Graffiti: vandálok vagy
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Flamenco, a lélek tánca

Melyik adventi vásárra
megyünk?
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Trianon 2020

A HETILAP

Lezárják a parkolóhelyeket
Csapatzászló-adományozási ünnepséget tartanak
szombaton délelőtt a Városház téren: az októberben megalakult új székesfehérvári katonai
szervezet háromszáz katonája sorakozik fel a
rendezvényen. A lebonyolítás céljából péntek
estétől lezárják a Mátyás király körút parkolóhelyeit, rossz időjárás esetén pedig az Alba Regia
Sportcsarnok előtti külső forgalmi sávot.

Szombaton Áder János köztársasági
elnök csapatzászlót adományoz az
aktív katonai szervezetként Székesfehérváron megalakult 6. Sipos Gyula
Területvédelmi Ezrednek.
Az ünnepség keretében felsorakozik
az új katonai szervezet közel háromszáz tartalékos katonája a Városház
téren. Kedvezőtlen időjárás esetén az
Alba Regia Sportcsarnokban kerül sor
a programra.
A rendezvény lebonyolítása idején
forgalomkorlátozás lesz a belvárosban: október 12-én, pénteken 18
órától 13-án, szombaton 24 óráig a
Mátyás király körúton, a Szent Gellért
Hoteltól az Alba Plaza rakodóudvarának bejáratáig a kijelölt várakozóhelyek mindkét oldalon le lesznek zárva
mintegy hatvan személygépkocsi és
két autóbusz elhelyezése céljából.
Rossz időjárás esetén október 13-án,
szombaton 6 órától 24 óráig a Gáz utcán az Alba Regia Sportcsarnok előtti
külső forgalmi sávot zárják le nyolc
autóbusz elhelyezése céljából.
Forrás: ÖKK

Dávid Renáta
A 2020-as évet nyilvánítsák Trianon-emlékévvé –
ezt javasolja a Jobbik. Minderről a múlt héten egy
határozat-tervezetet is beterjesztett az ellenzéki
párt az Országgyűlés elé.

A kormánypártok azonban visszautasították és nem támogatták a Jobbik ezen
kezdeményezését. Az ellenzéki párt szerint a trianoni emlékév nem valami ellen, hanem valamiért, valamiről szólna,
egy cselekvő, jövőbe tekintő emlékezés
lenne. A párt Székesfehérvári Alapszervezete éppen ezért kitart amellett, hogy
a városban megemlékezéseket tartsanak

a centenárium alkalmából, a magyar
történelem egyik legfájóbb tragédiájáról.
Fazakas Attila, a Jobbik Székesfehérvári Alapszervezetének elnöke úgy
fogalmazott: „A 2019-es őszi önkormányzati választás alkalmából egy nagyon szép
gesztus lenne, hogy az újonnan megalakuló
testület közösen eldöntse, hogy itt helyben
2020 fontos, és legyen Trianon-emlékév
Székesfehérváron, hasonlóképpen, ahogy
a világháborús eseményekre méltóképpen emlékezett meg a város az elmúlt
időszakban. Fontosnak tartanánk, hogy
megemlékezésekkel, kulturális eseményekkel próbáljuk erősíteni a magyar-magyar
kapcsolatokat.”

Kéz a kézben
Vakler Lajos
Befejeződött a Fejér Megyei Gyermekvédelmi
Központ társadalmi integrációs projektje. Célja
a fiatalok beilleszkedésének segítése volt. A
programot az Arconic-Köfém Alapítvány támogatásával valósították meg.

A gyermekvédelmi központ és a
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Kéz a kézben Komplex kompetenciafejlesztő programjának záróeseményén a résztvevők értékelték
a projekt megvalósításában végzett
munkát. A projekt az állami nevelésben élő gyermekek társadalmi integrációját elősegítő programsorozat

része volt, amely az Arconic-Köfém
Alapítvány által biztosított pályázati
forrásból valósult meg.
Katus István, a cég országigazgatója
az ünnepségen hangsúlyozta: cége
számára elsődleges, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében
minden segítséget megadjanak a
család nélkül felnövő fiatalok beilleszkedéséhez.
A projekten idén harminchat
gyermek kapta meg a segítséget és
a bizalmat ahhoz, hogy szakmai
segítséggel és iránymutatással tájékozódjon, és olyan szakmát, hivatást
választhasson a későbbiekben, mely
biztosítja boldogulását.
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Elkészült a Pozsonyi út
Rába Henrietta
Átadták a megújult „kis” Pozsonyi utat. A
Nagyszombati és a Zsolnai út közötti szakaszt
négy hónap alatt készítették el a szakemberek. A
fejlesztés során az útburkolat, a járda újult meg,
és a csapadékvíz-elvezetés is korszerűsödött.

A Pozsonyi út Nagyszombati és Zsolnai út közötti szakaszán májusban
kezdődtek meg a felújítási munkálatok. Östör Annamária, a városrész
önkormányzati képviselője elmondta:
„A „kis” Pozsonyi út leírhatatlan állapotban volt. Talán a város egyik legelhanyagoltabb utcája volt. Ez a mostani felújítás
azzal, hogy kiegészült az utca és egy
gyönyörű járdát kapott teljes hosszában
és a csapadékvíz-elvezetés is megoldódott,
az itt lakók minden igényét kielégítheti.”
A közel 184 millió forintos beruházás
során több mint hétszáz méter hos�szúságban újult meg a Pozsonyi út.
A szakasz teljes mértékben önkormányzati forrásból került felújításra.
Ragyamoczky Vince, a Közlekedési
Iroda munkatársa lapunknak elmondta: „Az építés, beruházás keretében az
útpálya öt és fél méter szélességben teljes
pályaszerkezeti vastagságában épült át.
Egyoldali járda került kialakításra, 441
méter csapadékcsatornagerincvezetéképítéssel,, így a csapadékvíz-elvezetés is
megoldottá vált a teljes szakaszon.”
A Nagyszombati és Pozsonyi út
sarkánál a buszmegállót és a járda
útburkolatát is kicserélték a kivitelezés során a szakemberek.

Átalakul a munka világa

Fotó: Kiss László

Az Alba Innovár Digitális Felzárkóztatási Program I.
nyitórendezvényén olyan érdekes témákról volt szó,
mint a robotizáció és a negyedik ipari forradalom.
Az a gyors társadalmi-technológia változás, amely
éppen napjainkban zajlik.

érdemes továbbfejleszteni a gyártást. Ennek eredményeképpen nagyobb hozzáadott
értékű gyártás indult meg a városban.
Most újabb lépcsőfok, a robotizáció zajlik,
mert ezen vállalatoknál a hagyományos
lehetőségekkel nem lehet bővíteni a termelést.” Égi Tamás felidézte, hogy egy

Az Ipar 4.0-nak nevezett szemlélet- és technológiaváltás mostanra már a magyar gazdaság egyik
legfontosabb központját, Székesfehérvárt is elérte. A jövő a robotechnikáé - derült ki a konferencián.

A rendezvény megnyitóján Égi Tamás
alpolgármester arról a folyamatról
szólt, amelynek köszönhetően ma
kiemelkedően magas a vásárlóerő
Székesfehérváron: „A városban a kiváló
földrajzi adottságok mellett nagy tudású
munkaerő is rendelkezésre állt, ezért a
nemzetközi és hazai vállalatok úgy érezték,

három évvel ezelőtti OECD-felmérés
szerint Székesfehérvár minden nap 265
ezer ember életét befolyásolja. „Látjuk
ezt minden nap, hiszen megtelt a város.” –
tette hozzá. Kiemelte, hogy az eredményesebb, hatékonyabb termelés érdekében az önkormányzat úgy döntött, segít
megismertetni a diákokat a digitális

termelés és a robotok világával. Ebben
óriási szerepe volt a Székesfehérvár
Fejlődéséért Alapítványnak és Laufer
Tamás elnöknek. Elmondta, hogy az
Alba Innovárban közös élményeket
szerezhetnek a fiatalok a robotikával
kapcsolatban, ez a lehetőség minden
diák számára adott. Szólt a felnőttképzésről is, amit az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Karával partnerségben
végeznek.
Laufer Tamás, a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány elnöke a jelenről, a
negyedik ipari forradalom folyamatairól szólt, kiemelve, hogy meg fognak
szűnni olyan foglalkozások, mint a
kamionsofőr, targoncakezelő vagy
pénztáros, sok szakma pedig átalakul.
Azt prognosztizálta, hogy a következő
évtizedekben egy átlagos munkavállalónak négy-öt különböző foglalkozása
lesz. Szólt a robotizáció szintjéről
is a világban, mely Dél-Koreában a
legmagasabb, itt hatszázötven robot jut
tízezer emberre. Európában Németország a legfejlettebb. Magyarországon
nagyjából ötezer-négyszáz ipari robotot
használnak, azaz tízezer alkalmazottra
ötvenhét robot jut a magyar iparban.
Pölöskei Gáborné, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős
államtitkára elmondta, hogy egy felmérés szerint a mai Z generáció tagjai
olyan munkakörben fognak dolgozni,
amelynek kétharmada ma még ismeretlen: „Új szakmák születnek és régiek
tűnnek el. Az oktatás szempontjából ezt
különösen nehéz kezelni. A mai fiatalokat

olyan feladatokra kell képezni, amelyekről
magunk sem tudjuk, hogy mik lesznek, nem
tudjuk körbeírni. Ezért inkább készségekről
és képességekről kell beszélni, nem pedig
foglalkozásokról.” Az államtitkár szerint
egyre inkább felértékelődik a munkaerőpiacon a kognitív rugalmasság,
az érzelmi intelligencia és a komplex
problémamegoldás.

Testvérvárosi
együttműködés

Fotó: Halász Etelka

Gáspár Péter

A hétvégén Schwäbisch Gmündbe, német testvérvárosunkba látogatott Cser-Palkovics András
polgármester. A két város vezetői új együttműködési lehetőségekről egyeztettek többek között a
tudomány, az oktatás és a kultúra területén.
Forrás: ÖKK
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Gazdasági konzultációt indít az önkormányzat
A HETILAP

Dávid Renáta

Cser-Palkovics András polgármester arra kéri a vállalkozásokat, hogy
a város honlapján keresztül küldjék
el véleményüket, javaslataikat,
ötleteiket az önkormányzatnak.
Ezért gazdasági konzultációt indít
a város. Az önkormányzat minden
olyan elképzelést, fejlesztést támogat, ami szolgálja Székesfehérvár
rövid és hosszú távú stratégiáját. A
polgármester lapunknak elmondta:
„Fontos, hogy a cégek képviselőinek,
vezetőinek, munkavállalóinak megadjuk a lehetőséget, hogy elmondják
javaslataikat, véleményüket, ötleteiket,
adott esetben pozitív, negatív kritikájukat a fehérvári gazdaság kapcsán, vagy
lássák, mire költi a város a fejlesztési
forrásokat, adott esetben milyen módon támogatja az oktatást, a felsőoktatást vagy az egészségügyet.”
Cser-Palkovics András elmondta:
nem elegendő, ha csak a jelenre össz-

Fotó: Simon Erika

Ötletek, javaslatok, kritikák – a cél, hogy Fehérvár gazdasága tovább fejlődjön. A fehérvári
gazdasággal a fehérvári gazdaságért címmel
szakmai konzultációt indít az önkormányzat.
A napokban valamennyi Székesfehérváron
bejegyzett vállalat és vállalkozás megkapja
azt az elektronikus levelet, melyben a város
önkormányzata együttgondolkodásra hívja a
gazdasági szereplőket.

A javaslatokat, véleményeket, ötleteket a szekesfehervar.hu/gazdasagikonzultacio felületen lehet beküldeni, s elérhető a fenti QR-kóddal is

pontosítunk. Minden olyan döntést
meg kell hozni, ami biztosítja, hogy
Székesfehérvár a jövő nemzedékei
számára is vonzó, az ő idejükben is
sikeres város legyen. Ebben kéri a
vállalkozók segítségét, támogatását

a fehérvári cégeknek írott levelében
Cser-Palkovics András.
A gazdasági konzultáció célja, hogy
megfelelő információk birtokában
fel lehessen készíteni a várost a
következő évtizedek kihívásaira.

Az önkormányzat ennek érdekében segíti a fehérvári felsőoktatás
megerősítését és egyebek mellett a
digitalizáció és a robottechnológia
megjelenését az oktatás, a felnőttoktatás területén.

Aradot nem felejtjük!
Vakler Lajos

Október 6-án az Aradon kivégzett
honvéd tábornokokra, Batthyány
Lajos miniszterelnökre és a többi
áldozatra emlékezünk, akiket a
szabadságharc leverése után 1849
januárjától egészen 1854-ig kiadott
császári irányelvek alapján végeztek ki. Székesfehérváron a Haleszban a Széchenyi István Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépiskola szervezésében a megye, a város,
az Összhaderőnemi Parancsnokság
és civil szervezetek képviselői
emlékeztek meg a vértanúkról. A
megemlékezés a Pákozdi Katonai
Emlékparkban folytatódott. A
beszédekben megerősítették azt
a máig ható hitvallást, melynek
mentén megérthetjük: a szabadságharc hőseinek áldozata nem volt
hiábavaló.
Az ellentmondó statisztikák szerint
a megtorlás során mintegy ötszáz
halálos ítélet született, s körülbelül
száztízet hajtottak végre. A legismertebb emigránsokat in effigie
– távollétükben – végezték ki, azaz
nevüket egy akasztófára szögelték.
Ezerötszáz embert ítéltek sokévi
börtönre vagy változtatták erre

Fotó: Kiss László

Székesfehérváron és Pákozdon is megemlékeztek az 1849. október 6-án kivégzett honvéd
tábornokokról és Batthyány Lajos miniszterelnökről. A nemzeti gyásznapon a résztvevők
hitet tettek a szabadságharc hőseinek emléke
előtt.

A székesfehérvári Fidelitas 2002 óta minden évben megrendezi fákylás felvonulását az aradi vértanúkra és a szabadságharc áldozataira
emlékezve. Ez a hagyomány idén sem maradhatott el. Böröcz László, a szervezet elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy a halálra ítéltek
mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért.

a halálos ítéletet, a honvédsereg
állományának huszonöt-harminc
százalékát besorozták és hét évet

kellett szolgálniuk távol a hazától.
A bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az európai

felháborodás miatt a bécsi udvar
nyugdíjazta a „hatáskörét túllépő”
Haynaut.

4

FEHÉRVÁR

fókuszban

2018.10.11.

Graffiti: vandálok vagy művészek?
A HETILAP

Peiho és Hsyk1 nyomában

„Ez az én falam!”

Kurucz Tünde, László-Takács Krisztina

A verőfényes őszi napsütésben
szinte tömeg volt a Sóstón. Voltak,
akik bicikliztek, mások kutyát
sétáltattak vagy éppen a gyerekeikkel csodálták meg a vízben lebegő
békalencséket. A pihenő alatti
hangostábla is működött, pedig két
nappal előtte valaki vagy valakik
kiszedték belőle a mikrofonokat. A
természeti idillt nagyvárosi valóság
vette körbe: padba karcolt szívek,
obszcén rajzocskák és az asztalon
filccel alaposan begyakorolt tagek.
A két legnagyobb írás a belső
kupola tetejét díszítette: Peiho és
Hsyk1. Legalábbis valami ilyesminek olvasható firkálmányok.

Túl sok a felesleges energia
„Hirtelenjében fel sem tűnt, de most
már látom!” – mondta Magyar-Varga
Andrea, aki férjével és gyerekeivel
őszi leveleket jött gyűjteni a Sóstóra. Andrea szerint tizenháromtizennégy év körüli fiúk lehettek a
rongálók, akik tele vannak felesleges energiával: „Ezek a gyerekek
szabadidejükben az okostelefonjaikat
nyomogatják, ahelyett, hogy bicikliznének vagy rohangálnának a játszótéren.
A kiskamaszok a mi időnkben még ezt
tették. El is fáradtak estére.”
Férje, Varga László hozzátette: a tizenévesek húsz-harminc évvel ezelőtt
kulccsal a nyakukban jártak. Most
meg telefon van náluk, és ha hívják
őket, legfeljebb akkor mennek haza,
mert a szüleiknek a napi problémák
mellett nincs rájuk annyi ideje.

Meg mered csinálni?
A pergola alatt éppen megpihenő
Sas-Godó Erikáék sem vették észre

Asztali kalligráfiai gyakorlatok (alkoholos
filc, 2018)

Fotók: Kiss László

Október elején ismeretlen tettesek megrongálták a nemrég átadott Sóstói tanösvény gyerekjátékait, és az egyik pihenő tetejére belülről
felfirkantottak két taget, ami tulajdonképpen
egy pillanatok alatt elkészíthető szignó.

Peiho és Hsyk1 az égbe tör

a rajzokat: „Kamaszok lehetettek az
elkövetők, mert az ő körükben egy
falfirkának státuszszimbóluma van.
Ők még túl fiatalok ahhoz, hogy egy
Sóstóhoz hasonló beruházásra értékként tudjanak tekinteni. Pont emiatt el
tudom képzelni, hogy a buli hevében,
némi alkohol elfogyasztása után jött
az ötlet, hogy meg mered-e csinálni.
Onnan már csak fel kellett állniuk
az asztalra, aztán felkapaszkodni a
gerendára, ahonnan már könnyen
tudtak fújni.”
Egy idősebb, kutyáját sétáltató férfi
szerint ez a fajta rongálás elítélendő dolog. Ugyanakkor szerinte a
feliratok a rosszabb anyagi körülmények között élő fiatalok egyfajta
segélykiáltása a társadalom felé,
melynek egyetlen célja van, hogy
vegyék őket észre!

mellette aludt a babakocsiban:
„Sokszor fel sem tűnnek a falfirkák
meg a rajzok, igaz, már vagy nyolc
hónapja éjszakázom. Bár a múltkor,
séta közben akadt meg a szemem az
egyik házon, hogy jé, most már ide is
került egy.”
Egy a kocsiját takarító ötvenes férfi
szerint a probléma nem új keletű:
„Amikor szigetelték és bepucolták
a házakat, már akkor megjelentek a
firkák. Valaki vagy valakik sportot
űztek belőle. Azóta eltelt néhány év.
Bevallom, nem is veszem az észre az
újabbakat, annyira hozzászoktam a
látványhoz.”

Egy középkorú házaspár szerint
alkonyat tájékán gyakran korzóznak négy-öt fős, tizenévesekből álló
csoportok a vasúti aluljáró felé vezető sétányon. Néhányan beülnek a
közeli, a sóstóihoz hasonló pergola
alá iszogatni, amivel alapvetően
nincs is semmi baj. De arra is volt
példa, hogy éppen alkotás közben
vettek észre egy bandát: „Viszonylag
messze voltam tőlük, de a félhomályban is jól látszott: egészen jól öltözött
fiatalok voltak. Bár a graffiti szerintem amúgy sem a szegények műfaja,
mert a festék nem két forint. Azt a
plusz pénzt a csórók inkább költik
cigire vagy hasonlókra.”

Lépcső a hírnévhez
Ahogy bejártuk a telepet, észrevettük: egyes feliratok egy adott
körzeten belül ismétlődtek. Az
általunk megkérdezett graffitis
szerint azért, mert a tagek jelölik a
bandák falterületeit vagy pedig azt,
hogy a csapat vagy egy szóló writer,
azaz graffitis ott járt. A céljuk egy
és ugyanaz: nyomot hagyni és hírnevet szerezni.
Ruiz például lefoglalta magának
egész tóvárosi vasúti aluljárót.
Bicmo viszont a nagyobb területek
megszállottja: a Tóváros szélétől
egészen a Széchenyi út elejéig
rengeteg házfalon hagyta ott a névjegyét. Peihóra és Hsyk1 tagjére végül az egyik olvasónk segítségével

Irány a Tóváros!
Ha alaposabban végignézzük a
sóstói tageket, akkor észrevehetjük,
hogy Hsyk1 a neve fölé egy dugaljra emlékeztető skiccet is készített,
és mintha a Peihóban az i-n a pont
is valami hasonlóra hajazna.
A konnektorok az utóbbi néhány
hónapban leginkább a Torony sor
környékén szaporodtak el, ami a
tájvédelmi körzethez legközelebb
eső lakótelep. Így hát nyakunkba
vettük a Tóvárost, hátha Peiho és
Hsyk1 nyomára bukkanunk.
Már a parkolóhely-keresés közben
feltűnt, hogy kis túlzással nincs
olyan panelház vagy garázs, melynek a falán ne lenne legalább egy
tag. A kívülállónak sokszor elolvashatatlan feliratok közül kitűntek a
„konnektorok”, melyek műfajukat
tekintve throw-upok. Ez a kifejezés
viszonylag kisebb méretű, nagyvonalúan kitöltött egyszerű rajzokat
jelent.
A Torony sori vasúti gyalogos aluljáróban és az ehhez legközelebbi
játszótér mögött viszont ennél
jóval komolyabb alkotásokat (a
graffitis szlengben bombákat) is
lehet látni. Az egyik színes mű
előtti padon éppen Herczeg-Szabó Tímea üldögélt. A kisbabája

Sas-Godó Erikáék azon a véleményen voltak, hogy a tagek a kamaszok körében egyfajta
státuszszimbólumok

Fiatalok önkéntes akcióban
Két korábbi lapszámunkban foglalkoztunk a fehérvári éjszakai
élettel, és körbejártuk azokat a
közterületi helyeket, ahol a fiatalok szívesen töltik a szabadidejüket. Az már akkor kiderült, hogy
bandák és bandák között is van
különbség: van, aki nem szeret
„nyom nélkül” távozni egy-egy
helyszínről, és van, akit felháborít az összefirkált, megrongált
terület. Utóbbira példa az egyik
fiatalokból álló csapat, akiknek

rendszeres találkozóhelyük a
Pelikán udvar. Annyira zavarja
őket a Pelikán Galéria összefestett ajtaja és környéke, hogy
felajánlották, szívesen lefestik,
rendbe teszik azt. A Városgondnokság segítséget ígért ehhez,
vagyis az eszközöket és a szakértelmet a város adja, a kétkezi
munkát pedig a fiatalok vállalnák. Hogy mi lesz mindennek
az eredménye, arról a Fehérvár
hetilap hamarosan beszámol.
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Akit elkapnak, a belvárosba küldik takarítani
A városban 2018-ban eddig
összesen több mint kétmillió-kétszázezer forint értékben
voltak rongálások, ezek közül
a legnagyobb tétel a nyáron
tönkretett Virágóra, a Nemzeti
Emlékhely járdaüvege illetve egy
megrongált Halász utcai pad,
szemetes és kerítés volt. A Városgondnokság minden rongálás
esetén feljelentést tesz, a tettes
azonban csak nagyon ritkán kerül elő, akkor is inkább azokon
a területeken, ahol van térfigyelő
kamera, ilyen például a belváros.
„Az elkövetők általában fiatalok, és
rendszerint úgynevezett közvetítői
eljárásba rendeli őket a rendőrség,
nem indít bűncselekmény miatt
bírósági eljárást. Eljönnek hozzánk,

mi megállapítjuk a kár értékét, és azt
gyakorlatilag ledolgozzák. Általában
a közterületi takarítókhoz mennek a
belvárosba vagy esetleg a temetőkben dolgoznak.” – tudtuk meg
Bozai Istvántól.
A városgondnok azt is elmondta, hogy a lakótelepeken több
a probléma, és az Aranybullánál is jellemző a rongálás. A
magánházak, társasházak és a
nem városi fenntartású intézmények esetében viszont nem a
Városgondnokság az illetékes a
megrongált, összefújt felületek
letakarítását illetően. Csak a
játszóterek, parkok, aszfaltok,
sportlétesítmények és köztéri
szobrok tartoznak a Városgondnoksághoz.

