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Szincsák Attilát díjazták
Rába Henrietta
Székesfehérvár gazdasági, ipari fejlődésének
meghatározó résztvevőit, vállalatok, cégek
vezetőit várja minden évben vacsorára a városvezetés. Az évzáró rendezvényen idén is átadták
a Székesfehérvár Gazdaságáért díjat.

Gyártó Magyarország Kft. gazdasági és kereskedelmi igazgatójának
munkáját ismerték el a díjjal.
A cég és az ő egyéni sikerének a
titka – mint mondja – az összefogásban rejlik: „A vállalatunknál, ahol
ötezer-kétszázan vagyunk, összefogás
nélkül képtelenek lennénk jól dolgozni.
A társadalmi felelősségvállalási programban is ezért kezdeményeztük, hogy
más vállalatokkal is fogjunk össze a
városunkért, a polgáraiért, a gyermekeinkért.”
Szincsák Attila több mint tizenöt
éve dolgozik a vállalatnál. Kitartó
munkája eredményeként sikerült
a térség egyik legkiemelkedőbb
gazdasági szereplőjét a megye
gazdaságába és mindennapjaiba
beilleszteni.

Fotó: Bácskai Gergely

A városban jelenlévő vállalatok,
cégek, intézmények vezetői, önkormányzati képviselők vettek részt
a hagyományos év végi vacsorán
a Hiemer-házban. Cser-Palkovics
András polgármester az esten átadta a Székesfehérvár Gazdaságáért
díjat, amit mindig olyan személy
vehet át, aki szakmájában elismert
és tevékenységével hozzájárul a
város gazdasági életének fejlődéséhez. Idén Szincsák Attila, a Denso

Szincsák Attila tevékenységének köszönhetően jelentősen fellendültek a japán-magyar gazdasági kapcsolatok. Nagy szerepe van a Közösségi Értékteremtő Program keretében a társadalmi
felelősségvállalás népszerűsítésében is.

In memoriam Nádorfi Gabriella
(1955–2018)

Fagyos, szürke nappal kopogtatott a gyász. A múlt
örökségének tudója, a titkok megfejtője, az elhivatott
régész november 29-én elköltözött. Gorsium kincsei, a
szabadbattyáni palota és Seuso titkai még megfejtésre
várnak. Szomorú, néma csendbe burkolózik a Szent István
Király Múzeum, üresen áll az emeleti iroda, néma csend öleli
körbe Gorsiumot.
Nádorfi Gabriella hatalmas szaktudással és hihetetlen munkabírással vágott neki minden feladatnak. Magasra tette a mércét, feltételezésekbe sosem bocsátkozott, mindent tudományos
igényességgel igazolt. Pályája során sokat tett
a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely ügyéért.
Az 1980-as években a Kralovánszky Alán által
végzett feltárások idején gyakran helyettesítette
az ásatásvezetőt, felelősségteljesen felügyelte az
ásatási munkálatokat. A 2000-es évek elejétől
2014-ig a Nemzeti Emlékhely kurátora volt,
ebben a feladatkörében is körültekintően,
megbízhatón készítette elő és valósította meg
a múzeumi rendezvényeket, az állagvédelmet,
az újfajta hasznosítás kommunikációját. Munkásságát 2015-ben Érdy János-emlékéremmel
ismerte el Székesfehérvár önkormányzata.
A Gorsium Régészeti Park újjászületését
végigkísérte, szakmai tanácsaival segítette. A
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park vezetőjeként folyamatosan a megújuláson és az értékek feldolgozásán, bemutatásán
fáradozott. A szakmai munkába még Fitz
Jenő mellett kapcsolódott be.
Nádorfi Gabriella nevéhez kötődik a szabadbattyáni – sokak által Seuso palotájaként emlegetett – épület feltárása. Itt római birodalmi
méretekben is hatalmas, tizenháromezer
négyzetméter alapterületű épületet rejtett a
föld mélye, amelyből eddig nyolcezer-ötszáz
négyzetméternyit tártak fel. A palota a negyedik század utolsó negyedében, feltehetően
egy barbár támadás következtében semmisült
meg. A hatalmas palota romjainál 1993-ban,
majd 1998 és 2006 között végzett ásatásokat
Nádorfi Gabriella. A munkát szerette volna
folytatni, feltárni a teljes területet.
Hosszú évekig kutatott Szabadbattyán
környékén: bizonyítékot akart találni rá, hogy
a Seuso-kincsek Magyarországról származnak. A székesfehérvári Seuso-kiállításoknak
is főszervezője, mozgatója volt. A Fehérvár
Televízió Seuso kedd – A rejtélyek nyomában
című tudományos-ismeretterjesztő sorozatának állandó szakértője, házigazdája volt.
Nádorfi Gabriella hihetetlen űrt hagyva maga
után távozott, emlékét megőrizzük!

Székesfehérvár önkormányzata Nádorfi Gabriellát saját halottjának tekinti, és osztozik szerettei fájdalmában. Búcsúztatása december 14-én 14 órakor a Béla úti temetőben lesz.

László-Takács Krisztina, Sasvári Csilla
December tizenkettedikén szavaz a Parlament
arról a törvénymódosításról, mely lehetővé teszi
a Magyar Honvédség irányítási struktúrájának
átszervezését. A tervek szerint az így létrejövő
országos parancsnokság székhelye Székesfehérvár
lesz. Erről volt szó azon a találkozón, amit a hét
elején a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete tartott, és ahol vendégül
látták Benkő Tibor honvédelmi minisztert.

„Itt régi hagyománya, kultúrája van a
katonaéletnek, és azt szeretnénk, ha ez
a hagyomány még erősebb lenne. Éppen
ezért gondolkodtunk azon, hogy miként
lehetne Székesfehérvár a katonák fővárosa. Az elgondolásunk még törvényalkotási szakaszban van, de az a szándékunk,
hogy ebben a városban hozzuk létre a
Magyar Honvédség parancsnokságát. Bízom benne, hogy a parlamenti szavazás
ezt megerősíti!” – mondta Benkő Tibor
a Vörösmarty Rádió műsorában.
A honvédelmi miniszter szerint a
döntésre alapot ad az a régi katonahagyomány, ami Székesfehérvárt
jellemzi, illetve az is, hogy a város vezetése nagyon komolyan veszi, segíti
és támogatja ezt az elgondolást.
„Ebben a városban a katonák megbecsültek, elismertek. Kérem is a katonáktól,
hogy köszönjék meg, hogy ez a város így
gondolkodik és így gondoskodik róluk és
családjukról egyaránt!” – hangsúlyozta
a miniszter, aki szerint a megújulás
nem csupán struktúraváltást jelent,
hanem azt is, hogy a honvédség fel-

szerelésében, fegyverzetében is elérje
a huszonegyedik század elvárásait.
Cser-Palkovics András szerint
bizakodóak lehetünk abban, hogy
Fehérvár katonavárosi szerepe a
jövőben tovább erősödik. A polgármester ebben nemcsak hazai, hanem
nemzetközi szinten is komolyabb
lehetőséget lát: „Van egy nagyon
erős gazdasági, ipari jelenlétünk, ami
közép-európai szinten is jegyzett és
meghatározó, és e mellé most kaphatunk
egy másik nagy stratégiai területet, ahol
a város kiemelkedően fontos szerephez
juthat. Nyilván a bejelentések után
mondhatom majd el, hogy miért gondolom ezt így, de mindenkitől azt kérem,
hogy a következő hetekben, akit érdekel
a város fejlődése, az ehhez kapcsolódó
stratégiai döntések, az mindenképpen
figyeljen oda, mert nem tudom, mikor
született utoljára a város jövőjét ennyire
meghatározó döntéssorozat!”
Azt is megtudtuk, hogy már körbejárták annak lehetőségeit, hogy a
nálunk élő vagy hozzánk érkező
katonáknak és családjaiknak milyen
feltételekkel tudnak otthonos környezetet teremteni: „Abban biztos vagyok,
hogy Székesfehérvár minden tekintetben
alkalmas arra, hogy ezt a feladatot felvállalja és magas színvonalon el is lássa!”
– hangsúlyozta a polgármester.
A parlamenti szavazás december
tizenkettedikén lesz, ezután következnek azok a kormányzati döntések, melyek Székesfehérvár jövőjét is
nagyban befolyásolják.

Tapasztalatcsere a legjobbak között
Bácskai Gergely
A sóstói látogatóközpontban szervezett szakmai
konferenciát a Városgondnokság városüzemeltetési témakörben, amin kertészeti vezetők
és főkertészek vettek részt az ország minden
részéről.

A szakmai napot a tapasztalatokra
hegyezték ki, hogy az egyes településeken milyen jó dolgokat vezetett
be ki-ki a maga területén a lakókörnyezetében, és megosztják egymással a városüzemeltetési feladatok jó
tapasztalatait.
Spanyárné Halász Szilvia, Fehérvár
főkertésze elmondta, hogy a konferenciával nem merül ki a tapaszta-

latcsere, hiszen egész évben tartják
egymással a kapcsolatot.
A konferencia vendége volt Bocsi
Andrea, a Communities in Bloom
nemzeti koordinátora, aki az elmúlt
hét évben folyamatosan ellenőrizte, így nagyon jól ismeri, hogy a
városok kertészeti színvonala hol
is tart. „Kertészeti, parkfenntartási
kérdések terén nagyon őszintén tudják
egy ilyen összejövetelen a szakemberek megbeszélni a mindennapi munka
kihívásait és jó gyakorlatait. Ezen a
szakmai konferencián pedig olyan
települések képviseltetik magukat,
akik a zászlóshajói Magyarországnak
e témakörben.” – hangsúlyozta a
szakember.

Fotó: Bácskai Gergely
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A legmodernebb robottechnológiával fejleszt a Hanon Systems
A HETILAP

Bácskai Gergely
A dél-koreai Hanon Systems Hungary Kft.
összesen 36,7 milliárd forint értékű új
beruházást hoz Székesfehérvárra, Pécsre és
Rétságra – jelentette be csütörtökön Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A székesfehérvári kapacitásbővítés illetve
a pécsi és rétsági új telephely-létesítés hét
és fél milliárd forint vissza nem térítendő
állami támogatást kap, és összesen ötszáztizenhat munkahelyet teremt.

A Hanon Systems Hungary
Kft. Alba Üzeme 1991-ben
kezdte meg működését Székesfehérváron, ahol jelenleg
ezerhatszáz szellemi és fizikai
munkatárs dolgozik. A székesfehérvári gyárban klímakompresszorok, hűtőközeg-továbbító
rendszerek, hőszivattyúszelepek valamint pumpa- és vízszelep-termékcsalád gyártása
folyik.
„Ha összevetjük a magyar gazdaság nyolc évvel ezelőtti állapotát
és szerkezetét a jelenlegivel, óriási
változásokat láthatunk. Nyolc évvel ezelőtt Európában a probléma
részei voltunk, mára a megoldássá
váltunk azzal, hogy az idei esztendő harmadik negyedévében a magyar gazdaság növekedési üteme
az öt százalékot is megközelítette:

ez több mint kétszerese az európai
növekedési átlagnak.” – emelte
ki Szijjártó Péter. Hozzátette:
mindez a stabil beruházási környezetnek és a vállalatok bizalmának köszönhető. Elmondta,
hogy az új beruházások között
az autóipar játssza a vezető
szerepet, az ipari kibocsátás
huszonnyolc százaléka onnan
származik. – „A nagy kérdés,
hogy az új autóipari korszakban
is sikeresek tudunk-e lenni. Jó hír,
hogy jól halad az átállás, egyre
másra érkeznek az innovatív
autóipari beruházások, így az új
korszakban is az európai autógyártás fellegvára maradunk.”
A miniszter bejelentette, hogy
a világpiac vezető vállalata, a
Hanon System úgy döntött,
hogy Magyarországra hozza az
újabb beruházását. A vállalat a
klímakompresszorok gyártásában a világon a második helyet
foglalja el tizenhárom százalékos részesedésével. Kiemelte,
hogy regionális verseny volt a
mostani beruházásért, számos közép-európai országgal
versenyzett Magyarország. A
beruházás értéke 36,7 milliárd
forint, amihez a kormány hét
és fél milliárdos vissza nem
térítendő támogatást biztosít.

A beruházás ötszáztizenhat új
munkahelyet is teremt.
Min Sung, a Hanon Systems
elnökhelyettese elmondta, hogy
autóipari beszállítóként hűtéshez és fűtéshez kapcsolódó
termékeket valamint az elektromos autók gyártásához szükséges berendezéseket állítanak
elő. A termelési helyszínek
kiválasztását a kedvező magyarországi tapasztalatokkal, a
kiváló munkaerővel és a fejlett
infrastruktúrával indokolta.
Mint mondta: „Őszinte nagyrabecsülésemet szeretném kifejezni
a teljes vállalat nevében a magyar
kormánynak és a fehérvári illetve
a pécsi önkormányzatoknak, és a
jövőben is számítunk a támogatásukra! A magyarországi befektetés
fontos állomás lesz a vállalat
európai terjeszkedésében.”
Magyarország külügyminisztere kérte Székesfehérvár
országgyűlési képviselőjét,
Vargha Tamást és a város
polgármesterét, Cser-Palkovics
Andrást, hogy tolmácsolja
köszönetét annak az ezerhatszáz munkavállalónak, akik
a Hanon Systems fehérvári
gyárában dolgoznak, hiszen
nélkülük nem sikerülhetett
volna a mostani beruházás.

Sok család biztos megélhetését
adja a Hanon Systems Hungary Kft. az általa teremtett
munkahelyekkel. Mindemellett a nemzetközi nagyvállalat
Székesfehérvár önkormányzatának egyik stratégiai partnere
is – mondta Cser-Palkovics
András: „Több közös fórumot
szerveztünk már az ipar kihívásairól, és jelenleg is folyik egy
robottechnológiát bemutató labor
kialakítása az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Karán. Nagyon örülök, hogy a Hanon egy
újabb jelentős beruházást valósít
meg Székesfehérváron! Az ötezer
négyzetméteres csarnok építésével ötven százalékkal bővül a
klímakompresszor-gyártó üzem
kapacitása, és mivel a munkaerő
kérdése a „szűk keresztmetszet”
Székesfehérvár gazdaságában,
így a teljesen robottechnológiát
igénylő bővülés különösen fontos
számunkra.”

A dél-koreai Hanon Systems a világ
negyven országában működtet gyárat
vagy mérnöki központot, tizenhatezer munkavállalót foglalkoztat, éves
árbevétele eléri az ötmilliárd dollárt.
Klímakompresszorok gyártásában
a világpiac második legjelentősebb
szereplője.

Új parkolók, minőségi burkolat az Óvoda utcában Online fogadóóra: közlekedési és parkolási kérdések
Gáspár Péter
A szeptemberben kezdődött fejlesztésnek
köszönhetően huszonhét új parkolót alakítottak
ki, és megújult az út és a járda is az Óvoda
utcában.

Fotó: Molnár Artúr

Az elkészült parkolóhelyek
lehetővé teszik, hogy az Óvoda
utcai magániskolában a szülők
ne a lakások előtt parkoljanak.
Földi Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője szerint ezzel
az elmúlt években elharapódzó
parkolási viták is megszűnnek:
„Hat évvel ezelőtt borzasztó állapotok
voltak ezen a területen, itt volt még a

temetői gondnoki lakás is, ami teljesen
romos állapotban volt, hajléktalanok
szállták meg. Akkor sikerült rendezni a
helyzetet, megtörtént a terület rendbetétele, emlékmű is készült. Most végre
eljutottunk odáig, hogy ezek a parkolók
elkészültek, könnyebbé téve az utcába
bejövetelt és a távozást. Remélem,
mindenkinek megfelelő és kielégíti az
igényeket!”
A felújítás során a temető előtti terület is új térkőburkolatot kapott, és
kicserélték a közvilágítási lámpatesteket is. A növénytelepítési munkálatokat a Városgondnokság szakemberei fogják elvégezni, ha az időjárási
körülmények lehetővé teszik.

Huszonhét parkolóhely került átadásra

Bácskai Gergely
A legtöbb kérdés ezúttal is a közlekedéssel és parkolóhelyekkel kapcsolatban érkezett a polgármesterhez online
fogadóóráján. Kérdésre válaszolva Cser-Palkovics András
arról is írt, hogy folyamatban van a közösségi közlekedési
hálózat felülvizsgálata, korszerűsítése, és folyamatos a
kerékpárút-hálózat fejlesztése is.

Autóforgalom és tömegközlekedés
A polgármester kiemelte, hogy a kerékpárút-hálózat fejlesztése folyamatos a
városban, jelenleg is több program áll
tervezés illetve kivitelezés alatt összesen
húsz kilométernyi hosszon. Folyamatban van a közösségi közlekedési hálózat
felülvizsgálata, korszerűsítése is. A
polgármester hozzátette, hogy nem a
belvároson átvezető utakon való áthaladást
kell segíteni, hanem elkerülő utakat, városrészeket összekötő utakat kell építeni, ami
a tranzitforgalmat elvezeti. Ennek érdekét
szolgálja a déli összekötőút, melynek engedélyei már megvannak, a kiviteli tervek
készülnek, a jövő évben pedig indítják a
közbeszerzést a kivitelező kiválasztására.
A tömegközlekedés fejlesztésével kapcsolatban Cser-Palkovics András arról írt,
hogy az idén az utasszám nem csökkent
a székesfehérvári tömegközlekedésben.
Folyamatosan fejlesztik a tömegközlekedést a városban, ami csak ebben az évben
hétszázmillió forintjába kerül a közösségnek.
Az önkormányzat a jövő évben írja ki a
következő több éves ciklusra a közszolgáltatási pályázatot, melyen a szigorúan
meghatározott műszaki feltételeknek
megfelelő buszokkal indulhatnak csak el
a szolgáltatók. Erre pályázati források is
rendelkezésre állnak majd.

Parkolás a stadionnál és a vasútállomásnál
A polgármestert többen kérdezték az új
sóstói stadion körüli parkolásról. A válaszból kiderült: a MOL-Vidivel kötött eredeti
megállapodás szerint a parkolóhasználat
meccsnapokon a klubhoz kötődik, az
egyéb napokon pedig a terület közparkolóként működik. A klub is érzékelte
a parkolási problémákat, így a jövőben
nemcsak meccsnapokon kívül, hanem a
meccsnapokon is használhatják majd a
lakók a parkolót. Emellett jövőre mind a
Csíkvári út mellett, mind a volt vastelep
helyén épül még további kétszáz parkoló.
Kérdés érkezett a vasútállomás ingyenes
parkolóhelyeiről is, ahol a posta mögötti
területet leválasztották, így kevesebb az
ingyenes hely. Cser-Palkovics András
válaszában közölte, hogy a város egy százötven férőhelyes parkolót vett át a MÁV-tól
üzemeltetésre, a többi rész a MÁV tulajdona, így valószínűleg az üzemi területet
választották le. Ez a parkoló egyébként ideiglenes, hiszen az intermodális közlekedési
központ építése során egy nagy kapacitású
parkoló létesül majd a területen.

