésével épült meg
Móron a millenniumot követő években a Mór
Vidéki Takarékpénztár épülete és a Községháza
és Járásbíróság épülete. Wekerle Sándornak
2011-ben öt méter magas, ércbe öntött szobrot
emeltek a településen. A megemlékezés koszorúzással zárult.
Sz-M. D.

Négy új autója van a fehérvári rendőrségnek. A kocsikat az önkormányzat vásárolta a
kapitányságnak.
Kép: Burján Zsigmond
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Most még a fehérvári rendőrség
parkolójában áll az a négy új autó,
amiket az önkormányzat vásárolt
a rendőrségnek, de néhány hét
múlva már birtokba veszik őket a
nyomozók és a járőrök. A székesfehérvári rendőrkapitány szerint az
új autók miatt több járőr teljesíthet
szolgálatot a városban. Kovács
Zsolt alezredes elmondta, három

kocsit látnak el megkülönböztető
jelzésekkel, a negyedik jármű pedig
a bűnügyi csoporthoz kerül.
Az önkormányzat minden évben
támogatja a helyi kapitányság működését. Idén azért kaptak autókat
a rendőrök, mert erre volt a legnagyobb igény. Cser-Palkovics András
polgármester bízik benne, hogy az
új autók jó célt szolgálnak majd, és
a támogatás az állomány számára
is jelzi, hogy a város megbecsüli
a rendőreit, kiemelten fontosnak
tartja a munkájukat. A négy új
autó összesen huszonnyolcmillió
forintba került.

A város idén második alkalommal hirdette meg az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíjpályázatot és
az Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot. Szerdán délután pedig hatvanegy ösztöndíjasnak adták át a nyertes pályázatról szóló emléklapot a Városházán. A középiskolai ösztöndíj tízezer
forintos, míg a felsőoktatási ösztöndíj húszezer forintos juttatást jelent havonta.
Forrás: ÖKK

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Hatvanegy diák kapott ösztöndíjat

Új autókkal erednek ezentúl a fehérvári rendőrök a bűnözők nyomába

Mi folyik majd a Sóstóba?
Ciszteres diákok vizsgálták a tisztított szennyvíz minőségét

László-Takács Krisztina

A nyolcadikos és kilencedikes
diákokból álló munkacsoport az
úgynevezett BISEL vizsgálati módszert alkalmazta. Ez az egyszerű
módszer lehetővé teszi ugyanis,
hogy képet kapjunk a vízfolyások
tisztaságáról és ökológiai állapotáról, mindezt a benne megtalálható
élővilág alapján.
Hagyományosan a vízszennyezettséget kémiai és fizikai mérésekkel szokták ellenőrizni a vízügyi
szakemberek. Ezek a mérések
pontosabbak, mint a biológiai
vízminősítés. Hátrányuk azonban,
hogy csak a mérés pillanatának a
vízminőségét tükrözik – tudtuk
meg Éliás Tamástól, a gimnázium
biológiatanárától, a munkacsoport
vezetőjétől: „Ha mindig csak akkor
mérnek, amikor hibátlanul működik a szennyvíztisztító-telep, akkor
mindig jó értékeket fognak kapni. De
mondjuk ha a telep időnként meghibásodik, vagy valami más okból
szennyezettebb vizet bocsát ki, az

Fotó: Éliás Tamás

Fehérvári diákok kutatása is hozzájárulhat
a Sóstó felújítási programjához. A Ciszterci
Szent István Gimnázium diákjai a közelmúltban
vizsgálták a székesfehérvári szennyvíztisztítótelep elfolyó vizének és a Gaja-pataknak a
vízminőségét. A vizsgálat ötletét az adta, hogy
a Sóstó vízpótlását részben tisztított szennyvízből fogják megoldani.

Volt, hogy az eredményesség érdekében a gyerekek derékig másztak a vizsgálandó vízbe

ezzel a módszerrel sose derül ki. A
Sóstó élővilágára viszont nyilván
káros lenne néhány ilyen meghibásodás. A biológiai vízminősítés előnye,
hogy nem a pillanatnyi állapotot
mutatja csak, hanem a régebben vagy
alkalmanként előforduló szennyezéseket is jelzi, hiszen az állatok ezektől

kipusztulnak, és csak fokozatosan
térnek vissza.”
A gyerekek a vizsgálandó vízből
hálóval fogták ki ott élő állatokat,
úgynevezett indikátorfajokat. „Az
állatokat betettük egy kis üveg vízbe,
majd elővettük a BISEL-program
határozóját, és azonosítottuk őket a

tanár úr segítségével.” – magyarázta
Borján Kata 9/a osztályos tanuló.
A diákokat ugyanaz a kérdés
motiválta, ami talán a legtöbb
fehérvári fejében is megfordul,
vagyis hogy a tisztított szennyvíz
jelenlegi minősége ad-e okot aggodalomra. Fogja-e veszélyeztetni
a Sóstó élővilágát? „Meglepődtem,
mert a Jancsár-árok vize tisztább volt,
mint a Sóstóé, pedig az egy tisztított
szennyvíz, míg a másik egy rendes
tó vize.” – mesélte tapasztalatait
Kertész Lili, aki a gimnázium 8/a
osztályába jár.
A diákok munkacsoportja a vizsgálattal részt vesz a Földművelési
és Vidékfejlesztési Minisztérium
által meghirdetett BISEL-versenyen, melynek célja a biológiai
vízminősítés módszerének megismertetése a középiskolásokkal.
„Kifejezetten jó lehetőség volt, hogy
éppen most újítják meg a Sóstó területét, és egy valós, minden fehérvárit
érintő problémával tudtunk foglalkozni. Nagyon sok segítséget kaptunk a
szennyvíztisztító-telep munkatársaitól és a Tóparti Gimnáziumtól is.” –
mondta Éliás Tamás.
Bár a szennyvíztelep saját vizsgálati eredményei és a munkacsoport vizsgálatai is megnyugtatóak,
a szennyvíztisztító munkatársainak elmondása szerint a vízpótlás
megkezdése előtt még egy tisztítási fázist be fognak vezetni.
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A demokrácia helyzete Székesfehérváron
Vakler Lajos
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Minden nap
a gyermekekről szól
A gyermeki jogok fontosságára kívánják felhívni a
figyelmet a tizedik éve megrendezett Fejér Megyei Gyermekvédelmi Napokkal. Sportverseny, kiállítás, szakmai
konferencia is színesíti a jövő heti programot, melynek
mind az öt napja a gyermekekről szól.

A Magyar Városkutató Intézet
idestova tíz éve vizsgálja a székesfehérvári helyi demokrácia helyzetét.
A társadalomtudományi protokoll
szerint végzett kutatások hat
dimenzióban mutatják meg a lakosság véleményét a mindennapokat
átszövő legfontosabb kérdésekről.
A hat dimenzió a lakossági elégedettség, a döntéshozói problémaismeret, az igénymegfelelés, az átláthatóság, a beleszólás, a részvétel
és a helyi sajtó függetlensége.
Domokos Tamás, az intézet ügyvezetője az eredmények ismertetése
mellett kitért a kutatás módszertanának jellemzőire is: „Most már több
mint tíz éve, hogy a helyi demokráciák összetevőit vizsgáljuk, melyben
nagyon fontos talpkő, hogy az emberek
mennyire érzik átláthatónak a döntéseket. A másik ilyen talppont, hogy a
döntések, amik születnek a helyi közösségekben, találkoznak-e az ő elképzeléseikkel. Legalább ennyire fontos, hogy
a helyi sajtó megítélése hogyan néz ki
az adott közösségben, és fontos összetevője az is, hogy mennyire képesek
az emberek aktívan belefolyni a saját
életükről szóló vitákba. Természetesen

November 20-án, az első napon, a gyermekek napján egy sportos programot
szerveznek, ami az egészséges életmódhoz
való jogra hívja fel a figyelmet. Kedd a
nevelőszülők napja lesz, hiszen a megyében
közel kétszáz családban több mint hatszáz
fiatal, az ellátottak mintegy hetvenegy
százaléka nevelőszülőknél nevelkedik. Ezen
a napon adják át a saját alapítású Elfogadás
díjat három nevelőszülőnek, akik hosszú
ideje végzik ezt az áldozatos szolgálatot.
A szerdai szakmai nap ezúttal az idén húszéves gyermekvédelmi törvény emléknapja
lesz. A szakmai ülések mellett ezen a napon
három civilszervezet közösen állít emlékoszlopot a Gyermekvédelmi Központ udvarán.
Máhr Ferenc alkotását Vargha Tamás,
Székesfehérvár országgyűlési képviselője és
Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság főigazgatója avatja fel.
Csütörtökön, a támogatók napján az
intézmény több mint négyszáz támogatóját
köszöntik közös műsorral a Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekei.
A pénteki nyílt napon pedig minden megyei
intézmény kinyitja kapuit, hogy az érdeklődők betekintést nyerhessenek a gyermekotthonok, lakásotthonok életébe.
Forrás: ÖKK

Illusztráció: varoskutato.hu

Elkészült az éves Helyi Demokráciaaudit Székesfehérváron. A Magyar Városkutató Intézet
jelentését Domokos Tamás ügyvezető és Ruff
Tamás kutatási igazgató ismertette.

az egyik legfontosabb mutató, hogy
miként érzik magukat a bőrükben, mit
gondolnak az adott településről: előre
megy, stagnál vagy fejlődik?”
A sajtótájékoztatón bemutatott
szakmai összefoglalóból világosan
megállapítható, hogy a 2011-2014es ciklushoz képest a 2015-2017
közötti időszakban javult az
elégedettség, az igénymegfelelés, az
átláthatóság, a lakosok részvételi
lehetősége, ugyanakkor romlott a
problémaismeret és a sajtó függetlenségi mutatója.

„A trendekre hívnám fel a figyelmet!
Most már hosszú idősorokat is össze
tudunk hasonlítani, ezért nagyon szépen látszik, hogy a 2010 és 2014 közötti ciklushoz képest ebben a választási
ciklusban készült mérési eredmények
a legtöbb mutatóban toronymagasan
verik az előző mutatókat. Az is látszik,
hogyha a 2016 és 2017 közötti összehasonlítást nézzük, akkor már érződik
a választások előszele: polarizálódott a
lakosság véleménye. Sok városon kívüli összetevő is van, ami meghatározza
a helyiek közhangulatát, véleményét.”

Fotó: Molnár Artúr

Idei Príma-díjasok a megyében

Idén is a Hotel Magyar Király adott otthont a Fejér Megyei Príma Díjátadógálának szombaton este.
A gálán az egy-egymillió forinttal járó fődíjakat Závodszky Noémi színművész, Lovranits József, a
Lánczos Kornél Gimnázium igazgatója és Madácsy László, az Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum
belgyógyász-gasztroenterológusa vehette át. A közönségdíjat Ocskay Gábor sportvezető kapta. Az
esten Az év vállalkozója díjakat is átadták Bertalan Gábornak, Hajdú Sándornak, Nagy Ferencnek és
Zsidó Lászlónak. Különdíjat kapott Vakler Lajos, a Fehérvár Médiacentrum újságírója.

Áthelyezték a buszmegállót
A Széchenyi úton zajló szennyvízcsatorna-rekonstrukció és az útfelújítási munkálatok miatt szünetel a
forgalom a városközpont felé a Református Általános
Iskola elnevezésű buszmegállóban. Ideiglenesen a
Horvát István utca és a Széchenyi út csomópontja
irányába helyezték át a megállót, ami több helyi
járatot is érint.

Jelenleg is számos útburkolat-felújítás
és szennyvízelvezető-rendszert érintő
munka folyik a városban. Ennek egyik
fontos mérföldköve a Széchenyi utat
érintő beruházás, mely a Horvát István
utca és a Budai út közötti szakasz
útburkolatát, a Horvát István utca és
a Balatoni út közötti járda burkolatát, továbbá a Széchenyi u. 26. és a
Vörösmarty tér közötti szennyvízelvezető-rendszert érinti.

A rekonstrukciós munkálatok alapvető
célja az állagmegóvás és élettartam-növelés. Az érintett szakaszokon megszüntetik
a közlekedést és a felszíni csapadékvíz-elvezetést jelentősen megnehezítő
nyomvályúkat valamint helyreállítják a
gyalogosok számára botlásveszélyes járdát.
A mintegy 251 millió forint értékű beruházást Székesfehérvár önkormányzata saját
forrásból finanszírozza. A beruházás I.
üteme előreláthatóan 2017. december 15-ig
elkészül, a munkálatok alatt szükségszerűen forgalomkorlátozásra lehet számítani. A
beruházás II. üteme, amely az útburkolat
komplexebb rekonstrukcióját foglalja magában, 2018 augusztusában várható.
A munka jelenlegi szakasza tette szükségessé a buszmegálló áthelyezését, amiről
cikkünk elején írtunk.
Forrás: ÖKK

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

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

Ügyfélszolgálat

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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 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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Közélet

Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

Vakler Lajos

A Városháza Dísztermében Vargha
Tamás honvédelmi államtitkár,
Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében
kiemelte, hogy a találkozó a
közös nemzeti jövőépítés alapja:
„Jelképes és nagyon fontos üzenete
van annak, hogy annak a napnak az
estéjén nyitjuk meg ezt az eseményt,
amely napnak a délelőttjén a Magyar
Állandó Értekezlet ülésén a magyar
kormány képviselői találkoztak a
határon túli magyarság képviselőivel,
és megerősítést nyert, hogy az elmúlt
hét évben történt intézkedések a
nemzetegyesítés jegyében születtek.
A következő évek feladata a nemzetépítés lesz, s ehhez illeszkedik a
diákbajnokság is.”
Cser-Palkovics András polgármester megnyitóbeszédében reményét fejezte ki, hogy az ország
történelmi fővárosában szerzett
élmények segítenek abban, hogy
az ifjú nemzedék továbbvigye
őseik hagyatékát: „Ez egy misszió

Fotó: Simon Erika

A 13. Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság
döntőjére Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről
és Kárpátaljáról érkeztek csapatok. Kétszázötven fiatal négy sportágban és egy történelem-irodalom témakörű szellemi vetélkedőn
mérte össze tudását Székesfehérváron.

Kétszázötven szempár tisztelgett Szent István király emléke előtt

az alapítvány részéről, s egy ilyen
nemzeti kérdésben folytatott küldetésnek Székesfehérváron helyet kell
adnunk, hiszen a nemzet történelmi
fővárosaként felelősséggel tarto-

zunk nemcsak az itt élő emberekért,
hanem az összmagyarságért. És ezt
mi testesíthetné meg jobban, mint a
fiatalok nemes vetélkedése városunkban!”

Az első magyar szent család nyomdokain

A megnyitón Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, az
Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság megálmodója hitet tett
amellett, hogy a találkozó egyben
a nemzetegyesítés példája is. A
székesfehérvári találkozó díszvendégei – Wittner Mária, az 1956-os
forradalom legendája, Wichmann
Tamás, a kajak-kenu koronázatlan
királya és Tolcsvay Béla Kossuth-díjas dalszerző – egyaránt példaértékűnek nevezték a programot,
mert a kétnapos vetélkedés ismét
bizonyította, hogy az új generáció
fiataljai érdemesek arra, hogy tovább erősítsék a magyarság identitását szerte a Kárpát-medencében.
Szombaton a Szent István-székesegyházban ökumenikus imádsággal, majd a Nemzeti Emlékhelyen
koszorúzással kezdték a napot a
résztvevők, ezt követően rendezték a sportversenyeket. A kézilabda-mérkőzéseket a Tóvárosi
Általános Iskolában, a sakkot és
az asztaliteniszt a Németh László
Általános Iskolában, a birkózást a
Honvéd Szondi SE csarnokában
rendezték meg, az irodalmi és történelmi vetélkedőknek a Fehérvári Civilközpont adott otthont. Az
ünnepélyes zárórendezvényt és
a díjátadót vasárnap tartották a
Tóvárosiban.

Reformáció 500 – ünnepi
műsor lesz szombaton
Ünnepi műsorral zárul a Reformáció
500 emlékév székesfehérvári programsorozata. A rendezvényre november
18-án, szombaton 16 órától várják a
híveket és minden érdeklődőt az Alba
Regia Sportcsarnokba.

László-Takács Krisztina

Fotó: Kiss László

Kisgyermekes családokkal telt meg hétfőn a
székesegyház, ahol Szent István, Boldog Gizella
és Szent Imre ereklyéi előtt, az ő közbenjárásukat kérve imádkoztak a magyar családokért.
Spányi Antal megyés püspök szerint egy
nemzet úgy lesz erős és boldog, ha a benne élő
családok is azok.

Öt éve hagyomány a Székesfehérvári Egyházmegyében, hogy az első
magyar szent család városában, az
itt őrzött ereklyéik jelenlétében a
magyar családokért együtt imádkoznak papok és hívek. Ez a közös
ima a magyar szentek és boldogok ünnepnapjához kötődik, így
különösen Székesfehérvár ünnepe,
hiszen ez az a város, ahol Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella
családként éltek.
A megyés püspök különösen fontosnak tartja a család védelmét, a
keresztény értékeket valló édesanyák, édesapák és gyermekeik
közösségének megerősítését. Példának hozta fel az első magyar szent
család nehézségeit, akiknek egy
pogány országban kellett példát
mutatniuk, és családként, egymást
szeretve és tisztelve helyt állniuk.
A püspök szerint első magyar
királyunk történetében Fehérvár kiemelkedő szerepet foglal el, hiszen
ez volt az a hely, ahol otthon érezte
magát, ahol a családja körében lehetett, és ahol halála előtt felajánlotta
Szűz Máriának az országot. Szent
István lelki életének példáján ke-
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Az ünnepi szentmisén családokkal telt meg a székesegyház

resztül a főpásztor rámutatott, hogy
minden hatalmi kérdés, aktuálpolitikai törekvés fölött áll az a szeretet,
amely összeköti egymással a családtagokat, és amely összekapcsol
Istennel: „Naponta meg kell újítani a
házastársi szeretetet, újra és újra örömet kell szerezni egymásnak. Ez teszi
boldoggá a családot, és ha a családtagokon meglátszik az Isten boldogsága, és
az kisugárzik a társadalom felé, akkor
erős nemzetté válunk, melyben boldog
családok alkotnak közösséget.”

Spányi Antal szentbeszédében
rámutatott: a keresztény Magyarország erős alapokon, masszív
gyökerekből nőtt ki, ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy több
mint ezer éve létezik. Ezek az erős
alapok a szent család megtartó
szeretetének és példájának köszönhetők.
Az ünnepi szentmise a főpásztor,
az egyházmegye papsága és a megjelent családok közös imádságával
ért véget.

Az ünnepi zenés-verses műsor keretében a programsorozatban résztvevő protestáns
egyházak képviselői összefoglalják a székesfehérvári
eseményeket, és vetítéssel
elevenítik fel a megvalósult
rendezvényeket.
A közönség képes összeállítást láthat a városban szervezett eseményekről, valamint
bemutatkoznak Székesfehérvár protestáns gyülekezetei is. Az evangélikus,
a baptista és a református
egyház képviselői összegzik
az emlékév jelentőségét,
megvalósult programjait. A
zárórendezvényen beszédet
mond Cser-Palkovics András
polgármester és Párkányi
Tamás, a Keresztény Értelmiségiek Közösségének elnöke.
Az ünnepen közreműködik
a Székesfehérvári Ökumenikus Kórus, műsort ad az
Olajfa Református Óvoda
és a Talentum Református
Általános Iskola. Bódás János
református lelkész, költő
Imádság szentlélekért című
versét Szabóné Miklós Eszter
tolmácsolja.

FehérVár
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Kultúra

2017. november 16.

Kodály-konferencia Székesfehérváron
Vakler Lajos

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy
Kodály Zoltánnak köszönhetően
Székesfehérváron az országban az
elsők között indulhatott meg az
ének-zenei képzés: „Kodály Zoltán és
Székesfehérvár kapcsolata közismert
és kellően szoros ahhoz, hogy ennek
az emlékévnek a keretében széles
program- és rendezvénykínálat legyen,
ami részben ezt a kapcsolatot, de ami
még ennél is fontosabb, Kodály Zoltán
életművét mutatja be. Ő a szépre törekedett, a szépre nevelt, a magyar zene,
a magyar kultúra eszközeivel, és annak
mélyére hatolt, mert nemcsak beszélt
róla, hanem mentett, gyűjtött, bemutatott olyan kulturális értékeket, melyek
az ő tevékenysége nélkül ma már nem
lennének közöttünk, mert nem ismernénk őket.”
Mohai Judit, a Csitáry Emil Alapfokú
Művészetoktatási Iskola művészeti
vezetője szerint a zenével, a zenei
neveléssel nagyon sokat lehet adni a
gyerekeknek: „Úgy szerveztük a konferenciát, hogy előre mutasson az ének-ze-

Fotó: Simon Erika

A Kodály-emlékév keretében nagyszabású tudományos konferenciát rendeztek városunkban.
A tanácskozáson a résztvevők a zenetudós-pedagógus szellemi öröksége életben tartásának
lehetőségeiről hallhattak előadásokat.

