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A HETILAP

Választókerületi programok
Öreghegy-észak és Csala
Östör Annamária
Minden hétfőn 16 és 18 óra
között a Kassai út 43. szám
alatti irodájában tart fogadóórát
Östör Annamária önkormányzati képviselő. Legközelebb
november 18-án várja a 12.
körzetben élőket.

Várják az adományokat
Ebben az esztendőben adománygyűjtést
szervez az Öreghegyi Közösségi Ház. A
Szent Erzsébet napi jótékonysági gyűjtés
november 18-tól 22-ig tart és továbbra
is tartós élelmiszereket, tisztítószereket,
gyermekjátékokat várnak. Az adományokat a SZETA – Szegényeket Támogató
Alapítvány segítségével juttatják el a
rászorulóknak.

Csalók gyűjtöttek pénzt
Telefonos csalók gyűjtöttek adományt a
székesfehérvári Polgármesteri Hivatal nevében. Az esetre egy székesfehérvári cég hívta
fel a figyelmet, amelyet két alkalommal is
megkerestek a kéregetők anyagi támogatás
reményében. A Hivatal elhatárolódik minden
ilyen tevékenységtől, és arra hívja fel a
munkaadók és a lakosság figyelmét, hogy ne
dőljenek be a csalóknak!
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Európa-bajnoki döntő is lesz Sóstón

Kurucz Tünde, Somos Zoltán

Két év múlva, 2021-ben Magyarország és
Szlovénia rendezi a labdarúgó U-21-es
Európa-bajnokságot. Kedden hivatalossá
vált, hogy a magyarországi helyszínek közül
a fehérvári stadionban az EB mindegyik
fázisában rendeznek mérkőzéseket, a magyar
válogatottat is láthatják a nézők.

A MOL Aréna Sóstóban tartott
szerdai tájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy a tavaly átadott stadion a
legmagasabb nemzetközi kritériumoknak is megfelel, ezért alkalmas az utánpótlás Európa-bajnokság megrendezésére is.
„Olyan protokolláris események is
a városban kerülnek megrendezésre,
amelyeknek jelentős sportdiplomáciai
vonatkozásából a jövőben lehetőség
lesz hasonlóan magasrangú tornákat
vendégül látni. A fesztiválhangulat
és a szurkolói élmény megteremtését
vállaltuk, amelyhez szintén kapunk
támogatást az UEFA-tól, de azt gondolom, hogy bevételeinek egy részéből a
városnak illő is a szurkolók számára
szerethető és élvezhető, otthonos
szurkolói zónákat biztosítani.”
Két év múlva, 2021 júniusában a
többi magyarországi helyszín, Budapest, Szombathely és Gyirmót
mellett Fehérváron is rendeznek
csoportmérkőzéseket, ahogy
negyeddöntőt is láthatnak itt a
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A tavaly átadott stadion a legmagasabb nemzetközi kritériumoknak is megfelel

szurkolók. A legnagyobb elismerés pedig, hogy az Európa-bajnokság döntőjét is a sóstói stadionban
rendezik, vagyis hamarosan a
jövő nagy futballsztárjai játszhatnak a városban. Mindezért a
városnak nem kell fizetnie, sőt,
jelentős bevételei lehetnek a rendezésből.
Mészáros Attila alpolgármester
elmondta, szeptemberben volt
már az UEFA-val közös helyszíni
egyeztetés a stadionban, valamint

a szakemberekkel még kétszer fognak találkozni a viadal rajtja előtt.
„UEFA 4-es stadiont építettünk,
szabvány szerint, ennek értelmében a helyszínen mindent rendben
talált a delegáció, tárgyalunk még
velük esetleges plusz kameraállások
kialakításáról, illetve természetesen a
nemzetközi marketingsztenderdeknek
megfelelően kell előkészíteni a stadiont, melynek a költségeit a nemzetközi szövetség állja.” – fogalmazott az
alpolgármester.

Ötvenéves a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet Lakossági fórumot tartottak a Rákóczi iskolában
Gáspár Péter
Emléktábla-avatással, ünnepséggel és kiállításmegnyitóval ünnepelte fennállásának ötvenedik
évfordulóját a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet
november 13-án a Toronysor 3. számú épületnél,
illetőleg azt követően a városrész iskolája előtti
téren.

Pontosan ötven évvel ezelőtt, 1969. november 13-án született meg a Tóvárosi
Lakásfenntartó Szövetkezet alapító
okirata, szerdán a lakásszövetkezet
létrejöttének és a lakótelep-építés
megkezdésének ötvenedik évfordulóját
ünnepelték.
„1969. november 13-án alapították meg
a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet
jogelődjét, tehát ma pontosan ötven éves a

szövetkezet.” - köszöntötte a résztvevőket Szabó Ernő, a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke.
Az elnök emlékeztetett arra, hogy a
2019. szeptember 1-től 2020. május 31-ig
terjedő időszakot Tóváros ötvenedik emlékévnek nyilvánították és az emlékév
keretein belül avatják fel a Toronysor 3.
épületének falán az emléktáblát, ahol a
szövetkezet bejegyzett címe található.
Az emléktáblát közösen leplezte le
Szabó Ernő, a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet elnöke és Mészáros
Attila, Székesfehérvár alpolgármestere. Az emléktábla-avatást követően
ünnepségre és a kiállításmegnyitóra
várták a Tóvárosi Általános Iskolába
a mostani és régi tóvárosiakat és az
érdeklődőket.

Fotó: Simon Erika

Köszönet az emlékdiplomás pedagógusoknak

Nyugdíjas pedagógusok vehették át emlékdiplomájukat csütörtökön, melyen arany, gyémánt, vas
és rubin okleveleket adtak át a tanári munka és életpálya megbecsüléseként. A Városháza Díszterme megtelt kedden délután az emlékdiploma átadó ünnepségen, melyen az ötven, hatvan, hatvanöt és hetven esztendővel ezelőtt végzett tanárokat, tanítókat és óvónőket köszöntötték.
B.G.

Gáspár Péter
A 2. számú választókörzetben élőknek szerveztek
lakossági fórumot hétfőn a II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskolában. A fórumon bemutatkozott a körzet új
önkormányzati képviselője, Kovács Zsoltné.

„Egy nagyváros életében mindig voltak,
vannak és lesznek megoldandó kérdések,
új feladatok, de ha összefogással tudunk
dolgozni, nagyobb esély lesz arra, hogy
ezeket a problémákat meg is tudjuk oldani.” - köszöntötte a fórum résztvevőit
Cser-Palkovics András polgármester.
A városrész lakói közül többen
kukaketrec kialakítását kérték a
társasházuk elé. A válaszban elhangzott, hogy a szabályok értelmében
zöld terület rovására nem lehet ilyet
kialakítani, de kérés esetén mindenhol megvizsgálják a lehetőségeket.
Cser-Palkovics András polgármester
elmondta, hogy ott, ahol a konkrét
helyben sikerül megállapodni, a
városrész képviselője támogatást
nyújthat a kukaketrec kialakításhoz.
A város pénzügyileg is segíti ezt,
mert sokkal rendezettebb állapotot
eredményez.
A lakossági fórum résztvevői számos
megoldandó problémát jeleztek:
többek között a Rákóczi út 24. szám
alatti fedett kukatárolóból a bűz a
lakásokig terjed, a kórházhoz csak
átszállással lehet menni a Virág Benedek utcából, vagy az Eszperantó téren
gyakran nem tudnak leparkolni az ott
élők a lakásaik előtt.
Válaszában Székesfehérvár polgármestere elmondta, hogy folyamatos a
parkolóhelyek bővítése, a Koch László

utcában a színház előtti területen hatvan parkolót alakítottak ki, a Palotai
úti pláza melletti részén első ütemben is több mint háromszáz parkoló
helyet magába foglaló parkolóház
épül. A buszközlekedés, közösségi
közlekedés kapcsán arról számolt be
a polgármester, hogy új hálózata lesz
a városnak az intermodális közösségi
központ megvalósításával egyidejűleg. Az új hálózat hamarosan első
változatban elkészül, a megrendelést
úgy adta ki az önkormányzat, hogy
a város minden területéről átszállás
nélkül pár konkrét helyet, például a
kórházat és a vasútállomást el kell
tudni érni. A hálózatot lakossági
fórumokon tárgyalják meg a fehérváriakkal a következő időszakban.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Az ülésen megválasztották a
Humán Közszolgálati, a Pénzügyi
Jogi, a Stratégiai Fejlesztési, és
a Városüzemeltetési Bizottság
nem képviselői tagjait, akik esküt
tettek. Közlekedési tanácsnoknak
Barlabás Andrást, közműfejlesztési tanácsnoknak Fazakas Attilát
választották meg a közgyűlés
tagjai.

Bácskai Gergely, Rába Henrietta

„Igyekeztünk arra törekedni, hogy
minden székesfehérvári, aki elment
és élt alkotmányos jogával, valakit
támogatott szavazatával, annak a
képviseletét a közgyűlésben és a
bizottságokban meg tudjuk teremteni.
Ez egyfajta önkorlátozást jelentett
a mi részünkről, mondjuk így a
kormánypárt részéről, hiszen így az
összetétetel tekintetében az egyébként
a testületben lévő kétharmad-egyharmad arányhoz képest az ellenzék több
helyet kapott.” – mondta Cser-Palkovics András, majd hozzátette,
bizonyos ellenőrzési tevékenységi
jogköröket ellátó bizottsági elnöki
és tanácsnoki pozícióra ellenzéki
politikust választottak, mert mint
mondja, a demokrácia akkor működik jól, ha az ellenzék ellenőrzi
a jogszerűséget.
A költségvetési, pénzügyi, jogi
ügyekkel, az ügyrenddel foglalkozó
bizottság elnökének és a vagyonnal
kapcsolatos döntéssel foglalkozó
tanácsnoknak is ellenzéki politi-

Fotó: Simon Erika

Rendkívüli közgyűlést tartott november 7-én,
csütörtökön reggel Székesfehérvár képviselő-testülete. Az ülésen elfogadták a szervezeti
és működési szabályzatot, valamint megválasztották a szakbizottságok nem képviselő tagjait,
akik esküt is tettek a közgyűlésen.

A szakbizottságok nem képviselő tagjai esküt is tettek a közgyűlésen

kust választott a közgyűlés. Az ülésen bejelentették, hogy megalakult
a hét szervezet ellenzéki frakciója:
a DK, a Jobbik, az LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a
Momentum, az MSZP, a Párbeszéd
képviseletében az ellenzéki frakció
vezetője Ráczné Földi Judit lett.
Tagjai az elnökön kívül Márton Roland, Barlabás András és Fazakas
Attila.
„Hétpárti együttműködéssel indultunk,
mi ezt továbbra is szeretnénk meg-

tartani, és azt gondolom, hogy jól
fogunk tudni együttműködni. Mivel
ebben a városban élünk közösen,
nem a gyűlölködés a célunk, hanem
hogy együtt dolgozzunk mind a
kilencvenhétezer székesfehérvári lakóért. Bátran fordulhatnak
hozzám, hozzánk, azt hiszem, szép
öt évnek nézünk elébe, azért fogunk
küzdeni, hogy minden fehérvárinak jó legyen itt élni.” - emelte
ki Ráczné Földi Judit ellenzéki
frakcióvezető.