Fotó: Kiss László

Magyar-Varga Andreáék szerint túl sok felesleges energiája lehetett az elkövetőknek

Bozai István elmondta: a közterületi rongálók közül nagyon kevés kerül kézre. Büntetésük
általában az, hogy ledolgozzák az általuk okozott kárt.

egy lakóteleppel arrébb, a Horvát
Istvánon egy szép állapotban lévő
ház oldalán találtunk rá.
„Tudatos graffes nem tagel templomot,
műemléket, mert egyszerűen nem lehet
mindent csak úgy megrakni. Sajnos
ehhez azonban nem mindenki ragaszkodik. A kultúrán belül ennél sokkal
fontosabb az, hogy kinek a területén
kinek a rajzára fújsz rá. Ha az illető
a képzeletbeli ranglétrán feletted áll,
akkor annak bizony következményei
lesznek.” – tette hozzá a graffitis,
majd megjegyezte: szólóban nehezebb és több idő hírnevet elérni,
mint csapatban.
A kezdőket, akik még nem festettek nyilvános felületre, a „komolyabb arcok” maguk között Toy-nak
hívják. A tanulási tempó mindig
elszántság és szorgalom kérdése.
A spotok, vagyis az alkotások sem

mindig este készülnek. Attól függ,
hogy a hely mennyire forgalmas és
a csapat mennyire bevállalós. Ez
határozza meg a mű kidolgozottságát is, hiszen nem mindegy, hogy
öt vagy huszonöt perc van rá.

feltűnési viszketegség, az igénytelen magamutogatás, a területek
vizuális „körbepisilése” azonban
nem. A címben feltett kérdést azért
is nehéz megválaszolni, mert nem
általánosíthatunk. Van, akinek
alkotásra csak az utca jut, és ha
nem okoz kárt, ha igényeset alkot,
ám tegye – a megfelelő helyen. De
egy biztos: egy frissen felújított
ház falát éppen összerondító alak
mindkét kezét legszívesebben a
helyszínen törnénk el egy baseballütővel.

A Fehérvár magazin Facebookoldalán olvasóinkat is megkérdeztük a tagelésről. Az egyik kommentelő, aki mellesleg egyetemista
korában egy szociológiai projekt
keretében kutatta is a témát, kifejtette, hogy a legális felületek csak
azok számára jelentenek megoldást, akikben megvan a művészi
hajlam. A legtöbb firkászt azonban
nem ez, hanem a korábban emlegetett adrenalin és a hírnév hajtja.
Éppen ezért egy „legálfal” sohasem
fogja megoldani a problémát...

Vandálok vagy művészek?
A graffitis szerint ez a fajta szubkultúra nem kötődik szorosan
semmilyen társadalmi réteghez. A
szerényebb körülmények között
élőket és a komoly egzisztenciával bírókat is összeköti az a fajta
adrenalinfröccs, amit egy illegális
festés okoz.
Szerkesztőségünk alapvetően
híve a szabad önkifejezésnek, és
valljuk, hogy a művészetbe bizonyos mértékig a polgárpukkasztás
is beletartozik. Az értelmetlen

Betűevolúció a Torony sori vasúti aluljáróban

Graffitis kisokos

Nagyvárosi idill

Street art: avagy utcai művészet. Gyűjtőfogalom, mely a közterületi alkotások több
műfaját is lefedi, ilyenek a graffiti, a tagelés, az aszfaltfestés, a matricázás, de
street art lehet egy dombormű vagy köztéri installáció is. Az utcai alkotás készülhet
engedéllyel vagy csupán megtűrve illetve illegálisan is. A „művész” alkothat névvel
vagy a külvilág számára ismeretlenül.
Tag: a graffitis monogramja vagy szignója, amit maximum egy perc alatt filccel vagy
festékkel visznek fel a felületre
Bomba: egyszerű betűkből és kevés színből álló, nagyobb méretű rajz, melynek
elkészítése nagyjából öt percet vesz igénybe
Throw-up: átmenet a tag és a bomba között. Egyszerű, maximum két színnel, hézagosan kitöltött rajz.
Writer: graffitis
Toy: kezdő vagy tehetségtelen graffitis
Kanna: festékszóró flakon
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Jubileumi ünnepség a Barátság Házában
A HETILAP

Vakler Lajos
Hármas ünnepet rendeztek a Fejér Megyei
Művelődési Központban. Lengyelország
függetlenségének századik, a Klub Polonia
fennállásának harmincadik, míg a Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat létrehozásának
huszadik születésnapját köszöntötték.

Új parkolók az Óvoda utcában
Huszonhét új parkolóhelyet
alakítanak ki az Óvoda
utcában, melynek során
kiépítik a csapadékcsatornát is. A munkálatok
a Városgondnokság Út
2017-19 programjának
keretében zajlanak a tűzoltóság hátsó bejáratától a
Munkás utcáig. A befejezési határidő november 30.
A fejlesztés tartalmazza az
imaház és a temető előtti
terület burkolását is.
B. G.

Idősbarát a fehérvári önkormányzat

Fotó: Bácskai Gergely

Kép: Preszter Elemér

Az ünnepségen megjelent Jerzy
Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete is, aki köszönetet
mondott a magyar népnek, hogy
a legnehezebb történelmi időkben
is segítette nemzete függetlenségi törekvéseit: „Hálásak vagyunk,
hogy van egy olyan ország, egy olyan

nemzet, amelyikre minden válságos
helyzetben számítani tudunk, és ez
kölcsönös. A lengyel nép is tudatában
van annak a rendkívüli jelenségnek,
amelyet úgy hívunk: lengyel-magyar
barátság.”
Az ünnepségen a jubileum alkalmából Andrzej Strasewski, a Klub
Polonia és a nemzetiségi önkormányzat elnöke emlékplakettekkel
köszönte meg azok munkáját, akik
az elmúlt időszakban segítették a
Polonia Klub és a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat szerteágazó
tevékenységét. Székesfehérvár önkormányzata nevében Róth Péter
alpolgármester vette át az oklevelet.

2018.10.11.

Fotó: Bácskai Gergely
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Andrzej Strasewski elismeréseket adott át az ünnepségen

Az idősek világnapja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma hagyományosan megemlékezett
az idősebb polgárokról, és
kitüntetésben részesítette
az őket gondozó intézmények vezetőit, valamint
elismerte azon önkormányzatok munkáját, melyek
kiemelkedő figyelmet fordítanak erre a korosztályra.
Székesfehérvár Idősbarát
Önkormányzat díjban
részesült, amit Cser-Palkovics András polgármester
Kásler Miklós minisztertől
vehetett át. Forrás: ÖKK

Itt a fűtési szezon!
Érdemes időben légteleníteni a radiátorokat

Schéda Szilvia

Noha a napokban akár húsz fokot
is mérhetünk, a szeszélyes ősz és az
elmúlt napok hűvösebb időjárása
miatt a város legtöbb társasházában már van fűtés. A hivatalos
szezon október 15-én indul, de
szeptember közepe óta már kérhető
a szolgáltatás elindítása.
Szauter Ákos, a Széphő Zrt.
vezérigazgatója szerint a lakossági
felhasználók nyolcvan százaléka,
a közületek és egyéb fogyasztók
hetven százaléka már kérte a fűtést:
„Honlapunkon a regisztrációt követően
be tudjuk azonosítani a szolgáltatást
igénylőket, és onnantól kezdve az
internetes felületen keresztül gyorsan
lehet kérni akár a fűtés indítását, akár
leállítását.” A Széphő Zrt. vezérigazgatója hozzátette: október 15-én
minden lakásban elindul a fűtés. A
szakember ugyanakkor azt mondja,

Fotó: Simon Erika archív

Bár csak a jövő héten indul a hivatalos fűtési
szezon, a legtöbb társasházban már kérték a
fűtést. Az oktatási intézményekben sem kellett
fázniuk a diákoknak.

A fűtési szezonban a város hőtermelésének nagy részét a Bakony utcai fűtőerőmű végzi

érdemes minél előbb megnyitni
a radiátorszelepeket, még a fűtés
indítása előtt: „Ne most kezdjünk el
takarékoskodni, mert abban az esetben,
hogyha valahol megszorul a rendszerben a levegő, a lezárt radiátorokon
keresztül nem fog kimenni. Ez akkor
okoz majd problémát, amikor már

fűteni szeretnénk, de a levegővel telt
radiátor erre csak korlátozottan képes.
Vagyis olyan légtelenítési problémával
fog a ház szembenézni, ami eltarthat
akár hónapokig!”
Habár van még néhány napunk a
fűtés indulásáig, fontos tudni, hogy
csak a társasházak által megbízott,

arra jogosult személy kérheti a szolgáltatás indítását. Azok a lakók, akik
már most szeretnének meleget a lakásban, a közös képviselőkhöz vagy a
lakásszövetkezetekhez fordulhatnak.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.
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Még láthatók a székesegyház kincsei
A HETILAP

Látrányi Viktória

Kétszázötven éve mozdítatlanul álló
műtárgyak kerülnek testközelbe a
Csók István Képtárban. A száznál
több barokk festmény, szobor,
ötvöstárgy és egyéb műtárgy nagy
része mindeddig a Szent Istvánbazilikában volt látható, több méter
magasban.
„Ennyire közelről tulajdonképpen még
mi sem láthattuk. A restaurátorok,
művészettörténészek is csak most nézhetik meg hátulról a szobrokat: hogyan
voltak rögzítve, hogyan voltak elkészít-

Fotó: Kiss László

Október 23-ig látható a székesfehérvári Csók
István Képtárban az a kiállítás, mely a Szent
István-székesegyház barokk műkincseit vonultatja fel. A bazilika befejezésének kétszázötven
éves évfordulója inspirálta a tárlatot. Több
szempontból is egyedülálló a kiállítás, hiszen
teljesen más perspektívából láthatók azok
a műtárgyak, melyek sok méter magasban
helyezkedtek el ezidáig a székesegyházban. S
az is biztos, hogy a tárlatot követően hosszú
ideig nem láthatjuk majd ezeket a különleges
alkotásokat, hiszen hamarosan restaurálják
őket, hogy néhány év múlva eredeti pompájukat
visszanyerve köszönthessük őket.
A bazilika befejezésének kétszázötven éves évfordulója inspirálta a tárlatot, mely október
huszonharmadikáig tekinthető meg a Csók István Képtárban

ve. Az egész magyar barokk művészet
szempontjából kiemelkedő műalkotások!” – mondta el Gaylhoffer-Kovács
Gábor, a kiállítás egyik kurátora.
Smohay András, az egyházmegyei
múzeum igazgatója pedig elárulta,
hogy ez a kiállítás a Szent István
Király Múzeum és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum legjelentősebb közös produkciója. Több

mint száz barokk műtárgyat adott
kölcsön az egyházmegye, nemcsak
a bazilika oltárképeit, kegyképeit és
szobrait, hanem minden olyan tárgyat az egyházmegyei múzeumból,
levéltárból és kincstárból, melyek
a bazilika barokk korszakához
kötődnek.
Szakítva a hagyományokkal, a tárlat
a látogatókat a műtárgyak közvetlen

közelébe engedi. A XXI. századi
technika pedig bemutatja mindazt,
ami a kiállítótérben nem fért el.
A kiállítás értő magyarázatokkal
vezeti be a látogatókat a bazilika
barokk kori történetébe. Izgalmas
történet az a gesztus is, ami elindította a bazilika építését: „Buffler
Gáspár jezsuita atya úgy tudta tettre
kényszeríteni a város lakóit, hogy a
templomban a szószékben nyilvánosan
megostorozta magát. Ez a gesztus volt
olyan erejű, hogy megépült a plébániatemplom.” – elevenítette fel a történetet Nagy Veronika, a kiállítás
másik kurátora.
A kiállítás attrakciói közé tartoznak
a bazilika hatalmas mellékoltárképei, melyeket – a freskókkal
együtt – Johann Ignaz Cimbal
készített. Látható az a kovácsoltvas
rács, mely eredetileg Szent István
fejereklyéjét őrizte, de testközelbe
kerülnek az embernagyságúnál is
nagyobb szobordíszek.
Több alkalommal lesz még ingyenes
tárlatvezetés a kiállításon, a részletekről a város honlapján (www.szekesfehervar.hu) vagy a múzeumok
weboldalain tájékozódhatnak.

Az akció a kijelölt márkákra
vonatkozik. További részletek az
üzletekben.

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. • 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. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273

FEHÉRVÁR

8
A HETILAP

Kultúra

2018.10.11.

Perelj, uram!

Vakler Lajos

A darab története az 1848-as
magyar szabadságharc leverésének
utolsó időszakából elevenít fel egy
megrázó epizódot, amikor egy kis
falu, Csákberény – melynek maroknyi népe hősiesen védi szabadságát és kivívott jogait – a császári
zsoldosok rémuralma alá kerül.
A falu két lázadó papját, a református Szikszai Jánost és a római
katolikus Maszbarth Antalt, akik a
szószékről kihirdetik a debreceni
trónfosztó határozatot, a Függetlenségi Nyilatkozatot, letartóztatják,
s elhurcoltatásuk előtt végig kell
nézniük legjobb híveik durva sanyargatását. Haynau táborszernagy
rémuralmának napjaiban statáriális
bíróság elé kerülnek, halálra ítélik
és a Komárom megyei Nagyigmándon kivégzik őket.
A darabot Székesfehérváron Szikora János vitte színre, aki rendezésében megőrizte Sobor Antal realista
prózájának példásan egyszerű
tömörségét, kivételes drámaiságát:
„Ennek a történetnek a drámaisága,

Fotó: Simon Erika

A Vörösmarty Színházban Szikora János
rendezésében nagy sikerrel mutatták be Sobor
Antal Perelj, uram! című regényének színházi
adaptációját, melyet Román Károly alkalmazott
színpadra.

„Ezzel a könyvvel emlékművet állítok.” – fogalmazta meg célját a szerző, Sobor Antal 2002-ben

a megrázó tragédiája pontosan abban
van, hogy egy nagyon egyszerű
történet nagyon egyszerű emberekkel
történik. De miért is? Miért kell másfél
nap alatt fényes nappal agyonlőni két
papot? Hogy van ez? Annyira egyszerű
emberekről van szó, hogy Csákberény
és Nagyigmánd község határán túl
már szinte senki nem tud róluk, pedig
abban a faluban még ma is ápolják az
emléküket.”
Az igazság tolmácsolásában, a nemzet lelkiismeretének ébren tartásában
felelős prédikátorok hite, lelkiismerete kizárja az árulás lehetőségét. Gáspár Sándor Szikszai János református
lelkész szerepében az egyszerű,
minden alkut elutasító embert mutatja meg: „Az igazság és gazdagság mellett
van még valami, ami hasonlóképpen
értékes lehet ebben az előadásban: az
emberi momentum, amikor ott vannak a
halál küszöbén és minden elfogy, minden
reménytelenné válik.”
A szerző, Sobor Antal 2002-ben a
Kossuth Rádióban úgy fogalmazott:
„Mindig az lebegett előttem, hogy én
ezzel a könyvvel emlékművet állítok.
Azóta természetesen ez a község –
Csákberény – is állított emlékművet,
utcákat neveztek el a hősökről és
megbecsülik emléküket.”
Az utókor gondoskodott róla, hogy
hőseit, a morális helytállás példáit
ne feledjük.

Sobor Antalra és Román Károlyra emlékeztek
Vakler Lajos

Horváth Miklósné önkormányzati
képviselő elmondta: „A mai nap
a gyász mellett a köszönet napja is,
mert a Sobor Antal kisregényéből,
Román Károly színházi adaptációjával bemutatott mű az utókornak
adott ajándék. Amit alkotói üzennek
nekünk, hogy a magyarok sok vérrel
és küzdelemmel kivívott szabadsága
nagyon drága. Vigyázni, őrizni kell,
és a megtartásáért áldozatot hozni
mindnyájunknak kötelessége.”
Szikora János, a teátrum igazgatója, aki rendezőként is jegyzi
a darabot, nem titkolta, hogy
amikor Bakonyi István irodalomtörténész, a két legenda barátja
először megmutatta a darabot,
némiképp idegenkedett tőle, megismerve azonban azonnal tudta,
hogy kincsre lelt: „Nagyon ritkán
történik az, hogy a véletlenek olyan
sorsszerű sorozata áll össze, aminek
eredményeként egy írásmű úgy találja
meg közönségét, ahogy az alkotók
mindig szerették volna. Amiről szó
van, a Perelj, uram! című kisregény,
és az a történet, ami Csákberényben

Fotó: Simon Erika

Érthetetlen, hogy mindig így lesz ezután,
szól az egykori meghívó üzenete, ami egyben
a szomorú valóság is egyben. Mert valóban,
Sobor és Román tanár úr már nem lesz köztünk
emberi valóságában, hozzá kell szoknunk, hogy
csak műveiken, tanításaikon keresztül találkozhatunk velük. Így történt ez a színházban is,
a Perelj, uram! bemutatója előtt is.

Sobor Antalné és Horváth Miklósné

kezdődik és Nagyigmándon végződik.
Itt játszódott, kőhajításra tőlünk, és

a magyar történelemnek egy ismeretlen epizódja. De ebben az epizódban

üzenet van: benne van egész történelmünk.”

Kultúra

Közéleti hetilap

A balettet érezni kell!
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A HETILAP

Látrányi Viktória

Már nagyobb szereplőgárdával
jelentkezik a társulat, hiszen
tizenhárom táncművész és hét
gyakornok a tagja a Székesfehérvári Balettszínháznak.
Az október 16-i előadás lesz a
társulat első három felvonásos
estje. Öt kortárs táncszínházi
darabot visznek színre: „A
Székesfehérvári Balettszínház
arra hivatott, hogy színházat
teremtsen tánccal. Nem titkolt célunk, hogy minél többféle skálán
jelenjen meg a repertoár. Ez majd
a későbbiekben érint cselekményes baletteket is, de most olyan
táncversek kerülnek bemutatásra,
amiknek nincsen cselekményük,
viszont cselekményeket képesek
előhívni a nézőkben.” – mondta
el lapunknak Egerházi Attila
igazgató, aki egyébként ko-

Fotó: Simon Erika

Indul az évad és új esttel mutatkozik be
az immár intézményi formában működő
Székesfehérvári Balettszínház. A Bolero
címet viselő kortárs táncszínházi előadás
próbájába nyerhettünk betekintést egy
sajtótájékoztatón szerdán délelőtt a
Malom utcai próbateremben. A Bolero
első előadása előtt közönségtalálkozóra
is invitálják a műfaj iránt érdeklődőket a
színház kávézójába.

Az egyfelvonásos balettművek táncköltemények, egymástól különbözőek, önmagukban is megélnek

reográfusként is jegyzi valamen�nyi produkciót.

A táncszínház a kultúrát és a
közönség igényeit szolgálja a

városban – fogalmazott Brájer
Éva alpolgármester. A társulat
az új bemutató előtt Beszéljük
meg! címmel közönségtalálkozóra invitálja a műfaj kedvelőit: „Nagyon izgalmas az előadás
előtti beszélgetés ötlete is, hiszen
a zajos, rohanó világ és az előadás
között egy nagyon kellemes
átmenetet kaphatunk. Illetve fel is
készülhetünk akár Ravel Bolerójából. Bár az előadásban több tétel
is látható lesz, de nekem mégis a
Bolero lesz a legizgalmasabb. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel
a zenei ihletéssel a koreográfusok
mit visznek színpadra!” – emelte
ki Brájer Éva. A közönségtalálkozó kedden este negyed
hétkor kezdődik a Vörösmarty
Színház kávézójában.
A Blablabla humorba csomagolt etüdje indítja az első
felvonást, a második felvonásban pedig egy teljesen
új produkció látható, mely a
Zárt függönyök címet viseli. A
táncvers népes szereplőgárdával hozza közel a nézőkhöz az
olykor ismeretlen, ám mégis
ismerős világot. Az estet lezáró
harmadik felvonásban a Rúzs
című darab Ravel Bolerójának
elementáris zenei megnyilvánulásait fogalmazza tánccá.