Megszólal a nagy harmónia...

ne tanításában. A jelenlegi tudományos
kutatások eredményeit ismertetjük meg
a pedagógusokkal és az érdeklődőkkel,
hiszen a zene mindenkié!”
Ittzés Mihály számára a Magyar Művészeti Akadémia tagjaként fontos
a múlt, a jelen és a jövő hármasságának szerves egysége az ének-zenei oktatásban: „Kodály egész élete
arról szólt, hogy a jövőt építsük. Ez az
alkalom méltó ehhez a gondolathoz. Ő

a múltat is azért kutatta és idézte fel
a műveiben, hogy a jelent és a jövőt
építse. Korai felismerése volt a Psalmus
Hungaricus után, hogy a magyar zenei
közízlést csak úgy lehet megváltoztatni
és felépíteni, ha megszólítjuk a fiatalságot. Éppen ezért nagyon szerencsés
dolog, hogy itt, Székesfehérváron
rendezhetjük meg a tanácskozást, ahová
Kodályt a híres 1938-ban született
Szent István-ének is köti. Fehérvárt

a nemzeti zeneoktatás egyik kiemelt
fontosságú városának tartotta az elsők
egyikeként megalapított ének-zenei általános iskola megalapításával. Ez a múlt
is azt mutatja, hogy ebben a városban
fontosnak tartják a zenei nevelést.”
A konferencia programján szerepelt
a Kodály-maraton is, ahol a résztvevők műfaji kötöttség nélkül közvetítették Kodály Zoltán munkásságának értékeit.

Szvorák Katalin tisztasága
Vakler Lajos

Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas népdalénekes egyik
kedves és tehetséges tanítványával,
Tímár Sárával közös estjén mutatta
be elkötelezettségét a népi kultúrát
újrafelfedező és közkinccsé tévő Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtőmunkája iránt. Az est különlegessége volt,
hogy Cserta Balázs fúvós hangszereken, Szabó Dani cimbalmon kísérte
és egészítette ki a legősibb, legőszintébb hangszert, az emberi hangot.
Amikor Szvorák Katalint hallgatjuk,
mindig van egy kicsi hely a szívünkben, ahová besurran az áhítat. Egy
ilyen esten, mikor Bartók és Kodály
által gyűjtött dallamok csendülnek fel,
ez még inkább így van.
A népdal annyira csodálatos
tárháza az ember érzelmi skálájának, hogy amikor előtérbe kerül,
önmagunkról vallunk, a lelkünk
szólal meg a dalokon keresztül.
Ez az est azért is különleges, mert
Bartók kapcsán nemcsak magyarul
fogok énekelni, hanem szlovákul
is, méghozzá párosítva a magyar
változattal. A dalok ugyanazzal a
dallammal szólnak, hol magyarul,
hol szlovákul.
Nagyon jó, hogy a Kodály-emlékévben Bartókot is hallhatunk, hiszen ők

Kép: Körtvélyes Tivadar

Székesfehérváron a Szent István Hitéleti és
Művelődési Házban is bemutatták az Áthallások
Bartók és Kodály nyomában című koncertet két
hangra, két hangszerre.

Szvorák Katalin és Timár Sára elkötelezett a magyar népdalkincs megőrzésében

ketten elválaszthatatlanok egymástól,
ha úgy tetszik, kézen fogva járnak a
népdalkincsek gyűjtésében. Az övék
akkor volt misszió, az öné most.
Mindig nagyon szerettem mindkét legendás népzenekutató
gyűjtéseit, mindketten olyan
csodálatos világot nyitottak
meg nekünk, hogy nemcsak a
magyar népzenével ismerkedhettünk meg, hanem a szomszédos
népek zenéjét is megmutatták

nekünk. Bartók szlovák gyűjtése
csodálatra méltó, ő a legnagyobb
szlovák népzenekutató, még akkor is, ha ők ezt nem akarják belátni. A műveiben megszólalnak
azok az egyedi motívumkincsek,
melyek pótolhatatlanok, melyekkel mi is gazdagodunk. Nagyon
szeretem ezt a fajta nyitottságot,
mert úgy érzem, így lehet tiszta
lélekkel élni itt, a Kárpát-medencében.

A Kodály-emlékév kapcsán számtalanszor elhangzott, hogy milyen
sokat köszönhetünk a mesternek a
Kárpát-medencében. Önnek pedig azt
köszönhetjük, hogy nem csak az ünnepeken törődik a hagyatékkal.
Elkötelezett vagyok: bármikor, bárhol koncertezem, mindig előveszem
az általa gyűjtött népdalokat. A Zobor-vidék egy olyan kincsesbánya,
ami kiapadhatatlan, mindig tudok
belőle erőt meríteni.

közéleti hetilap

Látrányi Viktória

FehérVár

Egészség

Öltözz lilába, Fehérvár!

Az Egészségügyi Világszervezet
definíciója alapján koraszülött az
a gyermek, aki a harminchetedik
terhességi hét előtt jön a világra,
illetve súlya nem éri el a kétezerötszáz grammot időre születés
esetén sem.
Székesfehérváron az országos
átlagnak megfelelően minden
tizedik gyermek születik a harminchetedik terhességi hét előtt.
A koraszülött babák különleges
törődést és ápolást igényelnek.
Szüleik szeretete, gondoskodása
és az értő szakorvosi segítség
mellett ma már akár maradandó

Fotó: Kiss László archív

A koraszülés a legtöbb kismama egyik
legnagyobb félelme. Ma már a huszonötödik
terhességi héten született ötszáz-nyolcszáz
grammos babának is több mint kilencven
százalék esélye van arra, hogy életben
maradjon. Nagy esélye van az ilyen pici
babának arra is, hogy később teljes életet
éljen. November 17-én erre is felhívják a
figyelmet, hiszen ekkor van a koraszülöttek
világnapja. Ezen a napon minden lilába
öltözik, a legapróbbakról szól minden.
Magyarországon is hagyománya van a
programnak.

felhívást, miszerint minden
újszülött baba számára rendkívül fontos, hogy a születése
utáni időszakban minél tovább
felidézhesse még az anyaméh
nyújtotta biztonságot, melegséget. Hatványozottan igaz ez
azokra az újszülöttekre, akik idő
előtt jöttek világra. A Fehérvár
magazin hasábjain is beszámoltunk róla, hogy a székesfehérvári
kórházban a nővérek és sok segítőjük puha polipokat horgolnak
a piciknek. A figurák köldökzsinórra hasonlító lábai az anyaméh
környezetét idézik fel a kicsik
számára.

A koraszülött babák különleges törődést és
ápolást igényelnek

Lila program a kórházban

következmények nélkül átvészelhető a kezdeti időszak.
November 17-én világszerte lilába
öltözik minden. Magyarországon
is nagy hagyománya van, hogy
közismert épületeket lila színnel világítanak meg, például a
fővárosban a Lánchíd is lilában
pompázik.
A Koraszülöttekért Országos
Egyesület idén is közzétett egy

A Szent György Kórház Újszülött-,
Csecsemő- és Gyermekosztálya a
világnap alkalmából is gondol az
egykori kis ápoltakra. Idén egy vidám
délutánnal szeretné megajándékozni
korábbi koraszülöttjeit és szüleiket:
november 17-én délután fél négytől.
A program alkalmával közös ének,
játék és lufihajtogatás várja a gyerekeket, valamint a Kanga klub is készül
meglepetéssel.
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Schéda Szilvia

Kétéves lettem
Mintha csak tegnap közölte volna a patológia sötét,
hűvös szobájában egy doktornő a rémisztő diagnózist,
amitől pszichém elhitette velem, hogy talán már ebből a
szürke veremből sem jutok ki élve. Ugyanezen a ponton
indult el a hihetetlen mondat megvalósulása, hogy a legmélyebb lejtőről is elindulhatsz felfelé, ha erősen hiszel
benne. Mivel nem hittem a fülemnek, tudtam, hogy nem
hagyhatok itt mindent. Az nem vall rám. Így kijutottam
azon az ajtón. És azon is túl. Amikor a rémisztő szavakat, jóslatokat, találgatásokat hallgattam, olyan volt,
mintha üvegburába dugtam volna a fejem. Messziről
hallottam a hangokat, miközben egyre csak az a kék és
az a barna szempár járt az eszemben, amik megbabonáztak egy életre, amikor először rám néztek, éppen csak
egy szösszenetnyi idővel korábban. Miattuk volt erőm,
hogy akaratom ellenére letoljam a hajamat, odatartsam
a karomat, hogy a méregnek hitt gyógyszer elárassza a
testem, és ezzel gyilkolja a rossz és jó sejteket is. Miattuk nem hagytam soha a lelkem visszagurulni a lejtőn,
vagy ha vissza is gurult, miattuk adtam padlógázt, hogy
ma egy egészséges, újra igazi hajú anyuka nézhessen
rájuk, és vigyázhassa minden lépésüket. Azt, hogy ma
kétéves lehetek, leginkább nekik köszönhetem. De a
támogató társnak, a barátnak, testvérnek, szülőknek,
doktoroknak, kollégáknak, nézőknek és olvasóknak is
hálával tartozom. Aki nélkül pedig semmi sem jöhetne
létre, az az Egyetlen odafent, aki megmutatta, hogy ez
csakis így történhet. Köszönöm!

3 Dimenziós vizsgálat az egész testre kiterjedően,
70 klinikai paraméter elemzésével!
A mérés néhány percet vesz igénybe, fájdalommentes (tűszúrás nélküli), kényelmesen,
könnyen elvégezhető és azonnal értékelhető eredményt ad.
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.
(Pl.:szív-és érrendszer, tüdő-légzőrendszer, gyomor-bélrendszer, hormonrendszer,
vesefunkciós értékek, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, májfunkció.)

Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők.
A vizsgálat magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik
el a kimutatható betegség határát. A vizsgálattal akár komoly betegségek előzhetők meg!

Jelentkezzen be vizsgálatunkra december 1-jéig,
a vizsgálat díja 20.000 Ft helyett 11.990 Ft.
Párosan érkezőknek 40.000 Ft helyett 20.000 Ft.

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

ŐSZI AKCIÓNK:
fül-orr-gégészeti
első vizsgálat árából
30% kedvezmény!

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!

Székesfehérvár, Selyem u. 1. • Bejelentkezés: H-P: 8:00-18:00 óráig
06 70 428 8895 • 06 22 806 148 • www.plantis.hu

Szakorvosaink:
Dr. Kollár Edit • Dr. Fellegi Veronika

Ez fekszik neked!

!
CIÓ

Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása
esetén mindkettő árából
25% kedvezményt adunk!

Az ajánlat 2017. szeptember 21-től visszavonásig érvényes.

Az akció 2017.november 2-30. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Egy

AK

!
ló

el eva
b

A kép illusztráció!

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

V É RV É T E L
MINDEN NAP
H-CS: 8-9,
P: 7-9
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

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 munkaerőhiány időszakát éljük

biztatóak. Ennek legfőbb oka, hogy
az emberek elvándorolnak más
országokba.
Székesfehérvár éppen ezért az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karával együttműködve azon
dolgozik, hogy az intézmény tanulói
számára duális képzési lehetőséget biztosítson immár három éve,
hiszen amennyiben a duális képzési
formát választják a hallgatók, akkor
tanulmányaik során egyidejűleg
lesznek az egyetem nappali tagozatos hallgatói és a gyakorlati oktatást
nyújtó vállalat – munkaszerződés
keretében foglalkoztatott – gyakornokai. Ezt követően akár főállásban
is elhelyezkedhet az adott cégnél a
gyakorlatot teljesítő diák.
Mészáros Attila alpolgármester
lapunknak elmondta: nemcsak
az egyetem és a vállalatok, hanem
a város jövőjének szempontjából
is nagyon fontos a duális képzés,
hiszen jól képzett munkaerő nélkül
nem tudunk fejlődni. Az alpolgármester példaértékűnek nevezte az
eddig elért fehérvári eredményeket.
Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának
dékánja kiemelte, hogy ez egyetem
számára az egyik legfontosabb, hogy
továbbra is beágyazott oktatást végezhet, ami az ipari tevékenységhez
kapcsolható.

Dávid Renáta

Magyarország olyan időszakhoz
érkezett, melyben csúcsot döntött
a betöltetlen álláshelyek száma – ez
derült ki a KSH friss munkaerőpiaci
adataiból. Negyvennyolcezer-négyszázhatvan üres álláshelyet tartottak számon a versenyszférában a
második negyedévben – ez az előző
év azonos időszakához viszonyítva
tízezres növekedést jelent, vagyis
minden eddiginél nagyobb a munkaerőhiány. Éppen ezért a megyében élők számára workshopokat
tartanak, hogy a jelenlegi mutatók
javuljanak.
A Kapocs Munkaerőpiaci Szolgáltató Iroda workshopján kedden
pályaválasztási tanácsadással
várták az érdeklődőket a Fehérvári
Civilközpontba, ahol többek között
a megfelelő önéletrajzok elkészítéséről is szó volt, hiszen ez az első lépés
ahhoz, hogy biztos megélhetéshez
jussunk a megpályázott pozíció
sikeres betöltése után – mondja
Kardosné Csalai Emőke, az iroda
vezetője.

Kép: Megyeri Zoltán

Minden eddiginél nagyobb munkaerőhiány
van. Nem túl biztatóak a demográfiai adatok,
de nemcsak a megyében vagy az országban,
hanem Európa nagy részén. Ennek egyik oka az
elvándorlás.

Mahler Balázs a megye jelenlegi demográfiai adatairól számolt be: nemcsak mi, hanem Magyarország, sőt egész Európa munkaerőhiánnyal küzd

A Fejér Megyei Önkormányzat
második alkalommal szervezett
műhelykonferenciát konzorciumi
partnereivel, az Echo Innovációs
Műhellyel és a Fejér Megyei Kormányhivatallal együtt a Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések
és szolgáltatások fejlesztése Fejér

megyében című pályázat keretében.
Az eseményen tájékoztatták a résztvevőket arról, milyen eredményeket
értek el a projekt megvalósítása
kapcsán. A rendezvényen szó volt a
demográfiai mutatókról. Ahogy azt
Mahler Balázs kutató elmondta, a
demográfiai számadataink nem túl

Önvezetőtargonca-irányító rendszer készül
Szabó Petra
Önműködő targoncaflotta fejlesztése kezdődik
hamarosan Székesfehérváron. Európai uniós és
kormányzati támogatásból a Gamma-Digital
Fejlesztő és Szolgáltató Kft., a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem és az Óbudai Egyetem a
tervek szerint 2020 őszére egy hiánypótló
rendszerrel készül el.

Akár a munkaerőhiány problémáját
is enyhítheti a most induló fejlesztés. A projekt célja a vezető nélküli
targoncaflottát irányító rendszer és
prototípus kidolgozása, mely több
olyan megoldást is eredményezhet,
ami jelenleg ezen a területen még

nem áll rendelkezésre.
Az új rendszernek köszönhetően
a jövő targoncái sofőrök nélkül
mozgathatnak majd anyagot
épületen belül és kívül is. A szakemberek szerint a fejlesztésnek
köszönhetően megszűnhetnek az
emberi tényezők okozta hibák –
például a kiszállítások során – de
a magas szintű biztonsági rendszernek köszönhetően a balesetek, ütközések is elkerülhetők,
ezek pedig a vállalatok versenyképességét növelik. A projektben
részt vesznek a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem és az Óbudai
Egyetem hallgatói is.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ
• KŐMŰVES
• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ

Fotó: Kiss László

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Egyre kevesebb a targoncás, az önvezető járművek jelenthetnek megoldást a munkaerőhiányra

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Álláspiac

közéleti hetilap

Pályaválasztási kiállításra várták az általános
iskolásokat a megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra. Az Állj pályára!
programon a térség szakképzési intézményei
mutatkoztak be.

Fotó: Simon Erika

Az Állj Pályára! program megnyitóján a szakképzésért és

felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta,
jó minőségű szakképzés nélkül
elképzelhetetlen a gazdaság élénkülése. Pölöskei Gáborné úgy
fogalmazott: „Az a munka, amit
ma Magyarországon tapasztalunk a
szakképzésben, igenis kalapemelésre
ad okot! Fontos, hogy beszéljünk
róla, és fontos, hogy azt mondjuk:

Egy jó szakma megalapozza a jövőt!

bátran válasszátok a szakképzést,
mert olyan tudást ad, mely megalapozza a jövőt!”
Székesfehérvár polgármestere
köszöntőjében a város gazdasági
szerepére és a munkaerőhiányra
hívta fel a figyelmet. Mint Cser-Palkovics András fogalmazott, ami Fe-

9

hérváron a szakképzésben megvalósul, az az egész ország helyzetére
hatással van.
A pályaválasztási kiállításon a
térségben működő középiskolák
mutatkoztak be, de a honvédség, a
katasztrófavédelem és a rendőrség
is képviseltette magát.

Akiknek élethivatásuk a tanítás

Fotó: Simon Erika

Novák Rita

Állj pályára!

FehérVár

Emlékdiploma-átadó ünnepségen köszöntöttek ötven nyugdíjas pedagógust kedden a Városházán, ahol arany, gyémánt, vas és rubin okleveleket adtak át a tanári munka és az életpálya megbecsüléseként. Jámbor Ferencné, a Pedagógus Szakszervezet Fejér Megyei Szervezetének elnöke
köszöntőjében kiemelte, hogy ez a pedagógus nemzedék példamutató felelősséget vállalt, nehéz
körülmények között is a becsületes életre, tisztességes helytállásra nevelte tanítványait.

Fizesse SZÉPHŐ-számláját is elektronikusan!
Csabai Dorina

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a
számos béren kívüli juttatás.
Amit kérünk:
• szakirányú szakmunkás végzettség;
• érvényes erkölcsi bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• tűzvédelmi szakvizsga.
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humanpolitika@szepho.hu e-mail-címre 2017. november 22-ig!

Jó hír a fehérváriaknak, hogy
május óta SZÉPHŐ-számláikat
immár a Díjnet.hu oldalán
keresztül is befizethetik elektronikus úton.
A SZÉPHŐ Zrt. közel hetven éve áll Székesfehérvár
szolgálatában, és több mint
húszezer otthonban biztosítja a távhőszolgáltatást.
Azon fogyasztóknak, akik
ezentúl kényelmesen, könynyen és biztonságosan szeretnék befizetni SZÉPHŐfűtésszámlájukat, nem kell
mást tenniük, mint regisztrálni a Díjnet rendszeréhez
– már regisztrált fogyasztók
esetében belépni a rendszerbe – majd azon belül
a SZÉPHŐ Zrt.-hez, mint
számlakibocsátóhoz, és
kérni az elektronikus számlaküldést. A következő aktuális számla így már elektronikus formában érkezik
majd Díjnet-fiókjukba. A
számlák beérkezéséről a

fogyasztók minden esetben
e-mail-ben kapnak értesítést. A rendszer használata
ingyenes, és lehetőséget
biztosít az elektronikusan
fizetett számlák rendezett
kezelésére, áttekintésére. A
Díjnet felhasználói többféle fizetési lehetőség közül
választhatnak. Számláikat
rendezhetik internetbanki
átutalással, bankkártyával,
csoportos beszedéssel vagy
akár mobiltelefon segítségével is.
A Díjnet számos országos
biztosító, telekommunikációs és közműszolgáltató
számlájának kezelését és
fizetését teszi lehetővé
elektronikus formában, egy
helyen.
Azoknak, akik szeretik a kényelmes, gyors és korszerű
megoldásokat, érdemes az
elektronikus számlafizetés
lehetőségével élni!
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.

FehérVár

Vakler Lajos
Az Arany János-emlékévben országszerte tartalmas és különleges irodalmi esteken tisztelegtek
a magyar nyelv varázslója előtt. Székesfehérváron sem volt ez másként: az Igézőben Somos
Ákos újságíró Aranyba öltöztette a Szabad
Színház sokat látott pódiumát, megidézve Toldi
Miklós szellemét – kicsit másként.

Egy Pécsett végzett egyetemista, aki
egy teljes esztendőt, ízlésformáló,
gondolatformáló, értékelvű évet töltött
el a Merlin Színház növendékeként,
aki a vers szeretetében nőtt fel, akinek
írásai is a mélységeket kutatják, milyen
elvek mentén választ szerzőt és verset
az önálló estjéhez?
A vers szeretete az embernek
általában a gyerekkorában kezdődik. A családomban többen is
magyartanárok voltak, nagyon
sok verset olvastunk gyerekként.
Weöres Sándor volt az első, de
nekem a legmeghatározóbb versélményem a Toldi. Volt egy dupla
bakelit lemezünk, amin Básti Lajos
mondta el. Mi azt, ahogy manapság
mondanák, rongyosra hallgattuk.
Most, amikor elkezdtem foglalkozni a szöveggel az előadásra, nem
okozott nehézséget a tizenkét ének
megtanulása, hiszen visszajöttek a
hangok Básti Lajos előadásából.
A vers szeretete, megértése, tolmácsolása nem könnyű feladat. Mennyit
segített ebben az, hogy folyamatosan
mondtál verset gyermekkorod óta,
illetve amikor visszaemlékszel Jordán
Tamás tanításaira, az nagy lökést ad?
A mai napig a legnagyobb dicséretnek veszem, ha valaki azt mondja,
hogy stílusban, a versmondásomban azt képviselem, amit Jordán
Tamás. Először az ember elmondja
a verset, amit az iskolában rábíznak, aztán később rájön, hogy a
versmondás nem szavalás, hanem
hangosan gondolkodás, amikor az
embernek ott, abban a pillanatban
születik meg a gondolat, amit a

Kultúra

Somos Ákos Toldija
költő annak előtte akár már száz
évvel megírt. Ezt az előadásmódot
tartom jónak, ezt csinálom, hogy
a néző érezze, ez egy természetes
közlés.