Humán Közszolgálati Bizottság nem
képviselő tagjai: Juhász Tamás, Keszei
Endréné, Lánczos Róbert, Lukácsy
József, Molnár Ferenc, Mikola József,
Varga Imre Gáborné, Mihályi Mónika,
Pintérné Varga Anna Mária, Boór
Ferenc, Horváth-Tancsa Ágnes.
Pénzügyi Költségvetési és Jogi Bizottság nem képviselő tagjai: Bohosné
Mihályi Katalin, Pethő Gábor, Szolnoki
Róbert, Rédei Norbert, Kónyi-Kiss
Botond.
Stratégiai Fejlesztési Bizottság nem
képviselő tagjai: Békési Ferencné, Kiss
Péter, Patik Ferenc, Németh László,
Szabó László.
Városüzemeltetési Bizottság nem képviselő tagjai: Gyóni András, Dr. Radics
József, Szilády Dezső, Ungváry Árpád,
Tóth Nóra Tímea, Szabó Gábor.

Elektronikus ügyintézés a Jogásznapon Miért vannak térdig érő KRESZ-táblák a Budai úton?
A Városháza Dísztermében rendezte meg 2019.
évi Jogásznapját a Magyar Jogász Egylet Fejér
Megyei Szervezete. A szakmai párbeszéd témái
az elektronikus ügyintézés jelenlegi helyzetének
ismertetése és a jövő fejlődési lehetőségei a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban voltak.

A tanácskozáson dr. Bóka Viktor, a
Magyar Jogász Egylet Fejér Megyei
Szervezetének elnöke, Székesfehérvár
Megyei Jogú Város jegyzője köszöntötte a megjelenteket és ismertette
a szakmai nap tematikáját, majd
Cser-Palkovics András polgármester
köszöntötte a tanácskozás résztvevőit.
Az előadók között szerepelt Dán Mihály, a Belügyminisztérium szakmai

tanácsadója, aki az egységes elektronikus ügyintézési tér megteremtésének szükségszerűségét, az ügyfelek
és a szervek adminisztratív terheinek
és költségeinek csökkentését célzó
intézkedési tervet tárt a szakemberek
elé. Kékedi Szabolcs, az Országos
Bírósági Hivatal főosztályvezetőjének előadása a bíróságokkal való
elektronikus kapcsolattartásról szólt.
Réti László ügyvéd, a Magyar Jogász
Egylet főtitkára, a Magyar Ügyvédi
Kamara Törvény-előkészítő Bizottság
elnöke az ügyvédek és az interoperabilitás témakörében osztotta meg
gondolatait. A jogásznapot megtisztelte jelenlétével Sárközy Tamás egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet
elnöke is.

VÁLASZ: önkormányzati feladatok és tervek
Gáspár Péter
Terveikről és a sikeres választási eredményekből
eredő önkormányzati feladatokról is beszámoltak
szerdán a VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért
Egyesület tagjai.

Juhász László elnök elmondta, negyedik alkalommal indultak önkormányzati választásokon. Idén megduplázták
az öt évvel ezelőtti szavazatokat. Hét
pontba sűrített programmal szólították
meg a választókat, ezt a programot
következetesen kívánják képviselni a
városi és a megyei közgyűlésben is.
Juhász László a következő öt évben
városfejlesztési tanácsnokként tevékenykedik Székesfehérvár polgármesterének felkérésére, ezen kívül a

Humán Közszolgálati Bizottságban és
a Stratégiai Fejlesztési Bizottságban is
dolgozik majd.
Boór Ferenc, aki a Humán Közszolgálati Bizottság nem képviselő tagjaként
annak érdekében munkálkodik majd,
hogy megváltozzon az a közélet, amelyik olyan kampányt „produkált” az
önkormányzati választások előtt, amit
sokan elhűlve néztek végig.
Kónyi-Kiss Botond, a Pénzügyi
Költségvetési és Jogi Bizottság nem
képviselő tagja lett, aki szerint az képviselheti hitelesen az embereket, aki az
ország ezeréves hagyományát büszkén
tisztelve, de mégis jövőbe nézve határozott vízióval rendelkezik, valamint
gazdasági és politikai háttérérdekektől
is képes függetleníteni magát.

Fiers Gábor
Nem a KRESZ-táblák mentek össze a Budai úton,
és nem is valamilyen új szabályozás miatt lepték el
Székesfehérvár legforgalmasabb útját a törpe méretű
jelzések. A megoldást egészen máshol kell keresni.

Néhány hete ellepték a Budai út Halesz
park és Fiskális út közötti szakaszát
a szokatlanul alacsonyan elhelyezett
KRESZ-táblák. A liliputi méretű jelzéseket a megszokotthoz képest feleakkora vagy még kisebb póznákra helyezték
ki, így nagyjából egy átlagos felnőtt
derekáig érhetnek. Az egyik napról a
másikra váratlanul elszaporodó mini
KRESZ-táblák között akad olyan, ami
például a Halesz kocsma előtt a gazból
éppen csak kikandikálva jelzi, hogy
ott megállni tilos, de a Budai-Kikindai
saroknál egy hasonló méretű törpepóznára két táblát is felpréseltek.
A magyarázat banális, egy több évtizedenként bekövetkező ritka urbánus

esemény szemtanúi lehetünk ezekben
a hetekben: az E.ON szakemberei
festik az acél lámpatartó oszlopokat. A
munkálatok idejére pedig leszedték az
egyébként a kandeláberekre rögzített
táblákat, ezeket helyezték el ideiglenesen a - némi túlzással - térdig érő
oszlopokra.
Az áramszolgáltató vállalattól megtudtuk azt is, hogy a festés előkészületeit szeptember közepén kezdték
meg, és még nagyjából két hétig gyönyörködhetünk a mini KRESZ-táblákban, ennyi ideig tart ugyanis a festék
teljes megszilárdulása. Ezután 20-50
évig - ezen a szakaszon legalábbis
- nem láthatjuk majd a kisméretű
táblákat, a cég tájékoztatása szerint
ilyen időközönként kell újrafesteni a
kandelábereket. Vagyis egy átlagos
emberöltő alatt jó esetben háromszor
csodálkozhatunk rá a liliputi táblákra,
és ebből az egyik éppen ezekre a
hetekre esik.

Fotók: Pápai Barna

Vakler Lajos

A Budai út több pontján is alacsonyan állnak most a táblák
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Klasszikus nyitottság a huszonegyedik században
A HETILAP

Beszélgetés Lehrner Zsolt alpolgármesterrel

Bácskai Gergely

A Vasvári Pál Gimnáziumba járt.
Hogyan emlékszik vissza a fehérvári
középiskolás éveire?
A gimnáziumi éveimre, mint
egyfajta szabadságra emlékszem.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy
olyan tanáraim voltak, mint
Román Károly, Szemere Judit,
Horányi Ottília, Tóth Károly vagy
például Papp József tanár úr. Egy
végtelenül jó, humán szellemiségű
gimnáziumba járhattam, ami nagy
ajándéka volt a sorsnak és biztos
alapot adott. A gimnáziumi évek
után az Alba Volánnál dolgoztam,
majd felvételt nyertem Bajára,
az Eötvös József Főiskolára, ahol
tanító-művelődésszervező-könyvtáros szakon végeztem. Itt aktív
tagja voltam az Eötvös József
Kulturális Tanácsnak is, mel�lyel hangversenyeket, filmnapot,
moziklubot és színházlátogatásokat szerveztünk és kivettük a
részünket a városi kulturális élet
szervezéséből is.
Mégis reál területen találta meg a
számítását…
Ennek profán oka volt, ugyanis
humán diplomával nem lehetett a
kilencvenes évek második felében
elhelyezkedni. Egy hihetetlen
nagy humánummal és nagyon jó
pedagógiai logikával megáldott
tanárnő, adjunktus dr. Kopasz Éva
szerettette meg velünk a matema-

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az Autósbolt mellett.

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

A hirdetést hozza magával
és kedvezményben részesül!

Fotók: Bácskai Gergely

Egyhangú szavazással választották Székesfehérvár alpolgármesterévé Lehrner Zsoltot, aki
a város gazdasági kapcsolataiért, a gazdasági
társaságok működtetéséért, európai uniós
források felhasználásáért és a klímavédelemért lesz felelős. Az elmúlt húsz évben a
bankszektorban dolgozott és a napokban adja
át az általa vezetett fiók vezetését. A Palotavárosban él, a legtöbbet gyalog, kerékpárral
vagy busszal közlekedik. Büszkén vállalja,
hogy busszal jár munkába, mint mondja, a jó
közösség varázsa is hozzátartozik az utazáshoz. Ha mégis autóval indul körüzenetet ír a
kollégáinak, mert aggasztja, hogy legtöbbször csak egy-egy ember ül a járművekben.
Szereti és ismeri is Közép-Európa városait,
egy igazi klasszikus ember, aki nyitott a
huszonegyedik század kihívásaira.

Lehrner Zsolt az elmúlt húsz évben a bankszektorban dolgozott és a napokban adja át az általa
vezetett fiók vezetését

tikát a főiskolán és megbabonázott minket ennek szeretetével,
így a főiskola után rögtön a
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézetében
tanultam tovább, majd az ABN
Amro Banknál és a K&H Banknál
dolgoztam.
Azt gondolná az ember, hogy
bankban dolgozni rideg dolog, pláne
rendkívüli humán érdeklődéssel és
tudással...
Kívülről lehet, hogy így látszik,
ugyanakkor végtelen sok pedagógia, pszichológia kell hozzá és
nagy előnyére válik az embernek,
ha humán beállítottsága van vezetőként, hiszen emberekkel dolgoztam, ügyfelekkel tárgyaltam. Nem
csak a számok halmazából áll egy
bank, ennél sokrétűbb.
Egy város gazdasági élete mögött is
emberi sorsok vannak. Kiváló alapot
nyújt a bankvezetői tapasztalat az alpolgármesteri feladatok ellátásához?
Szerintem igen. Mindkettő tudásra nagy szükség van. Sokszor
mondjuk, hogy elszemélytelenedik a világ, de hiszek abban,
hogy ha az ember ad, törődik a
másikkal, akkor abból vissza is
kap idővel.
A képviselő-testület teljes összhangban választotta alpolgármesterré, de
volt már korábban is kapcsolata a
Városházával...
Igen, 2017-ben, amikor Székesfehérvár is indult az Európa
Kulturális Fővárosa címért, mint
külső tanácsadó segítettem a bizottság munkáját. Sajnos a város
nem nyert, de lényeges kulturális
elképzelések kerültek bele a város
pályázatába, mely a fehérváriak
hasznára válhat.
Mikor kérték fel a gazdasági területekért felelős alpolgármesternek?
Az önkormányzati választások
után viszonylag gyorsan kellett
döntenem, mert a bankban a