Középiskolai campus és Alba Aréna
A campus első ütemére kiírta a város a közbeszerzési eljárást, ami a Vasvári és a Kodolányi
gimnáziumot érinti. Utána folytatják a második
ütemmel, amellyel kapcsolatban még vannak
nyitott kérdések. Az Alba Arénára építési engedéllyel rendelkezik az önkormányzat, a kivitelezővel aláírták a szerződést, és kormánydöntésre
várnak a finanszírozásra vonatkozóan.

December tizedikén, hétfőn délután öt
órától Instagramon tart online fogadóórát Székesfehérvár polgármestere.
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A várakozás fényei

Kurucz Tünde
Megannyi szikrát szóró fényes hópihe, sejtekig hatoló forralt bor és méltóságteljesen világító
gyertya az adventi koszorún – december első vasárnapján megnyitott a karácsonyi vásár a belvárosban.

Alig több mint három és fél perc, mégis egy teljes
hónapig készült. Az Otthonom, Székesfehérvár egy
olyan karácsonyi videó lett, amiben Fehérvár alig,
karácsony pedig még annál is kevesebb van. Mégis, aki
azt mondja, hogy készült 2018-ban ennél karácsonyibb
videó a városról, az (szerintünk) hazudik. Vagy még
nem látta!

Azt mondják, hogy a fehérváriak a
magyarok között is különösen lokálpatrióta népség. Aki innen vagy a környékről
származik és élt már máshol – legyen szó
másik belföldi városról vagy akár külföldről – az pontosan tudja, hogy ez így
igaz. Muszáj mindig belecsempészni a
szürke hétköznapokba egy kis fehérváriságot. Egyszerűen el kell mondani, hogy
milyen szép a belváros karácsonykor
vagy hogy nekünk is van jó kosárcsapatunk és azt is, hogy itt koronázták a
magyar királyokat. Persze az sem rossz
móka, amikor külföldi barátainkat a város nevének helyes kiejtésére próbáljuk
rávenni!
Egy hosszú évek óta Angliában élő fehérvári így fogalmazta ezt meg: „Londonban
lakom, de Fehérváron élek csak igazán!”

Idén őket, a külföldön élő fehérváriakat
kértük arra, hogy legyenek főszereplői a város nem hivatalos karácsonyi
filmjének. Mindez a számok nyelvére
fordítva: ötvenkét videóból vágtuk össze
az egy híján kétszáz másodperces filmet,
melynek alapanyagait négy kontinens
(Európa, Amerika, Ázsia, Ausztrália)
huszonegy országában vették fel. A
Székesfehérvártól legtávolabbi hely,
ahonnan felvételt kaptunk, Új-Zéland
fővárosa volt: Wellington nagyjából harminc órányi repülőútra, valamivel több
mint tizennyolcezer kilométerre fekszik
az Országalmától. A kész videóban
összesen hatvannyolc fehérvári szerepel,
mellékszereplőként pedig majdnem
ellopja a show-t egy kutya és egy ló.
A filmet egy Facebook-csoporton
keresztül terveztük és szerveztük, csak
olyan most is külföldön élő magyarok
szerepelnek benne, akik Fehérvárról
vagy környékéről származnak. Mivel időközben remek kis közösség formálódott,
a csoportot nem szüntetjük meg, sőt. A
jövőben is bárki tagja lehet, aki szintén
a városból vagy valamelyik szomszédos településről származik, és most is
külföldön él.

Nézze meg ön is az fmc.hu filmjét! Ehhez csak egy okostelefonra és az arra telepített Layar
alkalmazásra van szüksége. Nyissa meg az alkalmazást, tegye a telefont a fotó fölé, és
már indulhat is a film: Otthonom, Székesfehérvár!

ÓRIÁS BOLT

Ahol mindig van eggyel
nagyobb méret az uraknak!

A mozgás szabadsága karácsonyra.
Ajándékozzon szeretteinek
Pilates és jóga ajándékutalványt!
Csoportos és egyéni gépes órák.

Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.
Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok,
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)

„Biztos vagyok benne, hogy a következő hetekben is sokan jönnek majd el a belvárosba beszélgetni, barátokkal, ismerősökkel találkozni és nézni a gyerekek örömén keresztül azt, hogy
az őszinte öröm mekkora hatással van az emberekre a szeretet ünnepére való felkészülésben.”
– emelte ki Cser-Palkovics András polgármester, aki Spányi Antal megyés püspökkel és az
adventi jótékonysági futás győzteseivel, Trenka Ádámmal és Bese Mirtill-lel közösen kapcsolta
fel az ünnepi fényeket

Nyugdíjasok Karácsonya
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csütörtök 15 óra
KARÁCSONYI MŰSORA

Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
pulóverek
hosszú nadrágok (62-86)

ZÉ

KE

OZGÁSS
T

Á

R

M
ES

S

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

Bejelentkezés: +36-30/531-6868
Székesfehérvár, Színház u. 2.
www.pilatesalba.hu
facebook.com/pilatesalba

PILA
T

(Földhivatal és illetékhivatal utcája)
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Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
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A SZERVEZŐK A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJÁK.

Fiers Gábor

Fotó: Simon Erika

Otthonom, Székesfehérvár

Közéleti hetilap
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nem ízlik, főzök virslit. A többit meg
megeszi a testvéred vagy apa.
Kurucz Tünde

Fotó: Simon Erika

Jelenetek a decemberi
hétköznapokból

Fotó: Simon Erika

Az adventi kalendárium ablaka is kitárult a városházán

A hagyományokhoz híven vasárnap este gyúltak fel a fények a belvárosban. A megnyitón a
négyszázhuszonöt gyerekből álló Kisangyalok Kórusa Polgár Zoltánné vezetésével két karácsonyi dalt adott elő.

7.35 Előszobában a padon
Húzd a cipőt! Hol a sálad? Mi is
volt tegnap? Biztos bent hagytuk a
kocsiban vagy a fiókos szekrényben!
Vagy valahol a lakásban. Siessünk!
Még van félóránk, hogy beérjünk!
Szedd a lábad! Te jó ég, az ágyban
maradt az alvós állat! Mindegy, már
nem tudunk visszaszaladni érte,
alszol majd mással. Ma délután az
oviba apa megy érted! Ugye? (Nincs
válasz.)
15.45 Íróasztalnál
Ja, hogy nem érsz oda az oviba?
Nem baj, akkor majd otthon találkozunk, de előtte még beugrunk
kenyérért! Akkor indulok, csak
előtte még fel kell ébresztenem a
kisebbiket, mert megcsúszott egy
kicsit a napirend. Legfeljebb tíz
perc!
18.30 Konyhában
Gyerekek, vacsi! Tudom, hogy még
nincs kész a legó mentőautó, de
legalább egyszer egy nap együnk
együtt! Ne fintorogj a paprikás
magos zsemlére, kóstold meg! A
csokoládétól nem nősz nagyra! Ha

19 óra A gyerekszoba szőnyegén
Ki lesz a legügyesebb pakoló?
Megint én? Legközelebb felteszem
a legót a szekrény tetejére! Nem
viccelek!
19.15 Fürdőkád mellett
Meleg a víz a kádban! Vedd le
ügyesen a pulcsidat! Megtapsolunk!
Hurrá, sikerült! Na látod, hogy
megy ez!
20.07 Gyerekágyba bújva
Elfáradtál, kincsem, igaz? (Arccirógatás.) Hogy ma is a karácsonyi mesét szeretnéd? Rendben. De
csak egyet, mert anya álmos, pedig
három kávét is ivott. Egyszer régen,
sok száz évvel ezelőtt egy Mária
nevezetű fiatal lánynak megjelent
egy angyal, és azt mondta: fia
születik…
21.03 Nappaliban a kanapén
Szeretem hallgatni ezt a csendet.
Eszembe jutott, amit a múltkor
felolvastál Blaise Pascaltól, hogy az
embereket a társadalom, a rendszer
olyan tennivalókkal és kötelességekkel halmozza el, amelyek reggeltől
estig nem engednek nekik megállást.
És azt hiszik, hogyha ezeket mind
teljesítik, akkor boldogok lesznek.
Én attól lennék boldog, ha legalább
decemberben kicsit lassítanánk,
és legalább a hétvégén ne kelljen
sehova sietni...
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Fotó: Simon Erika

Utazás játékországba

A karácsonyi készülődés jegyében ismét
Újszövetség-maratont rendezett a Vörösmarty Színház. December másodikán, advent első
vasárnapján reggel kilenc órától egészen este
tíz óráig mintegy százötvenen olvasták az ötpercesre tagolt Bibliarészleteket a színpadon.

Fotó: Simon Erika

„Várjuk, hogy a sötétséget legyőzze a fény, a bűnt és rosszat győzze le az erény. Ezen az estén
felgyulladnak az ünnepi fények, fellobban az adventi koszorún az első gyertyának lángja és
azt hirdeti, hogy bármit is tartunk az ünnepről, bármilyen tartalmat is fogadunk be szívünkbe,
arra hív bennünket, hogy vigyünk fényt a világba!” – mondta köszöntőjében Spányi Antal

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

A HETILAP

Az első adventi hétvégén több ezren látogattak ki a Városház térre

Idén az Oskola utcában, a Kossuth-udvarban az Órajátéknál valamint a megújult Országzászló
téren és a Távírda utcában is adventi díszkivilágítással találkozhatunk

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316

Decemberben a Balatoni úti üzletünkben vasárnap is várjuk szeretettel 8:00-18:00 óráig!
Fa ajándékcsomag
többféle

Old Spice afther shave
100 ml

Palmolive ajándék csomag
többféle

999 Ft

999 Ft

999 Ft

(2.498 Ft/l)

(9.990 Ft/l)

(1.816Ft/l)

tartalma: 1 db tusfürdő 250 ml
1 db dezodor 150 ml

Ariel mosógél 3,9 l
többféle

tartalma: 1 db tusfürdő 250 ml
1 db folyékony szappan 300 ml

Ariel mosószer kapszula
többféle 28 db-os

Unicum 0,5 l

2.999 Ft
3.699 Ft
(9.458 Ft/l)

(5.998 Ft/l)

1.999 Ft
(71,4 Ft/db)

Minden kedves vásárlónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2018. december 6-14-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.
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Fotó: Lugosi Balázs

Megnyílt a Koriliget

A Börgöndpusztáért Érdekvédelmi Egyesület tagjai idén is közös karácsonyfa-díszítésre hívták a környékben
lakókat. A kézzel készített szaloncukor, csillag és kesztyű alakú óriásdíszek mellett a gyerekek gömbökkel,
ajándékcsomagokkal és szaloncukorformákkal öltöztették ünnepi díszbe a városrész karácsonyfáját.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

Az első ünnepi hétvégén, szombaton nyílt meg a Püspöki Palota kertjében a hagyományos Adventi udvar, ahová mindazokat várják, akik szeretnének csendes, békés, imádságban eltöltött
karácsonyi készülődés részesei lenni. A kicsiket és nagyokat betlehemmel, interaktív játékokkal, szánkós fotósarokkal és kézműves vásárral várják. Az adventi udvar minden hétvégén 10
és 19 óra között, december 17-től 21-ig pedig 14 és 19 óra között lesz nyitva.

Megnyitotta kapuit a jeges sportok szerelmesei előtt a Koriliget, ami az időjárás
függvényében február közepéig tart majd nyitva a Zichy ligetben. A csaknem nyolcszáz
négyzetméternyi jégfelületet a tervek szerint jövőre bővíteni is fogják a park belseje felé.
Az óvodai és iskolai csoportok hétköznap délelőttönként előzetes bejelentkezés alapján
térítésmentesen vehetik igénybe a pályát.
B. G.

A Vörösmarty Rádió műsora december 8-tól 14-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 12. 8. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
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:
Ugrits Tamás
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. 12. 9. Vasárnap

2018. 12. 10. Hétfő

2018. 12. 11. Kedd

2018. 12. 12. szerda

2018. 12. 13. CsütörtöK

2018. 12. 14. 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:
Szőllősi Attila
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 és Advent
Vendég Tornyai Gábor
12:10 A Karácsonyi Ünnepkör
Vendég: Lukács László
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
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:
Szőllősi Attila
18:10 Nyelvstúdió
19:10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Germán Márton
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:
Szőllősi Attila
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:
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
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 Beszélgetés
Székesfehérvár
polgármesterével
Vendég: Dr. CserPalkovics András
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
10.10 Korzó – városrészek
története
11.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Délelőtti körkép
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:
Kiss György
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szőllősi Attila

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

Vakler Lajos

„Szeretnék ennek a városnak az előmeneteléért munkálkodni a magam
szerény módján, mint a református
gyülekezet lelkipásztora. Ránk nem
bízatott más, mint Jézus Krisztus evangéliuma, és arra hívott Isten, hogy ezt az
örömhírt hirdessem. Legjobb tudásom,
erőm szerint szeretném a munkámat
végezni!” – mondta el lapunknak az új
református lelkész.
Az augusztus óta Fehérváron, a Széchenyi úti templomban szolgáló Szász
Zoltánt szombaton délután hivatalosan,
ünnepélyes istentisztelet keretében Imre
Bálint mezőföldi esperes iktatta be.
Az ünnepi istentiszteleten megjelent Steinbach József, a Dunántúli
Református Egyházkerület püspöke, Huszár Pál, a zsinat világi
elnöke, Cser-Palkovics András
polgármester valamint a presbitérium és a gyülekezet tagjai is.
„A lelkipásztori beiktatás mindig
ünnep, tulajdonképpen egy nyilvános
presbiteri ülés, egy hálaadó istentisztelet, ahol a lelkészválasztás eredményét
ünnepélyesen is kihirdetjük, és az
egyházmegye esperese beiktatja a meg-

Fotó: Simon Erika

Ünnepi hálaadó istentisztelet keretében
iktatták be városunk új református lelkipásztorát hivatalába. Szász Zoltán Tiszaföldvárról
érkezett a Széchenyi úti gyülekezethez.

Szász Zoltán református lelkész Krisztus örömhírét hirdetve szeretne a városért munkálkodni

választott lelkipásztort.” – mondta
Berze János református lelkész.
A gyülekezetnek joga és kötelessége a lelkészválasztás, ezért a pozíció betöltése érdekében a presbi-

térium tagjai bejárták az országot,
hogy megtalálják és meghívják a
legmegfelelőbb jelöltet.
A hálaadó istentiszteleten a
köszöntőkben elhangzott: fontos,

hogy személyes belső útjainkon és
az egymással való közösségünkben
lelki kísérők szegődjenek mellénk,
akik megélt tapasztalataink feldolgozásában segítenek.

Közösen egy szebb karácsonyért
Szabó Petra, Dávid Renáta

A rászorulókat idén is több helyen
segíthetjük, és aki segít, az mesekönyvet, babákat, illatszereket,
édességet és íróeszközt is rejthet a
csomagokba. Az Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakgimnázium
december 19-ig várja a felajánlásokat a cipősdobozokban. A Baptista
Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciójának keretében Székesfehérváron
több helyen, például a Zöldbogyóka
Játszókuckó és Bölcsődében vagy a
Reménység Háza könyvesboltban is
leadhatjuk ajándékainkat, adományainkat december 20-ig.
Az adományozás középpontjában
idén is a gyerekek állnak. A Bapista
Szeretetszolgálat országszerte várja
a felajánlásokat. Az Angyalbatyu
akció keretében a Székesfehérvári
Egyházmegye is várja a karácsonyi
felajánlásokat december 21-ig. Ezeket a Karitász-házban és az adventi
udvarban is le lehet adni. Nagy
Lajosné egyházmegyei karitászigazgató lapunknak elmondta: az
akció célja, hogy a gyerekekben is
felébresszék a szolidaritás érzését,
az adományozás fontosságát, azt,
hogy segíteni jó.

Fotó: Operatőr

Sok-sok gyermek karácsonyát tehetjük szebbé
együtt, közösen. A szeretet ünnepéhez közeledve többen gondolják úgy, hogy segítenek a
rászorulókon. Összegyűjtöttük, hogy idén városunkban hol lehet csatlakozni az úgynevezett
cipősdoboz-akciókhoz.

Pátserné Kneifel Anna, a Székesfehérvári Baptista Szeretetszolgálat koordinátora kéri, hogy a dobozra írjuk rá, milyen nemű és korú gyermeknek
szánjuk az adományt

Az adományok által szebb lehet
a karácsony a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban is. A
pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók a

központ által ellátott 880 állami gondoskodásban részesülő gyereknek
gyűjtik az ajándékokat, felajánlásokat egészen december 15-ig. A cso-

magokat két helyszínen lehet leadni:
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon és a pusztaszabolcsi
katasztrófavédelmi őrsön.

Közéleti hetilap
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Gáspár Péter
Március harmadikáig látható a Csók István Képtárban Jankovics Marcell Trianon című kiállítása.
A nagyszabású tárlaton a művész közel kétszáz,
szatirikus politikai karikatúrák világát idéző
grafikája látható. Tóth Norbert kurátor elmondta:
„A kiállítás arról a közös hazáról szól, melyért
évezreden át vérét adta e soknyelvű nemzet, hogy
védelmezze a keresztény hitet és műveltséget.”