A Fehérvár Televízió műsora október 13-tól október 19-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

2018. 10. 13. SZOMBAT

2018. 10. 14. VASárnAp

2018. 10. 15. Hétfő

2018. 10. 16. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kricsár Kamill
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Nagy
Veronika, Gaylhoffer-Kovács
Gábor és Smohay András
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Veréb Tamás
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Csutiné
Schleer Erzsébet
14:10 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
14:30 Napi színes
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hartyáni Mária
15:10 Turisztikai magazin – ismétlés
15:35 Boogiefeszt 2015 2. rész
16:55 Csak még egyszer
előre! – magyar háborús
film, 2016 (12)
19:00 Híradó
19:20 Kvantum – tudományos
magazin
19:50 Alba Fehérvár – Kecskemét
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Királyi Napok 2018 – Folkjam
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: FerenczyNagy Boglárka
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kricsár Kamill
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Nagy
Veronika, Gaylhoffer-Kovács
Gábor és Smohay András
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Szárnyakat a magasba!
– ismeretterjesztő film
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Veréb Tamás
15:15 Boogiefeszt 2015 3. rész
16:20 Rönkfeszt 2017
16:45 VII. Profi Kempógála, Velence
17:35 Vershúron – gálaműsor
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 Fehérvár Hangja – gála, 2017
23:00 A hét hírei – ismétlés
23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum – tudományos
magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Szijj Levente
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Alba Innovár Digitális
Felzárkóztatási Program
21:15 Seuso-kedd 2017
Látrányi Viktória vendégei
Nádorfi Gabriella régész és
Dézsy Zoltán filmrendező
22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:10 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 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Miss Mister’s
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Hegedűs
Szilvia és Tukarcs József
21:00 Vándorszínészek – vörös
szőnyeges filmpremier a
Vörösmarty Színházban
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 10. 17. SZerdA
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
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Miss Mister’s
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Fehérvári beszélgetések
extra
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Marton
Bernard O.Cist
21:15 Harmonia Albensis 2018
– Koronázási mise
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 10. 18. CSüTörTöK
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 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Supliczné Tóth Mária
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lukácsy József
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi Viktória
20:50 A Nagy Fafilm –
ismeretterjesztő film
21:45 Megépül a „Nemere” –
Újra felépítik Rotter Lajos
„Nemere” vitorlázó gépét.
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 10. 19. pénTeK
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 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lukácsy József
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Almási Ferenc
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 „Táncra magyar!” – Az
Alba Regia Táncegyesület
és a Bekecs Táncegyüttes
(Erdély) közös műsora
22:40 Híradó és Köztér – ismétlés
23:40 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 13. 16:55 Csak még egyszer előre! – magyar háborús film, 2016 (12)
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Egyre közelebb az Alba Aréna építése
A HETILAP

Rába Henrietta, Látrányi Viktória
Újabb lépéssel közelebb került a város ahhoz,
hogy megépüljön az első multifunkcionális csarnok Székesfehérváron. A sport- és
rendezvényépület kivitelezésére már megvan a
nyertes ajánlattevő. Az önkormányzat meghívásos közbeszerzési eljáráson választotta ki az
építő céget.

Az önkormányzat még a szeptemberi
közgyűlésén tárgyalta és egyhangú
döntéssel elfogadta azt a javaslatot,
mely a székesfehérvári multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok
kivitelezését, ehhez kapcsolódó
közutak tervezését és építését, a
közbeszerzési eljárás eredményét,
megállapítását tartalmazta. A nyertes ajánlattevő a Market Építő Zrt.
lett, a nettó vállalkozói díj több mint
huszonötmilliárd forint.
„A 2013-as becsült költségekhez képest
ez jelentősen nagyobb összeg, amiről még a kormánynak döntést kell
hoznia. Mi a kivitelezővel alá tudjuk
írni a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést, de ez csak akkor
lép hatályba, ha a kormány az ehhez
kapcsolódó költségvetési fedezetről
a döntést meghozza.” – mondta el
megkeresésünkre Cser-Palkovics
András polgármester. Ha a döntés
megszületik, a kivitelezési munkálatok megkezdődhetnek. Az

Az Alba Aréna építésének megkezdéséhez már csak a kormány döntésére van szükség. Ha ez megszületik, onnantól kezdve körülbelül másfél
éven belül készülhet el a csarnok.

építkezés akár másfél év alatt be is
fejeződhet, ezt vállalja a kivitelező
cég a szerződés szerint.
Minden fejleményről tájékoztatja a
város a közvéleményt. A beruházás
tényleges megkezdése előtt – bár

Sipos Gyula nevét veszi fel az ezred
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Magyar
Honvédség tartalékosrendszerének fejlesztése,
ennek részeként októberben Székesfehérváron
is megalakult a 6. Sipos Gyula Területvédelmi
Ezred. A katonai hagyományoknak megfelelően
minden aktív katonai szervezet csapatzászlót
kap a köztársasági elnöktől. A tartalékoseskütétellel egybekötött ünnepélyes csapatzászló-átadási ünnepségnek a Városház tér ad
otthont október 13-án, szombaton. A rendezvény 11 órakor kezdődik, minden érdeklődőt
várnak a programra!

A Magyar Honvédségben hagyomány, hogy az új katonai szervezet
olyan személyiséget választ névadójául, akinek munkássága, pályafutása és személyisége feddhetetlen, példaként szolgál a jelenkor
katonáinak.
„A Székesfehérváron megalakuló, 6.
hadrendi számot viselő területvédelmi
ezred névadójául olyan ismert és jelentős személyiséget kerestünk, akinek
élete és munkássága kötődik az új katonai szervezet települési helyéhez, felelősségi területéhez, a város, a megye és
hazánk hadtörténelméhez. Sipos Gyula
katonai pályafutása – többek között
a székesfehérvári Magyar Királyi 17.
Honvéd Gyalogezred révén – ezer
szállal kötődik a városhoz. Emlékét az
itt élők napjainkban is őrzik és ápolják.
Ebbe a hagyományőrző, hadtörténeti
munkába kapcsolódik be az ezred
állománya, akiknek egyik fő feladata
lesz a helyi katonai hagyományok
ápolása, kutatása, emlékeinek megőrzése, bővítése.” – mondta a Fehérvár
Médiacentrumnak Takács Attila

dandártábornok, a Hadkiegészítő,
Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka.
A csapatzászló-adományozó rendezvényen felsorakozik majd az új
katonai szervezet háromszáz fővel,
és közel ötven új tartalékos katona
tesz esküt. Sipos Gyula leszármazottaitól megkapták a támogató
hozzájárulást a névfelvételhez, akik
részt is vesznek a rendezvényen.
A zászlóanya szerepét Sipos Gyula
második feleségének unokája,
Nedeczky Ildikó vállalta.

Tudjon meg többet az ezred
névadójáról, Sipos Gyuláról!

Fotó: Pápai Barna

Látrányi Viktória

Nézze meg szombaton a Fehérvár Televízióban Burján Zsigmond Csak még egyszer
előre! című filmjét! Munkatársunk
alkotása a fehérvári 17-es ezrednek állít
emléket úgy, hogy a háború viszontagságait, emberi megpróbáltatásait mutatja
be egy bevonuló férj és az érte aggódó
feleség történetén, levélváltásain keresztül illetve a hősies ezredparancsnok,
Márkosfalvi Sipos Gyula szemszögéből.

közvetlenül nem érint lakóingatlanokat – a környéken élőknek
tájékoztató fórumot szerveznek.
A Modern Városok Programja
keretében megépülő Alba Aréna
kivitelezése nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt beruházás. A város
vállalta, hogy elkészíti a komplett
építési engedélyezési tervdokumentációt valamint a közmű- és útterveket is, az építkezés költségeit pedig
az állam biztosítja.
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Szép számmal érkeztek a Család- és Nővédelmi Központba szervezett szűrőnapra

Cél, hogy csökkenjen a daganatos halálozások száma
Magyarországon évente körülbelül harmincháromezer daganat
okozta halálesetet regisztrálnak, rosszindulatú emlődaganat
következtében pedig kétezer nő veszíti életét. Az emlőszűrésen a
potenciális érintettek negyven-ötven százaléka, a méhnyakszűrésen harminc százaléka vesz részt. A kormányzat célja e
mutatók hetven százalékra való emelése. A betegség korai felismerése érdekében a kormány biztosítja a lakosság számára a népességszintű, szervezett emlőszűréseket, és szakmai és lakossági

Látszerész kisokos

Zalka Attila látszerész mester rovata

A rendszeres szemvizsgálat fontossága 2.rész

A szembetegségek okozta változások lassúak, akár évekbe telnek, és
gyakran tünetmentesek. A rendszeres ellenőrzés kimutatja és még
kezdődő állapotban analizálja a problémákat. Így azok jobb
eredménnyel kezelhetők. Az optometristának mondjuk el a
homályos látást, a fejfájást, az égő, szúró szemeket, vagy a kettős
látást. Beszéljük meg a munkavégzésünk látásbeli követelményeit.
Segít, ha elmondjuk, hogy milyen távolságra van a számítógép
képernyője, az íróasztal, a munkaeszköz. Említsük meg a
hobbijainkat, vagy amit sportolunk, ha az speciális szemüveg
viselését jelentheti. Ezek az információk segítik az optikust, hogy a
lehető legjobb védelmet adja a szemünk számára.
Az optikus, optometrista:
Megvizsgálja a szemet, nincs-e látási zavar.
Megtalálja a szembetegségeket azok jeleiből, és megfelelő
gyógyintézetbe irányít.
Felírja, beszerzi és javítja a szemüveget.
Egészségügyi problémákat is észlelhet.
Felírja és beszerzi a megfelelő kontaktlencsét.
Analizálja a szem koordinációs zavarait.
Felírhat speciális optikai segédleteket, és hozzájárulhat a
beszerzésükhöz. Tanácsot ad a megvilágítás körülményeinek
beállításához.
Egyes Szemüvegkeretek

irányú kommunikációval is szorgalmazza az életkoruk alapján
veszélyeztetett nők minél nagyobb számban történő bevonását a
szűrővizsgálatokba. Továbbá az emberi erőforrások miniszterének
kérésére a közelmúltban elkészült a Nemzeti Rákellenes Program
legfrissebb változata, melynek célja, hogy a nemzetközi és hazai
tapasztalatokat felhasználva olyan szakmai és társadalmi cselekvési programot adjon, aminek köszönhetően 2030-ig jelentősen
csökkenhet a daganatos halálozások száma.
Forrás: EMMI

Három órán múlhat az élet!
Dávid Renáta
Az arc vagy kar érzéketlensége, zsibbadás,
szédülés, elhomályosuló látás, egyensúlyvesztés
– ezek észlelésekor azonnal mentőt kell hívni!
A stroke világszerte a harmadik leggyakoribb
halálok. Szűrőprogramokról, a rizikófaktorok
jelentőségéről, a prevenció fontosságáról is szó
esett a III. Stroke Szakdolgozói Vándorgyűlésen,
melynek Székesfehérvár adott otthont a betegség világnapjához kapcsolódóan.

A szélütés egyik leggyakoribb tünetmaradványa a tartós rokkantság.
Ugyanakkor a betegség kezelhető,
de csak akkor, ha a szakszerű segítség időben érkezik. Kerényi Levente,
a Szent György Kórház osztályvezető főorvosa a háromórás időablakra
hívja fel a figyelmet. A betegek
negyede fiatalabb hatvan évnél, és
a férfiak veszélyeztetettebbek. A
túlélők huszonkét százaléka járásképtelen lesz, többen kerekesszékbe
kerülnek. A betegek csaknem fele

nem képes saját magáról gondoskodni, ötödük komoly beszédzavarral is kénytelen megküzdeni.
Szabó-Bakos Zoltánné, a kórház
ápolási igazgatója arról is beszélt,
hogy éppen ennek elkerülése érdekében hívják fel a szakemberek a
figyelmet a megelőzésre. Budapest
és Debrecen után Székesfehérváron
tartották a III. Stroke Szakdolgozói
Vándorgyűlést.
Statisztikai adatok bizonyítják, hogy
a figyelemfelhívó kampányok eredményeképpen egyre többen ismerik
fel a betegség tüneteit. Az előző
években bizonyíthatóan megnőtt
a vérrögoldások száma, a szélütés
tüneteinek észlelésekor az emberek
szinte azonnal hívták a mentőket.
De továbbra is fontos hangsúlyozni,
hogy stroke gyanúja esetén a beteg
vagy annak hozzátartozója ne a
háziorvosnak szóljon, hanem rögtön
a 104-et tárcsázza, ezzel ugyanis
értékes időt nyerhet a beteg!

Fotó: Simon Erika

A szűrőnapra azokat a huszonöt
és ötvenöt év közötti hölgyeket
várták, akik még nem vizsgáltatták meg magukat vagy a legutóbbi szűrésük óta két-három
év eltelt. 2011 óta szerveznek
ingyenes nyílt nőgyógyászati
szűrőnapokat.
A város egészségügyi és sporttanácsnoka szerint most már a
statisztikai adatokban is látszik
az elvégzett munka pozitív eredménye: „A nőgyógyászati természetű daganatok körében – amit szűrünk
és ami ellen a HPV-védőoltást is
bevezettük – harminc százalékkal
jobban állunk, mint az országos
átlag. Szép eredményeink vannak,
hiszen ez egy olyan betegség, amit
időben felfedezve meg lehet gyógyítani. Amíg azonban egyetlen nő is
meghalhat ebben a betegségben, addig nem hagyhatjuk abba a harcot!”
– fogalmazott Östör Annamária.

Kép: Pintér Norbert

Vércukor-, vérnyomás- és koleszterinszintmérés, hasi ultrahangos diagnosztikai
szűrés valamint melanomavizsgálat és
csontsűrűség-mérés – többek között ezekkel
a vizsgálatokkal várták a hölgyeket a Családés Nővédelmi Központban. Ezúttal is szép
számmal érkeztek azok, akik fontosnak
tartják egészségüket.

0 Ft.-ért!*

*Az akció részleteiért keresse fel optikánkat, vagy honlapunkat.
www.zalkaoptika.hu Az akció
* 2018.10.01-2018.10.31-ig tart!

Székesfehérváron tanácskoztak a szakdolgozók – mintegy százan vettek részt az országos
kongresszuson
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Szubsztancia – a kép és az anyag találkozása
A HETILAP

Látrányi Viktória

Szellős és könnyed festmények –
karakteres, morózus kerámiák. A
kiállítótérben összetalálkozik és
egységet alkot egymással a kép és
az anyag. Ez a Szubsztancia címet
viselő tárlat, melyen közösen mutatkozik be Szécsi Katalin Zs. festőés Szarka Tamás keramikusművész
a Pelikán Galériába látogatóknak.
„Tízévente a formanyelvemet meg
szoktam újítani. Ez a szellősség
egyfajta válasz az egyre nehezebbé
váló világra, lényegében ezek menekülési utak. Az érzelem, az ember
lelke szeretne olyan dolgokat keresni,
ahol egy picit ki tud nyílni. Vesz egy
levegőt, sóhajt. Könnyebbé teszi a világ
elfogadhatóságát, problémáit.” – vallja
Szécsi Katalin Zs. festőművész.
A két kiállító művész egymástól teljesen külön készült a tárlatra. Szarka Tamás keramikus szeret új formai
megoldásokkal kísérletezni. A legutóbbi hónapok termését láthatjuk

Kép: Pintér Norbert

Festmények és kerámiák ötvözete, egysége
és párbeszéde várja a Szubsztancia címmel
megnyílt kiállításra az érdeklődőket a Pelikán
Galériában. Folytonos történetek elevenednek
meg a kapcsolatteremtésről. Szellős, lágy formák, áttetsző, pasztell árnyalatok ötvöződnek
a morózus gépekkel, az egyszerű szegecselt
lemezekkel.

A festmények nyitnak a tárgyak felé, s azokkal egésszé válnak

a kiállításon: „Gyerekkori élményeim
inspirálták ezeket a munkáimat, hiszen
ezek gőzgépek, amik még a korai technológiával készültek: szegecseléssel, durva
lemezekből és alkatrészekből. Ráadásul
Oroszlányban éltem egy jó ideig, ahol a
bánya ugyanezt nyújtotta: az embertől

elrugaszkodott méretet és erőket. De
kapcsolódik mindez egy németországi
utazáshoz is, ahol egy templomnak az
oldalajtaja volt így lemezekkel megerősítve, összeszegecselve. Akkor éreztem,
hogy ez az, amit én meg szeretnék
csinálni erre a kiállításra!”

Kétszáz éves a fehérvári színjátszás
László-Takács Krisztina
Decemberben a fehérvári színjátszás kétszázadik évfordulóján a Vörösmarty Színház
bemutatja Madách Imre Az ember tragédiája
című remekművét. A darabot rendhagyó módon
a színház művészeti vezetői viszik színpadra.

Székelyföldi festett bútorok

ti Játék Színi Társulatot. A kétszáz
éves évfordulót éppen ezért méltóképpen szeretnék megünnepelni.

Adománygyűjtés
A Pelikán Kamaraszínház utcafronti
bejárati kapuját az idő alaposan
megviselte, rangjához méltatlan állapotban van. Két évszázados története
során a megyeszékhely színjátszását
és kulturális életét mindig is az
összefogás jellemezte, ha nemes
ügyről volt szó. A kapu felújítása
komoly összeget emésztene fel, ezért
a Vörösmarty Színház társulata a
színházszerető polgárokkal összefogva adománygyűjtést indít.

Vakler Lajos
Sáringer Éva népművész kiállítása megannyi
meglepetést rejtett a látogatónak. A bútorfestés
olyan hiteles hagyományait tette magáévá az
alkotó, hogy a mindennapokban tobzódó 21. századiság látványos, lépten-nyomon ránk köszönő
„modernségét” arra az időre, amíg körbejárjuk
a Vörösmarty Társaság termében berendezett
kiállítást, bizonyosan elfelejthetjük.

Rendkívüli, az erdélyi, székely
motívumkincsből táplálkozó
csodapillanatoknak lehettek tanúi
mindazok, akik ellátogattak a
Vörösmarty Társaság Kossuth utcai
dísztermébe. Sáringer Éva bútorfestő népművész kiállításán megtapasztalhatták, milyen is az, ha
egy sokra hivatott emberfia nem-

csak bekukkant, de megmerítkezik
az eleink mindennapjait megszépítő tárgyak világában. Az alkotó
erdélyi útja megteremtette azt a
lehetőséget, hogy az egyedülálló,
mélységesen természetes színkavalkádot olyan egységes rendszerbe
foglalja, amelyet évszázadok óta
tulajdonol az erdélyi, székely népművészet, és amely páratlan, feltárandó, megtartandó örökségünk.
„Azok is a nemzet díszére élnek,
kik a szép mesterségekben magokat
mások felett jelesen megkülönböztetik.” – Mátray Rottkepf Gábor valamikor a 20. század közepén megfogalmazott gondolata mindenképpen
illeszkedik Sáringer Éva népművész
alázattal és hiteles mesterségbeli
tudással felvértezett tárgyaira.

Az előadás színrevitelében a Vörösmarty Színház teljes társulata részt vesz

Fotó: Simon Erika

Kép: Megyeri Zoltán

„A magyar színházi életben páratlan
esemény lesz a darab, különleges kulturális kaland, mely alkalmat ad magunkba nézni, összegezni a múltunkat,
újragondolni a jövőnket.” – mondta
az előadás kapcsán Szikora János
rendező, a Vörösmarty Színház
igazgatója.
Kétszáz éve alakult meg Fejér
megyében a Játékszíni Bizottság, a
Pelikán Fogadó 1818-ban kezdte el
szolgálni a Székesfehérvári Nemze-

A szelíd, lágy vonalak és a határozott, kemény formák megmutatják
a kettősséget is a derűs felszín s a
mélyebb tartalom között. Az alkotásokon keresztül direkt módon
rajzolódik ki két karakter: a férfi és
a nő.

Sáringer Éva a székelyföldi népművészet avatott őrzője

Közéleti hetilap
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Múlt heti rejtvényünk a zene világnapjához kapcsolódott. Az első megfejtés egy személyt rejtett, aki szorgalmazta, hogy legyen a zenének is
világnapja: Yehudi Menuhin.
A második megfejtés ennek a személynek a muzsikával kapcsolatos hitvallását takarta: a zenének a zaj antitézisének kellene lennie.
A harmadik megoldás pedig azt a helyszínt rejtette, ahol hivatalosan is
bejelentették a világnapot: Torontóban.

