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Közmeghallgatás
a Városházán
Székesfehérvár önkormányzata
közmeghallgatást tart november 16-án, pénteken 8 órától
a Városháza Dísztermében. A
fórumon tájékoztató hangzik el
a város önkormányzati feladatellátásáról. A mindenki számára
nyilvános eseményre tisztelettel
várják az érdeklődőket!

Megnyílik a Mikszáth Kálmán
utca egy szakasza
A Berényi út felújításának III. üteméhez
kapcsolódóan november 14-én, szerdán
9 órától megnyílt a forgalom számára
a Mikszáth Kálmán utca lakótelepről
kivezető szakasza, így a Berényi út épülő
körforgalma a Zámoly utca irányából
megközelíthető lesz. A csomópontból a
Mikszáth Kálmán utcába való behajtás
továbbra sem lehetséges.
November 15-én, csütörtökön 9 órától
aknaépítés miatt lezárásra számíthatnak
az autósok a Szekfű Gyula utca és a Virág
Benedek utca csomópontjában, mely a
Csitáry G. Emil utcától kétirányú zsákutca
lesz. A közlekedők a Szekfű Gyula utcára
a Zámoly utca és a Mikszáth Kálmán utca
igénybevételével, az épülő körforgalmon
keresztül tudnak kihajtani.
Kérik a járművezetőket, hogy a változások
miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek, és ne feledkezzenek meg a gyalogosok elsőbbségének biztosításáról sem!
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Fehérváron is jelen van a Mi Hazánk Mozgalom
Látrányi Viktória

Megválasztotta elnökét a Mi Hazánk Mozgalom
helyi szervezete Csány Attila személyében. A párt
országosan már ötszáz tagot számol. Árgyelán
János pártigazgató azt is elmondta, hogy a
székesfehérvári szervezet tíz fővel jött létre.

Csány Attila a POFOSZ vezetőségi tagja volt, elnökké választása
egyhangú támogatással történt. A
Mi Hazánk Mozgalomnak a székesfehérvárival és a szintén pénteken
megalakult lepsényivel együtt immár öt Fejér megyei szervezete van.
„Az alapító tagság létszáma tíz fő,
ezt szeretnénk bővíteni, amint lehet.
Célunk az, hogy minél hamarabb
bekapcsolódjunk a közéletbe, akciókat
szervezzünk, és azt a nemzeti radikális
értékrendet képviselve vegyünk részt
a helyi politikában is, amit az országos
politikában hirdetünk.” – mondta el
a Fehérvár magazinnak Árgyelán
János.
A pártigazgató arról is beszélt,
hogy a székesfehérvári és a lepsényi szervezetek mellett Dunaújvárosban, Móron és Sárbogárdon
is működnek megyei szervezetek.
Kiemelte, hogy Székesfehérvár
is benne van abban az első ötven
szervezetben, amelyek egy hónap
alatt, a hivatalos bejegyzés óta létrejöttek: „A most megválasztott elnök,
Csány Attila munkássága tökéletesen
passzol a párt szellemiségéhez, hiszen

Kerékpáros fejlesztések a városban
Bácskai Gergely
Idén és jövőre mintegy tizennégy kilométer új kerékpárút
és kerékpáros nyomvonal épül városszerte. Még idén
elkészül az Alvinci, a Dési, a Segesvári, a Cserkész és a
Kertalja utcákban a kerékpáros nyomvonal, jövőre pedig
a Gáz utcában, a Széna téren, a Mikszáth Kálmán utcában,
a Kiskút útján és a Berényi úton is új kerékpárúton
közlekedhetünk majd.

A programindító sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester elmondta,
hogy a héten kezdődő beruházás része
annak a programnak, melynek keretében
fejlesztik a kerékpárút-hálózatot Székesfehérváron. Ennek nagy jelentősége van
környezetvédelmi, klímavédelmi szempontból is. A most kezdődő beruházás kapcsolódik egyéb városi illetve állami forrásból
megvalósuló közlekedési fejlesztésekhez,
például a Budapest–Balaton kerékpárúthoz.
Úgy érdemes az újabb fejlesztéseket végrehajtani, hogy azt hálózatszerűen a lehető
legtöbben tudják használni.
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője
kiemelte, hogy az első ütemben a kis
forgalmú Cserkész és Kertalja utcákat
forgalomtechnikai beavatkozásokkal teszik
alkalmassá a kerékpáros közlekedésre,
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később ugyanilyen munkálatok lesznek az
alsóvárosi utcákban. Mindez része annak
a tizenhárom kilométer hosszú kerékpárút
fejlesztésének, mely uniós forrásból valósul
meg a következő években. Jövőre indítják a
Gáz utca–Széna tér–Mikszáth Kálmán utca
kerékpáros fejlesztését, illetve a közgyűlés
már kiírta a közbeszerzést a Zámolyi utat és
a Kiskút útját érintő beruházásra.
Földi Zoltán felsővárosi önkormányzati
képviselő szerint fontos felhívni az autósok
figyelmét a közlekedésbiztonságra az
érintett utcákban. Nagyon sokan ugyanis
nemcsak kedvtelésből bicikliznek, hanem
életvitelszerűen, a napi ügyeik intézéséhez
használják a kerékpárt.
A projekt keretén belül első ütemben a Cserkész
és a Kertalja utcák illetve az Alvinci, a Dési és a
Segesvári utcák kerékpárosbarát utcaként való
kijelölési munkáit kezdik meg. Második ütemben a Gáz utcában és a Széna téren kétoldali
irányhelyes kerékpársáv kerül megvalósításra
860 méter hosszan, az útfelület újraosztásával. A Gáz utcában megtörténik az érintett
ivóvízvezeték átépítése a Víziközmű-fejlesztési
Alapból, míg a Széna téren három darab 35 kVos oszlop kiváltása illetve a Rákóczi út–Gáz utca
körforgalom átépítése történik meg.

Forgalomkorlátozás a Széchenyi és a Palotai úton
Székesfehérvár több pontján végeznek karbantartást az elektromos hálózaton a következő napokban,
ezért több helyen lesz forgalomkorlátozás.
A karbantartás érinti a Széchenyi utcát és a folytatódó Szárcsa utcát a Csíkvári úti körforgalom és a
lovarda közötti szakaszon. A városból kifelé vezető oldalon november 15-én és 16-án valamint november
19-én, 20-án és 21-én 9 és 16 óra között lesz ideiglenes forgalomkorlátozás.
Hasonló munkálatokat végeznek a Palotai út Kereszttöltés út és Szeder köz közötti szakaszán a városba
tartó oldalon valamint a Palotai úton a 133-as szám és a Szeder köz közötti szakaszon, a városból kifelé
vezető oldalon. Az érintett szakaszokon november 30-án illetve december 3-a és 5-e között naponta
9-től 16 óráig vezetnek be korlátozást.

Fotó. Kiss László
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Székesfehérváron is megalakult a Mi Hazánk Mozgalom helyi szervezete. Erről a városi elnök
Csány Attila és Árgyelán János pártigazgató tartott tájékoztatót.

már 1956-ban is a forradalom ügyét
segítette. Egy hiteles személyiség,
vezetőként pedig méltó irányítója és
segítője lesz a szervezetnek.”
A párt célja most a nagyobb sajtónyilvánosság elérése, illetve minél
több fiatalhoz eljutni a Mi Hazánk

Ifjai Ifjúsági Szervezeten keresztül. Az ifjúsági szervezet elindult,
egy ötfős bizottság kezdte meg a
munkát. A pártigazgató úgy véli,
néhány héten belül a helyi tagozat
Székesfehérváron is megalakulhat.

In memoriam Takács László
(1927–2018)

November 13-án, kedden reggel kilencvenegy
éves korában elhunyt Takács László, városunk
egykori alpolgármestere.

1990 és 2002 között önkormányzati képviselőként Székesfehérvár
Közgyűlésének tagja volt. Négy
éven át vezette a Pénzügyi Bizottságot, 1998 és 2002 között pedig
a város gazdasági alpolgármestereként tevékenykedett. Székesfehérvárért hosszú időn át végzett
szolgálatát 2003-ban Pro Civitate
díjjal köszönte meg és ismerte el
az önkormányzat.
Laci bácsi – ahogy őt engedélyével mindenki szólította – 1927
szeptemberében Dunaújfaluban született. Gyermekkora óta
elkísérte a természet szeretete,
ezért hivatásául is az erdészetet
választotta, az Erdészeti és Faipari
Egyetemen szerzett diplomát.
Több évtizeden át erdészként, er-

dőmérnökként dolgozott, elkötelezetten a természet védelméért. Ezt
követően fordult a helyi közélet
felé, a fehérváriak szolgálatában
tovább gazdagítva hosszú és sikeres életútját.
Takács Lászlóra barátságos,
mindig mosolygó emberként
emlékeznek képviselőtársai,
egykori kollégái. Gazdasági alpolgármesterként pedig következetes
döntésekkel teli, nehéz területet
képviselt. A pénzügyi szigor és a
hivatal rendjének betartatása mellett azonban mindenkihez volt egy
kedves szava, sokszor bizonyította
emberségét és keresztényi alázatát.
Székesfehérvár önkormányzata
Takács Lászlót saját halottjának
tekinti, és családjának ezúton is
őszinte részvétet nyilvánít a fehérvári közösség nevében, erős hitet
és reményt kívánva a gyász nehéz
óráiban.
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A tudomány lehet a boldogulás kulcsa
A HETILAP

A technológiai fejlődés illetve annak
társadalomra gyakorolt hatása rendkívül gyors, ezért hozták létre a kutatóközpontot. Milyen előnyét látja ennek
Székesfehérvár?
Hajlamosak vagyunk a kutatásról
úgy gondolkodni, mint valami
elefántcsonttoronyról, aminek a
hétköznapi élethez nincsen köze.
Nagyon nagy dolog, hogy a város
vezetése felismerte azt, hogy a
tudomány sokkal közelebb van a
mindennapokhoz, mint hinnénk. Ez
akkor van így, ha nemcsak jelenlegi dolgokat elemzünk, hanem
arra törekszünk, hogy valamilyen
értelemben egy víziót, a város
legboldogabb jövőbeni életének
vízióit kidolgozzuk, mérlegeljük, és
a jelenlegi adottságokból valamilyen
következtetéseket tudunk levonni.
Hajlamosak vagyunk azt hinni,
hogy a jövőről nem mi döntünk,
pedig igen. A tudományban az a
szerencsés, hogy felül tud emelkedni a napi problémákon, és tud olyan
új kérdéseket felvetni, olyan új
szempontokat behozni, amiből talán
egy újszerű forgatókönyvet is lehet
kínálni. A Prosperis Alba elnevezés
is azt sugallja, hogy ez a kutatóközpont a fenntartható boldogság egyik
támogatója lesz Fehérváron.
Milyen alapra építkeznek?
Az alapunk a tudomány, a tudományos vizsgálat módszerei és a hazai
illetve reményeink szerint a nemzetközi kutatók bevonása. Szerencsére
kapunk ehhez egy olyan városi
támogatást, amely úgy gondolja,
hogy erre szüksége lehet a legjobb
döntések meghozatalában. Három
tevékenységünk lesz: az egyik egyszerűen fogalmazva az, hogy tudást
szeretnénk termelni, új tudást
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Az Aczél Petrával készült teljes interjú elérhető a Fehérvár Televízió Youtube-csatornáján

szeretnénk létrehozni. Észrevenni
olyan tendenciákat, amelyekre
kevesebb fény esett mostanáig, felkutatni olyan folyamatokat, amelyek
jó értelemben hasznosíthatók. Ezzel
együtt szeretnénk tudományos közösséget építeni. Én személy szerint
Székesfehérvárt az egyik legfontosabb városnak tartom, és nemcsak a
gazdasági szempontok miatt, hanem
azért is, mert itt a gazdag és jelentős
történelmi múlt miatt van szellem.
Ennek a megőrzése, gazdagítása, felvirágoztatása, további fejlesztése a
célunk, illetve a társadalmi közösség
szervezése. Szeretnénk megtalálni
azokat a helyi gondolkodó embereket, akiknek van tapasztalatuk,
ötletük, elköteleződésük, és meg
szeretnénk találni azokat a tudósokat Magyarországon és a nemzetközi tudományos közegben, akiket egy
város jövőjének megismerhetősége
érdekel. A harmadik tevékenységünk, hogy szeretnénk a tudományt
kommunikálni. A közelmúltban
nagy nemzetközi kutatócégek adtak
ki adatokat, hogy bár ma a világban
az emberek a tudományról általában
nagyon pozitívan gondolkodnak,
ugyanakkor ha a hétköznapi életükben valamilyen döntést kell hozniuk
– például azzal kapcsolatban, hogy
mit egyenek, hogyan éljenek, mi
lehet nekik jó – a legkevésbé sem
támaszkodnak tudományos eredményekre. Vagyis – bár nagyra becsüljük a tudományt – olyan, mintha
a tudomány nem szólna eléggé
a hétköznapi élet nehézségeiről,
kihívásairól vagy éppen céljairól.
A tudománykommunikációnak a
Prosperis Alba esetében is az lesz a
célja, hogy megtaláljuk a fiatalokat,
akik gondolkodnak a város jövőjéről, és úgy beszélgessünk velük,
hogy az közérthető legyen. Mi, akik
a tudományos szférában tevékenykedünk, hajlamosak vagyunk kicsit
gőgösen nem érthetők lenni.
Kikre számítanak ebben a munkában?
Olyan helyi emberekre, akiket a Pro
Patrónus programunkban megkeresünk. Most alakul ki a stratégiánk,
annak elemei, az éves tervünk,
és számítunk a hazai, országos és
a nemzetközi fiatal illetve senior
kutatókra, akik a közgazdaság, az
okosváros, a közlekedéstervezés, az
egészségügy, az oktatás és a médiakutatás területén tevékenykednek.

Már most bevonjuk azokat a hazai,
igen neves kutatókat, akik jövőkutatással foglalkoznak, az épített környezet kutatásával és sok egyébbel,
például szociológiával, demográfiával, foglalkoztatással. Témánként
fogjuk megtalálni a felelős kutatókat,
lesznek konferenciáink, szeretnénk
megtalálni azokat a városokat Európában és szerte a világban, akiknek
vagy a jelenlegi állapota hasonlít a mi
jövőnkhöz, vagy a jelenük hasonló
a miénkhez, és tanulni tudunk egymástól. Ugyanakkor mi is szeretnénk tanítani más városokat a saját
magunk által feltárt információkkal.
A következő, hároméves projektünknek az elnevezése: Okos társadalom,
okos város, okos jövő.
Miként kívánják ebbe a munkába
bevonni a fiatalokat?
Minden évben lesz egy versenyünk
fehérvári középiskolások számára,
ami egy olyan kommunikációs bajnokság, amelynek a témái minden
esetben a jövőt fogják érinteni. Ez
a megmérettetés újszerű lesz, mert
nem egyszerűen csak beszédet kell
tartani, hanem interjút kell adni
illetve vloggerként reagálni kell
egy-egy rövid videóra. Erre a márciusi versenyre nemcsak azokat a fiatalokat várjuk, akik eleve kommunikációs pályára készülnek, hanem
különösen azokat, akik például
mérnökök szeretnének lenni, és a
későbbiekben majd egy jó projektet ügyesen szeretnének eladni
vagy akár nemzetközi színtérre
vinni. Ezenkívül együttműködési
megállapodásokat fogunk kötni a
városban működő egyetemekkel,
de keresünk partnereket országosan is. Végül, de nem utolsó
sorban fogunk indítani egy videóblogot, amivel azt reméljük, hogy
azt a korosztályt is megtaláljuk,
amely nagyon aktív az új médiában
és érdeklődik a tudományos témák
iránt.
Úgy fogalmazott, hogy a jóléti társadalom egyik nagy problémája a jóléti rövidlátás: általában hajlamosak vagyunk nem
gondolni a távoli jövőre, elég nekünk a
holnap is. A köznapi embereket miként
lehet bevonni egy ilyen projektbe?
Egyrészt azzal, hogy elérhetővé teszünk számukra érdekes, ismeret-

terjesztő információkat, akár úgy
is, hogy kényelmesen otthon ülnek. Másrészt jó rendezvényekkel,
hiszen nemcsak a kultúra töltheti
ki értékesen a szabadidőt, hanem
egy szellemileg inspiráló beszélgetés is, ezért fogjuk jövőre elindítani az akadémiai szalonunkat.
Ebben a programban közismert
magyar kutatók, közéleti személyiségek jönnének el Fehérvárra,
és a legújabb eredményeikről, projektjeikről beszélgetnének. Ha ez
jól van tálalva, akkor igen érdekes
lehet. A tudománynak is megvannak az érdekes és izgalmas személyiségei. A Patrónus programunk
segítségével pedig azt reméljük,
hogy alakíthatunk egy olyan belső
kört, akikkel évente összeülünk,
és egyfajta ötletkreáló, helyi véleményformáló fórumot tartunk,
melyből mi is tudunk táplálkozni,
amikor a következő éves stratégát
tervezzük.
Hogyan kívánják a későbbiekben
elterjeszteni, hogy ez egy magyar
projekt legyen, olyan, amely a javunkat
szolgálja?
Lesz mit mondanunk más városoknak! Egy-két éven belül olyan
kutatások születnek meg, melyek az
országos tudomány tekintetében is
újszerűek lesznek. Ettől a pillanattól
kezdve jó példával járunk elöl, és
más prosperáló város is megláthatja
ebben az ötletben a nagyszerűséget.
A kivitelezés most kezdődik, ezért
mindannyian alázattal, de felelősséggel tartozunk, és mindent megteszünk, hogy ez jól sikerüljön.
Nemzetközi kitekintésben ez mennyire
újdonság?
A világban ma a legjellemzőbb,
hogy az egyetemeknek vannak
kutatóközpontjai, amelyek ugyan
foglalkoznak városi témákkal, de
nagy általánosságban az egyetemi
szempontok vezetik vagy az egyetemi szakértelem tölti meg. A másik
gyakorlat, amikor az akadémiák
vagy a nagy kutatóközpontok alapítanak kisebb egységeket. Arra talán
csak egy-két példa van, amikor egy
város azt mondja, hogy gondolkodjunk a tudomány eszközeivel arról,
hogy egy város hányféleképpen
lehet boldog a jövőben.

Jövőre elkészül a Corvinus új épülete

Fotó: Simon Erika

Az, hogy milyen jövő vár egy városra, egy
országra, egy társadalomra, nagy részben
rajtunk múlik – vallja Aczél Petra, a Corvinus
Egyetem professzora. Kérdés, hogy a tudomány
eszközeivel már a jelenben el tudunk-e kezdeni
gondoskodni egy fenntartható, boldog város
jövőjéről. A Prosperis Alba Kutatóközpont azért
jött létre – az országban elsőként – hogy erre
választ adjon. Megalapításáról augusztusban
döntött a város közgyűlése, az intézet működéséről a tudományos igazgatót kérdeztük.

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos, László-Takács Krisztina

Várhatóan 2019 májusában készülhet el a székesfehérvári campus B épületének felújítása. A beruházás, mely az épület teljes gépészeti és esztétikai rekonstrukcióját foglalja magába, jelenleg
ötven százalékos készültségi szinten van. A közel kétezer négyzetméteres épület öt előadó- teremnek, több konferenciateremnek és a campus könyvtárának is helyet ad majd.
G. P.
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Sóstó felett újra felragyog a fény!
A HETILAP

László-Takács Krisztina
Alig egy hét, és újra felzúg a Hajrá, Vidi! a
Sóstón. Megmutatjuk, milyen lett a csapat új
otthona, mely jelenleg a legmodernebb aréna
az országban.

„Szerintem ma mind visszamentünk gyerekbe, annyira örülünk és
olyan boldogok vagyunk, hiszen már
három éve nem játszunk Fehérváron.
Szeretünk Felcsúton pályára lépni, de
ott csak vendégek voltunk, jó lesz újra
itthon, a szó valódi értelmében hazai
mérkőzéseket játszani!” – mondta
Kovács Zoltán, a Mol Vidi FC sportigazgatója.

Nézzen körül
a Sóstói Stadionban!
Fotó: Kiss László

Ehhez nem kell mást tenni, mint beolvasni az itt található QR-kódot:

A parkolóból egyenesen a főbejárathoz vezet az út

A Sóstói Stadion centerpályájának főpróbáján a felvidéki DAC,
a Puskás Akadémia és a Vidi
U15-ös csapatainak részvételével
rendeztek kedden minitornát. A

viadalt a hazaiak nyerték. Feltehetően a november 21-én, az Újpest
ellen pályára lépő felnőtt csapat
is elégedett lenne hasonló eredménnyel. Pláne a szurkolók, akik

már készülnek rá, hogy birtokba
vegyék a stadiont, mely szakértők
szerint jelenleg a legmodernebb
ilyen jellegű létesítmény Magyarországon.

Megéri hűségesnek lenni!
DáviD Renáta

Rugalmas munkaidő, kellemes
légkör és biztos háttér – ezt a
három jellemzőt emelte ki a cég
három legrégebb óta itt tevékenykedő dolgozója. Tobai Jenőnével,
Sisistyán Jánossal és Nyúl Józseffel
beszélgettünk az elmúlt évtizedekről, a Széphőnél végzett munkáról,
tapasztalataikról és magáról a
hűségprogramról.
Tobai Jenőné 1978-ban kezdett a
Széphőnél. Lapunknak elmondta,
hogy több részlegen is tevékenykedett, de jelenleg társasházi ügyintéző a cégnél. Meg van elégedve a
körülményekkel, no meg azzal is,
hogy elismerik a munkáját.
A cég ugyanis egy ünnepi állománygyűlés keretében köszöntötte a
jubilánsokat. Tobai Jenőné mellett
ifjabb Sisistyán János is elismerésben részesült. A fűtésszerelő 1985-

Fotó: Széphő Zrt.

Hűségprogramot indított a Széphő, és ennek
keretében elismerték a jubilánsok tevékenységét.
A cégnél jelenleg mintegy kétszázharmincan
dolgoznak, akad, aki már több évtizede. Ezt az
áldozatos munkát is elismeri a távhőszolgáltató a
program keretében.