érdemes színházat csinálni, mert
nyitott vagyok rá, szeretem és
próbálom megérteni, és a nézői
élményeimet felhasználni a színpadon.

2017. november 16.

Térjünk vissza az apához! Milyen a te
Toldid?
Arra törekedtem az előadásnál,
hogy egy színpadi változat legyen.
Biztos vagyok benne, hogy el lehet

Fotók: Kiss László
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Somos Ákos méltó módon köszöntötte Arany János születésnapját

Nem engedted el a színházat, ahogy a
verset sem, az írásaid is azt bizonyítják, hogy figyelsz a színházi történésekre.
Ha másként alakult volna vagy
másmilyen lennék, talán lehettem volna egy nem különösebben
csillogó-villogó színész, de nem
így alakult. És most nagyon nagy
örömmel fogadtam el, hogy én
vagyok a színházi világban a
hierarchiának azon a pontján,
hogy én legyek a jó néző. Akinek

A rendhagyó dramaturgia megmutatta az Arany-mű mai mélységeit is

Nagyon fontos volt a Somos családnak
ez a nyár, mert a Versünnepen Máté
fiadról kiderült, hogy rendkívül tehetséges versmondó.
Óriási büszkeség és sajnos fájdalom
is, mert édesapám tavasszal halt meg,
és nem láthatta a Versünnepen Mátét.
Amikor gyerekkorában foglalkoztam
vele, sokáig nem mutatta, hogy érdekelnék a versek. Amikor a Versünnepen elindult és bejutott a döntőbe, valami elképesztő boldogsággal láttam,
hogyan szólaltat meg szövegeket.

mondani a Toldit gyönyörűen,
hatásosan. Ez a szöveg leugrik a
könyvről. Ha az ember megszólaltatja, az már önmagában egy hatás.
Amikor az egészet kitaláltam, azt
gondoltam, hogy legyen ebből egy
olyan színpadi produkció, melyben
mozgások, színpadi akciók vannak,
s az egész történet ne egy balladaszerűen, epikusan elmesélt történet
legyen, hanem színpadi történés.
Megálmodtam, hogy egy cimbalmossal csinálom meg, s ehhez
találtam egy szenzációs partnert,
Szabó Danit, akivel az első perctől
egy hullámhosszon vagyunk annak
ellenére, hogy előtte nem ismertük
egymást. Kitaláltam egy enteriőrt,
egy közeget, ahol az ember olvassa
a Toldit, aztán egyszer csak elkezdi
előadni, eljátszani, és az összes
tárgy, ami a színpadon van, ezt
szolgálja. Azt szerettem volna, hogy
ez egy olyan izgalmas színpadi
produkció legyen, hogy ha valaki
végignézi, rájöjjön: ez egy hihetetlenül érdekes költemény!
Tehát egy erős ballada, egy nem kevésbé erős, új dramaturgiával.
A Toldi tele van drámai történésekkel. Maga az egész alaphelyzet, a
történet egy drámai eseményeket
elbeszélő költemény, melyben Toldi
figurája önmagában is drámai.
Több a szép szál magyar legénynél:
az iszonyatos erő mellett benne van
a lelki nagyság, ami a tragédiáját
okozza.
Lubickolsz a felkutatott mélységekben?
Ez a két előadás nagy kihívás, de
élvezem a szöveget, azt, ahogy
együtt tudunk Danival játszani, és
hogy a közönség is aktív résztvevője az előadásnak.

FehérVár

Közélet
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Lájkolj, oszd meg és nyerj!

Csupán ennyit kell tenni, hogy a Fehérvár
Médiacentrum rendhagyó adventi kalendáriumának napi ajándékát megnyerjük.
Karácsonyig minden nap szeretnénk
megajándékozni olvasóinkat, nézőinket,
hallgatóinkat, hogy már az ünnepi készülődés is örömmel teljen. Játékra invitáljuk
önöket, melyben bárki nyerhet, csupán
két kattintás kell hozzá a megfelelő
helyen!

A közösségi oldalainkat kell figyelni!
Minél többször lájkolják és minél
gyakrabban osztják meg a Facebook-oldalainkon megjelenő napi
nyereményjátékot, annál több
esély van arra, hogy a partnereink által felajánlott ajándékokat hazavihessék. Minden nap
délben kerül fel a játék, innentől
kezdve lehet lájkolni és megosztani, majd másnap reggel kilenc
órakor kiderül, ki nyerte az aznapi nyereményt. A hétvégi megosztók közül hétfőn sorsolunk ki
két nyertest. Fontos információ,
hogy az eredeti posztot kell
megosztani, ezért mindig a heti
aktuális felület Facebook-oldalán
kell figyelni a délben felkerült
képet!

Minden héten más felületen
nyerhetnek
A nyereményjátékot a Vörösmarty
Rádió Facebook-oldalán kezdjük
– ez az első hét, mely november
20-tól 26-ig tart. A következő
héten, azaz november 27-től
december 3-ig a Fehérvár hetilap
Facebook-oldalát kell figyelni,
osztani és lájkolni. A harmadik
hét meglepetéseit keressék a
Fehérvár Televízió közösségi oldalán december 4-től 10-ig. Azok
sem maradnak le, akik december
második hetében kapcsolódnak
be a játékba, mert az fmc.hu
Facebook-oldalán még nyerhetnek
december 11-től 17-ig.

sportrajongók számára.
A kertészkedőkre is gondoltunk,

sőt azok sem maradnak program
nélkül, akik szabadidős programokhoz szeretnének belépőket
nyerni. Minden nap más ajándékot sorsolunk ki. Hogy
éppen melyiket
lehet adott
nap megnyerni,
Facebook-oldalainkon fotón
tesszük közzé.

Hol lehet átvenni a nyereményeket?

Milyen ajándékok várnak?
A finomságoktól a használati
tárgyakig, belépőkön át a mozijegyekig értékes ajándékok várnak
a Fehérvár Médiacentrum
közönségére. Együttműködő
partnereink ajánlották fel profiljuknak megfelelő ajándékukat,
ami lehet egy kosár egészséges
élelmiszer, téli autófelszerelés
vagy ajándéktárgyak fehérvári

Lájkolj, oszd meg és nyerj!
Figyeld az fmc.hu, a Fehérvár Hetilap,
a Fehérvár Televízió és a Vörösmarty
Rádió Facebook-oldalát!
Értékes ajándékaink csak Rád várnak.

Minden nap nyerhetsz!

Mi már összegyűjtöttük az ajándékokat, és alig várjuk, hogy
odaadhassuk önöknek!

A napi
nyertest
szerkesztőségünk értesíti, és
egyeztet vele a
nyeremény átvételéről is.

Melyik héten hol lehet nyerni?
November 20. és 26. között: Vörösmarty Rádió Facebook-oldala
November 26. és december 3. között: Fehérvár hetilap Facebook-oldala
December 4. és 10. között: Fehérvár Televízió Facebook-oldala
December 11. és 17. között: fmc.hu Facebook-oldala

Országos után megyei diákparlament
Szűcs-Molnár Diána
Február elején ülésezett az Országos Diákparlament Székesfehérváron, ahol a diákok ötven
pontban határozták meg javaslataikat az állam
felé. Hétfőn a Fejér Megyei Diákparlament
ezeket a pontokat tekintette át: melyek valósultak meg, illetve mely pontok azok, amik még
finomításra szorulnak.

A megyei diákparlament ülését
Mészáros Attila alpolgármester
vezette, aki kiemelte: két nagyon
fontos döntés is született februárban az Országos Diákparlamenten. Az egyik az, hogy ne csak
háromévente, az országos parla-

mentet megelőzően legyen ülés,
hanem évente egyszer. Ez meg is
valósult, hiszen a napokban az
ország összes megyéjében összegyűlnek tanácskozni a fiatalok.
Létrejött az Országos Diáktanács
is, ami egy új intézménye a magyar oktatásnak, hiszen korábban
nem volt a köznevelésben tanuló
fiataloknak lehetőségük szervezetten egyeztetni a minisztériummal,
csak az Országos Diákparlamenten keresztül.
A hétfői ülésen az ötven pontból
álló ajánlást is áttekintették. Az
ülésen hatvan intézmény fiataljai
tanácskoztak.

A HETILAP

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

A VÁ R O S É S H Í R E I

Fotó: Simon Erika

közéleti hetilap

A diákok februárban több pontot is megfogalmaztak: többek között azt szeretnék, ha az
oktatásban történő változásokat kizárólag felmenő rendszerben vezetnék be. Nagyobb rugalmasságot szeretnének a tananyagban, csökkentenék a leterheltségüket, illetve a régi atlaszt
szeretnék használni az érettségin.
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Seuso: van még tárgy!

2017. november 16.

Mikor hullhat le a lepel a véres ezüst titkairól?

Látrányi Viktória

Richard Ellis volt az, aki a páratlan értékű műkincs illegális útját, értékesítésének részleteit
vizsgálta Lodonban. „Nagy valószínűséggel sokkal több tárgy van!” – mondta a nyomozó, és a
Seuso-kincs magyarországi származását is bizonyosnak tartja.

tisztázatlan körülmények között meghalt Sümegh József. Három nap telt el
a két eset között!”

Kép: Németh-Nagy Róbert

Az angol hatóságok több éven keresztül nyomoztak a Seuso-ügyben.
A szigetországi eljárást Richard
Ellis irányította. A New Scotland
Yard nyomozója biztos benne, hogy
a műtárgyak csalárd fortéllyal,
kegyetlen bűncselekmény útján
jutottak Londonig.
A valódi áttörés a nyomozásban
1991-ben történt: a kaliforniai Getty
Múzeumnak ekkor ajánlották fel
a Seuso-kincseket megvásárlásra.
Akkor már látható volt, hogy ez
egy – az 1980-as évekre visszanyúló – felépített piacra bocsátás volt.
Ekkor fordult aktív szakaszába a
nyomozás, a Getty Múzeum pedig
a Scotland Yard számára átadta
az iratokat betekintésre. Minderről mesélt a Szent István Király
Múzeum és a Fehérvár Televízió
közös rendezvényén, a Seuso
kedden: „Gyanús volt az is, hogy az
első műkincset követően túl gyorsan
került piacra a másik tárgy. Halim Korbannak, a Seuso-kincseket értékesítő
libanoni műkincskereskedőnek volt egy
értékesítési pontja Bécsben, a Hotel
Hiltonban. Az mindenképpen szembetűnő volt, hogy túl gyorsan visszatért
Bécsből Londonba. Itt aztán a British
Múzeumnak ajánlott fel megvételre
a Seuso-kollekcióhoz tartozó tárgyat.

Fotó: Kiss László

Zsúfolásig megtelt a Szent István Művelődési
Ház kedden este: rengetegen érkeztek, hogy
megismerjék a véres ezüst útját Londonig,
illetve a New Scotland Yard emblematikus
nyomozójának tapasztalatait, hiszen Richard
Ellis volt az, aki a páratlan értékű műkincs
illegális útját, értékesítésének részleteit
vizsgálta Angliában. Nagy valószínűséggel
sokkal több tárgy van – mondta el a nyomozó,
és a Seuso-kincs magyarországi származását is
bizonyosnak tartja.

alakult ki, hogy Lord Northampton
jóhiszeműen járt el, megtévesztették saját tanácsadói, bizalmasa,
volt ügyvédje. Persze sokunkban
felmerülnek kérdések, s lehetnek
bennünk kételyek e megállapítás
kapcsán...
A Scotland Yard nyomozása és a
hazánkban Vukán Béla vezetésével
végzett nyomozói munka során is
több olyan tanú került a képbe, akik

a most ismert tizennégy tárgynál
sokkal többről beszélnek. Vázlatos
rajzok is vannak, amik a most ismert kollekcióhoz nagyon hasonlító
tárgyakat mutatnak. Ezek alapján
két üst és mintegy negyven további tárgy feltételezhető: „A másik
említésre méltó forrás a Getty Múzeum
nyilatkozata, melynek további kincseket
kínáltak annak idején megvételre. Ha
ennek a két tálnak a fotóját szemrevételezzük, bátran mondhatjuk, hogy azok
a Seuso-kincsekhez nagyon hasonló
tárgyakat ábrázolnak. Teljes, száz százalékos bizonyíték nincs, mert ezeket a
tárgyakat mi magunk nem láttuk, de a
másodlagos bizonyítékok alapján azt
feltételezhetjük, hogy sokkal több tárgy
van.” – emelte ki Richard Ellis.
A Seuso-üggyel korábban újságíróként, majd később miniszteri
biztosként is foglalkozó Hajdú Éva
a rendezvény másik vendége volt.
Ő is megerősítette azt a tényt, hogy
a Getty Múzeumban a megvásárlásra kínált két tál közül az egyik,
egy ovális tál, két forrás alapján
is megemlítésre kerül: „Egyrészt a
Getty Múzeum irataiból is kitűnik,
másrészt egy magyar tanú elmondása
alapján is úgy tudható, hogy a kincs
darabjai között volt egy ovális tál.
Ennek a többitől eltért az alakja. Erről
a tálról kétféle forrásból is hallottunk,
és ez innen került elő.”
A brit nyomozó azt is elmondta, elképzelhetőnek tartja, hogy
másik országban vagy országokban
lehetnek még a Seuso-kollekcióhoz tartozó tárgyak: „A mai globális
műkincspiacon el tudom képzelni,
hogy bármelyik országban legyen a
Seuso-kincsekből. Amiről konkrétan
tudok, az egy bizonyos svájci gyűjtőnél
lévő Seuso-tárgy.” – foglalta végül
össze Richard Ellis.
De a svájci széfen kívül még pihenhetnek tárgyak, talán itthon is.

A nyomozóval készült exkluzív televíziós interjúnkat pénteken a Fehérvár
Televízió Köztér című műsorában
láthatják!

Nézze meg a tévében!

Erről a tárgyalásról egyébként fotó és
feljegyzés is készült, amiket aztán később eljuttatott hozzánk a múzeum.” –
vázolta a folyamatot Richard Ellis.
A nyomozó egy érdekes összefüggésre is felhívta a figyelmet
Sümegh József halálával kapcsolatban: „Ami ezután történt – amikor
Wilson és társai megvásárolták a
tárgyat – az mindenképpen figyelemre
méltó összefüggés, mert három napon
belül a tragédia bekövetkezett, máig

A kincs első felének első felvásárlója a Sotheby’s aukciósház egykori
elnöke, Sir Peter Wilson volt. A
kincs másik részét az angol főnemes, Lord Northampton birtokolta.
A Seuso-ügyben nyomozó angol
rendőrség hajszál híján letartóztatta a főnemest, Richard Ellis
nyomozó elmondása alapján az
ügyvédeinek közbelépése mentette meg a további kínos eljárástól
a lordot. Végül is az az álláspont

Kép: Zsiday Ádám

Richard Ellis a fehérvári Seuso-kiállításon

A Seuso kedd teljes felvételét november 21-én láthatják 20 óra 15 perctől a Fehérvár
Televízióban

közéleti hetilap

FehérVár
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A családoké a főszerep

Kovács V. Orsolya

Öt hét van hátra az ünnepekig.
Hosszabbodnak az esték, és jobb
esetben a közös családi programokra szánt idő is. Ahhoz, hogy
a família eltérő korosztályú tagjai
egymásra hangolódjanak, a közös
játéknál, például egy társasozásnál
jobb lehetőség nem is kell. Vagy
egy kis kézműveskedés is jó ötlet
lehet. Az elkövetkező hetekben ez
egyébként is aktuálisabb a szokásosnál: szülők-gyerekek együtt dekorálhatják a lakást, és lassacskán
az adventi-karácsonyi saját készítésű díszek ideje is elérkezik.
A Szent István Művelődési Ház
ezekhez a tevékenységekhez szeretné minél többek kedvét meghozni
az év hátralévő két hónapjában.
Több kezdeményezésben és
programban is részt vehetnek az
érdeklődők: vidám családi játékdélutánokat tartottak és tartanak a
művelődési házban több hétvégén
is. Valamint idén is meghirdették –

Fotók: Kiss László

Különleges lehetőség adatik meg a fehérváriaknak: több száz társasjátékot kipróbálhatnak,
és egy-egy hétre haza is vihetik a Szent István
Hitéleti és Művelődési Ház játékkölcsönzőjéből.
Az intézmény emellett közös családi programokkal is várja a látogatókat a karácsonyig
tartó időszakban, és a Betlehemi szép csillag
pályázattal közös kézműveskedésre biztatják a
szülőket és gyerekeket.

A közös játék közelebb hozza a családokat

immár tizenötödik alkalommal – a
Betlehemi szép csillag pályázatot,
melyre gyerekek, felnőttek, családok jelentkezését is várják.
„Bármilyen természetes anyagból
készült betlehemet készíthetnek a
pályázatra. Ez lehet textil, fa, papír,
bármilyen növényi termés, mindenkinek a fantáziájára bízzuk. A lényeg,
hogy kézműves kivitelezésű, házilag

készült alkotás legyen!” – foglalta
össze Szenczi Jánosné, a Fehérvári
Kézművesek Egyesületének elnöke.
– „Mi ezeket az alkotásokat összegyűjtjük, zsűrizésre bocsátjuk. Nincs
első, második, harmadik hely, de a
legszebbeket díjazzuk, külön gyerek és
felnőtt kategóriában is. A pályaműveket november 28-án és 29-én gyűjtjük
a Szent István Hitéleti és Művelődési
Házban. A zsűrizett művekből rendezett kiállítás december 2-án, szombaton
fél 3-kor nyílik, és az adventi időszakban lesz megtekinthető. Minden
karácsonnyal kapcsolatos alkotást
várunk, és arra szeretnénk rávenni a
családokat, kisebb közösségeket, hogy
közösen készítsenek valamit.”
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„Minden gyerek szeret játszani, és a
játékon keresztül tudnak legjobban
megtanulni dolgokat. Régóta szerettük volna ezt a rendezvénysorozatot
elindítani, ahová a családok eljöhetnek, és függetlenül attól, hogy egyéves
kisbabáról van szó vagy tizenéves
kamaszról, mindenki megtalálhatja azt
a játéklehetőséget, ami a korosztályának megfelelő. A játék családösszetartó
erejét szeretnénk hangsúlyozni ezeken
az alkalmakon.” – mondta el lapunknak Kecskés Márta, a játékdélután
egyik kezdeményezője. – „Nagyon
sok játékmesterünk lesz, akik nem
véletlenül fiatalok, játékos kedvűek!”
A vidám családi játékdélután rendezvényein való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött, annak érdekében, hogy a szervezők tudják,
pontosan mennyi és milyen korosztályú gyermekre számítsanak. Az
érkezőket várja több száz különféle
társas- és logikai játék. A tipegők
a babasarokban szórakozhatnak,
lesz szerepjátéksarok, építőjátékok
tömkelege és kézműves sarok is a
barkácsolni vágyóknak. A számtalan játékot nemcsak a helyszínen
lehet majd kipróbálni, hanem ki is
lehet majd kölcsönözni és hazavinni egy-egy hétre.
A szervezők arra is buzdítják a családokat, hogy hozzanak magukkal
egy-egy már nem használt, de jó
állapotban lévő játékot, amit aztán
továbbadományoznak majd, hogy a
karácsonyfa alatt azokat a gyerekeket is érjék szép meglepetések,
akiknek a családjában kevés pénz
jut erre a célra. Az adományokat
december 20-ig bármelyik napon le
lehet adni a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház portáján.
A tervek szerint a családi játék-

A vidám játékdélutánok decemberben is folytatódnak

A legkisebbeket is szívesen látják

A vidám családi játékdélutánra
legközelebb december 2-án várják
a látogatókat. Aznap megérkezik
a Mikulás is a művelődési házba:

délután sorozata nem ér véget az
első három alkalom után: ha sokan
érdeklődnek, januárban további
időpontokban folytatódik majd.

FehérVár
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Programajánló

Véres ezüstök és ügyes denevérek

A Barátság mozi műsora
Rodin – Az alkotó
November 23. 20 óra
Francia életrajzi film.

Programok november 17-től 26-ig

Szabó Petra

Emlékszem rád!
November 16. 18 óra
Magyarul beszélő izlandi horror.

November 17.

Fényfestés
17.30,18 óra, 18.30 és 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Falvay Miklós vezetésével lélegzetelállító
látványvilágot festenek a mauzóleum homlokzatára.