Ezúttal arra vagyunk kíváncsiak, hogy olvasóink menyire ismerik a Fehérvár Televízió műsorait. Első feladványunkban arra kaphatnak választ,
hogy hétköznaponként milyen időpontokban jelentkezik a helyi híradó.
Második kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, milyen címet visel a
Fehérvár Televízió portréműsora.
Végül egy kis sport: milyen címmel jelentkezik minden héten a városi
tévé sportmagazinja?
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Látogatható kiállítások
Barokk mennyország – kincsek, rejtélyek a Szent István-székesegyházból
Csók István Képtár
A kiállítás szorosan kapcsolódik a
székesfehérvári barokk év programsorozatához, melyet a Szent
István-székesegyház befejezésének
kétszázötven éves évfordulója
inspirált, és annak kiemelkedő
eseménye. A kiállítás fő témája a
bazilika barokk műkincsei, de a sok
kiváló minőségű műtárgy segítségével az egész korszak szellemiségét
idézi fel, teszi átélhetővé annak
egyik legfontosabb jellegzetessége, a
felfokozott vizualitás felől. Megtekinthető október 23-ig.
Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19.
Megtekinthető: november 4-ig.
Akit Jeruzsáleminek nevezünk
Csók István Képtár
A rendhagyó tárlat keretein belül
bemutatásra kerülnek II. András
életének legfontosabb eseményei.
Kiemelt szerep jut szentföldi
hadjáratának, az Aranybullának és
Gertrúd királyné szarkofágjának.
Izgalmas installációk idézik meg a
múltat és kalauzolják végig a látogatókat. A kiállítás megtekinthető
december 31-ig, hétfőtől vasárnapig
10-től 18 óráig.
Adoremus Dominum
Imádságos könyvek a Szent István
Király Múzeum könyvtára gyűjteményéből. A Fekete Sas Patikamúzeumban szeptember 14. és
december 2. között látogatható kiállítás a Szent István Király Múzeum
könyvtárában őrzött kéziratos és
nyomtatott imakönyvek közül mutat
be néhányat. Az imakönyvek könyvészeti jelentőségén túl bepillantást
enged az imádságos könyvek használatába, valamint kultúrtörténeti
jelentőségébe egyaránt.

programajánló

Az art mozitól a titkos kertig

2018.10.11.

Programok október 12-től 20-ig

László-Takács Krisztina
Október 12.
Nemzetközi babahordozó hét
9.30, A Szabadművelődés Háza
Tizenegyedik alkalommal várják a családokat a háromnapos rendezvényre október 12.
és 14. között.
Film- és könyvbemutató
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Béres József Szép magyar ének című
bővitett kiadású könyve és az énekeskönyv
ihlette film bemutatója.
Csupa romantika
19 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
2018/2019-es Farkas Ferenc Hangversenybérletének nyitókoncertje. Közreműködik
Bogányi Gergely zongoraművész. Vezényel:
Dubóczky Gergely.
Október 13.
Városnéző séta és borkóstoló
15 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum
A túrán a város szakrális és történelmi
kincseivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők templomi freskók, köztéri szobrok,
műemlékek történetén keresztül. A sétát
borkóstoló zárja.

sítése és az európai art mozik létezésének
demonstrálása. A rendezvényhez idén is
csatlakozott a székesfehérvári Barátság
mozi.

Olyan 8 és 88 év közötti gyermekeknek és
felnőtteknek szól a program, akik vágynak
a kreatív munkára és a kreatív munkával
létrehozható egyedi használati tárgyakra.

Október 15.
Alba Regia Felsőoktatási Expó és Állásbörze
10-17 óra, Alba Regia Sportcsarnok
A kétnapos rendezvényen az aktív álláskeresők mellett azok is segítséget kaphatnak,
akik váltani szeretnének, új munkalehetőséget, más szakmát, átképzési vagy felnőttképzési lehetőséget keresnek.

Ingyenes tárlatvezetés délidőben
12:30, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Az érdeklődők szakértő segítségével
ismerhetik meg a Hóbortos ultramodernek
a Műkertben (Kecskeméti Művésztelep
1909–1919.) című időszaki tárlatot.

Zen meditáció
17:15, A Székesfehérvári Onedropzen
Közösség gyakorlóhelye, Székesfehérvár,
Táncsics Mihály u. 6. fszt. 3.
Nyilvános zen meditációt tartanak tanító
vezetésével.
Október 16.
Százhetven éves a Magyar Honvédség –
vándorkiállítás
9:30 Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Kar
Varrószakkör
9 óra, Igéző

Korzenszky Richárd bencés szerzetes
előadása
17:30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A tihanyi apátság korábbi perjele előadásának címe: A holisztikus ember.
Hétvezér est
8 óra, Királykút Emlékház
Szücsi Frigyes: A legújabb eredmények Fehérvár középkori védműveinek kutatásában
Kemény Dénes: Ars poetica
19 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
A híres szövetségi kapitány megosztja az
érdeklődőkkel sikereit, kudarcait, érdekes,
humoros történeteit.

Vuk, a kis róka
17 óra, KÖFÉM Művelődési Ház
Vidám, kedves dalok, humor és tánc.
Flamencoest az Entrada Együttessel!
19 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Aki kedvet érez hozzá, kipróbálhatja a flamenco különleges kar- és kézmozdulatait,
elsajátíthat egy-két alaplépést.
Október 14.
III. Európai artmozinap
10:30 Barátság mozi
Vasárnap Európa ismét mozizni megy! A
harmadszor megszervezett esemény célja az
európai filmek sokféleségének népszerű-

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

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

programajánló

15

A HETILAP

Október 17.
Kodolányi Szabadegyetem
16 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, Szent László-terem
Ezúttal Horváth Richárd, az MTA BTK
Történettudományi Intézet tudományos
munkatársa tart előadást Mátyás és kora
– A király személye és az ország irányítása
címmel.
Őszi temetői séta
16:30, Hosszú temető
A Székesfehérvári Városszépítő és -Védő
Egyesület hagyományos őszi temetői sétát
szervez, melyen Poklosi Péter, az egyesület
elnöke tart rendhagyó történelemórát.
Csajos est: Amikor a lélek éhes
18 óra, Barátság mozi
Horváth Norbert gasztronómiai és táplálkozáscoach, újságíró előadásával folytatódik
októberben a Csajos est sorozata.
Október 18.
Bútorfestő délutánok
17 óra, A Fehérvári Kézművesek Egyesületének alkotóháza
A hagyományos székelyföldi motívumokkal
való tervezést és festést Radetzky Jenőné
népi iparművész tanítja a résztvevőknek.
Freud Tamás agykutató előadása
17:30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Az előadás címe: Agyhullámok, memória,
kreativitás: belső világunk és az információrobbanás hatásai

Ötletből vállalkozás
17 óra, Konnektor Közösségi Iroda (Vörösmarty tér 8.)
A rendezvény célja, hogy használható
tudásanyagot kapjanak a résztvevők:
hogyan lesz egy kósza ötletből felépített,
piacképes termék.
Október 19.
Vászonszövő műhely
13 óra, A Fehérvári Kézművesek Egyesületének alkotóháza
Gyapjúszövő műhely
13:30, A Fehérvári Kézművesek Egyesületének alkotóháza
A környezetbarát fatüzelés napja
15 óra, Környezetbarát kályhák és kandallók bemutatóterme, Kadocsa u. 43.
Hogyan kell tisztán, környezetbarát
módon és hatékonyabban fűteni fával?
Minden érdeklődőnek a gyakorlatban
fogják bemutatni a helyes begyújtást. A
vendéglátásról sem feledkeznek meg, kemencében készült finomsággal készülnek
a délutánra.
A Kecskeméti Művésztelep eredményei
és ellentmondásai
16:30, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Sümegi György művészettörténész
előadása
Fotókiállítás az ’56-os forradalomról
17 óra, Magyar Nemzeti Levéltár Fejér
Megyei Leváltára, Szent István tér 2-3.

Tamaskovics György faintarzia-művész
kiállítása
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Nagy László-emlékest
18 óra, Igéző
Nagy László költő halálának negyvenedik
évfordulójára irodalmi estsorozatot szervez
az Aegis Kultúráért és Művészetért Alapítvány.
II. Horvát bál
19 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében második alkalommal kerül
megrendezésre a Székesfehérvári horvát
bál. A zenét a Kolo együttes szolgáltatja.
Október 20.
Esküvői nyílt nap
10 óra, Hiemer-ház
A rendezvény keretében lehetőség lesz jobban megismerkedni egy-egy szolgáltatóval,
beszélgetni az esküvő lebonyolításáról. Az
érdeklődők ötleteket és tippeket kaphatnak,
hogy gördülékenyen menjen életük egyik
legnagyobb eseménye, illetve lehetőség lesz
időpontfoglalásra is.
Séta a titkos kertben
10 óra, Titkos kert (Velence, IX. utca 15.)
Az Édenpont szervezésében megrendezésre
kerülő Titkos kerti kertlátogatások kellemes, tartalmas és hasznos kikapcsolódást
biztosítanak mindazoknak, akik szeretik a
természetesen szép kerteket, a buja, hömpölygő virágágyásokat, a változatos növénykiültetéseket, akik szeretnének feltöltődni
a természet erejéből, inspirálódni, ötleteket
meríteni saját kertjükhöz.

A Barátság mozi műsora
Napszállta
Október 16., kedd 20 óra
Október 18., csütörtök 17.30
A néma forradalom
Október 16., kedd 18 óra
Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
Október 13., szombat 20 óra
Október 19., péntek 20 óra
Barátom, Róbert Gida
Október 13., szombat 16 óra
Könyvesbolt a tengerparton
Október 13., szombat 18 óra
Egri csillagok
Október 14., vasárnap 10.30
Bergman 100
Október 14., vasárnap 13 óra
Egy nap
Október 14., vasárnap 15.15
A bűnös
Október 14., vasárnap 17 óra
Ruben Brandt, a gyűjtő
Október 14., vasárnap 18.30
A szent és a farkas
Október 14., vasárnap 20.30

Mozinet filmnapok
16 óra, Barátság mozi
A vörös teknős című film vetítésével kezdődik a háromnapos 8. Mozinet filmnapok. Az
idei évben Oscar-díjas és Oscar-jelölt alkotók filmjeiből válogatták össze a szervezők
a kínálatot.

Hannah – A buddhizmus útja
nyugatra
Október 15., hétfő 18 óra

Családi program az Alba Regia Táncegyüttessel
17 óra, Táncház
A kézműves foglalkozáson terménybábokat
lehet készíteni Szűcs Istvánné irányításával,
majd Dombon törik a diót címmel népi
gyermekjátszó következik. 19.30-tól magyarpalatkai táncokat tanítanak, végül táncházi
mulatság zárja a programot. Muzsikál a
Galiba zenekar.

Nyitva
Október 19., péntek 18 óra

Három nő
Október 15., hétfő 20 óra

A vörös teknős
Október 20., szombat 16 óra
Birds of Passage
Október 20., szombat 19.30

Vallomás a szerelemről
Előadás arról, hogy a szerelem kortalan és örök is lehet

MÜLLER
Péter
est

SZÉKESFEHÉRVÁR
Művészetek Háza

2018. november 9. 18 óra
Jegyelővétel: Bolla Travel
( Rákóczi u. 2., tel: 22/502-717)
és a www. tixa.hu oldalon

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A 2018. OKTÓBER 22-I
MUNKANAP-ÁTHELYEZÉS MIATT
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS
A PÉNZTÁR
NYITVATARTÁSA AZ ALÁBBI:
2018. október 12. péntek:
2018. október 13. szombat:

7:30-15:30
ZÁRVA

A 2018. november 1-i munkaszüneti nap
miatt, meghosszabbított nyitvatartással
várjuk Ügyfeleinket:
2018. október 30. kedd

7:00-19:00

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a
jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának
segítése;
• segédmunkák végzése (árokásás, falazás, betonozás,
szivattyúzás, stb.);
• munkavégzés során szükséges anyagok szállítása.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

MŰSZERÉSZ

munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú
munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli
juttatás.
Főbb feladatok:
• hőközpontok és szabályzó berendezések műszerész karbantartása, üzemeltetése, javítása;
• mérés és szabályzástechnikai, esetleges helyszíni feladatok,
kivitelezések elvégzése.
Amit kérünk:
• középfokú elektronikusi, villamosipari vagy vezérléstechnikai végzettség;
• alapos számítógépes ismeret (Word, Excel).
Előny lehet:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, villanyszerelői
ismeretek;
• B kategóriás jogosítvány;
• PLC-k és programozásuk ismerete.
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó,
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Amit kérünk:
• folyadék, légnemű anyagok szállítására szolgáló csővezetékek,
vezetékhálózatok és ezeket kiszolgáló berendezések építése,
összeállítása, javítása és karbantartása;
• víz- és gázvezeték, központi fűtés és csőhálózat rendszerének
előírás szerinti elkészítése, a víz- és gázvezetékhez
tartozó berendezések üzembe helyezése, beszabályozása,
karbantartása és javítása;
• szakirányú szakmunkás végzettség.
Előny lehet:
• hasonló területen szervezett szakmai tapasztalat;
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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álláspiac

Milyen a jó önéletrajz?

Kovács V. Orsolya

toknál dolgoztunk korábban, jó ötlet
lehet az ő logójukat elhelyezni a
szövegben, ezekre azonnal ráirányul
a figyelem.”

Ha egy szóval akarunk válaszolni erre a
kérdésre: rövid! Lényegre törő, látványos és
mindenképpen fényképes.

Csakis az igazat!

Fotó: Horváth Renáta

Létezik az a kétségbeesett munkakeresési helyzet, amikor naponta
akár ötven helyre is elküldjük az
önéletrajzunkat, csak végre legyen
már valami. Ha azonban nem itt
tartunk, hanem célirányosan szeretnénk váltani egy adott pozícióra
vagy próbálkozunk egyes bennünket érdeklő területeken, az önéletrajzunkat érdemes testre szabni
minden egyes jelentkezéshez.

Legyen rövid és figyelemfelkeltő!
Elkészíthetjük persze a hagyományos séma alapján is, miszerint az
elején feltüntetjük a végzettségeinket időrendi sorrendben, majd pedig a korábbi munkahelyeinket és
az ott betöltött pozíciót. De ha több
különböző területen dolgoztunk
már az évek során, akkor csoportosíthatjuk a tapasztalatainkat az
egyes területek szerint, felsorolva,
hogy melyik munkakörben hol,
mikor dolgoztunk.
„Lényeges, hogy az önéletrajz
kompakt, rövid legyen.” – adott
tanácsot Horváth Tünde, az egyik

2018.10.11.

Vajon mi kerüljön bele, hogy el is olvassák?

fehérvári munkaerő-kölcsönző
cég hr bussiness partner munkatársa. – „Érdemes látványosan tagolni, keretes kiemeléseket elhelyezni
benne, hogy a fontosabb információkon egyből megakadjon a fejvadászcégek munkatársainak szeme. Hiszen
rengeteg önéletrajzot kell átnézniük,
általában kevés idő marad egy-egy
jelentkezőre. Ha nagyobb vállala-

Egy vállalat-végtelen lehetőségek
A VT Metal Kft. magán cégként működik. Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú ipari cégcsoportjához a VIDEOTON Holding Zrthez tartozik, amely AAA-s Bisnode minősítésben részesült. Ez a tőkeerős háttér, előnyös feltételeket biztosít a vevőink igénye szerinti
fejlesztésekhez, akár teljes gyártó üzem tevékenységének átvételéhez is. A VT Metal Kft . a beszállító ipar több területén aktív: elsősorban az
autóipari TIER1 és TIER2 vevők számára forgácsolt alkatrészeket gyárt, de ezen kívül gép és elektronikai ipari beszállításokban vesz részt.
Magyarország legnagyobb bér felületkezelő üzemét működteti. Több féle galvanizálási technológiát, kémiai nikkelezést, kémiai ónozást,
kataforetikus festést, cink-nikkel bevonatot tud ajánlani vevőinek. Vevőink között egyaránt megtalálhatóak a magyar kis és középvállalatok,
multinacionális cégek magyar leányvállalatai és nyugat-európai cégek.

A VT Metal Kft-nél megvalósíthatód ötleteidet, karriert építhetsz, légy a csapatunk tagja!

Csapatunkba keresünk most kollégákat az alábbi munkakörbe.

Gépkezelő (mechanika és galván üzletágunkban egyaránt)
Felvételi lehetőséget kínálunk vállalatunkhoz kapacitásbővítés miatt, azoknak a leendő
munkavállalóinknak, akiknek fontos, hogy
• Székesfehérváron találjanak munkát
• Szeretnének egy új szakmát megtanulni és hosszútávra terveznek
• Érdeklődnek az autóipar iránt
• Szeretnének egy sikeres csapat tagjai lenni, ahol családias a környezet.
Gépkezelőink HAVI BRUTTÓ FIZETÉSE ELÉRHETI A 255.000 Ft-ot.
Délutános műszakban 15%, éjszakás műszakban 30% műszakpótlék.
AMIT KÍNÁLUNK:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Versenyképes fizetés + műszakpótlék + havi bónusz eredménytől függően
• Cafetéria évi nettó 180.000 Ft
• Próbaideje végén teljesítményének felülvizsgálata,
teljesítményének függvényében béremelés
• Ingyenes céges buszjárat több településről
• Munkatársi ajánlási bónuszrendszer nettó 80.000 Ft
• Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
• Próbaidő után számos extra juttatást kínálunk. Pl. ingyenes edzőterem látogatási
lehetőség, színházbérlet és üdülési lehetőség céges nyaralónkban, képzés
ÖNT KERESSÜK, HA:
• Családbarát cégnél szeretne dolgozni
• Megbízható munkahelyet szeretne
• Ha büszkeséggel tölti, ha egy nagy múltú magyar vállalatnál dolgozik
• Az autóipari követelményekkel azonosulni tud
• Dinamikus személyiség
• Minimum 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik
• 2 és 3 műszakos munkarendet tud vállalni
• Nyitott a tanulásra, fejlődésre
Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!
Jöjjön el, nézze meg személyesen leendő munkahelyét! Gyárlátogatási lehetőség:
H-P: 8 órakor a Mechanika üzletágban. Csütörtökön 8 órakor a Galván üzletágban.
Jelentkezni tel.: 22/533-647 vagy személyesen VT Metal Mechanika üzletág
16-os épület vagy VT Metal Galván üzletág 198-as épület
vagy vtmetalhr@metal.videoton.hu e-mailcímen.

Horváth Tünde felhívta a figyelmet
arra is, hogy nem érdemes lódítani az önéletrajzban – például a
nyelvtudásunk mértékről – hiszen
akár már az első beszélgetésnél lelepleződhetünk, attól kezdve pedig
lőttek a bizalomnak.
Sokan azért nem tesznek fényképet
az önéletrajzba, mert el akarják
kerülni az előítéleteket, tartanak
attól, hogy a külsejük alapján ítélik
meg őket. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy anélkül személytelenné válik a dokumentum, és
nem lesz bizalomgerjesztő. „Akkor
lesz igazán korszerű egy önéletrajz, ha
lehetőség szerint a Linkedin-profilju-

A Gebotech Kft. munkatársat keres
lovasberényi telephelyére az alábbi pozíciókba:

www.gebotech.hu
8093 Lovasberény,
Lujza major
Hrsz. 0127/11

HEGESZTŐ
LAKATOS
elektródával hegeszteni tudó

NYOMÁSPRÓBÁZÓ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649
telefonszámon vagy a hr@gebotech.hu email címre.

VT Metal Kft.

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:
Targoncás (Mechanika üzletágunkba)
FELADATOK:
• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, üzem és raktár közötti anyagmozgatás
ELVÁRÁSOK:
• Minimum szakmunkás iskolai végzett ség,
• Gépkezelői tapasztalat
• Érvényes OKJ-s végzett ség
• Min. 2 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság
AMIT KÍNÁLUNK:
• 1 műszakos munkarend
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Versenyképes fizetés, prémiumrendszer, pótlékok • Éves nett ó 180 ezer Ft Cafeteria
• Munkatárs ajánlási bónusz nett ó 80 ezer Ft • Céges üdülőben nyaralási lehetőség
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata • Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok
Mechanikus és elektronikus
karbantartó munkatársakat
keresünk
Mechanikus
és elektronikus
karbantartó
munkatársakat keresünk
ELVÁRÁSOK:
Mechanikus karbantartó:
• lakatos vagy gépésztechnikus végzettség
Elektronikus karbantartó:
• villanyszerelő végzettség
FELADATOK:
• gyártóberendezések és gépek karbantartási feladatainak elvégzése
• mechanikus, villamos hibák javítása
• villamos hibakeresési és villanyszerelői feladatok ellátása, hibaelhárítás
• fejlesztések esetében a gépek telepítésében való közreműködés
• tervszerű, ütemezett karbantartási feladatok végrehajtása, dokumentálása
• pneumatikus és hidraulikus berendezések karbantartásában szerzett szakmai tapasztalat
• műszaki hibák sürgősségi elhárítása,
termelésben résztvevő gépek rendszeres állapot felmérése, megelőző karbantartása
AMIT KÍNÁLUNK:
• 2 műszakos munkarend
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Versenyképes fizetés, prémiumrendszer, pótlékok • Éves nett ó 180 ezer Ft Cafeteria
• Munkatárs ajánlási bónusz nettó 80 ezer Ft • Céges üdülőben nyaralási lehetőség
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata • Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok

Várjuk jelentkezését a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre,
vagy a 22/533-647-es telefonszámon, illetve személyesen a
VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 16-os épületében

Lakcím: igen vagy nem?
A szakértő elmondása szerint különösen a felsőbb pozíciókra jelentkezők között jellemző az,
hogy nem írják rá a lakcímüket az önéletrajzra, gondolván: a mai világban egyre több feladat
végezhető el otthonról is. Bármennyire rugalmasnak is ígérkezik azonban az adott pozíció,
mégis javasolt a lakóhelyünket feltüntetni a jelentkezésen. A munkáltató számára költséghatékonyság szempontjából fontos lehet, hogy tisztában legyen azzal, milyen távolságra
lakunk a munkahelytől. Jó, ha már az elején kiderül, hogy ez megfelelő-e a számára.
kat is belinkelik a szellemi pozícióra
pályázók, hogy még részletesebb képet
lehessen kapni róluk.” – teszi hozzá
Horváth Tünde.