Számos, ma is aktív dolgozónk munkahelye a 80-as években

ben tanulóként kezdett a cégnél,
de az elmúlt évtizedek alatt több
helyen is kipróbálta magát. Magyarországon túl külföldi vállalatoknál
is jeleskedett munkájában, de végül
a Széphőnél talált ismét önmagára, ahol – mint mondja – nyugodt
környezetben végezheti munkáját.
Ehhez hozzájárul a hűségprogram
is, hiszen – ahogy fogalmazott –

emberszámba veszik a dolgozókat
és megbecsülik munkájukat.
Nyúl József anyagbeszerző a cég
Beszerzési Osztályán negyvenöt
éve segédmunkásként kezdett.
Lapunknak azt nyilatkozta, ez idő
alatt sok minden változott, de valami megmaradt: a cégnél dolgozók
kedvessége, rugalmassága és az
alkalmazottak megbecsülése.

A hűségprogram egyik célja éppen az,
hogy a jó szakembereket, a nagy tapasztalattal, szakmai tudással rendelkező kollégákat megtartsuk – fogalmazott Szauter Ákos: „Szeretnénk, ha a
dolgozóink számára a Széphő több lenne,
mint a napi munkavégzés helye, hogy
szívesen jöjjenek be dolgozni. Tudjuk,
hogy a megfelelő munkakörülmények, a
jó munkatársi kapcsolatok, a megtartó
csapat növeli a hatékonyságot is.”
„A program keretében havonta pontokat
gyűjthetnek az alkalmazottak, de ponttal
ismerjük el a céges aktivitást, az egészség
megőrzése érdekében tett lépéseket és
az öt, tíz, tizenöt éve a cégnél dolgozók
munkáját.” – emelte ki Szauter Ákos,
aki elmondta, ez azért is fontos, hogy
a fiatalokat is motiválják a cégnél
maradásban.
A pontokat évente kétszer lehet
beváltani, ekkor nyilatkozhatnak
a dolgozók, hogy mire szeretnék
fordítani. Felhasználhatják egészségügyi kivizsgálásokra, de kérhetik
ajándékutalványra vagy fordíthatják
nyugdíjpénztárra is.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.
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Mi várja a szurkolókat az új
stadionban?
Somos Zoltán

Holt lelkek

Hamarosan megtelhetnek a lelátók az új stadionban

mérkőzésre, az még kérdéses, hogy
rendszeresen részt vesznek-e majd
a hazai meccseken.

Nem csak a foci
„A stadiont úgy alakították ki, hogy
a labdarúgó-mérkőzések mellett más
eseményekre is alkalmas legyen az
épület. A különböző rendezvényterek a
komolyzenei koncerttől a konferenciákig nagyon sokféle programnak adnak
majd teret.” – mondta el lapunknak

nal, a vastelep helyén jövőre pedig
újabb százat építenek. A Szárcsa
Csárdánál lévő vendégparkolóban
nyolcvanhárom autó és tizenhárom
busz állhat meg. A Csíkvári úton
további kétszáz parkoló van, ezt
jövőre százharminccal toldják meg.
Mindehhez még kétszáz kerékpártároló is tartozik. A létesítményen belül százötvenkét autónak
van hely. A fejlesztés részeként
megnyitották a Sóstó közt, sétányokat alakítottak ki, valamint több

A kivitelezés összköltsége kicsit több mint
nettó 14,65 milliárd forintnál állt meg.
Ez három fő tételt tartalmaz: a stadion
megépítését, a Sóstó kétszáz hektáros
természetvédelmi területének rehabilitációját és a stadion mellett található
harminc méteres torony felújítását.

Itt fog öltözni a hazai csapat

Mészáros Attila alpolgármester,
aki kiemelte: a stadion elkészültével a városrészben nem állnak
meg a fejlesztések, még a projekthez kapcsolódóan és azon túl is
terveznek az elkövetkező időszakra
csapadékvíz-elvezetési és útfelújítási
munkákat.
A stadion mellett húszezer négyzetméter zöldterület lesz. Ezenkívül elkészült kétszázhuszonnégy parkoló
a Csíkvári úton, szemben a stadion-

Fotó: Simon Erika

hatodik fordulójából elhalasztott
Vidi-Újpest mérkőzés játékosai
fognak labdába rúgni, ez lesz az
új Sóstói Stadion avatómérkőzése.
Az őszi szezonban még további két
bajnokit rendeznek Székesfehérváron: a Vidi az új Sóstói Stadionban
fogadja december 2-án a Honvéd,
majd december 16-án a Ferencváros
gárdáját. S bár az RBD Ultras szurkolói bejelentették, hogy különlegességgel készülnek a stadionavató

Fotó: Kiss László

Mennyibe került a stadion?

útfelújítást – köztük a Csíkvári úti
beruházást – és közvilágításkorszerűsítést is végeztek.
A Sóstó Természetvédelmi Terület látógatóközpontja is a stadion
épületében kapott helyet. Az első
Vidi-mérkőzés előtt egyéb felvezető
programokkal is várták, várják a
nagyérdeműt, legközelebb november 18-án az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ad koncertet a létesítmény rendezvénytermében.

Tudod, Lajos, az utazás a tizenhatos mélyére
nem lesz egyszerűbb az új stadionban sem, nem
kell kevesebbet futni hozzá, mint akármelyik
régi pályán, igaz, többet sem. Pedig annyi
minden változott a futballban, nem is hinnéd!
A védők keményebbek, gyorsabbak, mindenre
kevesebb idő jut, de a távolság a fehér mészcsíkok között nem változott. És a tehetség sem,
éppen ezért ha te megindulnál ismét a jobb
szélen – vagy a balon – és annyival előrébb
járna az eszed, mint régen, megint tudnád
a cselt már akkor, amikor a szerencsétlen
magyar, francia vagy spanyol bekk még azon
gondolkozna, utolér-e a beadás előtt. És ha
megvolt a visszahúzós csel vagy a kötény, ma is
pont úgy kellene finoman alányúlni a labdának,
ugyanoda beemelni, ahol majd úgyis érkezne
Szabó Józsi a levegőben, gólpasszá nemesítve a
mozdulatodat. A kapu sem lett kisebb, nem fog
odaérni a fejesre a kapus, és aztán lehet megint
az élet legfontosabb pillanataként megélni azt a
leírhatatlan hangot, a háló és a labda találkozását meg a belőle következő diadalmas üvöltést.
Csak ezt már jobban visszhangozná a betonkaréj. Sajnos nem azért, mert többen vannak
rajta, hanem mert körbeér, katlant formáz és
végleg magába zárja a nézőtéri boldogságot.
Nem fog beosonni a lelátók fölött a köd, hogy
elvegye tőlünk a játékotok élvezetét, ahogy nem
egyszer megtörtént, még a Párizs ellen is. Nem,
ebben a stadionban nem lesz esélye a ködnek!
Ellened sem volt, mert másnap kora délután
is gólt lőttél. A régi stadionban igaz volt, hogy
ha két napig játszotok, akkor sem nyerhet az
ellenfél. A fű most szebb és jobb mint valaha, és
nincs sarka a stadionnak, ahonnan ne látnánk
tökéletesen a pályát. De még nem szeretjük an�nyira, mint a sarok nélküli régi Sóstóit. Ahhoz
nemcsak sok üveg, szép széksorok és hatalmas
világítás kell. Ahhoz a szögletre kell ugyanúgy
érkezni, mint amikor te rúgtad, ugyanúgy,
ahogy Szabó érkezett, de hát a szögletet is
ugyanonnan kell rúgni ma is, úgyhogy egyszer,
talán…
Majd a miénk lesz ez is, szeretni fogjuk, lelke
lesz, ahogy a réginek, aminek te, Lajos, meg
Wollek, Bobory, Bognár, Takács, Kovács Ferenc
és annyian mások adtak lelket. És mi, gyerekként betévedők, a sajátunkat.
Ma már nem látni be a temetőből a pályára, de
ugye figyeltek ránk? Lehet, hogy a stadionra
nem a ti neveteket írják majd fel, de nélkületek
nem lesz Sóstói Stadion!

Kép: Pintér Norbert

Fotó: Kiss László

Kilenc kapun lehet bejutni, és
összesen tizennégyezer-kétszáz
ülőhely van. Az utcaszinten vannak
a pénztárak, a Vidi-shop, a klub
múzeuma, egy mindennap működő vendéglátóhely, sőt a meccsek
alatt gyermekmegőrző is. Innen egy
emelettel lejjebb, vagyis a mínusz
egyediken találhatók az öltözők, az
orvosi és a doppingszoba illetve a
médiaközpont. Az első emeleten
kaptak helyet az irodák illetve egy
hétszáz főt befogadó rendezvényterem is, amit még a nyitómeccs
előtt az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertjével avatnak fel
november 18-án. A másodikon a
háromszáz fős úgynevezett skybox,
a legfelső szinten pedig a gépészet,
a technikai központok és a biztonsági központ bázisa található. Az új
Sóstói Stadion anyagfelhasználásában, egyéb részleteiben az egyöntetű
vélemény szerint egy minőségi
szinttel még a nagy vetélytárs, a
Fradi Groupama Arénáját is veri, így
mondhatjuk, hogy a legmodernebb
magyar stadion.
Az UEFA 4-es és MLSZ I. osztály A kategóriának megfelelően kialakított létesítményben a
mérkőzéseket olyan gyepen fogják
játszani, melynek kilencvenöt
százaléka réti perje, öt pedig angol
perje. A pályán legközelebb jövő
héten szerdán az OTP Bank Liga

Az egyik első tömeges buzdítást a Tóvárosi Általános Iskola diákjai produkálták az új Sóstói Stadion lelátóján. Múlt héten szombaton sportnapot tartottak óvodásoknak és kisiskolásoknak az új
létesítményben, este pedig a törzsszurkolók is beénekelték a stadiont. Az RBD Ultras szurkolói a lelátón jelentették be, hogy november 21-én igazán különleges, egész stadionos koreográfiával
lesznek ott a stadion avatásán.
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Beruházások Maroshegyen

Fotó: Bácskai Gergely

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház engedélyes tervei várhatóan fél év múlva készülnek el, majd a jogerős építési engedély
és a pontos bekerülési költség tudatában
kerülhet vissza a Modern Városok Program részeként a kormány elé – mondta
Cser-Palkovics András polgármester.
A teljes épület felújítása valószínűleg a
kétmilliárd forintot is meghaladja. Az
engedélyes tervek birtokában, a kiviteli
tervek elkészítése előtt a művelődési ház
előtti terület parkosítási terveit újra lakossági fórumon ismertetik majd. Elhangzott,
hogy szeretnék majd ebben az épületben
a fehérvári bábszínházat elindítani.
A Temesvári utca felújításáról Laczi Péter,

A fórumon egy videót is bemutatottak arról, milyen lesz a felújított Gárdonyi

Készülődés adventre
Papp Brigitta
Bár az időjárás még hazudik nekünk, a naptár
kíméletlen: az utolsó őszi hónapot tapossuk,
szóval lassan, de biztosan itt a tél. A Zichy liget
már megkapta adventi ruháját, és a Koriliget
építését is elkezdték a Városgondnokság
szakemberei.

A korcsolyázás szerelemeseinek jó
hír, hogy a jegyárak nem változnak,
a tavalyi összegekért lehet majd a
belépőket megváltani. Lesz azonban változás, bővülés a szolgáltatások terén: „A rolba, vagyis a jégkészítőgép kapott egy külön garázst, amitől
hatékonyságjavulást, vagyis sokkal
szebb és simább jeget várunk. Továbbá
pont a plusz konténernek köszönhetően megnövelhettük a tetőterasz méretét is. Bővítettük az értékmegőrzők
számát is, valamint egyszerűsítettük a
használatot, hiszen egy száz forintos
bedobásával működnek majd. Idén
is, mint minden évben, frissítettük a
bérelhető korcsolyaparkot, hogy azok
is kényelmesen csúszkálhassanak,
akiknek esetleg nincs otthon korcsolyájuk.” – mondta el Bekő Kata.

A Zichy ligetben lassan minden kész az adventi időszakra

A III. Béla király téren a teljes parkfelújítás részeként harmincöt többször iskolázott, nagy körméretű ostorfát, hársfát, atlaszcédrust, juharfát, a Csapó utcában pedig a készülő új játszótér
és fitneszpark mellé húsz darab perzsafát, díszcseresznyét, selyemakácot és hársfát ültetnek a
Városgondnokság parkfenntartó szakemberei.
B. G.

Gyermekvédelmi napok Fejér megyében

Fotó: Horváth Renáta

Amennyiben az időjárás is engedi,
akár már december 1-től újra lehet
szántani a jeget a Zichy ligetben.
„Hogy december elsején ki tudunk-e
nyitni, nagyban függ az időjárástól.
Jelenleg még túl erősen süt a nap, mert
ugyan tizenhat fokban már lehet jeget
készíteni, de csak ha felhős, borús az
ég.” – emelte ki Bekő Kata, a Városgondnokság sportlétesítményüzemeltetési koordinátora.

Fotó: Bácskai Gergely

Lakossági fórumot tartottak hétfőn este a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban, ahol a művelődési ház felújításának
terveit is bemutatták. Ezenkívül szó esett a Temesvári és a
Vásárhelyi út felújításáról is.

a Városüzemeltetési és Közműellátási
Iroda vezetője elmondta, hogy az ivóvízvezetéket teljes egészében ki kell cserélni
az utcában, ezt követően kezdődhet a
burkolatépítés. Tavasszal, a fagyok után
szeretnék kezdeni a munkát.
Többen szóltak arról, hogy a maroshegyi kis utcákban sokan nagyon gyorsan
közlekednek, és kérték, hogy a rendőrség
gyakrabban ellenőrizzen a városrészben.
A közlekedéssel kapcsolatban elhangzott,
hogy az elmúlt két és fél év alatt kilencezerrel nőtt a járművek száma a városban.
A Vásárhelyi út teljes felújításának tervei
elkészültek. A Batthyány utcától a Sóstói
útig kerékpárút, járda, közvilágítás és
csapadékcsatorna is épül majd. Több
ütemben valósul meg a beruházás, először
a Rádió utca és a logisztikai központ
között újítják fel a legrosszabb állapotban
lévő szakaszt, melyre decemberben írja ki
a közbeszerzési eljárást a város önkormányzata.

Dávid Renáta
Nyílt nap, sport, szakmai előadások és díjátadás
– tizenegyedik alkalommal szervezik meg a Gyermekvédelmi Napokat Fejér megyében november
19. és 23. között. A rendezvénysorozat a családok
éve programhoz is kapcsolódik, így a szakmai nap
fő témája a család lesz.

Ahogy a korábbi években, most is
színes programok várják a lakásotthonokban nevelkedő fiatalokat a
Gyermekvédelmi napok keretében.
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi
Központ igazgatója kedden ismertette
a részleteket. Elmondta, hogy a programsorozat legfőbb célja a gyerekek
jogainak érvényesítése, továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy a felnőtttársadalom felelőssége, milyenné
válik a felnövekvő generáció. Így az

ötnapos programsorozat minden
perce a gyermekekről szól majd.
A második nap a nevelőszülőké, ekkor adják át az Elfogadás díjat három
nevelőszülőnek, akik hosszú ideje
végzik ezt a szolgálatot. Ezután szakmai nappal várják az érdeklődőket.
A negyedik nap a támogatókról szól
majd, ekkor adják át a Gyermekekért
díjat azzal a szándékkal, hogy elismerjék azoknak a kiemelt támogatóknak a segítségét, akik hosszú éveken
keresztül kimagasló szakmaisággal
szolgálják a gyermekek ügyét.
A program utolsó napja nyílt nap lesz,
melynek során az érdeklődők a gyermekvédelmi szakellátás dégi, előszállási,
velencei valamint lepsényi, martonvásári, mezőfalvai, sárbogárdi és székesfehérvári intézményeiben betekintést
nyerhetnek a lakásotthonok életébe.

Fotó: Bácskai Gergely

Bácskai Gergely
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Az első nap idén is a sporté lesz. Futóverseny, focimeccs, sor- és váltóverseny is várja a gyerekeket.
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Köszönet az emlékdiplomás pedagógusoknak Irodát nyitott a Fiatalok Fehérvárért Egyesület
A HETILAP

Kurucz Tünde

Fotó: Simon Erika

Nyugdíjas pedagógusok vehették át emlékdiplomájukat november 8-án, csütörtökön a Városházán, ahol arany, gyémánt, vas és rubin okleveleket adtak át a tanári munka és az életpálya
megbecsüléseként. Székesfehérvár polgármestere a város közössége nevében fejezte ki köszönetét a pedagógusoknak.
G. P.

Cser-Palkovics András a megnyitón
kiemelte: a mai technológiai újdonságok óriási előnyöket hordoznak
magukban, és nincs olyan generáció, mely ebből ne részesülne. A
fiatalok készségszinten használják a legmodernebb eszközöket,
ugyanakkor meg kell tanítani őket
a veszélyekre, a kockázatokra és
azok elkerülésére. Az idősebb generációknál pedig az a fontos, hogy
ne féljenek, kezdjék el használni
az új technológiákat, mert még az ő
életükben is eljöhet az az időszak,
amikor a családi otthonukkal kapcsolatos ügyeiket, a pénzügyeiket
csak így tudják majd intézni.
Gréczy Szimonetta elnök elmondta, hogy a Fiatalok Fehérvárért
Egyesület 2015-ben alakult azzal a
céllal, hogy segítsen a fiataloknak
megtalálni a helyüket a városban.
A szervezet elkötelezetten segíti a
székesfehérvári hátrányos helyzetű
fiatalokat, elsősorban pályaorientációval és felsőoktatási tájékoztatással. Ugyancsak tanácsadással
támogatják az aktív munkaképes
korúakat a munka világában való
helytállásban illetve a negyvenöt év

Egy délelőtt környezetünk védelméért
Zöld piacot rendeznek november 17-én, szombaton 9 és 12 óra között a Jancsárkertben. Cél,
hogy a fenntartható jövő érdekében minél többen megismerjék a környezetbarát háztartást, a
szelektív hulladékgyűjtést.

Kép: Megyeri Zoltán

Háromszázadik alkalommal várja
vásárlóit a Jancsárkert termelői piac
szombaton. Ez alkalommal az érdeklődők megismerhetik a különböző környezetbarát csomagolóanyagokat, de vegyszermentes valamint
biotermékek is vásárolhatók.
A Depónia Nonprofit Kft. fontosnak tartja, hogy részt vegyen olyan

jellegű eseményeken, ami a környezetvédelemre és a környezettudatos
életmódra hívja fel a figyelmet,
ezért szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos játékokkal várják az
érdeklődőket.
A Gaja Környezetvédő Egyesület
szakemberei ökológiai lábnyom
számításával és komposztálási
bemutatóval készülnek annak érdekében, hogy minél többen védjék a
környezetet.
A zöld piaccal a szervezők szeretnék felhívni a figyelmet arra is,
hogy a termelők és a vásárlók csakis
egymást segítve tehetnek a környezet védelme érdekében.

Játékokkal, beszélgetésekkel és számos finomsággal vár mindenkit szombaton a Jancsárkert

Az iroda összes szolgáltatását ingyenesen
lehet igénybe venni

felettieket és a nyugdíjasokat igény
esetén képzéseken vezetik be a
digitális világba.
A FIFE és a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ néhány hónapja már együttműködik
a Segítő Fehérvár program keretében. Tisztl Henrik intézményvezető
kiemelte, hogy olyan szolgáltatásokat nyújt az iroda, melyekre a
rászorulóknak is szükségük lehet.
Az együttműködés pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy szolgáltató
intézménnyé válhassanak a székesfehérváriak számára.

Pedagógusok tanácskoztak
Schéda Szilvia
Harmadik alkalommal rendezték meg városunkban a Nemzeti Pedagóguskar megyei szakmai
konferenciáját. A megyeházán szó volt egyebek
mellett a digitális tanulás lehetőségeiről, a vezetői életpályamodellről, az iskolákban használandó KRÉTA programról, de az európai adatvédelmi
szabályozás alkalmazása is terítékre került.

A konferenciára a megye minden
részéről érkeztek oktatással foglalkozó szakemberek, hogy a szakmát
érintő legfrissebb információkhoz
jussanak.
„A Nemzeti Pedagóguskar országosan
is keresi a lehetőséget, hogy segítse
a pedagógusok munkáját. A területi
szervezeteknek pedig szintén kiemelt
és elhivatott feladata, hogy a helyi
pedagógusok körét meg tudja szólítani
azokkal az égető kérdésekkel, problé-

mákkal, melyekkel kapcsolatban első
kézből lehet információhoz jutni.” –
hangsúlyozta Vizi László Tamásné,
a Nemzeti Pedagóguskar országos
elnökségi tagja.
A szakmai nap egyik legfontosabb
témája volt a májusban hatályba lépett uniós adatvédelmi szabályozás,
a GDPR alkalmazása a köznevelési
intézményekben. Kozák András
köznevelési szakértő kiemelte:
két év felkészülési idő előzte meg
az általános adatvédelmi rendelet
bevezetését, ám a legtöbb intézményben még akadnak nehézségek
az alkalmazását illetően.
A hétfői programon az érdeklődők
előadásokat hallhattak a digitális
tanulás lehetőségeiről, a vezetői életpályamodellről és az idei
tanévtől bevezetett új elektronikus
naplórendszerről is.

Kép: Zsiday Ádám

Schéda Szilvia

Kép: Preszter Elemér

A Várkörút 42. szám alatt nyitott irodát a
három éve működő Fiatalok Fehérvárért Egyesület, mely egyénre szabott pályaorientációs
illetve munkaerőpiaci tanácsadással várja az
érdeklődőket.

Harmadik alkalommal gyűltek össze a szakemberek, hogy az oktatást érintő legfrissebb információkat megosszák egymással
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Új fogászati szék került a városi ügyeletre
Látrányi Viktória, Szabó Petra
Egy új, modern fogászati széket és hozzá tartozó
eszközöket kapott az Orvosok Házában található fogászati
ügyelet, ezáltal rövidülhet a rendelőben töltött idő is. A
mintegy hatmillió forintba kerülő eszközt városi forrásból
szerezte be a Humán Szolgáltató Intézet.