Budapest Noir
November 21. 18 óra
Magyar krimi-dráma.
Viktória királynő és Abdul
November 17. 18 óra
Feliratos angol-amerikai életrajzi dráma.
Happy end
November 17., 18. és 20. 20 óra
Feliratos francia-osztrák-német filmdráma.
A kis vámpír
November 18. és 25. 16 óra
Magyarul beszélő német-angol-dán-holland
családi animációs film.
Dzsungel
November 18. és 23. 18 óra, november 24.
20 óra
Magyarul beszélő ausztrál-kolumbiai
kalandfilm.
Madame
November 21. 20 óra, november 25. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

Life Cafe Estech
18 óra, Új Nemzedék Közösségi Tér
Az ifjúsági klub rendezvényén a digitális
világot érintő izgalmas témákban merülhetnek el az érdeklődők. Szó lesz hasznos
alkalmazásokról, érdekes Youtube-csatornákról és vlogokról, a jelen és a jövő
technológiáiról, a robotizált világról. Lesz
izgalmas beszélgetés, interaktív előadások,
emoji-kvízjáték, a nap végén pedig legendás
PC-játékok versenye.

Jövőre veled ugyanitt
19 óra, Igéző
A pápai Sk színpad többszörös fesztiváldíjas
előadása.

Szabadulószoba
November 25. 20 óra
Amerikai thriller.

Ganxsta Zolee és a Kartel – K.O. lemezbemutató
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

A Vörösmarty Színház műsora

November 18.

A kerek kő
November 17., 21., 22., 23. és 24. 10 óra,
Pelikán Kamaraszínház
Mese a Látóhegyről
November 17. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
A hülyéje
November 17. 19 óra, Nagyszínpad
Illúziók
November 17. 19 óra, Kozák András Stúdió
Jóembert keresünk
November 25. 19 óra, Nagyszínpad

Kép:Zsiday Ádám

A Herner Ferike faterja
November 26.19 óra, Kozák András Stúdió

június 4. – június 10.

www.holdfenyek.hu

KreAlba vásár
10 óra, Ady bár
A helyi alkotók portékái között lehet kutakodni. Akár a tökéletes karácsonyi ajándék is
fellelhető.
Seuso-kincs és városnézés
14 óra, Találkozó: Tourinform iroda előtt
Érdekességek a városról és a Seuso-kincsekről.

A Reformáció 500 székesfehérvári emlékévének záró gálaműsora
16 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Program:
Az ökumenikus kórus műsora
Összeállítás az emlékév eseményeiről
Köszöntők az egyházközségek és az önkormányzat részéről
Az Olajfa Református Óvoda műsora
Szabóné Miklós Eszter szavalja Bódás János versét
A Talentum Református Iskola zenés műsora
Kákics táncház
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
17 órától Gáncs Kata és Gula Miklós vezetésével a gyerekeket, majd 18 órától Nedvig
Bendegúzzal a felnőtteket várják.

Textiljáték kiállítás
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
A Jenka Stílusiskola és a Phrenos Művészetterápiás- és Bábpedagógiai Központ báb- és
textiljáték-készítő csoportjainak zárókiállítása.
A gyermekirodalom tematikájú kiállítás egy
hónapig tekinthető meg.
Kié a legügyesebb denevér?
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás.

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs,
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol
festményt, bútort, ezüstöt, aranyat,
szobrot, festményt ,borostyánt,
Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:
Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693
+36(30)382-7020
További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Most még a saját párját is púpnak érezheti a hátán,
aki igyekezne megkönnyíteni a mindennapjait, de
Önt pont ez zavarja. Nem kér a figyelemből, sem a
segítségből, csak abból, hogy békén hagyják.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

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.

Téli tárlat
18 óra, Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak csoportos kiállítása. Megnyitja: Csutiné
Schleer Erzsébet építész. A kiállítás megtekinthető december 22-ig, keddtől péntekig
10-től 18 óráig. A kiállítás kurátora Jónás Attila
grafikusművész.

Loving Vincent
November 24. 18 óra
Amerikai-lengyel életrajzi dráma.

Horoszkóp

2017. november 16.

Látszólag mindenkire átragasztja a jó hangulatát,
csak egy valakire nem sikerül, és ezáltal az illető továbbra is hűvös, tartózkodó marad Önnel szemben.
Emiatt nem érdemes elkenődnie, hiszen nem az Ön
feladata mindenki életét bearanyozni.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Most szinte minden egy karnyújtásnyira van Öntől, de
ahhoz, hogy el is érje őket, kockáztatnia kell, mert nem
lehet mindig mindent a biztonságos távolból intézni. De
másra sem hagyatkozhat, éppen ezért ne engedje ezúttal,
hogy mások kisegítsék vagy átvállalják az Ön feladatait!

Kritika érheti a munkahelyén, ami egészen felkavarja a lelki világát, mert indokolatlannak érzi. Ha
valóban úgy érzi, hogy nem Ön a hibás, akkor nem
lehetetlen, hogy csupán próbálnak fogást találni és
direkt igyekszenek kiszúrni Önnel.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Igazán jó hangulatban lesz a héten, csak úgy sugárzik majd. Pozitív gondolkodása meghozza gyümölcsét, több apró, kellemes meglepetésben lehet része.
Nem várt ajándékot kaphat, és többször is azt fogja
érezni, hogy Ön mellé pártolt a szerencse.

Azok, akik nemrégiben jutottak túl egy szerelmi csalódáson, ne zárkózzanak el teljesen! Nem kell mindjárt
beleugorniuk egy másik kapcsolatba, de azért nem is kell
mindjárt örökre eldobni a szerelmet. A tartós kapcsolatban élők életére igencsak ráférne a változás.

Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30, 19 óra, Nemzeti Emlékhely
Kodály és Európa
18 óra, Hotel Magyar Király
A Hermann László Kamarazenekar hangversenye a Kodály-emlékév tiszteletére.
Groupensax-koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszest.
Esti Kornél & Frenk-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 19.

Edu-show
11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora.
Botanikai séta
14 óra, Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély
A látogatók felfedezhetik a 22,5 hektáros történeti kertet és a frissen telepített növényeket.
Regisztráció és tájékoztatás: 21 311 0426, info@
karolyikastely.hu.
Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen
17.30, 18 óra, 18.30, 19 óra, Nemzeti Emlékhely

FehérVár

Programajánló

közéleti hetilap
Nóti-kabaré
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

megújított bemutatója. Közreműködik Ferenczy-Nagy Boglárka versmondó és Horváth
Irma énekes-gitáros.

November 20.

Hogyan utazzuk be a világot napi 3533
forintból?
19 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Zárug Zita és Harkányi Árpád Hogyan
utazzuk be a világot napi 3533 forintból?
című könyvéhez kapcsolódó szórakoztató,
informatív előadás a Nyitott Akadémia
szervezésében.

Beszélgetés L. Simon Lászlóval
18 óra, Királykút Emlékház
A József Attila-díjas költővel, íróval,
országgyűlési képviselővel Bakonyi István
beszélget.

November 21.

Hétvezér est
17 óra, Királykút Emlékház
Tóth István Vitéz Nagybányai Horthy Miklós
mindennek az oka? című előadása.
Múzeumi szakkör gyerekeknek
17 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Kötetlen foglalkozás, ahol a résztvevők megismerhetik a művészet jelképekkel teli, izgalmas
világát.
Áttörés Plussz
18 óra, Museum Café Székesfehérvár
Schrenk Éva Áttörés című verseskötetének

November 22.

Slágerkoktél
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
Grasics Anita és Bokányi Zsolt műsora.
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Látogatható kiállítások
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.

Scolar l!ve: Borda Réka & Ferencz Mónika
18 óra, Új Magyar Képtár
Könyvbemutatók.

November 23.

Az elmaradt vezeklés
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Döbrentei Kornél és Szentmihályi Szabó Péter CD-jének bemutatása verses formában.
A verseket Sinkovits-Vitay András mondja
el, az eseményen közreműködik Petrás
Mária.

Kóstolj bele az édes életbe!
Dolgozz velünk!
Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket
székesfehérvári üzemünkbe:

GÉPKEZELŐ

munkatársakat keresünk.
Amit kínálunk:
• versenyképes ﬁzetés
bruttó 150 000–185 000 Ft,
• átlagon felüli műszakpótlék:
20% délután, 60% éjszaka,
• jelenlétösztönző:
évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),
• negyedéves bónusz: maximum 42%,
• bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:
bruttó 50 000 Ft,
• dolgozói ötletek jutalmazása/hónap
dolgozója (negyedévente bruttó 10 000 Ft),
• élet- és balesetbiztosítás.
Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat
a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.
Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az
allasfehervar@mdlz.com
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft.
8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 8. postacímre.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában szinte minden gondolata a pénz körül forog.
Ám nincs miért aggódnia, mert a következő hetekben új
pénzforrás illetve pénzszerzési lehetőség nyílik meg Ön
előtt. Csak legyen elég ideje és ereje élni a lehetőséggel!
Fontos, hogy ne hozzon elhamarkodott döntést!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Most kell lefektetnie minden alapot a hosszú távú céljai
eléréséhez. Ehhez arra is szükség lehet, hogy elfogadja mások
segítségét. Viszont ügyeljen arra, hogy ne minden figyelmét a
nagy úttörés kösse le, különben nem fog elég figyelmet fordítani a külvilágra, és ezáltal kellemetlen meglepetések érhetik.

Fotó: Kiss László

Égéstermék
18 óra, Study Könyvesbolt
Potozky László kötetét bemutatja és a szerzővel beszélget Czinki Ferenc.
Budapest Voices-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 24.

Mesekuckó-meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta francia meséket
mond.
Hubay Miklós–Magony Imre: Római karnevál
19.30, Igéző
Fankadeli-koncert
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 25.

Az Apacuka zenekar koncertje
16 óra, Művészetek Háza
Interaktív, játékos, táncos koncert.
Whitney – Queen of the night
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Rebecca Frecleton showelőadása, mellyel Whitney Houston életműve előtt tiszteleg.
Paddy And The Rats
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Vendég: Fatal Error.

November 26.

Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Az érdeklődők készíthetnek szilárd testvajat,
sampont zsíros vagy száraz hajra, hajbalzsamot, kifésülést segítő hajsprayt, kézkrémet,
szájvizet, arcradírt, arclemosót természetes
anyagokból.
Egy kis Karácini csoda
11 óra, Igéző
A Szabad Színház bábelőadása.

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.
Őszi színek – téli fények
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
A Székesfehérvári Fotóklub kiállítása.
Megtekinthető december 15-ig.
Kőhíd – Kádár Béla (1877–1956) festőművész kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető 2018. január 14-ig.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Minden nyomasztja, az egész életét, helyzetét borúsan
látja. De szerencsére a hétvégére már visszatér az
optimizmusa, és mindent más színben fog látni.
Megint remekül érzi majd magát, és képes lesz ismét
bizakodni!

Ha úgy veszi észre, hogy kedvese mostanában
zárkózottabb, akkor a legrosszabb helyett inkább arra
gyanakodjon, hogy valami nyomasztja őt, csak nem
szívesen beszél róla, vagy nem tudja, mit tegyen. Most
Önnek kell türelmesebbnek és megértőbbnek lennie!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A munkahelyén ajánlatos lesz bölcsen hallgatnia,
semmint kinyitnia a száját és vitákba bonyolódnia,
mert az most nem vezethet semmi jóra. Kivételesen
engedjen, ne akarja mindenáron bebizonyítani a
igazát, vagy vagy a véleményét hangoztatni!

Kellemes élmények érhetik, akár egy régóta várt
lehetőség formájában, vagy úgy, hogy egy kollégája
tesz olyan gesztust Ön felé, ami jóleső érzéssel tölti el.
Megtapasztalhatja, milyen az, mikor kollégái szeretik
és elfogadják, és amikor a főnöke is elégedett Önnel.
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Közélet

Nőtt a tiniterhességek száma
De mi a helyzet Székesfehérváron?

Az Eurostat adatai alapján az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a tiniterhességek
száma Magyarországon, az utóbbi években
pedig nagyjából tíz-tizenegy százalék körül
mozgott. Ez az jelenti, hogy évente körülbelül
tízezer csecsemő olyan anyukához született,
aki még maga is gyermek volt. Megnéztük,
hogy Székesfehérváron mi a helyzet most. Nem
árulok el nagy titkot, ha azt mondom: nem volt
egyszerű, és végül egy összetett, nagyon sokrétű
problémahalmaz rajzolódott ki, aminek csak
tünete a teherbeesés.

Nem gondoltam volna, hogy 2017ben még mindig ilyen könnyű
tabutémába botlani, de a tinédzserterhességekkel sikerült falakkal
körülvett területre tévednem, ahol
a zavar és félrenézés még általános
társadalmi attitűd. Persze tisztelet a
kivételnek!
Lányos és fiús anyukaként is értem
és érzem ennek a súlyát, hiszen
– bár gondolkodás nélkül támogatnám – elsőre biztosan megijednék,
ha bármelyik gyermekem tizenhét
évesen elém állna azzal, hogy szülő
lesz. Ugyanakkor a szakemberek
álláspontja szerint egy másik,
még mindig szomorúan kínos és
feszültséget keltő témával, a szexuális felvilágosítással rengeteg nem
kívánt terhesség, testi és lelki sérülés megelőzhető lenne a fiatalok
kellően hormongőzös és legalább
ugyanannyira felelőtlen éveiben.
Ugye, emlékszünk még?
De kezdjük először a száraz tényekkel, és azokkal a számokkal,
amelyekhez sikerült hozzájutnom: a
Szent György Kórházban 2016-ban
kétezer-nyolcszáz gyermek született,
harmincöt kicsinek pedig tizennyolc év alatti anyuka adott életet.
A harmincöt szülés tovább bontva a
következőképpen nézett ki:
• 18-17 év közötti anyukától 15,
• 17-16 év közöttitől 14,
• 16-15 év közöttitől 5,
• 14 éves anyukától 1 gyermek
született.
Ha tehát arányait tekintjük, akkor
a friss anyukák (és az apukákról
se felejtkezzünk el, mert azért egy
gyerek nem magától lesz) mindössze 1,3 százaléka volt tinédzser,
ami messze jobb adat, mint az
országos átlag, bár tovább árnyalja
a képet, hogy a ki nem hordott
terhességek számáról nem kaptam
információt. Elindultam ugyan
több vonalon is, végül néhány
kanyar és ígéret után az illetékes
kormányhivatal arról tájékoztatott:
nincs adatuk a tinédzserterhességekről, és nem is feladatuk ezt
nyilvántartani. De lépjünk is ezen
túl!
Amennyiben szigorúan szociális és
társadalmi szempontból nézzük azt
a tényt, hogy egy túl fiatal lány –
szinte kivétel nélkül nem akarattal
– édesanyává válik, akkor persze
az érem kevésbé fényes oldalát láthatjuk csak, és ami mindezt kíséri,
az rendre a szégyen, a titkolózás,
a megbélyegzés. Még most is. Ám
élettani szempontból már ismét

árnyaltabb a kép, hiszen ha csak a
szülés utáni regenerációt nézzük,
akkor egy fiatal test abszolút előnyben van.
„Mint szülész-nőgyógyász azt tapasztalom, hogy az elmúlt évtizedek
változása a mi területünkön is ugyanúgy érvényesült: a fiatal lányok egyre
hamarabb lesznek érettek, és egyre
hamarabb kezdik el a szexuális életet.

ez a kérdés, mert erről egyszerűen
kénytelenek a szülők beszélni, de
arról, hogy mi történik a szex során,
mire kellene figyelni a lánynak és a
fiúnak, hogyan kellene magát védeni,
a lelkét megnyitni, egyetlen szó sem
esik. Sokszor azért sem, mert ezekkel
a dolgokkal sajnos maga a szülő
sincsen tisztában. Ma Magyarországon a szexuális kultúra nem létező

Fotó: Kiss László

Papp Brigitta

Felelősségvállalás felelőtlenségből

De amíg egy tizenhét-tizennyolc éves
nőnek adott esetben nem jelent problémát a szülés, addig egy tizennégytizenöt éves gyermek ilyen szempontból nagyon fiatal.” – összegzi a
tapasztalatait Hagymásy László,
a kórház szülészet-nőgyógyászat
osztályának vezető főorvosa.

A test készen áll, de mi a
helyzet a lélekkel?
„A tapasztalat az, hogy a szexuális élet szexualitást illető részéről
elenyészően keveset beszélnek otthon
a gyerekekkel. A lányoknál nagyjából a menstruációnál ki is merült

fogalom.” – világít rá Séllei Györgyi
szexológus.
Persze a fiatalok ettől még elboldogulnak, ahogy mindig is elboldogultak. Míg mi újságokból és az egymás közötti suskusokból szedtük
össze a magunk tudását még bőven
a gyakorlati megvalósítás előtt,
addig mostanra kinyílt a világ, és a
gyerekek válogatás nélkül kapnak
arcba mindent. Nem viccelek, minden, de minden tálcán fekszik előttük. Semmi más feladatuk nincsen,
mint beírni a jó öreg keresőbe azt a
szót, hogy sex. Hogy mit kapunk:
nagyjából 3 240 000 000 találatot
0,65 másodperc alatt. És ez nem vá-

logatott tartalom, ebben az egészen
ijesztő perverziókig minden benne
van. Ja, hogy rá kell kattintani arra,
hogy elmúltam tizennyolc? Azt
hiszem, ez az álszentség csúcsa,
hiszen egy minden iránt érdeklődő
fiatalt egy kattintás biztosan nem
tart vissza semmitől.
„Már a lányok is elég intenzíven
érdeklődnek a pornó iránt, a fiúk pedig
tizenhárom-tizennégy éves korukra bevallottan a pornót tartják az elsődleges
tananyagnak. Az én saját statisztikáim
szerint hatéves koruktól látnak pornót
a gyerekek, körülbelül tizenegy-tizenkét
éves kortól kezdve néznek, tizenhárom
éves kortól felfele pedig rendszeresen
fogyasztják is. Folyamatosan tartok
szülői értekezleteket, és amikor ezt a
számadatot elmondom, kivétel nélkül
az a reakció: de az én gyerekem nem
csinál ilyet! Egyértelmű, hogy a szülő
erről nem tud, hiszen nincsen az a
gyermek, aki pornónézés után odamegy
anyukájához vagy apukájához, és azt
mondja: ma láttam egy nagyon durva
pornót, kicsit beszélgessünk róla!” –
így Séllei Györgyi.
Hogy a pornónak mi köze lehet
egyáltalán a nem kívánt terhességekhez? Hány olyan felnőttfilmet
látni, ami úgy kezdődik: gyerekek,
a szex egyik fontos része – amen�nyiben szeretnétek megvédeni magatokat a nem kívánt terhességtől,
betegségtől – a védekezés, úgyhogy
elő a gumival!
„Az előző tanévben az egyik iskolában
– nem Székesfehérváron – tanítottam
9-10. osztályos lányokat. Nyolcvanöt
százalékuk már tizenhat évesen nem
volt szűz, és tízből jó, ha négy-öt lány
védekezett, mert a fiú nem akarta
használni az óvszert, mondván az
csökkenti az ő élvezetét. És ez nem csak
technikai probléma, hiszen a szex nem
arról kellene hogy szóljon, hogy nekem
jó, hanem arról, hogy a másiknak, a
másikért teszem. De ezt senki sem
tanítja, mondja el nekik.” – meséli a
tapasztalatokat Séllei Györgyi.
De ne legyenek illúzióink: Székesfehérváron sem jobb a helyzet! Egy
általam megkérdezett fehérvári
középiskolai osztályfőnök – aki
kérte, hogy a nevét ne írjam le –
csak megerősíteni tudta a fentieket:
a legtöbb tizedikes diák már bőven
él szexuális életet, néz rendszeresen
pornót, és persze a gumit is cikinek
tartja, mert rontja az élvezetet.
(Tegye fel a kezét az a nő, aki még
soha nem hallotta ezt a kifogást!)
Az is nagy tanulság, hogy a fiatalok
– saját bevallásuk szerint – néha
egyszerűen buliból vagy unaloműzésből fekszenek le egymással. És
igen, a pózokat és a technikákat az
internetről sajátítják el.
Egy 2016-ban készített székesfehérvári felmérés adatai szerint a városi
középiskolások 82 százaléka, a felsőoktatási intézménybe járó fiatal
felnőtteknek pedig a 92 százaléka
böngészi napi rendszerességgel az
internetet, párkapcsolati problémáikkal pedig az esetek 59 százalékban barátokhoz fordulnak, és
csak 15 százalékuk kérdezi a szülőt.
Helyben vagyunk!