vezetőim pont hosszabb szabadságra mentek és huszonegy éves
munkaviszonnyal a háta mögött
az ember nyilván nem telefonon
hozza a tudtára a munkatársainak
a döntését. A napokban a bankfiókban, amit vezettem az átadásról
szól a munkám, a Polgármesteri
Hivatalban pedig átvétellel és
ismerkedéssel.
Mivel foglalkozik a szabadidejében?
Elkezdtem kocogni, könyvtárba
és színházba járok, de szeretek
Közép-Európában, különösen a
Balkánon kulturális kirándulásokat
szervezni és megvalósítani. Otthon
érzem magam ebben a régióban és

egy jól fejlődő, színes kultúrájú,
négyszázezres várost hoztak létre.
Említhetném például Eszéket is,
ahol szeretek az ódon várban sétálni, majd kávézni a Dráva partján.
Mik azok a dolgok amik Székesfehérvárhoz kötik?
A családom és az itteni értékek és
emberek. Szeretem magam fehérvárinak vallani és büszke vagyok
arra, hogy fehérvári vagyok. A
Vörösmarty Színház, a Székesfehérvári Balettszínház, a Szent
István Király Múzeum kiállításai
mind-mind olyan értékek, amiket
szívesen vállalok. A fehérvárisághoz pedig szerintem hozzátartozik,
hogy egy történelmi gyökerekkel
rendelkező város vagyunk, ugyanakkor a huszonegyedik század felé
keressük a kihívásokat, a kapcsolódási pontokat, legyen az a robottechnika vagy a startupok világa.
De ugyanúgy fontosnak tartom a
civilszféra hozzáadott értékeit is és
azt, hogy éljük a lehetőségeinkkel,
használjuk a városunkat.
Mivel telnek az első napok a Városházán?
Most zajlanak az önkormányzati
gazdasági társaságok vezetőivel a
találkozások, megbeszélések és a
jövőről való közös gondolkodás.
Nagyon jó, felkészült szakemberek segítik a munkámat a Városházán.
Húsz év bankszektorban töltött munka után személyesen hogyan éli meg
az ember ezt a változást?
Megtiszteltetésként, ami persze
számos kihívást is rejt magában. Nagyon jó érzés az ember
lelkének, hogy tehet a városért
lokálpatriótaként: bennem van
a tenniakarás annak érdekében,
hogy minél jobb legyen élni Székesfehérváron.

A szabadidő egyik meghatározó pillanata a kávézás öröme

például a kulturális sokszínűsége
miatt nagyon szeretem Újvidéket
és Szarajevót, a családi kötődések
miatt Kassát, de nagyon érdekes
Brno, ami alapvetően iparváros,
mégis sok kulturális értékkel rendelkezik és egy csodának tartom,
ahogy egy szürke iparvárosból

Milyen városnak képzeli el Székesfehérvárt néhány év múlva?
Egy szerethető, gazdaságilag jól prosperáló, sok zöldterülettel rendelkező
fejlődő városnak, mosolygó emberekkel és sok-sok kulturális programmal. Egy olyan vonzó városnak,
ahova jó megérkezni és visszatérni.

FEHÉRVÁR

6
A HETILAP

EGYház

2019.11.14.

A megye iskoláinak küldöttei töltötték meg
kedd délelőtt a Hiemer-házat. Ülésezett a
Megyei Diákparlament. A testület tisztújítást
tartott, és elkezdte az előkészítő munkát az
Országos Diákparlamentre, melyet 2020-ban
ismét Székesfehérváron rendeznek majd meg.

„Ez egy legitim lehetőség a fiatalok
számára, hiszen az oktatásért felelős
minisztérium képviselőivel, vezetőivel
tudnak három napon keresztül egyeztetni” - mondta Mészáros Attila
alpolgármester a gyűlés elején. Az
Országos Diákparlamentnek - 2014
és 2017 után - a jövő évben ismét
Székesfehérvár ad majd otthont.
A most ülésező Fejér Megyei
Diákparlamentnek célja volt az
is, hogy a diákság erre a februári
eseményre előkészítse a javaslatait. „A továbbtanulás, a felsőoktatási
felvételi kérdése, az érettségi mindig

téma a fiatalok körében, de nyilván a
szakképzés átalakítása is egy komoly
kérdés lesz” – fogalmazott a Megyei
Diákparlament levezető alelnökének választott alpolgármester.
A Megyei Diákparlament napirendi
pontjai közt szerepelt egy beszámoló is az eddig elért eredményekről.
Az ingyenes nyelvvizsga és KRESZ
oktatás, a szakképzésben történt
változások csak néhány olyan
kormány döntés az elmúlt időszakból, mely elsősorban a diákságnak
köszönhető.
Hogy mik lesznek azok a pontok,
amiket az Országos Diákparlament
elé tárnak majd a megyei küldöttek, azt is a keddi ülésen beszélte
meg a diákság, illetve megválasztották azt a tizenhárom küldöttet,
akik Fejér megyét képviselik
majd az Országos Diákparlament
háromszázhúsz fős testületében
Fehérváron.

Fejér megyei delegáltak a 2020-as Országos Diákparlamentben
Bali Pál István (József Attila Középiskolai Kollégium), Füreder Balázs (Deák Ferenc Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnázium), Gebe Evelin (I. István Szakgimnázium); Komáromi Péter (Kodolányi
János Gimnázium és Szakgimnázium); Molnár Szimonetta Lúcia (Teleki Blanka Gimnázium és Általános
Iskola), Mosonyi Boglárka (Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma),
Oppenauer Petra (Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma), Párkányi Veronika (Ciszterci Szent István Gimnázium), Pesei Karolina (Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola), Pleck Dominika (Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakgimnázium), Tátrai Réka (Vasvári Pál Gimnázium), Török Norbert (Móri Táncsics Mihály
Gimnázium) és Varga Réka (Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája). A delegáltak az Országos Diáktanácsba Molnár Szimonettát, póttagnak pedig Tátrai Rékát választották.

Az ipar segíti az oktatást
Bácskai Gergely
Az Arconic Alapítvány a Science, Technology, Engineering
and Math azaz a STEM program keretében újabb huszonötezer
dollár támogatásban részesítette a természettudományos,
műszaki és mérnöki pályák iránt érdeklődő fehérvári fiatalokat. A Vörösmarty, a Váci, az Árpád és a Széchenyi diákjai
vehetnek részt olyan programokon, melyeken megismerhetik
az ipari környezetet és hasznosítható tudásra tehetnek szert.

A program középpontjában a STEM gondolkodásmód megismertetése, elmélyítése és fejlesztése áll. A fiatalok betekintést kaphatnak
az adott területeken folyó tevékenységekbe,

illetve élményeket szerezhetnek, amelyek
segíthetik érdeklődésüket felkelteni a természettudományos pályák iránt. Mészáros Attila
alpolgármester a város nevében köszönetét
fejezte ki a vállalatnak, hogy hosszú évek óta
segít olyan programokat, melyek nagy lehetőséget biztosítanak Székesfehérvárnak.
Dominó Csaba a Szakképzési Centrum
kancellárja arról beszélt, hogy nagy öröm a
szakképzés számára, amikor az ipar segíti az
oktatást. Az Arconic évek óta támogatja azt,
hogy a diákok minél jobban megismerjék az
ipari környezetet és hasznosítható tudásra
tegyenek szert.
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Hagyományőrzés cserkész módra
A HETILAP

Lugosi Balázs
Mintegy kétszáz cserkész vett részt a IV.
Cserkészkerület adventi kézműves-regös hétvégéjén szombaton Székesfehérváron, a
Kodály Zoltán Általános Iskolában. A Wathay
Ferenc Cserkészcsapat szervezésében megvalósuló nagyszabású eseményre a kerület
három megyéjéből – Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyéből – érkeztek
cserkészek.

„A IV. Cserkészkerületnél régi
hagyomány, hogy adventi kézműves
hétvégét tartunk. A gyerekek kiválaszthatják, hogy melyik mesterhez
mennek; csuhézás, fafaragás, szövés,
bőrözés, kártyavarrás, faesztergálás,
fafaragás, adventi koszorú készítés,
papírtárgy készítés, gyöngyfűzés,
karkötőfonás közül választhatnak.
Az ilyen alkalmakkor a kisebb csapatok résztvevői is láthatják, hogy
sokan vagyunk, egy nagy közösséghez tartozunk, mert cserkésznek
lenni életformát jelent.” - emelte
ki Fehér György, a vendéglátó
Wathay Ferenc Cserkészcsapat
parancsnoka.
Székesfehérváron három cserkészcsapat működik: a Ciszterci
Szent István Gimnáziumban a
Zrínyi-, Öreghegyen a Prohászka- és a Prohászka templomban
a Wathay, akik összesen mintegy
kétszáz főt számlálnak.
„A cserkészmozgalom évtizedek óta
fantasztikus közösségi erőt képvisel.

Fotó: Lugosi Balázs

Az Országos Diákparlament Székesfehérváron
Szabó Miklós Bence

FEHÉRVÁR

Kultúra

Közéleti hetilap

A IV. Cserkészkerületnél régi hagyomány,
hogy adventi kézműves hétvégét tartanak

Székesfehérváron is nagyon sokat
segítenek nekünk a cserkészek, természetesen igyekszünk őket támogatni. Mi itt Székesfehérváron azt
szoktuk mondani, hogy a város nagy
közössége akkor tud jól működni, ha
abban a kis közösségek jól működnek” – tette hozzá Mészáros Attila
alpolgármester.
A kézművesség háború előtti
hagyomány a cserkészeknél Trianon után jött az ötlet, hogy
egybegyűjtik és ápolják a népi
mesterségeket - ebből nőtt ki
a regös cserkészet. Akkoriban
járták a falvakat, tanyákat, gyűjtőmunkát végeztek, ma már ilyen
nincs, ám a népi kézműves mesterségek elsajátításával ápolják a
hagyományt.

Vállalkozó kedvű kreatív fiatalok
Szabó Petra
Startup versenyt szervezett az Alba Prosperis
kutatóközpont és az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Kara. A program célja, hogy a
fehérvári középiskolás fiatalok egy problémát
a saját környezetükből feldolgozhassanak, amit
először megoldandó feladattá, majd ötletté
formálnak, s átültetnek egy startup üzletfejlesztési modellbe a coachok segítségével.

A diákok ötleteikkel hozzájárulnak
a saját környezetük jobbá tételéhez,
valamint megismerkednek a startupok világával. A startup nem más,
mint egy újonnan alapított, nagy nö-

vekedési potenciállal rendelkező vállalkozás, amely nemzetközi piacokat
céloz meg, és valamilyen innovatív
szolgáltatást vagy terméket vezet be,
hiánypótló, problémamegoldó árut.
Mindezt minimális saját tőkével,
jellemzően magas tudásbázissal
a háttérben. Az utóbbi években
egyre inkább terjed ez a vállalkozási
forma. A meghívott előadók vezették
be a fiatalokat a startupok rejtelmeibe. A verseny győztes csapata egy
dublini tanulmányúton vehet részt,
a másodikak egy budapesti, a harmadikak pedig egy fehérvári startup
céggel ismerkedhetnek meg.

TRIGO
Quality Support Kft.
Kanász Tamás
Site Manager

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Fotó: Simon Erika

„Mi is itt bérelünk,
mert az üzemeltetés
nem a mi gondunk.”