Mi a helyzet a fizikai munkával?
Azoktól, akik operátori munkára jelentkeznek, nem feltétlenül
elvárt az önéletrajz készítése.
Egyes cégek azonban kérhetik, és

alapvetően hasznos is, ha összefoglaljuk a korábbi tapasztalatainkat.
Horváth Tünde szerint a munkaerő-kölcsönző cégek segítenek a
betanított munkára jelentkezőknek
a dokumentum elkészítésében: „A
munkáltató a jól összefoglalt információkból le tudja szűrni, hogy mennyi
betanításra lesz szükség, mennyire
könnyen jön majd bele az illető az
adott feladatkörbe.”

Munkatársakat keresünk!

25 év alatti szakképzett fiatalokat keresünk üzemi és adminisztrációs területre.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a titkarsag@albamineral.hu e-mail címen.

Induló OKJ-s képzéseink:

Október közepén:

• Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő

Október 26-án:
Az együttes várja azokat a
lányokat és fiúkat, nőket és férfiakat,
akik érdeklődnek a görög néptánc iránt.
Táncos előképzettség nem szükséges.
Görög tánctanulást és
fellépési lehetőséget biztosítunk az együttesben.
Hangulatos próbák minden pénteken 17-től 18.30-ig.
Bővebb információ és jelentkezés:
Gábor Ferenc
(együttes vezető)
06 30/8266-199
Scheffer Imre
(titkár)
06 30/4119-699
www.gfrank.hu
fehervarzorba@gmail.com

• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

November 6-án:

(E-000352/2014/A001-019)

(E-000683/2014/A004)

• Munkavédelmi technikus
• Tűzvédelmi előadó
• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép-ügyintéző
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő

• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (E-000683/2014/A059),
• Gyógypedagógiai segítő munkatárs (E-000683/2014/A060)

November-december hónapban:

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015),
• Kazángépész (E-000683/2014/A012),
• Hegesztő (eljárások szerint) (E-000683/2014/A033-A036)

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

Az INTERREG Europe program keretében megvalósuló
CRE:HUB (policies for cultural CREative industries: the HUB
for innovative regional development; PGI01511) projekt a
kulturális és kreatívipari tevékenységek fejlesztését célozza.
A munka keretében Ügynökségünk az elmúlt hónapokban is hasznos programokat
kínált Székesfehérvár és térsége kulturális és kreatív iparban érintett szereplői és
szakemberei számára. Júliusban munkatársaink és meghívott magyar szakemberek
Lisszabonban jártak, ahol számos, városunkban is megvalósítható kreatív ipari
kezdeményezésekkel ismerkedek meg. Hasznos további eredménynek tartjuk
a honlapunkon létrehozott kulturális és kreatív ipari ötlettárat, mely alapvetően
három célkitűzés megvalósítását teszi lehetővé. Egyrészt a látogató ötleteket
és együttműködő partnereket kereshet a folyamatosan bővülő adatbázisban,
másrészt regisztrációt követően saját projekt ötletet rögzíthet, harmadrészt a
regisztrálók révén létrejön egy folyamatosan bővülő kultúrához és a kreatív iparhoz
kapcsolódó szakmai kör.
A kulturális és kreatív ipari ötlettár lehetőséget biztosít az érdekelt szereplők
együttműködésére, mindenki számára ingyenesen elérhető. A regisztrált szervezetek
számára folyamatosan biztosítjuk az aktuális információkhoz való hozzáférést.
Az ötlettár elérhetősége: http://www.kdriu.hu/users/search.php
Ügynökségünk elérhetőségei:

www.kdriu.hu
https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA

Kérdés esetén keresse kollégánkat: gbarath@kdriu.hu

E-000683/2014

TA G F E LV É T E L

Októberben
induló tanfolyamaink:

(E-000683/2014/A003)

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

Egy vállalat-végtelen lehetőségek
A VT Metal Kft-nél megvalósíthatód ötleteidet, karriert építhetsz, légy a csapatunk tagja !
VT Metal Kft a Videoton Holding egyik tagvállalataként Magyarország legnagyobb bér felületkezelő üzemét működteti. TIER1, TIER2 és sok
nem autóipari cég beszállítójaként több féle galvanizálási technológiát, kémiai nikkelezést, kémiai ónozást, kataforetikus festést, cink-nikkel
bevonatot tud ajánlani vevőinek.

Ha szeretne egy kiváló csapat megbecsült tagja lenni és
Önt érdekli a kémia most lehetősége van csatlakozni csapatunkhoz,
kollégát keresünk az alábbi munkakörbe.
Vegyszer előkészítő (Pályakezdők jelentkezését is várjuk!)

AZ ÖN MUNKÁJA:
• Galvánfürdők készítése kiadott receptek alapján
• A fürdő pH értékének és hőmérsékletének a mérése, mintavételezés
• Galvánfürdő karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása
• Vegyszerek anyagmozgatása
• Mintavételezéssel, karbantartással kapcsolatos dokumentáció vezetése
ÖNT KERESSÜK, HA ÖN:
• Az autóipari követelményekkel azonosulni tudó dinamikus személyiség
• Szeretne újat tanulni, alkotni, érdekli a kémia csodálatos világa
ELŐNYKÉNT ÉRTÉKELJÜK:
• A vegyipari szakmunkás végzettséget, de nem feltétel a pozíció betöltéséhez
AMIT KÍNÁLUNK MUNKÁJÁÉRT:
• Bruttó 220.000 Ft (alapbér+jelenléti díj)
• 1 műszakos munkarend
S
• Határozatlan idejű munkaszerződés
NINC S!
R
Í
• Versenyképes fizetés
T Á
TESZ
• Vonzó prémium rendszer
• Cafetéria évi nettó 180.000 Ft
• Ingyenes céges buszjárat több településről
• Munkatársi ajánlási bónuszrendszer nettó 80.000 Ft
• Próbaidő után céges sportolási színházlátogatási
és üdülési lehetőség céges nyaralóban
• Iskolakezdési támogatás és más szociális juttatások
Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!

Jöjjön el, nézze meg személyesen leendő munkahelyét!
Gyárlátogatási lehetőség: minden csütörtökön 8 órakor
A projekt az Interreg Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
The project is co-funded by the European Union.

Jelentkezni tel.: 22/533-647 vagy személyesen vagy
vtmetalhr@metal.videoton.hu
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100

FEHÉRVÁR
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Hogyan őrizhetjük meg magyar identitásunkat?
A HETILAP

Vakler Lajos

2018.10.11.

Megnyílt a Tóparti
őszi tárlata

Fotó: Kiss László

Az idei találkozó középpontjában
a múlt és a jelen, nemzeti önazonosságunk kérdései szerepeltek,
kiemelve a magyarság és a magyar
irodalom helyzetét Európában.
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke a konferencia legfontosabb feladatának a magyar nyelv
összetartó erejének megőrzését
tartja: „Különösen érdekes számunkra,
hogy milyen helyzetjelentést fogunk
kapni határon túli író barátainktól.
A mi dolgunk az, hogy az irodalom
eszközeivel kövessük a társadalmi
változásokat, és segítsük az identitás
megőrzését itthon és a Kárpát-medencében.”
A háromnapos találkozó előadásai
elsősorban a nemzeti identitás
kérdéseire keresték tehát a választ,
annak tükrében, hogy a Kárpátmedence olvasztótégelyében
miként lehet megőrizni a magyar
nyelvi kultúrát, a leírt szó szentségét, a magyar irodalom megbecsülését. Lukácsy József, a Vörösmarty
Társaság alelnöke előadásának is
ez volt a vezető szempontja: „Az
én dolgozatom valamiféle értelmezési
keretet próbál biztosítani ennek a konferenciának, ezért aztán az identitás

Fotó: Simon Erika

Tizenkilencedik alkalommal invitálta a Vörösmarty Társaság a Határon Túli Irodalom Napjai
háromnapos programsorozatára vendégeit.

A határon túli magyar alkotókat közel húsz éve látja vendégül Székesfehérvár

fogalmáról, definíciójáról, az összetartozás fogalmáról, a magyar identitás
anyaországbéli és Kárpát- medencei
típusairól írtam, mintegy meghatározva az identitás különböző fokozatait és
tartalmait.”
Az egyik legfontosabb kérdésként a
részvevők a konferencián megvitatták a közelmúltban hozott kárpátaljai magyarellenes ukrán határozatok, törvények hatását a magyar

nyelvre és az irodalomra. Vári
Fábián László költő, aki Kárpátaljáról érkezett, a közelmúlt ukrán
kormányintézkedéseit elemezte:
„A közelmúlt eseményei nem arrafelé
mutatnak, hogy rendeződne Kárpátalján a magyarság helyzete és kialakulna
a társadalmi béke. Naponta jön egyegy rossz hír, erről tudnunk kell, és
mihamarabb megoldást keresünk. Ez a
konferencia is ezt a munkát segíti.”

Három fiatal művésztanár munkáit mutatja
be a Tóparti őszi tárlata: Könyv Kata erőteljes
festményeivel, Gáspár Viktória századelőt
megidéző ruhákkal valamint vegyes technikával készített képekkel, Revák Katalin pedig
elbűvölő, finom kerámiákkal mutatkozik be
az iskola és a város közössége előtt.
Forrás: ÖKK

Flamenco, a lélek tánca
László-Takács Krisztina

„Az ember érzelmeket ad át a
mozdulataival, a zenével, és ehhez
bizony kell az őszinteség, sőt
ha valaki odaáll a színpadra, ki
kell nyitnia magát! Azt még nem
tudom, nekünk ez mennyire megy,
hiszen még csak tanuljuk a flamencót.” – mondja Tűzkő Klára,
az együttes egyik táncosa.
Klári diákkorában évekig
versenytáncolt, és most, négy
gyerek után, harminckilenc
évesen talált vissza a tánchoz.
Szerinte a flamenco egy olyan
mély, tartalmas kifejezőeszköz,
amit nem lehet felületesen,
felszínesen csinálni: „Közben
nem lehet háztartási kérdéseken,
kapcsolati gondokon vagy gyereknevelésen rágódni.” A tánccsoport többi tagja is családos
nő, vagyis rendelkeznek már
olyan élettapasztalattal, amit a
flamencóban nem lehet nélkülözni. Mindegyiküknek van
táncos múltja, és egyetértenek

Fotó: Ollerinyi Tamás

Különleges estére készül a Entrada
együttes. A zenészekből és táncosokból álló
csoport egy csipetnyi Spanyolországot
idéz meg szombaton a Felsővárosi
Közösségi Házban. Az este hétkor kezdődő
flamenco-előadás résztvevői olyan zenei
kultúrára és mozgásformára találtak,
mely nem csupán esztétikailag izgalmas,
de a lélek belső bugyraiba is bepillantást
adhat.

Az Entrada együttes október tizenharmadikán, szombaton lesz látható a Felsővárosi Közösségi
Házban. Az előadás este hétkor kezdődik.

abban, hogy ez a táncforma a
női kiteljesedésről is szól.
„A nőiességben benne van a
lágyság, amit a flamenco kecses
kézmozdulatokkal interpretál,
ugyanakkor a határozottság is, ami
a temperamentumos lábmunkában,
a ritmusos dobogásban fedezhető
fel.” – magyarázza Szokó Hedvig.

„Persze tánclépéseket sajátítunk el,
és ez frissen tartja az embert szellemileg is, de az érzelmek nagyon
széles palettája megélhető.” – teszi
hozzá Bónai Réka, aki szintén
az Entradában táncol.
Az együttest, mely két zenészből – Hajdu István (gitár), Bodi
Réka (cajon) – és négy táncos-

ból áll, Lukács Emília alapította.
„2006-ban Fehérváron kezdtem
el megismerkedni ezzel a táncformával, majd fél év után vettem a
bátorságot, és kimentem Spanyolországba egy flamencofesztiválra.
Ott szerettem bele igazán, mert
láttam a színpadon a nagyokat
táncolni. Emlékezetes számomra
egy testvérpár közös tánca: a nő
csodálatosan nőiesen, a férfi pedig
határozottan, férfiasan táncolt,
egymáshoz sem értek, mégis benne
volt minden olyan energia, ami
varázslatossá tette az egészet!” –
meséli Emília.
Persze felmerül a kérdés, hogy
spanyolnak kell-e születni
ahhoz, hogy valaki jó flamencotáncos legyen. Emília szerint
inkább egyfajta személyiség,
habitus kell hozzá.
Az Entrada együttes zenészekből és táncosokból áll – így
egész. A zene és a tánc egymásra is hat, s a koreográfia mellett
van benne játéklehetőség, van
benne improvizáció is, sőt a szegekkel kivert cipők orra és sarka
is a zenét, a ritmust erősíti.
A lányok már a zenészekkel
próbálnak közösen, és készülnek a szombati előadásra. Lesz
élőzene tánccal, és lesz gitár
cajon kísérettel. Az előadás
után akinek kedve van, megismerkedhet a flamenco alaplépéseivel, különleges karmozdulataival.

Közéleti hetilap

Öröm, hála, bizalom
Székesfehérvár önkormányzata 2014-ben
alapította a Schmidl Ferenc Építészeti
Díjat a város egykori főépítésze máig ható, a
város falain túlmutató építészeti, főépítészi
munkásságának elismeréseként. Idén Csutiné
Schleer Erzsébet építészmérnök vehette át az
elismerést.

Schmidl Ferenc építész hagyatéka
rendkívül fontos Székesfehérvár
számára. Hitvallása megbízható
tanítás minden építésznek: „Nem a
stílus, hanem a minőség a fontos!” Ez
a díj bizonyára megerősítést ad egy
olyan szakembernek, akinek ez az
élete. Milyen gondolatokkal fogadta az
értesítést az elismerésről?
Meglepődtem. Lehet, hogy titkot
árulok el vele, de az én életem,
a hétköznapjaim nagyon sok
munkával teltek abban az időben,
amikor a díjra lehetett pályázni.
Úgy gondoltam, hogy ez most
nem fér bele az időmbe, ugyanis a
Településképi Arculati Kézikönyv
befejezésével foglalkoztam. Aztán
egyszer csak kaptam egy értesítést,
hogy a főépítészi iroda engem
terjesztett fel erre a kitüntetésre.
Az iroda gesztusa még fokozta az
örömömet.
A díjátadón kiemelték, hogy a Mátyás
király körúton 1994-ben épült Szent
Gellért Hotel mértéktartó építészeti
megformálásában valamint annak
magas színvonalú részleteiben és
elmélyült megvalósításában alkotott
kimagasló teljesítményt ismerik el.
A Szent Gellért Hotel eredetileg
nem szállodának épült. 1994-ben
Takács Nándor püspök úr megbízásából egy tanulmányi ház
készült, ahol kispap- és kántorképzés folyt, s emellett természetesen
rendelkezett vendégszobákkal is,
hogy ha szükséges, többnapos
kurzusokat lehessen tartani. Ezért
számomra teljesen természetes
volt, hogy visszafogott építészeti megoldásokat alkalmazzak.
Ez az épület rendkívül érdekes
helyen van. A Liszt Ferenc utcával
mintegy kikanyarodik a belváros,
egy kicsit befordul, aztán eltűnik
a történelmi hangulatú építészet.
A Mátyás király körúton, ami már
a középkori várfalon kívülre esik,
végig villák sorakoznak a Ciszter
gimnáziumig. Tehát a kettő között
kellett építészeti kapcsolatot
teremtenem.
Ennek a rangos elismerésnek előzménye illetve előzményei is voltak.
A Podmaniczky-díj, a Deák Dénes-,
a Forster- és az Ezüst Ácsceruza díj
mind azt jelzi, hogy egy kivételes
szakmai életút az öné.
Megpróbálok nem álszent lenni,
sokan úgyis hibámul róják fel,
hogy túl sok mindennel foglalkozom, és jobban tenném, ha
alaposabban tenném, amit teszek.
Erre én azt felelem, ha az élet ilyen
színes lehetőségeket kínál, ugyan
miért ne élnék vele. Ha a Podmaniczky-díjra tekintek vissza, az
a székesfehérvári városvédelem
elismerése. Azután alakult meg a
Városszépítő Egyesület, amikor a
Városháza két épülete között ékte-

lenkedő „Sóhajok hídját” sikerült
lebontanunk. Az Ezüst Ácsceruza
díj pedig az építészeti publikációim
elismerése, amit a „Sóhajok hídjának” megfricskázásáért, a Kései
sirató című írásomért kaptam, ami
nagy port kavart. Megvallom, azóta
is szeretek a saját stílusomban
megírni egy-egy olyan anomáliát,
ami zavaró.
Nagyon sokat tett a Rác utca megújításáért is.

Igen, volt bennem öröm. Nagyon
örültem, és ezt nem lepleztem, mert
egy ilyen elismerésnek örülni kell.
A hála pedig sok mindenkinek jár.
Az élettől kaptam egy ajándékot,
és bizony ezért az ajándékért hálás
vagyok. Az ajándékozók egészen
fentről kezdődnek és azok között
folytatódnak, akik megosztották
velem az örömömet. Nem véletlenül
említettem a bizalmat: a mi mesterségünkben nem lehet senki sikeres
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zett. Az építészet egy történelmi
folyamat eredménye, ami Géza
fejedelem kápolnájától egészen a
Videoton-sportcsarnokig terjed.
A Településképi Arculati Kézikönyv
egy újdonság. Mennyire fontos ez az
állampolgárnak, a köznapi embernek?
A nagy része nekik készült, ez
nem a szakma íratlan szabályainak
gyűjteménye. Ma már minden
településnek kell, hogy legyen egy
ilyen arculati könyve. Székesfe-

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos
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Értő és gondoskodó kezekbe került a rangos elismerés

Tulajdonképpen belesodródtam.
Amikor a gyermekeim már iskolába
jártak, építészként kezdtem el ezzel
foglalkozni. Először nagyon egyszerű
munkának tűnt. Öreg parasztházakat kellett felmérni. Általában
mindig beleszeretek a feladataimba,
nem volt ez másképpen akkor sem.
Ennek is nagy lelkesedéssel fogtam
neki, és nagyon sok tapasztalattal
gazdagodtam. Fontos szakmai szempont volt, hogy ezeknek a házaknak
funkciót és gazdát is kellett találni.
Három ember segített: Heiter Júlia, a
Megyei Tanács elnökhelyettese, Barna Károly, az Ikarus igazgatója, aki a
Városszépítő Egyesület tiszteletbeli
elnöke ma is és Román András,
a Műemlékvédelmi Felügyelőség
vezetője. Ők hárman elmentek a
fehérvári cégekhez, és gazdákat verbuváltak a házaknak. A mozgalmat,
ha jól emlékszem, úgy nevezték el,
hogy „Egy műemlék, egy üzem.”
Három szót mondott a díjátadón:
öröm, hála, bizalom. Vegyük sorba
ezeket a szavakat!

bizalom nélkül. Ez olyan, mint a
szerelem, amikor valaki megrendel
egy épületet, és nem tudja, mit várhat az építésztől. Ez nem jó sem az
építésznek, sem a megrendelőnek,
mert a legfontosabb a bizalom.
Kézen fogva jár az építész és a műemlékvédelmi szakmérnök?
Nem feltétlenül. Megjelent a
Településképi Arculati Kézikönyv,
amiben hosszasan kifejtem, hogy
egy műemléki környezetben a ma
építésze mit építhet. Mert tudomásul kell vennünk, hogy ma nem
építünk műemléket. Lehet, hogy
kétszáz év múlva majd annak
minősül, de ma modernet kell építeni, ahogy a nagy elődök tették.
Említhetném Schmidl Ferencet is,
aki az egyik kedvenc épületemet,
a Csók képtár és a Vörösmarty Mihály Könyvtár épületét tervezte. Ő
nem egy álbarokk épületet tett oda,
csak azért mert a szomszédban ott
van a Ciszterci kolostor, hanem a
saját korának, a Római Iskolának
megfelelő, elegáns épületet terve-

hérvár nagyváros, olyan összetett
és gazdag történelemmel, hogy
nem lehetett elintézni egyszerű
értékítéletekkel néhány fejezetben.
Bizalmat kaptam, hogy ezt én csinálhatom, és ezért egész életemben
hálás leszek. A megrendelő, a
város szándéka, hogy ne csak egy
szakmai menetrend legyen, hanem
az építeni vágyó emberek és az itt
élők hasznosíthassák is.
Beszéljünk a kórusmuzsikáról! A
Primavera Kórus Alapítvány vezetőjeként egyengeted a kórus útját.
Budapestre jártam gimnáziumba,
volt egy remek kórusunk. Még az
általános iskolában kezdtem el
énekelni, ahol is Lendvay Kamilló
felesége volt az énektanárunk.
Amikor diploma után Fehérvárra
kerültem, hiányzott az éneklés.
Tudtam, hogy létezik a Primavera
Kórus és annak egy kiváló karnagya, aki a Vasvári Gimnáziumban
tanított, Horányi Ottilia. Bekopogtam hozzá, igent mondott, és azóta
kórustag vagyok.
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Ilyen volt az élet a Székesfehérvár tengerjárón
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Papp István, Garadnai András, a Magyar Tengerészek Egyesületének elnöke és Süveges László

Onnan mentünk Ádenba, az már
Dél-Jemen, ahol éppen polgárháború volt, az angol gyarmatosítók
akkor vonultak ki. Állandóan
lövöldöztek! Ott álltunk fél napig
Ádenban, olajat vételeztünk,

Atlanti-óceán keleti részén, Szenegálban is megálltunk. A marokkói
Casablancában kiraktuk a rakományt, és onnan jöttünk be újra a
Földközi-tengerre. Érdekes, hogy
míg az óceánon semmiféle viharba
nem keveredtünk, a Földközi-tengeren, a saját tengerünkön olyan
viharba kerültünk, hogy majd
belegebedtünk a spanyol Formentera szigeténél. Miután javult az