közéleti hetilap
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véletlenül estek teherbe, mindegyik
korszakban előfordult, mint ahogy
az is, hogy a nem kívánt tinédzserterhességet a környezet szégyennel,
elutasítással, suttogással és vádló
tekintetekkel jutalmazta. Nincs ez
máshogy 2017-ben sem.
Kati – de hívhatjuk akár Anitának
is – ugyan már betöltötte a tizennyolcadik évét, ettől még „óriásbalhé” kellős közepén éli terhességének napjait. Akár mázlistának
is mondhatnánk, mert ki nem
tagadták, és még a leendő, szintén
fiatal apuka is mellette áll, de azért

perig is mentek. Anyukám meglepően
pozitívan állt hozzám, teljesen felpörgött. De azért nehéz volt „rendes apa”
nélkül, ő ugyanis nagyjából hároméves
koráig látogatta Normant, aztán eltűnt
nyolc évre, majd újra megjelent, és mindenféle ajándékokkal próbálta pótolni
magát. Fél évig ment így, aztán megint
eltűnt. Az utolsó tartásdíjfizetési utalás
közleményében az állt: Meddig kell
még fizetni? Norman már tizenkilenc
éves, és tavaly felvételizett az orvosira.
Sajnos négy ponttal lemaradt, de nem
adja fel, és addig is tanul: gyógypedagógiai asszisztensnek, éppen Fehérvá-

az lehet az igazán nehéz, ha az
egyébként is bizonytalan és rémült
fiatalt még a közvetlen környezete
is megítéli. Megítéljük.
Megítélünk úgy, hogy egy pillanatra sem merül fel bennünk, hogy
egyébként van-e jogunk pálcát törni
bárki felett, és közben ki merjük-e
jelenteni, hogy mi aztán soha nem
hibáztunk, és egyetlen egyszer sem
cselekedtünk felelőtlenül kamaszéveinkben. Bezzegamikorunkbanozhatunk-e úgy, hogy a kisördög
nem vigyorog a lelkünk szándékosan eldugaszolt mélyén csúfondáro-

nagyon nehéz neki, és úgy érzi, ha
időben kiderült volna, hogy terhes,
akkor biztosan elveteti a babát.
Hogy számára mit hoz a jövő? Még
ő sem tudja, de talán elég reményt
adhat, hogy innen is fel lehet állni.
Rosta Noémi története reményteli
példa lehet, hogy egy korai terhesség nem a világvége. Noémivel általános iskolai osztálytársak voltunk,
bár ő már nem annyira fiatalon, de
még húszéves kora előtt hozta világra első gyermekét. Egy kisvárosban
azért lehetett hallani „kedves” megjegyzéseket. Ám a suttogók nem
nyertek, Noémi ma négygyermekes
anyuka, aki szépen építgeti üzletét.
Persze a nehézségek nem kerülik és
kerülték el, de köszöni szépen, jól
van: „1998 februárjában estem teherbe,
de csak májusban derült ki. Semmi jele
nem volt, hogy babát várok, bár ha
korábban jövök rá, akkor is megtartom
Normant. Joga volt élni! Sajnos az
apja és az ő szülei nem így gondolták, nagyon csúnya dolgok történtek
akkoriban. El kell vetetni! Mást sem
hallottam tőlük, később még apasági

ron. Nagyon okos gyerek, és én büszke
vagyok rá. Az apja ezt sem tudja!”
Noéminek az életet sem volt egyszerű újraépíteni vagy inkább felépíteni, egy kisgyermeket nem annyira
tolerált jól a környezete: „Az, hogy
Norman után párkapcsolatom legyen,
abszolút lehetetlen volt. Ahogy kimondtam, hogy gyermekem van, már vágták
is rám az ajtót. Persze végül ez is megoldódott. A férjemmel közös gyermekeink is születtek. Amit sajnálok, hogy
tanulni nem volt lehetőségem, kellett
a pénz, így amint lehetett, munkába
álltam. Jelenleg saját vállalkozásomat
fejlesztgetem, de azért jól jönne még
valami itthonról végezhető munka.”
Valószínűleg Kata/Anita és párja
élete sem lesz sokkal könnyebb,
hiszen hiába írunk 2017-et, a
megbélyegzés, a mások élete feletti
ítélkezés még mindig nagyon kedvelt népi mulatság, és miért lenne
ez másképpen a túl fiatalon és
véletlenül anyává lett lányokkal és
apává lett fiúkkal szemben?
A szomszéd Joli néni feddő tekintete is nagyon tud fájni, de talán

san maga elé dünnyögve, hogy: aha!
Azt pedig már csak félve teszem
fel, és tényleg csak költői kérdésként, hogy vajon szülőként
felelősen álltunk-e mindenkor a
felvilágosítás és a bizalom témaköréhez? Nyugodt lelkiismerettel
feltehetjük a kezünket, hogy mi
mindent megtettünk?
Persze erős lenne azt állítani, hogy
a tízezer fiatal anya hibája egy az
egyben a szülő felelőssége, hiszen a
felnőttkor küszöbén álló lányokról és
fiúkról beszélgetünk. De ha a pulpitusról magyarázva próbáljuk magunk
alá gyűrni a saját felelősségünket, az
egy kicsit sem hunyorít vissza?
És vajon felelős szülőként mikor
teszünk jót? Ha lelökjük a gyereket
a Taigetoszról, és azt mondjuk: na,
fiam, ha gyereket csinálni tudtál,
akkor majd ezt is megoldod! Vagy
ha óvjuk és támogatjuk, hogy a
legkevésbé szenvedje meg a hibás
döntés súlyát?
Válaszokért kezdtem bele ebbe a
témába, de a végére mégis csak a
kérdések szaporodtak fel…

Illusztráció: Kiss László

„Azt látom, hogy a legbonyolultabb
időszakban, amikor minden változik körülöttük, és főleg ők maguk is
változnak, teljesen egyedül maradnak.
Ma Magyarországon nem nagyon
beszélhetünk szexuális felvilágosításról. A szülők többnyire maguk sem
tudják, hogyan kellene, az iskolában
pedig zömében csak a száraz tényekről,
tiltásokról esik szó, az is késve. A diákok az utolsó évben, vagyis tizennyolc
évesen tanulnak az emberi biológiáról
részletesen. Addigra kis kivétellel már
mindenen túl vannak.” – összegzi
Séllei Györgyi.

Közélet

Mi a kakukktojás?

Mondhatnánk, mi is felnőttünk, és
végül megtanultunk mindent – jól,
rosszul. Igen, csak egy gondosan
rejtegetett újság képei nem mutattak olyan, gyakran torz képet, mint
egy mindent bele pornófilm. Nem
mutatták be úgy a nyers, érzelemmentes szexet, mintha az a természetes testiség egy teljesen normális
formája lenne.
Azért persze nem mindig ennyire
fekete és fehér a kép, hiszen –
ahogy Séllei Györgyi is mondja – a
szerelem megnyit más irányú kapukat is a fiataloknál: „Azt is látni kell,
hogy még nem volt olyan generáció
ebben a világban, amelyik ilyen mérhetetlen mennyiségű és válogatás nélküli
információnak volt kitéve a szexszel
kapcsoltban, és aminek a tényleges
testiséghez, a valósághoz ennyire kevés
köze lett volna. Hogy merre vezet ez a
út, még nem tudni.”
Persze azt kimondani, hogy az
internet, a felgyorsult világ meg
a pornó tehet mindenről, eléggé
felelőtlen és hamis állítás volna, hiszen az, hogy lányok túl fiatalon és
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Múlt heti rejtvényünk Márton napjához kapcsolódott. Első megfejtésünkből kiderült, pontosan melyik napon ünnepeljük Szent Mártont: november tizenegyedikén.
Második kérdésünk is Mártonhoz kapcsolódott, vagyis a lúdhoz, amit már
az ókorban is ebben az időszakban fogyasztottak előszeretettel. Milyen
szerepet kap a lúd az ókori római mitológiában? A helyes válasz ez volt: a
hadisten, Mars szent madara.
Harmadik feladványunk a keresztény Magyarországra kalauzolt bennünket.
Ebből kiderülhetett, hogy Szent Márton milyen központi szerepet kapott Magyarország lelki életében. A harmadik megfejtés: Magyarország patrónusa.

Rejtvény

2017. november 16.

Ezúttal csak kettő feladványunk van, igaz, az első összetettebb és hos�szabb is, mint amit megszokhattak olvasóink. Segítségképpen azt azért
eláruljuk, hogy a témában az e heti újság harmadik oldalán olvashatnak
cikket. A kérdésünk: Hogyan fogják megoldani a jövőben a Sóstó vízutánpótlását?
Második feladványunk Séllei Erzsébet Fejér megyei kastélyokról és valamikori tulajdonosaikról szóló sorozatának aktuális írásával van összefüggésben: Melyik volt az a párt, melynek megalapításában komoly szerepe
volt Festetics Sándor grófnak?
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Történelem

2017. november 16.

Kastélyok és életek

Dég – A Festeticsek nyomában (2.rész)
Nem ítélkezek. Beleszületünk egy konkrét
időbe és helyre, konkrét körülmények közé,
állóvízbe vagy fortyogó vulkánba, és eldöntjük,
hogy a politika által ránk mért életkörülményeket elfogadjuk, eltűrjük némán, pro vagy
kontra véleményt nyilvánítunk róla vagy a szellemi áramlatok élére állva vezéregyéniséggé
válunk. A csendes tűrés biztosíthatja számunkra
a túlélést, hacsak nem aljas, szadista szándékoknak való feláldozásunk a cél. A véleménynyilvánítás már kockázatos. Egzisztenciánk ezután kétesélyes. Ha a vezéregyéniség szerepét
választjuk, eldönthetjük a világ sorsát – vagy
legalábbis befolyásolhatjuk. Egy biztos: létünk
megengedhetőségét és szellemünket a hazai
körülmények és a nemzetközi áramlatok együtt
befolyásolják. Ezen a sakktáblán történik
társas lépegetésünk.

Aki 1882-ben férfinak született, annak a jogi egyetem elvégzése után,
harminckét évesen kellett a világháború frontjára bevonulnia. Az ott
töltött idő alatt vagy hősi halált halt
vagy lelki roncsként tért haza. Aki
a háború végén a frontról hazatérve
arisztokrataként egyenesen a Honvédelmi Minisztérium élén találta
magát, nem biztos, hogy meghallotta a tömegek jajkiáltását. Természetszerűen hozta magával a háborúban
megtanult, mérlegelés nélküli,
agyatlan agressziót a nyafogásnak
tekintett problémák megoldására.
Csakhogy senki nem léphetett már
bele ugyanabba a folyóba. Festetics
Sándor gróf első miniszteri tevékenysége a Károlyi-kormányban az
azokkal való leszámolás volt, akik
a sógor Károlyi Mihály miniszterelnök tömegbázisát alkották. Így
hát a lehető legrövidebb időn belül,
három hét alatt vetette ki magából a
regnáló kormány a hazai viszonyokban eltévedt volt frontkatonát.
Festetics maga írta meg ezt a
történetet a Mezőföld című lapban
jóval később, a Galilei szelleme
című munkájában: „1918 őszén csak
maroknyi emberből állott a hírhedt
kommunista párt. Midőn egy ízben
egy budapesti gyalogsági laktanyát
szemléltem meg, azt jelentették
nekem, hogy Kun Béla a kaszárnya
udvarán tartózkodik, és lázítja a
legénységet. Azonnal parancsot
adtam, hogy vezessék elém. Kun
Béla azonban jónak találta elkerülni
ezt a kellemetlen találkozást, és a
laktanya udvarát körülvevő falon
átmászva elmenekült. Így nézett
ki akkor a rövidesen oly nagy
hatalomra vergődött kommunista
vezér. És mikor néhány nappal ezen
incidens után, hosszas küzdelem
árán keresztülvittem a kommunista
vezetők letartóztatását, mindenki
attól tartott, hogy ez az intézkedés
véres felkeléseket fog provokálni.
Pedig semmi nem történt. Egész
Budapest csöndesen vette tudomásul az eseményt. Ha akkor egység és
egyetértés uralkodott volna a nemzeti érzésű elemek között, és ezek
vállvetve állottak volna mögém, nem
történhetett volna meg az, hogy
avatatlan kezek a kommunista vezéreket újból kiszabadítsák.”

A Jó úton vagyunk című írásában
vagyoni állapotáról is nyilatkozik:
„Azt kérdi az Esti Kurír, hogyan
támogathatom én az új mozgalmat,
aki vagyonomat a liberális korszak
politikájának köszönhetem. Ezzel
az állítással szemben a leghatározottabban kijelentem, hogy annak
a korszaknak semmi vagyont nem

gróf feleségeként Károlyi Erzsébet,
akinek édes testvére volt Károlyi Mihály. Amikor nem a gazdálkodással
és a dégi kastély körüli angolpark
csinosításával foglalatoskodott, a
matematika világában merült el
szenvedélyesen, vagy HA-RAP nevű
kisrepülőjével járta be Somogy
és Vas megyei birtokait. Dédapja,

de főként a stabil egzisztenciájukból
fakadó konzervativizmusuk tartotta
távol a nemzetiszocializmustól. A
paraszti alsóbb népréteg megmaradt szimpatizánsnak. Az országot
bánságokra osztották fel, egy-egy
bánság élén a három pártvezető
közül egyikőjük állt. Festetics
Sándor a mezőföldi bánságot

Fotók: Pápai Barna

Séllei Erzsébet

A dégi Festetics-kastély ma az ország egyik legszebb kastélya

köszönhetek, és ha köszönhetek
valamit, úgy az csak a koldusbot lehet. Néhai megboldogult édesatyám
(Festetics Andor) ugyanis egész életét a múlt század liberális politikájának szentelte, és amikor élete utolsó
szakaszában részben a politikai életben való részvétel költségei, részben
egyéb szerencsétlen körülmények
folytán tönkrement, a korszak hatalmasaitól egy fillér segélyben sem
részesült. Midőn meghalt, úgyszólván egy fillér vagyon sem maradt
utána. Évek hosszú során át egyedül
abból kellett megélnem, amit
szerény katonai állásom jövedelmezett. Ekkor tanultam megismerni
és megbecsülni a szegénységet.
A Mindenható kifürkészhetetlen
akaratának köszönhetem, hogy
megboldogult nagybátyámnak nem
adott gyermeket.”
Festetics Sándor számára a dúsgazdag Károlyi családból származó
Károlyi Júliával kötött házassága
és az 1924-ben elhunyt nagybátyja, a gyermektelen Festetics Pál
hagyatékának megöröklése végre
gondtalan életet biztosított. Házastársának testvérei és féltestvérei a
közelben éltek. Fehérvárcsurgón
Károlyi József, Polgárdiban Károlyi
Zsuzsanna, mint az exravagáns Batthyány Gyula festőművész felesége,
Iszkaszentgyörgyön Pappenheim

Festetics Antal a szabadkőműves
páholy világában tette mérlegre
gondolatainak súlyát. A vagyonossá
váló Festetics Sándor gondok alól
felszabadult szellemi kapacitását az
1930-as évekre a népszerű, tömegeket vonzó nemzetiszocializmus
szolgálatába állította.
1933-ban Festetics Sándor nagybirtokos kormánypárti képviselő szélsőjobboldali mozgalmat kezdett el
szervezni. Gömbös Gyula rosszallását fejezte ki: „Az olyan negyvenezer
holdas urak, akik a horogkeresztes
mozgalmat importálják, kezdjék
önmagukon az általuk hirdetett
szociális intézkedéseket!” Festetics
Sándor úgy reagált az intésre, hogy
kilépett a kormánypártból, és megalakította a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot. Azzal indokolta lépését,
hogy ő is híve lett a „nagy mozgalomnak, a nagy újjászületésnek”. A
párt tevékenységét a saját birtokain
kezdte meg, és hamarosan egyesült
a Meskó Zoltán-Pálffy Fidél által vezetett nyilaskeresztes párttal, uralva
a dunántúli térséget. E pártot főleg a
kispolgárság, az állami alkalmazottak, tisztviselők, egyes értelmiségiek
és a gazdaságilag nehéz helyzetbe
került kisgazdák valamint a svábok,
Zalában pedig a szegény parasztok
támogatták. A jobb módú paraszti
családok többségét mértéktartásuk,

irányította. 1934-től a szervezeti
rendszer megváltozott, főkerületek
alakultak, élükön főkerület-vezetőkkel, akik mellett általában ügyvédek
dolgoztak propagandafőnökként.
Katonaviselt tagokból álló rohamcsapatok egészítették ki a garnitúrát
a rendfenntartásra szakosodva. „Bátorság!” volt a köszöntésük. A párt
követelései között szerepelt a régi
Magyarország maradéktalan visszaállítása, a magántulajdon korlátozása, a munka és fáradság nélküli
jövedelem megszüntetése, általános
munkakötelezettség bevezetése, az
üzemekben haszonrészesedés biztosítása a dolgozóknak, tervgazdálkodás az egész országban, a hitelnyújtás államosítása, a kisegzisztenciák
felszabadítása az adók és egyházi
terhek alól, az adósságok hatvan
százalékos csökkentése, a földek
művelői számára a hitbizományok
és nagybirtokok igénybevétele, száz
százalékos hazafiság és krisztusi
erkölcsök a köz- és magánélet
minden vonalán. Ezzel a csalogató
programmal indult a magyarországi
nemzeti szocialista pártok működése, és már az indulásnál tömegek
csatlakoztak. A párt a német náci
párttal felvette a kapcsolatot, akik
erkölcsi és anyagi támogatást nyújtottak. Festetics Sándor ellenezte a
támogatás igénybevételét, féltette a
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magyar mozgalom függetlenségét.
„Az egész világot egy áramlat hatja
át, melynek célja, hogy az új világot
a népközösség gondolatában építse
fel. Éppen ezért ez a mozgalom nem
is kifejezetten nemzeti mozgalom.”
– mondta egy mezőszentgyörgyi
tömeggyűlésen. 1934 nyarán az
állandóan jelenlévő rivalizálás, Meskó Zoltán anyagiassága valamint a
német náci párttól való függetlenedés miatt Festetics Sándor kivált a
szövetségből, és a debreceni nyilascsoporttal folytatta a politizálást.
1934. május 6-án egy választási
nagygyűlés alkalmával a híres
GERLE 13-as jelzésű repülőgép
megjelent Enying egén, és nyilas
röplapokat szórt. Pilótái a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület szigorló
mérnökei voltak. Festetics Sándort
kihágásért vonták felelősségre a
légügyi hatóságok, mert túlságosan
közel ereszkedett le a gép a hallgatóság feje fölé.
Széchenyi Viktor főispán aggodalommal szemlélte a terjeszkedést, és
kinyilvánította álláspontját: „Meggyőződésem, hogy itt szalmalánggal
van dolgunk, amely pillanatnyilag
fellángol, de csakhamar lelohad
komolyabb, maradandóbb következmények nélkül”. Tévedett. Az
1934-es községi választásokon a
nyilas képviselők már bejutottak a
képviselő-testületekbe. Az 1935-ös
országgyűlési választás azonban
csalódást okozott a nyilas mozgalom
számára, csupán két mandátumot
sikerült megszerezni. Festetics Sándor szerezte meg mindkettőt. Egyet
az enyingi egyéni kerületben, a
másikat a debreceni pártlistán, ahol
lemondott az őt követő keményfejű
és a politikához nem értő ifj. Balogh
István cívis nagygazda javára. Meskó
Zoltán pártvezér tekintélyvesztése
a meglepetés erejével hatott. Nem
jutott be a parlamentbe, sőt pártvezetői pozícióját saját hívei is megkérdőjelezték. Hiába volt alapító, egy
idő után saját tagjai zárták ki a pártból. Ifj. Balogh István nem bizonyult
hálásnak a képviselői mandátum
átengedéséért. 1936-ban szakított
Festeticcsel, és Pálffy Fidéllel új pártot alapított. Később innen is kivált.
A Szálasi Ferenc és a nagydorogi
sármos Széchényi Lajos gróf által
alapított új párthoz csatlakozott.
Széchényi Lajos jó családból származott. Dédapja a legnagyobb magyar,
Széchenyi István testvére volt.
Az 1935-ös parlamenti munkában
Festetics Sándor már a Transdanubia vállalat tulajdonában álló
enyingi gőzmalom fennmaradása
érdekében lobbizott az iparügyi
miniszternél az ötvenkét munkás
alkalmazott érdekében: „..egy
ilyen nagy vállalat ne csak a maga
hasznát nézze, hanem azt, hogy
üzemének fenntartásával a közérdeknek és a népnek tesz szolgálatot…” Azaz egy ilyen nagy vállalat
a nyereségesség rovására foglalkoztassa továbbra is a munkásait. A
Festetics Sándor által támogatott
eszme lényege a magántulajdoni
viszonyokba való beavatkozás a köz
érdekében. Szálasi később tovább
ment: „Az államnak joga van ahhoz
és kötelessége, hogy a közös erővel
felhalmozott tőke élvezetébe szabályos befolyást gyakoroljon, és a tőke
áldásos hasznából az összegyűjtésben résztvevőknek is megfelelő

részt juttasson, hogy a köz érdekeit
is szolgálja…” A magyar történelmi
alkotmányosságot pedig vissza kell
állítani. Hívei szerint a nyilaskeresztes mozgalom az ősi magyar
alkotmányosságon alapul, melynek

zálódni, makacs módon távol tartotta magát a szélsőjobboldali csoportoktól, holott pártjának tagsága már
rég túllendült vezérének mérsékelt
programján. 1938 végére a párt
befolyása a kezdetekkor meglévő
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idézve „könnyelműen és felelőtlenül
játszott a tűzzel a magyar intelligenciának tekintélyes része, nem akarta
meglátni, hogy milyen hazárdjátékba fogott, és mindennek akkor fog
csak újból tudatára ébredni, amikor

Festetics Sándor a magyarországi nemzetiszocialista mozgalom megalapítójaként tette nevét emlékezetessé. A kastély belső díszítése a német
birodalmi sast ábrázolja, és az ő idejében került fel a homlokzatra.