Sok diák nyitott a jövő problémáinak megoldására
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Honnan és hogyan jön a meleg?
Szabó Petra
Az idén hetvenéves fennállását ünneplő Széphő
Zrt. vetélkedőt szervezett a pályaválasztás előtt
álló diákoknak. A verseny célja, hogy a gyerekek
megismerhessék a távhőszolgáltatást és annak
működését.

Hat csapat jelentkezett a megmérettetésre. Különféle feladatok
vártak rájuk a délután folyamán,
melyek között képpárosító, kirakó, kvízkérdések szerepeltek, de
megadott szavak alapján verset is
kellett faragniuk a gyerekeknek. Természetesen a versenyzők alaposan
felkészültek, hiszen a központi téma

a távhőszolgáltatás volt. A fiatalok
most már tudják, hogy honnan és
miként érkezik a meleg a lakásokba.
A Széphő idén ünnepli fennállásának hetvenedik évfordulóját, és
a jubileum alkalmából egész éves
programsorozatot hirdetett. Ezek
között kapott helyet az iskolásoknak
szóló vetélkedő, ugyanis a szolgáltató
igyekezett a városlakókat és a diákokat is megszólítani. A verseny után
a szolgáltató szakemberei tartottak
előadást a gyerekeknek. A legügyesebb versenyzők pedig értékes utalványokkal térhettek haza, sőt nem
csak maguknak, hanem iskolájuk és
felkészítő tanáruk részére is nyertek.

Európai Hulladékcsökkentési Hét, 2019
„Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemetet!”

Az idén a DEPÓNIA Nonprofit Kft. is
csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéshez, mely
november 16. és 24. között kerül megrendezésre. Ennek az évnek a témája a
„Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemetet!” gondolat.
A Hét keretében a résztvevők saját ötleteiket megvalósítva próbálják felhívni
a figyelmet a hulladék keletkezésének
megelőzésére, a hulladékmennyiség
csökkentésének fontosságára, a termékek újrahasználatára, valamint a már
hulladékká vált anyagok újrahasznosítására, az ezt segítő szelektív hulladék-

gyűjtés hatékonyabb kihasználására.
A DEPÓNIA Nonprofit Kft. számára évek
óta kiemelt fontosságú cél a hulladékok
keletkezésének megelőzése, a lerakott
hulladék mennyiségének a csökkentése.
A hulladékok kezelése nagyon költséges,
így nem az a fő cél, hogy minél többet
hasznosítsunk újra, hanem az, hogy csomagolásmentesen éljünk. Ha ezt nem
tudjuk elkerülni, akkor törekedjünk az
újrahasználatra, gyűjtsünk jól, válogassunk okosan, szemeteljünk tudatosan!
Az idei Hulladékcsökkentési hét a
DEPÓNIA Nonprofit Kft. életében kiemelt szerepet kap.

Fotó: Kiss László

Kép: www.hulladekcsokkentesihet2019.hu

Idén újra!
2019. november 16–24.
között
Ne feledd!

Ők tudják, hogy néz ki egy gázmotor és egy fűtőkazán

A Fehérvár Televízió műsora november 16-tól 22-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

2019. 11. 16. SZOMBAT

2019. 11. 17. VASárnAp

2019. 11. 18. Hétfő

2019. 11. 19. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó – ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész,
Vörösmarty Színház
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Botos József, téma:
Foltin Jolán emlékezete
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kiss György
műsorvezető, Vörösmarty
Rádió; téma: negyed
évszázad a mikrofon mögött
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Miklós
Boldizsár Péter-díjas, amatőr
színész, Szabad Színház
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ábrahám Zoltán
világutazó, téma: Szingapúr
16:15 Agrárinfo – ismétlés
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dilán
Salih divattervező
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed
19:50 Alba Fehérvár KC
– Békéscsaba női
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Janos Acs
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
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dilán
Salih divattervező
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész,
Vörösmarty Színház
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Botos József, téma:
Foltin Jolán emlékezete
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kiss György
műsorvezető, Vörösmarty
Rádió; téma: negyed
évszázad a mikrofon mögött
13:30 Gyógyult utakon
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Miklós
Boldizsár Péter-díjas, amatőr
színész, Szabad Színház
15:25 Égi örömök – ismétlés
17:25 Gogo & George – Dőry
Ilona és Kovách György
nem mindennapi
szerelméről szól a film
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő bajnok
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Hanti sámán hagyatéka –
magyar dokumentumfilm
20:30 Körmend – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő bajnok
16:40 Üzleti negyed
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Petőcz András
József Attila-díjas költő és
Bakonyi István József Attiladíjas irodalomtörténész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Együtt magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában 7. rész
21:45 Elkészült immár a ház dicső
koronája – a Tető Építők
Egyesületének kisfilmje
22:00 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
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Petőcz András
József Attila-díjas költő és
Bakonyi István József Attiladíjas irodalomtörténész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vaszjunyin
Artyom jégkorongozó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Paletta magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Fehéredő múlt 4. rész –
Az utolsó szó jogán
21:20 Muksó, a szaxofon királya
22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:15 Képes hírek

2019. 11. 20. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vaszjunyin
Artyom jégkorongozó
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sáringer
Éva bútorfestő
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Parlami d’ Amore – TRE
TENORI – olasz nyáresti
koncert a belvárosban
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2019. 11. 21. CSüTörTöK

2019. 11. 22. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sáringer
Éva bútorfestő
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Halmay
Tivadar festőművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Kerékbe zárt álom
20:45 Magyarok a Barcáért
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Halmay
Tivadar festőművész
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába!
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka
Jenő, téma: Gulág, amiről
tilos volt beszélni (12)
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
20:05 Agrárinfo
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 Ütőerő - amerikai krimi (12)
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 17. 20:30 Körmend – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

A diabétesz és a család
Látrányi Viktória
Szűrésekkel, egészségügyi előadásokkal és kulturális műsorral
várják az érdeklődőket a Diabétesz Világnapján, november 16-án,
szombaton a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében. A Fejér Megyei
Cukorbetegek Egyesülete és a Cukorbeteg Gyermekeket Támogató
Egyesület Székesfehérvár a várossal közösen szervezi a programot.

A diabétesz és a család. Ez a fő témája az idei
Diabétesz Világnapnak. A szombaton tíz órakor
kezdődő programra az ország húsz városából
érkeznek a társszervezetek tagjai. Szakorvosok
tartanak előadást a diabétesz szövődményeiről, az
egyénre szabott kezelések lehetőségeiről, a gyermekkorban kialakult cukorbetegségről, valamint
a család nélkülözhetetlen szerepéről a betegség
kezelésében. Az egészségmegőrzés érdekében
nélkülözhetetlenek ezek a szűrőprogramok,
hangsúlyozta Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok.
Balsay Miklós diabetológus főorvos, a fehérvári
egyesület mentora arról is beszélt, hogy 415 millió
jelenleg a diabéteszes betegek száma világszerte.
Magyarországon pedig 1,5 millió embert érint
a betegség. Balsay Miklós elmondta, hogy fel
kell hívni a figyelmet arra, hogy a betegség
megelőzhető, s vannak olyan elő-állapotai, mint az
elhízás, amelynek legjobb beavatkozó eszköze az
életmódváltás.
A szombaton tíz órakor kezdődő világnapi programra a Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete
meghívására az ország húsz városából érkeznek
a társszervezetek tagjai. Szakorvosok tartanak
előadást a diabétesz szövődményeiről, az egyénre
szabott kezelések lehetőségeiről, a gyermekkorban kialakult cukorbetegségről, valamint a
család nélkülözhetetlen szerepéről a betegség
kezelésében.

FEHÉRVÁR

egészség

Közéleti hetilap

November a férfiak hónapja
Látrányi Viktória, Szabó Miklós Bence
Ingyenes urológiai szűrésre várják a férfiakat november 16-án szombaton a Család- és
Nővédelmi Központban. 2011-ben szervezett
a város először szűrőnapot férfiaknak – a cél
azóta is ugyanaz: a prosztatarák szűrésének a
fontosságára hívják föl a figyelmet, az idejében
felfedezett daganatos megbetegedés ugyanis
jó eséllyel gyógyítható. A részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött.

A „Movember” kampány jegyében
az idei évben is szűrőnapot hirdet az
önkormányzat a férfiaknak. Östör
Annamária egészségügyi tanácsnok
elmondta, hogy Székesfehérvár idén
is ingyenes szűrővizsgálattal segíti
a férfiak egészségmegőrzését. A
Család- és Nővédelmi Központban
az egyik legelterjedtebb férfibetegség, a prosztatarák szűrését végzik
el a szakorvosok november 16-án. A
helyszínen ingyenes vércukorszint-,
koleszterinszint- és vérnyomásmérésre is lesz lehetőség.
Hermann János főorvos kiemelte azt, hogy a szűrési módszerek
közül csak az urológus által végzett
vizsgálat ad megbízható eredményt,

Tudta-e?
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 06-70-380-9512-es
telefonszámon lehet november 14-én
8-16 óráig.

ezért is célszerű kihasználni a
szűrőnapot. A műtéti technológiák,
orvosi módszerek fejlődése folyamatosan javítja a kezelési lehetőségeket.
A szűrővizsgálatokra azok jelentkezését várják, akik elmúltak ötven
évesek és két-három éve nem jártak
vizsgálaton. Várják azokat a negyvenedik életévüket betöltött lakosokat
is, akiknek a családjában előfordult
daganatos megbetegedés. A vizsgálatokat három urológus szakorvos
végzi : Hermann János, Botos Árpád
és Barabás Tamás.
A Fehérvár AV19 jégkorongcsapat
évek óta segít a figyelemfelhívásban.
A mostani akció kapcsán Gál Péter
Pál, a klub elnöke arról tájékoztatott, hogy a közösségi oldalaikon is
felhívják a férfiak figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára, és a hazai
mérkőzések előtt is szerveznek
népszerűsítő helyszíni akciókat.

Intő jelek, amik a prosztataproblémákra figyelmeztetnek:
gyakori vizelés, különösen éjjel
nehezen induló vizelés
a vizelet-visszatartás nehézsége
gyenge, illetve meg-megszakadó vizeletsugár
fájdalmas, égető érzés vizelés
közben
vér megjelenése a vizeletben
vagy az ondóban
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Újra nyílt nap
a kórházban

Kovács V. Orsolya
Ismét nyílt napot szervez a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház az általános
iskola hetedik és nyolcadik osztályos, valamint
a középiskola tizenegyedik és tizenkettedik osztályos tanulói részére november 27-én, szerdán
14.00 és 17.30 őra között.