A rendelőben most egy húszéves gépet
cseréltek le. Varga Márta, a Humán Szolgáltató Intézet vezetője elmondta, hogy
önkormányzati beruházásból valósult meg
a beszerzés: „Az ügyeleten használt komplett
fogászati kezelőegység cserére szorult, a több
mint húszéves gép funkciói korlátozottan vagy
csak nagyon nehezen voltak már használhatók.”
A városi fogorvosi ügyeletet a székesfehérváriak ingyenesen vehetik igénybe.
Ünnepnapokon és hétvégén reggel nyolctól délután kettőig látják el azokat, akiket
valamilyen fogbetegség kínoz.

„Ennek az eszköznek a beszerzése része annak
az együttműködésnek, amit a fogorvosokkal
a tavalyi esztendőben elkezdtünk. Ennek az
együttműködésnek a felnőtt és gyermek háziorvosokkal már többéves hagyománya van. A
város fogorvosaival tavaly ültünk le először,
hasonló szakmai megbeszélés indult velük is.
Ennek az eszköznek a beszerzésével a közösen
megfogalmazott programot hajtjuk végre.”
– fogalmazott Cser-Palkovics András
polgármester.
A fogorvosok nevében Magvasi Zsuzsanna főorvos mondott köszönetet. A
szakember arról is beszélt, hogy sem a
pácienseknek, sem a fogorvosoknak nem
mindegy, milyen körülmények között, milyen környezetben zajlik egy-egy beavatkozás. Az új gép átadóján azt is elmondták,
hogy a Széchenyi utcai iskolafogászatra is
egy ugyanilyen komplex fogászati kezelőegységet vásárolt nemrégiben a Humán
Szolgáltató Intézet.

2018.11.15.

Fókuszban a fenntarthatóság

A HETILAP

Kurucz Tünde
Október végén a Parlamentben tartotta
ülését a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanács. A fórumon részt vett Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok
is, aki az Egészséges Városok Magyar
Nyelvű Szövetségének küldötteként
tagja a szakmai testületnek.

Az Országgyűlés 2007-ben
döntött a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács létrehozásáról, mely a fenntartható
fejlődés kérdéskörében egyeztető, véleményező, javaslattevő
testület.
A jelenleg harmincnégy fős
tanácsban a kormány mellett

Az apák szerepe

Fotó: Simon Erika

Látrányi Viktória

Hátsági-Horváth Miklós, Szabó Zsuzsanna, Magvasi Zsuzsanna és Kristóf Edit fogorvosok az új berendezéssel

Látszerész kisokos

Zalka Attila látszerész mester rovata

Látás és vezetés 2.rész
5. Akkomodáció, ill. alkalmazkodás. A vezetőnek könnyen kell fókuszt váltani az út és a
műszerfal között. A távoli és a közeli dolgok közti fókuszváltás képességét akkomodációnak
nevezzük.
6. Éjszakai vezetés. Biztonságos éjszakai vezetéshez látnunk kell a szembejövő autók vakító
fényszórója mögötti gyengébb fényben. Ehhez szükséges, hogy a szembejövő fényszóró okozta
ragyogásból a szemünk hamar rendbe jöjjön. 40 éves kor fölött az éjszakai vezetés gyorsan romlik,
az említett ragyogásnak a 20-30 év közötti vezetők szeme áll leginkább ellen. Az idősebbek éjjeli
látásromlásukat kompenzálhatják azzal, hogy lassabban vezetnek. Napszemüveget sohasem szabad
viselni éjjel, mert képtelenek leszünk észrevenni az autókat, a gyalogosokat és egyéb veszélyeket az
úton.
7. Színlátás. A színlátás is fontos része a vezetésnek; a vezetőknek fel kell ismerni, és meg kell
különböztetni az eltérő színeket. Akik tudják, hogy színtévesztők, meg tudják tanulni a
közlekedési színek megkülönböztetését helyzetük és fényerejük alapján. A vezetők gyakran nem
veszik észre, ha változik a látásuk. A legtöbb vezetőnek olyan problémája van, amit ha egyszer
észrevettek könnyedén korrigálni lehet.
Rendszeres szemvizsgálat: A szemészek következetesen nagy figyelmet fordítanak a
jogosítvány megszerzéséhez szükséges átfogó szemvizsgálatra és a vezetők rendszeres
vizsgálatára. A szemészek a következőket javasolják a vezetőknek:
- Rendszeresen vizsgáltassuk a szemünket, különösen a vezetés szempontjából.
- Ha szemüveget írnak fel a vezetéshez, hordjuk.
- A gyenge térlátást oldal- és visszapillantó tükrökkel és fejünk forgatásával kompenzáljuk.
- Ha nem megfelelő a mélységérzékelésünk, óvatosan előzzünk.
- Ne akasszunk semmit a visszapillantó tükörre, és pontosan állítsuk be azt. A szélvédő és a hátsó
ablak legyen tiszta és karcolásmentes, hogy ne törhesse a fényt.
- Időszakosan ellenőrizzük, hogy a reflektoraink mindegyike a megfelelő szögben és a maximális
fényerőt biztosítja-e.
Ne rohanjunk! A legtöbb látási probléma csak nagy sebességnél jelent komoly veszélyt !

HOYA Prémium Multifokális SZEMÜVEGLENCSÉK
-30% KEDVEZMÉNNYEL!*
Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457
www.zalkaoptika.hu

*Az akció 2018.11.13-2018.11.30-ig tart!

a gazdasági érdekképviseleti
szervezetek, a szakszervezetek, az egyházak, a tudomány
és a felsőoktatás intézményei,
a nemzetiségek, a parlamenti
frakciók képviseltetik magukat.
„Minden fejlesztés középpontja az
ember kell, hogy legyen. Városunkban és a szövetségben is arra
törekszünk, hogy a fenntarthatóság
mellett az egészséget is előtérbe
helyezzük. Ez egybecseng a WHO
mostani ciklusának üzenetével. Ezt
a szemléletet valamint az önkormányzati döntéshozói szintet is
szeretnénk képviselni a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanácsban.”
– mondta Östör Annamária.

A Fejér Megyei Család-, Esélyteremtő és
Önkéntesház a családok éve keretében
a családi közösségek erősítését célozza
meg. Ennek jegyében szombaton közös
tutajépítésre invitálják az érdeklődőket
tíz és tizenkét óra között. A Szabadművelődés Házánál fafaragó mesterek is
segítik a résztvevőket az alkotásban.

Az apák szerepe című programmal az édesapák családban
betöltött szerepére kívánják
felhívni a figyelmet. A férfiak

szerepe nemcsak a családfenntartásban és a védelmezésben
fontos, hanem a férfilét és az
apaság együtt jár a teremtéssel
és az alkotással is. A rendezvényen az apáknak és gyermekeknek közösen kell megépíteniük egy tutajt, melynek
jól illeszkedő alkotóelemei az
összetartó családot, az egymást kiegészítő és egymáshoz
kötődő családtagokat szimbolizálják. A művek elkészítésében
fafaragó mesterek segítik a
résztvevőket.
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Közéleti hetilap

Ismét movember a férfiak egészségéért
valaki a szűrővizsgálatról lemarad, az urológiai
szakrendelésre beutaló nélkül jelentkezhet a
kórház kartonozójában.
A korai stádiumban felfedezett prosztatarák
gyógyítható. Hermann János urológus főorvos
elmondta, hogy riasztóak a számok, hiszen a
prosztatarák változatlanul nagyszámú megbetegedést jelent hazánkban, és a daganat
okozta halálokok közül az első öt között
szerepel. A vizsgálat múló kellemetlenséggel
jár: a PSH értékének egy csepp vérből való
kimutatása mellett végbélen keresztül megtapintják a prosztatát.
A mozgalomhoz idén a fehérvári jégkorongosok is csatlakoztak: a klub menedzsmentje
mindent megtesz azért, hogy felhívja a lakosok figyelmét a szűrővizsgálat fontosságára.

Látrányi Viktória
Ismét a movember mozgalommal közösen hívja fel Székesfehérvár az urak figyelmét arra, hogy törődjenek egészségükkel. Ingyenes szűrőnapra várják november 17-én, szombaton
délelőtt a férfiakat a Család- és Nővédelmi Központba. A kampány az egyik legelterjedtebb férfibetegség, a prosztatarák
szűrésének fontosságára hívja fel a figyelmet.

Elsősorban azokat az urakat várják a vizsgálatra, akik ötven év felettiek és két-három
éve nem voltak vizsgálaton, illetve az olyan,
negyvenedik életévüket betöltött lakosokat,
akiknek a családjában előfordult daganatos
megbetegedés. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amit november 15-ig tudnak
megtenni a 70 380 9512-es telefonszámon. Ha
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Fejlesztik az egynapos sebészetet
A HETILAP

Szabó Petra
Városunkban is rövidülhet a kórházban töltött
idő, és jelentősen nőhet az ellátottak száma
az egynapos sebészetek fejlesztésére irányuló
projektnek köszönhetően.

Nyolcmilliárd forintos uniós támogatásból tizennyolc fekvőbeteg-ellátó intézmény húsz helyszínén valósítanak meg fejlesztéseket – köztük
a fehérvári Szent György Kórházban
is. Jellemzően traumatológiai, sebészeti, nőgyógyászati és szemészeti
beavatkozásokat tudnak elvégezni a
szakemberek az egynapos sebésze-

teken, amennyiben a beteg állapota
ezt lehetővé teszi.
Vitályos Eszter, az európai uniós
fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár szerint a fejlesztés nemcsak a
betegek, hanem az orvosok helyzetét
is könnyítheti. Csökken a pszichés
nyomás, ami a betegre nehezedik
azáltal, hogy nem otthoni körülmények között tud gyógyulni, hanem
kórházban kell több időt töltenie. Nő
a betegbiztonság, ami azt is jelenti,
hogy kevesebb kórházban töltött idővel csökken annak a veszélye, hogy
bármiféle kórházi fertőzést elkapjon
a beteg – hangsúlyozta az államtitkár.

Látrányi Viktória
Negyedik alkalommal rendeznek a KÖFÉM Művelődési
Házban városrészi szűrőnapot. November 17-én, szombaton
kilenc órától várják az érdeklődőket különféle alapvizsgálatokra.

Ez az egészségnap is szorosan illeszkedik
a város által kitűzött célhoz, miszerint
mindenkinek a lakóhelyéhez közel viszik a
szűrővizsgálatokat. Az elérhető szűréseket
a Humán Szolgáltató Intézet és a Szent
György Kórház szakemberei végzik. Ezúttal
is lesz általános állapotfelmérés, testsúlyés haskörfogatmérés, testzsírszázalék- és
testtömegindex-számítás, vércukor- és

koleszterinmérés, kardiológiai vizsgálat és
bőrgyógyászati szűrés, különös tekintettel a
melanomaszűrésre.
Dienesné Fluck Györgyi, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: nagyon
sokat jelent a környékbelieknek az, hogy valóban helybe jön egy-egy vizsgálat, előzetes
időpont-egyeztetés nélkül, ingyenesen.
Az egészségnapnak otthont adó intézmény
akadálymentesített, minden vizsgálatot
olyan helyiségben végeznek majd a szakemberek, melyek mozgássérültek számára
is elérhetők. A szűrőnap lebonyolítását az
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai segítik. A vizsgálatokon való részvétel ingyenes,
nincs szükség előzetes bejelentkezésre sem.

Kép: Körtvélyes Tivadar

A Köfémen folytatódnak a szűrőnapok

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár

A Vörösmarty Rádió műsora november 17-től 23-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 11. 17. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
10.10 Horgász magazin
11.10 Művésztársalgó
színházi magazin
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17:10 Szombaton 5-kor
ugyanott - Sasvári
Csilla műsora Vendég:
ifj. Major István
18.10 Könyvespolc
irodalmi műsor
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2018. 11. 18. Vasárnap

2018. 11. 19. Hétfő

2018. 11. 20. Kedd

2018. 11. 21. szerda

2018. 11. 22. CsütörtöK

2018. 11. 23. 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 Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10:10 Gazdit keresünk
az ASKA Menhely
lakóinak Vendég:
Molnár Tamásné
11.10 A család Vendég:
Pap Csilla
12:10 A tenisz Vendég:
Tóth Judit Bianca
13:10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 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
08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég:
Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető:
Kiss György
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Uzsonna 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: Ficsóri Erika
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: Ficsóri Erika

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
08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Mesterségem címere
11.10 Párbaj 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
18:10 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
08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
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
08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
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: Ficsóri Erika
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: Ficsóri Erika

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
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
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: Ficsóri Erika
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: Ficsóri Erika

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

A HETILAP

Vakler Lajos

A hagyományokhoz hűen a Pelikán
Galéria ad otthont a Székesfehérvári Művészek Társasága kollektív
tárlatának. Az évzáró, összegző alkotói találkozó és vásár megnyitóján
Cser-Palkovics András polgármester
köszöntőjében kifejezte meggyőződését, hogy a fehérvári alkotóközösség és a város együttműködésének
erősítése kivételesen fontos Székesfehérvár kulturális életében: „A Téli
tárlat abból a szempontból összefoglalja
az évet, hogy megismerhetjük a művészek látásmódját, megtudhatjuk, hogy
a kortárs művészetben miként jelennek
meg azok a nagy kérdések, amelyek
foglalkoztatnak bennünket. Mindig
izgalmas, hogy mit alkotnak nekünk, a
szélesebb művészetet kedvelő közönségnek. Az, hogy nagyon sokan kíváncsiak
erre a kiállításra, a legjobb visszaigazolás a művészeknek, hiszen a látogatók
ezzel véleményt formálnak a művészeti
alkotásokról. Egyúttal tájékoztatom a
Fehérvári Művészek Társaságát arról,
hogy Szűts Angélát, művésztársukat
kértem fel arra, hogy művészeti tanácsadóként segítse az önkormányzat munkáját. Ő ezt vállalta, így megkezdődött a

Vakler Lajos

Fotó: Kiss László

Nagy érdeklődés mellett megnyílt a Székesfehérvári Művészek Társaságának csoportos
kiállítása a Pelikán Galériában.

Cser-Palkovics András polgármester a kiállítás megnyitóján kifejtette: szükség van a város és a művészek együttműködésére

közös munka. A célom ezzel a döntéssel
az, hogy a művészek és az önkormányzat közötti kapcsolatot szorosabbá
tegyük, hogy egy-egy terület, közösség
életéről ötletek, javaslatok, problémafelvetések fogalmazódjanak meg. Vannak
közös terveink, amelyekkel segíthetjük
a művészeket, akik így segíthetik a
közösséget is.”
A társaság régi és újabb tagjai is
szerepelnek a Pelikán Galériában.

Mindenki maga dönthette el, mivel
jelenik meg a kollektív tárlaton.
Szűts Angéla, aki képzőművészként
a résztvevője, kurátorként pedig a
tárlat őrangyala, úgy fogalmazott:
fontosnak tartja, hogy évről évre
megmutathatják magukat a művészetkedvelők népes közönségének.
A munkák között rácsodálkozhatunk a stíluskavalkád adta csodákra:
ki-ki a maga művészi eszközeinek

Csak még egyszer előre!

Minden film vége a következő kezdete. Közhelyes ez a mondás, de van
igazságtartalma, hiszen rövidesen megkezdődik a Sipos Gyula-etűd második
részének forgatása.
Befejeztük az első film forgatását,
és volt bennem egy üresség. A
vágás után az jutott eszembe, hogy
ennek nincs vége. Arra gondoltam,
amit a nagyapám mesélt, hogy
amikor a Piavénál október 26-án
súlyosan megsebesült, miután
hazahozták, fél évig tartott, míg felépült. Azt hitte, vége a háborúnak,
és egyszer csak megjött a behívó
a Vörös Hadseregbe. Azt akarom
ezzel mondani, értem, hogy vége
van valaminek, de mi történik azután? Hogy tudnak ezek az emberek
visszailleszkedni a társadalomba?
Miként sikerül ezt megfogalmazni az új
filmben?
Sajnos ezt a szerepet már nem Matus Gyuri barátunk fogja játszani,
de ugyanúgy egy keretbe szeretném
foglalni, mint az első filmben.
Sipos Gyula már egy nagyon idős
ember, hiszen 1958-ban fejeződik
be a film – ő egyébként 1959 októberében távozott az élők sorából.
A történet szerint a halálos ágyán

Fotó: Kiss László

Az elmúlt esztendőben mutatták be Burján
Zsigmond Csak még egyszer előre! című
filmjét, mely a Magyar Királyi 17-es Honvéd
Gyalogezred katonái és legendás parancsnoka,
Márkosfalvi Sipos Gyula ezredes történetét
dolgozza fel, emléket állítva az I. világháborúban harcoló magyaroknak.

Rövidesen elindul a Csak még egyszer előre!
filmetűd második részének forgatása

egy nővérnek meséli el, eleveníti
fel, mi történt a nagy háború után.
Eljutunk Trianonig. A második film
utolsó előtti jelenetében 1920. június ötödikét írunk. Ez az a dátum,
amikor a fehérvári Friss Újságban,
Trianon másnapján olvassák az
emberek és tudatosul bennük – a
filmben egy kocsmai jelenetben
– hogy pontosan mi szerepel a
békeszerződésben. Az eredeti cikk
címe: Harangoznak. Azt szeretném
bemutatni, hogy akkor és ott az
emberek ezt hogyan élték meg,
mit értettek belőle. Nagyapám azt
mesélte, hogy nem hitték el. Azt
mondták, ilyet nem lehet csinálni,
aztán amikor mégis megtörtént,

ott álltak és nem értették. Sipos
Gyula sem, aki a Ludovikán végzett
és tanult a bécsi katonai akadémián is. Ezt a pillanatot szeretném
elmesélni. A filmben lesznek olyan
adalékok, amikről korábban nem
is tudtam. Volt például Fehérváron
egy vagonváros. 1919-től azokat
az állami tisztviselőket, akik nem
esküdtek fel a román államra,
kiutasították, s a nagyvárosokban,
így Fehérváron is a vasútállomáson,
Pullmann-kocsikban éltek egészen
1922-ig.
Tehát ez csak egy látszólag szikár
történet, de nagyon is bonyolult és
mély. Hogy állsz a forgatókönyvvel és
milyen szereposztásban gondolkodsz?
A forgatókönyv nyolcvan százalékban kész van. A szereposztásról
annyit, hogy Matus György helyett
a nagyon idős Sipos Gyulát Tűzkő
Sándor játssza, s ugyanaz a csapat
alakítja a többi karaktert is, akik
az első filmben már bizonyítottak. Gondolok itt Szigeti Annára,
Barbély Gáborra, Balogh Mihályra,
Győri Mihályra, Szabó Miklós Bencére, és Jásdi Balázs hagyományőrzői is szerephez jutnak.
Mikor kezdődik a forgatás?
Januárban mindenképpen el kell
kezdenünk az első és rendhagyó
módon a legutolsó jelenettel.
Nekem és mindnyájunknak kön�nyebbség lesz így lelkileg, mert ez
meghatározza, hogy honnan hová
szeretnénk eljutni.
Mi lesz a címe?
A film munkacíme Szégyen, de ez
természetesen nem végleges.

széles tárházával nyitott kaput a
művészetkedvelők világa előtt.
Láthatunk iróniát, álomszerűt, meghökkentőt vagy éppen harmóniát,
nyugalmat sugárzót.
A Téli tárlat december 21-ig látható,
december 15-én pedig Zsákbacserép
címmel karácsonyváró rendezvényre is sor kerül, melynek vendégei
egyedi kerámiák tulajdonosai
lehetnek.

Nemzetközi csellófesztivál lesz Fehérváron
Rába Henrietta
November végétől az egész várost betölti a
zene. Nemzetközi csellófesztivál kezdődik a
jövő hétvégén Székesfehérváron. A külföldről
és Magyarországról érkező művészek célja
elsősorban a tanulás.

Az ősz folyamán, tél elején a zene
lesz a középpontban városunkban:
november 25-től nemzetközi csellófesztiválnak ad otthont Székesfehérvár. Az egy hét közös tanulás
jó alkalom arra, hogy a különleges
képességű magyar és külföldi
csellisták megmutatkozzanak. A
huszonkét résztvevőt brazil-svájci,
chilei-német, német-brazil nemzetközi hírű mesterek mentorálják
majd.
Szili Gabriella, a Cellofest Nemzetközi Csellófesztivál fesztiváligazgatója elmondta: „Mindenféle országban
más-más iskolák működnek. Egymástól
nagyon sokat tudnak tanulni, így válik
egységessé a tanulmányuk a csellótanulás folyamán.” Székesfehérvárról
egy csellista vesz részt a fesztiválon,
Hérics Csenge.
A Hermann László Zeneiskola dísztermében hallgathatja meg a közönség a nyitóhangversenyt. November
25-én 18 órakor elsősorban szóló
műveket adnak elő a művészek.
Az egyhetes program zárásaként a
Hiemer-házban december 2-án 19
órától csellózenekar játszik, kamara- és szólóművekkel szerepelnek a
fesztivál csellistái. A hangversenyek
ingyenesen látogathatók.

Közéleti hetilap
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Tíz produkció a Fehérvár Táncosa döntőjében
A HETILAP

Papp Brigitta

A Fehérvár Táncosa versenyre a nyári
felhívást követően mintegy ötven
táncos jelentkezett, majd a beküldött
videók alapján válogatta ki a zsűri azt
a tizenhat – szóló, páros és csoportos – produkciót, melyek tagjai az
augusztusi felkészítő táborban részt
vehettek. Hogy hogyan sikerült az a
bizonyos felkészülés, azt vasárnap a
Malom utcai Táncházban mutathatták
meg a versenyzők a zsűrinek.
Márpedig a zsűriben helyet foglaló szakemberek – Tihanyi Ákos, a
Madách Színház koreográfusa, Szakál
Attila táncművész, koreográfus,
táncpedagógus és Egerházi Attila, a
Székesfehérvári Balettszínház igazgatója – láttak már a tánc világában
egyet s mást, így a táncosoknak nem
volt könnyű feladatuk.
„Elsősorban az előadókészségre, a
technikai tudásra koncentrálunk, de a
zeneválasztás és az, hogy ki mennyire
éli bele magát a produkcióba, szintén
nagyon fontos szempontok.” – mondta
el Tihanyi Ákos.
Az elődöntő produkcióit követően
a zsűri végül úgy határozott, hogy a
döntőben a Destiny, a Free Spirit

Fotó: Turáni-Kerkay Zita

A tehetségkutató verseny vasárnapi elődöntőjében
tizenhat formáció táncosai mérkőztek meg a Malom
utcai Táncházban.