alapjait a vérszerződés, a Szent
Korona-tan, a királyi törvények
és felségjogok rendszere alkotja,
és természetesen az államalapító
keresztény világnézet. Az 1930-as
évek Magyarországán a nemzeti
szocialista pártok Gömbös Gyula
helyett Horthy vezéri szerepét hangoztatták. Festetics Sándor szerint
Gömbös Gyula legfeljebb csak
diktátor lehet. A nemzetnek már
van vezére Horthy Miklós személyében. A vezérelvet is a történeti
magyar alkotmányosságból vezették
le és igazolták. Vezér csak az lehet,
akit a nemzet egyöntetű lelkesedése
emel ebbe a méltóságba. A magyar
nemzetiszocialista mozgalom – a követői szerint – „megvalósítja az ősi
magyar népi és nemzetvezéri elvet.”
„A liberális polgárállam helyébe az
állandósított honvédelmi forradalom, a totális nemzetszervezet, a
nemzeti szocialista katonaállam,
az ősi magyar vezéri elv és az ősi
magyar katonaeszmény kell lépjen.”
– írja Festetics Sándor az Egy emlék
és egy gondolat című munkájában,
mely a Mezőföld hasábjain jelent
meg. Ezt a papírra vetett gondolatot azért olvassuk el még egyszer
figyelmesen!
1936-ban Gömbös Gyula halálát követőn a nyilasmozgalom felélénkült.
A Festetics-párt tagjainak létszáma
is hirtelen felduzzadt. A hűtlen és
hálátlan ifj. Balogh István képviselő
1936-os kiválása és a Szálasi köré
szerveződött mozgalomhoz való
csatlakozása Festetics mozgalmát
megrendítette. A párt ettől kezdve
hanyatlásnak indult. A Szálasihoz
átálló tagság elvesztésén kívül a
hanyatlás másik oka, hogy Festetics
Sándor nem volt hajlandó radikali-

dunántúli részekre szorult vissza.
Festetics budapesti szervezete is egy
emberként Szálasiék követője lett.
Pártjának megmentése érdekében
egy várható fúzióról kezdett tárgyalni Szálasival, melynek helyszíne
Székesfehérvár volt. Ez alkalommal
Szálasi elfogadhatatlan feltételeket
támasztott az együttműködésre.
Festeticsnek írásban le kellett volna
mondania a vezérségről, és arról a
lehetőségről, hogy bármikor másik,
önálló pártot alapítson. „Én lettem
az egyedüli akadálya a nemzetiszocialista egység megvalósulásának.”
– vallotta a gróf, és úgy határozott,
hogy távol tartja magát az új párttól,
és a jövőben mint párton kívüli
nemzetiszocialista szolgálja „az
eszmék diadalra jutását”. 1939-től
már sem Festetics Sándor, sem nemzetiszocialista pártja nem számított
politikai erőnek. 1939-re a helyi
nyilasfrakciók mind Szálasihoz
csatlakoztak.
Fejér megyében, amely terület
korábban Festetics felségterületének számított, Szálasi pártja 1935
óta tevékenykedett székesfehérvári
központtal. Eleinte jelentéktelen
csoportokként működtek. A tagok
között ügyvéd, vállalkozó valamint
a fegyveres testületek nyugalmazott
tagjai, csendőrtisztek, katonatisztek voltak. Rajtuk kívül meglepően
magas számban találhatók egyházi
személyek. 1939-ben a küszöbön álló világháború előtti utolsó
választás a magyar szélsőjobboldal
számára meghozta addigi történetének legnagyobb sikerét. Széles
tömegbázisra támaszkodva a parlament második legerősebb frakcióját
alapíthatta meg. Az ezt követő
időszakban Bethlen István szavaiból

sajnos megint késő lesz, és újból
egy tönkrement ország siratja majd
könnyelműségét.”
Festetics Sándor időben engedte el
az elszabadult, megzabolázhatatlan lovak gyeplőjét. A zsidók elleni
támadásokban nem vett részt, sőt
Ernő nevű fia, a botrányhős autóversenyző zsidó nőt, Paksy Máriát vette
feleségül. A száguldozó aranyifjú
egy átlumpolt éjszaka után kis híján
belefulladt a Dunába. „Egyelőre
mulatok. Ráérek. 20 éves vagyok.”
– mentegetőzött. Azt a tényt, hogy
Festetics Sándor nem volt hajlandó
radikalizálódni, szélsőjobboldali
csoportokkal azonosulni, 1946-ban a
Népbíróság Tutsek bíró által vezetett
tanácsa is méltányolta a viszonylag
enyhe börtönbüntetés kiszabásával. Pálffy Fidél halálbüntetését
1946 márciusában végrehajtották.
Szálasit kivégezték. Meskó Zoltánt
életfogytiglani börtönbüntetésre
ítélték, ahonnan 1956-ban amnesztiával szabadult. Festetics Sándor
kitelepítve, Balatonrendesen hunyt
el 1956-ban. A dégi gróf és családja
alakját Bereményi Géza Tanítványok című filmje idézi fel. Festetics
Sándor a huszadik század harmincas
éveiben a vezéregyéniség szerepét
választotta. A nemzetiszocializmus
európai áramlatát tekintette iránytűnek Magyarország jövőjét illetően,
nem sejtve, hogy a mozgalom mivé
fajulhat. Prohászka Ottokár püspök
sem sejtette 1924-ben, a „Nacionalizmusról” szóló beszéd megírásakor,
hogy a fajvédelemről szóló értekezése néhány év elteltével milyen lavinát
indít el. Ma már csak a dégi kastély
falainak nyilas sas díszítőmotívuma
emlékeztet Festetics Sándor nemzetiszocialista múltjára.
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Szíve-lelke a fehérvári színházé

Kovács V. Orsolya

Mary, ahogy legtöbben ismerik, együtt
lélegzik a színházzal, de amikor ez
a lélegzet már túlságosan felgyorsul,
más művészeti tevékenységekben
keres megnyugvást. Ahogy elnézem
kézzel készült üvegfestményeit és nagy
népszerűségnek örvendő egyedi üveg
ékszereit, az élet őt igazolta, és annak
a rajztanárnak annak idején azért nem
volt teljesen igaza…
Munkakörödből adódóan mennyire sokat
kell jelen lenned a színházban? A próbafolyamatokon vagy az összes előadásnál,
amelyeknek részt vettél a születésében?
Amelyik darab születésénél közreműködtem, annak az összes előadásán
ott kell lenni és megnézni. Ilyenkor
gyakorlatilag én vagyok az ügyeletes
rendező. Maga a próbafolyamat átlagosan hat hétig tart. A végén, a főpróba
hetén reggeltől éjszakáig a színházban
vagyunk, ilyenkor egyáltalán nem is
lát a családom. Előző héten igyekszem
előre főzni többfélét. Természetesen
olykor nehezebben viselik a távollétemet, de alapvetően megszokták,
hiszen tizennyolcadik éve a színház
világában élek. Túlságosan szeretem
ahhoz, hogy csupán munkának érezzem, így aztán fel sem tűnik, mennyi
időt is szánok rá pontosan. Most volt
egy kicsit lazább időszakom, de november 6-án elkezdődtek a következő
darab próbái.
Nehéz elképzelni, mivel is járhat a munkád. Feltételezem, hogy jó adag szervezőkészség mellett az empátia is elengedhetetlen ahhoz, hogy ennyiféle emberrel
megtaláld a hangot.
Pontosan erről szól ez az egész, hogy
empatikus légy az emberekkel. Szeretem őket, nagyon kevés olyan ember
van, akit nem szeretek. Nem vagyok
haragtartó, de szerintem mindenki életében akad néhány személy, aki olyat
tett, amit nem tud megbocsátani.
Melyik az a része a feladataidnak, amit a
leginkább testhezállónak érzel?
Maga a szervezés. Amikor idekerültem
a színházba, a jegyirodán dolgoztam
tíz évig. De abba belefáradtam, váltani
szerettem volna. Ekkor adódott egy
lehetőség, hogy rendezőasszisztens
legyek a tatabányai színházban. Ott
is otthon éreztem magam, hiszen a
szomszéd faluból származom. És megtetszett a feladat, ahogyan előre kell
gondolkodni, minden részletet úgy
alakítani, ahogyan a rendező szeretné. Ez sok ember mozgatását jelenti
térben, időben, mindenhogyan. És
hogy minden egyben legyen, a díszlet,
a kellékek, a fény, a hang. Ez komoly
szervezést igényel. Nekem kell mindenkivel a kapcsolatot tartani, odafigyelni, hogy minden színész biztosan
ott legyen a próbán. Nehogy véletlenül
elfelejtsem kiírni. Mert előfordult ilyen
is, emberből vagyunk...
Tatabányáról hogyan vezetett az utad
vissza Fehérvárra?

Fotók: Horváth Renáta

A rajztanára annak idején lebeszélte arról, hogy
művészeti iskolában tanuljon tovább. Tulajdonképpen sokan hálásak is lehetnek ezért, hiszen lehet,
hogy akkor Németh Mariann derűs és türelmes lénye
nem aranyozná be a Vörösmarty Színház dolgozóinak
mindennapjait, és nem járult volna hozzá annyi
sikeres előadás megszületéséhez rendezőasszisztensként, stage managerként az évek során.

A színház mellett üvegékszerek készítésével
foglalkozik

Másfél évig tartott ez a kitérő. De
mindvégig nagyon hiányzott a Vörösmarty Színház. A premierekre mindig
visszajöttem, de közben sokszor fájt
a szívem. Ragaszkodó típus vagyok.
Elmondhatatlanul örültem, amikor lehetőség adódott rá, hogy itt folytassam
a rendezőasszisztensi tevékenységet.
Gyerekként viszont ezek szerint Komárom
megyében éltél.
Tatabánya mellett van egy kis sváb
falu, Tarján. Ott nőttem fel, középiskolába pedig Bicskére jártam. Ott
ismerkedtem meg a férjemmel, és
amikor összeházasodtunk, vele költöztem Fehérvárra. Nagyon szeretem a
várost, innen már nem is akarok soha
elköltözni.
Az általad gondozott előadásnak tehát
minden mozzanatát ismerned kell, attól
kezdve, hogy kinek hol kell lenni, melyik
kellék mikor kerüljön elő. Hogy történik
mindennek az adminisztrációja?
A szövegkönyvben, amiből mindenkinek van egy saját példánya. Ceruzával
jegyzetelek bele, aztán folyamatosan
radírozok, ahogy menet közben
változnak a dolgok. Bekerül az összes
mozgás, fényváltás, ami a rendezőnek
menet közben eszébe jut. A hangosítókkal is folyamatosan egyeztetünk.
Másként néz ki a súgó példánya,
másként az ügyelőé, akinek például
a színpad összes mozgását, a díszlet
minden átrendeződését felügyelnie kell. Mindezekből én is nagyon
sok mindent lejegyzek, ami pedig a
színészhez köthető mozgás, az nálam
percre pontosan megvan mindig. Így
tudom összefogni az egészet. Ha egy
órára leülök egy nagyon régi szövegkönyvvel és átnézem, akkor előjön
minden. Így újítottuk fel nemrég a Bor,
mámor, szerelmet is majdnem két év
után. Néhány próba, és előjön minden
részlet.
Akadtak olyan előadások, melyek a szíved
csücskei voltak?
Szinte az összes! Mindenki tudja
rólam, hogy leginkább a zenés műfajban érzem otthon magam, legyen az
operett vagy musical. De ha elkezdek
dolgozni egy előadásban, még ha nem
is áll közel hozzám eleinte, hamar
megszeretem. Amikor mások azt is
mondják, hogy nem sikerült jól, én
többé már nem érzem így. A szívem-

hez nő, és pontosan tudom, mennyi
munka van mögötte.
Ötletelned is kell?
Ez változó. Nem minden rendező
szereti, amikor ötletelsz. De van,
amikor kikívánkozik az emberből,
és elmondja, amit gondol. Persze
megtanultam az évek során, hogy
időnként bölcsebb döntés csöndben
maradni. Minden rendezővel másként
kell dolgozni. Nem emlékszem olyan
rendezőre, akivel végül ne jöttünk
volna ki a próbafolyamat alatt. Vannak
visszatérő rendezők, akik szeretnek
ugyanazzal az asszisztenssel dolgozni.
Engem most nagy örömömre Szabó K.
István kért fel újra egy közös munkára. Zseninek tartom azt az embert.
Ritkán, de a munkaköröd része az is, hogy
statisztafeladatra beugrasz. Hogy érzed
magad a színpadon?
Nagyon furán. Nem azt mondom,
hogy nem jó érzés, mert akkor hazudnék. De biztos, hogy nem lennék
színész. Többek között azért sem,
mert óriási szövegmennyiséget kell
megtanulniuk. Én pedig nehezen tanulok szöveget. De időnként valóban
előfordul, hogy beugrok. Volt már
néhány mondatos szövegem is.
Azt is sokan tudják már rólad a városban,
hogy üvegfestéssel, üvegékszer-készítéssel is egyre komolyabban foglalkozol.
Jól gondolom, hogy ez a tevékenység jó
kiegészítője az életednek, és azért kerülsz
általa egyensúlyba, mert maga a színházi
világ olyan intenzív lüktetésű közeg, amit
egy ilyen alkotó tevékenység elmélyültsége
ellensúlyoz?
Valóban, az állandó pörgés után valahol muszáj levezetni a feszültséget.
Bár nem kifejezetten emiatt kezdtem
el üveget festeni, hanem maga a technika fogott meg. A férjemtől kaptam

A rózsa visszatérő motívum az alkotásain

karácsonyra egy Makovecz-könyvet,
amiben gyönyörű templomi üvegek
voltak. A hatására először részt vettem
egy Tiffany-tanfolyamon, ahol megtanultam a forrasztás technikáját, ahogy
kisebb üvegdarabokból összerakjuk az
alkotást, majd megfestjük. De ehhez
túl sokat kell vágni, az üveg pedig
könnyen törik, kevésbé volt türelmem
hozzá. Majd egy üvegfestő-tanfolyamot
is elvégeztem, és elkezdtem magam
kísérletezgetni a képeimmel. A meg-
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felelő textúra kialakításához rengeteg
próbálkozásra van szükség. Hiszen
az üveg rideg anyag, nem szívja fel a
nedvességet, mint a vászon. Utóbbira
is szoktam egyébként dolgozni, de
most már ritkábban.
Amikor vastagabb réteget szeretnél a
festékből elérni, meg kell várnod, hogy az
első réteg teljesen megszáradjon?
Igen, és ez általában egy hétig is eltart.
A festék vastagsága adja meg, hogy
mikor tudom a következő réteget
felvinni. Amikor már teljesen megkeményedik, kiszárad, akkor jönnek
a kis finomítások. Mert ahhoz, hogy
például a haj élethű legyen, nagyon
vékony ecsettel kell dolgozni. A mai
napig szívesen festek üvegre képeket,
ha ihletem van, de most már főleg
ékszereket készítek.
Ezt milyen technikával?
Vettem egy kemencét, és abban égetem ki őket. Színes, sík üveglapokból
vágok ki különféle mintákat, van,
hogy több darabból illesztem össze a
végleges formát. Üveggyöngyöket is
készítek, azokat üvegrudakból. Keller
Ági barátnőmmel, akivel több közös
kiállításunk is volt már a Vörösmarty
Színházban, Muranóban tanultuk
meg ennek a technikáját egy ottani
mestertől. Imádom csinálni, de elég
nagy felszereltség kell hozzá. Születésnapomra kaptam már hozzá egy
eszközt, szépen lassan gyűjtögetek.
Az üveggyöngykészítéshez alapvetően
gázégőfej kell, gázpalack és oxigénpalack, meg egy halom üvegrúd.
Ági barátnőm Tiffany-technikával
dolgozik, és annyira megtetszett neki
az a közeg, hogy azóta ki is költözött
Olaszországba. Gradóban nyitja meg
hamarosan a műhelyét. Idén nyáron is
nyaraltam nála, és elhatároztuk, hogy
tartunk majd kint üvegfestő kurzusokat nyaranta.
Milyen körülmények kellenek az alkotáshoz?
Van egy műhelyem: családi házban
lakunk, és már úgy építkeztünk, hogy
legyen egy külön hely, ahol tudok
alkotni. Előtte a szobában festettem,
aminek a családom érthetően nem nagyon örült, mert azért büdös a festék.
Most már van egy saját, nyugodt kis
helyem, ahol le tudom vezetni az egész
napi feszültséget. Előadások után
óhatatlanul felpörögve megyek haza,
kizárt dolog, hogy csak úgy lefeküdjek
és elaludjak. Kell még egy-két óra ahhoz, hogy lenyugodjak, feldolgozzam,
ami aznap történt.
Amikor kislány voltál, volt bármi olyan
alkotótevékenység, ami vonzott?
A festés. Rajzolni is szeretek, de
inkább színekkel dolgozom szívesen.
Amikor anyukám mondta, hogy
hamarosan ki kell festeni a szobámat,
gondoltam egyet, és telefestettem az
egész falat rózsákkal. Azt persze eltüntették, de én annál jobban élveztem, és
a rózsa azóta is az egyik kedvenc motívumom. Sok élő rózsám is van otthon,
és rengeteg rózsás képet festettem.
Művészeti iskolába akartam menni, de
a rajztanárom annak idején azt mondta, hogy szerinte az én tudásom kevés
hozzá. Azóta elvégeztem egy lakberendező sulit is, ahol nagyon sokat kellett
rajzolni. Szóval azért bebizonyosodott,
hogy mégiscsak sok mindenre jó ez a
tudás...
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Az újbor ünnepe

Az Öreghegyi Borestek keretében tartotta meg a
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend hagyományos Szent Márton-napi Újborünnepét.

Fotó: Bácskai Gergely

Aki Márton napján újbort nem
iszik, ihat egész évben bármit,
egész évben szomjazik – imigyen
szól a népi mondás, melynek
jegyében ez évben is megmérettettek a nemes nedűk Öreghegyen.
Szent Márton, az újbor bírájának
ünnepén a borrend szőlős- és borosgazdái a tagság szakértő bírálata

nyomán választották meg Szent
Márton borát.
Székesfehérváron nagy lehetőséget
rejtenek magukban a fiatal, kön�nyű, friss és gyümölcsös karakterű
újborok vagy primőrborok, melyek
egyre korábban kerülnek palackozásra. Az újborok kedvező fogadtatása részben a történelmi, kulturális
és szakrális tartalom megújításának
köszönhető, s emellett fontos, hogy
a gazdák idejében láthatnak neki
a szüreti munkáknak – emelte ki
köszöntőjében Bognár Zoltán, a
borrend nagymestere: „Minden év-

A borlovagok elégedetten nyugtázhatták, hogy az idei kiemelkedő évjárat a Noé-hegyen

FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.
Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel.: +36/22/316-443 • Fax: +36/22/314-029
www.temetkezeskft.hu • info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem
8000 Székesfehérvár Béla út 1/b.
Telefon: +36/22/316-443 Fax: +36/22/314-029
E-mail: info@temetkezeskft.hu

Rendezvényterem alkalmas:
• búcsúszertartás utáni
halotti tor megrendezésére
• kegyeleti megemlékezések,
évfordulók megtartására

ben nagy várakozással tekintünk Szent
Márton napja elé. Ilyenkor kerülnek a
borok abba az állapotba, amikor már
megmutatják magukat.”
Renner László főborász számára a vincellérek és borosgazdák
védőszentjének ünnepe az esztendő egyik legfontosabb eseménye,
hiszen ez a gazdasági év lezárásának illetve az újbor bírálatának
napja: „A szőlő érése, a savak és az
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összhatás, ami meghatározza a mostani közízlést. A szőlő ízének, zamatának megőrzése fontos. Mostanság a
könnyed borok a kedveltebbek, de a
kollégák készítenek nehezebb, testes,
ászkolással készült borokat is.”
A mustrán a szakértő borlovagok
döntése alapján a Szent Márton
bora megkülönböztető címet Borbély Csaba cabernet franc fajtájú
újbora nyerte el.

Bory Jenőre emlékeztek

Fotó: Bácskai Gergely

Vakler Lajos

FehérVár

Bory Jenő születésének százharmincnyolcadik évfordulója alakalmából a család leszármazottai
minden évben megemlékezést szerveznek a mester tiszteletére. Hagyományosan ezen az ünnepségen
adják át a Bory Jenő–Bory Jenőné-emlékérmet, amit a leszármazottak olyan személynek adnak át,
aki a Bory-életmű gondozásában sok segítséget nyújt számukra. Idén Cser-Palkovics András kapta az
elismerést, amit a család szavazással ítélt oda Székesfehérvár polgármesterének.
Forrás: ÖKK

Magyarnak maradni
Vakler Lajos
Szívet melengető, gondolatgazdag találkozóra
invitálta szerkesztőségünket a Székesfehérvári Nyugdíjas Polgári Egyesület. A társaság
rendszeres látogatója és segítője a határon
túli, Kárpát-medencei magyarságnak. Erdély,
Felvidék és Délvidék után ezúttal Kárpátalján
jártak.