A nyílt nap keretében az érdeklődők idén is bepillanthatnak a
kórház életébe, megismerhetik az
ápolók és asszisztensek által leg�gyakrabban használt eszközöket,
kézi műszereket. Megtekinthetik
a vércukorszint mérést, az EKG
készítést, kiszámíthatják a BMI-értéküket. Megmérhetik a vérnyomásukat, pulzusukat, megtanulhatják
az újraélesztés lépéseit. Tavaly már
nagy sikere volt a kezdeményezésnek, kétszázhúsz diák léphetett be
a Patológiai-szövettani laborba, a
röntgenbe, a Fizikoterápia-Gyógytornára, a Szülészet-Nőgyógyászatra és a Csecsemő-Gyermekosztályra. A nyílt napon a diákok mellett
a tanárokat, szülőket is szívesen
látják. Az eseményen való részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Előzetes bejelentkezés az apolig@
mail.fmkorhaz.hu e-mail címen
lehetséges, név, iskola és osztály
megjelölésével. További információ
a 22/535-500/2574-es telefonszámon
kérhető.

FEHÉRVÁR
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Kultúra

Horváth Lénárd: Lopott idő

2019.11.14.

Vakler Lajos

Lopott idő, ez volt a sokat sejtető
címe Horváth Lénárd kiállításának,
amelynek a az újra megnyitott
galéria adott otthont. A népszerű
művész-pedagógus, akit a Gorsium
Művészeti Iskola tanáraként is
ismerünk, olyan világba kalauzolta
el a tárlatra látogatókat, amely mindenkit gondolkodásra sarkall.
Köszöntőjében Cser-Palkovics
András polgármester is üdvözölte
a régi-új galéria megszületését,
megköszönve a kollégium vezetőinek, hogy újraindították a kultikus
kiállítóteret.
„Eddig még nem láttam Horváth
Lénárd munkáit, örülök, hogy most
ezen a kiállításon meg tudom tekinteni.
Ajánlani tudom mindenkinek, mert
nagyon-nagyon érdekes az a technika,
amellyel ő dolgozik. Rendkívül izgalmasak ezek az alkotások.”
A kiállítást szakmai szemmel figyelő Kocsis Balázs szobrászművész
számára Horváth Lénárd képei a
szépség különleges összegzését
jelentik egyedi és eredeti megfogalmazásban.

Fotó: Simon Erika

Új galériával gazdagodott a fehérvári kulturális
paletta, a József Attila Kollégium földszintjén
kialakított kiállítótér elsősorban a város diákjainak nyújt bemutatkozási lehetőséget.

A galéria a jövőben egyre több kiállításnak ad otthont

„A szép nem egy kategória a művészetben, az érdekes, az izgalmas, az előremutató viszont igen. Amikor Lénárddal
nézegettük együtt a képeket, azért én is
rámutattam egyre, hogy ez szép. Tehát
én is használom a kifejezést holott
tiltakozom ellene, hiszen vallom, hogy
egy képzőművészeti alkotásnak nem
szépnek kell lennie. A Horváth Lénárd
által alkalmazott technika nagyon
különleges, érdemes megnézni az
alkotásokat egészen közelről is, hogy

felismerjük az alkotó „sziszifuszi”,
aprólékos munkáját.”
A művész képei leginkább a maga
sajátos útkereső pillanatainak hű
lenyomatai, olyan ábrázolásmód,
ami szakít a tradicionális megközelítési módokkal és vizuális ingerekkel segít elfogadni saját gondolatainkat.
„Az itt kiállított grafikáim elkészítéséhez az ortodox keresztény ikonokból
merítettem ihletet. Nyilvánvalóan ez

Életmű, mely örökség és jelkép
Vakler Lajos
Megemlékezést tartottak Bory Jenő születésének és halálának évfordulóján a Vörösmarty
Társaság Kossuth utcai dísztermében. A rendezvényen tárlat nyílt a Bory-várat megörökítő
művekből.

A Vörösmarty Társaság, az Áron
Nagy Lajos Művészetbarát Kör és a
Bory Alapítvány közösen köszöntötte a mester születésének 140., és
emlékezett halálának 60. évfordulójára. A Kossuth utcai esten Bobory

Zoltán idézte meg Bory Jenő nagy
ívű munkásságát. A találkozón a látogatók megtekinthették azt a kiállítást, amellyel a Művészetbarát Kör
alkotói tisztelegtek a Bory életmű
előtt. Tizenkét képzőművész készített a Bory-várat megörökítő művet,
s emellett megcsodálhattuk a Bory
Gyűjtemény örökbecsű darabjait
is. A találkozón ismét megerősítést
nyert, hogy a Bory életmű olyan
örökség, amely jelkép is egyben, az
alázat, a szeretet, a szerelem, a művészet iránti elkötelezettség jelképe.

Bobory Zoltán

Paál Lajos halálára
Aszályos esztendők – ahogy Paál Lajos
élete terméketlen éveit nevezte – többé nem
lesznek. Abban a világban, ahová ő érkezett,
nincsenek ilyenek.
Ez a fény és az örök béke világa. Tudjuk, hogy
ő ott van. Mert azt érdemli. Olyan ember volt:
EMBER volt. Tanár, aki mindig s mindenkit
tanított. A katedrán, a családjában, az iskolában, baráti körökben.
Tanított szóval, tettel, tanított a verseivel,
ahhoz igazodó finom, egyszerű rajzaival,
tanított kiegyensúlyozott szellemiségével, az

egy sokkal személyesebb, más jellegű
kapcsolat, de gyakorlatilag ugyanarról
a kivaló rendszerről próbálok önmagam számára is hiteles képet nyújtani.”
A kiállítás egyfajta útkeresés a fotógrafika hömpölygésének tudatos
felhasználásával, s egyszersmind
célzott felhívás az elfogadásra.
A „Lopott idő” című tárlat a téli
szünet kezdetéig, december 20-ig
tekinthető meg hétköznaponként 9
és 18 óra között.

egyre ritkább erénnyel, a soha senkit nem
bántó humorával. Tanulni kellett volna tőle
azoknak, akik ezt az isteni adottságot mások
kárára gyakorolják.
Paál tanár úr, aki barátjává fogadott élete utolsó két évtizedében, ha majd tavaszodván kinyílik teraszom előtt az orgonabokor, kibomló
és holdvilágban fénylő virágai között ott lesz
ő is. Beköltözik a „gyertyák” egyikébe, s együtt
fogunk beszélgetni, anekdotázni, nevetgélni
a többiekkel, akik már ott élvezik a Jóisten
megérdemelt megbecsülését és szeretetét.
Sobor Antal, M. Tóth István, Ágoston Béla,
Román Károly, Bokros János s ti mind, szeretteim, öleljétek őt magatokhoz!
Ha énekeltek is, mi, itt téblábolók meg fogjuk
hallani, s talán méltóak leszünk arra, hogy
elinduljunk a hangotok felé. Azok legalábbis,
akik életükben is szép szavakkal illették Paál
Lajos tanár urat, a mondriáni táj szerelmesét.

Zsúfolásig megtelt a Kossuth utcai terem a Bory emlékestre

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Dombormű Bory Jenő emlékére

Születésének 140. évfordulóján egy Bory Jenőről készült dombormű került ki vasárnap a
Halász-kastély kerítésére. Két éve született meg annak a küldetésnek az ötlete, hogy egy
emlékfalon kapjanak helyet Fejér megye jeles személyiségei.
S.Zs.

Közéleti hetilap
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Megnyílt a téli tárlat a Pelikán Galériában
A HETILAP

Vakler Lajos

Csizik Balázs, aki képzőművészként a vizuális kommunikáció
egyik avatott képviselője, megnyitójában örömének adott hangot, hogy
az új magyar kortárs trendhez csatlakozó alkotók között számtalan
székesfehérvári kortárs művészt is
köszönthetünk.
„Egy nagyon izgalmas szelekció jött
össze az idei kiállításon. Látszik,
hogy a művészek évről évre beépítik
az adott tér inspirációit a koncepciójukba. Az is egyre markánsabban
tetten érhető, hogy a különböző
multidiszciplináris művek hatnak
egymásra a térben. Nagyon fontos
lépésnek tartom, hogy egyre többen
választottak új alkotói formát, ki mertek lépni a 2D térből a 3D-be, vagy
megmutatkoztak olyan alkotásokkal,
amelyekkel új utat nyitottak önmaguk
számára.”
Szűts Angéla, a tárlat kurátora és
rendezője örömének adott hangot,
hogy minden eddiginél több alkotó

Fotó: Kiss László

A Pelikán Galériában megnyílt a Szent István
Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek
Társaságának Téli Tárlata. Az immár hagyományos kiállításra elhozta alkotásait a fehérvári alkotóközösség, bizonyítva ezzel, hogy
jelenlétük kivételesen fontos Székesfehérvár
kulturális életében.

A város és az alkotói gondolatok találkozása a kortárs művészetben mindig valami újat, egyedit hoz

tett hitet a kollektív bemutatkozás
mellett és hozta el idei munkáit a
Pelikánba.
„Huszonkilenc művész hozott a téli
tárlatra alkotást. Büszkék vagyunk,
mert tíz éve nem volt ennyi aktív
képzőművész tagunk, akit meg tudtunk

szólítani. Rengeteg kiváló munkával
csalogatjuk be a látogatókat a galériába, hiszen ez a tárlat egyben téli
vásár is. Szeretnénk, ha a karácsonyi
ünnepek és a kortárs művészet ebben
az évben is találkozna itt a Pelikán
Galériában.”

A város és az alkotói gondolatok
találkozása a kortárs művészetben
mindig valami újat, egyedit hoz.
Így történt most is, a művészetkedvelők népes közönsége pedig
megerősítést kaphatott, jó úton jár
a Pelikán alkotói közössége.

Kiválasztották a tizenkét döntőst
Kovács V. Orsolya

Bérces Molli, Cservenák Marianna,
Eszes Nina, Gyánó Huba, Isaacs
Thomas, Kovács Aliz, Kovács Szabolcs, Matern Vanda, Morvai Anna,
Nagy Gréta, Papp Rebeka és Sáska
Maja - ők tizenketten jutottak
tovább a 2019-es Fehérvár Hangja
döntőjébe.
„Jó volt a mezőny idén is, és annak
kifejezetten örülünk, hogy nagyon sok
tehetséges fiú is jelentkezett.” - tudtuk meg Benkő-Igaz Krisztinától,
a Fehérvári Programszervező Kft.
szakmai vezetőjétől.
A szombat délelőtti elődöntőn
már nem csak a zsűri, Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor,
Szakács Gergő és Vörös Tamás,
hanem a közönség előtt is megmutatták tudásukat az énekesek.
A versenyzőket sokan elkísérték,
a színházterem megtelt rokonokkal, barátokkal – bent ismerős
arcok várták a versenyzőket. A
zsűri már az első szám után megmozdította a közönséget: helyet
cseréltek a néhány sorral feljebb
ülőkkel, hogy minél jobban
hallják az énekeseket. Minden
egyes produkció után mindan�nyian értékelték a versenyzőket,

Fotó: Pápai Barna

November 9-én a Civil Központban hallgatta
meg a zsűri azt a huszonnégy énekest, akik
közül kiválasztották, kik léphetnek december
8-án a Vörösmarty Színház színpadára a tehetségkutató döntőjében.