Fotó: Bácskai Gergely

A magyar Duna-tengerhajózás történetéről a napokban nyílt kiállítás
a Szabadművelődés Házában, ahol
archív fotókon láthatjuk az egykori
magyar tengerjáró hajókat és a
hajózás érdekes relikviáit. Többek
között arról a hajóról is többet megtudhatunk, mely városunkról kapta
nevét. A hajónak volt egy legendás
útja, amikor 1967-ben belekerült
az arab-izraeli hatnapos háborúba,
és a Szuezi-csatorna lezárása miatt
Afrikát megkerülve, Gibraltáron át
jutott végül haza Budapestre.
Papp István navigációs tisztként
szolgált a Székesfehérvár fedélzetén. Az 1967-es események idején
huszonöt éves volt. Az ezerháromszáz tonnás Székesfehérvárt
követően szolgált még tizenkétezer
tonnás óceánjáró hajókon is, kapitányi rangra is lépett a Csokonai és
a Radnóti nevű óceánjárókon. Papp
István csillogó szemekkel, büszkén
mutogatta egy valódi tengerésztér-

Fotó: Kovács V. Orsolya

Hogy teltek a hétköznapok a hatvanas években
a Székesfehérvár nevű Duna-tengerjáró hajón?
A legénység két még élő tagjától erre is választ
kaptunk. Süveges László kapitányként, Papp
István pedig navigációs tisztként szolgált a
Székesfehérvár fedélzetén. Tengerjárókon és
később óceánjárókon bejárták az egész világot,
az egzotikus ázsiai tájaktól Dél- és Észak-Amerikáig.

időjárás, felhúztuk a horgonyunkat, és továbbmentünk Pireuszba,
onnan Bejrútba, Libanonba. Ezután
észak felé vettük az irányt, és úgy
hajóztunk haza a Dunán.
Ilyen körülmények között, amikor így
járják a világot, tudnak gyönyörködni
benne? Szépnek látják a nehézségek
ellenére is?
Hogyne! Láttunk persze sok szegénységet, nyomort Egyiptomban,
Indiában – fakírokat, koldusokat,
halottakat. De akkor még volt
időnk arra is, hogy kiránduljunk.
Láttam Kairót, Velencét, Triesztet,
Szardínia szigetét, Líbiát, Algériát,
Marokkót, Törökországot, Szingapúrt, Indonéziát, Malajziát, Indiát,
Bangladest, Pakisztánt. Később
körbehajóztam Dél-Amerikát is,
láttam Argentínát, Venezuelát. A
pireuszi hajógyárnál tíz napot állt
a hajó. Minden nap kimentünk az
Akropoliszra! Már a könyökünkön
jött ki az a sok ógörög muzeális
emlék.
Mennyire gyengítette le egy-egy ilyen
hosszú út a szervezetüket?
Volt, hogy úgy éreztük, napi
huszonnégy óra helyett huszonnyolcat dolgozunk. Általában azért
tizenkét óra volt a munkaidő.
Elfáradtunk, de fiatalok voltunk,
bírtuk. Inkább a lelki nehézségeket
viseltük teherként, amit később
ugye azzal díjaztak, hogy korábban mehettünk nyugdíjba. Mégis
nyomorúságos érzés volt, hogy nem
tudtunk hazaszólni a családnak.
A ’60-tól ’85-ig tartó időszakról
beszélek, utána már a kikötőkből
lehetett telefonálni. Előtte levelet ír-

A kiállítás egy hónapon keresztül látható

képen az egykori útvonalaikat.
Ketten élünk már csak a huszonegynéhány fős legénységből:
Süveges kapitány úr és én, akik
1967. október vége felé indultunk
el az etiópiai Massala kikötőjéből.
Horoszkóp
október 11. – október 17.

ivóvizet, élelmiszert, de mindenki
csak saját felelősségére mehetett
ki. Utána Kenyába mentünk,
Mombassába, ahonnan Dél-Afrikát körbehajóztuk, Fokvárosban
is kikötöttünk. Majd átvágtunk az

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nagyon fontos a héten, hogy rendbe tegye a kapcsolatait. Sokkal jobban meg kellene becsülnie azokat, akik
igazán részt vesznek az életében és segítik, támogatják
Önt. Mostanában hajlamos összecserélni az igaz barátokat azokkal, akik csak érdekből segítenek Önnek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Ne féljen kinyitni a száját és megvédeni magát vagy
legalábbis elmondani a véleményét egy bizonyos dologgal
kapcsolatban. Hiszi vagy sem, de rengeteget javulhat így
a kollégáival a kapcsolata. Felettesei felfigyelhetnek Önre,
és akár kivételes lehetőséggel is megbízhatják.

A Székesfehérvár tengerjáró

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Élete több területén is sikereket érhet el. Mostanában
ki van békülve önmagával és a környezetével. Úgy
érzi, megtalálta az útját, az életcélját, a lelki békéjét és
ez erőt ad Önnek a mindennapokban.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Meg kell dolgoznia a sikerért. Nem lesz könnyű,
sok időbe és energiába telhet, de megéri küzdeni
érte. Remek lehetőség vár Önre, ami által felmérheti
képességeit és még kellemesen is csalódhat magában.
Jó lecke lesz ez Önnek, ezért ne is adja ki a kezéből
az irányítást!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az apró bosszúságokból óriási dühkitörések
születhetnek. A napokban képtelen kordában
tartani az érzéseit, mindenen képes felhúzni magát,
és személyes támadásnak él meg minden negatív
megjegyzést.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Valósággal újjászülethet a következő napokban, ha
képes elengedni a rossz szokásait, és nyitottá válik
arra, hogy aktív szereplője legyen életének. Viszont
abból még le kellene adnia, hogy görcsösen igyekszik megfelelni másoknak és a kedvükben járni.
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a helyi ételeket ettük. Gyümölcs,
zöldség volt bőven, meg persze
lisztünk, burgonyánk és konzervek. Kiváló szakácsok főztek, napi
háromszor étkeztünk. Kávé délelőtt
fél tízkor és délután fél négykor is
volt, a húszperces pihenők alatt.
A kikötőkben pedig mindenki be
tudott vásárolni: mézet, datolyát
vettünk Egyiptomban, Törökországban narancsot, mandarint, a
Szovjetunióban vodkát, Jugoszláviában konyakot, slivovicát. Nem
voltunk részegesek, de azért a
kikötőbe érkezvén jól esett. Szóval
nem panaszkodom.
Összesen hány évet hajózott?
Harminchatot. 1999-ben hagytam
abba. A Csokonain és a Radnótin
voltam kapitány.
Azóta szokott menni a tengerhez?
Hogyne, minden évben megyünk
Görögországba nyaralni, autóbus�szal. Egy nyaralóban töltjük el
azt a tíz napot, de ott hajóra nem
szoktam szállni.

A kiállítás megnyitója

A Székesfehérvár kapitánya
Süveges László, a Székesfehérvár
kapitánya jelenleg Budapesten él,
és mint elmondta, ő is a mai napig
visszajár a tengerhez. Utoljára két
évvel ezelőtt volt. A hajózással
töltött évtizedekről kérdeztem.
Hogyan szeretett bele a hajózásba
annak idején?
Bajai származású vagyok, az is eléggé vízközeli. A nagyapám is tengeri hajós volt, uszálykormányos.
Édesapám is eltöltött néhány évet a
belvízi hajózásnál, így a pálya nem
volt számomra idegen, és mindig is
a tengeri hajózás vonzott.
A Székesfehérvárral hány évig hajózott?
Ez a bizonyos Afrika-kerülés volt
az egyetlen út, amikor ezen a hajón
voltam parancsnok. A Radnóti
nevű óceánjáróval a Földet is
megkerültem, az tizenegyezer-négyszáz tonnás volt és Lengyelországban épült. Építése után Líbiában

vettünk fel rakományt, amit
Kolumbiában egy banánültetvényre
szállítottunk. Onnan felmentünk
a hajóval New Orleans-ba. Az
Egyesült Államokban felvett áruval
átkeltünk a Panama-csatornán és
vittük Bangkokba. Ezt kiraktuk, és
kezdtük az újbóli berakodásokat
szingapúri, malajziai kikötőkben,
és onnan hoztuk fel az árut Nyugat-Európába, Amszterdamba. Egy
ilyen út körülbelül öthónapos volt,
természetesen ez idő alatt a kikötőkben eltöltöttünk napokat is.
Mik a legszebb emlékei?
Mindig a Földközi-tenger keleti medencéje, főleg az Égei-tenger vidéke
állt a legközelebb a szívemhez, és ez
így van a mai napig. De sok érdekességet nyújtottak az indiai, távol-keleti
tájak is. Volt olyan eset – bár nagyon
szigorú volt a politikai helyzet – hogy
még Dél-Koreába, a Sárga-tengerre
is bementünk. Japánban is jártak
magyar hajók, akkor nagyon kiterjedt
volt a magyar hajózás.

Fotó: Kovács V. Orsolya

tunk, és a levél hazaérkezett három
hónap múlva. Megtörtént, hogy a
feleségem írta a levelében: „Ez már
a harmadik levelem, megkaptad
az első kettőt?” Nem kaptam meg.
Mert mire megérkezett a levél, mi
már elhagytuk az adott kikötőt.
Nem tudtuk, hogy mi van az otthoniakkal. Betegek? Jól vannak? Két
gyerekem született, építkeztünk,
a feleségemnek is sok gondja-baja
volt. Ez volt az, ami az embert felőrölte, nem a munka. Persze az
sem volt könnyű: viharokba kerülve volt, hogy egy héten keresztül
nem tudtunk aludni, leestünk az
ágyról, álmosan mentünk szolgálatba hajnali négykor. Ilyen körülmények között a szakács sem főzhetett, mindenki szenvedett.
Mit ettek általában?
Az ételek nagyon jók voltak! Magyar konyhánk volt, hazai ételeket
is tudtunk hozatni Magyarországról a Hungarocamionnal. Persze
az afrikai térségekbe már nem, ott

Fotó: Kovács V. Orsolya
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A magyar tengerhajózás történetét bemutató kiállítás a Szabadművelődés Házában látható

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Újabb lehetőségek várnak Önre, és mivel meg is
lovagolja őket, boldognak és elégedettnek érezheti
magát. Kezdi végre meglelni az egyensúlyt az életében. Szerettei a napokban kimondottan éreztetik
Önnel, hogy számíthat rájuk és megbízhat bennük.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Sokkal jobban meg kellene becsülnie a kedvesét. Ne
higgye, hogy ez magától értetődő, vagy az, hogy mit
érez a kedvese iránt, azt ő is tudja. Talán így van, de
attól még nem ártana néhanapján kicsit látványosabb
módon is a tudtára adni.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Olyan rendkívüli dolgok történnek Önnel a héten, amelyek
hatására azt mondhatja, hogy fordulóponthoz érkezett az
élete. Törekedjen arra, hogy megőrizze lelki egyensúlyát a
következő napokban, ami próbára lesz téve. Tágítsa látókörét, legyen nyitott és rugalmas a környezetével szemben!

Résen kell lennie, mert sorsszerű változások vannak
megírva erre a hétre, és ha nem figyel, nemcsak
lemarad, de még a káosz is eluralkodhat életén.
Bármi is történjék, ne felejtse el, hogy minden az Ön
érdekében történik!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Jót tenne a kapcsolatuknak, ha több időt töltenének
együtt a kedvesével. Az Ön lelkének is kifejezetten jót
tenne. Sokkal jobban vágyik a szeretetre és a megértésre,mint azt gondolja. Kedvesétől megkaphatná a vágyott
megerősítést, és segítene Önnek ott, ahol esetleg elakadt.

Minden gondolata az anyagiak körül forog. Azon jár
az esze, hogyan oldja meg gondjait és szerezzen több
pénzt. Ráadásul így a jövővel kapcsolatos terveivel
is kétségei támadnak, hogy miként fogja azokat így
megvalósítani.
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Ideje eldönteni, melyik adventi vásárra megyünk!
A HETILAP

vább a szobafoglalással! Ha picit
távolabbi helyszínekre megyünk,
amúgy is kényelmesebb, ha nem
egy nap alatt akarjuk megjárni
az utat.

Kovács V. Orsolya
Van, ahol már november első felében megnyit
az adventi vásár, a szállásokat pedig októberben már bőven ideje lefoglalni az ilyen utakra.
Lássuk, hová miért érdemes menni, ha az évről
évre gazdagabb fehérvári adventi vásár mellett
mást is látni szeretnénk!

Az év vására
A zágrábi karácsonyi vásárt 2016ban és 2017-ben százhetvenhat
másik hasonló rendezvény közül
választották Európa legjobb
karácsonyi vásárának. Óriás
adventi koszorú, élő betlehem,
karácsonyi finomságok és közvetlenül a Fő téren tartott vásár
melletti modern szállások várják
az ide érkezőket. Korcsolyapálya,
szabadtéri előadások és hagyományos helyi étkek színesítik még a
kínálatot.

Budapesten nagyon hamar, már november kilencedikén belevethetjük
magunkat a forgatagba: a Vörösmarty téren, ahogyan már húsz éve
minden év végén, elkezdődik a karácsonyi vásár. A főváros e patinás
helyszínén a hazai iparművészeti,
kézműves remekekre helyeződik a
hangsúly a gasztronómia mellett,
szóval ha a hamisítatlan magyar
karácsony látvány- és érzésvilágát
érezzük leginkább magunkénak,
akkor oda menjünk először!

Mint egy mézeskalácsváros!

eldugott utcácskában is számtalan
kisebb kirakodóvásár kápráztatja
el a turistákat, hasonlóan széles
gasztronómiai kínálattal és meghitt
látványvilággal.

Császári hangulatban
Az egynapos buszos utak kedvelőinek állandó zarándokhelye minden
bizonnyal Bécs. Ha palotáról palotára járva – Schönnbrunntól a Hofburgig – a császárváros mesebeli
hangulatában érezzük teljesnek
a karácsonyi készülődést – és jól
bírjuk a tömeget – akkor foglaljuk
le már most az osztrák fővárosba
tartó buszon a helyünket! Bécsben
a városháza előtti téren felállított
gigantikus bódérengeteget tartják a
kihagyhatatlan látnivalónak, de az
igazat megvallva, az apró tereken,

Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!
• TENGERPARTI NYARALÁSOK
• EGZOTIKUS ŐSZI-TÉLI ÜDÜLÉSEK
• TÁRSASUTAK, VÁROSLÁTOGATÁSOK,
• KÖRUTAZÁSOK AZ ŐSZI, HOSSZÚ
HÉTVÉGÉKRE
• ELŐFOGLALÁS 2019-RE
• EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK
• TÉLI PIHENÉSEK, SÍUTAK

Az összes, megbízható utazásszervező ajánlata egy helyen!

Székesfehérvárról induló
adventi utak már foglalhatók!
ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

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

www.abctravel.hu

Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

KÖRUTAZÁSOK

Kérje téli katalógusunkat!

Egzotikus utazásainkból:
Jamaica, a napfény szigete
A Tűzföld és Patagónia természeti csodái
Egyesült Arab Emírségek és Omán
Thaiföld – a Távol-Kelet varázsa III.
Ausztrália és Új-Zéland II.

+ rept. ill.
10 nap
12 nap
10 nap
15 nap
22 nap

Adventi buszos utazásainkból:
Adventi varázslat Türingiában
Adventi vásár Nürnbergben
Adventi barangolás Ljubljanától Grazig
Bécs adventi hangulatban

Eng.sz.: U-001248

Hazai hagyományok

Fotó: dezoize.us

Rengeteg praktikus okból is jó,
hogy az adventi időszak négy hétig
tart. Az ünnepre való ráhangolódás lelki oldala mellett ha időben
nekifogunk, még van alkalmunk
mindent elintézni, beszerezni
minden ajándékot szép sorjában.
És akár minden hétvégén másik
adventi vásárban szívhatjuk magunkba a hangulatot a forralt bor
és a mézeskalács illatával, no meg
persze ízével együtt. Hogy miért
is beszélünk már októberben a
karácsonyi készülődésről? Azért,
mert most van itt az ideje, hogy
kiválasszuk, melyik adventi vásárt
keresnénk fel legszívesebben!

fp.
reg.
reg.
reg.
reg.

htl. 3*
564.000 Ft
htl. 4*
952.000 Ft
htl. 4*
407.000 Ft
htl. 4-5* 393.000 Ft
htl. 3-4* 1.463.000 Ft

FEHÉRVÁRI INDULÁS
4 nap
4 nap
3 nap
2 nap

reg.
fp.
reg.

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

74.000 Ft
58.900 Ft
56.500 Ft
23.200 Ft

5*-OS INDULÁSI GARANCIA

Lepje meg szeretteit utazási utalvánnyal!

10.000, 50.000 és 100.000 Ft-os címletekben kapható irodánkban.

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

R01364/1996/2000

www.fehervartravel.hu

Ha éjszakába nyúló forralt
boros-puncsos mámor nélkül
elképzelhetetlen a vásározás,
akkor aludjunk is ott, ez esetben
viszont tényleg ne várjunk to-

Fehérvár se maradjon ki!
Székesfehérváron idén minden eddiginél nagyszabásúbb lesz az adventi
forgatag, egyre jobban kifelé terjeszkedik a belvárosból. Már elkezdték a
díszkivilágítás felszerelését, amiből
jut majd számos új helyszínre: a
Távirda utcába, az Országzászló térre
és az Oskola utcába, a vasútállomás
előtti térre, a Kossuth-udvarba és az
órajáték udvarába is.

FEHÉRVÁR
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Szegedi Kovács György

Tóparton
A színeid,
azoka fontosak.
A színek előhívják
az emlékezet sötét kamráiból
az illatozó helyszíneket,
ahol minden részletnek
jelentősége van: halsütés a tóparton,
szeretsz-e még engem? Mennyire szeretsz?
Mondd ismét, szeretsz-e?
És az a belső táj,
hol a szó krónikása lehetsz,
ahol a másik nagysága mellett
tudsz nevetni
saját kicsinységeden,
ahol kezedben a tőr
vajjá válik.
Kozma Tamás

Átmeneti ember
Lajta-mente XX-XXI. szd.

Az ancien régime annyiban talán
hatott rám, hogy máig tűrhetően tűröm
a hőt, az extrém hideget és meleget,
pedig ezek elvileg lenyűgöző erők. Ha
kellenének a bizonyítékok, sorolhatok
nektek sok-sok, kedvező végkicsengésű
retrospektív rekvizitumot, de most
semmi nem jut eszembe.
Nem is ez a lényeg. Inkább
elmondanám, hogy annyira azért
nem volt hatással rám (az ancien régime),
hogy a magáncélú közpolitikám
nagyon megcsontosodhatott volna.
A sorsomul juttatott akkori birodalom
nekem nem volt más, mint rissz-rossz
(orosz?) papíron, folytatásokban felfalt
szépirodalom. Még játszhattam is benne
– igaz, mélyaltatásban – a leleményesen
megbuherált
állam- és jogtudományra fogott, trapéz-trapperes,
toprongyos, langyos Balatoni löttyel érzékenyített,
vagyis hát besörözött (sorozott) stoppos fazon
hálás szerepében, mielőtt nonkonform hivatalnok
lettem, én barom.
Az ancien régime annyiban biztosan
hatott rám, hogy papíron maradt az oroszom,
franciám. A gimiben angol nem volt.
Saitos Lajos

Bobory Zoltán

Királyválasztás
Cirkusztánban választások lesznek.
Lázban az egész miniállam…
Zászlókba, színes plakátokba öltözött
város, falu, gyűlést gyűlés követ.
Leghangosabb a CIV-párt,
a Cirkusz Igaz Világa tömörülés…
„Reszkess hatalom, mi jövünk!”
Ezt skandálják, ahogy mennek
végig az utcákon, tereken,
két kocsma közt egyre vérmesebben
Elől a vezér, munkaruhában,
hatalmas felálló orrú cipőben,
piros – egyre piroslóbb – orral,
és vastagra húzott ajakkal.
Fején mintha korona is díszlene.
Ja, ő a király. A „Cirkusz Királya”.
A manézs fenegyereke – mondják…
A húsz fős tömeg – négy gyerek –
őrjöngve ünnepel. A legidősebb
homályos tekintettel mutatja
bérma-kereszt levelét: én is Királyom!
Közben megérkezik a cirkusz kocsija.
Az oroszlánketrecet gyakorlott
mozdulatokkal állítják a „CK” köré.
(Szinte hallani a vérszomjas ordítást…)
De a király bezzeg csendes, alázatos!
A legények ordítanak:
Csend! Kuss! Szólni kíván! S lőn…
Hangja remeg. Szemében bűnbánat.
Zsebéből hamu kerül elő –
néhányan elájulnak – és ő szórja,
egyre szórja fejére a szürke port.
A forgatókönyvben: porhintés.
Aztán jön a kigyóbűvölő!
A CK elégedett. Bár látott ő már ilyent.
S látni véli a kígyózó sorokat,
akik ünnepelni fogják őt a siker után,
amikor is kezdődik minden újra elölről:
az igazmondás reggel, délben este.
A cirkuszzenekar tust húz, vége.
Felhangzik a végső ének és száll, száll,
újra a magasba, szállna a végtelenbe…
de megdörren az ég: skandallum, csalás.
Itt mindennek vége!
Le kell váltani ezt a népet,
egy cirkuszszerető közönségre.
Ezt üzeni a CK, a cirkusz királya,
a szirénázó rohamkocsiból.
Fején papírkoronával.
Simek Valéria

Sötét kezdet
(vers és aforizma)

Sötét kezdet és némaság
az ősrobbanás előtt majd
hangrobbanás a fény jelét
követi s látó- és halló szerveim összpontosítja idegmezőimen át hogy megformálhassam első szavam
mely árnyékból a fényre
vetül – sötét kezdet után
világosba – élő szeretetként.
*
A vers nem más, mint asszociációk
láncolata.