Jankovics Marcell rajzfilmrendező,
grafikusművész, könyvillusztrátor,
kultúrtörténész, szimbólumkutató,
író, számos hazai és nemzetközi díj,
elismerés birtokosa. Filmrendezőként
a magyar animációs mozgóképművészet emblematikus alakja. Kimagasló
teljesítményeket ért el művelődéstörténészként. Kultúrtörténeti ismeretterjesztő könyvek szerzője, illusztrátor, grafikusművész. Generációk
nőttek fel meséin, filmjein. A magyar
kultúra kiemelkedő személyisége,
életműve a magyar kultúra meghatározó része. A Csók István Képtárban
látható Trianon című kiállításán közel kétszáz grafikája látható újszerű
közegben.
A tárlatnyitón köszöntőjében Székesfehérvár polgármestere kiemelte,
hogy a városnak van történelmi felelőssége, hogy ne csak a jogaival, hanem a kötelességeivel is tisztában legyen, ne csak magával foglalkozzon,
hanem minden magyar emberhez
szóljon: „Székesfehérvár önkormányza-

ban: „Hatvan évet vártam erre!” és
„Most már nyugodtan halok meg!”
Köszöntötte a megnyitó résztvevőit
Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója is, aki kiemelte, hogy
dolgozni kell egymásért, beszélni a
közös nyelvet, továbbadni a közösség
élő örökségét, és tudni, hogy magyar
és magyar összetartozik határok
felett. „Jankovics Marcell fantáziája, mesélőkedve és az a vizuális nyelv, amelyen
szól hozzánk, mindig a közösségről és a
közösségnek szól. Ami az élet drámája,
a színpadon tragédiában és komédiában
ölt testet, zenét hallgatva harmóniákat
hallunk, a kiállítóterek intim világában
pedig minden jó műalkotás egyszerre
mesél valamit a világról, közben saját
magunkról és közös történelmünkről.”
– fogalmazott a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, aki szólt arról is,
hogy közös magyar történelmünkben
sok oldalt írt tele a fájdalom, sok
nemzedék magyarjai járták meg a
pokol tornácát, és közel álltunk hozzá, hogy annyi túlélt háború után a
trianoni műtőasztalon végzett barbár
csonkolástól vérezzünk el. – „Jankovics Marcell műveiben ennek a lassan
száz éve el nem múló, be nem gyógyult
sebnek okait és következményeit valamint mindennek a metaforáit keresi.”
Szász Jenő, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöke Sütő Andrástól
idézett: „Emberi létünk lavinaveszedelmeit – ha megpróbáltuk is csönddel
csitítani – el nem kerülhettük. Mert akár-

A megnyitón Petrás Mária népdalénekes és Szlama László népzenész játszott a közönségnek

ta nemcsak ezzel a kiállítással emlékezik
Trianonra, hanem elkezdte a századik
évfordulóra való felkészülést egy emlékbizottság felállításával Vizi László Tamás
történész vezetésével.” – tette hozzá
Cser-Palkovics András, aki a kiállítás
kiemelkedően fontos részének
nevezte azt a falra írt mondatokból
álló kollázst is, mely a lépcsőn felfelé
haladva fogadja a látogatót. – „Ezekben minden benne van, hogy miért van
szükség erre a tárlatra!” Köszöntője
zárásaként egy történetet mesélt el
arról, mit is jelent magyarnak lenni
az elcsatolt területeken élők számára.
Felidézte, hogy két idős hölgy az állampolgári eskütételüket követően a
következőket mondták a Hiemer-ház-

Jankovics Marcell elmondta, hogy
hamarosan könyv formájában is megjelennek majd a kiállításon látható,
Trianonról szóló grafikák.

hogy helyezkedtünk is: mindig alattuk
maradunk, ha egyszer oda rendelt a sors.
Békésebb nyughelyet keresve elvándorolhat a madár, a kárpáti gímszarvas,
szélfútta magjainak útján még a gyökeres
fa is, ám kegyes-kegyetlen szülőföldjét
lélekcsonkulás nélkül az ember el nem
hagyhatja.” Trianonról szólva feltette a
kérdést, hogy Magyarország kivel cserélne ma az akkori gőgös ítélkezők
vagy haszonélvezők és potyautasok
közül? „Száz év csöndes várakozás után
türelemmel, alázattal, hittel és imádsággal
érte el a magyar nemzet, hogy ma már
nem cserélnénk senkivel.” – fogalmazott
Szász Jenő.
Tóth Norbert, a kiállítás kurátora
megnyitójában arról szólt, hogy
Jankovics Marcell kiállítása az ősi
szakrális királyságról mesél, mely természete szerint befogadó, és hazája
az itt élő népeknek: „Arról a népről,
mely elsőnek hirdeti a vallásszabadságot.

Fotók: Kiss László

A HETILAP

Jankovics Marcell grandiózus kiállításán nem képregényszerűen, hanem a szatirikus politikai
karikatúrák világát követve jeleníti meg a történelmi eseményeket

Arról a nemzetről, mely anyanyelvükön
köszönti és tanítja nemzettársait. Arról a
közös hazáról, melyért évezreden át vérét
adta e soknyelvű nemzet, hogy védelmezze a keresztény hitet és műveltséget.
Arról az ég és föld közötti egységről,
melynek ősi tanát angyalok hozták,
hogy a Szent Korona akaratán keresztül
érvényre juttassák Istennek és embernek
tetsző módon.”
A mohácsi vész és napjaink között
eltelt közel fél évezred történéseit
egy egységes összefüggésrendszerbe
foglalta Jankovics Marcell, objektíven kirajzolva Trianon előzményeit
és következményeit. Mintegy százhetven alkotás látható a tárlaton.
A Kossuth-díjas grafikusművész,

rajzfilmrendező, kultúrtörténész hol
drámaian, hol humorral fűszerezve,
néhol szatirikusan nyúl a témához:
„A szocializmusban cseperedtem föl,
és ennek együttjárója volt minden
elnyomott nemzetben a humor. A
zsidókra is igaz ez, a székelyekre is, és
mi is megtapasztaltuk ezt, úgynevezett
magyarországiak. Ahogy Erdélyben
mondják az elcsatolt területek lakói,
mint én: humorban lehet oldani azokat a
konfliktusokat, ami az emberben feszül
ilyenek miatt!”

A kiállítás 2019. március 3-ig,
vasárnaptól péntekig 10-től 18 óráig,
szombaton 9-től 18 óráig látható a
Csók István Képtárban.

A kiállítási anyagot egy sok tekintetben újszerű, innovatív installáció foglalja keretbe
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Szurkoljunk együtt az Alba Regia Táncegyüttesnek!
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
December hetedikén már a középdöntőben
szurkolhatunk az Alba Regia Táncegyüttesnek a
Fölszállott a páva tehetségkutató versenyen.

Fotó: ARTE

Folyamatosan próbál az Alba Regia
Táncegyüttes a Fölszállott a páva
december 7-i középdöntőjére.
Amellett, hogy rendkívül komolyan
veszik a felkészülést, kreatív és humoros eszközökkel is igyekeznek a
közönség kedvét meghozni, hogy

rájuk szavazzanak – például egy
vidám videoklippel.
A jövőre hetvenesztendős Alba
Regia Táncegyüttes a középdöntőre
egy újabb koreográfiával készül:
„Molnár Gábor munkatársamnak
Küküllő-menti férfi és páros táncaival
készülünk.” – mondta el Majoros
Róbert művészeti vezető. – „Ami az
erdélyi dialektusnak egy remek férfi
tánca és forgós-forgatós tánca. Ezzel
egy újabb színt tudunk megmutatni a
palettánkról.”

Fotó: Váradi Levente, Lumidance

Finisben a felkészülés

Teljes pompájában az Alba Regia Táncegyüttes

„Az, hogy megmutathatjuk magunkat,
rengeteg szakmai munkát és a felkészülést kíván, de egyben óriási lehetőség
is!” – fejezte ki örömét Chifor
Lénárd, az együttes egyik tagja.

Aki szeretne közösen szurkolni a
táncosoknak, megteheti december 7-én,
pénteken 19 órától a Városház téren, ahol
kivetítőn élőben lehet követni az adást.

Hogyan lehet szavazni?
A Fölszállott a páva – A döntők döntőjében az Alba Regia Táncegyüttes
kódja a 01-es. Szavazni alapdíjas
SMS-ben a 20/30/70 4422 999-es
számon vagy a MediaKlikkPlusz
applikációval lehet december 7-én, a
műsor ideje alatt.

Először a színházban: Az ember tragédiája
Tizenöt szín, négy rendező

Látrányi Viktória

Az ember tragédiáját különleges
köntösbe öltöztette a székesfehérvári teátrum. Madách Imre
remekművét négy részre osztották,
egyes részeit pedig más-más színészekkel állítja színpadra a négy
rendező. Szikora János a spirituális
részt rendezi, ami egyben a darab
kerete is: a teremtés, a paradicsom,
a kiűzetés a paradicsomból és a
tizenötödik szín, amikor Ádám és
Éva ide visszatér: „Nekem ehhez van
a legmélyebb vonzódásom. Ebben a
spirituális keretben megszemélyesítődik az Úr – Gáspár Sándor formálja
meg ezt a szerepet – és attól, hogy
megjelenik, ad egy olyan különleges
drámai erőt, ami ezeknek a színeknek
plusz izgalmat ad majd.”
Mindegyik szín egy új kezdet, így
tudja egymást váltani a rendezésben Szikora János, Horváth Csaba,
Hargitai Iván és Bagó Bertalan. Az
előadásban a teljes társulat színpadra lép.

Fotó: Simon Erika

Székesfehérváron kétszáz évvel ezelőtt kezdődött
a magyar nyelvű színjátszás hivatalos pártolása.
Ennek tiszteletére a Vörösmarty Színház december első hétvégéjén mutatja be Madách Imre
remekművét Az ember tragédiája 1. címmel. A
drámai költeményt a társulat művészeti vezetői,
Bagó Bertalan, Hargitai Iván, Horváth Csaba
művészeti vezetők és Szikora János igazgató
rendhagyó módon közösen viszik színre.

Osváth Judit, Lábodi Ádám és Kovács Tamás az I., II., III. és XV. színekben tűnik fel Éva, Lucifer és Ádám szerepében

„A harminc színész, akik szerepelnek,
az egész társulat. Nemcsak, hogy
hihetetlen pontosan és érzékenyen dolgoznak, de egymást segítve, elképesztő
alázattal. Komoly színészek játszanak
– hol fontos, nagy szerepet egy-egy jelenetben, aztán meg bejönnek egy másik
jelenetbe statisztálni és éppen csak egy
villanásra megjelenni – ugyanazzal a
koncentrációval!” – véli Hargitai Iván.
„Olyan alapvető emberi problémákkal foglalkozik a mű, amelyek szinte

zavarba hozzák az embert. Kicsit úgy
érzem, hogy – jó értelemben véve – a
szöveg tisztasága és magas szintű
minősége okán szinte megtisztel minket,
hogy foglalkozhatunk vele, de közben
nagyon sok nehézséget is okoz! Nem
tudtuk, hogy ki mit fog csinálni, de
nagyon érdekesen kapcsolódnak össze
a négy alkotó gondolatai.” – mondta el
lapunknak Horváth Csaba.
„Nagyon szép, komoly mű jött létre.
Van egy furcsa változatossága, hiszen

négy rendező rendezi, de nagyon erőteljesen összefogja a Madách-mű. Az pedig
nagyon jó dolog, hogy ezen a színpadon
Székesfehérváron először látható Az
ember tragédiája teljes terjedelmében!”
– emelte ki Bagó Bertalan.
A nem mindennapi vállalkozásnak lesz
folytatása, hiszen a színház felkért négy
írót, hogy ott folytassák a művet, ahol
Madách abbahagyta. Az új darabot a
következő évadban Az ember tragédiája 2. címmel tűzik majd műsorra.
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Élen járnak a fájdalommentes vizsgálatban
A HETILAP

László-Takács Krisztina, Szabó Petra

Az, hogy tíz év alatt egy komplett centrum
jöhetett létre, annak is köszönhető, hogy
az ország szinte minden területéről jönnek
ide vizsgálatra. Ez nyilván nem véletlen.
Ennek elsősorban az az oka, hogy
nagyon korszerű technológiával vizsgálunk, másodsorban pedig az, hogy
kezdettől fogva arra fókuszáltunk,
hogy a fájdalommentesség és a betegbarát környezet kerüljön előtérbe,
ezzel is bátorítva a betegeket, hogy
részt vegyenek a szűrővizsgálatokon.
Mit értünk korszerű technológia alatt?
Egyrészt a kapszulaendoszkópiát
fejlesztettük az utóbbi években, több
száz vizsgálaton vagyunk túl. Kezdetben vékonybélkapszula-vizsgálatokkal
foglalkoztunk, utána a vastagbélkapszula-vizsgálatokat vezettük be.
Egy éve pedig van egy olyan rendszerünk, amely a felső tápcsatorna,
tehát a gyomor, a nyelőcső, a patkóbél

Kép: Zsiday Ádám

Tízéves fennállását ünnepli az Endo-kapszula Magánorvosi Centrum. A központ az általános belgyógyászati problémák mellett speciálisan szakosodott a
gasztroenterológiai betegségek felismerésére és
kezelésére, emellett kardiológiai, nőgyógyászati és
ultrahang-diagnosztika is működik az épületben.
Az intézmény szakemberei a fájdalommentes
vizsgálatok és gyógyítás mellett köteleződtek el.
Hogy miként teszik ezt, arról Madácsy László orvosigazgatót kérdeztük.

Az ellátott betegek száma ötvenszeresére nőtt az elmúlt tíz évben

vizsgálatára is alkalmas. Ez egy navigációs rendszer, amivel endoszkóp
nélkül, a gyomortükrözéshez hasonló
diagnosztikus pontossággal lehet a
felső tápcsatornát átvizsgálni.
Az endoszkopikus kapszula használata
mennyire egyedülálló az országban?
A kapszulatechnológia szerencsére
elterjedt, az állami egészségügyben
mintegy hat éve finanszírozott a
kapszulaendoszkópia, de elsősorban
a vékonybél területén, vagyis azon a
területen, amit hagyományos endoszkóppal nem lehet vizsgálni. Mi azt
próbáltuk elérni az elmúlt tíz évben,

hogy olyan területeket is tudjunk
diagnosztizálni kapszula segítségével,
amelyek hagyományos endoszkóppal
is megvizsgálhatók, például a vastagbél illetve a gyomor.
Mennyire keresik a betegek ezt a fajta
vizsgálatot?
Ha az ára ugyanannyi lenne a két
technológiának, akkor a betegek
döntő többsége a kapszulás megoldást
választaná, és az endoszkópiának ott
kéne hangsúlyt kapni, amikor már
tudjuk, hogy van polip, van fekély, van
daganat és abból szövettant akarunk venni illetve le akarjuk venni a

polipot. Nem szabad elfelejteni, hogy
az endoszkópia arra is alkalmas, hogy
a jóindulatú daganatokat, polipokat
eltávolítsuk vele. Ezzel tulajdonképpen nem csak látjuk, hanem meg is
gyógyítjuk az elváltozásokat.
Említette, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a
fájdalommentességre. Hogyan?
A fájdalommentességet évek óta
a kórházakban is bódító, nyugtató
injekciókkal próbálják elérni. Mi
altatóorvos bevonásával, nagyon kis
dózisú altatószerrel teljes pihenést
és fájdalommentességet kínálunk a
betegnek, aki tulajdonképpen szunyókál, alszik a vizsgálat közben. A rizikó
minimális, viszont az orvos nyugodtan
tud dolgozni, a betegnek pedig nem
kellemetlen a vizsgálat.
Az elmúlt években hogyan alakult a betegszám? Nőtt vagy csökkent az ilyen jellegű
megbetegedések száma?
Sajnos a vastagbéldaganat illetve a
tápcsatorna daganatos megbetegedéseinek száma egyre növekszik hazánkban. Ennek fő oka, hogy a szűrővizsgálat eddig késlekedett, viszont jó hír,
hogy éppen a napokban a kormányzat
bejelentette: ötven és hatvanöt év között székletvér-alapon elindul a szűrés.
Ennek hatására várható, hogy négy-öt
éven belül csökkenni fog a vastagbéldaganat előfordulása, ugyanis a szűrés
önmagában csökkenti a daganat
kialakulásának esélyét.

Az akció 2018. december 1-től visszavonásig érvényes. Az akciókban szereplő lencsék és keretek meghatározott kollekcióból
választhatóak. A kedvezmény és a választék üzletenként és típusonként eltérő lehet. Csak komplett szemüveg készítése esetén
érvényesíthetőek a kedvezmények! Más akcióval nem vonhatóak össze! Részletek az üzletben és a honlapon.
*Az akcióban szereplő lencsékről és dioptriatartományaikról érdeklődjön az üzletben.
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Középpontban a fenntartható fejlődés
A HETILAP

Látrányi Viktória

„A fenntartható fejlődés egy kicsit tágabb értelmezés. A köznapi életben ezt
a fogalmat általában akkor használjuk,
amikor például a szelektív hulladékgyűjtésről van szó, vagy mostanában
nagyon divatos az elektromos autó.
Áder Jánosnak köszönhetően pedig a
vízgazdálkodás kérdéséről manapság
Magyarországon már mindenki hallott.
Azonban ez egy sokkal összetettebb,
sokrétűbb dolog, szinte az élet minden
területét magába foglalja. Ezért van
szükség egy olyan grémiumra, ahol
részt vesznek a politikai szervezetek
részéről delegáltak, társadalmi szervezetek képviselői, a tudományos élet
meghatározó alakjai, különböző kamarai képviseletek. Mindazok, akik ebben
a kérdésben szakértelmükkel, véleményükkel tudnak segíteni. Az Egészséges
Városok Magyar Nyelvű Szövetsége
egy társadalmi szervezet, mely szintén
részt vesz ebben a munkában. Ez a
szövetségünk komoly elismerése! Elismerése annak a munkának, amit immár

Fotó: Kiss László

Az Országgyűlés 2007-ben döntött a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács létrehozásáról,
mely a fenntartható fejlődés kérdéskörében
egyeztető, véleményező, javaslattevő testület.
A grémium tanácskozásán október végén részt
vett Östör Annamária is az Egészséges Városok
Magyar Nyelvű Szövetségének delegáltjaként.

Östör Annamária az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségének képviseletében tagja a
szakmai testületnek

harminc éve végez Magyarországon.
A tanács a négy rendelkezésünkre álló
forrást vizsgálja, hiszen a fenntartható
fejlődés négy alappilléren nyugszik: a
humán, a társadalmi, a gazdasági és a
természeti erőforrásaink mennyiségi
és minőségi megóvását, fenntartását
jelenti.” – tájékoztatta a Fehérvár
Magazint Östör Annamária.

Ezen erőforrásokat együttesen,
kölcsönhatásaik figyelembevételével veszik számításba a különböző
fejlesztési stratégiák, programok
kidolgozásakor illetve a konkrét
intézkedésekben, cselekvésekben. Ennek oka, hogy minden,
az emberi jólétet szolgáló termék
és szolgáltatás az említett négy

erőforrás valamilyen kombinációjának felhasználásával állítható elő.
Így ezek felélése a jövő lehetőségeit
szűkítené. Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka arról
is beszélt, hogy minden fejlesztés
középpontjában az embernek kell
állnia: „Városunkban és a szövetségben is arra törekszünk, hogy a
fenntarthatóság mellett az egészséget
is előtérbe helyezzük. Ez egybecseng
a WHO mostani ciklusának üzenetével, így erősítik egymást ezek az
üzenetek. Ezt a szemléletet valamint
az önkormányzati döntéshozói szintet
is szeretnénk képviselni a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanácsban.”
A tanácsnok a Fenntartható Fejlődési Tanácsban az önkormányzati
szintet, az összekötő szintet is
képviseli: „Az egyik alapelv az, hogy
minden döntést a megfelelő szinten kell
meghozni. Az önkormányzati szintet
képviseljük mi ebben a tanácsban.
Ketten vagyunk önkormányzati részről,
egyrészt az Egészséges Városok Magyar
Nyelvű Szövetségének képviselőjeként
jómagam, a másik ilyen szervezet az
úgynevezett Klímabarát Települések
Szövetsége, melynek elnöke, Kovács
Lajos szintén tagja a bizottságnak.”