A döntőt december kilencedikén rendezik a Vörösmarty Színházban

Angels, a Free Spirit Babes, a Free
Spirit Infinity, Jenei Márton, Kindl
Gábor, a Megadance, Mészáros
Marcell, Tátrai Réka valamint a Tujner
Anikó–Vincze Franciska duó versenyez majd a Fehérvár Táncosa címért.

Cser-Palkovics András polgármester
szerint öröm, hogy a városban ennyi
tehetséges fiatal él, akik a városi
tehetségkutató versenyeken be is mutatják tudásukat: „A fiatalok megérdemlik ezt az esélyt, a városnak pedig az a

dolga, hogy számukra ezeket a kereteket,
a versenykörülményeket biztosítsa, és
ami sokkal fontosabb, hogy azokat a
szakembereket is, akik segítik őket abban,
hogy fejlődni tudjanak. Ráadásul a tánc
nagyon közel áll Fehérvárhoz!”
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Negyven éve nincs köztünk Nagy László
A HETILAP

Gáspár Péter

„Amikor a Szent István-emlékév
alkalmából felújítottuk ezt a csodálatos
termet, az volt vele a célunk, hogy igazi közösségi tere legyen Fehérvárnak.
Szimbolizálja és megjelenítse a város
egészét. Ezért nagyon fontos – túl
azon, hogy a város legfontosabb ügyei
ebben a teremben dőlnek el – hogy
széles körben használják ezt a termet,
legyenek folyamatosan tudományos,
kulturális és közösségi programok,
melyek keretében mi magunk városként is fel tudjuk hívni egy-egy terület
fontosságára a figyelmet.” – hangsúlyozta köszöntőjében a Városháza
Dísztermében Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere, majd hozzátette: „Mindehhez
az irodalmi élet különös mértékben és
fontossággal tartozik hozzá, értékekről
és arról szólva, hogy milyen világot
képzelünk el a jövőben, és mit gondoltak erről elődeink.”

Fotó: Simon Erika

A költő halálának negyvenedik évfordulóján
szimpóziumon mutatta be Nagy László életművét
a fehérvári közönségnek az Aegis Kultúráért és
Művészetért Alapítvány a Magyar Művészeti
Akadémia és Székesfehérvár önkormányzata
támogatásával. A szimpózium kiemelt célja volt,
hogy Nagy László művészetének értelmezését és
európai horizontját a hazai közönség számára is
elérhetővé és befogadhatóvá tegye.

A szimpózium kiemelt célja volt, hogy Nagy László művészetét a hazai közönség számára is
befogadhatóvá tegye

Ima a családokért

„Hűségem mindig kötött a néphez,
akitől származom, akinek a nyelvén
írok. Hű akartam lenni a magyar
költészethez. Költészetünknek a
Balassitól József Attiláig és később
is eleven fő vonalához: ami nemcsak síkraszállást jelent megmaradásunkért, hanem azt a gondolatot
is kifejezi, hogy fölösleges áldozatok nélkül jussunk közelebb a már
megbűnhődött eszményi jövőhöz.”
– idézte Nagy László hűségről írt
gondolatait Jánosi Zoltán irodalomtörténész.
A negyven éve elhunyt irodalmár
költészetéről Lázár Balázs színművész, költő tartott előadást. Nagy
László és Takács Imre barátságáról
Bakonyi István irodalomtörténész
szólt, míg műfordítói életművét
Zsille Gábor költő, a Magyar
Írószövetség Műfordítói Szakosztályának elnöke mutatta be. Az
ismeretlen Nagy László címmel
Urbán László irodalomtörténész,
Nagy László továbbélése a kortárs
lírában címmel pedig Falusi Márton költő, író tartott előadást.
A szimpóziumon Nagy László Ha
döng a föld című versét Jenei Márton László, Dióverés című versét
Nyári Ádám szavalta el, míg a fehérvári fiatalokból álló 21 Gramm
Akusztik az általuk megzenésített
verseket adták elő.

Pipaccsal a hősökért

László-Takács Krisztina

Vakler Lajos

Az első magyar szent család napján a családokért, a nemzetért, az Eucharisztikus Kongresszusért,
hazánk keresztényi küldetésének teljesítéséért imádkoztak a Prohászka-templomban. Hagyomány,
hogy ilyenkor az ünnepi szentmisén a hívek és a papság mellett Szent István, Boldog Gizella és
Szent Imre ereklyéi is jelen vannak.

Centenáriumi megemlékezés és fotókiállítás
idézte meg az I. világháború befejezésének
évfordulóját. Székesfehérváron a Művészetek
Háza Nagy Ottó Sándor galériájában országos
fotókiállítással emlékeztek a nagy háború
hőseire, áldozataira.

„Abban a világban, amelyben a szekuralizáció nagy erővel lép fel és követeli magának az
ember szívét, lelkét és gondolkodásmódját is, még inkább fontos, hogy tanúságtevő keresztények legyünk. Nem várhatjuk el, hogy egyetlen család az egész világot hitre térítse és azt sem,
hogy egy nemzetet, ahogy ezt az első magyar szent család tette. De a körülöttünk élőknek át
kell adnunk a hit világosságát. Hogy azoknak, akik látják keresztény életünket, a keresztény
tanúságtételünkért folytatott harcunkat, a hit öröme felragyogjon!” – hangsúlyozta beszédében Spányi Antal. A megyés püspök imádkozott a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus missziós
keresztje előtt a magyar szentek és boldogok közbenjárásáért, hogy a családok igaz, tiszta
keresztény életet tudjanak élni.

Fotó: Tar Károly

Fotó: Simon Erika

1918 tizenegyedik hónapjának, tizenegyedik napjának tizenegyedik
órájában ért véget az I. világháború. Száz évvel később, november 11-én délelőtt 11 órakor
két percre a világon megállt az élet,
hogy így emlékezzenek azokra, akik
feláldozták életüket hazájukért.
Csiák Gyula, az ötletgazda és a
kiállítás kurátora szerint a Pipacs
pályázatra olyan alkotásokat
vártak, amelyek összekapcsolják a

háború tagadását, a béke igenlését,
a gyertya lángját és a vér virágát, a
pipacsot.
A tárlat megnyitóján Spányi Antal
megyés püspök, a Magyar Karitász
elnöke köszönetet mondott mindazoknak, akik az első nagy világégés centenáriumán művészi elképzeléseikkel idézték meg a hősök
emlékét. Deák Lajosné önkormányzati képviselő, a közgyűlés határon
túli magyarokért felelős tanácsnoka
örömének adott hangot, hogy ilyen
nagyszámú alkotó jelentkezett a
pályázatra.
A kiállításon a Kákics együttes és az
I. István Szakgimnázium növendékei korabeli dalokkal és versekkel
köszönték meg eleink helytállását.
A kiállítás december 7-ig tekinthető
meg a Művészetek Házában.

A végtelen rónákon a pipacstenger őrzi a hősök emlékét
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A gonoszságtól a pornófüggésig
A HETILAP

Zimbardo professzor előadása Fehérváron

mat jelent, olyan hatalmat, ami
lehetővé teszi, hogy másoknak
szenvedést okozzunk, másokat
kihasználjunk, az ellenségnek
tekintett embereket megsemmisítsük. Zimbardo megkülönbözteti az egyénekben lakó gonoszt,
a szituációk, helyzetek eredményeként létrejövő gonoszt és a
szisztematikus vagy rendszerszintű gonoszságot.

Gáspár Péter
A világ talán leghíresebb élő pszichológusa, a világhírű szociálpszichológiai kísérlet, a stanfordi börtönkísérlet kitalálója,
Philip Zimbardo tartott előadást Székesfehérváron, a Hősök Tere Kezdeményezés
és az Arconic-Köfém Kft. szervezésében.
A Köfém Művelődési Házban a professzor
több száz fiatal előtt beszélt a társadalomban létező gonoszság fajtáiról, a régi
és új típusú félénkségről és arról, hogyan
lehetünk a hétköznapok hősei.

A gonoszság elsősorban hatalom
Zimbardo ötven éven keresztül
volt a Stanford Egyetem profes�szora, itt végezte el a világ egyik
leghíresebb szociálpszichológiai
kísérletét, a stanfordi börtönkísérletet, amiből 2015-ben egy
hollywoodi filmdráma is készült
Kyle Patrick Alvarez rendezésében.
Az azóta számos kritikával
illetett kísérletről a professzor
előadásában elmondta, hogy

Fotók: Bácskai Gergely

Philip Zimbardo szicíliai bevándorlócsalád gyermekeként
nőtt fel a New York-i Dél-Bronx
egyik gettójában. Elmondása
szerint meghatározó „élmény”
volt számára a betondzsungel, a
zöld növényzet teljes hiánya és
a gettóban élő gengszterek viselkedése, akik pénzért bűncselekmények elkövetésére próbálták
rávenni a fiatalokat. Már gyerekként egy szociálpszichológus
fejével azon gondolkozott, miért
van az, hogy vannak olyanok,
akiket könnyen elcsábít a gonoszság, míg mások ellenállnak
a kísértésnek.

Szégyenlősség a huszonegyedik
században

Zimbardo professzor nevéhez fűződik a híres stanfordi börtönkísérlet

újsághirdetés útján keresett
résztvevőket, végül a hetvenöt
jelentkezőből huszonnégy főt
választottak ki személyiségtesztekkel – olyanokat, akik mentálisan a legegészségesebbek voltak.
Őket két csoportra osztották:
fogvatartottakra és börtönőrökre. Az eredetileg kéthetesre
tervezett kísérletet a hatodik
napon be kellett fejezni, mert
a résztvevők túlzottan valóságosnak élték meg a kísérletben
kapott státuszukat: a börtönőrök
kegyetlenkedni kezdtek, a rabok
pedig fellázadtak és többen idegösszeroppanást kaptak.
A professzor, aki hosszú évtizedeken keresztül kutatta a gonosz
természetét, hangot adott annak
a meggyőződésének is, hogy
a gonoszság elsősorban hatal-

Zimbardo beszélt a félénkséggel kapcsolatos kutatásairól és a 2016-ban megjelent
Nincs kapcsolat – hová lettek
a férfiak? című könyvéről is,
ami a fiatal férfiak videojátékés onlinepornó-függőségével
foglalkozik.

A terem teljesen megtelt

„Régebben, a múltban a szégyenlősség az volt, hogy valaki nem
tudta, hogyan tájékozódjon a társadalmi térben, hogyan küzdje le
az elutasítástól való félelmet. Az
újfajta szégyenlősség azt jelenti,
hogy nem vagyunk hajlandóak
iránymutatást kérni, és nem is
akarunk kapcsolatba kerülni másokkal. Sok fiatal férfi inkább azt
részesíti előnyben, hogy virtuális
valóságban éljen.” – fogalmazott
a professzor, aki szerint ebből
a bonyolult világból, a nők, a
család és a tágabb társadalom
túlzott elvárásai elől jelent
menekvést a fiatal férfiaknak a
videójáték és a pornó.

Kamu volt a börtönkísérlet?

Az előadáson a huszonegyedik századi szégyenlősségről is szó volt

A világ talán leghíresebb szociálpszichológiai kísérletéről
júniusban megjelent egy leleplező
cikk a Medium nevű pszichológiai
szaklapban, ahol a szerző, Ben Blum
résztvevőkre és hangfelvételekre
hivatkozva azt állította: a kísérlet irányított volt, a résztvevők
utasításokat hajtottak végre, így
a vizsgálat végeredménye nem
hiteles.
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Hercegnő a szomszédból

László-Takács Krisztina

Katona Klaudia musicalszínész

tizenhat. Szerették volna, ha az
előadás hiteles lenne. Annak ellenére, hogy a szerep kifejezetten egy
fiatal lányt kívánt, zeneileg nagyon
nagy kihívást jelentett, mert nagyon
nagy íveket kellett beénekelni, érett
női hangot és kiforrott zenei tudást
igényelt.
De te sem ma kezdted az éneklést…
Hatéves korom óta tanulok énekelni. Olyan neves művészek tanítottak, mint Toldy Mária, Nádas
Veronika, Szabó Magdolna vagy
Kéringer László, vagyis a a musicaltől egészen az opera műfajáig
tanultam hangképzést.

Fotó: Jardek Szabina

Mi a titkod, hogy boldog vagy?
Ez nem olyan, hogy egyfolytában
boldog az ember, de mindig keresem a harmóniát, a belső békét,
hogy megtaláljam a világ és önmagam között az egyensúlyt.
Húszévesen ezek komoly gondolatok.
Ennyire tudod, hogy mit akarsz?
Hatéves korom óta tudtam, hogy
mit szeretnék az életemmel kezdeni.
Körülbelül tíz évre tervezek előre
A, B, C, D, Zs tervekkel. Most is egyszerre több van, ezeket igyekszem
megvalósítani.
Most éppen ott tartunk, hogy te játszod
Hófehérkét egy nagyszabású, az ország
több nagyvárosában bemutatott musicalben. Ez is a terv része volt?
Tipikusan az a lány voltam, aki mindig hercegnő szeretett volna lenni.
A Disney-filmekben a hercegnők a
szépséget, a bájt, a kedvességet, a kiegyensúlyozottságot testesítik meg.
Akikről én szoktam olvasni, élő személyek, volt hercegnők, királynők,
főnként erős, független karakterek.
Ez a kettősség az, ami vonz: kedves,
visszahúzódó, szerény, ugyanakkor
erős, bátor és harcos.
Hófehérke szerepe hogy talált meg?
Tavaly szeptember elején felhívtak,
hogy rám gondoltak. Nem volt
kérdés, hogy elvállalom-e. Nagyon
ritka, főleg ebben a szakmában,
hogy casting nélkül így megtalálják az embert egy szereppel. Fiatal
lányt akartak, hiszen Hófehérke
a Grimm-mese szerint tizennégy
éves, a Disney-feldolgozásban pedig

Fotó: Kiss László

Látni őt az órásplakátokon, visszamosolyog
a tejesdobozról, tele van vele az internet, de
ismerős lehet a tévéreklámokból is. Mégsem az
óriásplakát jutott eszembe, amikor a Hófehérke
musical főszereplőjével, Katona Klaudiával
találkoztam. Inkább egy kedves lány a szomszédból, akivel ugyanúgy lehet csacsogni egy
kávé mellett bármiről, mint egy régi barátnővel.
Allűrök nélkül, alig sminkben, s mintha ugyanott
folytatnánk a beszélgetést, ahol abbahagytuk.
Pedig még el sem kezdtük! „Bármiről beszélgethetünk, boldog vagyok!” – mondta könnyedén,
és belekortyolt a kókuszlattéba.

A Hófehérke bemutató sajtótájékoztatóján a herceget alakító Solti Ádámmal

Egy hatéves kislány elhatározza, hogy
énekelni akar, sőt mi több, egészen
pontosan musicalszínésznő szeretne
lenni. Mennyire vették ezt a szüleid
komolyan?
Úgy gondolták, hogy ez egy kislány
naiv álma, amit ugyanúgy kinő
majd, mint azt, hogy állatorvos
szeretne lenni. Az élet végül mindig
ebbe az irányba terelt, valahogy úgy
álltak a csillagok, hogy tizennégy
éves koromban mégiscsak eljutottam a Budapesti Operettszínház
színpadára.
Vidéki diákként ez nem kis teljesítmény!
Itt kezdtem a Hermannban énekelni, először népdalt tanultam, amit
nem nagyon szerettem. Két év után
Szabó Szilviához, az Országos Musicalkurzus vezetőjéhez kerültem,
aki öt-hat évig tanított énekelni. A
Musicalkurzus egyik nyári táborában fedezett fel Somogyi Szilárd,
így kerültem az Operettszínházba,
a Pesti Broadway stúdióba, ahonnan szépen megtaláltak a feladatok.
Mi volt az első szereped?
Az első nagyobb szerepem Márta
volt az Isten pénzében. Ezután jött
az első főszerepem a Mária főhadnagy Máriájaként, majd Serena a
Fame-ben, azt a darabot imádtam,
gyönyörű emlékem!
Mitől volt jó?
Ez volt az első nagyszínpadi főszerepem, és az a karakter egyszerűen
én voltam. Serena egy tizenhét
éves lány, én pont tizenhét voltam,
és ugyanazokkal a problémákkal
küzdött meg, amelyekkel akkor épp
én is küzdöttem. Nagyon eggyé váltunk: a naivsága, a világlátása, az,

hogy mit csinál, amikor szerelmes,
szóval minden!
Mennyire érezted gyermekként annak
az esélyét, hogy lehetsz ebben a szakmában valaki?
Gyerekként játéknak fogtam fel:
betettem az adott musicalt a CDlejátszóba, és azt játszottam, hogy
színésznő vagyok: végigénekeltem
a darabokat, sokszor négy-öt órákat
énekeltem. Szegény szüleim! Csoda, hogy nem raktak ki otthonról!
Nemcsak játszottam, hanem el is
hittem, hogy színésznő vagyok,
pedig csak egy magnó volt és én.
Hiszek a gondolat teremtő erejében, vagyis ha hiszel valamiben
és sokat gondolsz rá, abban élsz,
teszel érte, akkor az megvalósul.
Persze ahogy kezdek felnőni, egyre
nehezebb erre ráhangolódni, mert
hiába hiszel valamiben, mellette
rengeteg negatív élmény, arculcsapás ér. Többször kezd el kételkedni az ember abban, hogy
elérheti a céljait. Gyermekként
ez valahogy hiányzott belőlem,
csak az volt bennem, hogy előttem
áll az élet, és minden nap úgy
hunytam le este a szememet, hogy
színésznő leszek. Egyszer csak
tényleg ott álltam, megvalósult,
ráadásul minden úgy, ahogy szerettem volna.
Hogy szeretted volna?
Egyszer azt álmodtam, hogy éneklek
az Operettszínház válogatóján.
Ott ülnek azok az emberek, akik
fontosak ebben a szakmában, és az
énekemmel úgy elkápráztatom őket,
hogy megkönnyezik. És tényleg ez
történt a valóságban is!
Mit énekeltél nekik?
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Fontos a külső adottság, az ének- és
tánctudás, de ha nem tudsz belülről
énekelni, átélni a szerepedet, akkor
az egész semmit nem ér. Mindig
szerettem tiszta játékokat játszani, próbáltam minél jobban úgy
játszani, hogy magamon átszűrjem
az adott karaktert, átgondolni, hogy
én, Katona Klaudia mit tennék az
adott helyzetben, mert akkor vagyok
hiteles.
Ahhoz, hogy az ember elengedje a rivalizálást, azt, hogy ne arra koncentráljon,
kimit szól a döntéseidhez, a döntéseihez,
a viselkedéséhez, komoly önismeret és
magabiztosság szükséges.
Történtek olyan dolgok, amelyek
arra predesztináltak, hogy eljussak
erre a pontra. Választanom kellett:
vagy elfogadom önmagamat, a
lehetőségeimet és az egyéniségem
mentén élek, vagy idegösszeomlást
kapok. Inkább az előbbi mellett
döntöttem. Ennek másfél éve.
Volt egy rossz időszakom, amikor
depresszióval küzdöttem, mert nagyon nehezen viseltem el a színházi
mókuskereket, azt, hogy mindig

ni. Szeretem a hivatásomat, mindig
is ezt szerettem volna csinálni,
de egy életem van, és az élet nem
csak ebből áll. Szeretnék családot,
gyermeket, jó egzisztenciát, és nem
biztos, hogy szeretném december
24-én otthon hagyni a gyermekemet,
mert éppen játszanom kell.
Mire szakosodnál jogászként?
Családjoggal nem szeretnék foglalkozni, azt nem bírná a lelkem. Talán
minden jogászt a büntetőjog érdekli
leginkább, de a nemzetközi jog is
tetszik.
Beszélsz nyelveket, a musical meg
amúgy is nemzetközi műfaj, ráadásul a
nemzetközi jog is tartogathat külföldi
lehetőségeket. Van ilyen jellegű terved
is?
Volt, de végül nem mennék el hos�szú távra külföldre, itthon szeretnék
boldogulni.
El tudod képzelni, hogy tíz év múlva
jogászként éled a mindennapjaidat?
Igen, mert az igazság nagyon fontos
számomra. Mindig frusztrált, hogy
nem ismerem a jogaimat, mert nem
tanítják meg az embereknek, hogy

nemrégiben, a Hófehérke kapcsán
találkoztunk először, ő játssza
a musicalben a tükröt. Annyira
összebarátkoztunk, hogy elválaszthatatlanok vagyunk, a mindennapom része lett. Van egy gyerekkori
barátnőm is, ő fehérvári, tizennégy
éve ismerjük egymást, és ma is napi
szintű a kapcsolatunk.
Szerencsésnek érzed magad? Vagy a
siker nem is szerencse dolga, hanem a
beletett munkáé?
Kell, hogy jól álljanak a csillagok. Láttam olyat, aki lehet, hogy keményebben dolgozott, mint én, és nem jutott
el idáig. Jókor kell lenni jó helyen, és
hinni is kell abban, amit csinálsz.
Milyen volt meglátni magad az óriásplakátokon?
Mindig azt gondoltam, hogy ha
majd látom magamat az óriásplakáton, akkor az milyen felemelő, fantasztikus érzés lesz. Most viszont az
van bennem – és ebben lehet, hogy
negatív a gondolkodásom – hogy ez
is csak öt percig tart.
Talán mégsem, hiszen ez a pályád része,
és nem egy valóságshow huszadik

milyen jogaik vannak. Kitaláltam egy
B tervet, hogy ne tudjanak sarokba
szorítani, hogy soha ne kelljen olyat
elvállalnom, amit nem szeretnék,
hogy ne váljak kiszolgáltatottá.
Amikor ezt eldöntötted, mi változott?
Több időm lett a barátaimra, a magánéletre, felszabadultabb lettem!
Például rendszeresen találkozom
a barátnőimmel, szinte minden
napra jut valaki, és mindenkitől
más impulzust kapok, mert annyira
másként gondolkodnak. Az egyik
legjobb barátnőm is színésznő,
Andrádi Zsanett, akin tulajdonképpen felnőttem – ő volt a Vámpírok
báljában Sarah. A darabot még
kislánykoromban láttam, éppen
vele, és ebbe a szerepbe már akkor
szerelmes lettem. Zsanett-tel csak

szereplője vagy, aki bolondot csinál
magából csak azért, hogy egy hétig
megismerjék az utcán.
Ez igaz, de a siker, az ismertség ebben a szakmában mégiscsak hamar
elmúlik, pláne ma, amikor olyan
verseny van, hogy soha nem lehetsz
biztonságban. Ki tudja, hogy holnap
megcsörren-e a telefon, hogy hívnak-e újabb szerepre? Az élet nem
egy óriásplakáttól lesz több, hanem
attól, hogy amikor a tükörbe nézek,
önmagamat látom. Attól, hogy
egyáltalán bele tudok nézni abba
a tükörbe. Attól, hogy élvezem azt,
amivel éppen foglalkozom. Attól,
hogy a családommal tudom tölteni
az időt, azokkal, akiket szeretek.
Nem akarom, hogy egy óriásplakát
legyen életem csúcspontja!