A zsűriben Schoblocher Barbara, Jancsó Gábor, Szakács Gergő és Vörös Tamás dönt az énekesek sorsáról

a dicséretek mellett a kritikákat
is megfogalmazták. Több alkalommal elhangzott például, hogy
a rossz dalválasztás miatt igazán
nem tudták megmutatni magukat
az énekesek. Volt, aki most sokkal
jobban tetszett az ítészeknek,
mint a válogatón, mások pedig

kevésbé jól teljesítettek, de akit
igazán tehetségesnek tartottak, az
így is bekerült a döntőbe.
Hogy ki a legjobb a tucatnyi fiatal
énekes közül, az kiderül december 8-án, vasárnap 18 órakor a
Vörösmarty Színházban rendezett
finálén.

A versenyzőkre addig még mozgalmas hetek várnak: mentoraik,
Vörös Janka énekes és Tátrai Réka
koreográfus készítik fel a döntőre
a fiatalokat, akik közös dalokat és
koreográfiákat tanulnak, emellett
fejlesztik színpadi mozgásukat és
jelenlétüket.
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A Barátság mozi műsora
November 15.
16 óra: Vuk - Rajzfilmünnep (a belépés
ingyenes)
17.30: Amundsen
20 óra: Ragadozók
November 16.
10–12.35 Bogyómaraton:Rajzfilmünnep
(a belépés ingyenes)
Bogyó és Babóca – 13 új mese
Bogyó és Babóca – 13 mese
16–18.30 Háry János
Nepp József emlékére: Gusztáv válogatás I. – 13 epizód az MTVA jóvoltából
18 óra: Szép csendben
20 óra: Drakulics elvtárs
November 18.
18 óra: Szép csendben
20 óra: Víz és cukor – Carlo di Palma,
az élet színei
November 19.
18 óra: Ragadozók
20 óra: A művészet templomai: A Prado
Múzeum – Csodák gyűjteménye
November 20.
18 óra: Csajos est, film: Időtlen
szerelem
November 21.
18 óra: Valan – Az angyalok völgye
20 óra: Szép csendben
November 22.
18 óra: Az ír
November 23.
10 óra: Jégvarázs 2.
16 óra: Addams Family - A galád család
18 óra: Vadonvilág – Gróf Széchényi
Zsigmond nyomában
20 óra: Drakulics elvtárs

programajánló

Mézeskalács-kiállítás és tánckurzus
Programok november 15-től 24-ig

Szabó Petra
November 15.
Reflektorfényes stadiontúra
16 óra, Sóstó Látogatóközpont
A szakvezetők segítségével az érdeklődők
betekinthetnek a klub életébe, megtudhatják
hogyan működik a stadion a mindennapokban,
felfedezhetik a komplexumot és a hozzá tartozó
lehetőségeket, érdekességeket, a túra végeztével
pedig megtekinthetik a Vidi Múzeumot is,
ahol a Klub múltja is feltárul előttük és mindez
reflektorfényben!
Szabó Magda: Béla király - történelmi dráma
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
November 16.
Gyimesi tánckurzus
08.30, Felsővárosi Közösségi Ház
Program:
08.30: Érkezés, regisztráció
09 óra: Táncoktatás
12 óra: Ebéd
13:15: Táncoktatás
18 óra: Kákics táncház – Gyimesi, moldvai és
felcsíki táncokkal
Az oktatást vezeti: André Csaba.
Animóka
10 óra, Művészetek Háza
Kreatív animációs foglalkozás gyerekeknek és
szüleiknek
Program:
9.15: Gyerünk a moziba be! – a Barátság mozi
kulisszatitkai. Jelentkezés a bejárásra: baratsagmozi@baratsagmozi.hu
10 óra: Drámajáték, a mese kitalálása és eljátszása Detre Zsuzsanna tanítónővel
11 óra: A mozgatható szereplők és a háttér
elkészítése Farkas Noémi és Debreczeni Katalin
segítségével
12 óra: Filmforgatás Debreczeni Katalinnal
13 óra: Válogatás az Animono Animációs-

rendeléssel kapcsolatban keress minket telefonon:
0620/466-5363 vagy add le rendelésedet
honlapunkon: www.saveur.hu
Székesfehérvár, Budai út 140.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Meglehetősen feszült, stresszes lehet a napokban. Ne
veszítse el a türelmet és a pozitivitását! Lehet, hogy
nem könnyű, de ne adja meg magát a rossz hangulatnak, mert akkor csak még rosszabb lesz.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Diabétesz-világnapi rendezvény
10 óra, MOL Aréna Sóstó
Egészségügyi előadásokkal és szűrésekkel,
tanácsadással várnak minden érdeklődőt
Trianon-konferencia
10 óra,Városháza díszterme
A tanácskozás témája: Politikai útkeresés és
konszolidáció 1919-1920 fordulóján. 1919. november 16-a történelmi jelentőségi nap, hiszen
Horthy Miklós fővezér ezen a napon vonult be
Budapestre a nemzeti hadsereg élén, és visszafoglalta a fővárost. Ezt megelőzően november
12-én a hadsereg bevonult Székesfehérvárra
is, ami valójában a főpróbája volt a budapesti
megérkezésnek.
VII. Székesfehérvári Kórustalálkozó
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház Szent István terme
A rendezvényen fellép a Primavera Kórus, a
Bástya Kamarakórus, a MusiColore Énekegyüttes, az Arconic-Köfém Nyugdíjas Férfikara, a
Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium Vegyeskara és a vendéglátó Alba Regia
Vegyeskar.
Márton-napi táncos hagyományok
11 óra, Táncház
Program:
11 óra: Így készül a perec – sütés-főzés Kovács
Gyuri bácsival (előzetes jelentkezés alapján:
www.fehervariprogram.hu)
15 óra: Így készül a lámpás és a filclúd – hagyományőrző- és kézműves foglalkozások
15 óra: Így készül az előadásra egy táncos – öltözés a színfalak mögött, népviseletek bemutatója
és felpróbálása
16 óra: Gyermekjátszó táncház a Szedtevette
zenekarral, majd közös tánc

Tibiton Retró Klub Székesfehérvár
16 óra, VOKE Művelődési ház és Könyvtár
A rendezvényen a tánc a szórakozás
mellett nagyszerű énekes előadók
produkcióiban is gyönyörködhetnek az
érdeklődők.
Gyerektáncház
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
A gyerekjátékokat és táncokat Gáncs Kata
mutatja be. A talpalávalót a Kákics zenekar
szolgáltatja.
Szabó Magda: Béla király – történelmi dráma
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
A Crazy Daisy Jug Band koncertje
20 óra, Petz Söröző
November 17.
Simon Erika fotóriporter kiállítása
10 óra, Nyitrai úti Közösségi Ház
A kiállítás képei Róma magyar vonatkozású nevezetességeit mutatják meg. A kiállítást követő
19-én, kedd este 18 órakor pedig a Vakler Lajos
szerkesztő-műsorvezető rendezésében készült
filmet is láthatják az érdeklődők „Szent István
emlékek Rómában” címmel.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
November 18.
Mesegeográfia
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtár
Csóka Judit meseterapeuta vezetésével a tibeti
mesék világába utazhatnak az érdeklődők.
November 19.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Pompom ékszer szett készítés A foglalkozást
vezeti: Silye Sándorné Jutka.

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

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!

november 14. – november 20.

film-készítő Műhely terméséből a Barátság
moziban
A belépés ingyenes

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Nincs időd vagy kedved
sütni a közelgő ünnepekre?

Horoszkóp

2019.11.14.

Nincs kedve semmihez és sötét gondolatok
bántják. Lehet, hogy az idő miatt, de az sem
kizárt, hogy azok a problémák köszönnek vissza,
amiket igyekszik elnyomni magában. Jó volna, ha
szembenézne a lelki gondjaival és akár beszélne
róluk valakivel!

Nagykereskedelmi ár lakossági és Üzleti felhasználóknak egyaránt!
Pénztárgépszalag és Fénymásoló-Nyomtató Papír
Rendkívüli Árakon a Székesfehérvár Távirda utcai

PapírMadár Szaküzletben!

Másolópapír A/4 Laser
Hőpapír 80/80
Hőpapír 80/90
Hőpapír 57/40
Hőpapír 57/50
Iratrendező A/4 10 színben
Zebra H 8000 Golyóstoll

982.- /csomag
244.- /tekercs
284.- /tekercs
62.- /tekercs
88.- /tekercs
355.- /darab
180.- /darab

Az árak nettó nagyker árak és az Áfát nem tartalmazzák....

A fénymásolás 12 Ft

25 ezer forint felett ingyenes szállítás http://www.onlinepapir.hu/

Tel: 06-31-781-0534

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Vigyázzon, mert mostanában hajlamos arra, hogy lelki panaszait evéssel vagy éppen ivással oldja meg és egyikből sem jön ki
szerencsésen. Mindent csak mértékkel fogyasszon! Higgye el, a
sport jobb választás lenne, amivel levezethetné a feszültségeit.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ne fusson olyan hajó után, ami már elment! Ha valaki elutasította vagy véget ért egy kapcsolata, engedje
el és ne küzdjön érte! Érdemes lenne inkább előre
néznie és meglátja, hamarosan ismét párra lel! Viszont a párban élők is olyan helyzetbe kerülhetnek,
hogy egy harmadik fél megdobogtathatja a szívüket.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Legyen óvatos, ha új dologba készül belevágni, akár
üzletről, munkahelyről, vagy bármilyen más cél
megvalósításáról legyen szó! Hogyha a pénzét kívánja befektetni vagy legalábbis nagyobb összeget ad ki
a kezéből, szintén legyen nagyon elővigyázatos!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Úgy érzi, ki van hűlve a kapcsolata. Talán ezért már
kifelé is kacsintgat. Pedig okosabban tenné, ha egy új,
ismeretlen partner helyett megpróbálná helyrehozni a
kapcsolatát. Természetesen nem csak Önre van hozzá
szükség, ezért beszéljen róla a partnerével is!

A hely, ahol élünk!
17 óra, Vörösmaty Mihály Könyvtár Olvasóterem
Helytörténeti előadás Dr. Szücsi Frigyes régész
vezetésével Székesfehérvár középkori védművei
a Jókai utcai ásatások fényében.
Öreghegyi Disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke
beszélget Kelemen István színművésszel. A
programra a belépés ingyenes.
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Amerikaland
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Nervetti Károly és Kőszegi Adrienn Amerikaland című kiállítása az Öreghegyi Közösségi
Házban. A tárlatot megnyitja: Nervetti Károly, a
Főnix fotóművészeti kör tagja. A megnyitóra a
belépés ingyenes.

madárbemutató, tesztírás, majd végül eredményhirdetés lesz. A rendezvény ingyenes.

Mika Myllyaho - Nagy Judit: Pánik
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete Alkotóház
Bodáné Fenyves Zsuzsa Apró karácsonyi ötleteket
mutat, ami ajtódísznek, ajándéknak is kedves
lehet (terítők, filcből készült díszek). Karácsonyi
párnaminták közül is lehet választani. További
felvilágosítás: Fehérvári Kézművesek Egyesülete:
+36202592952 vagy kezmuvesek@gmail.com

November 20.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édesanyáknak.

Édes alkony
19 óra, Köfém Művelődési Ház
A Pódium Színház előadása.