Tudjon meg többet a témáról! Keresse
Esti Mérleg című műsorunkat a Fehérvár
Médiacentrum Youtube-csatornáján!

Látszerész kisokos

Zalka Attila látszerész mester rovata

mentaház
MAGÁNORVOSI KÖZPONT

Ajándékozzon szeretteinek
egészséget!

Mentaház szűrőkártya

• bármilyen összeggel feltölthető
• felhasználható egy egyszerû vérvételre
vagy akár egy komplett kivizsgálásra is
Székesfehérvár, Nagy László u.1.
Bejelentkezés: 06 30 534 3121
www.mentahaz.hu

TV nézés és a szem

Káros-e a televízió a szemnek? Ha tévénk jól van beállítva, nem rontja a szemet, a látást. Sokkal kevésbé
erőltetjük szemünket tv nézéssel, mint olvasással, vagy varrással. A hosszabb ideig tartó koncentrált tv-nézés
mégis fáradtságot okoz.
A gyerekek néha szeretnek egészen közel ülni a készülékhez – kevesebb, mint egy méterre a képernyőtől.
Rontja ez a szemüket? Ha a képernyőt a képátmérőnek legalább az ötszöröséről nézzük, a kép részletei
sokkal élesebbek és határozottabbak, és a tv csíkjai és hibái kevésbé feltűnőek. A közel ülő szokás
köztudottan a miópiás (rövidlátó) gyermekeké, ezért ha ilyen viselkedést tapasztalunk, azonnal vizsgáltassuk
meg a szemét.
Nézzünk-e tv-t sötét szobában? Ne. Látásspecialisták és fényszakértők gyenge, de a teljes helyiségre
kiterjedő fényt javasolnak tv nézéshez. A kényelmes látáshoz egy teljesen sötét szobában túl nagy a kontraszt
a környezet, és a tv képernyője között. Gyengén megvilágított szobában ez a nemkívánatos fényerő
különbség a minimumra csökkenthető.
A tv fényét igazítsuk a szobáéhoz, vagy a szoba világítását a tv-hez? Célszerûbb a tv fényerejét és
kontrasztját az aktuális szobai világításhoz igazítani. (Vegyünk készüléket a fényviszonyokhoz, ne világítást
a készülékhez.)
Mekkora világítás szükséges? Az megszokott tevékenységekhez általánosan megvilágított szoba a legjobb.
Túlzottan erős világítással csökkentjük a tv kontrasztját és ez elmosódottá teszi a képet.
Viseljünk-e napszemüveget tv nézéskor? A válasz: ne. A napszemüveg túl sok fényt nyel el, és nem látunk
tisztán. Ha olyankor hordjuk, amikor nem szükséges, rontja a normál fényhez való gyors alkalmazkodás
képességét.
Hogyan látják a színtévesztők a színes televíziót? Érdekes módon a színes tv nézésénél a színtévesztés nem
akadály. A képernyő színei három elsődleges szín keverékei (piros, zöld, kék). Erősen színtévesztők - „vörös
vakok” és „zöld vakok” - kicsit, vagy egyáltalán nem látnak eltéréseket igen különböző színkeverékek között.
Érdekes, hogy a színtévesztés a nők körében nagyon ritka, férfiaknál azonban 5-10 ezrelék.
Mit jelent a könnyezés, vagy más látási nehézség tv nézéskor? Olyan látási problémát jelent, melyre
nagyon oda kell figyelni. Némely nézőnek speciális szemüveggel kell a látását a nézés távolságához igazítani.
Hét szabály tv nézéshez:
·
Legyen a tv készülék megfelelően behangolva és az antenna pontosan beállítva.
·
Olyan helyre állítsuk a készüléket, hogy a lámpa fénye, vagy a kinti fény ne tükröződjön a képernyőn.
·
A fényerőt és a kontrasztot egyéni ízlésünkhöz igazítsuk.
·
Szemmagasságban legyen a készülék – ne kelljen se fel, se lenézni.
·
Időnként pihenjünk egy kicsit a szobában körbe vagy az ablakon kifelé nézve.
·
Szükség szerint hordjuk a távoli szemüveget.
·
A képátmérőnél legalább ötször nagyobb távolságból nézzük a tv-t.

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

*Az akció 2018.12.01-2018.12.30-ig tart!

14

FEHÉRVÁR

álláspiac

2018.12.6.

Jövőre lesz egy hatnapos hétvége is!
A HETILAP

Fiers Gábor

Munkaszüneti napok
2019-ben

2019-ben három háromnapos, két négynapos
és egy rekord hosszúságú, hatnapos hétvégénk is lesz. Csak háromszor kell szombaton
dolgozni, de ebből kétszer decemberben.

Fotók: Horváth Renáta

Azt eddig is tudtuk, hogy van
az egynapos hétvége, amikor
szombaton munkanap van. A
kétnapos, vagyis a hagyományos,
amit egyszerűen csak hétvégének
nevezünk. A háromnapos, amikor
a hétfőt vagy a pénteket csapják
a szombat-vasárnaphoz. Létezik
négynapos verzió is, amikor egy
ünnepnap esik csütörtökre vagy
keddre, ilyenkor pedig a közbeeső
péntek vagy hétfő is úgynevezett
pihenőnap lesz. Na de ki hallott
már hatnapos hétvégéről, ami
kedden kezdődik és csak vasárnap
ér véget? A következő évben ilyen
is lesz!
Aki már jó előre szeretné megtervezni a jövőre esedékes szabadságait, az számoljon úgy, hogy az
ideihez hasonlóan jó sok hosszú
hétvége lesz az új évben. A rutinos
versenyzők ezek környékére tervezik a szabadságokat, hogy ezzel
is egy-két (három-négy) nappal
megtoldják a pihenést. Nekik is
mutatjuk, hogy 2019-ben mikor
nem kell majd dolgozni.

január 1., kedd – munkaszüneti nap
március 15., péntek – nemzeti ünnep
április 19., péntek – nagypéntek
április 22., hétfő – húsvét
május 1., szerda – a munka ünnepe
június 10., hétfő – pünkösd
augusztus 19., hétfő – pihenőnap
augusztus 20., kedd – állami ünnep
október 23., szerda – nemzeti ünnep
november 1., péntek – mindenszentek napja
december 24., kedd – pihenőnap
december 25., szerda – karácsony
december 26., csütörtök – karácsony
december 27., péntek – pihenőnap

A karácsonyi hosszú hétvége hatnapos lesz!

Emeléstechnikai cég keres
Körkötél készítő pozícióba munkatársat.

A Continus Nova Kft.

TMK-segédmunkás

munkakörbe munkatársat keres
az alábbi feltételekkel:
Elvárás:
8 általános iskolai végzettség
könnyű fizikai munka vállalása
a javítóműhely munkájának támogatása
Előny:
targonca vezetői jogosítvány
Amit kínálunk:
Cafetéria
Egy műszakos munkarend
Hosszú távú, kiszámítható munkalehetőség

Az önéletrajzokat várjuk
a munkaugy@continusnova.hu e-mail címre.
Jelentkezés személyesen:
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

Feladatok
• végtelenített poliészter és/vagy
drótkötél gyártása
• alapanyag előkészítés, szabás
• munkaterület tisztántartása

Amit kínálunk
• hosszú távú, megbízható
munkahely
• kulturált munkakörnyezet
• teljes munkaidő

Elvárások
• két műszakos munkarend vállalása
• közepesen nehéz fizikai munkára
való alkalmasság
• pontos, precíz munkavégzés

Munkavégzés helye
• Székesfehérvár

Előny
• targoncavezetői engedély

Jelentkezés:
• Jelentkezés önéletrajzzal:
jelentkezes@cmco-hungary.com
• Mobil: 06-70/317-9946

Emeléstechnikai cég keres
Varró/Varrónői pozícióba munkatársat.
Feladatok
• ipari varrógépeken nehézáru
varrása
• munkaterület tisztántartása
Elvárások
• két műszakos munkarend vállalása
• ipari varrógép kezelői tapasztalat
• pontos, precíz munkavégzés
Előny
• kárpitos végzettség vagy ezen a
területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk
• hosszú távú, megbízható
munkahely
• kulturált munkakörnyezet
• teljes munkaidő
Munkavégzés helye
• Székesfehérvár
Jelentkezés:
• Jelentkezés önéletrajzzal:
jelentkezes@cmco-hungary.com
• Mobil: 06-70/317-9946
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Ez azt jelenti, hogy 2019ben háromszor lesz háromnapos (március 15-17.,
június 8-10. és november
1-3.), két alkalommal
négynapos (április 19-22.
és augusztus 17-20.) a
hétvége, míg a karácsonyi
időszakban egy rekord
hosszúságú, hatnapos
hétvége (december 24-29.)
is vár ránk.
Jó hír, hogy mindezekért cserébe csak három
szombatra esik munkanap
jövőre: augusztus 10., december 7. és december 14.

Tele a jövő évi naptár hosszú hétvégékkel

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG

2019. év elején induló képzéseink:

SZÉKESFEHÉRVÁRON

• 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)

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket
gyártó partnercégünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT
AMIT KÍNÁLUNK:

OKJ-s tanfolyamok, valamint

 3 műszakos, 8 órás munkarend

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

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

 312.000 Ft éves Cafeteria
E-000683/2014

DEKRA Akademie Kft. – Minőséget képezünk

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 Tiszta munkakörnyezet

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu

 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

facebook.com/pannonjob

 Munkahelyi étkezési lehetőség

ERASMUS – Az európai csereprogram
fiatal vállalkozók számára
Saját vállalkozás alapításán gondolkodik, vagy nemrég indult el a vállalkozói pályán? Vagy
már sikeres vállalkozást működtet, és szeretné azt további piacokra kiterjeszteni, illetve új
ötletekre van szüksége? Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program Önnek szól!
Röviden a programról
Az Erasmus Fiatal Vállalkozók program egy fiatal vállalkozóknak indított európai uniós finanszírozású
tudáscsere program, amely lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy európai uniós tagállamban működő,
tapasztalt vállalkozó mellett dolgozzanak, ezáltal fejlesztve a vállalkozáshoz szükséges készségeiket. A külföldi
tartózkodás időtartama 1-től 6 hónapig terjedhet.
A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi kapcsolattartó pontok hálózatán keresztül
valósul meg. A székesfehérvári Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2010 óta minden évben
sikerrel vett részt ebben a kezdeményezésben, mint hazai közvetítőszervezet. Nincs ez másképp idén sem,
hiszen a KDRIÜ a 2017/2019-as években is aktív közreműködője a programnak.
Az ügynökség célkitűzése az, hogy a lehető legtöbb fiatal vállalkozónak megadják a lehetőséget arra, hogy
külföldön szerezzenek tapasztalatot és hazatérésüket követően gyümölcsöző vállalkozást építsenek.
Miért érdemes részt venni a programban?
• Jövőbeli vagy nemrég a pályán lévő vállalkozóként fontos döntések előtt állhat. Ezek meghozatalához ajánlatos
első kézből iránymutatást kapni.
• Egy tapasztalt vállalkozó mellett eltöltött munkahelyi gyakorlat segíteni fogja abban, hogy választ kapjon
kérdéseire, és felkészíti saját vállalkozásának sikeres irányítására.
• Lehetősége nyílik arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen ki, sikeres üzletemberekkel találkozzon, rálátást
szerezzen egy másik európai piacra és különböző üzleti módszerekre.
Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében támogatásban részesülhet, ha:
• Vállalkozni kíván és komoly vállalkozásindítási tervekkel rendelkezik vagy olyan vállalkozó, aki vállalkozását az
utóbbi 3 éven belül indította be
• Állandó lakhellyel rendelkezik egy Európai Uniós országban
• Üzleti tervben foglalt, konkrét üzleti terve vagy vállalkozói elképzelése van
• Kész arra, hogy a fogadó vállalkozással vagy új vállalkozóval együttműködés keretében fejlesszék egymás
tudását
Erasmus Fiatal Vállalkozók – a gyakorlatban:
A program az Európai Unió különböző országaiban működő közvetítő szervezetek hálózatán keresztül valósul
meg. Ha az online regisztrációt követően elfogadják pályázatát és bekerül a programba, az Ön által választott
hazai közvetítő szervezet segítséget fog nyújtani Önnek a fogadó vállalkozás kiválasztásában.
A jelentkezés lépései:
1. Készítse el önéletrajzát és üzleti tervét
2. Nyújtsa be jelentkezését a www.erasmus-entrepreneurs.eu oldalon
3. Válassza ki a hazai közvetítő szervezetét: KDRIÜ Nonprofit Kft.,
kapcsolattartó: Tóth Milán vezető tanácsadó, milan.toth@kdriu.hu, 06 20 336 6926
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

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!
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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 GALVÁN GÉPKEZELŐ (3 műszakos munkarend)

FELADATOK:

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

ELVÁRÁSOK:

• 8 általános iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

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

FELADATOK:

CSOPORTVEZETŐ (3 műszakos munkarend)

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

FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

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

ELEKTRONIKUS KARBANTARTÓ (2 műszakos munkarend)

• Villamos hibakeresési és villanyszerelői feladatok ellátása, hibaelhárítás
• Fejlesztések esetében a gépek telepítésében való közreműködés
• Tervszerű, ütemezett karbantartási feladatok végrehajtása, dokumentálása

FELADATOK:

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

RAKTÁROS-TARGONCÁS (3 műszakos munkarend)

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

FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

ELVÁRÁSOK:

• Villanyszerelő végzettség

KARBANTARTÓ LAKATOS (1 műszakos munkarend)

• Gyártóberendezések és gépek karbantartási feladatainak elvégzése
• Mechanikus hibák javítása
• Fejlesztések esetében a gépek telepítésében való közreműködés
• Tervszerű, ütemezett karbantartási feladatok végrehajtása, dokumentálása

ELVÁRÁSOK:

• Lakatos vagy hegesztő 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

FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

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

MINŐSÉGELLENŐR (3 műszakos munkarend)

• Minőségellenőrzési feladatok elvégzése
• Felületkezelt alkatrészek méréses-vizuális ellenőrzése
• Szabványok előírásai szerinti tesztek elvégzése

FELADATOK:

• 8 általános iskola,
előnyként értékeljük a vegyipari szakmunkás végzettséget

VÍZGÉPÉSZ (3 műszakos munkarend)

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

FELADATOK:

ELVÁRÁSOK:

ELVÁRÁSOK:

• Ipari szakmunkásképző intézet vagy középfokú végzettség

FOLYAMATELLENŐR (3 műszakos munkarend)

• Alkatrészek minőségellenőrzése
• Termékek vizsgálata különböző mérőszámok és munkautasítások alapján

ELVÁRÁSOK:

• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Hagyományos mérőeszközök használatában való jártasság
• Rajzolvasási készség

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!

FEHÉRVÁR
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A zárbetét az ajtó Achilles-sarka
A HETILAP

Kurucz Tünde

Herman Bernadett zárszakértő
elmondta, hogy a tizenkét-tizennégy
ponton záródó fémajtók gyenge
pontja a zárbetét, melynek az esetek
többségében alacsony a biztonsági
szintje: „Egy ilyen ajtót könnyedén ki
lehet nyitni, sőt vissza is lehet zárni. A
tulajdonosoknak sokszor csak az tűnik
fel, hogy miért egyre van fordítva az
ajtó, mikor ők mindig kettőre szokták.
Általában azt hiszik, hogy ők vagy a
párjuk véletlenül máshogy zártak. Pedig
ilyenkor érdemes gyanakodni, főleg ha
hirtelen nem találnak egy-egy ékszert
vagy készpénzt, mert vannak olyan
betörők, akik nem csinálnak maguk után
rendetlenséget.”

Fotók: Kiss László

A karácsony előtti néhány hét a betörők és besurranó tolvajok kedvenc időszaka, de néhány apró
trükkel meg lehet nehezíteni a dolgukat.

A zárbetétek cseréjét bizonyos esetekben a lakásbiztosítás is finanszírozza

A szakértő szerint érdemes még az
új ajtóban is kicserélni a zárbetétet
egy közepes vagy magas biztonsági
fokozatúra. Az előbbiek ára a piacon
nagyjából hét-tíz, míg az utóbbiaké
tizenhét- és húszezer forint között
mozog. Ha valaki tanácstalan, hogy
melyiket válassza, érdemes kikérnie
egy szakember véleményét.
Herman Bernadett megjegyezte: mindig, de a karácsony előtti
időszakban különösen fontos, hogy
akkor is kettőre zárjuk az ajtót,
ha csak a boltba ugrunk le vagy a
szomszédhoz megyünk át, mert a
tolvajoknak elég egy-két perc ahhoz,
hogy végigkutassák a lakást.
A másik gyakori probléma, amikor
valaki az ajtóra csak belülről nyitható
zárat szerel: „Sajnos volt arra példa,
hogy magára zárta valaki az ajtót a

A téli karbantartással megnövelhető a zárbetétek és a zárszerkezetek élettartama

lakásban, rosszul lett, és hiába volt ott a
segítség az ajtó előtt, nem tudott időben
bejutni. Ezeket a szerkezeteket kívülről
csak szakember tudja kinyitni.” – emelte
ki Herman Bernadett, majd hozzátette: csak akkor fordítsuk rá ezt a zárat,
ha nem vagyunk egyedül a házban.
A biztonságon túl a zárakat is fel
kell készíteni a télre, mert a mínuszokban könnyedén szorulhat bennük a kulcs. A zárbetéteket ilyenkor
szilikonolajjal, a zárszerkezeteket és
a műanyag ajtó felhúzható kilincsét
pedig zsírzó spray-vel vagy WD-40nel kell befújni. A szakértő kiemelte, hogy a karbantartást mindig
akkor végezzük el, amikor ki van
tárva az ajtó.

WD-40: a rakétától a cipzárig
A WD-40-et 1953-ban fejlesztette ki Norm
Larsen. A tudós eredetileg egy olyan anyagot
akart fejleszteni, amelyik taszítja a vizet és
megelőzi a korróziót az Atlas hordozórakétán.
Állítása szerint a negyvenedik próbálkozásra
találta meg a sikeres vegyületet. A WD-40-et
használták is rakétán, csak később jöttek rá,
hogy a háztartásban és az iparban is sok helyen
lehet használni. Oldja többek között a durva
szennyeződéseket, meglazítja a beragadt
csavarokat, zárszerkezeteket és cipzárakat.
• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat
Z
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HERMAN KULCS-ZÁRDA

Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577
Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

BRONZ-, EZÜST-, ÉS ARANYVASÁRNAP IS NYITVA!
•
•
•
•

Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Irodabútorok
Szalagfüggönyök

Minden kedves
partnerünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Üzletünk 2018. december 212019. január 4-ig zárva tart.