Távol
Poharadban leforrázott virágaid,
körömvirág, kamilla. Az országúttól
távol szedted, távol a szennyező
anyagoktól. Méhek duruzsolása
közt. Elindultál megkeresni a
pipacsos hétköznapokat, az
átfesthetetlen nyarakat.
Távol az országutaktól,
melegfront tépte szívvel,
kipirosodott arccal.
Átélted ami elmerült.
Múltad irdatlan erdejében
megrogytak térdeid.
Zümmögött a csönd. A nyári
nap felgyűrődött. Harisnyád
levetted, égetett a láz.

Bakonyi István

Bécsy Tamás 90

Miközben a Városházán hallgatom
Róth Pétert, Kabdebó Lórántot, Nagy
Andrást, Papp Lajost és Fábry Sándort, akik megidézik a 90 éve született
nagyszerű tanárunkat, a jeles drámaelméleti szakember Bécsy Tamást, néha
bizony elkalandoznak gondolataim.
Mert olyan jó, hogy az irodalmár, a
tudós, a szívsebész professzor és a
humor elsőszámú bajnoka oly szépen
szól közös mesterünkről, de közben
valóban elmémbe vág B.T. ugyancsak
briliáns szellemessége, ama bizonyos,
egy kissé távolságtartó mosolya. És itt
van a kezemben a pécsi tanárképzős
indexem a hetvenes évekből, az ő
kézjegyeivel és megtisztelő osztályzataival.
És eszembe jut a töltöttkáposzta, a
konyak, a cigarettafüstös Suzuki, egyegy felejthetetlen fehérvári est, vagy
Balajthy Ferenc

például az, hogy micsoda remek rendhagyó Csokonai-órát tartott kérésemre
a Rákócziban. Egy általános iskolában
az irodalomtudomány kandidátusa.
Igaz, annak idején ő is a Pécs-Bányatelepi általánosban kezdte… És kijárt
minden lépcsőfokot, hogy aztán a
tudomány legmagasabb szintjére
jusson el.
Kabdebó professzor – betegségével
küzdve – azért jött el, hogy elmondja:
Tamás igazi úriember volt, a tisztesség
szép példája. Így igaz. Nemcsak azért,
mert az előző nemzedékei is értelmiségiek voltak, hanem főként azért, mert
hozta azok példáját. A makói polgármester gyerekeként, aki a negyvenes
évek végén nem kerül be a szegedi
egyetem menzájára…
Aztán teljes életet élt. Kár, hogy ezt
sokan nem tudják.

Az örök mécses

Gróf Batthyány Lajos emlékére
(Pozsony 1807 február 10-Pest 1849 október 6)
Magától kondult meg a harang, amikor
Az első felelős magyar miniszterelnök
Megszületett. Ötvenezer eperfa lombja
Lengte be a battyáni tájat. A fiú gyorsan
Felcseperedett. Eljött a kor-az alkalom,
A forradalom! Egy nép legjobbjai fogtak
Össze a bús hazáért, s fonódtak össze ott
A véreres karok. És lobogott a tűz, forrt
A katlan, feldübörögtek a harci paripák.
Hiába írják a krónikák: akkor ott semmi
Sem veszett el, sohasem bukott meg, le
Sem verte azt gyarló hatalom - Ott csak
Elkezdődött valami, - a csoda egykoron!
Meggyulladnak-e újra a nemzetőr tüzek,
Horkannak-e, a harcra felajzott mének,
És serken-e még magyar vér, szolgálni
A haza, a szabadság, s a nemzet ügyét?!
Mennyi hős kell még, hogy hősnélküli
Lehessen a vad világ. S míg javítani kell
Rajta, kevés a szó, kevés bizony a virág!
Hűséggel, tettvággyal mindig kellenek
Az Örökmécsesek, kik emberből vannak
Az emberért, kiket nem győzhet le, nem
Tiporhat el semmilyen, rabigába taszító
Hatalom. Nem veszejthet el fondorlatos
Ármány, szivárványszínű csapda, testvéri
Torzsalkodás. Mert mind mécses marad,
Ki magát áldozza fel a szent hon oltárán.
Nem kér kegyelmet, nem akar több lenni
A sorsánál, csak egy parányi, megmentő
Fénye a sokadalom Mécsesének, ölje bár
Gyilok, kötél, vagy gonosz golyó, de míg
Él magyar, mindig lesz a harcot folytató…
Piros és hószínű csepp örökzöld koszorúnS a cseppek fonatából győzhetetlen Óceán!
Emléke is így fog élni, az idők végezetéig,
Az utolsó magyar sarj,- utolsó lélegzetéig!
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Falfestéssel népszerűsítik a sportot

2018.10.11.

Hatvankét éves osztálytalálkozó

Fotó: Simon Erika

A HETILAP

Székesfehérvár a sportok városa címmel hirdetett falfestő versenyt a Széna Téri Általános Iskola. Az új sportcsarnok kifejezetten alkotásra szánt külső falát diákok díszítették a sportágak
jellegzetes képeivel. A verseny célja a sport népszerűsítése volt.
R. H.

Nem lehet fél szívvel cselekedni!
Rába Henrietta
Prohászka Ottokár 1858. október 10-én született. Az egyházi íróra, a Magyar Tudományos
Akadémia tagjára, Székesfehérvár tizenötödik
püspökére emlékeztek az egyházmegye papjai,
a Prohászka Imaszövetség tagjai és a hívek. Az
ünnepi szentmisét Spányi Antal megyés püspök
celebrálta.

Fotó: Kiss László

„Százhatvan év elég nagy idő, mégis
nagyon jól dokumentálható. Prohászka
püspök élete a saját naplófeljegyzéseiből, a vele kapcsolatos írásokból
pontosan rekonstruálható. Tudjuk, mit
gondolt, mit érzett, mik keserítették el,
milyen harcokat kellett megvívnia.” –
mondta Spányi Antal, aki szerint a
nagyformátumú püspök az írásain
át tanított. Ezen írások hitelét
az adja, hogy nemcsak mondta,

de élte is, így tolmácsolta Isten
üzenetét.
„Prohászka püspök lángoló ember
volt, akit eszmék izzítottak, ezekhez
az eszmékhez tudott mindig hű lenni.
Nem mindig fogadták el az ő eszméit,
ezért voltak kudarcai és voltak sikerei,
voltak eredményei és voltak vereségei
is. De az eszméihez hű maradt. Lángolt,
lángolva szerette Istent és lángolva szerette azokat az embereket, akiket Isten
rábízott.” – hangsúlyozta a püspök.
Spányi Antal hozzátette: Prohászka
nemcsak tanította őket, de felelősséget vállalt értük, segítette a híveket
akár anyagilag is. A tartalmas élet
mindenképpen tanulságos mindenki számára. Arra mutat nekünk példát, hogy nem lehet fél lánggal égni,
fél szívvel cselekedni, félig-meddig
szolgálni valamit, valakit.

Prohászka százhatvan évvel ezelőtti születésére és a püspök életútjára tudományos előadással
és ünnepi szentmisével emlékeztek

Megválasztották a diáktanács elnökségét
Neüchel Balázs
Kedd délután felállt a Székesfehérvári Diáktanács új elnöksége. A tisztújító közgyűlésen a diáktanács harmincegy tagja titkos
szavazáson döntött az új elnök és alelnökök
kilétéről.

A tavalyi elnökség két alelnöke
pályázott a pozícióra, végül a
Hunyadi Mátyás Szakgimnázium diákja, Magyaródi Anett
kapta meg a bizalmat harmincegyből huszonhat érvényes szavazattal. Beszédében elmondta:
az eddigiek mellett új programok beillesztése és az iskolai
diákönkormányzatok kommunikációjának megerősítésére a fő
célja.

„Szeretnék nyitni a gyermekotthonosok felé illetve az iskolai diákönkormányzatokat is össze szeretném
hozni egy sütögetésre és valamilyen
programra, hogy mindenkinek
lehetősége legyen összebarátkozni.”
– árulta el terveit a diáktanács új
elnöke.
Magyaródi Anett hozzátette: különös figyelmet fordít arra, hogy
erős kapcsolat legyen a diákság
és a város között, és a diákok
merjenek kérni és véleményt
alkotni.
Az alelnökök megválasztása is
megtörtént: Sági Enikő, a Tóparti
gimnázium, Uley Olga, a Teleki
Blanka Gimnázium és Örsi Csenge, a Kodolányi János Gimnázium
diákjai tölthetik be a pozíciót.

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Simon Erika

A Kossuth Lajos Általános Iskola hatvankét évvel ezelőtt végzett diákjai találkoztak, hogy az
1948 és 56 közötti évekre emlékezzenek, és elmeséljék egymásnak élettörténetüket, megmutassák az unokák, dédunokák fényképeit. Az öreghegyi és ráchegyi gyerekek ötödik osztálytól
kezdhették meg a kossuthos éveket, és a világháború utáni, nélkülözéssel teli időszakban
voltak osztálytársak.
V. L.

A diáktanács új elnöke intenzívebb kommunikációra törekszik a város és a helyi diákok között
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Festőművészek, zenész cigányok és Miss Blanche
A HETILAP

Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – október, 1. rész

Asztalos Tamás

Pállik Béla festőművész (1845-1908)

aláírások útján beszerzett költségen festették Pállik Béla
által. Az olajfestmény díszmagyarban ábrázolja a
főispánt. Nyakában az Aranygyapjas rend, a Magyar
Királyi Szent István-rend középkeresztje, mellén
az Osztrák Császári Lipót-rend nagykeresztje és
szalagja.
1888. október 6. (BH) Serly Lajos, a székesfehérvári
színi társulat karmestere és jó nevű zeneszerző, új zenét ír
Rákosi Jenő „Titilla hadnagy”-ához s két felvonást már el is
készített. Serly 1898-ban Londonba, majd onnan New
Yorkba vándorolt ki.
1893. október 8. (PH) Ma este a Damjanich-utca végén,
a lóvasúti állomásnál levő városligeti fák árnyában egy
lövés vonta magára az arra járókelők figyelmét. A zajra

Tolnay Ákos: Zöld ruhás hölgy cicával (1861?)

összefutottak az emberek s egy vérében fetrengő, 23 év
körüli fiatalembert láttak maguk előtt, kinek bal melléből
patakzott a vér.
A rendőrségi jelentésből kiderült, hogy az öngyilkos
Sárközi Jakab székesfehérvári illetőségű harmadéves joghallgató, Vogl Ignác székesfehérvári polgár fia. Hátrahagyott levelében megírta: „Halálom oka amerikai párbaj.
Ezelőtt 21 hónappal húztam a feketegolyót. A terminus
1893. okt. 7-dike volt.”
1872. október 9. (FL) Akadémiai levelek. Dr. Kohut Sándor, székesfehérvári rabbi Nathan ben Jakhiel római régi
Talmud-lexiconját kiadni szándékozván, az erre vonatkozó
codexeket szeretné a különböző európai könyvtárakból az
akadémia közvetítésével megszerezni. A kérés nem látszott
megtagadhatónak.
1899. október 9 (BH) Az országos iparegyesület igazgatóságának vasárnapi ülésén adták át azokat a kitüntetéseket, amelyeket a király a többiek között Gauss Péternek
és Tornyos Antalnak, a székesfehérvári Fellmayer-féle
kékfestő-gyár művezetőinek sok évi hű szolgálatukért
adományozott.
1899. október 11. (BH) Székesfehérvár közelében, a déli
vasút vonalán, ma délután a harmadik őrház közelében kisiklott a Komáromból jövő 701. számú személyvonat. A kisiklott vonat kocsijai a három méteres töltésről jobbra-balra
lezuhantak és a mozdony mélyen a földbe fúródott. Négy
személykocsi darabokra tört. A vonaton összesen ötvenhét
utas volt. Sérüléseket szenvedett Stolcenherger Ferenc
és neje székesfehérvári lakos is.
1910. október 12. (BH) A fejérvármegyei és székesfehérvári múzeum-egyesület újjáalakítása óta tegnap
tartotta első választmányi ülését. Marosi Arnold múzeumi
igazgató beszámolt a Philipp István főgimnáziumi tanárral
együtt végzett leltározás eredményéről és a nyilvános
múzeum létesítése érdekében tett intézkedésekről. A leltár
szerint van az egyesületnek 1740 darab régészeti tárgya,
egy rendezés alatt levő magyar és római pénzben és
éremben gazdagnak ígérkező numizmatikai gyűjteménye s
könyvtára. Hogy a múzeum a nagyközönség számára minél előbb megnyitható legyen, a Múzeumok és Könyvtárak
Országos Főfelügyelősége és a városi és megyei hatóságok
támogatásukat helyezték kilátásba. Lauschmann Gyula
dr. egyesületi titkár jelenti hogy alapító tagokul beléptek:
Wimpffen Szigfrid-gróf, Zichy Rafael gróf, Prohászka
Ottokár dr. megyés püspök, Esterházy Miklós gróf, Széchényi Viktor gróf, Sárközy Aurél, Wertheim Pál, Szluha
Dénes, Pátka és Cece községek. A rendes tagok száma
száznegyven.

1908. október 13. (BH) Vasárnap délelőtt avatta föl és
áldotta meg Antal Gábor dunántúli református püspök a
székesfehérvári református egyház templomtornyát.
1912. október 13. (PH) Tolnai Ákos, az ismert nevű
festőművész, aki újabban a vidék nagyobb városaiban
rendez kollektív kiállításokat, október hó 20-án nyitja meg
székesfehérvári tárlatát a megyeháza dísztermében. A
művész száznál több művét mutatja be, köztük az ő kedvelt
szép női pastell-fejeit, genre-képeit, intérieur és tájkép-studiumait.

Fotó: wikipedia.org

Fotó: wikipedia.org

1875. október 3. (FL) Horváth Géza székesfehérvári
hegedűs-primás, ki Berlinben elvett egy gazdag lányt
s ott települt le, most a császárné kívánságára magyar
népzenetársulatot állít össze, mely állandóan Berlinben fog
tartózkodni.
1890. október 3. (BH) Fejedelemhez méltó dísszel és
igaz lelkesedéssel fogadta Pozsony Munkácsy Mihályt és
feleségét. A város nevében Dröxler Gusztáv polgármester
üdvözölte Munkácsyékat. Elmondta, hogy Pozsony városa
kitüntetésnek veszi látogatásukat. Este Pozsony város hintóján a kaszinó lakomájára vitte a vendégeket a meghívó
küldöttség. Az ebédlőbe érve Darázs Miska székesfehérvári zenekara ráhúzta a Rákóczi-indulót, utána Kölcsey
Himnuszát, melyet az egész társaság állva hallgatott végig.
Mély csend állott be, mikor Munkácsy emelkedett föl,
poharát Pozsony városára ürítve, mely mint első állomás
mindjárt igaz magyar szeretettel fogadta a hazájába vis�szatértet.
1891. október 4. (PH) Fölötte érdekes hírt jelent
székesfehérvári levelezőnk. Ma nyílt meg a városban
Cook Hubert igazgatónak nagy cirkusza, melynek egyik
dísze a bájos miss Blanche. A kisasszony mai fölléptének
különösen az a momentum ad érdekességet, hogy Ferenc
Ferdinand főherceg ez alkalomra külön futárt menesztett
Székesfehérvárra, hogy a kisasszonynak virágkosarat
nyújtson át az ő nevében. A hűséges futár csakugyan
át is adta Blanche kisasszonynak a remek virágkosarat,
mely bizonyára nem egyedüli jele a főherceg iránta való
udvariasságának.
1880. október 5. (FL) Székesfehérvárott tegnap kegyeletes ünnepet ült Fehérmegye közönsége. E napon leplezték
le Szögyényi-Marich László főispán festményét. A képet

Fotó: galeriasavaria.hu

Fehérvári cigányzenészek Berlinben és Pozsonyban, festmények
Fehérvárott, amerikai párbaj, vonatszerencsétlenség, toronyavatás és az
újjáalakult múzeumi egyesület beszámolója kerül ma terítékre. Ezúttal
is a Fővárosi Lapok, a Budapesti Hírlap és a Pesti Hírlap cikkeiből
válogattunk.

Antal Gábor dunántúli református püspök (1843–1914)

Következő összefoglalónkban arra keressük a kérdést,
miért nem való revolver a fürdőbe, hagymakoszorú a
színházba és gyűlöletkeltés az utcára.
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Bemutatjuk a legújabb fehérvári állatmentő csapatot
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

A fehérvári önkéntes állatmentő
csapat tagjai akár az éjszaka közepén is elindulnak az otthonukból,
ha bárki bajba jutott állatról értesíti
őket Fehérváron és vonzáskörzetében. Befogják, orvoshoz viszik,
megkeresik a gazdáját. Ha nem
tudják beazonosítani, az erre vonatkozó törvények betartása mellett új
otthont, befogadó gazdit keresnek
neki.
„Nemcsak a kutyákat és macskákat, de
bármilyen állatot megmentünk, legyen
szó haszonállatról vagy vadon élő
állatról.” – mesélte Fekete István, az
egyik alapító. – „Nemrég Nagyvenyimben például a katasztrófavédőknek segítettünk egy madarat
lehozni a fáról.”
A mentésekhez szükséges felszerelést István maga készíti, legyen
szó befogóketrecről, nyeles hálóról,
befogóbotról, vadmadárbefogó
ketrecről: „Igazából nem kell nagy
felszereltség, csak szív kell hozzá.
Korábban hivatásszerűen is ilyesmivel
foglalkoztunk a párommal, sérült állatoknak gyártottunk felszereléseket, a

Fotó: Horváth Renáta

Tavaly december óta működik Székesfehérváron
az Animal Rescue Team (ART). A nyolc főből álló
kis önkéntes csapat az elkóborolt, sérült állatok
megmentését tűzte ki céljául.

Az Animal Rescue Team majdnem teljes csapata

kutyáknak való kerekes széktől kezdve
az etetőszékig vagy az olyan fekhelyekig, melyek gerincsérült kutyáknak
készülnek. Ez a munka hozta meg a
kedvünket az állatvédelemhez is. Otthon is vannak persze állataink, kutyák
és egy cica.”
Az Animal Rescue Team közös
története akkor kezdődött, amikor
megmentettek egy kutyust, aki nyolc
hónapig élt az autópálya mellett
Székesfehérvár közelében: „Senki
nem tudta befogni, bár több szervezet
próbálta. De mi nem adtuk fel addig,
amíg nem sikerült. Jelenleg éppen
nálunk él. Ennek a mentésnek a során
kovácsolódtunk össze annyira, hogy
úgy döntöttünk, ebben a formában,
csapatként folytatjuk tovább. Jelenleg
nyolc aktív tagunk van, akik a főállásuk
mellett részt vesznek a munkánkban,
valamint gyermekeink is rendszeresen
segítenek benne. A csoport munkáját
két állatorvos is segíti illetve egy profi
kutyaviselkedés-szakértő.”
És hogy mi történik az állatokkal,
akiknek gazdát találnak? „Minden
esetben örökbefogadási szerződést kell
kötniük velünk. Az állatokat ivartalanítaniuk kell, sorsukat ezután is
nyomon követjük. A kezdeti állapotfelmérést követően később is szúrópróbaszerűen ellenőrizzük, hogy jó körülmények között tartják-e a befogadott
kedvenceket.”

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

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Németh Krisztián

Ilyenkor egy kicsit az ember kikapcsol.
Észre sem veszi, és túl van egy újabb
kilométeren!”

Van, akinek a rendszert, van, akinek a teljesítményt, másoknak éppen a teljesítménykényszer
kizárását jelenti a futás, legalábbis, ha a Fehérvár
Médiacentrum munkatársait kérdezzük. A „járvány”
terjedése legutóbb a 33. Spar Budapest Maratonon
volt tetten érhető, ahol a tavalyi egyhez képest
mostanra kettőre bővült szerkesztőségünk
váltócsapatainak száma. Az pedig külön büszkeség,
hogy munkatársaink között két maratonfutónak is
drukkolhattunk a múlt hét végén.

Kitartásra tanít
Sportszerkesztőségünk vezetője,
Somos Zoltán néhány éve húzott
futócipőt, előtte inkább a csapatsportokat részesítette előnyben. A futással
ráérzett arra, milyen az, amikor az
ember önmagát győzi le: „Tizenkét kilométeremből kilencet futottam le, amikor
nyilallást éreztem a térdemben, ez pedig
jó apropót adott, hogy lassítsak kicsit.
Apropót, mondom, mert valójában előtte
határoztam el, hogy tíz kilométer után ve-

Fotó: Wéhli Márk

Csapatépítőnek sem utolsó, sőt ha
több tízezres tömeg veszi birtokba a
főváros rakpartjait, akik nem akarnak
mást, csak futni egy jót közösen, az
már a fesztivál, a buli határát súrolja.
A futás mégis mindig egy kicsit egyéni
dolog marad, így vélekedik erről Ring
Juli is: „A futásban nincs teljesítménykényszerem, magamnak futok és nem
a telefonos applikációknak. Azért kell,
hogy lerázzam a mindennapokat, hogy
kikapcsoljak. Sokszor a futással töltött
időm az „énidőm”. – mondja a Fehérvár
Televízió szerkesztőségi asszisztense.
A megmérettetés motiváló tényező
lehet, azonban ha valaki – ahogy
például Regős Dóra – húszéves koráig
versenyszerűen atletizál, már nem
vágyik a verseny előtti stresszhelyzetre, és arra sem, amikor a
célban azt érzi az ember: ebbe most
majdnem belehaltam. „Egy valamire
viszont vágytam, arra, hogy egyszer az
életemben teljesítsem a maratont. Aztán
megszületett a kisfiam 2011-ben, és már
azt is tudtam, kiért, miért kell lefutnom
ezt az irgalmatlan hosszú távot. 2014ben így újra neveztem futóversenyre,
a Spar maratonra, rögtön negyvenkét
kilométerre. A rajt gondolata melegséggel
töltötte el a szívemet, a rajtpisztoly hangja
könnyeket csalt a szemembe, a célba
érkezés pedig euforikus volt. Azt tudom,
hogy a maraton nem az én távom, de a
verseny hangulatát minden évben át szeretném élni azóta is. Így 2014 óta mindig
benevezek erre az októberi versenyre, a
maratonstafétára. Külön öröm, hogy míg
a Fehérvár Médiacentrumból 2016-ban
még csak ketten indultunk Somos Zolival,
idén már nyolcan húztuk fel a nyúlcipőt!”
– büszkélkedik a Fehérvár Televízió
vezetője.