Fotó: Szalai László

A dal címe: Nincsenek csodák. Az
Abigélben énekli ezt Vitay Georgina.
Az ember belecsöppen egy társulatba,
ahol kemény munka vár rá, és ez fizikai
illetve lelki értelemben is megterhelő.
Egyszóval nem leányálom!
Ez így van. Ugyanakkor nagyon hálás vagyok, hogy húszéves koromra
olyan dolgokat tapasztaltam meg,
amit mások csak harminc-negyven éves korukra. És persze egy
tizenhat-tizenhét éves lány nagyon
nehezen dolgozza fel a csalódásokat. Amikor nem kapsz meg egy
szerepet, amit nagyon szeretnél,
amibe ezer százalékot beletettél.
Vagy ha a színházi próbafolyamatot
vesszük, ahol a hangos szótól a nyilvános sértésig sok minden elhangzik. Szerencsére mindig voltak olyan
emberek, akikre bármikor számíthattam, és számíthatok most is.
Tizennégy évesen már Pesten laktál?
A fehérvári Lánczos Kornél Gimnáziumban magántanuló voltam, és
amikor óráim voltak Pesten, akkor
beültünk édesanyámmal a kocsiba,
ő vitt és hozott minden alkalommal.
Amikor elvégeztem a gimnáziumot,
Budapestre költöztem.
Azóta is az operettben vagy?
Az élet úgy hozta, hogy egy kicsit
kiszakadtam abból a közegből.
Jelenleg a Hófehérkében szerepelek,
illetve a Diótörő és egérkirályban
én kaptam meg a női főszerepet,
ezt a darabot a veszprémi színházban játsszuk majd. Emellett
folyamatosan kapok felkéréseket, és
most kezdtem el szinkronizálni is.
Úgyhogy zajlik az élet, ráadásul idén
kezdtem el az ELTE jogi képzését.
Ez három embernek is sok!
Próbálok lavírozni a szerepek, a
tanulnivalók és a család között, de
ezzel együtt is most nyugodtabb az
életem, mint korábban.
Beszéljünk egy kicsit Hófehérkéről! Azt
már elárultad, hogy mindig szerettél
volna hercegnő lenni, de ha mélyebbre
megyünk, akkor adódik a kérdés: mi
közöd van ehhez a mesebeli alakhoz?
Milyen a te Hófehérkéd?
Nagyon sok adaptációját megnéztem a történetnek, és valahogy
mindig arra jutottam, hogy ez a lány
nagyon bátor. Ez nem mese, hanem
dráma: Hófehérkét meg akarja
ölni a mostohaanyja egy olyan
dolog miatt, amiről nem tehet. Ha
tizenöt-tizenhat évesen valaki egy
idegen erdőben képes elboldogulni,
otthont találni, az igazán bátorságra
és nyitottságra vall. Én is nyitott
vagyok, és fontosnak tartom, hogy
mindig őszinte legyek, hiszen a saját
életemet nehezítem meg azzal, ha
játszmákat játszom.
A színházon belül nem kell játszmákat
játszani?
Én mindig kimaradtam ezekből,
jóbban szeretem a békességet. Sohasem voltam például bosszúálló.
Mennyire van benned rivalizálás?
Régebben több volt, de aztán rájöttem, hogy azzal nem jut előrébb
az ember. Az, hogy ki kapja meg a
szerepet, nem azon múlik, hanem
azon, hogy a rendezőnek milyen elképzelése volt az adott karakterről,
kit álmodott meg. Lehetsz a legjobb,
de ha ő szőkét álmodott meg és kék
szeműt, akkor biztosan nem kapom
meg a szerepet.
A musical műfajában mennyire fontos
a színészi munka?

Abigél – vizsgaelőadás Fülöp Kristóffal

csak kiabálás, mindig csak elégedetlenség van, és bármit csinálsz, nem
biztos, hogy te kapod a szerepet.
Engem, aki mindig hittem az álmokban, a csodákban, ez a folyamatos
nyomás egy idő után kezdett maga
alá temetni. Amikor rájössz, hogy
az élet nem a csodákról szól, akkor
hamar padlóra kerülsz. És akkor
felteszed a kérdést, hogy ez az élet?
Ilyen emberek vannak? Csak a pofonok vannak? Láttam embereket – és
nem csak művészeket – akik újra és
újra mélyre kerülnek emiatt és csak
magukat emésztik, mert a negatív
embereknek akarnak megfelelni.
Megtanultam megtartani a három
lépés távolságot, és megkeresem
önmagamban az összhangot. Eldöntöttem, hogy nem fogok megalkud-
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A Barátság mozi műsora
Férfiak fecskében
November 16. 18 óra
Feliratos angol vígjáték.

programajánló

Csellófesztivál és koncert a stadionban
Programok november 16-tól 25-ig
Kákics csángó táncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A 17 órakor kezdődő eseményen Gula Miklós és
Gáncs Kata viszi táncba a gyerekeket, majd 18
órától Nedvig Bendegúzzal a felnőttek lépnek
parkettre.

Szabó Petra

Ruben Brandt, a gyűjtő
November 16. 20 óra, november 20. 18 óra
Magyar animációs akció-thriller.
Apróláb
November 17. 16 óra
Amerikai családi animációs film, kalandfilm, vígjáték.
Napszállta
November 17. 17.30
Magyar-francia dráma.
Egy nap
November 17. 20 óra
Magyar játékfilm.

November 16.
Pici piac
9 óra, Best Western Plus Lakeside Hotel
Baba-mama-gyermek dizájner vásár.
Vászonszövő műhely
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
A szervezők várják azokat, akik már tudnak szőni,
és azokat, akik szívesen megismerkednének a népi
mesterséggel. A műhely november 23-án is várja az
érdeklődőket.
Nuntius-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza

Hannah – A buddhizmus útja nyugatra
November 19. 20 óra
Feliratos dán-angol-magyar dokumentumfilm.

A Nyughatatlan
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Utoya, július 22.
November 20. 20 óra
Norvég dráma, thriller.
Csajos est: Viszlát, komfortzóna!
November 21. 18 óra
A filmvetítéssel egybekötött beszélgetés témája
a komfortzónánk és az egónk énvédő mechanizmusai. A meghívott vendég Széll Jutka coach,
természetgyógyász. A beszélgetés után a Szoba
gyerekkel kiadó című francia vígjátékot vetíti a
város mozija.
Határeset
November 22. 18 óra
Svéd fantasy, romantikus film, thriller.

November 17.
Időutazás a barokk korba
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekrészlege
Családi játszóház a barokk jegyében.
Amiről a mesék szólnak
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás.
Enthroners–Sharks U17
15 óra, Székesfehérvár First Field
A hazai U17-es amerikaifutball-bajnokság döntője.

Bohém rapszódia
November 22. 19.45
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma.

Márton-nap
16 óra, A Szabadművelődés Háza
A programok 16 órakor kezdődnek néptánccsoportok fellépésével, majd 17 órától a Holló Együttes
Vásárfia című interaktív műsora következik.

Film Farm 2.
November 23. 18 óra, november 24. 20 óra
Rövidfilm-válogatás.

Micimackó meséi
17 óra, KÖFÉM Művelődési Ház
Az előadás 3 éves kortól ajánlott.

Film Farm 1.
November 23. 20 óra
Rövidfilm-válogatás.

Könyvbemutató
17 óra, Református Gyülekezeti Ház
Szűcsné Novák Mária Hetven bibliai nőalak tűzzománc képe és története című könyvének bemutatója és a tűzzománc képek kiállításának megnyitója.
A kiállítást megnyitja: Bobory Zoltán, a Vörösmarty
Társaság elnöke. Bevezetőt mond Steinbach József,
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.
A szerzővel Szász Zoltán református lelkipásztor
beszélget. A kiállítás megtekinthető december 4-ig.

A diótörő és a négy birodalom
November 24. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi kalandfilm,
fantasy.
Paraziták a paradicsomban
November 24. 18 óra
Magyar fekete komédia.

15. Fehérvászon
Függetlenfilm-fesztivál
A Szabadművelődés Házában fehérvári filmesek
(rövid)filmjeit láthatjuk. A MéhKasAula
novemberi programjában 18. alkalommal teremt
otthont a székesfehérvári illetve a városhoz
kötődő filmes alkotók munkáinak. A szervezők
várják a filmeket téma- illetve műfaji megkötés
nélkül. A filmeket DVD-n vagy pendrive-on lehet
eljuttatni a fesztiválra. A bemutatásra kerülő
filmeket előzsűri válogatja ki. A fimhez kérik
mellékelni (a készülő katalógushoz) a film rövid
tartalmát ill. két fotót a filmből. Az adathordozón szerepeljen az alkotó(k) neve, a film címe és
hossza illetve a készítés éve. Bővebb információ:
20 521 6615. E-mail: info@mehkasaula.hu.
Horoszkóp
november 15. – november 21.

Az Authentic Quartet koncertje korabeli hangszereken
17 óra, Budenz-ház
A Vadászok és vadászatok Fejér megyében című
kiállítás következő programja.

Száz hegedűs koncertje
Száz hegedűs koncertjére várja a zenebarátokat
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar székházába
november 17-én 10 órakor a Hermann László
Zeneművészeti Szakgimnázium. Fellép a Musica
Bella Vonószenekar, közreműködnek a Hermann
vonós tanszakának növendékei és kamaracsoportjai. A programon többek között Telemann, Bartók,
Bach és Beethoven művei csendülnek fel.

Hexina jósnő

Gyengébb? Nem! Borok női kézből – nem csak
nőknek
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Fehérvár első sétáló kóstolója, ahol csak női borászok borait kóstolhatják.
Paradicsom zenekar
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
November 18.
Patikusinas Szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum, Rendház
Tusfürdő, sampon, hajbalzsam, testápoló, nappali
és éjszakai arckrém, fogkrém, izzadásgátló deó
készül.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Horváth Béla: Diadalmas évtizedek – a magyar
hadjáratok kora című előadása.
November 21.
Hogyan nézzünk modern festményt?
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt utcai
Tagkönyvtára
Izinger Katalin művészettörténész előadása.
A párkapcsolatok láthatatlan buktatói
18 óra, KÖFÉM Művelődési Ház
Ruff Nikoletta igazságügyi mediátor előadása.
November 22.
Bútorfestő délutánok
17 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
A hagyományos székelyföldi motívumokkal való
tervezést és festést Radetzky Jenőné népi iparművész tanítja.
Identitás
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Végvári Beatrix kiállítása.

Stadion nyitány – koncert a Sóstói Stadion
rendezvényközpontjában
17 óra, Sóstói Stadion
16 órától stadionbejárás, utána az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar ad koncertet. Trónok harca,
West Side Story, Gladiátorok bevonulása, Vivaldi,
Kardtánc – a legnagyobb zenék egy este a Sóstói
Stadionban.

Doubled Bass Project & Dobai Trió
19 óra, A Szabadművelődés Háza

November 19.
Szabó Katalin Erika kiállítása
17 óra, Bányató Vendéglő galériája
Szabó Katalin Erika festménykiállítása. Megnyitja:
Horváth Péter festő. Megtekinthető december 3-ig.

Asszonyműhely
14 óra, Fehérvári kézművesek Egyesülete alkotóháza
Folytatódik a karácsonyi készülődés Bodáné
Fenyves Zsuzsa ötletei alapján. Apró textilfigurákat
készítenek, amelyekkel a lakást is lehet díszíteni.
A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy aki tud,
hozzon varrógépet, varrófelszerelést.

A krokodil torkában
17 óra, Aranybulla Könyvtár olvasóterme
Dienes Ottó: A krokodil torkában – Breviárium az
ezredfordulóról – Esszék, versek, rajzok, festmények és faszobrok című könyvének bemutatója.
Moderátor: Revák István, a kiadvány szerkesztője.
Életreceptek
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai
Szakkönyvtára
Fischer Imre előadássorozata. Téma: öltözködés,
ápoltság.
Látod-e, amit hallasz?
18 óra, Királykút Emlékház
Sudár Annamária versmondó és Török Máté
versénekes műsora.
Harcosok klubja
18 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Filmvetítések hétfő esténként.
November 20.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Textil mikulászsákok készítése dekupázsolással.
Játékszalon
16.30, Hetedhét Játékmúzeum, Réber-terem
Újra izgalmas és érdekes ismeretterjesztő előadással várja vendégeit a Játékszalon a Hetedhét Játékmúzeumban. Tudomány könnyedén, egy csésze tea
mellett. Gráfik Imre néprajzkutató A fiúk játékaiból
– A játékok játéka: a gombfoci című előadása.

November 23.
Gyapjúszövő műhely
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
Heckenast Csilla szövő, népikismesterség-oktató
mutatja be a mesterség fortélyait.

Pasik a pácban – színházi előadás
17 óra, KÖFÉM Művelődési Ház
A Gergely Theater előadása.
Paddy And The Rats
20 óra, Petői Kultúrtanszék
November 24.
1. Kockanapok Kiállítás és Játszóház
10 óra, Táncház
Legóépítmények kiállítása.
Adventi koszorú készítése
13.30, Koronás Park
Jelentkezni lehet a Koronás Park főépületében, az
info@koronaspark.hu e-mail-címen vagy a 22 202
252-es telefonszámon.
Horváth Irma jótékonysági estje a koraszülött babákért
18 óra, Közösségi Ház
Az adományokat a Szent György Kórház koraszülött
osztályának ajánlják fel.
November 25.
EduShow
11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora.
Csellófesztivál
Nemzetközi csellófesztivált rendeznek Székesfehérváron november 25-től december 2-ig. Koncertek
három helyszínen, egyéni órák, mesterkurzusok,
meghallgatások.

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Karrierje felfelé ívelő szakaszba ér. Most bármit is
tesz, azt sikerrel zárhatja. Érdemes erőfeszítéseket
tennie, küzdenie, mert nem marad el a jutalma. Még
a kollégái is támogatják az előrelépését, és a keze alá
fognak dolgozni.

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

2018.11.15.

Ideje lenne a munkából is kicsit visszavennie. Túl
sokat dolgozik, és ezt lassan az egészsége fogja bánni.
Most már legyen a főszerep a családé illetve kedveséé. Mondjon bátran nemet a plusz feladatokra, és
élvezzék azt, amiért keményen megdolgoztak.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mikor hosszú távú terveket szövöget, igyekezzen
megfontolt lenni! Egyetlen döntést se kapkodjon
el, próbálja megvizsgálni pozitív, negatív oldalait
egyaránt. Ha nem megy egyedül, akkor ajánlatos lehet
segítséget igénybe vennie.

Ezen a héten pillanatok alatt változhatnak az érzései.
Előbb még szeret, aztán gyűlöl. Ráadásul úgy érezheti, folyton olyan dolgokba megy bele, amit nem is
akar, aztán később csak megbánja.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten meglehetősen feszült és érzékeny lesz. Kön�nyen össze tud veszni a környezetével. Mindenképpen
kellene keresnie valamit, amivel levezetheti a feszültségét, legalább pihenjen többet vagy kedvezzen magának,
ahogy csak tud, hogy a lelke is feltöltődhessen.

A munkahelyén sem ártana türtőztetnie magát.
Kétségkívül nehéz hét vár Önre, temérdek feladat
szakad a nyakába, és még csak segítsége sem lesz
hozzájuk. Még az is lehet, hogy a főnökei elvárják,
hogy túlórázzon.
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Bor és ludaskása Szent Márton napján
A HETILAP

Vakler Lajos

A Fehérvári Polgárok Egyesülete a
hagyományokat tisztelve ebben az
esztendőben is meghívta a székesfehérváriakat Szent Márton ünnepségére. A Szent István Múzeum
Megyeház utcai épületében a város
polgárainak apraja-nagyja megismerhette Szent Márton életét.
„Tizenkét éve rendezzük meg a
Márton-napokat, számunkra ez a
hagyományőrzés. Ilyenkor a családok,
nagyszülők, szülők és gyermekek is
szívesen látogatják rendezvényünket.

Kép: Megyeri Zoltán

Ebben az esztendőben is ünneppel köszöntötte
Szent Márton napját a Fehérvári Polgárok
Egyesülete. A találkozón a Felsővárosi Általános Iskola diákjainak műsorát élvezhették az
érdeklődők.

A hagyományokhoz hűen a Fehérvári Polgárok Egyesületének ünnepségén a Felsővárosi Általános Iskola diákjai adtak műsort

Fotó: Simon Erika

Szent Márton napjának a legfontosabb
eleme mindenképpen az együttlét

öröme, a közösségépítés.” – mondta
el lapunknak Palkovics Lajos, az
egyesület elnöke.
Az ünnepségen a tradícióknak
megfelelően a Felsővárosi Általános
Iskola növendékeinek műsorával
idézték meg a szent életű Márton
mindennapjait. Földi Zoltán önkormányzati képviselő köszöntőjében
üdvözölte a Fehérvári Polgárok
Egyesületének hagyományőrző
tevékenységét: „Márton életére ezer
év múltán is emlékezünk. Alázatot
tanulunk tőle, az emberek iránti szeretetet, gondoskodást. Ahogy a Fehérvári
Polgárok Egyesülete ezt megéli, ahogy
otthont ad ennek a találkozónak,
kiváló figyelemfelhívás, hogy miként
segítsük embertársainkat a tőlünk
telhető legjobb módon.”
A nap egyik fénypontja idén is a
ludaskása volt, ami a hagyományos
ízek mestere, Major László és segítői főzőtudományát dicséri.

A zsűri ezúttal is megtalálta a legméltóbb nedűt Szent Márton napjára

Szent Márton bora
Idén is megrendezte Szent Márton-napi bormustráját a Noé-hegyi Szent István
Borlovagrend. Az Öreghegyi Közösségi Házban megrendezett megmérettetésen a
szőlősgazdák szakértő figyelemmel bírálták el az eddig a pincékben pihenő újbort.
A találkozóra huszonhét tétel érkezett, fehér-, rozé- és vörösborok mérkőzhettek a
Szent Márton bora címért.
Mészárovics Imre, a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend nagymestere értékelte az
idei évjárat minőségét: „Nagyon jó borok lesznek a tavalyi évhez képest, amikor a
hőhullámok miatt alacsony savtartalma volt a bornak. Bár most ez szintén előtérbe
kerül, ezzel együtt kellemes íz és illat jelenik meg. Ugyan alacsonyabb idén a
cukorfok, de ezzel együtt kiváló évjárat lesz ez is!”
Lics Balázs megannyi rangos borverseny díjazottja. A kiváló fiatal borásznemzedék
jeles képviselőjeként örömének adott hangot, hogy az idei esztendő időjárása lehetővé tette, hogy kiváló minőségű borok kerülhessenek a pincékbe: „Nagyon jó évünk
volt. Remélem, amikor megkóstolják az új borokat, másoknak is ez lesz a véleményük! Nyáron, amikor csapadék kellett, esett az eső, szép hosszú ősz volt, beértek a
szőlők, nyugodtan szüretelhettünk a gyönyörű napsütéses időben. Szőlész-borász
szemszögből kiváló évet zárunk!”
A szakmai zsűri és a borrendi tagok döntése alapján a Szent Márton bora 2018
elismerést Csóbor Balázs vehette át rozéboráért.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Izgalmas fejezet kezdődik a szerelmi életében, akár
egy új partnernek köszönhetően, akár azért, mert
a kedvesének sikerül feldobnia a szerelmi életüket
egy utazással, élménnyel vagy akár lánykéréssel,
házassági szándékkal.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Idáig céltudatosan élte a mindennapjait, de most
valahogy minden bizonytalanná vált. Nem bízik
bizonyos emberekben, amit csak úgy orvosolhat,
ha jó emberismerő képességére és megérzéseire
hagyatkozik.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy új fejezet küszöbén áll, ami jelentős változásokkal
járhat. Ne ijedjen meg tőlük, hanem merje követni a
kijelölt utat! Ezért is érzi azt, hogy egy szakasz lezárul
az életében, és emiatt kissé melankolikus lehet a héten,
de nincs mit bánnia vagy siratnia.

Érzelmileg meglehetősen felfokozott állapotban lesz, éppen
ezért óvakodjon attól, hogy bármiféle hirtelen felmerülő döntést
hozzon! Most nem bízhat a józan ítélőképességében, nem képes
tisztán látni a helyzetét. Ráadásul vitákra, nehézségre kell számítania, ha foggal-körömmel óhajt ragaszkodni az igazához.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Sokkal jobban áll a szénája, mint hiszi. Valamiért nem látja,
hogy minden kedvezően alakul Ön körül. Talán csak fél
hinni abban, hogy ilyen jól alakulnak a dolgai. Pedig még
plusz pénz is állhat a házhoz, végre megveheti magának azt,
amire vágyott, vagy a tartozásait is rendezheti.