Stoffer László klubvezető segítségével bepillantást nyerhettünk az
egyesület mostani missziós útjának
történetébe: „Megismerkedtünk
kárpátaljai emberekkel, az életmódjukkal, mindennapjaikkal, ünnepeikkel.
Ha erről beszélünk, óhatatlanul is meg
kell említenem egy megkerülhetetlen
dátumot: 1920. június 4., a trianoni
diktátum időpontja, melynek következ-

tében elveszítettük országunk kétharmadát.”
Az egyesület tagjai adományokkal,
ruhaneművel, könyvekkel segítik szegény sorsú honfitársaikat,
s tesznek azért, hogy hírük, jó
szándékuk követőkre találjon az
anyaországban is. Ezért ezúttal a
népi kultúra remekeit hozták el a
kárpátaljai Viskről, hogy a jótékonysági árverésből befolyt összeggel segítsék a rászorulókat.
„Láttunk elhanyagolt, szegény részeket,
megtapasztaltuk, milyen elkeserítő
körülmények között élnek, de bízunk
benne, hogy valahogy átvészelik ezt
az időszakot és a helyükön maradnak,
mert ott kell élniük, magyarnak maradniuk, ahol születtek.” – fogalmazott
Stoffer László.

A terem 30 főre teljesen felszerelt tálalóval (étkészlet, poharak, kávégép) rendelkezik és
igény esetén ételrendelés is lehetséges.

Kép: Tar Károly

A terem bérlésével, használatával
kapcsolatos felvilágosítás:
Telefon: +36/22/316-443 Mobil: +36/20/577-2958
E-mail: info@temetkezeskft.hu

www.temetkezeskft.hu

Tesznek is a Kárpát-medencei magyarság sorsának jobbra fordulásáért
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Kerékpárral Kirgizisztánban

Kovács V. Orsolya

Nagy Attila nyolc másik fehérvári édesapával kerékpározott Kirgizisztánban

egyetemi évek végeztével túrázgatni
kezdtünk. A Bükkben voltunk
először, Szarvaskőn. Néhány
alkalommal később született meg a
csapat máig meglévő neve, a Qvik
baráti társaság. A csapat családdal,
gyerekekkel együtt szépen lassan
földuzzadt majdnem ötvenfős népes táborrá. Az adott túrán mindig
megbeszéljük, hogy a következőt
ki szervezi, milyen tájegységre
megyünk. Ilyen népes társaságnak
szállást találni már egyre nehezebb,
úgyhogy lassan visszatérünk a
nomádabb irányba, sátorozunk,
kulcsosházakban szállunk meg.
Az ilyen környezetet egyébként is
nagyon szeretem, sokkal jobban
tudunk egymásra figyelni.
Más közös programokat is szerveztek?
Igen, az összetartozást még tovább
erősítik, hogy a társaság férfi
tagjaival minden hétfőn teremfo-

Fotó: Nagy Attila

Kaptam tőletek egy részletes úti beszámolót a kirgiz túráról. Ebből kiderül,
hogy naponta akár hatvan-nyolcvan
kilométert is tekertetek úgy, hogy több
száz, sőt ezer méteres szintkülönbségeket kellett legyőznötök, és több mint
harminc fokos hőmérséklet-ingadozásnak voltatok kitéve. Ez azért alapos
felkészülést igényel.
Így van. Ezért is kell megemlítenem
Herczog Tamás nevét, aki a motorja ennek a bringás társaságnak.
Segít abban, hogy izgalmas utakat
találjunk, és azok profin legyenek
előkészítve, megszervezve, lebonyolítva. Hiszen nem elég csupán
kinézni az útirányt és nekiindulni.
Alaposan felkészülünk abból,
hogy hova is megyünk és mi vár
ott ránk, akár az időjárás, akár a
földrajzi körülmények tekintetében. A kirgizisztáni bringatúránál
a földrajzi távolságok és a helyi viszonyok ismeretének hiánya miatt
is különösen fontos volt az alapos
előkészítés, ezért is vettük igénybe
egy utazási iroda segítségét is.
Ez volt a legnagyobb vállalásotok
eddig?
Igen, ebben a csapatban ez a
csúcspont. Nehézségben is,
valamint a Magyarországtól való
távolságban és a rászánt idő tekintetében egyaránt. Tizenegy napig
tartott az utazás, abból nyolc napot

Fotó: Pápai Barna

Idén augusztusban kilenc fehérvári édesapa
úgy döntött, kerékpárral nekivág Kirgizisztán kopár hegyvidékének. A másfél hét alatt
szélsőséges kalandokban volt részük, mind az
időjárást, mind a terepet illetően. A hosszú
évek óta közösen túrázgató baráti társaság
családtagjaikkal együtt közel ötven főt számlál.
Köztük van Nagy Attila is, aki feleségével mintegy tizenöt évvel ezelőtt a Qvik baráti társaság
alapító tagjai között volt.

A csapat és vezetőjük, Nuraiym Syrgak

kerékpároztunk. Ennél több időt
nem is szerettünk volna elvonni a
családunktól, a munkánktól.
Hogyan kezdődött a közös bringázás?
Magyarországi gyalogtúrákkal
indultak a közös programok. Feleségemmel a kétezres évek elején
csapódtunk az egykori telekis baráti társasághoz, akikkel a főiskolás,

cit játszunk. A lányok meg idővel
szintén kitaláltak saját programokat maguknak. De minden év első
januári hétvégéjén is van hagyományos programunk, ez az urbánus
kolbásztöltés. Megvesszük a darált
húst, feldolgozzuk, és a végeredményt azonnal meg is kóstoljuk.
Ilyen keretek között nőtte ki magát

a kerékpártúrák hagyománya is.
Gyerekekkel együtt nehezebb
gyalogtúrákat már nem vállaltunk,
viszont hiányzott a komolyabb
fizikai kihívás. Ekkor kezdtük el
szervezni a biciklitúrákat.
Milyen felszerelést használtok?
Mindenki a jó öreg, bevált biciklijét. Semmi speciális felszerelést.
Eleinte országúton róttuk a kilométereket, aztán fokozatosan beleszőttünk egy kis terepet. Bementünk a
Bakonyba, a Vértesbe, egyre komolyabb fizikai kihívásoknak tettük ki
magunkat. Persze akadnak a csapatban, akiknek már ez sem elég.
Van, aki tájfutó lett, más maratont
fut, teljesítménytúrán vesz részt
vesz, és akadnak olyan mentálisan
és fizikailag is edzett tagjaink, akik
az ironmant is megcsinálják. Én
napi mozgásként leginkább biciklivel jövök a munkába.
Kirgizisztánban hogy jutottatok biciklihez? A helyszínen béreltétek?
Igen. Láttunk olyan utastársat a repülőn, aki hozta a biciklijét. Mi úgy
éreztük, nem lett volna különösebb
értelme, nem volt olyan jelentős
összeg a bérlés, így mégiscsak
kényelmesebb volt. Ott olyan terepbicikliket kaptunk, amik kiválóan
megfeleltek a a helyi terepviszonyoknak.
Abban a környezetben ritkaságnak
számított, amit végigcsináltatok?
Kirgizisztán alapvetően nem egy
bringás nemzet. Lovas nemzet a szó
klasszikus értelmében. Ennek megfelelően bicikliút vagy erre szánt
terület nincs, de az említett utazási
iroda erre felkészült, és összeállított
egy olyan körutat, ami kerékpárral
is jól járható. De azért nehéz volt.
Az autók által kijárt utak nem
éppen komfortosak kerékpárral,
más viszont nincs is. A táj azonban
lenyűgöző!
Ez az ország azért nem a turisták által
agyonlátogatott terület...
Kirgizisztánt Ázsia kis Svájcának is
nevezik, mert a területének kilencven százaléka ezer méter tengerszint
feletti magasságban fekszik. Egyébként vannak turisták, bár nyilván
nem hömpölyögnek annyian, mint
a Halászbástyán. De találkoztunk

a semmi közepén német kerékpárosokkal, egy német motorossal,
aki nyolcezer kilométert motorozott
odáig, kanadaiakkal, szlovénekkel,
dél-koreaiakkal. De valóban kicsit
fanatikusnak kell lenni, hogy valaki
ennyire távol az otthonától keressen
magának kalandokat.
Szélsőséges időjárási körülményeknek
voltatok kitéve. Milyen felszerelésre
volt szükség? Hogyan indultatok neki,
és bevált-e az, amit vittetek?
Részben igen. Utánaolvastunk, utánakérdeztünk, hogy mit érdemes
vinni, mert volt olyan ismerősünk,
aki már jár ezen a környéken. Az
augusztus egy viszonylag száraz
időszaknak számít, de az egész
éves csapadékmennyiség sem éri
el a magyarországi legalacsonyabb
értéket. Van olyan rész, ahol
két-háromszáz milliméter eső esik
egy egész év során. Két-háromezer
méter közötti magasságban jártuk
be az útvonalat. Mindig csodálatos
napfelkeltére, napsütésre ébredtünk, délutánra kezdett esetleg
felhősebbé válni. Reggel akár nulla
vagy mínusz fok is lehetett, aztán
ahogy elkezdett sütni a nap, rögtön
lehetett vetkőzni. Akkor már azért
kellett vigyázni, mert pillanatok
alatt leégett az ember bőre. Volt,
aki napkrémmel próbálkozott, én
inkább hosszú ujjúban maradtam.
A szél annyira nem volt jellemző,
ha mégis, akkor viszont nagyon
kellemetlen volt. Mikor a lejtőn tekerni kell, hogy haladjon az ember,
annál mentálisan kevés rosszabb
élmény van.
Volt-e olyan szituáció az út során, amikor nem érezted biztonságban magad?
Nem volt ilyen. Már csak azért
sem, mert kísérőautó is jött velünk.
Tíz kilométerenként folyamatosan
rendelkezésünkre állt, ha megéheztünk vagy vízre volt szükségünk. Négy olyan nap volt az úton,
amikor sem áram, sem civilizált
környezet nem állt rendelkezésünkre, semmi olyan biztos pont, amit
európai környezetben az ember
normálisnak tartana. De ezalatt
sem fordult elő, hogy állat támadt
volna ránk vagy rosszindulatú
emberekbe botlottunk volna. Az a
kevés ember, akivel találkoztunk,
kedves, barátságos, közvetlen volt.
Jöttek az út mellett, integettek.
Milyen hasonló túrákra emlékszel még
szívesen?
Úgy alakult, hogy minden évben
igyekeztünk egy kicsivel hosszabb,
tartalmasabb, izgalmasabb úti célt
kitűzni magunk elé. Tavaly voltunk
Erdélyben, Balánbányán, Gyergyóban. Hatalmas fenyőfák között,
kemény emelkedők, lejtők váltakozásában gyönyörű tájon tekertünk.
Ott is nagyon kedves fogadtatásban
volt részünk. Oda a családjainkkal
mentünk, de öt napot külön is
bicikliztünk. Azelőtt ugyancsak
kelet felé indultuk, Grúziában
tekertünk egy bő nyolc napos túra
keretében. Máskor Ausztriában,
a Mura mentén vágtunk neki az
útnak. Úgy képzeltük, hogy ha
folyásirányban haladunk, mindig
lejtőn megyünk majd. Ehhez képest több mint kétezer kilométeres
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szintemelkedéssel küzdöttünk meg
a négy nap alatt. Jártunk Szlovákiában, Selmecbányán is. Magyarországon belül a Bakony, a Bükk
vidékét barangoltuk be, Vérteskozmára, Mindszentpusztára mentünk
például. Általában azért a közelbe
megyünk, két-három-négy napra.
A lényeg, hogy közel vagyunk a természethez, és olyan élményekben
lehet részünk – akár kulinárisan,
akár természeti látványosságok
tekintetében – ami ritkán adatik
meg a hétköznapokban.
Biztos beszélgettetek már arról, hogy
az elkövetkező években milyen úti
célokat szeretnétek megvalósítani?
Valószínű, hogy Szlovénia lesz a
következő komolynak tekinthető
úti célunk. Kirgizisztánban barátságba keveredtünk egy szlovén
csoport egyik tagjával, akinek segítettünk visszaszerezni az elvesztett
telefonját. Szívesen lát minket Szlovéniában, ami ráadásul bringázásra
kiválóan alkalmas vidék.
Szoktatok családilag is utazgatni?
Igen, télen, ha elmegyünk síelni
néhány napra, mert fontosnak
tartjuk, hogy ezzel is megismerkedjenek a gyerekek. Illetve nyáron a
klasszikus gyerekes családi nyaralás a horvát tengerparton illetve a
Velencei-tónál, Balatonnál. Ez egy
kicsit pihentetőbb időszak, amikor
csak élvezzük a szabadságot.
Három lányod van, ők is szeretnek
kirándulni?
Elindulniuk nagyon nehéz, hiszen
igazi gyerekekhez méltóan nem

27

Fotó: Nagy Attila
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Már tervezik a jövő évi kerékpártúrát!

szeretik, ha kibillentik őket a
megszokott mindennapi környezetükből. De a kortársak, a jó barátok
azért motiváló erőt jelentenek
számukra. Megvannak a maguk kis
közösségei a társaságon belül, a tizenévesek, a tíz év alattiak, szépen
mindenki játszótársa talál, hiszen
tíz-tizenkét fehérvári kötődésű
családból áll jelenleg ez a baráti
társaság. A szülők meg tudnak beszélgetni, focizni, családi sportolás
is van a kirándulásokon. Előfordul,
hogy elmegyünk egy fürdőbe. Most
már modernizálódott egy kicsit a
történet, beleszőttük a gyerekközpontú programokat is.

Részlet a kirgizisztáni bringatúra úti beszámolójából
a szervező, Herczog Tamás tollából
„A Töö-hágó utáni elágazásig vittek volna minket a Merci mikrobusszal, hogy
csak a mellékúton kezdjük meg a túránkat. No de mi azért a hágóra felfelé
autózva megállapítottuk, hogy nem is annyira vészes a forgalom, kár lenne
kihagyni a hágó után a 3180 m-ről 2400 m-re történő aszfaltúton gurulást,
amikor a következő napokban jellemzően úgyis köves utakon és fölfelé kell
majd haladnunk.
Hamar leereszkedtünk ezen a 10-12 km-en a bringákkal, majd a mellékútra
fordulva nagy tömegbe értünk. Kiderült, hogy három körzet gyerekeinek lovasvágtaversenyét rendezik éppen, ezért a Milicija nem is engedett minket tovább
az úton. Kb. tízéves gyerekek vágtáztak 13 km-t, nyereg nélkül. A verseny fődíja
egy autó volt, amit a térség országgyűlési képviselője ajánlott föl… Kellemes
folklórprogramot nézhettünk tehát végig, de utána igyekeznünk kellett, mert
az aznapi cél, Kizil-Öy falu (1750 m) még jó 55 km-re volt, nem éppen könnyen
járható úton. Végül 68 km lett az aznapi megtett táv.”

A Vörösmarty Rádió műsora november 18-tól 24-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 11. 18. szOMBat

2017. 11. 19. Vasárnap
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00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető:Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
08.40 Vaszati indiai térrendezés.
Vendég: Nesztler
Angéla, Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna
10.10 Konyhai
alapfelszerelések.
Vendég: Antal Vali
11.10 Esküvői dekoráció
virágokkal, a
menyasszonyi csokor.
Vendég: Winkler
Krisztina Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna
13.00 Műsorvezető:
Németh Gábor
Témák: aktualitások,
érdekességek
14.10 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
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:
Bóna Éva
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen - életmód
magazin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az
ASKA Menhelylakóinak.
Vendég: Molnár Tamásné
11:10 Színházi élet
12.10 A Csónakázó tótól a
Velencei-tóig. Vendég:
Szipola Antal, Tubel Zoltán
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
Érdekességek,
aktualitások
17:10 Rebi és Dodó – a világ
tinédzser szemmel
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:
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:
Schéda Zoltán
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
16:10 Műsorvezető:
Cseke András
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 A bor szerintünk.
Vendég: Fáncsi Viktória
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
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:
Sasvári Csilla
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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:
Romhányi Anikó
18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
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:
Romhányi Anikó
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:
Romhányi Anikó

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: Bóna Éva
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: Bóna Éva
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Mozogjon mindenki!
15.10 Utazási magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Cseke András
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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Belgiumban sem lassítottak Lóránték

Somos Zoltán

Charleroi tranzitváros is, hiszen
az ide „kihelyezett” repülőtérről
Belgium számos városába utaznak tovább az érkezők. Az Alba
Fehérvár kosarasainak azonban
most célállomás volt. És nem is itt,
hanem Brüsszelben szálltak le, hogy
busszal utazzanak a II. Károly király
tiszteletére 1666-ban átkeresztelt,
addig Charnoy-nak hívott városba.
A céljuk pedig nem városnézés volt:
a FIBA Európa-kupa csoportkörében
igyekeztek visszavágni a Proximous Spirou név alatt futó vallon
csapatnak a fehérvári vereségért.
Miután az előző héten simán nyertek
Izraelben (egy revansot letudva),
majd két nappal később a Szegedet
is legyűrték bajnokin, mondhattuk,
hogy belelendült a szezont igen
döcögősen kezdő Alba. Amihez
nyilván köze volt a sérültek visszatérésnek. De hogy azért ne legyen e
téren minden tökéletes, Charleroi-ba
Markovics Luka el sem utazott
vállsérülése miatt.
Jól kezdett az Alba: Lóránt és Harris
pontjaival 15-8-ra vezetett, időkérésre kényszerítve a házigazdát.
Azonban sem ettől, sem a cseréktől
nem zökkent ki a fehérvári játék.
Harris elérte a tíz pontot, Fenner is
jól szállt be, és tizenkettővel vezetett
az első negyed végén az Alba.
A második elején rosszul dobtak a
mieink, de jól védekeztek, így nem
csökkent a különbség. Sőt amikor
Simpson „megérkezett” első triplájával, megint a Charleroi edzőjének
kellett időt kérnie. Remekül szedték
a lepattanókat Kellerék mindkét
palánk alatt, lábbal mindenhova
odaértek hátul, és ez teljesen elbizonytalanította a hazaiakat: ebben
a negyedben összesen hat pontra
voltak képesek, így igen magabiztos
fehérvári vezetéssel mentek pihenőre a csapatok.
Beállt zónázni a Spirou, Thomas
pedig triplát dobott náluk, de
amúgy nem potyogtak a kosarak

Fotó: fibaeurope.com

Ismét egy visszavágás: a Charleroi otthonában
huszonkét ponttal nyert az Alba Fehérvár európai
kupameccsen. Pedig a vallonoktól itthon kikapott, de úgy tűnik, nagyon belelendült a magyar
bajnok. Közel a továbbjutás!

Rohant az Alba, és esélyt sem adott a Charleroi-nak

szünet után. Amikor csak lehetett,
rohant az Alba, Harris egy kézzel
húzta be Hill légpasszát – méltó
mozdulat volt az ötvenedik fehérvári ponthoz. A vallonok mintha
nem is otthon lettek volna, annyira
rosszul dobtak, a fehérváriak pedig
ekkor már kifejezetten jól játszva
majdnem harminccal vezettek. Hill
mindenkit „megreptetett”, Horton,
majd Simpson is bezsákolta egy-egy
álompasszát.
Nagyon sportszerű volt amúgy a hazai publikum, és a negyedik felvonás
elején örülhettek is a nézők, mert a
lankadó fehérvári koncentrálás egy
7-0-s hazai részhajrát eredményezett. De Horton érkezett és pontjaival jelezte: nagy fordulatban azért
senki ne reménykedjen. Rajta kívül
senki nem tudott akcióból betalálni,
a hazaiak pedig becsülettel mentek
előre, így az addiginál sokkal kisebb
lett a különbség. De érezhető volt,
hogy a meccs már eldőlt, ráadásul a
74-52-es győzelemmel egymás elleni
eredményben is jobb lett az Alba a

Charleroi-nál, ami fontos lehet, ha
az utolsó körben kikapnak Izraelben, mert úgy az Alba mindenkép-

pen továbbjutna. De azért persze
a legbiztosabb egy újabb fehérvári
győzelem lenne Minszkben!
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FehérVár

A maximalizmus átadása

Somos Zoltán
Az amerikai futball magyarországi, egyre
nagyobb és az utóbbi évtizedben rendkívül
megugró népszerűségét többek között olyan,
a sportág iránt elkötelezett embereknek köszönheti, mint Kovács Sándor. Aki játékosként,
edzőként, kommentátorként, szakértőként is
a sportág egyik legismertebb hazai arca lett.
Most pedig már a Fehérvár Enthroners védelmi
koordinátora.