Rendet a fejbe!

Idén két váltócsapattal és két maratonfutóval képviseltette magát a Fehérvár Médiacentrum a
Spar maratonon

szek vissza kicsit, hogy a hajrá aztán erős
legyen – de könnyen megadtam magam,
és hamarabb kezdtem lazítani. De akkor
fogom elérni a célomat a futással, amikor
majd nem engedek ilyen könnyen, és szenvedés árán is kitartok. Ha erre megtanít a
futás, akkor megtanít mindenre. Jó érzés
célba érni, de ez sokkal jobb lesz!”
Bukosza Zitának is a kitartás jut
eszébe erről a sportról: „Annyifélék vagyunk, annyiféleképpen futunk, és mégis
mindentől függetlenül ahhoz, hogy célba
érj, muszáj kitartanod. Hetente többször
járok futni. Úgy érzem, ez az a mozgásforma, ami igazán ki tud kapcsolni és a
legtöbbször – főleg, ha még kedvcsináló
zene is szól hozzá a fülemben – olyan,
mintha a mindennapi gondok elől futnék
el.” – mondja a Fehérvár TV szerkesztő-műsorvezetője, akinek az idei Spar
maraton volt a második futóversenye.
– „Az utolsó pár kilométernél tényleg
rengeteget jelent, ha az embernek ennyi
ember szurkol, ha a fordítópontoknál
dobol a zenekar, ha valaki feléd nyújtja a
kezét vagy ha csak elolvasol egy kézzel írt
táblát, amin az áll: Minden egyes lépéssel
közelebb kerülsz a célhoz!”

Futás receptre
Fejes Dóra másodszorra ért célba
negyvenkét kilométer után. Két éve
döntötte el éppen ezen a futóversenyen, hogy teljesíti a maratoni távot.
„Sosem felejtem el, amint egy futó sírva
borult a felesége nyakába a célban, aki az
örömkönnyek között azt hajtogatta neki,
hogy „Megcsináltad!”. Akkor eldöntöttem,
hogy ezt én is át szeretném élni!” – meséli a híradós műsorvezető, aki egyébként legszívesebben receptre írná fel a
futást mindenkinek.
Kaiser Tamás sportszerkesztő is a
második maratonját futotta, és a
tavalyi elsőhöz képest sokkal keve-

sebb edzésmunka volt benne, ezáltal
fejben sokkal jobban ott kellett lenie.
„Ez most sikerült is: végig figyeltem a
pulzusomra és a mozgásomra, így csak
harmincnégy kilométernél jött el az a
bizonyos fal. Sokat segített, hogy ezúttal
sok ismerőssel találkoztam futás közben.
Az első kilenc kilométert Regős Dórival
futottuk együtt, majd Hódi Dani vágó
kollégánkkal és Ring Julival is mentünk
egy darabon együtt. Somos Zoli pedig
harminckét kilométer után ért utol.

Kaiser Tamás

Minden fejben dől el!
A célban megkérdezték tőlem,
hogy volt válogatott sportolóként mi vonz a futóversenyekben? Hát pont az! Míg korábban,
amikor élsportolónak tartottam magam, a versenyeken az
ellenfeleket kellett legyőzni, arra
készültem, hogy jobb legyek a
másiknál, lehetőleg mindenkinél.
Ma is egy ellenféllel küzdök, a
legnagyobbal: saját magammal.
Ma már nem az a cél, hogy
legyőzzem a másikat. Ma –
illetve vasárnap, a 33. Budapest
Maratonon – ismét legnagyobb
ellenfelemmel csaptam össze:
saját magammal! Nem egyszerű
feladat, sőt talán a legnehezebb, de ismét sikerült, megint
nyertem. A második maratonomat futottam. Egy esztendővel
ezelőtt sokkal több munka volt
bennem, de még teljesen isme-

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Hódi Dániel számára az egészséget
jelenti a futás, de nemcsak a testit,
hanem a szellemit is. Az ülőmunka
és a sok stressz, a határidők és a
problémák világából egy menekülőutat nyújt. „Tiszta és üde fejjel az ember
könnyebben jön rá az élet megoldásaira!” – mondja a Fehérvár Televízió
vágója.
„A káoszban csak a zsenik képesek
eligazodni – tartja a mondás, ami miatt
én huszonnégy évig zseninek tartottam
magam.” – teszi hozzá László-Takács
Krisztina. – „Aztán megszületett az első
fiam, és a tükör előtt állva a zseni helyett
inkább a kövér szó jutott eszembe. Ezzel
a lendülettel kezdtem el futni, ami nem
csak a külalakomra, de a mindennapi káosz fölszámolására is jó hatással volt. A
futás ugyanis rendszert igényel, anélkül
nem is érdemes belekezdeni!” – magyarázza a Fehérvár magazin főszerkesztője, akinek a Spar maraton volt a
második futóverseny az életében, de
reméli, hogy ezt újabb megmérettetések, nagyobb távok követik.
A tervek szerint újabb kihívások
elé néz a Fehérvár Médiacentrum
futócsapata: jövőre körbefutják a
Balatont!
retlen volt számomra a negyvenkét kilométeres táv. Ennek
megfelelően sikerült is elfutni
az elejét, ami huszonöt kilométertől egy tizenhét kilométeres
szenvedést hozott magával. Idén
közel sem tudtam annyit edzeni,
mint tavaly. Fel voltam készülve mindenre, arra, hogy nem
tudom megcsinálni, arra is, hogy
nagyon lassan tudok csak futni.
De akartam. Nagyon! Meg akartam mutatni magamnak, hogy
annyi nehézség ellenére, ami
akadályozta akárcsak az ideálishoz közeli felkészülésemet, meg
tudom csinálni. Nem szégyellem
bevallani: féltem. De az embernek le kell győznie a félelmeit, és
néha a pokolban is tudnia kell
magát jól érezni. Én pedig így
tettem. Tudtam, hogy nagyon
nehéz lesz. Tudtam, hogy nem
vagyok felkészült. De élvezni
akartam. Ez pedig sikerült. Az
utolsó nyolc kilométer nagyon
fájt, de valahol azt is élveztem,
hiszen ha nem fájt volna, akkor
mit ér az egész? Ilyenkor érzi az
ember, hogy él. Élni elkezdeni
pedig sosem késő, ahogy futni,
sportolni sem!

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.
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Lélekerősítő továbbjutás

Somos Zoltán

Elszántság és eredményes játék – Filipovics Márkó is remekelt a Dnyipro ellen

éles helyzet volt, a szurkolók hitét
is vissza kellett adni.
Nos, a csapat határozott életjeleket
adott, mindenekelőtt megmutatta,
hogy a Dzunics Braniszlav által
elképzelt és sokszor megvalósított

Majdnem elúszott a két pont
Kaiser Tamás
Magabiztosan vezetett a szünetben az MTK
otthonában az Alba Fehérvár KC, a nyolcgólos
előnyt azonban sikerült leadni, így végül egy
időn túli büntetővel nyert csak a fehérvári
csapat.

Történelmi csúcs kis szépséghibával

Gorsenyinát veszítette el a Fehérvár. A hatvanadik percben pedig
először vezetett az MTK.
Nascimento azonban előbb egyenlített, majd a Dakos szabálytalansága
miatt megítélt büntetőt magabiztosan értékesítette, így 27-26-ra az
Alba nyert.
A fehérváriak így öt ponttal a hetedik helyen állnak a tabellán, ami
a várakozásoknak megfelelő. És
legközelebb újabb verhető ellenfél,
az újonc Mosonmagyaróvár érkezik
a Köfémbe október 20-án. Közben
sorsoltak a Magyar Kupában is:
a fehérváriak ellenfele a Budaörs
lesz.

Fotó: Kiss László archív

Értékes két pontot szerzett az MTK
vendégeként Deli Rita együttese,
igaz, nem sokon múlt, hogy nulla
legyen belőle. Az Alba Fehérvár
KC a szünetben már nyolc góllal is
vezetett, a második félidő azonban
horrorfilmbe illő volt. Előbb az
előny egy részét, majd a kiállítása
után túl hamar a pályára visszatérő

Nascimento tíz gólja is kellett a győzelemhez

sokmozgásos, az ellenfélnek levegőt sem engedő védekezésre igenis
képes. Az ukránok alighanem túlzottan is biztosak voltak a dolgukban, és amikor a meccs elején öt
percig összesen két pontra voltak

képesek, kicsit későn ébredtek rá,
hogy bajba kerülhetnek. Pocsékul
dobtak, amihez persze az Albának
is volt köze, a lepattanókat pedig
Heath vezérletével ipari mennyiségben szedte le a magyar csapat.
Támadásban is az amerikai center
valamint a huszonkilenc pontig
jutó Freeman és a fantasztikus
zsákolásokat bemutató Filipovics
Márkó termelt elsősorban. Végül
90-67-re győzött az Alba, ami azt
jelenti, hogy az előző szezonokhoz
hasonlóan idén is láthatjuk az
európai kupa főtábláján!
„A játékunk a bizalomra épült. Bíznunk kellett egymásban, a védekezésben, és ez lehetőséget adott a gyors
játékra és a lerohanásokra. Az első
néhány meccsünkön nem működött
ilyen jól, összeszedetten a védekezés,
ezért nehéz volt a támadásokat is
felépíteni. Ma minden koncentrációnk
a védekezésre irányult, aminek meg is
lett az eredménye.” – értékelt Allerik
Freeman.
A jó játékot át kellene menteni
a bajnokságra is, ahol első győzelmére hajt az Alba pénteken a
Kecskemét ellen, hazai pályán. A
FIBA-Európa-kupában pedig egy
csoportba került a Portóval és a
korábbi fehérvári bajnok irányítót,
Ronnie Moore-t is foglalkoztató
olasz Varesével.

Németh Krisztián
Hét éve nem kezdte ilyen jól az osztrák
jégkorongligát a Fehérvár AV 19, mely nyolc
mérkőzéséből csak kettőn nem szerzett pontot.
Igaz, a Volán többször is előnyből engedte ki
kezéből a derbiket.

A hétvégén a Linz ellen négyszer is
vezetett Hannu Järvenpää együttese itthon, de a túlóra után meg
kellett elégednie egyetlen ponttal.
Viszont a Znojmo ellen vasárnap
már nem követte el ugyanezt a hibát a csapat, és 5-2-vel küldte haza
a morvákat.
Nyolc forduló után tizenhárom
pontjával ötödik a Volán, mely hét
éve nem kezdte ilyen jól az EBEL-t.
2011-ben tizenkét pontot kasszíroztak, majd a rájátszásba masíroztak.

A szép hazai mérleget (öt meccs,
tizenegy pont) a héten nem lehet
javítani, mivel Erdély Csanádék
pénteken Villachban, vasárnap
Grazban lépnek jégre.

Másfél év alatt épülhet
meg az Alba Aréna
A munkaterület átadásától számítva
tizennyolc hónap alatt felépülhet
a Budai út mellett a multifunkciós
sport- és rendezvénycsarnok, miután
az önkormányzat meghívásos közbeszerzési eljáráson kiválasztotta a
nyertes ajánlattévőt. A közel hatezer
fő befogadására alkalmas csarnok
építésének költségeit az állam
biztosítja.

Fotó: Kiss László

17, 16, 18 – sorrendben ennyi
ponttal vesztette el a szezon első
három tétmeccsét az Alba. Kiegyensúlyozott teljesítmény, csak
nem úgy, ahogy megszoktuk és
szerettük volna. Miután szombaton Körmenden 83-65-re alulmaradtak Lóránték, jogosnak tűnt
az aggodalom, hogy akár az egész
idényt meghatározó lehet a rossz
rajt. Igaz, tavaly is hasonló blamák
közepette zajlott az első néhány
hét, aztán lábra kapott a csapat.
Most azonban nem voltak sérülések, teljes a keret, mégsem láttuk
a Dzunics-csapatokra jellemző
jegyeket.
Ilyen előzmények után kellett a
FIBA Európa-kupa selejtezőjének
visszavágóján tizenhat pontos
hátrányt ledogozni az ukrán BC
Dnyipro ellen. Értékmérőnek tűnt
a meccs, hiszen pont az hangzott
el a jól sikerült felkészülési találkozók után, hogy az éles helyzetekben dől el, mennyire erős fejben
az új állomány. És ez most tényleg

Fotó: Simon Erika

Három vesztes meccs után nagyon kellett
a sikerélmény, és azt az európai porondon
szerezték meg a fehérvári kosarasok. Az ukrán
Dnyipro ellen huszonhárommal nyertek és
feljutottak a főtáblára!

2018.10.11.

Erdély Csanád góljai (középen) is kellettek a jó rajthoz. A Znojmo elleni hazai meccset az ő
találatai keretezték.

Közéleti hetilap
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Somos Zoltán

Nyilvánvalóan van összefüggés az
Európa-liga-mérkőzés színvonala,
az azt igénylő koncentráltság, fizikai teljesítmény következtében
keletkező fáradtság és a három
nap múlva elszenvedett sima hazai
zakó között. A Chelsea világsztárjai ellen keveset hibázott
a Vidi, az 1-0-s vereség tisztes,
és még ennél is lehetett volna
nagyobb a meglepetés. Feczkó
Tamás, az MTK edzője úgy fogalmazott: a magyar futballban élők
hitét is visszaadta kicsit az, amit
a Stamford Bridge-en mutatott
Marko Nikolics csapata. Csak éppen ennek aztán haszonélvezője
is lett az MTK, mert egy kifacsart,
odafigyelésre egy félidőn át
képtelen Vidi ellen szinte tetszés
szerint alakította ki helyzeteit a
fővárosi újonc. Groteszk, hogy
ami nem ment Hazardnak, az sikerülhetett Bognárnak: gólt lőni,
helyzetekbe kerülni Juhászék között. Jól tudják a 3-0-ra megnyert
meccs után a kék-fehérek is, hogy

Fotó: vidi.hu

Két mérkőzés, két vereség, de micsoda
különbség! A Chelsea otthonában nagyszerűen helytállt, utána viszont hazai pályán
az MTK-tól demoralizáló módon kapott ki a
MOL Vidi.

Kovács Istvánnak a Chelsea sztárjai között volt helyzete, az MTK ellen már nem

számukra szerencsés pillanatban
találkoztak egy kilúgozott és a
második félidőben ugyan feljavuló, de a kapu előtt dekoncentrált
Vidivel.
A nagy kérdés, hogy valóban
törvényszerű volt-e mindez. Az
utazás és a Chelsea-meccs fáradalmai persze elkerülhetetlenek

Fehérvári karatesikerek

Szárnyaló Főnix
Négy arany- és egy ezüstéremmel tértek haza a fehérvári Főnix SE táncosai Ikrényből, a félév első
Nyugat-magyarországi Akrobatikus Rock and roll versenyéről.

Kaiser Tamás

Fotó: Bőke Béla

Fotók: Tar Ádám

Hétvégén immár negyvenkettedik alkalommal
rendezték meg az angliai Crawley-ban a British
Open elnevezésű karateversenyt. Az egyik
legrangosabb és legismertebb európai viadalon
a fehérváriak dobogós helyen végeztek.

A felnőttek versenyszáma tizedszer
birtokolja az Európa Kupa-rangot,
mely a kontinens legjobbjait vonzza évről évre a K2 csarnokba. A
kadett és utánpótlás kategóriákban
a briteken kívül jellemzően csak
az ír versenyzők indulhatnak, de a
kadettok közé elvétve beengednek
más országokból is néhány jobb
harcost. Ezek közé idén a Fehérvár
Karateakadémia fiatal tehetségét,
Fekete Gergelyt is beválogatták. Az
első mérkőzésén még döntetlent
játszott spanyol ellenfelével, de a
folytatásban egyértelmű fölénnyel
utasított maga mögé két hazai versenyzőt is. Miután a szintén remek
formát mutató spanyol fiú csak egy
angolt tudott legyőzni, így kénytelen volt megelégedni Gergő mögött
a második hellyel.
Dezső Kata, az akadémia felnőtt
versenyzője hatvan kilogrammos
kategóriában lépett tatamira egy
angol hölgy ellenfeleként. Sikerült
is néhány remekbe szabott fejrúgással meglepnie, de a bírók ezt
nem látták elégségesnek a győzelemhez. A második hosszabbítás
végén 3-2 arányban ellenfelét
hirdették ki győztesnek.
Eközben az itthon maradottak
sem pihentek. Az akadémia hét
gyermek korosztályú versenyzője

voltak, csak éppen azt gondolnánk, elég mély a fehérvári keret
ahhoz, hogy a két találkozó
között rotáljon és friss embereket
vessen be itthon a vezetőedző.
Ezzel szemben Marko Nikolics
egyetlen helyen változtatott csak,
és még csereként is olyanokat
küldött pályára Felcsúton, akik

játszottak Londonban is. Majd
az MTK-meccs utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, tizennégy
emberrel kell tripla terhelés alatt
dolgoznia. Nem maradhatott el a
kérdés: a többiekben nem bízik,
esetleg nem tartja őket megfelelően felkészültnek egy magyar
bajnokira? „Ezen a meccsen kettőt
cseréltem, utána két balhátvéd, egy
középhátvéd és egy középpályás
maradt a padon. Ez nem kifogás,
tény. Amikor a Malmö ellen továbbjutottunk, már akkor felmerült
ez a kérdés, talán emlékeznek, mit
mondtam.”
Valóban, akkor is a szükséges
erősítésekről beszélt. Négy-öt
játékost is el tudott képzelni –
érkezett kettő. Ugyanakkor az is
tény, vannak, akiket még a padra
sem nevez, pedig meghatározó
játékosnak lettek igazolva. Soós
Bence és Sztefan Scsepovics
hetek óta körön kívül van, Varga
József szezon közben távozott,
miután nem edzhetett a csapattal.
Talán nem túlzó következtetés
ezek után, hogy akad némi eltérés a vezetőedző és a klubvezetés
álláspontja között a keret használhatóságát illetően. Most mindenesetre lesz egy szusszanásnyi
szünet, október 20-án játszik
legközelebb a Vidi.

A fehérváriak a nagyformációk között children illetve junior kategóriában is bizonyították, hogy ők
a legjobbak: mind a Fireballs, mind a Moonlight nevű csapat a dobogó legfelső fokára állhatott fel

Fekete Gergely elnyerte a British Open
kupáját

Siklóson, a Damashi Kupa elnevezésű versenyen lépett tatamira
Kajdi István edző vezényletével,
nem eredmény nélkül: Puszta Péter
arany-, Reichert Jázmin és Erdélyi
Albert ezüst-, míg Vereb Zsolt, Kulcsár Gergő, Erdélyi Endre és Kosik
Kristóf bronzérmet szereztek.
A fehérvári versenyzőkkel legközelebb szombaton, a pestszentimrei
Sportkastélyban találkozhatunk,
ahol az Utánpótlás Magyar Bajnokságon lépnek küzdőtérre.

Children párosban Mits Mátyás és Palkovits Panka egyértelmű győzelmet aratott. A legkisebbek kategóriájában pedig a Sugar and Spice nevű formáció szerzett aranyérmet.
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A Vörösmarty Rádió műsora október 13-tól október 19-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 10. 13. szOMBat
00.0 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
10.10 Vadászati magazin
11.10 Művésztársalgó
színházi magazin
12.10 Nemzetközi ifjúsági
csereprogram
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Filmkocka
18:10 Sport műsor
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2018. 10. 14. Vasárnap

2018. 10. 15. Hétfő

2018. 10. 16. Kedd

2018. 10. 17. szerda

2018. 10. 18. CsütörtöK

2018. 10. 19. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – A
haj és a körmök
ápolása. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 A Székesfehérvári Balett
Színház aktualitásai.
Vendég: Egerházi Attila
12.10 A Székesegyház
története II. rész.
Vendég: Bartos György
13:10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Germán Márton
07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég:
Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Bóna Éva
Benne: Nap témája
10:10 Műsorvezető: Bóna Éva
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
15:00 Napi hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15:10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Divatműsor Vendég:
Kernya Mariann
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
18:10 Nyelvstúdió
19:10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
Benne: Nap témája
10:10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Mesterségem címere
11.10 Párbaj – társkapcsolati
coaching Vendég:
Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin
Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty
Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
19:10 Tanulószoba
oktatási magazin
20:10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Germán Márton
07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
Benne: Nap témája
10:10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Lánglovagok
katasztrófavédelmi
műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15:00 Napi hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15:10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
Benne: Nap témája
10:10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég:
Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:00 Napi hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
07:10 A nap témája
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
Benne: Nap témája
10:10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Kiss Dorottya,
Ocsenás Katalin
14.10 Biztonságtechnikai
magazin Vendég:
Varga János
15:00 Napi hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila

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