Feszültséggel teli hét következik, mert úgy érzi,
hogy életében elakadás történt és nem halad előre.
Ez többek között azért is történik, hogy észrevegye,
melyek azok a hiedelmek, személyek, amik és akik
hátráltatják és így már nincs rájuk szüksége.
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Minden álma teljesült

Fiers Gábor

Kovács V. Orsolya hírszerkesztőként is dolgozott a Vörösmarty Rádióban, jelenleg pedig lapunk
és az fmc.hu szerkesztője

Lehet, hogy ez szerénytelennek tűnik
majd, de szeretem visszaolvasni a
régi cikkeimet. Mindegyikre egyfajta
pozitív visszajelzésként tekintek
arra vonatkozóan, hogy jó szakmát
választottam, mert azt hiszem, hogy
már akkor is ügyes voltam.
Mi a fontos neked az újságírásban?
Az, hogy bemutathassak valakit.
Valahogy nekem ez mindig testhezállóbb volt, mint a saját gondolataim vagy véleményem kifejezése.
Utóbbitól egy picit jobban tartok.
Szeretek egyfajta közvetítőközeg
lenni az interjúalany és az olvasók
között, mert a segítségemmel talán
olyan arcát ismerhetik meg a beszélgetőpartnereimnek, amit előtte nem
ismertek.
Tudod, hogy hány interjút készítettél
eddig?
Nem olyan régen próbáltam ös�szeszámolni, de nem tudok pontos
számot mondani. Legalább tíz év
hetilapozással telt el, és minden
számba átlagosan két interjút
készítettem. Vagyis évi nagyjából
száz interjúról beszélhetünk, azaz
könnyen elképzelhető, hogy már túl
vagyok az ezrediken.
A kezdeti fehérvári időszak után
Budapesten is dolgoztál. Hol?
Ha ez eddigi éveket vesszük, akkor
azok nagyobb részét valóban a fővárosban töltöttem. Tizennyolc-húsz
éves koromban az volt az álmom,
hogy elmenjek. És nem azért, mert

Fotó: Barabás Orsolya

Kovács-Varga Orsolya néven ismernek a FehérVár magazin és az fmc.
hu olvasói. Kovács vagy Varga?
Azóta vagyok Kovács, mióta férjhez
mentem. Számomra egyértelmű
volt, hogy szeretném viselni a férjem
nevét. Amikor összeházasodtunk, közölte, hogy nem lehetek Kovács Orsi,
mert az olyan, mintha testvérek lennénk. Ezért lettem előbb Kovács-Varga, de most már csak Kovács V.
A szerkesztőségben több beceneved is van. Akad olyan, aki KáVé
Orsinak hív, de olyan is, aki Ötödik
(V.) Orsolyának. Ezekkel hogyan
barátkoztál meg?
Mindegyiket nagyon szórakoztatónak találom, és igazából kedvességként, figyelmességként értékelem,
hogy egyáltalán egyéniségként tekintenek rám és adnak beceneveket.
Ilyen korábban még nem fordult elő.
Ha már korábban: nem most
kezdted az újságíróskodást. Hogyan
kerültél kapcsolatba ezzel a pályával?
A Vörösmarty Színházban. Ugyanis
volt a Teleki Blanka Gimnáziumban bérletünk, jártunk havonta az
előadásokra, és nagyon szerettem
volna egy kicsit jobban megismerni a
kulisszák mögötti világot. Szerettem
volna beszélgetni például a színészekkel. Végül az egyik osztálytársam javasolta a Légy jó mindhalálig
bemutatója után, hogy indítsunk egy
iskolaújságot, amibe lehetne interjúkat készíteni a színészekkel. Azonnal belevágtunk. Vettünk diktafont
az újságnak, és megkerestük a helyi
Levi’s márkaboltot és a McDonald’s
éttermet is, hogy legyenek a szponzoraink. Innentől egyenes út vezetett
addig, hogy az érettségi után már
újságíró-iskolába jelentkeztem.
Megőrizted az első írásaidat?
Igen. Nekem is megvannak, és biztos vagyok benne, hogy anyukám is őrzi őket.
Milyenek ezek a cikkek a mai Kovács
V. Orsi írásaihoz képest?

Fotó: Pápai Barna

Lehetne nagy szavakat írni, hogy ezer interjú után
akasztják a hóhért és egyéb közhelyek. Vagy azt
írhatnám ide, hogy ha van valaki, akinek mozgalmas élete volt a Fehérvár Médicentrumban,
akkor az ő. De inkább csak legyen annyi, hogy egy
péntek délelőtt fogtunk egy diktafont, egy palack
ásványvizet és beszélgettünk egy jót életről,
munkáról és anyaságról munkatársunkkal, lapunk
szerkesztőjével, Kovács V. Orsolyával.

Az Esmeraldát alakító Leticia Calderónnal 1999-ben

nem szerettem Fehérvárt, sőt. A
szívem mélyén mindig itt képzeltem
el azt a családos részét az életemnek,
amit most élek. Viszont nagyon
vonzott Budapest nyüzsgése, és
hogy az ottani médiában tevékenykedhessek, ezért amint támadt erre
lehetőségem, azonnal le is csaptam
rá. Rögtön az elején egy álmom
valósult meg: az Ifjúsági Magazinhoz kerültem. Tinédzser koromban
szinte minden szombat délelőttöt a
könyvtár olvasótermében töltöttem,
és ezt a magazint olvasgattam. Amikor jelentkeztem hozzájuk, frissen
végzett újságíróként még nem is volt
referenciacikkem, hanem a szakdolgozatomat küldtem be. Ez alapján
kaptam tőlük az első megbízást.
Miről szólt ez a bizonyos első cikk?
A magyar televíziós műsorok szinkronjairól írtam. Egy összeállításban
kellett bemutatnom az éppen akkor
futó sorozatok szereplőinek magyar
hangjait. Összesen öt-hat színésszel
beszélgettem. Hetekig készült az
anyag, ami mai fejjel elég furcsa,
mert már teljesen más tempóban
dolgozunk. A legbüszkébb arra
voltam, hogy úgy jelent meg a
cikk végül, hogy egyetlen szót sem
változtattak benne. Ebből a témából
egyébként a későbbiekben egy másik
újságnál állandó rovatom is lett.
Ez volt az Epizód, ami ma már Telenovella néven jelenik meg.
Pont az előbb említett írás miatt
kerültem hozzájuk. Ez egy kifejezetten sorozatokkal, dél-amerikai
telenovellákkal foglalkozó hetilap. Az
én feladatom az volt, hogy a szereplők
magyar hangjaival készítsek interjúkat. Így volt lehetőségem kávézni és
beszélgetni neves színészekkel is.
Te is nézted ezeket a sorozatokat?
Igen. Igazán jó szívvel az ember csak
akkor tud írni bármiről, ha legalább
egy kicsit érdekli őt is. Ezért is jelentkeztem ehhez az újsághoz. De a
dél-amerikai sorozatoknak köszönhetem az egyik legjobb barátnőmet
is. Egyszer az Esmeraldát alakító
Leticia Calderón Magyarországon
járt, és közönségtalálkozót is szerveztek neki. Erre csak azok juthattak
be, akik egy játékon belépőt nyertek,
viszont ők egy-két barátjukat is magukkal vihették, de én ezzel csak a

helyszínen szembesültem. Kiszúrtam
a tömegben egy lányt, és megkérdeztem, nem vinne-e be engem is
magával. Azóta ő az egyik legjobb
barátnőm.
Budapest után volt egy külföldi
kitérőd is.
Már középiskolában is foglalkoztatott a gondolat, hogy el kéne menni
külföldre. Nagyon érdekelt, hogy
milyen lehet máshol élni, és kívülről
tekinteni az itthoni életemre. Sokáig
féltem fejest ugrani a kalandba, és
halogattam is a döntést, de aztán
volt egy sorsszerű pillanat, amikor
minden összeállt. Majdhogynem a
harmincadik születésnapomon ültem
fel a Ciprusra tartó repülőre.
Elég nagy váltás lehetett, hogy egyik
nap még egy jól menő újságnak
dolgozol itthon, majd pár nap múlva
már szállodai alkalmazott vagy egy
szigeten. Ezzel hogy birkóztál meg?
Annyira nagy a váltás, hogy volt
olyan a környezetemben, aki meg is
szakította emiatt a kapcsolatot velem. De a külföldi élet erre is jó, mert
letisztulnak az emberi kapcsolatok.
Gyorsan kiderül, ki az, aki önmagadért van melletted és nem azért,
mert te vagy az ő médiás barátnője.
Az újságírás egy olyan dolog, amit
hála istennek viszonylag jól tudok
csinálni, és ezért meg is tudok belőle
élni. A lényeg az, hogy ha már munka, akkor becsülettel és jó szívvel
csinálja az ember, legyen az bármi!
Ciprus a szerelem szigete, ráadásul
neked duplán is az lett. Beleszerettél
az országba és valaki másba is.
Az egyik oka az volt annak, hogy
elmentem Magyarországról, hogy a
környezetemben mindenki megállapodott, gyerekei születtek, és úgy
éreztem, ez csak nekem nem akar
sikerülni, miközben ez volt minden
vágyam. Bő fél évre szerződtem
Ciprusra, nagyjából három hét után
ismertem meg Zolit. A szerződés
lejárta után már egy párként tértünk
haza, és azóta született egy kislányunk is. Julcsi idén volt négyéves.
A férjed Pécs környékéről származik, a ciprusi kaland előtt mindketten Budapesten éltetek, de végül
mégis Fehérváron telepedtetek le.
Miért?
Amikor közös célokat tűztünk ki,
minden akörül forgott, hogy családot
alapítsunk. A fő motiváció az volt,
hogy az ennek megfelelő közeget
megtaláljuk. Barcs elég kicsi, Budapestet viszont túl nagynak találtuk
ahhoz, hogy egy pici gyerekkel
belakjuk. Ehhez képest Székesfehérváron sok a lehetőség tanulásban,
sportban, kultúrában vagy – ami
nekünk nagyon fontos – a gyerekprogramokban is.
Akkor tehát hosszú távra terveztek
itt. Hogyan látod a következő éveidet, évtizedeidet Fehérváron?
Amíg kicsi a lányom, addig ő az első,
és ennek alá is rendelem az esetleges
ambícióimat. Jelenleg fontosabb az,
hogy elmehessek érte az óvodába
és eleget játszhassak vele, mint a
karrierem építése. De amikor majd
tinédzser lesz és éli a maga életét,
mindenképpen szeretném egy kicsit
jobban kibontogatni a szárnyaimat
ebben a szakmában.

A HETILAP

Fiers Gábor
Nemcsak a jövő fodrászai, hanem a jövő frizurái is
összegyűltek az Árpád előcsarnokában a Hairdresser
Open 2018 nevű versenyen november 12-én. Az
utcai divat mellett a kreatív hajvágást is bemutatták
a nemzetközi fodrászverseny résztvevői.

Köztudott, hogy ha az éppen aktuális frizuratrendek dzsungelében
szeretne valaki eligazodni, elég
csak bekapcsolni a Youtube-ot vagy
a tévét. A legújabb női hajakról az
éppen futó popsztárok videóklipjeiből lehet tudomást szerezni. A
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A jövő frizurái
férfiak hajdivatját leginkább a focisták diktálják. Néha van kivétel,
és előfordul az is, hogy házhoz jön
a trend. Ez történt hétfőn Székesfehérváron.
Persze azokat a frizurákat senki
nem fogja egy álmos hétköznap
reggelen, karikás szemekkel pár
perc alatt a tükör előtt összedobni,
amiket a Hairdresser Open 2018on készítettek a fodrásztanulók.
A nemzetközi fodrászverseny
leglátványosabb része ugyanis nem
az utca divatját, hanem az haute
couture-t helyezte előtérbe – vagyis

Fotók: Horváth Renáta
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Lazulnak Barbie kistesói, a Chelsea-k

Az ősz hajba komponálva

kreativitás mindenek előtt egy
adott témán belül.
Az osztrák, német, cseh, lengyel, szlovén, szlovák, román és magyar fodrásztanulók öt kategóriában versenyeztek
az Árpád Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium előcsarnokában.
Öt kategóriában reggeltől késő délutánig készültek a frizurák.

Öt kategóriában indultak
a résztvevők
• Trend fashion – férfi divathajvágás
• Leengedett hosszú haj élő modellen
• Menyasszonyi frizura
• Évszakok világa feltűzött frizura
• Borbély-díj

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

INFORMATIKUS, RENDSZERGAZDA

munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó hangulatú, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• rendszergazdai tevékenység;
• Microsoft operációs rendszerek, Office- és egyéb alkalmazói programok teljesítése, hiba elhárítása, felhasználók
támogatása;
• számítógépek és perifériák rendszergazdai felügyelet, hiba
detektálás és elhárítás.

Amit kérünk:
• minimum középiskolai szakirányú végzettség;
• számítógép rendszerek, hálózatok, Microsoft Windows
és Office termékek ismerete, hardver ismeretek;
• angol alapfokú nyelvismeret;
• B kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• Cisco és/vagy Microsoft vizsgák vagy ezek ismerete

Szakmai gyakorlat nem feltétel, pályakezdők, illetve
az ellátandó feladat iránt fogékony „pályaváltó” jelöltek
jelentkezését is várjuk.
A fényképes szakmai 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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Másodikak lettek a fehérvári sírásók

Fotó: Király Edit

A HETILAP

Még áll a torony

Az évszakok világa fantázianévre
keresztelt versenyszám ígérkezett a
leglátványosabbnak. A kreatív kategóriában készülő frizurákra valóban
azt lehet mondani, hogy hajköltemények lettek, akadt olyan is köztük,
ahol két Chelsea-baba költözött a

modell fejére álmodott fészekbe. A
frizurákat roppant feltűnő sminkekkel hangsúlyozták, így az összhatás
már-már olyan volt, mintha a világ
legnagyobb divatbemutatóinak egyikén járnánk – csak éppen mindez
az Árpád falai között történt.

November 8-án, csütörtökön Szlovákiában tartották a V4-ek Nemzetközi Sírásóversenyét,
ahol Mizda Jenő és Herczog Tamás, a Városgondnokság Kegyeleti Központjának munkatársai
a tizennégy csapatból második helyezettek lettek. A nemzetközi versenyre a Magyarországi
Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete által szervezett III. Sírásóversenyen elért első
helyezéssel jutottak ki.
B. G.

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS

munkakörbe, aki hosszú távra 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!

SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Sarló u. 16. 8/49. szám
alatti, 53 m 2 alapterületű, részben felújított,
2 szobás, távhővel ellátott lakás.
Irányár: 18,75 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását (már 10.000,- Ft+áfa
összegtől)!

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:

22/541-307

e-mail:

info@szepho.hu;
uzemeltetes@szepho.hu
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Virtuális ismerkedés a szakmákkal
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

A közel száz kiállító között
középiskolák, felsőfokú oktatási
intézmények és munkáltatók is
hasznos információkkal várták a
továbbtanulásra, pályaválasztásra készülőket, élményszerű ismereteket nyújtva. A „Szakmavilág
kamion” belsejében virtuális térben kerülhettek közelebb a különböző szakmákhoz a fiatalok.
Egy virtuális szemüveg segítségével próbálhatták ki az építőipari,
az autóipari, a vendéglátóipari és
a kreatív szakmákat.
Az eseményt, mely lassan húsz
éve minden esztendőben megrendezésre kerül városunkban,
a Fejér Megyei Kormányhivatal
szervezte. Már a megnyitón több
száz fiatal tolongott tanáraival,
szüleivel, hogy megismerhessék a régió képzési, szakmai
lehetőségeit. A pályaválasztási
kiállításon a közel száz standon
az érdeklődők átfogó ismereteket
szerezhettek az egyes szakmákról – elsősorban a megyében
működő szakközép- és szakis-

Fotó: Simon Erika

A végzős általános iskolásokat és szüleiket
várta november tizedikén és tizenegyedikén
az Állj pályára! elnevezésű pályaválasztási
kiállítás Székesfehérváron.

Virtuális szemüveg segített eligazodni a szakmák világában

kolákról, a felsőfokú oktatási
intézményekről, az iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli

Alba Accelerator – 2. befektetői nap
Székesfehérváron

2019. év elején induló képzéseink:
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)
• Kazángépész (12 t/h felett) (E-000683/2014/A012)
• Hegesztő (eljárások szerint) (E-000683/2014/A033-A036)
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

OKJ-s tanfolyamok, valamint

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG

SZÉKESFEHÉRVÁRON

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket
gyártó partnercégünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

E-000683/2014

• 5 évenkénti kazános és villamosipari továbbképzések
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Munkavédelmi képviselő képzés

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

továbbtanulási lehetőségekről
valamint a hazai képzési és általános munkavállalási lehetősé-

gekről. A kiállítást a diákok által
összeállított színvonalas kulturális programok kísérték.
A kétnapos rendezvényt Simon
László, a Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
nyitotta meg. A pályaválasztás a
felnőtté válás első igazán komoly
lépései közé tartozik, ami egyben
nagy lehetőség is a tanulásra és
a fejlődésre. A jó döntés nemcsak az egyén, hanem a család, a
mikro- és makrokörnyezet, a gazdaság és az ország jövőjét is meghatározza, hiszen a felkészült
szakemberek segítik az ország
gazdasági fejlődését – mondta el
köszöntőjében a kormánymegbízott.
Karakó László, az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
szerint ebben az átalakuló világban, amely a munkaerőpiacot is
érinti, nagyon nagy felelősség
hárul a szülőkre, pedagógusokra, gyermekekre, hogy milyen
döntést hoznak a továbbtanulás,
a pályaválasztás során. Annak,
hogy a munkaerőpiac rugalmasan tudjon alkalmazkodni a
megfelelő követelményekhez, az
a feltétele, hogy erős legyen az
együttműködés minden szektor
között.

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség vezetésével, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt
szakmai támogatásával megvalósuló Alba Accelerator Program olyan kis- és középvállalkozásokat
támogat, amelyek innovatív ötletük megvalósításához külső tőkebevonást terveznek, de még nem
rendelkeznek az ehhez szükséges belső erőforrásokkal.
Az Alba Accelerator az Interreg Danube Program keretében futó ACCELERATOR projekt
keretében valósul meg, célja startupok felkészítése kockázatitőke-befektetésekre 8 középeurópai országban. A két hónapos folyamat személyre szabott segítséget biztosít egy szilárd
üzleti koncepció kialakításához, amit a program végén a résztvevők ismertethetnek a potenciális
befektetőknek egy befektetői nap keretében. Az akcelerációs folyamat végére rendelkezésükre
áll majd egy tapasztalt mentorok és szakemberek közreműködésével kialakított üzleti koncepció,
valamint a program utáni 6 hónapra szóló részletes akcióterv is.
A program a helyi vállalkozások támogatásán túl támogatja a nemzetközi tudásmegosztást,
valamint az akcelerációs szolgáltatások fejlesztését is.
Az Alba Accelerator második, ez év őszén nagy sikerrel lezajlott fordulójában 10 start-up
kapott lehetőséget a programban való részvételre. A résztvevő csapatok, illetve korai fejlődési
szakaszban lévő mikro- és kisvállalkozások elismert hazai startup szakemberektől kaptak
mentorálást olyan területeken, mint a szellemi tulajdon védelme, az üzleti tervezés, a piackutatás, a
vállalkozásindítással kapcsolatos kérdések és a marketing, illetve a potenciális tőkebefektetőkkel
folytatott tárgyalások.
A folyamat 2018. november 22-én fontos állomásához érkezik. A székesfehérvári Hiemer-ház ad
helyet annak a start-up napnak, amelyen a 10 ötletgazda rövid prezentációkban bemutathatja
fejlesztési koncepcióját a befektetői zsűrinek, melyre minden érdeklődőt - a részvételi szándék
milan.toth@kdriu.hu e-mail címre történő előzetes jelzésével - szeretettel várnak a szervezők.
További információk:
www.albaaccelerator.eu
www.szta.hu
www.kdriu.hu

OPERÁTOROKAT
AMIT KÍNÁLUNK:
 3 műszakos, 8 órás munkarend
 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 312.000 Ft éves Cafeteria
 Tiszta munkakörnyezet
 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból
 Munkahelyi étkezési lehetőség

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608
rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

VT Metal Kft.
A VT Metal Kft-nél megvalósíthatód ötleteidet, karriert építhetsz, légy a csapatunk tagja! A legnagyobb magyar tulajdonban
lévő cégcsoport tagjaként innovatívak vagyunk, folyamatosan fejlesztünk, munkatársaink bevonásával folyamatszemléletű
szervezet vagyunk. Az alábbi nyitott pozícióinkba keressük lelkes munkavállalóinkat:

BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ ÉS GÉPKEZELŐ (3 műszakos munkarend)
FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

• Fém-felületkezelő és fémmegmunkáló gépek kezelése
(könnyű fizikai munka)

• 8 általános iskolai végzettség

Betanított gépkezelőink HAVI BRUTTÓ FIZETÉSE ELÉRHETI a 255.000 Ft-ot műszakpótlékokkal együtt.
Délutános műszakban 15%, éjszakás műszakban 30% műszakpótlék.