Francia kölyökklub
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtár
Beszédcentrikus nyelvoktatás Varga Judit Aida
vezetésével.

November 23.
Ringató
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészleg
Jó hangulatú közös éneklés, játék.

November 22.
Adventi mézeskalács-kiállítás
17 óra, Mesterségek Háza
A Fodor Katalin mézeskalács-készítő munkáiból
rendezett kiállítás december 21-ig tekinthető
meg, szerdai, pénteki és szombati napokon
12–17 óra között. A belépés díjtalan.

Évkerék – Attila-napi Hagyományőrző Rendezvény
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
A program közös kirándulással indul Sóstón,
ezt követően a művelődési házban hagyományőrző bemutató és kézműveskedés,

Társasjáték készítése
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtár
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.

Égi dallamok – Tibiton Produkció
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A közelmúlt legnépszerűbb magyar énekeseinek és
énekesnőinek legnagyobb slágerei csendülnek fel.
November 24.
Az elveszett aranycsengettyű
11 óra, Igéző
A Holdfű színház előadása.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
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XVII. Betlehemi szép csillag pályázat
A Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Szent
Donát Alapítvány és a Szent István Hitoktatási
és Művelődési Ház meghirdeti a XVII. Betlehemi szép csillag pályázatot. A pályázat célja,
hogy segítse a Jézus születésének ünnepére
való méltó felkészülést, éltesse és felmutassa a
magyar szakrális népművészet gazdag hagyományait, ösztönözze a gyermekek és felnőttek
alkotókedvét.
A pályázaton ifjúsági és felnőtt kategóriában
hivatásos kézművesek és műkedvelő alkotók,
alkotócsoportok egyaránt részt vehetnek.
Nevezni lehet természetes anyagokból (textil,
üveg, fa, papír, csutka, csuhé, vessző, fém,
agyag, gyapjú, bőr, élelmiszer, stb.) kizárólag
kézműves kivitelezéssel készült betlehemi
jelenetekkel. A pályázatra maximum három
tárgy adható be, melyek az eddigi Betlehemi
szép csillag kiállításokon még nem szerepeltek.
A zsűrizés után a legjobb munkák díjazásban
részesülnek és kiállításra kerülnek. A kiállításmegnyitó és a díjátadó ünnepség november
30-án, szombaton 11 órakor lesz a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házban. További felvilágosítás: Fehérvári Kézművesek Egyesülete
(20 259 2952 vagy kezmuvesek@gmail.com).

A Viniczai’s Restaurant & Bar a fúziós
konyha alapjaira építkezve, a Viniczai
hagyományokat követve, kiváló minőségben kínálja különleges, ám
klasszikus ízvilágú kreatív fogásait!

Magyar alapanyagok

Modern konyhatechnológia

Klasszikus ízvilág

XXI. századi látvány

Heti menüajánlat • A’ la carte étlap • 40 fős különterem
CSALÁDI ÉS CÉGES RENDEZVÉNYEK SZÁMÁRA IS!
Viniczai’s Restaurant & Bar
Székesfehérvár, Jancsár köz 8. • Telefon: 0620/ 420 5025
Nyitva tartás: H-Cs és V: 11.30-22.00 P-SZo 11.30-23.00
E-mail: viniczaikitchen@gmail.com
Ingyenes parkolási lehetőség egész nap!

Viniczai’s Restaurant & Bar
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában meglehetősen kötekedő a kedvesével,
mert úgy érzi, nem azt kapja, amire vágyik. Az
egyedülállók is beleeshetnek ebbe a hibába, hogy
túl nagy elvárásokat támasztanak a leendő kedvesükkel szemben.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kimondottan örömteli napok várnak Önre.
Rengeteg szeretetet és törődést kap a szeretteitől.
Maga mellé pártol a szerencse, így érdemes lehet
tudatosan kihasználnia és akár kitöltenie egy
lottószelvényt.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Igencsak felpezsdül a szerelmi élte. Kalandokból és romantikából nem lesz hiány, akár párban élő, akár egyedülálló, nem kerülik el az izgalmak. A párban élők viszonya
sokat javulhat a héten, míg a szinglik élvezik a szabadságot
és hogy többen is próbálják őket meghódítani.

Egyre kevésbé leli örömet a munkájában, ezért el is
gondolkodik azon, hogy új munkát keres. Ha így
tesz, a napokban már segítséget is kaphat tervének
megvalósításához. De egyesek számára az is járható
út, hogy a hobbijuk legyen az új foglalkozásuk.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre lehetősége adódik tehetsége kiaknázására.
Olyan feladatot vagy munkát kaphat, amire mindig
is vágyott és megmutathatja, mire képes. Ne is fogja
vissza magát, de azt se hagyja, hogy mások, akár az
irigyei, akár a vetélytársai visszatartsák!

Végre megmutathatja mennyire tehetséges vagy mennyire
ért ahhoz, amit csinál. Eleinte talán megrémül a lehetőségtől,
de semmi esetre se passzolja tovább. Az se izgassa, ha ezért
mások irigyek lesznek Önre! Anyagi helyzete megoldódni látszik, és nem kizárt, hogy váratlan pénzösszegre tesznek szert.
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Cristina Porres Mormeneo otthonra talált
A HETILAP

Színház- és kultúrtörténeti pillanat volt a
Székesfehérvári Balettszínház megalapítása. A
2018-as és a 2019-es esztendő bebizonyította, hogy a műfaj otthonra talált városunkban.
Az együttes vezető táncosa és balettmestere
Cristina Porres Mormeneo.

Ő azt mondta, hogy az érzés is
fontos, tehát nem csak az, hogy
a lábat milyen magasra tudjuk
felemelni.

Cristina Porres Mormeneo, a Székesfehérvári Balettszínház táncosa

Fotó: Kiss László

Egy táncművésznél az indulás,
indíttatás nagyon fontos. Te magad
mindössze négy éves voltál, amikor
elkezdted a táncot. Történt mindez
egy Barcelona melletti kisvárosban,
Tarragonában.
Őszinte leszek, amikor kezdtem, nekem nem nagyon tetszett a tánc, ez tulajdonképpen
egy büntetés volt édesanyámtól,
aki nem szerette, hogy fociztam, mert mikor hazaérkeztem, szinte mindig mindenem
piszkos volt. Ő találta ki, hogy
nekem ahhoz, hogy nő legyek
és megtanuljam a szép női mozgást, táncolnom kell. Az első
négy év nehéz volt, és amikor
nyolcéves lettem, azt mondta
édesanyám, hogy most már
nem kell járnom, mert ez bőven
elég, hiszen megtanultam viselkedni. Addigra viszont nekem
már annyira megtetszett a tánc,
hogy mindenképpen szerettem volna folytatni. Ebben az
iskolában még két évig maradtam, aztán a tanárnő ajánlására Barcelonába kerültem a
konzervatóriumba. Édesanyám
pedig úgy gondolta, ha már
egyszer adódott a lehetőség és
elég ügyes vagyok ahhoz, hogy
felvegyenek, költözzünk Barcelonába, és így tizenkét éves
koromban elkezdtem a konzervatóriumot.
Ki fedezte fel, hogy ez a gyönyörű,
tűzrőlpattant kislány tehetséges?

Az első tanárom biztatott, bár
akkor még nem voltam képes
a „nagy nyitásra” sokat kellett
dolgoznom, hogy ez meglegyen.

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

Próba közben

A hölgyeknél mindig kritikus
időszak, amikor felnőtt korba
lépnek. Te tizennyolc esztendősen
fogtad magad és nyakadba vetted a
világot.
Először nyári kurzusra mentem
Prágába, tíz európai próbatánc
után. Kaptam volna ugyan
szerződést, de nem tetszett az
együttes repertoárja. Aztán
találkoztam Egerházi Attilával és
az ő koreográfiáival, és azonnal
rádöbbentem, hogy ez az, amit
keresek. Beszéltem vele, hogyha
van hely, szeretnék az ő társulatában táncolni, amire akkor
ugyan nem volt lehetőség, de
azt ajánlotta, ösztöndíjasként
szívesen foglalkozik velem.
Előtte jártál Ausztriában, Hollandiában, Lengyelországban, így ez
bizonyosan egy szerencsés találkozó volt, hiszen Egerházi Attila
Gödöllőről került a Bohemian színházba, Prágába. Gyorsan otthonra
találtál Prágában?
Ez egy nyári kurzus volt, és ma is
nagyon nagy köszönettel tartozom a tanárainknak, hiszen ezt
ők ajánlották. Azt mondták, hogy
akinek még nincs szerződése,
ott találkozhat olyan koreográfusokkal, akiknél bemutatkozhat.
Végülis így találkoztam Attilával.
Ezek a nyári kurzusok azért is
fontosak, mert az ember soha
nem tudhatja, ha még nincs szerződése, hogy hol talál magának
társulatot, hiszen a próbatánc
egyetlen nap, míg egy kurzus egy
hét, amikor megmutathatja magát
egy táncos.
Melyik volt az a pillanat, amikor
úgy érezted, hogy megérkeztél,
amikor kimondtad, hogy itt van a
jelenem és a jövőm is?
Amikor Gödöllőn elkezdtem
dolgozni, három hónap után
éreztem, hogy ez az igazi. Nagyon tetszett a munka. És bár
nagyon más az élet itt Magyarországon, ez különösebben nem
zavart.
Melyik volt a kulcspillanat a táncos
pályafutásodban felnőttként, ami
valódi táncossá, balerinává tett?
Amikor először megkaptam Michaela szerepét a Carmenben Egerházi Attilánál, az egy olyan szerep
volt, ami illik hozzám. A negyedik
évben már nem izgultam annyira,
nem remegett minden porcikám,
amikor színpadra léptem. Észrevettem, megtanultam, hogy mit
lehet, mit kell csinálni.
Melyek azok a koreográfiák, amelyek illenek hozzád és amelyeket
szívesen táncoltál? Nagy kihívás
kortárs balettet táncolni?
Ma már tudom, hogy hol a határ
a klasszikus balett és a kortárs
táncszínház között. Ennek ellenére vagy inkább éppen ezért,
nem megoldani szeretném,
hanem tökéletesen csinálni. Én
nem tudok kényelmesen csinálni semmit, számomra a klasszikus balett cirkusz. A klasszikus
koreográfiákban kétfajta érzés
van: vagy nagyon boldog vagy,
vagy nagyon szomorú. A kortárs tánccal én sokkal jobban ki

Közéleti hetilap
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Székesfehérvár nagyon szép
város. A legjobb az egészben
pedig az volt, hogy tudtuk, Attilával fogunk dolgozni. Ez pedig
mindent visz nálunk, teljesen
mindegy, hogy hol vagyunk.
Rendkívüli kihívás lehetett számotokra, ugyanis Székesfehérváron a
balett ismeretlen műfaj volt. El kell,
hogy mondjam, hogy mi az, amiért
mélységesen tisztelnek benneteket
a székesfehérváriak. Tanuljátok a
magyar nyelvet, illetve városnéző
túrán is részt vesznek a társulat
tagjai, hogy minél jobban megismerhessék azt a várost, ahol
élnek és dolgoznak. Valljuk be, ez
ritkaság ma.
Nagyon szeretjük a várost és
örültünk, hogy az első bemutató után állva tapsolt a kö-