Hogy érzed magad a fővárosi
nyüzsgés után Fehérváron?
Ugyan tősgyökeres pesti vagyok,
de mindig büszke voltam rá,
hogy felmenőim vidékiek. Szolnokon tanultam katonai szakközépben, gyökereim is részben
oda, részben Nógrádba kötnek.
Nekem nagyon nagy megnyugvás a nyüzsgés után, hogy
Fehérvárra költöztem, és itt azzal
tudok foglalkozni, amit szeretek.
Az amerikai foci huszonnégy
órában kitölti az életem, közvetítésekkel, elemzésekkel, felnőtt
és junior edzésekkel, tévéműsorral. Nagyon szeretek itt élni,
kedvesek az emberek, nyugis a
város. A munkahelyem és a pálya között ingázom, aztán hazamegyek és elájulok. Rengeteget
dolgozunk az edzőkollégákkal,
hogy a befektetett munka jövőre
vagy két év múlva kamatozzon.
Hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba éppen ezzel a sportággal?
A kilencvenes évek legelején az
itthon már fogható Screen Sport
nevű adón láttam egy New York
Giants – Chicago Bears meccset.
Kikapott a Bears, és mivel általában a vesztesekkel szimpatizálok,
akkor lettem a rajongójuk. Akkoriban nem lehetett interneten
keresgélni, könyvtárban sem volt
semmi az amerikai fociról, tévében meg a cseh kettőn a biciklis
foci ment a Pospíšil testvérekkel…
Semmit nem találtam a sportágról, de volt egy kedves barátom a
katonai suliban, aki a Budapest
Starforce csapat tagja volt, és
elvitt egy edzésre. Engem ott
borzasztóan összetörtek, bőgve
mentem haza. Óriási Amerikaimádatomat így aztán inkább a
baseballban kamatoztattam, de
azért mindig érdekelt a foci is.
Baseballban válogatott lettem,
majd kijutottam Németországba,
ahol félprofiként az Ulm Falconsban játszottam, és sűrűn látogattam a város amerikaifutball-csapatának meccseit is. Mikor
hazatértem, a Hajógyári-szigetre
jártunk baseballozni, ahová másik
napon egy másik társaság is járt,
ők voltak az amerikai focisok.
Egyszer aztán valaki összekeverte
a napokat, és egyszerre jelentünk
meg vagy hetvenen. Akkor alakult
meg a Farkasok.
Ez volt a hőskor…
Igen, az első évet még felszerelés
nélkül edzettük végig. Aztán
Ausztriában játszottunk, mert
itthon nem volt bajnokság. Utána lett, azt megnyertük a Farkasokkal a Debrecen ellen. Ekkor
kezdődött a sportág hazai újkori

történelme, amelyben a régiek,
az úttörők már edzők voltak
mellettünk. Nekem választanom
kellett a baseball és az amerikai
futball között. Előbbi jól ment,
de egy térdszalagszakadás végül
is eldöntötte, hogy a foci mellett
maradok. Ezt a mai napig nem
bántam meg. A sportág itthon
ugyanazokon a gyerekbetegségeken esett át, mint a baseball,
de sokkal jobban jött ki belőle:

Jó esetben… Mindehhez pedig
tökéletes technikai és médiaháttér
társul.
Annak idején az amerikai foci
volt, amiben először közvetítettek két kamerával. Aztán
néggyel, még többel, és ma már
a Super Bowlt és a meccseket
általában majdnem ötven kamerával. A néző otthon, ha előfizet
bizonyos szolgáltatásra, maga
döntheti el, melyik kamera képét
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ni – de alapvetően az a célom,
hogy a saját maximalizmusomat
rájuk erőltessem. Ha nem adsz
bele mindent, nem fogod tudni,
mennyire fáj egy ütés, hogy
készülhetsz fel rá fizikálisan. Az
Enthronersnél vagyunk negyven-ötvenen. Működik a dolog,
főleg a játékosoknak köszönhetően, akik átveszik ezt a maximalizmust, és azon vannak, hogy
kijavítsák az elkövetett hibákat.

Fotó: Márkus Péter

közéleti hetilap

A Kijev Patriots elleni edzőmeccsen már az Enthroners edzőjeként nyilatkozott a televíziónak Kovács Sándor

manapság nem kérdés, melyik
népszerű igazán Magyarországon. Szerepe volt ebben a tévéközvetítéseknek is, de a sportág
is látványosabb, a szabályok
egyszerűbbek, érthetőbbek.
És mi az, ami igazán vonzóvá,
népszerűvé teszi az amerikai focit a
nézők és a sportolók körében?
A legtökéletesebb csapatjáték.
Pontosan meghatározott, kinek
mi a feladata a pályán. Lehet,
hogy csak tíz másodperc egy
játék, de ettől lesz dinamikus.
Miközben egy sakkjátszmához
hasonlít, amennyiben a két csapat koordinátora küzd, próbálja
a másik gondolatát kitalálni –
azokkal az emberekkel a pályán,
akiknek nem a sakkbábukhoz
hasonlóan meghatározott az
értéke, hanem folyamatosan
változik. Ebből kell összerakni
azt a stratégiát, ami nyerő lehet
egy adott mérkőzésen. A másik
pedig a vadság. Ez egy lebutított
háború. Elámulnak az emberek
a fizikai erőtől, a modern kori
gladiátoroktól, akik szétzúzzák
egymást, de utána fölkelnek.

követi. És semmiről nem maradhat le: ha egy centivel lépett ki
valaki, és ez dönti el a meccset,
arról sem. Minden a showról, a
közönség kiszolgálásáról szól.
Egy dolog, hogy mindent megmutatnak, de zenét kevernek alá,
mondatokat ragadnak ki, amitől
a nézők szuperhősöket látnak a
pályán. És persze vannak is igazi
hősök a sportágban, akikre fel
lehet fűzni sztorikat. Ha ezt más
sportágak is megcsinálták volna,
lehettek volna hasonlóan népszerűek.
Fehérváron nem ez a szint, de teljes
elszántsággal vetetted bele magad
a munkába. A maximalizmusodat
el tudod fogadtatni az alapvetően
amatőr játékosaiddal?
Nehéz kérdés. Én mindig azt
gondoltam, hogy a focicsapat egy
félkatonai szervezet, azon belül a
defense abszolút arról szól, hogy
kiképző őrmesterként kell viszonyulnom a játékosokhoz. Persze
vannak pillanatok, amikor össze
kell borulni, végiggondolni
együtt a dolgokat, vagy ha úgy
tetszik, tábornokként irányíta-

A legfontosabb mindig a belső
motiváció. Nagyon jó a csapatszellem, megőrülnek egymásért a srácok, és ebből lesz egy
olyan kohézió, amitől győztesek
leszünk.
Mik a célok a következő szezonban,
a HFL-ben illetve az osztrák divízió
4-ben?
Elsődleges célunk most az
osztrák ligában jól szerepelni,
évről évre feljebb lépni, és végül
egy AFL-csapatot építeni. Ehhez
az kell, hogy az Enthronersben
a válogatott játékosok száma
tovább nőjön. Tulajdonképpen
a válogatottnak kellene majd az
osztrák profiligában szerepelnie
fehérvári színekben, mert az
tudna olyan szintet képviselni.
Ez a hat-nyolc éves távlat. Idén
a HFL-ben két-három győzelmet
várok, egyelőre az elődöntőt
nem látom bele a csapatba. De
néhány év múlva nekünk ilyen
háttérrel, ilyen állománnyal
és felkészültséggel döntőt kell
játszanunk, egy döntőben pedig,
mint tudjuk, bármi megtörténhet!
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Debrecenbe’ kéne nyerni

Németh Krisztián

Habár győzött Costa Rica ellen a
magyar válogatott, mégis pokolian
kezdődött a Videoton futballistái
számára az év utolsó címeres mezes
fellépése. Pátkai Máté és Vinicius
sérülés miatt mindössze tíz percet
tölthetett a pályán, szerdán pedig
orvosi vizsgálatok vártak rájuk itthon. Ráadásul a magyar-brazil bekk
éppen fehérvári csapattársával,
Varga Józseffel ütközött szerencsétlenül. Utóbbi viszont a válogatottból való három évnyi távollét után
végigjátszotta a találkozót.
Marko Nikolics, a Videoton mestere a Slaven Belupo segítségével
tartotta lendületben csapatát,
miután a horvát bajnokság hetedik
helyezettjét szombat délutánra a
Sóstói edzőközpontba invitálta.
A felkészülési mérkőzésen több
alapember is játszott a hazaiaktól,
így Juhász, Henty, Varga valamint
Hadžić, Nego, Lazovics és Scsepovics is pályára lépett. Ennek

Fotó: vidi.hu

A magyar népdal refrénjét kicsit megváltoztatva adott a feladat a Videoton számára,
mivel a DVSC elleni rangadóval folytatódik a
labdarúgó NB I. A válogatott meccsei miatti
szünetben felkészülési mérkőzésen a horvát
Slaven Belupóval 2-2-es döntetlent játszottak
a fehérváriak.

Tavasszal a kilencvenhatodik percben Lazovics énekelte ki a sajtot a debreceniek szájából

ellenére kevesebb mint fél óra után
kétgólos vezetésre tett szert az
ellenfél.
A Vidi számára azonban ez nem
ismeretlen helyzet, hiszen eddi-

gi tizenöt bajnokiján hátrányból
háromszor megfordította, kétszer
pedig döntetlenre mentette az
eredményt. Utóbbi történt ezúttal
is: egy „menetrendszerű” Lazo-
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vics-passz után Nego, majd Suljić
szögletéből Fejes talált be. A találkozón fél óra erejéig Anel Hadžić
és a Vidi II-ben pallérozódó öccse,
Elvir is pályán volt.
A szezonban tizenhárom bajnoki
mérkőzésen négy gólt szerző báty
Debrecenben visszatérhet, miután
letöltötte az Újpesten kapott piros
lapja miatti eltiltást, ugyanakkor
Suljić csak december elején, a
Ferencváros elleni derbin játszhat
újra bajnoki meccsen.
Szerencsére Danko Lazovics korábban „kinullázta” a sárga lapjait,
így a Mezőkövesd ellen két gólt és
két gólpasszt jegyző szerb klasszis
a Nagyerdei stadionban is pályára
léphet. Nagy szükség lesz rá, mivel
a cívisvárosban megint sláger lett
a futball, köszönhetően a Lokival
korábban sikert sikerre halmozó
trénernek, Herczeg Andrásnak –
habár a hétvégi, Mezőkövesdtől
elszenvedett vereség nem válik
becsületükre, még akkor sem, ha
edzőmeccs volt.
A bajnoki cím azért egyelőre nem
téma Debrecenben, bár továbbra
is a harmadik helyen áll a gárda. A
Vidinél annál inkább – ennek megfelelően két hete ismét élre álltak a
fehérváriak, akik 2014 áprilisa óta
rendre – sorozatban öt meccsen –
legyőzik otthonában a Debrecent.

A Nyitránál van az előny
Tóth Dániel

A három éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Rajz Attilára emlékeztek az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokban kedden este, a Nyitra elleni Visegrád-kupa elődöntő
első mérkőzése előtt. A megindító
pillanatok után azonban már a kőkemény jégkorongé volt a főszerep.
A vendégek nem hazudtolták meg
magukat, erőszakos hokival rukkoltak elő, amit a játékvezetők nem
díjaztak, így korán, már az ötödik
percben emberhátrányba kerültek.
Az előnyt gyorsan gólra is váltotta a
magyar csapat, Olivier Latendresse
éles szögből talált a hálóba. Úgy
tűnt, hogy vezetéssel a birtokában
vonulhat pihenőre Benoît Laporte
gárdája, de a játékrész utolsó pillanataiban Tomáš Mikúš ugyancsak
egy létszámfölényes szituáció után
volt eredményes.
Ahogyan zárta az első harmadot,
úgy kezdte a másodikat a felvidéki
együttes: mindössze ötvennégy
másodperc után már a Nyitránál
volt az előny Matej Paulovič lövése
után. A Fehérvár sorra kapta az
emberelőnyöket, de ezeket – szám
szerint ötöt – nem sikerült kihasználnia.

Fotó: Soós Attila (Fehérvár AV19)

Három-egy arányú vereséget szenvedett a
Fehérvár AV19 a Visegrád Kupa elődöntőjének
keddi első mérkőzésén, így Benoît Laporte
legénységének nem lesz egyszerű dolga a
visszavágón.

Egy fehérvári gól

Ez a tendencia a záróetapban is
folytatódott, ekkor kétszer játszhattak öt a négy, egyszer pedig öt
a három ellen a hazaiak, de nem
akart megtörni a jég. A nyitraiak
azonban egyenlő létszámnál tudtak
eredményesek lenni, ez pedig győzelmet ért az Extra ligában szereplő
gárdának.

A 3-1-es vereség után Benoît Laporte
– nem meglepő módon – nem volt
elégedett a mutatott játékkal: „Ez történik akkor, ha a nemzetközi szünet alatt
csak hét játékossal tudsz készülni. Egy
edzés alatt kell felkészítened a csapatot,
ez pedig meglátszott a mai mérkőzésen.
Olyan csapat benyomását keltettük,
mint amelyiknek a játékosai még sosem

játszottak együtt. Negyven percnyi
edzést töltöttünk együtt az utóbbi másfél
hétben, ennek meglett az eredménye:
nagyon rossz meccset játszottunk.”
A visszavágóra két hét múlva kerül
majd sor Nyitrán, addig azonban
még öt bajnoki mérkőzés vár a
Fehérvár AV19-re az osztrák bázisú
pontvadászatban.

közéleti hetilap

FehérVár

Sport

Újra nyit a városi síbank

Németh Krisztián

Siklani a hótól fehérlő lankákon,
élvezni a sebességet, teleszívni a
tüdőnket a friss hegyi levegővel,
felmelegedni, lazítani a hüttében
– hogy csak néhány pillanatot
említsünk a síeléshez kapcsolódó
élmények közül, melyekért bizony
nem keveset kell áldozni.
A síbank szolgáltatásai révén
több pénz maradhat a tárcánkban, hiszen a nem mindennapi
kölcsönző továbbra is rendkívül
kedvezményes árakat biztosít. Ha
valaki az alapfelszerelések megvásárlására adja a fejét, ötven-hatvan ezerért már vehet használtat,
vadiúj cuccokért pedig minimum
kilencven-száz ezer forintot kell
leszurkolnia. Ezzel szemben a
síbankban már napi kétezeregyszáz forintért kölcsönözhető
felszerelés.
A korábban megszokottaknak
megfelelően minden érdeklődő

Fotó: Bácskai Gergely

Ezúttal is élhetünk azzal a kivételes lehetőséggel, hogy rendkívül kedvezményes áron
kölcsönözhetünk alapvető sífelszereléseket
Székesfehérváron. A huszonöt éve működő
síbank a Vasvári Pál Általános Iskolában várja
az érdeklődőket. Százezres kiadás helyett
csak pár ezer forint – ezt kínálja a városi
síbank.

Érdemes benyitni Gáncs Józsefhez – körülbelül százötven síléc, ugyanennyi pár cipő és harminc
snowboard is rendelkezésre áll a városi síbankban

Hazai döntős a Viszló Transz-kupán
Kaiser Tamás
Rangos utánpótlástornának adott otthont a
székesfehérvári Kiskút Teniszklub. A Viszló
Transz-kupán az U16-os, az U14-es és az U12es korosztály fiú versenyzői álltak rajthoz. Az
U12-eseknél a Kiskút TK játékosa, Budai Zoltán
csak a döntőben talált legyőzőre.

kedvezményes áron snowboardot
és sífelszerelést kölcsönözhet
(méret szerinti kötéssel felszerelt síléceket, síbakancsokat,
síbotokat). Az alapfelszerelésnek
számító sílécen, sícipőn és boton
kívül kiegészítőkkel is várják az
érdeklődőket. Ezek közé sorolhatjuk a fejvédőket (bukósisakokat),
térd-, könyök- és csuklóvédőket.
A nyugdíjazásra került hagyományos síléceket már szinte teljes
egészében felváltották a közkedvelt kanyarlécek. A legkisebb léceknek hatvan centi a hosszúsága,
amihez huszonnégyes lábméretű
cipő tartozik, a profi sízők pedig
tíz méteres sugarú lécet is kaphatnak a síbankban.
A síbank az előttünk álló szezonban is költségkímélő egynapos
síutakat szervez kezdőknek és
haladóknak, kicsiknek és nagyoknak sí- és snowboardoktatással.
Ezekre várhatóan december első
hetétől kezdődően kéthetente,
szombatonként a magyar-osztrák
határhoz közeli Mönichkirchenben kerül sor.
Információ Gáncs Józseftől, a síbank vezetőjénél kérhető a 20 911
2290-es telefonszámon. A városi
síbank a Vasvári Pál Általános Iskolában található, Székesfehérváron, a György Oszkár tér 3. alatt.

Orkás sikerek Érden

minden részéről érkeztek játékosok,
az indulók között három székesfehérvári ifjú teniszező is ott volt.
A Kiskút Teniszklub játékosa, Budai Zoltán szombaton négy mec�cset nyerve masírozott az U12-esek
döntőjéig, ahol már talán kissé
fáradtan két játszmában kikapott
az eggyel idősebb korosztályban
is elinduló, ott a harmadik helyet
megszerző Knoth Félixtől.
Budai Zoltánra az előttünk álló
hétvégén még rangosabb verseny
vár: az újabb, de ezúttal már háromnapos kiemelt országos verseny
házigazdája ismét a székesfehérvári
Kiskút Teniszklub lesz.

Kaiser Tamás
Gyerek és junior korosztályos szinkronúszó
országos bajnokságnak adott otthont az elmúlt
hétvégén Érd. Természetesen nem hiányozhattak a székesfehérvári Orka SE szinkronúszói
sem.

A hazai rendezésű világbajnokságot követően szeptembertől új szabályokat vezettek be a sportágban.
Az országos bajnokságot már ezek
alkalmazásával rendezték meg.
Összességében elmondható, hogy a
technikai elemeknél jelentős nehezítések léptek életbe, és ehhez még
egy szigorúbb pontozásos szisztéma is kapcsolódik.
„Látványosságokban ezután sem lesz
hiány, igaz, a döntéshozók maximalizálták a kiemelések, kidobások számát
a kűrökben.” – ezt már Molnár
Andrea, az Orka SE edzője monda.

– „Gyerek korosztályos versenyzőink
még a technikai elemek elsajátításánál tartanak, így kötelező elemekkel
indultak. A majdnem százfős mezőnyben Szakáll Panna teljesítménye volt
kiemelkedő a fehérvári lányok közül.
Junior korosztályban páros versenyszámban technikai és szabad programban is rajthoz állt Baranyai Sára és
Holczmann Dóra. Minden elismerés
a lányoké, hiszen az új szabályoknak
megfelelően már ebben a korosztályban
is két kűrt kell bemutatni. Technikai
kűrben második, míg szabad programban a negyedik helyet szerezték
meg a magyar mezőnyben, és az open
eredményekben is harmadik és ötödik
hellyel büszkélkedhetnek. Kombinációs
kűrben a csapat a negyedik helyen
végzett.”
Az Orka SE a hétvégén Balatonfüreden folytatja, az utánpótlás korosztály országos bajnokságával.

Budai Zoltán még csak tizenkét éves, nagy jövő állhat előtte

Fotó: Orka SE

Fotó: Kaiser Tamás

Néhány hete a gyerekek play and
stay versenyével elindult a téli versenyszezon a Kiskút Teniszklubban.
Az elmúlt hétvégén már az idősebbek, az U16, U14 és U12-es korosztály képviselői vették birtokba a
fehérvári sátras pályákat. A kétnapos Viszló Transz-kupára az ország
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A Fehérvár Televízió műsora november 18-tól 24-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 11. 18. SZOMBAT

2017. 11. 19. VASárnAp

2017. 11. 20. Hétfő

2017. 11. 21. Kedd

2017. 11. 22. SZerdA

2017. 11. 23. CSüTörTöK

2017. 11. 24. pénTeK

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 – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 6. rész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Kű
Lajos és Disztl László
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Séllei
Györgyi 1. rész
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Séllei
Györgyi 2. rész
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Váradi
Eszter Sára és Keller János
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 Épí-Tech Magazin
20:00 Fehérvári Titánok –
Vienna Capitals Junior
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:40 Tudományos esték
– Havasi Bálint: A
titokzatos kelták régészeti
hagyatéka Zalában
22:05 Híradó – ismétlés
22:45 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
Szilvia. Vendégek: Váradi
Eszter Sára és Keller János
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 6. rész
11:40 Turisztikai magazin – ism.
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Kű
Lajos és Disztl László
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Atomerőmű SE – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Szijj Levente
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 DVSC – Videoton
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Legendák útján –
Color-koncert 2016
22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Épí-Tech Magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:30 Aqvital FC Csákvár
– Kazincbarcika
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szijj Levente
16:40 Épí-Tech Magazin
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 7. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 Vasas SC – Alba Fehérvár
KC kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
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
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:50 Fehérvári Titánok
– Dunaújvárosi
Acélbikák Erste Liga
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 7. rész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ocskay Zsuzsa
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso kedd 2017 – 2. rész
21:25 Legendás utakon –
Color-koncert 2016
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 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: Vakler Lajos.
Vendég: Ocskay Zsuzsa
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó Zsuzsa
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Kéklámpások és Hírek
20:15 A DOKTOR 11. rész – az
ORMOS Intézet magyar
gyártású televíziós
magazinműsora
20:40 Fehérvár AV19 –
Klagenfurt EBELjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:00 Képes hírek

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 Kéklámpások – 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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó Zsuzsa
17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy László
18:30 A DOKTOR 11.
rész – ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Seuso kedd 2017 – 2.
rész – ismétlés
21:25 Virtuózok – Csodabogarak
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 Bajnokok városa
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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hagymásy László
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendégek:
Üvegesné Orosz Katalin
és Csada Ferenc
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztérben
a Kéklámpások, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Kalotaszegtől Moldváig – A
szórványok néprajzkutatója
20:55 Kalotaszegtől Moldváig
– Néprajzi Gyűjtemény
21:15 Tudományos esték –
P. Barna Judit: Őskori
kőrákok és csillagászati
vonatkozásaik
21:40 Amikor a föld és
az ég összeér
22:00 Híradó és Köztérben a
Kéklámpások – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 19. 19:50 DVSC – Videoton labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