CSOPORTVEZETŐ (3 műszakos munkarend)
FELADATOK:

• Termelés szervezése a kiadott termelési program alapján,
10-15 ember irányítása
• Dokumentációk kezelése, technológiai,
munkavédelmi szabályok betartatása

ELVÁRÁSOK:

• Minimum középfokú végzettség (érettségi, technikum)
• Vezetői, szervezői gyakorlat

RAKTÁROS-TARGONCÁS (1 és 3 műszakos munkarendbe is)
FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése,
üzem és raktár közötti anyagmozgatás

• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Érvényes targoncás OKJ-s végzettség

ELEKTRONIKUS KARBANTARTÓ (2 műszakos munkarend)
FELADATOK:

• villamos hibakeresési és villanyszerelői feladatok ellátása, hibaelhárítás
• fejlesztések esetében a gépek telepítésében való közreműködés
• tervszerű, ütemezett karbantartási feladatok végrehajtása, dokumentálása

ELVÁRÁSOK:

• villanyszerelő végzettség

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-ANYAGMOZGATÓ (1 műszakos munkarend)
FELADATOK:

• Anyagmozgatás kézi kíséretű anyagmozgatógéppel
• Fémfelületkezelő fürdők készítése, kádak takarítása
• Vegyszerek adagolása fürdőkhöz, kimérése zsákból, hordóból
• A fürdők ph értékének és hőmérsékletének a mérése, mintavételezése
• Mintavételezéssel, karbantartással kapcsolatos dokumentációk vezetése

ELVÁRÁSOK:

• 8 általános iskola,
előnyként értékeljük a vegyipari szakmunkás végzettséget

VÍZGÉPÉSZ
FELADATOK:

• Elhasznált vizek, koncentrátumok előkészítése
• Vízkezelő berendezések üzemeltetése, karbantartása, javítása

ELVÁRÁSOK:

• Vízgépész-, vagy villanyszerelő -, vagy csőhálózat szerelő végzettség
• Szakmai tapasztalat

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ
FELADATOK:

• Raktárba érkező áru átvétele,
adatbáziskezelő-rendszerbe rögzítése, számlázás

ELVÁRÁSOK:

• Középfokú logisztikai végzettség
• Tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás

AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGÁINKNAK:

• Versenyképes fizetés (alapbér+ prémium) • Határozatlan idejű munkaszerződés • 8.000 Ft jelenléti díj havonta hiányzásmentesség esetén
• 7.000 Ft étkezési hozzájárulás Cafetéria havonta (próbaidő után) • Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft • Törzsgárda program
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség • Nyári szünetben térítésmentesen 2 hét gyermektábor gyermekének • Vásárlási kedvezmények
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások • Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok • Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!
Ha szeretne velünk dolgozni, várjuk jelentkezését a vtmetalhr@metal.videoton.hu címen vagy 22/533-647-es telefonon
vagy akár személyesen a HR osztályon, időpont egyeztetés után lehetősége van gyárlátogatáson is részt venni!
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Miért érdemes ősszel Ciprusra utazni?
A HETILAP

magaslatain ugyanis a hűvösebb
hónapokban gyakori a havazás, és
sípályák is vannak.

Kovács V. Orsolya
Ciprus a görög szigeteknél éppen annyival
fekszik délebbre, hogy még akár novemberben
is nyaralhassunk. Kipróbáltuk, miért érdemes
az őszi hónapokban oda utazni.

Naplementét és napfelkeltét is
láthatunk

Cipruson egyre több az egész
évben nyitva tartó szálloda, és
sorra húzzák fel az újabb és újabb
apartmanházakat a tengerparti
városokban, a sziget ugyanis egyre
népszerűbb a látogatók körében.
Magyarországról két város repülőterére is indulnak fapados járatok:
Pafoszra és Lárnakába is viszonylag olcsón eljuthatunk. Akadnak
turisták, akik még karácsonykor
is megmártóznak a tenger hullámaiban, de a kevésbé bátrabbak is

Fotók: Kovács V. Orsolya

Mert még meleg a tenger

Naplemente Pafosz partjainál

legfinomabbak a sötétzöld héjú
narancsok, és az ott élők előszeretettel fogyasztják a gerezdeket úgy,
hogy előtte megsózzák.

A hegyekben akár hó is eshet!
E cikk szerzőjének már volt szerencséje Ausztria hegyei között is hógolyózni július közepén, de hasonló
akár Cipruson is megtörténhet! A
sziget közepén fekvő Trodos-hegység

Délutáni kékség

strandolhatnak áprilistól novemberig, ami a klasszikus nyaralási
szezont jelenti Cipruson. Novemberben különösen kellemes a vízbe
merülni, miután több mint fél éven
át melengették a napsugarak.

által kettészelt fővárost, Nicosiát),
azoknak az őszi hónapok ideálisak
az utazásra.

Már jó az idő a városnézéshez is

Az itthon kezünkbe kerülő mandarinok, narancsok és banánok
köszönőviszonyban sincsenek
azokkal a mediterrán napsütés által
simogatott gyümölcsökkel, amiket
akár egyenesen a fáról szüretelhetünk. Míg nálunk alma és cseresznyefák állnak a kertben, addig
ott a lime, a narancs és a banán
lóg fürtökben az ágakon a házak
udvarán. Két meglepő apróság: a

A nyári hónapokban szinte afrikai
hőségre kell számítani, ami a
magas páratartalom miatt még
nyomasztóbb. A nap még szeptemberben is rendkívül forrón süt, így
aki a tengerparti strandok mellett a
sziget belsejét is szeretné felkeresni (akár a tradicionális görög
falvakat, akár a török-görög határ

Ciprusi rózsatorta

Frissen szüretelt déli gyümölcsöt
ehetünk

Ha több pontjára is ellátogatunk a
szigetnek, akkor akár a napkeltét
és a napnyugtát is megcsodálhatjuk
a tenger felett. Lárnaka vagy Ayia
Napa partszakasza keletre néz, itt
az ébredés óráiban gyönyörködhetünk benne, ahogy a vörös és arany
sugarak megcsillannak a hullámokon. Pafosz térségében pedig
a naplemente feledhetetlen. Egy
dolog viszont minden egyes partra
igaz: a nap minden egyes órájában
a kék más-más árnyalatában pompázik a tenger. Megunhatatlan!

Különleges ízeket ismerhetünk meg
A görög konyha nem csak muszakából, giroszból és szuvlakiból áll!
Cipruson az egyik legfőbb gasztronómiai különlegességet a rózsából
készült édességek jelentik. A ciprusi nőknek meggyőződése, hogy
ha elég rózsaszörpöt isznak (vízben
vagy akár tejben feloldva), azzal
hosszú időre konzerválják a szépségüket. De lekvárt és süteményt is
szívesen készítenek rózsából.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR
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A HETILAP

Vakler Lajos
Az Aranycsapat-emlékév méltó megünneplésére hívták észak-amerikai turnéra Kű
Lajost, az Aranycsapat Alapítvány elnökét,
aki Lendvai Zoltán főtisztelendő társaságában tett eleget az invitálásnak. Az utazásról a
legendás fehérvári focistát kérdeztük.

rendeznek ünnepségeket, megemlékezve hazájukról sporttal,
kulturális rendezvényekkel. Az
elmúlt évben San Franciscóban is
rendeztek magyar napokat, és ott
volt az öregfiúk magyar torna is,
idén döntöttek úgy, hogy Kanadában kerül sor erre az eseményre.
Honnan érkeznek csapatok erre a
tornára?
Ahol szervezett magyar közösségek vannak, ezekre az eseményekre elküldik a delegációikat

minden generáció érezze a felelősséget a haza iránt. Keresztel,
áldoztat és temet is.
Ez a kanadai-amerikai kapcsolat
története?
Talán még most is tapsolnak. Az
idei turnét egy Niagara melletti kisvárosban kezdtük, ahol
rengeteg magyar él. Csodálatos
pillanatok voltak, hiszen elvittük azokat a filmeket, amelyek a
legnagyobb győzelmeket őrzik,
az angliai 6:3-at, az itthoni 7:1-et,
a 8-3-as mérkőzés felvételét a

professzort, Bartók Bélát, Liszt
Ferencet, Neumann Jánost, de a
legtöbben – ahogy a világon mindenütt – leborulnak, ha meghallják Puskás Ferenc nevét. Ha bárhol kimondod, hogy magyar vagy,
jó eséllyel rávágják, hogy Puskás.
Lehet, hogy nem tudják, hol van
Magyarország, de a Puskás nevet
ismerik.
Torontóban népes magyar kolónia él,
egy nagyszerű közösség, akik megadják a módját az ünnepeknek. Miként
fogadtak benneteket?
Csodálatos város Toronto. Az
ottani magyarok már húsz éve

és a futballcsapataikat. Idén tíz
csapat indult. Ebben az évben a
magyar Parlament válogatottja is
csatába szállt, örök résztvevők a
szekszárdiak illetve az MTK és a
Fradi öregfiúk.
Azt tudjuk, hogy te rendkívül népszerű vagy Amerikában, futballistaként és az Aranycsapat Alapítvány
elnökeként is. De hogy került a képbe
a mi gördeszkás barátunk, Lendvai
Zoltán atya?
Tagja az alapítványnak. Egy
csodálatos ember, aki mindent
megtesz itthon és határon túl,
hogy segítse a magyarságot, hogy

németek ellen a világbajnokságon
és a vb Argentína és Uruguay
elleni meccsét.
Egy világvárosban meglehetősen
nehéz dolga lehet egy kis közösségnek. Miként őrzik a magyarok az
identitásukat?
Számukra minden együttlét
erősíti az összetartozást, ebben
segítünk mi. Montrealban, a
Nagyboldogasszony-templomban
Lendvai Zoltán celebrált ünnepi misét. Az idén megtisztelt
bennünket jelenlétével a kanadai
magyar nagykövet és a New York-i
főkonzul.

Fotó: Kű Lajos archív

Az Árpád-kupán, az észak-amerikai
magyar öregfiúk bajnokságának döntőjén évek óta ott vannak az anyaország képviselői is. Idén azonban ez
kiegészült az Aranycsapat ünnepével.

Kaptunk egy csodálatos meghívót
Kanadából és az Egyesült Államokból, az ott élő magyar kolónia
vezetőitől, hogy Torontóban,
Montrealban, New Yorkban és
San Franciscóban is emlékezzünk
meg erről a jeles évfordulóról,
amit összekötöttünk a hagyományos futballtornával.
Miként emlékeznek a kint élő magyarok a legendákra?
Számukra ma is ez a legismertebb
magyar történet. Egy hungarikum. Ismerik Szentgyörgyi

Együtt a torontói csapatok

Az előzmény, hogy 2018 hivatalosan is Aranycsapat-emlékév. Az
Aranycsapat Alapítványnál természetesen minden esztendő emlékév, hiszen a legendás együttes
valamennyi tagjáról megemlékezünk évről évre. Fontos dátum számunkra a 6:3 időpontja, a játékosok születés- és névnapja. Az idei
évad azonban azért is különleges,
mert a kormány döntése alapján
a londoni mérkőzés hatvanötödik
évfordulóján külön is megemlékezünk az Aranycsapatról.
Az amerikai túra minden évben
kiemelt esemény. Mi történt idén?
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Kastélyok és életek

Tordas – a XVIII. század polihisztora, Sajnovics János
Séllei Erzsébet

Fotó: karpataljalap.hu

Mi indíthatta a dúsgazdag, szelíd lelkű
kamasz tordasi nemes Sajnovics Jánost
arra, hogy a kegyesrendiek sorába lépjen?
Egyik indok lehetett korának szokása,
mely szerint a bárói, grófi családból származók mellett a köznemes ifjak is szívesen
öltötték magukra a szerzetesi öltönyt. A
másik a kifejezett szülői elvárásnak való
megfelelés. Egy fiút katonának, egyet
papnak, egyet hivatalnoknak szántak, ha
elég bő volt a gyermekáldás. A vagyon
egyben tartása is hatásos érvként szerepelhetett. A még kiskorú Sajnovics János a
rendbe való belépésekor szülői hozzájárulással átíratta vagyonát Mátyás nevű
fivérére. Ki gondolta akkor, hogy a jezsuita
rend még életében feloszlatással megszűnik? A tordasi ifjú messze a világi élettől,
a gazdálkodás, családalapítás helyett a
teológiának, matematikának, asztronómiának szentelhette idejét. Szerencsére
ehhez a sors különleges tehetséggel áldotta meg. És megtalálta kibontakozásához a
legjobb társat, a tizenhárom évvel idősebb
Hell Miksa jezsuita rendtárs, bölcsész,
csillagász, matematikus személyében.

1768-ban egy közelgő ritka égi
jelenség tartotta izgalomban a
világot. A „gyenge eszű” VII.
Keresztély dán király nevében
Struensee átírt Mária Terézia
kormányához, hogy küldjön az
északi sarkhoz tudós csillagászokat, akik a Vénusz bolygónak a Nap korongja előtti átkelését tanulmányozzák. Sajnovics
János és Hell Miksa ekkorra
már munkatársakként együtt
töltöttek két évet a bécsi udvari
csillagvizsgálóban. Mária Terézia választása a jókedélyű, jó
életvezetésű, okos Hell Miksára
esett, ő pedig Sajnovics Jánost
vette maga mellé segéderőnek
és társaságnak.
Egy viharos áprilisi napon elindult északnak a lelkes csapat.
Prágát, Lübecket, Koppenhágát
érintve Svédországon át. Hat hónapi utazás után érkeztek meg
a Jeges-tengeri Vardø szigetére.
Azonnal hozzáláttak a csillagvizsgáló megépítéséhez, azonban a folytonos köd és sötétség

fotó: mcse.hu

Sajnovics János, az összehasonlító nyelvészet egyik megalapozója

Sajnovics János szobra Tordason

miatt a munka lassan haladt.
Legtöbbször fáklyafény mellett
dolgoztak, mert a napot november óta nem látták, vagy csak
igen rövid ideig. Az idő nem
volt kegyes hozzájuk. A dühöngő szél faházikójukat majdnem
a tengerbe sodorta. Több napon
át nem tudtak aludni. A szigetlakókkal együtt éjszakánként
teázgattak, beszélgettek. Szerencséjükre a dán király jól ellátta
őket ruhával, élelemmel. Ebédjükről, vacsorájukról szakácsuk
bőven gondoskodott. Volt, hogy
fél Vardø étkezett a konyhájukból. Viszonzásul ők is kaptak
ajándékba tejet, tojást, bárányt
és marhahúst, fürjet, nyulat,
szarvast pedig a szomszédos
településről hozattak. Fehérbornak, francia vörösbornak, sörnek, kávénak, teának, cukornak
bővében voltak. Sajnovicsot az
bántotta, hogy nehezen lehetett
böjtölni, mert friss hal a rettenetes idő miatt nemigen volt
kapható. Arról panaszkodtak,
hogy mulatságba rendszeresen

hívták őket, de az olyan mulatságot, ahol kissé több bort volt
szokás inni, vagy ahová nőknek
is szabad volt betérni, papi
állásukkal sehogy sem tartották
összeegyeztethetőnek. Idejüket
különben folytonosan tudományos búvárkodásnak szentelték.
Dolgoztak sötétben is. Foglalkoztatta őket többek között a
Jeges-tenger csillogása, az északi
fény, az északi óceán fogyása és
ennek folytán a szárazföldnek
nagyobbodása, az egyenlítő
átmérőjének viszonya a sarkéhoz, a föld horpadt alakja a
sarkon, a delejtű nagy elhajlásai
a magaslatok meghatározásánál,
a különféle folyók esése, az ár
és apály váltakozásai. Amikor
pedig a következő év január 19.
napjától világosodni kezdett és
öt napig egészen világos volt,
hetven csillag megfigyeléséből a
pólus emelkedésének meghatározásán fáradoztak és a sugártörés erejét vizsgálták a 70. szélességi fok alatt. 1769. június 3-ról
4-re virradóan kedvező időjárás

Közéleti hetilap
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Hell Miksa és Sajnovics János
elméletét. Szerinte sem esik
feltétlenül egybe a nyelvi rokonság a kulturális rokonsággal és
a néprokonsággal. Vallja, hogy
a magyar nyelvben található

Habsburgok azon mesterkedéséről van szó, hogy egy vállalhatatlan nyelvrokonságot kényszerítsenek ránk. Mások finn
tankönyvekkel bizonygatják,
hogy a finn iskolák is elismerik

vét egy kráter is őrzi a Holdon,
továbbá kisbolygót neveztek el
róla Maxhell 3727 megjelöléssel.
Sajnovics János a Budára áthelyezett egyetem mennyiségtantanára és csillagász igazgatótársa

Fotó: mek.oszk.hu

mellett követhették figyelemmel
a Vénusz napkorong előtti átvonulását. Hell Miksa csillagászati
megfigyeléseinek pontosságát a
híres francia csillagász, Lalande és mások előbb kétségbe
vonták, majd elismerték. Az
adataiból számított nap-parallaxist (azt a szögmozgást, amely
alatt egy szakasz egy külső
pontból látszik) pl. Encke csillagász túlságosan nagynak találta.
A mérések azonban Hell Miksa
eredményeit igazolták. Az általa
szerkesztett „csillagidők” számításának publikációival európai
hírnevet szerzett. Nem mellesleg mindenkinél pontosabban
határozta meg a Nap és a Föld
távolságát!
Ránk, magyarokra nézve azonban különleges jelentőséggel bír
Hell Miksának azon fáradozása,
melyet az ott lakó finn és lapp
népek történetének, vallásának,
foglalkozásának, de kiváltképpen nyelvének tanulmányozására fordított. A lapp nyelv megfigyelése – inkább csak hallás
után – némi homályos sejtelmet
keltett Hell Miksában, mintha a
lapp szavak összecsengenének
lelkében a magyar szavakkal.
Egy lapp pappal elmondatta
a Miatyánkot, és döbbenetes
hasonlóságot vélt felfedezni a
két nyelv között. Mint művelt
fő, már korábban tájékozódott a
külföldi tudósok észrevételeiről,
melyeket a magyar nyelv rokonságára vonatkozóan tettek. Északi útjára azért is vitte magával
Sajnovics Jánost, mert ő szebben,
jobban beszélte a magyar nyelvet,
és Hell megfigyeléseihez nagy
szükség volt erre. Sajnovicsra is hatással volt Hell Miksa
meggyőződése a magyar és a
lapp nyelv hasonlóságát illetően,
és még Vardø-ben engedett a
felhívásnak, hogy a nyelvrokonságról győzze meg a vendéglátó
királyt és a tudósvilágot. A
tudományos értekezés olyan jól
sikerült, hogy a koppenhágai tudóstársaság, a Királyi Akadémia
tagjai körébe fogadta mindkettőjüket. Hell Miksa meg volt győződve arról, hogy a magyar és a
lapp nyelv azonossága kitűnik
a két nyelv közös szavaiból, a
szavak kiejtéséből, ragozásából,
a kicsinyítő képzőkből, a számnevekből, a névmásokból és az
elöljárókból, az igék hajlításából
és a segédigékből. A magyarok
és lappok nyelve azonos illetve
hasonló lehet anélkül, hogy
egymást megértenék. Hell Miksa
a magyar nyelvet a sínaival is
rokonnak találta. Úgy vélte,
hogy a sínaiak minden ázsiai
népnek, tehát a magyaroknak
és lappoknak is ősei. A sínai
kiejtés hasonló, mint a magyar.
A magyar szógyökerek éppúgy
egytagúak, akár a sínaiak. A
szóösszetételt egytagú szavakból
képezteti mindkét nyelv. Hunnia
pedig Sínának szomszédja volt.
Továbbmenve, a tatár nyelv rokon a sínaival, rokon a törökkel,
a török rokon a magyarral, tehát
a magyar nyelv rokon a sínaival. Érdekességként jegyzem
meg, hogy a XIX. századi tudós,
Vámbéry Ármin nem cáfolta

Demonstratio: a magyar és a lapp nyelv azonosságait tárgyalja

jelentős számú török elem arról
tanúskodik, hogy a magyar az
ugor és türk elemekből kialakult
kevert nyelv, melynek nemcsak
egy, hanem két őse van – az ugor
és a török. Emlékeztet arra, hogy
a honfoglaló magyarokkal együtt
érkezett egy török törzs is. Az
ugor pedig összefoglaló név,
melyen a vogulokat, osztjákokat,
votjákokat, zürjéneket, mordvinokat, lappokat, cseremiszeket,
észteket és finneket is értjük.
A finnugor nyelvcsaládhoz való
tartozásról szóló vita napjainkban újra fellángolt. A kételkedők
Trefort Ágoston vitatott, netán
nem is létező kijelentésére
támaszkodnak. Talán a fentiek
alapján kimondhatjuk, nem a

a magyarokkal való nyelvrokonságot. Nem kell ebben nekünk
most állást foglalnunk.
1770-ben – több mint huszonhét
hónapos távollét után – a tudós
csillagászok hazatértek. Három
év múlva a jezsuita rend feloszlatásra került. 1777-ben Nagyszombatról Budára helyezték át
a magyar királyi egyetemet és
Bécsből Hell Miksát kérték fel
arra, hogy egy budai csillagvizsgáló alkalmas helyét válassza
ki, majd az építését felügyelje.
Hell Miksa ezt a helyet a királyi
palota felett találta meg. Három
magyarországi csillagvizsgálót
alapított. Az Egri Csillagdát, a
Budai Csillagvizsgálót és a Gyulafehérvári Batthyáneumot. Ne-

lett. Könyve, a Demonstratio
elindította nyelvünk eredetének
tudományos kutatását. Hazánkban a nyelvészkedését ellenszenvvel figyelték. Latin nyelvű
művét dán, finn és német
nyelvre, majd angolra is lefordították, de magyarul csak 1994ben jelent meg. Hell Miksát
hét évvel megelőzve távozott az
élők sorából. Róla is elneveztek
egy kisbolygót Sajnovics 114659
megjelöléssel. Gondolatait
feljegyzései és a tordasi kastély
szobái őrzik. Ahogyan őrzik az
angol György walesi herceg, a
későbbi VI. György angol király
és az Aranycsapat emlékét is, de
erről majd a következő alkalommal ejtünk szót!
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Legutóbbi rejtvényünk Márton napjához kapcsolódott, ezen belül is a
Márton-napi népszokásokhoz.
Ezúttal két feladványunk volt: az első megfejtésből kiderült, hogy azon
kívül, hogy finom, milyen haszna van még a Márton-napi sült libának. A
helyes megfejtés: a sült liba mellcsontjából az időjárást jósolták meg.
Német nyelvterületről származik a Márton-napi lámpás, fáklyás felvonulás. Mi a célja ennek a népszokásnak? A helyes válasz ez volt: a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez.

E heti keresztrejtvényünk a Mol Vidi futballklub és a Sóstói Stadion történetével foglalkozik. Az első megfejtésből kiderül, hogy 1942-ben milyen
néven alakult meg hivatalosan a klub.
A második megoldás egy helyet rejt, ahol a csapat először játszott. A klub
innen költözött át a Sóstói Stadionba.
A létesítményt a szocializmus idején háromszor átépítették. Az új pálya
megnyitójára 1967. szeptember 20-án került sor. A harmadik rejtvény egy
focistát takar, aki az új stadionban az első gólt lőtte.
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Támogatás sérült fiataloknak
Lugosi Balázs

Forrás: szekesfehervar.hu

A sport összeköt! – ezzel a szlogennel szervezett
jótékonysági futást november 9-én, pénteken délután
a Dávid Kornél Kosárlabda-akadémia Alapítvány a
Bregyóban. A Teljes Élet Szociális Alapítványt támogatják, mely több évtizede működtet Söréden tábort
mozgás- és halmozottan sérült fiatalok számára.