Nyitás: 2019. január 7-én
hétfőn 8 órakor

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet
: + 36 (20) 996 40 70
: + 36 (20) 996 41 41
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Horoszkóp
december 6. – december 12.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Rettentően elszánt a céljait illetően, hogy mindent
magvalósítson és minden az akarata szerint történjen.
Nagy szerencséje van, mert könnyedén meg is valósítja őket, de talán pont ez az, ami kicsikét elkeseríti,
mert unalmasnak, egyhangúnak éli meg a napjait.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Munkahelyén nehéz vagy legalábbis bajos helyzetekbe
keveredik, de Ön elszántan küzd. Meg akarja mutatni
feletteseinek és kollégáinak, hogy milyen nagy teherbírású és mindennel meg tud birkózni. Legyen óvatos
ezzel, hogy mindenkinek csak bizonyítani akar!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Válogassa meg a szavait a munkahelyén! Nemcsak
azért, mert esetleg megsérthet másokat vagy helytelen
információkat adhat tovább, hanem azért is, mert
egyesek félreérthetik a szándékait és esetleg azt
hihetik, hogy flörtöl.

Folyamatosan elhalaszt mindent. A baráti találkozókat, hogy
meglátogassa az orvosát, hogy elintézze ügyeit. Meglátja majd,
rosszul fog ez elsülni, ha nem szakít mielőbb időt ezekre a
dolgokra is. Ráadásul környezete elhanyagolva érzi magát, olyan
érzésük van, hogy minden fontosabb a családnál és a barátoknál.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Minden gondolata a gondjai körül forog,
hogy azokra találjon mielőbb megoldást. Nem
ártana néha lazítania is, ne essen túlzásokba!
Minél jobban görcsöl, annál kevésbé jön a
megoldás.

Ha nem tudja félretenni a munkát, akkor lehetőség szerint vigye be a mókát és a szórakozást a munkahelyére.
Nagy sikere lenne a kollégái között. Ezzel mindjárt ki is
vívna magának egy kis népszerűséget, és sokat javulna
a kollégáival, de akár a főnökével való kapcsolata is.

Közéleti hetilap

otthon

Ilyen a fehérvári divat
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A HETILAP

Fiers Gábor

November 8-ig Fehér Luca Kata rajza kapta
a legtöbb szavazatot a Korzó közönségszavazásán, így az abai lány munkája kerül fel
a Playersroom exkluzív kollekciójára. Még
októberben írt ki három városban (Miskolc, Szolnok, Székesfehérvár) pályázatot
az Auchan üzletsora: olyan dizájnterveket
vártak, melyeket szívesen láttak volna viszont
készítőik egy-egy limitált kiadású sapka- vagy
gymbagkollekción. Székesfehérvárról ötven
pályázat érkezett be, ebből tíz került a döntőbe, ahol a közönség döntött a dicsőség mellett
a felajánlott negyedmillió forint sorsáról is.

Fotó: Molnár Artúr

Fehér Luca Kata rajza kapta a legtöbb szavazatot a Korzó
pályázatán, így az abai lány munkáját láthatjuk viszont a
Playersroom exkluzív kollekciójának darabjain. Nem ez volt az
első alkalom, hogy a frissen érettségizett lány Székesfehérvárról készült rajzát elismerték.

A győztes rajzot láthatjuk a kollekció minden darabján

A fehérvári győztes egy frissen érettségizett
abai lány lett, aki alig pár nappal a leadási
határidő előtt szerzett csak tudomást a
pályázatról.
„Kifejezetten a versenykiírás által inspirálódva
készítettem el ezt a rajzot.” – tudtuk meg Fehér
Luca Katától. – „Legfőképpen a város elvarázsoltságát szerettem volna megjeleníteni. A belváros
esti fényeinek mesébe illő hangulata tud lenni
Székesfehérváron.”
Fehér Luca Kata idén a művészeti egyetem
felvételijére készül, grafikai képzésen kezdett
el tanulni szeptemberben, emellett pedig
ékszerek tervezésével és készítésével is
foglalkozik. Tavaly az Alba Regia Táncegyüttes megrendelésére tervezett egy emléklapot,
amin Fehérvár és a néptánc összefonódását
ábrázolta.
A termékek azóta el is készültek, a sapkák
és hátizsákok eladásából befolyt összegből a
város egyik civilszervezetét támogatják majd.

REGANDINA ALKOTÓMŰHELY

do

workshop, vintage festés
SZÉKESEFEHÉRVÁR

Kisbútorfestő Workshopok december 08 és 22 szombat (9.30-16.30-ig)
• Vintage Paint krétafestékek 57 szín 2 féle kiszerelés
• Wax-ok 8 féle színben 2 féle kiszerelésben
• Stencilek, tapéták a festékekkel harmonizáló színekben

Decemberi feladatok a kertben
Újabb év telt el a kertben. Hogy milyen
volt az év? Jobb is, rosszabb is, mint
az előző. A kertész munkájának eredménye nagyon függ a természettől,
soha sincs két egyforma év, egyforma
termés.
Új károsítók tizedelik a kert növényeit, ugyanakkor
lassan megtanuljuk az ellenük való védekezést is. A
szárazság, vagy a sok eső, a forróság, vagy a hideg
új kihívások elé állítja a kertkedvelőket. Ebben a kemény munkában próbáltunk segítséget nyújtani minden kiskert tulajdonosnak. Tartsanak velünk jövőre is,
kövessék tanácsainkat és kérdezzenek bátran.
A év hátralévő részében pihenjenek sokat, etessék,
itassák a madarakat, fagymentes napokon pedig ne
feledkezzenek meg az örökzöldek öntözéséről sem.
Áldott, békés ünnepeket kíván Németh László kertészmérnök, és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00

Angyalszárnyak
csipke anyagból
Kézzel készült
horgolt karácsonyi díszek
kétféle színben
Ezüst és Aranyvasárnap is nyitva vagyunk!

Műhely és Bemutatóterem:
Bem József utca 15/a • Telefon: +36 30 448 3291 és +36 30 444 1814

www.facebook.com/regandina.alkotomuhely2 • e-mail:regandina.alkotomuhely2@gmail.com
www.regandina.unas.hu

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Minden vágya a héten, hogy végre szórakozzon és
kikapcsolódjon. Ugyanakkor a lehetőséget Önnek
kell rá megteremtenie. Ne arra várjon, hogy mások
elhívják! Kellemes élményekben lehet része, és akár
új barátságokat, ismeretségeket is köthet.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ajándék ötletek:

Ha fasírtban vannak a kedvesével, ideje lenne békét
kötniük! Minél tovább húzzák a dolgot, annál jobban eltávolodnak egymástól. De ettől függetlenül is azt érezheti a
kedvese, hogy rezeg alatta a léc, mert túlságosan hidegen
viselkedik vele. Ha már nem szereti, akkor ne is hitegesse!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Rengeteg lesz az energiája, még Ön sem fogja tudni,
mihez kezdjen vele. Hiába sportol, szórakozik, éli a
világát, még úgy is bőven marad belőle. Ugyanakkor
azt veheti észre, hogy egyre több barátja van, és egyre
többen gyűlnek Ön köré anélkül, hogy bármit is tenne.

Megvan az előnye annak, hogy barátságos, kedves és
segítőkész a munkatársaival szemben, akik kérés nélkül is besegítenek az Ön munkájába, illetve sikeresen
motiválhatja őket, és már ezzel is megkönnyítheti a
saját feladatait.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Elképesztő formában lesz a héten, szinte minden terve, elképzelése megvalósul. Olyan lesz, mint aki nem
ismer lehetetlent, és mellette arra is marad ideje,
hogy másoknak segítsen, akár szívesség formájában
vagy bármi más módon.

A napokban többször is felfortyan azon, hogy azt érzi, mások
lebecsülik, lenézik. Fel is ébred Önben a vágy, hogy letegyen
valamit az asztalra és megmutassa, mennyit ér. Tegye ezt,
de megfontoltan és nem hirtelen felindulásból, úgy sikerrel
járhat. Ám elsősorban önmagának akarjon bizonyítani!

FEHÉRVÁR
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A Barátság mozi műsora
Nagyi projekt
December 7. 18 óra
Feliratos magyar-angol dokumentumfilm.
A diótörő és a négy birodalom
December 8. 10 óra, december 15. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi kalandfilm, fantasy.
Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak
December 8. 16 óra, december 15. 10 óra
Magyar családi animációs film.
Van Gogh – Búzamezők és borús égbolt
December 8. 18 óra
Feliratos olasz ismeretterjesztő film.
Bohém rapszódia
December 8. és 15. 20 óra, december 14.
18 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma.
Lucia látomásai
December 10. 20 óra
Feliratos olasz vígjáték.
Sóhajok
December 11. 19.30
Olasz-amerikai horror, fantasy, misztikus
film, thriller.
A bűnös
December 10. 18 óra
Dán thriller.
A sértés
December 11. és 13. 18 óra
Feliratos libanoni-francia-ciprusibelga-amerikai thriller, dráma.
Csajos est: Ünnep közeleg
December 12. 18 óra
A filmvetítéssel egybekötött beszélgetés témája a karácsonyi készülődés.
Meghívott vendég Váradi Eszter Sára,
a Vörösmarty Színház színművésze. A
beszélgetés után a Mamma Mia! Sose
hagyjuk abba című zenés amerikai
vígjátékot vetíti a város mozija.
A tanú
December 13. 20 óra
Magyar filmszatíra.
Egy nap
December 15. 18 óra
Magyar játékfilm.

I. Székesfehérvári Zsidó Napok
December 6-a és 9-e között hagyományteremtő
szándékkal, első alkalommal kerül sor városunkban
a Székesfehérvári Zsidó Napokra. A program
ünnepélyes megnyitója csütörtökön a Városháza
Dísztermében lesz, ahol 19 órai kezdettel a Jávori
Ferenc „Fegya” vezette Budapest Klezmer Band
koncertje lesz hallható. December 7-én, pénteken
a gasztronómia iránt fogékony közönség 17 órától
nyitott szombatfogadáson vehet részt a Székesfehérvári Zsidó Hitközség termében (Vár körút 19.).
Az érdeklődők megkóstolhatják a hanukai fánkot,
a forralt bort és más, igazi zsidó finomságot.
December 8-án, szombaton 11 órakor Bíró Eszter
koncertje a kicsiknek szól a Hiemer-ház Báltermében. 19 órától ugyanitt Szakcsi Lakatos Béla és
Müller Péter Sziámi estjét rendezik meg. December
9-én, vasárnap 11 órakor történelmi séta indul a
volt zsinagóga emléktáblájától. 15 órakor ünnepi
koncert kezdődik a Hiemer-ház Báltermében. A
nap és a programsorozat záróakkordja a Debrecen
Dixiland Jazz Band koncertje, amit Stílusok találkozása címmel hallhatnak a Városház téri Adventi
színpadon 19 órai kezdettel.

Karácsonyi kézműves délután
December 7. 17 óra, Fehérvári Civilközpont
A résztvevők ezúttal levendulás illatzsákot és dekupázstechnikával karácsonyfadíszeket készítenek.
A foglalkozás a NOE-tagcsaládoknak ingyenes. A
szervezők kérik, hogy a dekupázsoláshoz mindenki
hozzon magával régi gömb karácsonyfadíszt, a többi
nyersanyagot az egyesület biztosítja.

programajánló

2018.12.6.

Jótékonysági est és karácsonyváró koncert
Programok december 7-től 16-ig

Szabó Petra
December 7.
Fonalmadarak
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Kiállítás a székesfehérvári Kárpitszövő Szakkör alkotásaiból.
Adventi jótékonysági est
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A szervezők az idei Adventi Jótékonysági
Est teljes bevételét a lévai Czeglédi Péter
Református Ginmánium (Felvidék) és a
Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és
Zarándokház (Kárpátalja) javára ajánlják
fel. Az esten neves művészek szolgálnak,
többek között Kiss-B. Atilla tenor, Nyisztor
Ilona népdalénekes, Ninh Dúc Hoáng
Long, a Virtuózok 2018 korcsoportgyőztese, Berecz István néptáncos, a Duhaj banda
Délvidékről, Posta Victor, a Madách Színház színművésze valamint több népzenész.
December 8.
Francia kölyökklub
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Beszédcentrikus, játékos, mesés foglalkozások.
Adventi készülődés a székesfehérvári Népmeseponton
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Adventi népmesékkel és legendákkal, gyertyafénnyel, zenével, ünnepi dekoráció készítésével várják az érdeklődőket.

December 9.
Advent a Rác utcában
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
A Fehérvári Kézművesek Egyesülete kézműves
foglalkozásokkal várja az adventi időszakban a
gyermekeket és a felnőtteket.
Egy kis karácini csoda
11 és 16 óra, Igéző
Bábelőadás.
December 10.
Mexikó
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai Szakkönyvtára
Faix Dóra előadása.
Csík 30
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
A Csík zenekar harmincéves jubileumi koncertje. Vendégművészek: Tölcséres Banda, Kiss
Tibi, Presser Gábor.
December 11.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Csomor Lajos: A magyar Szent Korona II. rész
című előadása.
December 12.
Kun Attila fotóművész tízéves jubileumi kiállítása
18 óra, Művészetek Háza
Megtekinthető január 12-ig.
Mosolyhíd
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Csitáry-Hock Tamás író-olvasó estje.

December 13.
Sláger született
19 óra, Köfém Művelődési Ház
Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, Szécsi Pál dalai
hangzanak fel Simonyi Krisztina és Zsiga
László színművészek előadásában.
December 14.
Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Csóka Judit a közelgő karácsonyról mesél és
énekel a gyerekeknek.
December 15.
5. Zsákbacserép
14 óra, Pelikán Galéria
Festők, grafikusok, szobrászok és textiltervezők díszítenek, festenek előre elkészített
kerámiákat, amiket vidám árverés során
lehet megszerezni. A tárgyak megtekinthetők december 15-én, szombaton 14 órától, a
licit 15 órakor kezdődik.
December 16.
A kobold karácsonyi titka
11 óra, Igéző
Mesejáték a Szabad Színház előadásában.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
Pocsai Kriszta és Oláh Dezső koncertje
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény

Karácsonyváró
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Zengő bölcső.
Adventi játszóház
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Ingyenes kézműves foglalkozás.
Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozással, gyermekjátszóval és
táncházi mulatsággal várják az érdeklődőket.
Muzsikál a Galiba zenekar.
Messze zsong a hálaének
19 óra, Jézus szíve templom
Vendég Drahos Rebeka fuvolaművész valamint Magyarország egyetlen profi nőikara,
a Szolnoki Bartók Béla Nőikar. Emellett
versenygyőztes tehetségeket is láthatnak az
érdeklődők.

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,
Horog házra néző oldalán

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig
További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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Pályaorientációs nap a Széphőnél

Jókedvű műsorral köszöntötte a karácsonyt a Fehérvár Travel Autistaklubja a Vizivárosi Általános Iskolában
V. L.

Fotó: Lugosi Balázs

Adventi csillogás a léleknek

Meghitt ünnepváró estére hívta tagjait a Székesfehérvári Esélykör, a fogyatékosügyi szervezetek hálózata. A fogyatékossággal élő emberek világnapja alkalmából, az advent jegyében a
Krisztus Király plébánia közösségi házában tartották az estét, ahol a Vox Mirabilis Kamarakórus előadását követően az Esélykör angyalkái valamennyi résztvevőt megajándékozták. L. B.

December 6., csütörtök
15.00 Jön a Mikulás!

Városház tér, Adventi színpad

15.00 „A Naaagy Csokoládé Expressz”
– a Szabad Színház interaktív
Mikulásváró műsora
15.30 A Mikulás érkezése, ajándékosztás
16.00 Dalmesterek koncert
16.50 „Nagy szeretetközvetítő Iroda”:
élő bejelentkezés a Mikulás Hivatalból
a gyerekek kívánságaival
17.10 Közös éneklés a Dalmesterekkel
17.30 Élő adventi naptár:
Szent Miklós története
17.40 „A Naaagy Csokoládé Expressz”
– a Szabad Színház interaktív
Mikulásváró műsora
18.00 A Mikulás érkezése, közös éneklés
és tánc a hóemberekkel
Közben: Interaktív Mikulás-játékok a
manókkal. Manóképző ügyességi
játékok: hógolyódobálás,
fenyőszlalom, „csomagot a
kéménybe”, virgácsküldés,
ajándékszállítás szánkóval.
Jótett- és kívánságközvetítés.

December 7., péntek
17.00–21.00 Zenélő padok és fényjáték

Varkocs-szobor

17.00–21.00 Interaktív hópelyhes játék

Zichy liget

Sötétedéstől: ünnepi fényfestés

Városháza díszudvara

December 8., szombat

15.00–19.00 Hasznos holmik 1.:
képeslapok készítése

Hiemer-ház, Gesztenyés udvar,
bejárat a Jókai utcáról
15.00–19.00 Társasjátéksarok – közös játék
családoknak

Hiemer-ház, Gesztenyés udvar,
bejárat a Jókai utcáról

16.00 Icinke picinke tündér, avagy
hol lakik a varázslat? – Kovács Judit
bábművész bábelőadása

Hiemer-ház, Gesztenyés udvar,
bejárat a Jókai utcáról

17.00–21.00 Zenélő padok és fényjáték

Varkocs-szobor

Idén is fogadott diákokat pályaorientációs
szakmai nap keretében a Széphő Zrt. A Tóvárosi
Általános Iskola növendékei a Széphő központjában megtartott előadáson túl gyakorlati
tapasztalatokkal is gazdagodhattak: szakmai
vezetéssel látogatást tehettek a vállalat Király
sori telephelyén.