A gyerekek érdeke a legfontosabb
A Városházán jártak a Dávid Kornél Kosárlabdaakadémia Golden Triangle csoportjának képviselői,
akik Fehérvár polgármesterével folytattak megbeszélést. Mindannyian egyetértettek abban,
hogy a gyermekek elsődleges érdeke és a legfontosabb feladat az optimális edzés- és versenyeztetési körülmények megteremtése.

„A fehérvári kosárlabdában sajnálatosan előállt egy olyan helyzet, hogy két
utánpótlásműhely dolgozik a városban,
és ebből adódóan több területen is
problémák keletkeztek. Éppen ezért
elindítottunk Pukler Gábor vezetésével

egy munkacsoportot a felek közötti viták rendezésére.” – mondta Cser-Palkovics András polgármester, aki
a DKKA szülői delegációjával is
találkozott a Városházán. Átbeszélték a jövőbeli együttműködés
lehetőségeit, és a most aktuálisan
legfontosabb problémát, a termek
hatékony kihasználásának kérdését
is megvitatták, szem előtt tartva a
legfontosabbat: a gyerekek érdekeit.
„Körvonalazódik a megoldás, ami
remélhetőleg mind a DKKA-nak, mind

az Alba Fehérvárnak elfogadható.
Szeretnénk pontot tenni ennek az
ügynek a végére.” – hangsúlyozta
a polgármester, aki szerint fontos
és egymástól elválaszthatatlan a
diáksport, a szabadidősport, az
élsport és az utánpótlás. Ezt pedig a
termek esetében is össze lehet hangolni, így a város által életre hívott
munkacsoport is lezárta a munkáját. December elejétől mindenki
számára megnyugtató megoldás
születik.
Forrás: szekesfehervar.hu

„Rengeteg gyermek van, akiket a sport szeretete
mellett nevelünk a közösséghez tartozás fontosságára. Ezért kérek mindenkit, hogy lehetőségéhez
mérten támogassa a mai nemes ügyet!” – emelte
ki Cser-Palkovics András polgármester, aki
bejelentette: Székesfehérvár önkormányzata
százezer forinttal támogatja a Teljes Élet Szociális Alapítvány által szervezett sörédi tábort.
Dávid Kornél, a DKKA alapítója és névadója
megköszönte a több száz résztvevőnek, hogy
a hideg ellenére részt vett a futáson és adakozott, illetve megköszönte a város támogatását.
Csada Imre, a sörédi tábor vezetője és lelkes
önkéntese elmondta, hogy Söréden 1984 óta
táboroznak mozgás- és halmozottan sérült fiatalok, amíg a szüleik, családjaik kipihenhetik
magukat. A kezdeti egy csoporthoz képest ma
már nyolc turnussal működik a tábor, és hetente tizenhat-tizennyolc rászorulót fogadnak,
akikkel huszonöt önkéntes segítő foglalkozik.
Az alapítvány által biztosított támogatás
mellett minden évben több felajánlást kapnak
a szervezők, a szabadidős programok, élelmiszerek és az önkéntes munka mellett.
A futáson több száz gyerek, szülő, számos
sportegyesület is részt vett, végül az alapítvány számára ötszázharmincezer forint gyűlt
össze.

A Fehérvár Televízió műsora november 17-től 23-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2018. 11. 17. SZOMBAT

2018. 11. 18. VASárnAp

2018. 11. 19. Hétfő

2018. 11. 20. Kedd

2018. 11. 21. SZerdA

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: Burján Zsigmond
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Nagy Ádám
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kű Lajos
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Bácskai
Gergely. Vendég:
Károlyi György
14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Heczel Sándor
15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Pozsonyi Imre – Zuhanás
az emlékekbe – beszélgetés
a magyar ejtőernyőssel
16:20 Diákszínpad: Makrancos
Kata – a Teleki Blanka
Gimnázium színjátszó
társulatának előadása
17:20 A „vezér nélküli” forradalom
– 1956 – ismétlés
rendező: Belány Róbert
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Csutiné
Schleer Erzsébet
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Közéleti és Kulturális
Szalon 2018
Meghívott vendégek:
Láposi Réka és Keller
János. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
20:40 Fehérvári Titánok – FTC
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Csutiné
Schleer Erzsébet
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Zsigmond
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Nagy Ádám
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Pálosfalvi Brúnó – élni a
bátrak életét – portréfilm
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kű Lajos
15:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:15 Schirilla György, az ifjabb
pesti rozmár – portréfilm
16:45 Alba Fehérvár KC – DVSC
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Iszkádi Erika
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Fehérvár AV19 – Dornbirn
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai 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: Iszkádi Erika
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Pletser Ádám
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Alba Fehérvár – Szolnok
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 Megépül a „Nemere”
Újra felépítik Rotter
Lajos „Nemere” vitorlázó
gépét, amely 1936-ban a
berlini olimpián képviselte
Magyarországot
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Pletser Ádám
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Guseo András
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Béres József: Szép
magyar ének
Beszélgetések erdélyi
adatközlőkkel, a hozzá
tartozó népdalok eredeti,
hiteles tolmácsolása mellett
21:10 „Akik császárok
lehettek volna”
A Városházán tartott előadás
a látszólag két nagyon
különböző sorsú Árpád-házi
III. Béla és Hunyadi Mátyás
életpályájának párhuzamait
idézi fel Jankovics
Marcell Kossuth-díjas
rajzfilmrendező, grafikus,
kultúrtörténész olvasatában
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
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: Guseo András
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szűts Angéla
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Közéleti és Kulturális
Szalon 2018
Meghívott vendégek:
Láposi Réka és Keller
János. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
21:15 A Vargyas-szoros elveszett
világa – ismeretterjesztő film
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 11. 22. 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: Vakler Lajos.
Vendég: Szűts Angéla
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Buriánné Tarró Edit
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 MOL Vidi – ÚTE
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:55 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 11. 23. 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: Buriánné Tarró Edit
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kitty Bich Tuay Ta
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfo és Hírek
20:35 Nemzetközi Néptáncfesztivál
– nyitógála
22:50 Híradó és Köztér – ismétlés
23:50 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 17. 20:40 Fehérvári Titánok – FTC jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről
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Távolugrás, triatlon, Tokió

Kaiser Tamás
Tetszett neki a távolugrás, de inkább úszóból
triatlonista lett. A választás pedig bejött, hiszen
Dévay Márk, az Alba Triatlon SE sportolója nagyon
közel van ahhoz, hogy ott legyen 2020-ban a
tokiói olimpián. Idén az elit Európa-bajnokságon
hetedik lett, az U23-as világbajnokságon pedig
tizenegyedik. Remek évet zárt tehát a nagyobbik
Dévay testvér.

Fotók: facebook.com/markdevay

Egy friss Európa-kupa-győztessel beszélgetek. Mit jelent ez neked, hol helyezed el
magadban?
Valahol a legjobb eredmények között!
Miután tavaly kilencedik lettem a
sorozatban, ez nagy előrelépés! Főleg
úgy, hogy a pontszámok tekintetében
legértékesebb versenyek is nagyon
jól sikerültek, köztük a glasgow-i
Európa-bajnokság vagy a sprint Eb.
És persze a nagydöntőn, Madeirán is
nagyon jól ment, volt egy jó ki szökés
kerékpáron, így pedig előnnyel
tudtunk kimenni futni. Végül negyedik lettem, az Európa-kupát pedig
megnyertem! Azért mentem, hogy
megnyerjem az összetettet, a mezőny
pedig elég erős volt, mert ott volt
többek között egy belga srác, aki már
volt olimpián hatodik is. Így pedig
különösen értékes ez a győzelem!

miatt ki kellett hagynom egy ázsiai
versenyt. Ennek ellenére, ha megnézem az elmúlt évek nagy világversenyeit – olimpiát, vébét vagy éppen a
WTS-versenyeket – akkor a jelenlegi
világranglista-pozíciómnál – ami a
hatvannyolcadik – előrébb tenném
magamat. Ha minden klappol,
akkor szeretném hinni, hogy az első
húszban helyem van!
Amikor annak idején elkezdted a
triatlont, akkor ezzel a céllal csaptál
bele, hogy ott legyél a világ elitjében?
Egyáltalán hogy indult a triatlonos
pályafutásod?
Úszó voltam jó pár évig. Majd a
2004-es olimpiát nézve megtetszett a távolugrás. Elkezdtem járni
atlétikaedzésekre, ahol felmérték a
képességeimet, és kiderült, hogy a
távolugrás nagyon távol áll tőlem. Inkább a hosszútávfutás feküdt nekem.
Így inkább futni kezdtem, ekkor
kilencéves voltam. Majd elmentem
egy megyei triatlon-diákolimpiára
próbaképpen. Nagyon élvezetem,
pedig egy nagy acélvázas mountain
bike-kal versenyeztem. Azt se tudom,
hogy hányadik lettem, de akkor, ott
tudtam, hogy ez az én sportágam!
Ahogy pedig egyre jobban belemerültem, jöttek is az eredmények:

Igazi sportos, összetartó család a Dévay

Mennyire sűrű a triatlon mezőnye?
Teniszben tudjuk, hogy a férfiaknál a
legjobb százba kerülés is óriási dolog,
hatalmas a csata érte. Hogy van ez
nálatok?
Hasonló a helyzet nálunk is. A
legjobb nyolcvan-száz közé kerülni
nagyon nehéz. Akinek nincs elég
versenye, annak ez szinte lehetetlen.
Nagyon jó eredményekkel lehet
odakerülni, de onnan továbblépni, ha
lehet, még nehezebb. Nagyon sűrű a
mezőny, a legjobb nyolcvanban van
ötven egymáshoz nagyon közel lévő
triatlonista.
Dévay Márk hol van ebben a nagyon
erős mezőnyben?
Nagyon sok pénz kell ahhoz,
hogy az ember a megfelelő számú
versenyre eljusson. Nagyon sok
verseny van Ázsiában, Dél-Amerikában, Óceániá- ban. Székesfehérvár
önkormányzatától sok támogatást,
segítséget kapunk, de sajnos idén is
fordult elő olyan, hogy anyagi okok

2007-ben megnyertem a Diákolimpia országos döntőjét – ekkor még
csak egy éve triatlonoztam. Azt
pedig eldöntöttem, hogy azért fogok
dolgozni, hogy a lehető legelőrébb
legyek a világban!
Mit szóltak a szüleid, amikor kitaláltad a
triatlont? Volt olyan elvárás, hogy rendben, de akkor ezt komolyan kell venni?
Nagyon sok támogatást kaptam,
kapok tőlük. Azt, hogy ilyen szinten
komolyan veszem a triatlont, az én
döntésem. Ők pedig ebben támogatnak. Az elején részükről nem
volt elvárás, de persze az egészséges
versenyszellem megvan bennük is.
Olyanra azért nem emlékeszem, hogy
azt mondták volna, hogy ha nem itt
vagy ott végzel, akkor nincs vacsora.
Én magam mindig versenyzőtípus
voltam, csak azt fogadtam el, ha jól
sikerül. Jól sikerül alatt pedig az első
hármat értem!
Édesapád, Dévay László az edződ. Nem
volt ebből konfliktus köztetek sosem?

2018.11.15.

Dévay Márk célja, hogy ott legyen az olimpián, és ha már ott van, szeretne a legjobbak között
végezni!

Kívülről úgy tűnik, hogy nagyon jól
működtök együtt.
Így van! Nyilván egy edző odafigyel a
tanítványára. Apu pedig ezt hatványozottan meg tudja tenni. Gondolok
itt a megfelelő táplálkozásra vagy
éppen az ébredési pulzus ellenőrzésére. És az is nagyon fontos, hogy
félszavakból is megértjük egymást.
Nekem elég elkezdenem a mondatot,
és ő már tudja, hogy aznap esetleg
másra van szükségem, mint amit
elterveztünk.
És ugye ott van a testvéred, Zsombor,
aki szintén válogatott triatlonista. Együtt
edzetek nap mint nap. Van köztetek
rivalizálás, vagy inkább kihasználva a
helyzetet, húzzátok egymást?
Egyértelműen az utóbbi. Mindketten örülünk a másik sikerének. Az
pedig nagyon jó, hogy együtt edzünk.
Van, hogy résztávos futóedzésen ő
előrébbről indul, nekem ilyenkor az
a feladatom, hogy utolérjem. Neki
meg az, hogy ez ne sikerüljön. Ez
motivál mindkettőnket, és ha az
egyik, ha a másik sikerül, senkiben
sincs – mondjuk így – sértettség.
Nagyon jó ez a helyzet, jó a kapcsolat
közöttünk.
Minden gyerekben benne van, amikor
elkezd sportolni, hogy szeretne válogatott, magyar bajnok lenni vagy éppen
olimpián szerepelni. Benned mikor
fogalmazódott meg az, hogy ott akarsz
lenni egy olimpián?
Pár éve, amikor abbahagytam a
középiskolát, és elkezdtem többet
edzeni – napi hármat-négyet. Látva
az eredményeket – nemcsak a sajátomat, hanem a világelitét – úgy voltam
vele, hogy ha sokat kell melózni,
akkor is megteszem azért, hogy ott
legyek a legjobbak között!
Kiegyensúlyozott voltál, a világversenyeken a hetedik és a tizenegyedik hely
között végeztél. Kiemelkedik a glasgow-i
felnőtt olimpiai távú Európa-bajnokság,
melyen U23-asként lettél hetedik, ezzel
pedig minden idők második legjobb
magyar férfi eredményét érted el Eb-n.
Bosszantott, hogy pont ezen az Eb-n lett
hatodik Tóth Tamás?
Egyáltalán nem! Én úgy mentem
oda – látva a pokolian erős rajtlistát –

hogy meglátjuk, mi lesz. Bíztam benne, hogy lesz bringán szökés, mert az
nekem komoly esély a jó szereplésre.
De tényleg olyan rajtlista volt, hogy
a világ legjobbjai közül csak három
ausztrál és két dél-afrikai hiányzott. Így pedig még értékesebb az a
hetedik helyezés! Tényleg nagyon
jó volt az év, csak egy-két gyengébb
versenyem volt, ami egy tizenhat versenyes szezonban benne van. Persze
törekszem rá, hogy a jövőben még
ennyi se legyen!
Hogy élted meg a hazai, fehérvári Európakupát?
Nagyon élveztem! Az egyetlen
negatívum, hogy a fehérvári verseny
volt a negyedik versenyem a harmadik hétvégén. Ráadásul munkából
érkeztem az Ek-ra, mert már javában
készültünk a világbajnokságra. De
tényleg jó volt itthon versenyezni!
Az idei éved már az elitről szólt. Mennyire figyelnek oda rád?
Egyre jobban. Tudják, hogy mire
vagyok képes. Volt olyan, hogy más
versenyzőknek kiabált az edzője a
saját nyelvén, amit nem értettem, de
a nevemet kihallottam belőle. Tehát
figyelnek rám.
Kevesebb mint két év van Tokióig. Men�nyire van közel számodra?
Jövőre megpróbálok a lehető legtöbb
kvalifikációs versenyen elindulni.
Idén kimaradt egy-két verseny, de
annyira szoros a mezőny, hogy egyegy jobb eredménnyel lehet feljebb
kapaszkodni. Én reális célnak látom
az olimpiát. 2019 nagyon fontos év
lesz, mindenki, így én is bele fogok
húzni a pontgyűjtésbe!
Anyagi kérdés, hogy legyen reális esélyed
az olimpiai szereplésre?
Igen, főleg. Én teszem a dolgom,
edzek keményen, de sok versenyen
kell ott lennem ahhoz, hogy összegyűjtsem a megfelelő mennyiségű
pontot. A versenyek egy jó része
messze van, az utazás pedig drága.
Mi az álmod?
Kijutni az olimpiára az hatalmas dolog
lenne! De ha már ott van az ember,
akkor szép eredményt akar elérni.
Ami – ha reálisan nézem – az első tíz
közé kerülés!

Megvan a tizedik, jöhet az Olaj!
Somos Zoltán
Továbbra is veretlen a FIBA-Európa-kupában az
Alba Fehérvár: szerda este Bulgáriában nyertek
Lóránték. Vasárnap pedig következik a bajnoki
szuperrangadó!

Derűre ború

periódusban alig kapott kosarat,
miközben a második negyedben
harmincnégy pontot szerzett.
Freeman és Lóránt volt a két
vezér támadásban, de szokás
szerint jól oszlottak el a terhek.
A vége 104-83-as, nagyon sima
győzelem lett, amivel még mindig
hibátlan a csoportban a fehérvári
csapat.
Jövő szerdán Varesében zárul ez a
kör, de addig még nem akármilyen
megmérettetés vár a zsinórban tíz
meccset nyerő Albára: vasárnap
a bajnoki címvédő Szolnok ellen
bizonyíthatja, hogy nem véletlen ez
a parádés sorozat!

Mintha varázsolna: Allerik Freeman huszonhét pontot szórt Bulgáriában

Somos Zoltán
Nagyszerű estét szerzett múlt csütörtökön a
MOL Vidi a magyar futballbarátoknak, hiszen
újfent hibátlan védekezésre alapozva 1-0-ra
ismét legyőzte a Szalonikiben korábban már elintézett PAOK-ot. Aztán ugyanennyire kikapott
Mezőkövesden…

A fővárosi Groupama Arénában
mintegy tizenhétezren tapsoltak a
Vidinek (mínusz úgy ezer görög), ami szép szám, de akkor is
sajnáljuk, hogy nem Fehérváron
történt, ha a frissen elkészült Sóstói Stadionba (lásd 4-5. oldal) nem
férnének be ennyien. Azért is lenne
rendkívüli továbbjutni a csoport-

ból, mert akkor februárban már
tényleg itthon láthatnánk európai
kupameccset – mellesleg magyar
csapatnak még soha nem sikerült
csoportkörből továbblépnie.
Marko Nikolics vezetőedző külön
kiemelte az orvosi stáb munkáját,
hiszen a nagy terhelés dacára nincs
sérült a keretben. Más kérdés, hogy a
mentális fáradtság kivédhetetlen, és
ezt a hétvégi, mezőkövesdi bajnoki
vereség bizonyította. Ez volt a hatodik
alkalom, hogy közvetlenül kupameccs
után pontokat veszített a Vidi.
Jó hír, hogy most nem lesz utazás,
legközelebb a várva várt stadionavatón, november 21-én lép pályára
a csapat az Újpest ellen.

Fotó: vidi.hu

Milanov és a stadion ünnepel – ez nem a mezőkövesdi, hanem a pesti stadionban történt...

Családi és gólparádé
Németh Krisztián
Második alkalommal jött össze a több száz fős
Volán-család, azaz a korosztályos csapatok tagjai
és szeretteik. Több százan vetélkedtek, szórakoztak az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban. A családi parádé után kedden gólfesztivál következett
az EBEL-ben: Kógerék játékában a győzelem is
benne volt a Graz ellen, végül egy pontot sikerült
itthon tartani az éllovas ellenében.

Pillangóhatás

AV 19 sportigazgatója. – „Közel
negyven csapat versenyzett egész nap,
a jégen lövéserősségi és -pontossági
feladatokat is kellett teljesíteni. De
szakmai előadásokat is tartottunk:
a táplálkozásról, a gyerek-edző-klub
kapcsolatról, a TAO-ról”.
A lurkók a nagyok öltözőit is meglátogathatták abban a reményben,
hogy egyszer majd saját szekrényük lesz a különleges helyiségben.
A rendezvény karitatív célokat is
szolgált, hiszen az Ifjabb Ocskay
Gábor Jégkorong-akadémia felszerelésgyűjtést szervezett a Csíkszentimrei Sasok számára.

Németh Krisztián
Bordás Beatrix, a Hullám 91 versenyzője
egy arany- és egy bronzéremmel zárta a
százhalombattai úszó rövidpályás országos
bajnokságot. A fehérvári sprinter megvédte
címét ötven méteres pillangóúszásban, de a
hosszabb távon is dobogóra állhatott.

Deréksérülés hátráltatta a
felkészülésben, a fordulói saját
bevallása szerint nem az igaziak,
ennek ellenére ötven pillangón
ismét mindenkit maga mögé utasított a huszonötös medencében
a fehérvári sprinter.
„Összességében jobbra számítottam!
Annak ellenére, hogy száz pillangón
a legjobbamat úsztam, a bronzérem
ajándék, nem gondoltam volna,

hogy felállhatok a dobogóra. Ott
látszott igazán, mennyit dolgoztunk
az elmúlt egy évben.” – így Bordás
Beatrix, aki szívesen tért vissza a
battai medencébe, ahol a tavalyi
ob-n is két érmet szerzett.
„Mostanában sokkal motiváltabbnak érzem magam pillangón.” –
mondja, és ez meg is látszott:
ötven gyorson a tavalyi ezüst
után nem sikerült a dobogó, száz
gyorson pedig a döntőbe kerülés
sem.
Bordás Beatrix tervei között nem
szerepel a decemberi rövid pályás vb, a jövő évi hossszú pályás
világbajnokság annál inkább.
Kvangdzsura megvan az ideje
ötven pillangón, de száz méteren
is teljesíteni akarja az A szintet.

Gólparádét tartott a Fehérvár AV 19 a Graz ellen, de csak egy pontot csípett el itthon: az EBEL
listavezetője 7-6-ra győzött a hosszabbításban

Fotó: MUSZ

Fotó: Kiss László

Óriási lelkesedéssel vetették
magukat játékba a hokipalánták
a nagyok, a Volán EBEL-csapata
ellen. „Ez csak a hab volt a tortán!” –
újságolta Fekti István, a Fehérvár
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Fotó: Simon Erika archív

A Rilszki Szportiszt ellen itthon
a végjátékig szoros küzdelemben
nyert az Alba, ezúttal szerencsére
elmaradtak az izgalmak. A meccs
elején úgy tűnt, ez nem a mieink
miatt lesz így, hiszen 16-2-re is
vezettek a bolgárok a már továbbjutott Fehérvár ellen. Csakhogy
ezután „megérkezett a meccsbe”
a Dzunics-csapat is, a következő

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

Az idei rövidpályás ob-n is Bordás Beatrix (középen) vitte a prímet ötven pillangón
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