A cég projektnapján ismét sokat
tanulhattak az érdeklődő fiatalok
a vállalat munkájáról. Szauter
Ákos vezérigazgató előadásában
megismertette a gyerekekkel azt
a tudásbázist és a hozzá tartozó
mindennapi munkát, ami számos
székesfehérvári számára teszi lehetővé a komfortos életet: „Igyekszünk
bemutatni nemcsak önmagában a céget,
hanem azt is, hogy milyen funkciók, feladatok vannak és kik dolgoznak nálunk.
Fontos, hogy a gyerekek megtudják,
milyen végzettség szükséges egy-egy
munkakör betöltéséhez. Szeretnénk
őket segíteni abban, hogy pár év múlva
el tudják dönteni, hová is szeretnének
továbbtanulni. Ötödikes korosztályról
van szó, úgyhogy most elsősorban
ötleteket tudunk nekik adni, de bízom
benne, hogy egykor majd viszontláthatjuk őket a Széphő kötelékében!”
A Tóvárosi Általános Iskola fiataljai
a pályaorientációs napon betekintést
nyerhettek az elméleti és gyakorlati
munkába is, megismerhették a
város szolgálatában álló, a lakosság

17.00–21.00 Interaktív hópelyhes játék

Zichy liget

17.30 Meglepetés minden napra:
élő adventi naptár

Városháza ablakai

17.35 MusiColore énekegyüttes műsora

Adventi színpad

18.05 JaMese zenekar karácsonyi koncertje

Adventi színpad

Sötétedéstől: ünnepi fényfestés

Városháza díszudvara, a zeneiskola fala
és a Hiemer-ház Jókai utcai kapuja

December 9., vasárnap

15.00–19.00 Hasznos holmik 2.: írható,
mágnesezhető kis üzenőtáblák
készítése

Hiemer-ház, Gesztenyés udvar,
bejárat a Jókai utcáról

15.00–19.00 Társasjátéksarok – közös játék
családoknak

Hiemer-ház, Gesztenyés udvar,
bejárat a Jókai utcáról

16.00 Jazz-játszótér Dés Andrásékkal

Hiemer-ház, Gesztenyés udvar, bejárat a Jókai utcáról

Élő adventi naptár a Városháza homlokzatán

A fényfestéssel mesebeli kastéllyá változtatott Városháza ablakaiban színészek, énekesek, zeneiskolások
nyújtják át az aznapi, lélekmelengető ajándékot. Jöjjenek el, nyissuk ki közösen az ablakokat, találkozzunk
december 23-ig minden nap este fél hatkor a Városháza előtt!
A kivilágított mézeskalácsvárost az adventi hétvégéken 15.00–19.00 óráig a Hiemer-házban (bejárat a Jókai
utcáról), hétköznapokon 9.00–18.00 között pedig a Városháza I. emeletén lehet megtekinteni.
Az adventi programok ingyenesek, a programváltoztatás jogát fenntarjuk.
Bővebb programokért, a gyermekműsorok bemutatóinak időpontjaiért keressék honlapunkat vagykiadványainkat!
www.fehervariprogram.hu • www.szekesfehervar.hu

Kép: Megyeri Zoltán

Kép: Németh-Nagy Róbert

Vakler Lajos

Ötödik osztályban már nem árt gondolkodni
a továbbtanulás lehetséges irányairól. Ebben
segítette a Széphő a Tóvárosi iskola diákjait.

széles rétegét érintő szolgáltatásokat
nyújtó cég mindennapjait.
Schnee Zoltánné, a Tóvárosi Általános Iskola igazgatója elengedhetetlennek tartja, hogy a gyermekeket
minél korábban megismertessék a
lehetőségeikkel: „Nagyon fontos, hogy
már az ötödiktől, de akár alsó tagozattól
kezdődően megismertessük a gyermekeinket a körülöttük zajló világgal. Fontos
szempont, hogy a hetedik-nyolcadik
osztály felé haladva középiskolát kell
választani, és egy kicsit orientálódni
valamilyen szakma, pálya felé. Ebben
nyújt segítséget ez a látogatás.”
További információ a Széphő Zrt-ről
a szepho.hu weboldalon olvasható.

17.00–21.00 Zenélő padok és fényjáték

Varkocs-szobor

17.00–21.00 Interaktív hópelyhes játék

Zichy liget

17.30 Meglepetés minden napra:
élő adventi naptár

Városháza ablakai

17.35 Hámori János (trombita)
és Oláh Zoltán (bőgő)
karácsonyi koncertje

Adventi színpad

18.00 A második gyertyát Róth Péter
alpolgármester és Demeter Zsófia
történész, Fehérvár díszpolgára
gyújtja meg a város adventi koszorúján

Adventi színpad

18.05 Stílusok találkozása: Dixieland
és klezmer – a Debrecen Dixieland
Jazz Band koncertje
az I. Székesfehérvári Zsidó Napokon

Adventi színpad

Sötétedéstől: ünnepi fényfestés

Városháza díszudvara, a zeneiskola fala
és a Hiemer-ház Jókai utcai kapuja

Közéleti hetilap
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Múlt heti rejtvényünk megfejtései egytől egyig a város aktuális kulturális
eseményeivel álltak kapcsolatban. Első kérdésünk az volt: mi a címe annak a különleges előadásnak, melyet decemberben mutattak be a Vörösmarty Színházban? A helyes válasz pedig Az ember tragédiája.
A második feladványunkban arra kerestük a választ, milyen zenei fesztiválnak adott otthon Székesfehérvár. A megfejtés: Nemzetközi Csellófesztivál.
A harmadik megfejtés pedig azt árulta el, kinek a tárlata látható december
elsejétől a Csók István Képtárban: Jankovics Marcell.

Advent időszakába léptünk, ezúttal a fehérvári advent programjaihoz kapcsolódnak kérdéseink. Először arra vagyunk kíváncsiak, milyen különlegesség
várja minden héten vasárnap a Városházához látogatókat. Annyit elárulunk,
hogy az épület fényfestett homlokzatához kapcsolódik a rendhagyó attrakció.
Betlehem is található a belvárosban, két helyen is. Második megfejtésünkből kiderül, hol helyezik el minden évben a város betlehemét.
Vasárnap meggyújtották az első gyertyát, egyúttal felkapcsolták az ünnepi
díszvilágítást. Kik segítettek ebben a város polgármesterének? A helyes
válasz a harmadik megfejtésben található.
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Forró italok a világ körül

2018.12.6.

Kurucz Tünde
Glögg, wassail, hot toddy – csak néhány
gőzölgő karácsonyi ital, melyek még a
legzordabb télben is felmelegítik a testet és
lelket.

Glögg
A glögg a skandináv országok
forralt bora, mely jóval erősebb,
mint bármelyik itthoni karácsonyi vásárban kapható változat.
Az alapja száraz vörösbor, amit
egy kis pálinkával, vodkával vagy
brandy-vel tesznek ütősebbé.
Raknak bele még kardamomot,
szegfűszeget, narancsot vagy
gyömbért, egyes helyeken mazsolát és mandulát is.
Anijsmelk
A hollandok egyik kedvenc alkoholmentes téli itala, amit bárki
főzhet otthon. Csak tej, egy jó
adag ánizsmag és egy kis cukor
kell hozzá.

Wassail
Nagy-Brittanniában számos
változata létezik, de általában
valamilyen forralt barna sör
vagy cider az alapja. Hogy
legyen egy kis ereje, cherry-t
vagy brandy-t is tesznek bele.
Nem hiányozhat belőle a fahéj,
a gyömbér, a szerecsendió és a
sült alma. Leginkább karácsonykor, újévkor és vízkeresztkor
szokták inni.
Hot Toddy
A lélekmelengető ír ital felettébb
hasonlít a puncsra, csak rum
helyett whisky vagy brandy van
benne, amit teával vagy vízzel
forralnak össze némi méz, szegfűszeg és fahéj társaságában. Nem
hiányozhat belőle a citromszelet
sem. A nevét állítólag egy Robert Bentley Todd nevű orvosról
kapta, aki influenza ellen írta
fel ezt az elsőre furcsának tűnő
keveréket.

Fotó: Kiss László

Máktej
Egy igazi kelet-európai finomság!
A darált mákot vízzel összekeverik, felforralják, végül mézzel
ízesítik.

A forralt bor meghitté varázsolja a legszürkébb decemberi estét is

Eggnog
Az angolszász karácsony egyik
nélkülözhetetlen kelléke, amit
tojásból, tejből és rumból főznek.
Tesznek bele még szegfűszeget,
szegfűborsot és vaníliát is, amitől
igazán karakán lesz a végeredmény. Nem árt vigyázni vele,
mert a krémessége miatt itatja
magát!
Salep
A közel-kelet forró csokija, amit
sűrű tejből és speciális orchidealisztből főznek. Régiónként
változik, hogy készítik el. Ízesíthetik narancsvirággal, rózsavízzel, mazsolával, kókusszal vagy
fahéjjal.

Székesfehérvár, Budai út 140.
Telefonszám: 0620/466-5363.

Nincs időd vagy kedved sütni karácsonyra?
Rendelj házi sütijeinkből. Bejglik, különféle sütemények és
torták közül válogathatsz, cukormentes és vegán verzióban is.
Ha betérsz hozzánk, próbáld ki fűtött teraszunkat, ahol zöld
környezetben fogyaszthatod el kávédat, sütidet, reggelidet!

Rendeléseket 2018. december 19.-ig tudunk fogadni,
nehogy lemaradj!

A dédi forralt bora
A dédi a karácsony előtti időszakban mindig készít forralt bort, mely kellően karakteres, mégsem túl harsány.
Hozzávalók
• 1 liter bor
• 5 kanál cukor
• egy rúd fahéj
• egy teáskanál szegfűszeg
• néhány szem egész bors
• két deci víz
A bort felöntjük a vízzel. Beletesszük a fűszereket, és lassú tűzön, éppen hogy
gyöngyözve egy órán keresztül főzzük. A habot közben folyamatosan leszedjük róla.
Langyosan, magában fogyasztjuk, de tehetünk a pohárba szárított almakarikát vagy
aszalt szilvát is.
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A férjed, Gáspár Péter szintén kollégánk a Fehérvár Médiacentrumban,
a szekesfehervar.hu szerkesztője. A
munka hozott össze benneteket?
Kilenc-tíz évvel ezelőtt ugyanabban a szerkesztőségben dolgoztunk Pesten, Peti az online
résznél, én pedig a nyomtatott
lapnál. Felfigyeltem egy fiatalemberre, aki gyakran rám mosolygott, tetszett is, de én akkor
párkapcsolatban éltem. Mégis
egyre többször beszélgettünk,
teáztunk napközben. Ez így ment
hónapokon keresztül, majd a céges karácsonyi rendezvényen azt
vettem észre: úgy elbeszélgettünk
ketten, hogy a körülöttünk lévő
világ teljesen megszűnt. Mintha
mindig közöttünk lett volna ez
a vibrálás! Még ezután sem volt
egyszerű a történet, a köztünk
lévő tizenkét év korkülönbség
miatt is féltünk, hogy nem fog
működni. Próbáltunk csak ba-

Fotó: Kiss László

Kurucz Tündét öt évvel ezelőtt ismertem
meg, amikor mindketten az első gyermekünket vártuk. Ő azóta már két kisfiú anyukája,
és együtt szerkesztjük a Fehérvár magazint.
Az azonban számomra is csak most derült
ki, hogy korábban majdnem matektanár lett
belőle!

Interjú után, kávé előtt

rátok maradni, de nem tudtunk
parancsolni a szívünknek. Már
hét éve, hogy elkezdtük a közös
életünket.
Hogy kerültetek Fehérvárra?
Peti fehérvári. Itt nőtt fel. Mikor
már láttuk, hogy komolyodik
ez a kapcsolat, akkor kezdtük
Fehérváron felépíteni az életünket, mert nem akartunk Pesten
gyereket nevelni.

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

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

Ügyfélszolgálat

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

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

Kerestétek a lehetőséget arra is, hogy
továbbra is egy helyen dolgozzatok?
Így adódott. De tény, hogy jól
működik. Az írásaink is gyakran
közös gondolkodás eredményei.
Ha nagyobb riportot készítek,
mindig megkérem, hogy olvassa
végig. Ugyanez fordítva is igaz,
bár ő elég tisztán ír, nagyon kevés benne a javítanivaló.
Azt is el tudnátok képzelni, hogy
egyikőtök a másiknak felettese
legyen
Nem. Szerintem mi úgy vagyunk
jók, hogy egymás mellett és egymás kiegészítőiként működünk
együtt, harmóniában. De nekünk
ezeket nem kell megbeszélni,
csak úgy jönnek maguktól.
Hogyan lettél éppen újságíró?
Matematikatanárnak készültem
egy ideig, meg fizikusnak. Pénzügy-számvitel szakra akartam
jelentkezni az egyetemre. A gimi
utolsó évben volt egy Felvi Kvíz
nevezetű műsor, egy műveltségi
vetélkedő a Magyar Televízióban, ahová az iskolából engem
delegáltak. Második helyezést
értem el. A zsűriben volt egy
főszerkesztő, aki a felvétel után
adott nekem egy névjegykártyát,
hogy ha Pestre szeretnék jönni,
vár szeretettel a napilapjába
gyakornoknak. Aztán felvettek
a Corvinusra kereskedelem és
marketing szakra, és a második
hónapban jelentkeztem ebbe a
bizonyos szerkesztőségbe, a Metropol napilaphoz.
Milyen körülmények között szeretsz
írni?
Mindig borzasztó kevés időm
volt írni. Amikor volt, azt maximálisan kihasználtam. Nincs
olyan, hogy megvárom az ihletet.
A napilapnál délben tudtam meg,
hogy kit hívok fel, de a visszaellenőrzött szöveget háromnegyed
négykor le kellett adnom. Ebben
benne volt az is, hogy elérem
vagy nem… Volt, hogy az órák
közötti szünetben egyeztettem le
a szöveget.
Először milyen feladatokat kaptál
gyakornokként?
Engem az utca tanított meg az
újságírásra. Azt mondták, ha

az utca emberéhez oda tudok
menni, meg tudom kérdezni,
le tudom fényképezni, akkor
lehet továbblépni. A bankkártyahasználattól az influenza elleni
oltáson át a befőttkészítésig
mindenről kellett beszélgetnem. Zuhogó esőben, mínusz
tízben vagy negyven fokban
egyaránt járva az utcát. A
legegyszerűbben mindig az ülő
vagy cigarettázó embereket
tudtam megszólítani. Voltak
persze törzshelyeim, az Árpádhídi buszpályaudvaron már
előre köszönt a takarító. Egy
alkalommal itt szólítottam meg
egy férfit, és amikor odaértünk
a beszélgetésben, hogy mi a
foglalkozása, azt felelte: újabban kisebb rablásokból tartom
el magam. Nyeltem egy nagyot,
és hirtelen csak annyit tudtam
kérdezni: beírjuk akkor, hogy
álláskereső? A bátorságnak
és a szorgalomnak meglett az
eredménye: rengeteg riportot,
interjút készítettem különböző
emberekkel, a legkülönbözőbb
témákban a körúti vésnöktől a
svéd nagykövetig. A munkám
miatt sokat utaztam. Hol egy új
animációs filmről készítettem
interjút Londonban, máskor egy
fenntarthatósági kerekasztalbeszélgetésre küldtek ki Stockholmba, de arra is volt példa,
hogy a magyar újságíró-küldöttséggel a jordániai Petrában
tévedtünk el a vaksötétben.
A Fehérvár magazinnál tiéd a gasztrorovat, ami olyannyira a sajátod,
hogy gasztroblogot is vezetsz. Pedig
ha jól tudom, korábban nem is szerettél főzni.
Amikor nappali tagozaton végeztem az egyetemet és mellette
dolgoztam, esélyem sem volt rá,
hogy legyen időm főzni. A zacskós leves volt a legkomolyabb
alkotásom jó ideig. Gyerekként
hiába próbáltak bekergetni a
konyhába, inkább olvastam.
Falun nőttem fel, ahol a nőnek
a dolga a háztartás vezetése, de
igyekeztem kibújni ezek alól a
kötelezettségek alól. Tésztagyúrás helyett inkább regényeket
olvastam. Enni persze imádtam,
meg is látszott rajtam – és közben észrevétlenül belém ivódtak
a mozdulatok.
Mi hozta a változást?
A gyerekeim születése: azóta főzök rendszeresen. Előtte
végigettük a férjemmel az összes
éttermet Fehérváron. Ágoston,
az első kisfiam születése után
szerettem volna úgy lefogyni,
hogy ne csak salátát kelljen
majszolnom, hanem továbbra is
élvezetet jelentsen az evés. Ezért
ástam bele magam a „mentes”
receptekbe. Amióta szülők
lettünk, sokkal több zöldséget és
gyümölcsöt eszünk mi magunk
is: igyekszem a fiúk étrendjébe
minél változatosabban és ízletesebben belecsempészni. De
azért nem dőlök a kardomba, ha
néha-néha lecsúszik egy-egy csík
csokoládé!
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Nyolcvankét éve Székesfehérváron,
a Sóstói Ipari Parkban született
meg a Nemere vitorlázó repülőgép,
melyet Rotter Lajos az 1936-os
berlini olimpiára készített. Az Albatrosz Repülőegyesület a Magyar
Régi Vitorlázók Klubjával összefogva most újjáépíti a gépet az eredeti tervrajzok alapján. Több mint
ötven fehérvári felajánlás mellett
Székesfehérvár közgyűlése 9 millió
300 ezer forintos támogatással
járult hozzá a vitorlázó repülőgép
megépítéséhez.
A különleges és ritka lucfenyőből
készülő Nemere géptörzsét Révy
László repülőgép-asztalos budaörsi
műhelyében, nem messze a Budaörsi
Reptértől, a Farkas-hegy lábánál volt
alkalmunk megcsodálni, mellette
az 1936. április 27-én kelt eredeti
tervrajzokról készült másolattal.
Nemcsak titokzatos repülőgépépítőelemeket találtunk, hanem egy
regényes életút állomásaiba is lehetőségünk nyílt bepillantani. „Érdekesség,
hogy az eredetit 1936-ban Székesfehérváron egy százötven fős cég építette,
amit 1916-ban, az első világháború
alatt hoztak létre. Most nyilván sokkal
lassabban készül, mint akkor. A szárnyat
egyébként egy másik társaság csinálja.” –
tudtuk meg Révy Lászlótól.
A hetvenöt éves mester fáradhatatlanul mesél, magyaráz, eszében
sincs egy percre sem hátradőlni.
Beszélgetés közben is fel-felpattan,
újabb fotót, tervrajzot, alkatrészt

Akár este tízkor is dolgozik

Fotók: Horváth Renáta

Már tizennégy évesen vitorlázórepülőt vezetett
Révy László. Számtalan – híres filmekben is
feltűnt – oldtimer autó újraépítése után a szíve
visszahúzta a repülőgépekhez: harminc éve
foglalkozik régi vitorlázórepülők újraépítésével
vagy felújításával.

Gyerekként kezdett repülni

mutat – megszámlálhatatlan,
mi mindent hozott már létre, és
mennyi terve van: „Márciusban lesz
a következő repülőorvosi vizsgálatom.
Bízom benne, hogy mindent rendben
találnak, mert tavasszal is repülni
szeretnék egy általam nemrég épített
géppel. Jövő ősszel pedig a legnagyobb
németországi repülőnapon – melynek
pilótaként rendszeres résztvevője
voltam a kétezres években – ezúttal is
szeretnék részt venni.”

Barlangkutató, túraautó-versenyző,
vegyésztechnikus, vitorlázórepülőpilóta, oldtimerautó-építő – ezek a
tevékenységek mind-mind szerepelnek Révy László élettörténetében.
A víz-, gáz-, központifűtés-szerelő-,
gázkészülék-javító mestervizsgát
szakmunkásvizsga nélkül, egyetlen
év alatt szerezte meg. Szívbemarkoló a magyarázat arra, hogy egy ilyen
sokoldalú mester, akinek a génje-

iben van a tudás, vajon miért nem
lett mérnök.
„Édesapám hadbíró volt a Horthyhadseregben. Az is csoda, hogy a
technikumba annak idején fölvettek.” –
idézte fel. Miután a családnak mindenét államosították Dombóváron,
és még a fővárosból is kiutasították
őket, a szülők egy kis budaörsi fáskamrában kezdték újra az életüket.
(László azóta is ott él egyébként, a
régi kamra helyén áll ma a műhelye.) Édesanyja, akinek szintén jó
kézügyessége volt, térképrajzolóként tudott elhelyezkedni, édesapja segédmunkás lett a budafoki
zománcgyárban. László kiskamasz
volt ekkor, és egy romlott halkonzervnek köszönhette, hogy a
közeli repülőtérre tévedt.
„Egy este nagyon megéheztem, és
felnyitottam egy halkonzervet, amit
végül csak másnap reggel fogyasztott el
a család. Fridzsiderünk akkoriban nem
volt, nem csoda, hogy iszonyú hasmenésünk lett. Csak az édesanyámnak
mertem bevallani az igazat. Így végül
dizentéria gyanújával otthon kellett
maradnom, és tíz napig nem járhattam
iskolába. Persze bevettem egy marék
szenet, és már jól is voltam, így viszont
volt időm kijárni a repülősök táborába
a közeli Farkas-hegyre. Napról napra
egyre többet segítettem, negyedik
napon már azt is megengedték, hogy
beüljek a gépbe. Hamar kiderült, hogy
van hozzá tehetségem, de még fiatal
voltam a pilótaengedélyhez. Egy akkor
alakult repülőklub kezdői közé végül
úgy kerülhettem be, hogy egy átdátumozott buszbérlettel elhitették az
orvossal, hogy már tizenhat vagyok.”
Rossz időben vagy reptilalom idején, míg az idősebbek a kocsmában
múlatták az idejüket, László lement
a hangármesterhez, hogy egy kis
feladatot keressen magának: „Már
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akkor sok mindent elsajátítottam arról,
hogyan kell ragasztani, vágni, fűrészelni. Aztán mégis, amikor szakmát kellett
választani, nagyon elszánt voltam,
hogy vegyésztechnikus akarok lenni.
Bár előtte az ornitológus szakma is
nagyon vonzott!”
Sokrétű érdeklődését követve
az évek során volt barlangkutató, vitorlázott a Balatonon és a
túraautó-versenyeken is részt vett:
„Túrakategóriában magyar bajnokok is
lettünk egy gyönyörű kis Steyr-Puch
650-essel Késmárki Tamással. Aztán
volt egy nagy karambol: egy orosz teherautó sofőrje elaludt, és hiába tértem
ki, végül az árokban ütközött nekünk.
Komoly sérülésekkel, de megúsztuk.”
Az autók iránti szenvedély az
oldtimer járművekkel folytatódott
az életében: „A hatvanas években
édesanyámék utcájában megpillantottam egy meseszép kis Fiat Balilla
autót, föl is írtam rögtön a rendszámát:
CA-23-19. Megvettem, restauráltam,
az első csongrádi meg esztergomi oldtimer-felvonulásokon az egyik legelső
oldtimer-tulajdonosként vettem részt.
Ezzel a kocsival ment később Páger
Antal a Keménykalap és krumpliorr
című filmben!”
Ettől kezdve nem volt megállás,
újabb és újabb autókat nézett
ki magának: „Mindig is szerettem
barkácsolni, így nem ez volt az utolsó
oldtimer, amit rendbehoztam. Következőnek kinéztem egy Praga Alfát.
No, az még rosszabb állapotban volt.
Meg kellett várni, míg ősz lesz, mert
belenőtt egy szőlőlugas! A tulajdonos
néni feltétele pedig az volt, hogy ne
sérüljenek az indák. Daruval emeltük
ki. Végül ez az autó is filmszereplő
lett: a Herkulesfürdői emlék című
filmben Carla Romanelli és Zala
Márk mentek vele. Aztán kinéztem
egy Tatra 12-est, ami mérföldkő az
autótörténelemben. Hévíz mellett találtam: fűrészgéppé volt alakítva, ka-

A fa minőségén rengeteg múlik

Révy László a Nemere tervrajzaival

rosszéria nélkül. Három év küzdelem
után szereztem meg, és egy budaörsi
öreg bognár segítségével építettem
újjá. Ekkoriban megkeresett Varga
Jenő kipufogókészítő, akinek volt egy
több mint száz autóból álló gyűjteménye. Közülük vagy ötvennek az volt
a baja, hogy hiányzott belőle a bádogkarosszéria alatti faváz. Szétkorhadt, megázott, gombásodott. Kellett
neki egy ember, aki ezeket újjáépíti.
Rettenetesen élveztem a Mercedesek,
Rolls Royce-ok és mindenféle angol
sportkocsik restaurálását!”

Harminc évvel ezelőtt a repülés
iránti szenvedély és az oldtimerek
felújítása végül kereszteződött
László életében, azóta foglalkozik
régi repülők felújításával, újjáépítésével. Kikerülnek a keze alól
múzeumba készülő alkotások és
olyanok is, melyek aztán rendeltetésüknek megfelelően a levegőbe
emelkednek.
„1989-ben egy barátom hívott ki a
Farkashegyi repülőtérre egy nemzetközi oldtimerrepülő-világtalálkozóra. Leesett az állam a sok régi, öreg farepülő

láttán! Akkoriban több évtized után
a repülést is újrakezdtem. És mivel
tudták, hogy faautók restaurálásával
foglalkozom, felkértek egy Zögling-gép
megépítésére: ez volt az első repülőgépem. 1999-re lett kész, a magyar
vitorlázás történetének hetvenéves
jubileumára.”
Azóta számtalan oldtimer repülőgép légcsavarján bukkannak fel
szerte Európában a Révy névvel
ellátott kis réztáblák. És már nincs
messze a nap, amikor egy székesfehérvári gépen is láthatjuk!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Gál Csaba

László Zsolt

Saitos Lajos

Köpönyeg
A litoszféra elvékonyodása miatt a kéreg
átlagos vastagsága Magyarország alatt csak
25–28 km, a geotermikus gradiens viszont
anomálisan nagy (kb. 5–6 C°/100 m).
vékony héjon élünk
sérülékenyen
eső után sírunk
kő köpönyegben
házunk leporelló
összehajtatik
leporolt köpenyek
száradnak mennydörög
az elsők elmúlnak
senki nem marad itt

Ezer acélkék kés
ezer acélkék kést fennek szúr a nap
kiömlő vértől vöröslő alkonyat
fekete alvadással jön az éjjel
kárpitját csillagok döfik át fénnyel
de nagyon sok a héj rengeteg réteg
takar el egy-egy fokot a centrum
felé vezető lépcsőn a korlát a lényeg
lecsukódik a mindent látó szem
felhők takarják el a holdat
panelházak sziluettjei
a villámlásban kirajzolódnak
északnyugat felől érkező
vihar karja öleli át a hegyeket
állok a mólón ideér a szél
fák lombjával
sok ezer kezével
felém integet
Bartal Klári

Hitetlen hittel
Hogy eljöve a karácsony,
Fény gyúlt minden fenyőágon,
Kisded arcán Egek fénye,
Gyarló ember reménysége.
Pártus Urunk, Jézus-gyermek,
Híveid itt térdepelnek.
Hogy testedben ember lettél,
Megváltásunkra születtél.
Jöttél a fönti hazából,
Csillagfényes éjszakából,
Öreg Göncöl szekeréből,
Hét csillagból, szűz öléből
Hetedhét határon által,
Heródesek ellen bátran.
Hatalmasok ellen jöttél,
Rossz hatalmat, hogy megdöntsél.
Égig érő fánk hajtása,
Vad vizeink áradása,
Sólyom madár vijjogása,
Árva utódid mentsvára,
Ki vagy végső menedékünk,
Hozzád esdünk, Téged kérünk:
Tégy már rendet a világban,
Engedj hinnünk új csodákban!
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Partravetett
(vers és aforizma)

A mágus meghámozza
a levegőt hogy észre sem
veszed s ketté szeli a vizet
hidrogénre és oxigénre
s egyszer csak érzed
elfogy a víz a levegő
körülötted s kopoltyút
növelnél mindhiába
s lennél újra hal –
te partravetett…!
*
A hal nem sok vizet zavar –
szárazon.
Kaszás István

Eső után

„Eső után köpönyeg…!” De talán mégse. Minden történet igaz. Ami sosem történik meg,
az is valósággá válhat. Így eső után a giliszták nem kívánkoznak köpönyeg után. Nemüket
illetően pedig elmondható róluk, hogy szabadon választhatnak. A szabadság pedig nagy
dolog. Alexből lett Alexandra nevű gilisztánk éppen egy langyos tócsában hevert, amikor
a plakátragasztók ragasztósbödönökkel, kefékkel és mindenféle igazán hasznos eszközzel
próbálták az esőben lepergett plakátokat újra visszaragasztani. Alexből lett Alexandránk
ezért nagyon sértve, mozgásában gátolva érezte magát. Szó- és gondolat szabadságjogával
élve a megadott zöld számok egyikén bejelentést kívánt volna tenni, de nem lévén füle
és szája, ez sajnos elmaradt. A sikertelenség frusztrálttá tette. Nem létező agyféltekéiben
azért megfogalmazódott egy-két gondolat a puhatestűek emancipációjáról és a benzinárak
állandósuló változásairól. A migráció kérdései, tanulságai nagyon felizgatták. Olyannyira,
hogy elfelejtett önmagával szeretkezni. Elhagyta a reggelit, majd az ebédet és a vacsorát
is. Végül éhen halt és a kiszáradt pocsolyában mereven szagló testét a plakátragasztók
humuszossá taposták. Ez a körforgás és a magas szintű gondolkodás esszenciális lényege,
és ennek felismerése vezet el a szabadsághoz.
Jut eszembe, ahogy a naptár átírt lapjait forgatom, hogy az idén még nem voltam szabadságon, és ezzel jó pár lehetőséget mulasztottam el. De hát, így van ez. Eső után köpönyeg…

Ősz a tóparton

Oly magányos, oly kihalt volt a szeptember végi hétköznapon a
tópart. Lúdbőrös szél kavarta, zúzta a víztükröt csillámló szilánkokra. Nem kár azért a tükörért, úgy sincs már senki, aki magát
nézegetné benne. A parti kövön rég felszáradt a parányi vizes
bikinik lenyomata, a homokban a tó felé igyekvő lábnyomokat
pedig a szél már kisimogatta. Szellő szippantotta fel a lángos
és a csoki ízű, bronznők napolajjal kibélelt illatát is. Nincs már
pancs, zsivaj, gumimatrac és kisvödör. Beomlottak a homokvárak is. A túlpart fölé kapaszkodó nap fényében a jövő nyár
még gólyalábakon imbolygó légvárnak tűnt, aki úgy jön, mint
aki mégis inkább távolodik. Fékcsikorgás szakította félbe a
délutáni áhítatot. A férfi hosszú nap után hazafelé, mégis csak

letért a tóhoz. Lassan, mélázóan sétált le a kinnfelejtett strandlépcsőn, és belemerítette kezét a selymes vízbe. Ingzsebéből
az autókulcs vízbehullt. Nosza, ugrás a vízbe, úgy ahogy volt
ruhástól, de meglett a kulcs. – Ezt megúsztam – könnyebbült
meg, és a legnagyobb természetességgel betért a parti ivóba.
Naptól áthevült felső teste a nyár, övtől lefelé csorgó nadrágja az ősz volt. Hanyagul a pultra támaszkodott, és kávét
kért. – Hogy vagyunk, hogy vagyunk? – kérdezte tapintatos
közönnyel a pultos. – Idén kicsit hirtelen jött az ősz, nem de? –
nézett fel csorgó nadrágjáról a deresedő vendéglátósra, akinek
szakállából mintha már hópelyhek hullottak volna a napfénytől szikrázó rezes söntéspultra.

Lukácsy József

Szilágyi István nyolcvanadik születésnapjára
„Nem tudni, mikor késik el a következő
pillanat” – írja Bokros János a Végjátékok című versében. Majdnem mindig,
mondhatnánk.
Az elmúlt években irodalmunk nagyjait
csak akkor méltattuk, ha váratlanul
eltávoztak közülünk. A kétségbeesés és
döbbenet hangján, lelkiismeretfurdalással, hogy még életükben nem értékeltük
eléggé munkásságukat, nem becsültük
meg kellő mértékben személyüket és
tehetségüket.
Ezért gondoltam arra, hogy kortárs
prózairodalmunk egyik legnagyobb
alakjának életművéről ejtsünk néhány
szót most, amikor köztünk van, és kerek
évfordulóhoz érkezett. Szilágyi Istvánról,
Kossuth- és József Attila-díjas kolozsvári
íróról van szó, aki hosszú évtizedekig
volt az Utunk című irodalmi hetilap
főszerkesztő-helyettese és jogutódjának,
a Helikon című kiadványnak főszerkesztője.
Elismertségét és népszerűségét három
utolsó regényének köszönheti, amelyeken egyenként 10-15 évet dolgozott, tehát
nem mondható egy közléskényszerben
szenvedő grafomán alkotónak.
A Kő hull apadó kútba című regénye
1975-ben jelent meg. Balladai hangulatú,
szociografikus pontossággal és gyönyörű
nyelven megírt lélektani regény, cselek-

ménye a múlt század eleji Monarchia
egyik kisvárosában – lényegében Zilahon
– játszódik, amely még őrzi gazdálkodó, céhes-kézműves hagyományait.
Az események egy szerelmi gyilkosság
körül bonyolódnak, a kurtanemesi
családból származó Szendy Ilka megöli
az Amerikába kivándorolni szándékozó parasztszerelmét, Gönczi Dénest.
Holttestét a disznóól alatti kiapadt kútba
rejti, amelyre naponta több kosár követ
zúdít, miközben szerelmes II. Rákóczi
Ferenc fejedelembe, és ruhákat varr
disznóinak, mert gyermekeinek tekinti
őket. Kivételes esztétikai élményt nyújtó
mélylélektani elemzést olvashatunk egy
schizoid személyiség sorsának alakulásáról, melynek bizonyos részletei színvonalas bűnügyi regényként is megállják a
helyüket.
Az 1990-ben megjelenő Agancsbozót
a romániai diktatúra abszurditását
szimbolizálja, sajátos történet formájában. Amelyben egy sebesült férfinak egy
hegytetőn található barlangban – három
névtelen társával együtt – napról napra
kötelező módon késeket kell kovácsolnia. Céltalan, monoton munkát végeznek
a „Velünk Rendelkező Szándék”, azaz
valamiféle ismeretlen földi „gazda”
megbízásából. Annak bizonyítékaként,
hogy a legértelmetlenebb munka is an�-

nyira lefoglalja az embert, hogy a külső
kényszerítő körülmények is mellékessé
válhatnak. Mindez a munkatáborok és a
gulágok hangulatát idézi. A parabolikus
és realista elemeket tökéletesen elegyítő
regény a „kommunista diktatúra” természetének egyik lehetséges értelmezési
formája.
A 2001-ben napvilágot látó Hollóidő, a
megalapozott kutatásokra és ismeretekre
támaszkodó, demitizált és deheroizált,
színes, gyönyörködtető részletezéssel
megírt magyar történelmi regény egyedülálló példáját testesíti meg. Története
a török hódoltság idején, a Mohács utáni
időszakban játszódik, amelyben minden
a reménytelenséget és a kilátástalanságot
sugallja, még a hit, az Isten felé fordulás
sem segít. A magyarság és általában az
emberi társadalmak örökösen megoldatlan sorskérdéseivel találjuk szembe
magunkat. Hiteles, a kor hangulatát is
érzékeltető tablót kapunk a három részre
szakadt Magyarországról. Az UNESCO
2004-ben a Hollóidőt beválasztotta a világnyelvekre lefordítandó művek sorába.
Szilágyi István irodalmi és politikai
közéletünk kardinális kérdéseiben soha
nem nyilatkozott. Nem akart olyan
ingoványos területre lépni, ahol sokan
tisztességük és jószándékuk ellenére
méltatlanul besározódtak.
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Vadászbaleset, a Lujza Szanatórium megnyitása és egy vérengző fenevad
A HETILAP

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

Asztalos Tamás

Franz Grillparzer (1791-1872) osztrák író

fél s nyugodtan várja a bírói vizsgálat
eredményét.
1913. december 9. (BH) Székesfehérvárott impozáns ünnepség keretében
ma avatták fel a fehérvármegyei és
székesfehérvári tüdővész ellen védekező egyesület Lujza-szanatóriumát. Az
ünnepség a vármegye dísztermében
folyt le és díszközgyűléssel kezdődött.
Cziráky Antal gróf elnöki megnyitója
után Széchenyi Viktor gróf főispán az
egyesület és a szanatórium létesítésének történetét ismertette s lelkes
szavakkal emlékezett meg mindazokról,
akik előmozdították az emberbaráti
intézmény megalkotását. Miután Szűts
Jenő alispán átvette a szanatóriumot,
Saára Gyula dr. polgármester a város
nevében köszöntötte az egyesületet,
Perényi Zsigmond báró államtitkár

Lujza Szanatórium

pedig a miniszter üdvözletét tolmácsolta. Utána Prohászka Ottokár dr.
megyéspüspök mondott nagyhatású
beszédet az emberszeretetről. A díszközgyűlés után a közönség kivonult a
Lujza-szanatóriumba, ahol leleplezték
az emléktáblákat s Pataki Ármin dr.
igazgató-főorvos kalauzolása mellett
megtekintették a szanatórium helyiségeit és nagyszerű fölszerelését. A
szanatórium az Erzsébet-liget mellett,
fenyővel beültetett területen fekszik.
Jendressik Alfréd műépítész tervei
szerint épült.
1893. december 10. (FL) Grillparzer
Ferenc régóta ismeretes irodalmunkban. Sapphoja sem most kerül először
színre nálunk. Első fordítását 1820ban Inácsi Pap Gábor adta Számmer
Pál betűivel Székesfehérvárott, ahol
előzőleg 1819. november 22-dik napján
»eljádzóttatott.« Ennek a könyvnek
utolsó lapja fenntartotta emlékezetül
azok neveit is, kik Sappho előadásában
Székesfehérvárott ez első alkalommal
közreműködtek. A névsor a kővetkező: Sapphot Kantomé Ifjú Asszony,
született Engelhart Anna játszotta.
További szerepeket Kőszeghy Úr,
Murányiné Ifjú Asszony, született Lefevre Therézia, Balogné Ifjú Asszony
született Tengler Erzsébeth, Komlóssy
Úr és Nagy Mihály Úr játszották.
1907. december 10. (BH) Fehér vármegye törvényhatósági bizottsága ma
délelőtt Széchenyi Viktor gróf főispán
elnöklésével rendkívüli díszközgyűlést
tartott, mely alkalommal leleplezték II.
Rákóczi Ferencnek a közgyűlési terem
számára megfestett arcképét.
1908. december 11. (BH) Szalkay
Lajos, a székesfehérvári színház érdemes direktorát csütörtökön este lelkes
ünneplésben részesítették abból az
alkalomból, hogy huszonöt esztendő
óta működik a színészi pályán. A
jubileumi díszelőadáson az Ideges nők
című vígjáték került színre zsúfolt
ház előtt. Az előadás után a Magyar
Király-szálló dísztermében ünnepi
lakoma volt.

1912. december 13. (BH) A székesfehérvári írók és hírlapírók december
22-én ünneplik meg Prohászka Ottokár
dr. megyéspüspök harmincéves írói
működését. A jubiláris ünnepséget a
Szent István-teremben rendezik. A következő országos irodalmi társaságok jelezték részvételüket: Magyar
Tudományos Akadémia, Kisfaludy-Társaság, Petőfi-Társaság, Otthon Írók és

Viktor gróf főispánon kívül sógora,
Ledebur-Wicheln gróf és bátyja,
Széchényi Géza gróf is részt vett. Vadászat közben Ledebur-Wicheln gróf
egyszer olyan szerencsétlenül használta fegyverét, hogy lövése Széchényi
Géza grófot éppen a balszeme fölött
homlokon találta és a gróf összeesett.
A súlyosan sebesült grófot a sárpentelei kastélyban ápolják. A homlokába

Kép: hangosfilm.hu

Kép: classicfm.com

1893. december 6. (BH) Székesfehérvárott Fekete Ferenc helypénzszedő
óriási kutyája megveszett és valóságos
vérengzést csinált a városban. Több
gyári munkást, iparost és gyermeket
véresre harapott és számos állatot megmart. Iszonyú hajsza után Rizsán Imre
az utcán lelőtte a veszett kutyát. A
megmart embereket a Pasteur-intézetbe
küldik. Eddig 18 megharapott kutyát és
macskát pusztítottak el.
1906. december 8. (BH) A király
Rónai Horváth Jenőt, a székesfehérvári
V. honvédkerületi parancsnokság ideiglenes vezetésével megbízott vezérőrnagyot e kerület parancsnokává kinevezte.
1897. december 9. (BH) Weisz
Gábor székesfehérvári törvényszéki
iktató mintegy 1500 forint értékű
bélyeget hamisított meg régi, elhasznált
bélyeggel s fölbujtójának mondotta
Krausz Zsigmond ügyvédet. Ma levelet
kaptunk Krausz ügyvédtől, amelyben
Weisz vallomását egyszerű bosszú művének mondja, kijelenti, hogy Weisszel
soha nem is érintkezett, a vádtól nem

Kép: gallery.hungaricana.hu

A régi lapokból azt is megtudhatjuk, hogy a
sörét senkit sem kímél, hogy a bélyeghamisítás régi szakma, s hogy a Sapphót először
Székesfehérvárott mutatták be. Sorozatunk
utolsó előtti részében is a Fővárosi Lapok, a
Pesti Hírlap és a Budapesti Lapok írásaiból
válogattunk.

Szalkai (Propper) Lajos (1862-1930) színész

hírlapírók köre, Budapesti Újságírók
Egyesülete, Szent-István-Társulat,
Pázmány-Egyesület, Akvinói Szent
Tamás-társaság, Katolikus Sajtó-Egyesület és a Katolikus Népszövetség.
1879. december 16. (FL) Székesfehérvárott Boross Mihály ismert régi népírónk
új évvel »Fehérvári Híradó« című kétheti, vegyes tartalmú lapot indít meg.
1905. december 16. (PH) A székesfehérvári színházban három estén
fényes sikerrel vendégszerepelt K.
Hegyesi Mari, a Nemzeti Színház
művésznője. Stuart Máriát, Kaméliás
hölgyet és a Cigányban Rózsi szerepét
személyesítette meg.
1910. december 17. (BH) Tegnap
csaknem végzetes szerencsétlenség
történt Sárpentelén, Széchényi Viktor
gróf főispán birtokán, ahol hajtóvadászat volt. A hajtóvadászaton Széchényi

fúródott sörétek közül már többet
eltávolítottak, hármat azonban még
nem sikerült kivenni.
1911. december 13. (BH) Egy esztendővel a balesetet követően Széchényi Viktor gróf főispán sárpentelei
birtokán újra vadászatot rendezett,
amelyen a házigazdán kívül részt vettek: Somssich László gróf, Széchényi
Géza gróf, Széchényi Zsigmond gróf,
Zalán István és még mások. A sógora
ezen az alkalmon nem vett részt.
Terítékre került: 331 nyúl, 167 fácán,
38 fogoly, 2 szalonka.

Boldog békeidők című sorozatunk
befejező számában az adventi időszak
kulturális eseményeiből válogatunk majd, de azért olvashatnak más
izgalmas, a karácsony szellemiségéhez
kevésbé illeszkedő történésekről is.
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Büszke rájuk a város!

2018.12.6.

Somos Zoltán

2018 is rendkívül sikeres évként kerül
be az Alba Regia Atlétikai Klub történelemkönyvébe. Az ARAK Utánpótlás-akadémia növendékei a hazai és
nemzetközi versenyeken, több világversenyen is érmeket, kiváló helyezéseket
értek el, az egyesület ma már a magyar
atlétika egyik legerősebb bázisa.
A magyar bajnoki címeket, érmeket
halmozó, korosztályos világ- és Európa-bajnokságon járt, ifjúsági olimpián
is szerepelt versenyzők és edzőik kaptak most ajándékot. Brandl Lilla, Mátó
Sára, Endrész Klaudia, Takács Boglárka, Pásztor Bence, Szabó Dániel, Tímár
Gergely is elégedett lehet, ugyanakkor
mindegyik versenyző hangsúlyozta: van
még miben fejlődni, hogy a későbbi
célok is megvalósuljanak. Többen
közülük már a felnőttek mezőnyében is
letették névjegyüket.
Az ARAK elnöke, Hirt Károly szerint
nem merész jóslat, hogy a 2020-as
tokiói olimpiára akár több ARAKatléta is kvalifikálhat: „Az elmúlt öt év
munkája megjelenik az eredményekben.
Már nemcsak egy jó akadémia az ARAK,

Fotó: Simon Erika

Az idei ifjúsági olimpián és a korosztályos és felnőtt
Európa- és világbajnokságon sikerrel szerepelt, az
Alba Regia Atlétikai Klubban sportoló fiatal atlétákat
és edzőiket fogadta hétfőn Fehérvár polgármestere
a Városházán.

Négyen a remeklő atléták közül: Takács Boglárka, Szabó Dániel, Mátó Sára és Timár Gergely

a legszervezettebben és leghatékonyabban
működő egyesület lettünk. Ehhez az állami
támogatás mellett olyan struktúra kellett,
amiért a jó szakemberek szívesen jönnek
ide. Ha a továbbiakban is mindent megteszünk, amit eddig, akkor ezek a sikerek
folytatódni fognak!”
Az említett kiváló szakemberek, edzők
közül az európai szövetség által is
elismert Házi Éva valamint Lévai Dóra,
Varga Tamás és Tölgyesi Előd volt jelen

a fogadáson. Cser-Palkovics András
polgármester köszöntőjében kiemelte: évek munkájának köszönhető,
hogy ez a műhely ma már így teljesít. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a
gyümölcs beérett, hiszen rengeteg szép
eredményt értek el az ARAK atlétái,
és ezekben sok év munkája van benne
sokak részéről: „Tudjuk, hogy nem kön�nyű edzésterhelés és iskolai tanulmányok
mellett ilyet elérni, de nekik sikerült, mert

Rendhagyó iskolalátogatás

nemcsak jó sportolók, hanem értelmes,
kiváló emberek is. Számomra az elért eredmények egyértelműen mutatják, hogy van
értelme támogatni, segíteni az egyesületet.
Fontos célom, hogy Fehérváron megteremtsük a továbbtanulás feltételeit is minél több
sportoló számára. Fejleszteni, bővíteni kell
campusunkat, mert szerencsére már most
is van olyan atléta, aki itt végzi felsőfokú
tanulmányait és mellette továbbra is magas
szinten teljesít az ARAK-ban.”

Nemes célért futottak

A Fehérvár Enthroners
játékosai tartottak
bemutatót az István
Király Általános
Iskolában. A rendhagyó testnevelésóra
keretében Antonio
Roane, Jebrai Regan
és Papp Péter labdás
gyakorlatokat vezényelt, a gyerekek
pedig megszokhatták
a furcsán pattogó és
szálló tojáslabdát.
Az egyesület célja a
sportág népszerűsítése a legkisebbek
körében is. S. Z.

Somos Zoltán

Fotó: Molnár Artúr

A IV. Adventi Jótékonysági Futást rendezték
vasárnap délelőtt Székesfehérváron. A januári
jótékonysági estélyhez hasonlóan itt is a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Székesfehérvári Csoportja valamint a Székesfehérvári
Család- és Gyermekjóléti Központ 2019-es
programjainak megvalósítását támogatták a
résztvevők.

A jótékonysági futás az adventi
ünnephez kapcsolódóan évek óta a
Vár körútra szólítja a mozogni vágyókat, akik nevezésükkel a nemes
célt is támogatják. Hagyomány,
hogy a rövidebb távon, az egykörös
futáson induló gyerekek közül a

leggyorsabb részt vehet a díszkivilágítás ünnepi felkapcsolásában.
Idén Trenka Ádám volt a fiúk
között a leggyorsabb, a lányok
közül pedig Bese Mirtill ért célba
elsőként, ők voltak ott a színpadon vasárnap este. A felnőttek
ötkörös, mintegy öt kilométeres
távján ezúttal is rajthoz állt Miklósa Erika operaénekes Lengyel
Zsófia parasportoló kísérőjeként.
A hosszabb távon az első helyért
két élsportoló futott nagy versenyt,
végül a hajrában Farkas Dárius magyar bajnok atléta megelőzte Dévay
Márkot, az Alba Triatlon versenyzőjét. A győztes jutalma páros belépő
a VIII. Jótékonysági Estélyre.

A SZETA szervezésében többek között az Alba Fehérvár KC kézilabdázóinak és az Alba Fehérvár kosarainak
köszönhetően ötven fehérvári családnak lesz szebb a karácsonya. Az alapítvány és a klubok közös eseményén
tartós élelmiszerek mellett csokit, cukorkát, gyümölcsöt, süteményt vihettek haza a rászoruló családok. K. T.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Adományokat gyűjtöttek és osztottak

Nemcsak aludni lehet plüssmackóval, de futni is!

Közéleti hetilap
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Év végi hajrá

Németh Krisztián

Fotó: molvidi.hu

A vártnál nehezebben, de továbbjutott
a Magyar Kupában a MOL Vidi FC, mely
Scsepovics nyolcvanadik percben szerzett
góljával győzött 2-1-re Budafokon. Az
Európa-ligában még a hajrában sem volt
sansz a Boriszov ellen, viszont a Honvéd legyőzésével már a második a bajnoki tabellán
a címvédő.

„Nem lesz egyszerű feladat, de addig
a bajnokságban és a Magyar Kupában is fontos mérkőzések várnak
ránk.” – latolgatta az EL-továbbjutás esélyeit Juhász Roland
csapatkapitány Boriszovban, ahol
sajnos simán kikapott a fehérvári
együttes. Persze ne feledjük, így
is parádés a Vidi nemzetközi
szereplése!
Öröm az ürömben, hogy nem
szakadt meg a sorminta: amikor megy az Európa-ligában,
nem megy itthon. A fehérorosz
fagyban kétgólos vereség, Sóstón
ugyanilyen arányú szívmelengető
győzelem a Honvéd ellen. Juhász
Roland ismét betalált az új ékszerdobozban, Marko Scsepovics
pedig közel másfél hónap után
szerzett ismét gólt.
Szerda este Budafokon már
a legjobb tizenhat közé jutás
volt a tét a Magyar Kupában. A

Marko Scsepovicsra ráfértek a gólok: a támadó a Honvéd és a Budafok ellen is betalált

tavalyi mumuson, a Vácon már
revansot vettek a fehérváriak,
akik éppen az előző fordulóban
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búcsúztatták a Duna-partiakat.
Szerda délután a fővárosiakon
volt a sor.

Loïc Nego nem hiába kihagyhatatlan a Vidiből: már a hatodik
percben megszerezte a vezetést,
nem is akárhogy! A francia játékos tizenegyről lőtt kapásból a
kapu jobb oldalába. A másodosztály sereghajtója nem kívánt alárendelt szerepet játszani a magyar
bajnokkal szemben, szervezetten
védekezett, és még a szünet előtt
ki is egyenlített egy szöglet után.
A Vidi többször próbálkozott, sőt
a hetvenharmadik percben ismét
a gólvonal mögé juttatta a labdát,
de Hodžić parádés ollózása szabálytalanság miatt nem ért gólt.
Viszont hét perccel később már
nem volt kegyelem, egy szép jobb
oldali akciót követően Scsepovics
közelről, becsúszva szerezte meg
az újabb vezető gólt, amivel ki
is alakult a 2-1-es végeredmény,
azaz végre tavasszal is ott lesz a
Vidi a hazai kupasorozatban.
Vajon az Európa-ligában örülhetünk hasonló sikernek? Talán.
Ehhez az kell, hogy több pontot
szerezzünk a Chelsea ellen, mint
a BATE a PAOK otthonában.
De előtte és utána a bajnokságban is fontos meccsek várnak a
csapatra: szombaton Újpesten,
majd december 16-án itthon
következik a Ferencváros elleni
rangadó.

Dévay Márk Európa legjobb férfi triatlonistája!
Kaiser Tamás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2018. december 14-én, pénteken
ügyfélszolgálatunk 11.00-ig tart nyitva,
2018 december 15-én, szombaton
(a december 31-i munkanap áthelyezés napján)
ügyfélszolgálatunk zárva tart.

Dévay Márk évek óta él és készül Székesfehérváron, 2018-ra pedig minden adottá
vált ahhoz, hogy a fehérvári színeket képviselve harcoljon az olimpiai kvalifikációért illetve a jobbnál jobb eredményekért
itthon, de elsősorban külföldön.
Már a szezon is jól indult az Alba
Triatlon SE sportolója számára, a
tavaszi első Európa-kupákon rendre

Fotó: www.facebook.com/markdevaytriathlete

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Az Alba Triatlon SE versenyzője remek szezont tudhat
maga mögött: többek között Európa-kupa győztes
lett, illetve Glasgow-ban a felnőtt Európabajnokságon minden idők második legjobb magyar
férfi eredményét elérve hetedik lett. Dévay Márk
szerdán újabb jó hírt kapott: az európai szövetség őt
választotta meg az év férfi triatlonistájává.

a legjobbak között ért célba. A nyár
azonban még ennél is jobban sikerült
az idősebbik Dévay fiú számára: tizenegyedik lett a sprint Eb-n, majd hetedik
az olimpiai távú Európa-bajnokságon
Glasgow-ban, ahol a magyar csapat
tagjaként lett negyedik a mix-váltóval.
Márk a szeptemberi világbajnokságon,
Ausztráliában is kitett magáért: az U23asok között tizenegyedik helyen zárt,
majd Izraelben az U23-asok kontinensviadalán lett kilencedik. Az esztendőt
Portugáliában zárta, ahol negyedik lett,
amivel megnyerte az Európa-kupát.
Szerda este pedig kiderült: Dévay Márkot választotta az Európa Triatlonszövetség (ETU) az év férfi triatlonistájává! Márk a kitüntetést majd februárban, a dublini díjátadó gálán veheti át.

Dévay Márk az idén nyomatékosította: helye van a világelitben!
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A Fehérvár Televízió műsora december 8-tól 14-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2018. 12. 8. SZOMBAT

2018. 12. 9. VASárnAp

2018. 12. 10. Hétfő

2018. 12. 11. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kitty Bich Tuay Ta
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rákász Gergely
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Boros Pál
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FűrészMayernik Melinda
14:10 Honvéd7
14:30 Napi színes – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sudár Annamária
15:15 Agrárinfo – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:35 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor
– Misztrál-est
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Raduka Gyöngyi
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Öko-logikus
környezetvédelmi magazin
19:50 Fehérvár AV19 – Dornbirn
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Raduka Gyöngyi
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kitty Bich Tuay Ta
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rákász Gergely
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Portrék a Királykúton 2017
– Vendégek: Petrőczi Éva és
Scur Katica. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
14:35 Napi színes – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Boros Pál
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:45 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor
– ünnepi gála
17:10 A Vargyas-szoros elveszett
világa – természetfilm
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Virág Péter
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Újpest – MOL Vidi
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Fülöp Zoltán – Szívvel, hittel
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 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 Öko-logikus – ismétlés
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: Virág Péter
16:40 Öko-logikus – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: a
jótékonysági est résztvevői
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg, Együtt
magazin – hangolódás
az ünnepekre és Hírek
20:45 Stadion Nyitány
Népszerű filmzenék az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar előadásában,
a stadion újj épületének
átadása alkalmából
22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – hangolódás
az ünnepekre – ismétlés
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
16:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: a jótékonysági
est résztvevői
16:30 Együtt magazin – hangolódás
az ünnepekre – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: a jótékonysági
est résztvevői
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Elkészült immár a ház
dicső koronája
A Tetőépítők Egyesületének
kisfilmje az ács szakma
hagyományairól
20:30 Csupa romantika – Bogányi
Gergely koncertje a
Vörösmarty Színházban
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 12. 12. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: a
jótékonysági est résztvevői
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: a
jótékonysági est résztvevői
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Cselló-maraton 2017
– beszélgetés
20:40 Cselló-maraton 2017 1.
rész – Viola da Gamba
és a barokk cselló
21:35 A természetfilmezés
kulisszatitkai 1. rész
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 12. 13. CSüTörTöK

2018. 12. 14. 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 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.
Vendégek: a jótékonysági
est résztvevői
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kanczlerné
Horváth Melinda
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Cselló-maraton 2017 2.
rész – Bécsi és klasszikus
21:15 A természetfilmezés
kulisszatitkai 2. rész
21:45 Léptei nyomában virágok
nyíljanak – portréfilm
Csomortáni Gál László
székelyföldi képzőművészről
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
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
közgyűléséről
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kanczlerné
Horváth Melinda
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sziebert Gergely
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! benne: Híradó, Köztér – In
Memoriam Nádorfi Gabriella,
Agrárinfo és Hírek
20:35 Adventi jótékonysági est a
Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban 2018
21:05 Cselló-maraton 2017 3. rész
– A romantikus gordonka
22:05 Híradó és Köztér – In
Memoriam Nádorfi
Gabriella – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: december 8. 19:50 Fehérvár AV19 – Dornbirn jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