Fotó: Simon Erika

tudom fejezni magam. A klasszikus balettban beletesznek egy
dobozba, hogy mit kell érezned,
mit kell csinálnod. A kortárs
balettban azt is érzed, hogy sírsz
belül.
Azt mondják, a kortárs táncban a
táncosok megtanulnak szavak nélkül, a testük, a lelkük, az érzelmeik,
a nőiességük finom nyelvén kommunikálni. Ha már a nőiességnél
tartunk, tapasztaljuk, hogy a balett
táncos hölgyek gyönyörűek, korántsem csoda, hogy társra találnak.
Megérkeztünk a társas kapcsolathoz, hiszen Egerházi Attila hivatalosan is a társad. Mit jelent egy
táncos számára, ha az igazgató, a
művészeti vezető a szerelme?
Érdekes volt, hiszen elég nagy a
korkülönbség köztünk. Amikor

Bolero - a szerelemről zenében és táncban

először találkoztam Attilával,
mint igazgatóval, azt láttam és
éreztem, hogy nagyon őszinte
ember. Tetszett nekem, nemcsak
mint igazgató, művészeti vezető
és koreográfus, hanem mint ember is. Attilával nem első látásra
jött a szerelem, hanem folyamatosan alakult ki köztünk, ahogyan egyre inkább megismertük
egymást a próbák alatt. Aztán
beszéltem édesanyámmal, hogy
mit tegyek, mert olyan érzésem
van, hogy mindig szeretnék Attilával lenni, és hiányzik, amikor
nincs velem. Ő azt mondta, ha
ez az érzés kölcsönös, akkor
semmi baj.
Az ország és városváltások men�nyire viselnek meg egy táncost?
Összetartó csapat vagytok, mit
gondolt a mag, amikor kiderült,
hogy Székesfehérvárra költöztök?
Örültünk mindnyájan, először
leginkább azért, mert Magyarország nincs távol Csehországtól, tehát nem a világ
végére kellett jönnünk. Mikor
érdeklődtünk Magyarországról,
már tudtuk, hogy mi vár ránk,
hiszen voltunk turnézni és
megtapasztaltuk, hogy sokkal
közvetlenebbek az emberek és

zönség, nagyon jó érzés volt.
Én magam a függöny mögött
még könnyeztem is. Óriási
dolog volt, amit kaptunk tőlük,
és amit előadásról előadásra
kapunk. Néhányan már mondták is, hogy meglepődtek,
hogy egy kortárs táncelőadás
ilyen is lehet, és ezek a vélemények nagyon sokat jelentenek
nekünk. Én is azt gondolom,
hogy komoly és fontos dolog,
amit csinálunk itt a városban,
hiszen ennek egyáltalán nem
volt előzménye. Próbáljuk most

is bemutatni, hogyan működik, hogy dolgozik, próbál egy
balett együttes, és azzal hogy a
közönség szép lassan megismer
bennünket, lassan felépítjük
magunkat. Fontos, hogy telt
ház előtt játsszunk, hiszen ez
energiát ad, oda-vissza nézőnek
és táncosnak egyaránt. A város
megismeréséről pedig annyit,
hogy amikor nem dolgozunk,
próbáljuk otthonunkká tenni,
hiszen itt élünk, ez az otthonunk, székesfehérváriak
vagyunk.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Rendhagyó táncbemutató a tóparton: a Balettszínház tagjai, ahogy Cristina is, mentesek az
allűröktől, fontos számukra, hogy közvetlen kapcsolatuk legyen a közönséggel, ezért a nyílt
próbák vagy az utcatánc sem állnak távol tőlük.

A Királyi Napok ünnepélyes megnyitóján a balett is fontos szerepet kapott
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Báloztak a fehérvári gólyák

2019.11.14.

Kovács V. Orsolya

Fotó: Pápai Barna

Negyedszer rendezték meg az Összegyetemi Gólyabált Székesfehérváron. A város a Hallgatói
Tanáccsal, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusával, a Kodolányi János Egyetemmel és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karával együttműködve várta a Székesfehérváron
tanuló gólyákat a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében.

Fotó: Pápai Barna

Egy napra szóló alkalmi házasságkötési ceremónián is részt vehettek a bohókás kedvű fiatalok

Fotó: Simon Erika

A talpalávalót a Blahalouisiana zenekar, a Fantom zenekar és DJ Juhász Laci szolgáltatta

Fotó: Pápai Barna

Valakiről már a cipő is lekerült...

A táncra nem kellett biztatni a diákokat

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Bálkirályt és bálkirálynőt is kerestek, de volt, aki már korábban megtalálta a szíve választottját

A bálon közel kétszázan vettek részt
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Néhány foglalkozás hamarosan eltűnhet az álláshirdetésekből
A HETILAP

nekünk termékeket, ám mivel az
emberek egyre kevésbé használják a mobiltelefonjukat beszélgetésre, telefonálásra, inkább
szöveges vagy hangüzeneteket
küldenek, ezért a marketingeseknek is változtatniuk kell:
manapság már sokkal inkább
e-mailen keresztül próbálják elérni az embereket, ha el akanak
adni nekik valamit.

Pál Loránd
A technológia folyamatos fejlődése nem csak a
mindennapjainkra van hatással, hanem a munkaerőpiacra is. Míg néhány karriertípus virágzásnak
indul, mások egyre inkább hanyatlanak. Összegyűjtöttünk néhány olyan foglalkozást, amelynek nagy
valószínűséggel búcsút inthetünk a közeljövőben.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Világunk folyamatosan és gyorsan változik, fejlődik. Mindent azonnal akarunk,
és ezt kiszolgálva a munkáltatók is

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

Várhatóan pár év múlva a postai ügyintézők száma is csökkenni fog

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása
Jelentkezés: H.-P.: 8-16-ig
a 06 20 234 6272-es telefonon vagy
a betanitottmunka16@gmail.com e-mail címen

minél inkább arra törekszenek, hogyan
lehetne a mindennapos ügyintézéseket
leegyszerűsíteni. Hosszútávon ennek
a klasszikus állásban dolgozók látják
majd kárát leginkább.
Összegyűjtöttünk néhány olyan állást,
amely az informatika rohamos fejlődésével várhatóan megszűnik vagy átalakul:

sa nem tartozik a legnépszerűbb
feladatok közé, így kevésbé fog
fájni a pénztárosok szíve, ha a
jövőben csak és kizárólag önkiszolgáló pénztáraknál lehet fizetni
a szupermarketekben. Persze a
kisebb boltoknak több idő kell az
átalakuláshoz.

Pénztáros

Telemarketinges

Az élelmiszerek és a különböző
eszközök monoton lecsipogtatá-

Még ma is előfordul, hogy
olykor telefonon akarnak eladni

Postai alkalmazott
A digitalizáció és a különböző,
szállítással foglalkozó magáncégek miatt egyre kevesebb munka jut a postán tevékenykedő
személyzetnek. A hagyományos
levelezés már nem ölt olyan
méreteket, mint azelőtt, szinte
kizárólag reklámanyagok és hivatalos értesítések kézbesítésével
foglalkoznak. Mivel ezek jövője
is online keresendő, arra lehet
következtetni, hogy átalakul a
postai szolgáltatás.

Utazási ügynök
Az interneten található különböző
utazási portáloknak köszönhetően egyre kisebb lehet az igény az
utazási irodákra, ez a szakma is
veszíthet a népszerűségéből.

Becsatlakozási lehetőség
OKJ-s tanfolyamokra:

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:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, falazás,
betonozás, szivattyúzás
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;

• Villamos alállomás kezelő (A023)
• Erősáramú berendezések felülvizsgálója (A019)

Közeljövőben induló képzések:
•
•
•
•
•

Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Kisteljesítményű kazán fűtő (max.2 t/h) (A014)
Munkavédelmi technikus (A040)
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

E-000683/2014

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.
Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre, illetve bővebb tájékoztatást
a 06 30 985 9499-es telefonszámon kérhet.

Tájékoztatjuk, hogy a SZÉPHŐ Zrt., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR
6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más jelölt általi betöltése esetén a részünkre megküldött
adatait, hozzájáruló nyilatkozat hiányában haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb
tájékoztatást www.szepho.hu honlapon talál.

Kereskedelmi vezetőt keresünk!

Olyan jó embert fogunk kiválasztani, aki képes vezetni
a hozzá tartozó embereket és területeket.
Meghatározó szempont a tisztesség, az elkötelezettség
és az együttműködés.
Felelősséget kell vállalnia, hogy a cégvezetés elvi irányítása mellett,
teljeskörűen és önállóan látja el vezetői feladatát.

Szeretnénk, ha az új kolléga
2020. január elején már csapatunkat erősítené.
Jelentkezés:

A fényképes önéletrajzot 2019.11.18-ig kérjük elküldeni
a kasztitamas@kendel.hu e-mail címre.

FEHÉRVÁR
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Öt csodaszép karácsonyi vásár Európában
A HETILAP

mányban található Aachen, melynek
patinás óvárosa különleges ünnepi
díszbe öltözve vonzza az érkezőket az
év utolsó heteiben. Rengeteg adventi
koszorút helyeznek el mindenütt, fényfüzérek borítják az épületeket és mézeskalács szobrok illatoznak városszerte. Az itteni mézeskalács egyébként
legendásan jó minőségű: mogyoróval,
mandulával, aszalt gyümölcsökkel
rakják tele vagy csokoládéba mártják.

Kovács V. Orsolya
Az észtországi Tallinn kapta tavaly az Európa legnépszerűbb karácsonyi vására címet. Elkalandoztunk
a legkedveltebb karácsonyi piacok kínálatában,
megnéztük, hova érdemes ellátogatni idén.

Brüsszeli romantika

Tallinn, Európa legszebb vására

ban gyönyörködhetünk az esztendő
utolsó heteiben. Nagy hangsúlyt
fektetnek arra, hogy a helyi és a világ
más tájairól származó kézműveseknek
és kisiparosoknak is megmutatkozási
lehetőséget adjanak: összesen kétszáznegyven bódéban kínálhatják portékáikat a Bourse környékén és a Place
Sainte Catherine mentén. A belga
gasztronómia hagyományok jegyében
mindent elárasztanak a helyi csokoládék és sörök, ünnepi cukros fánkok,

Fotó: pixabay.com

A belga főváros főterén, a Grand
Place-on éjszakai hang- és fényjáték-

Lengyel hagyományok
Fotó: en.wikipedia.org

Az European Best Destinations portál
minden évben megszavaztatja a látogatókkal a kontinens legnépszerűbb
karácsonyi vásárait. A lista élén, ahogy
tavaly mi is megírtuk, évek óta Zágráb
állt, három egymást követő évben
is első lett. Múlt évben, 2018-ban
azonban átvette a helyét az észtországi
főváros, Tallinn meghitt, csendesebb
hangulatú ünnepi piaca.
Ezen a legutóbbi listán egyébként egy
magyar dobogós is lett: a fővárosi Bazilika előtti bódésor és hangulatvilágítás
egészen a második helyig repítette a
rendezvényt. Az elmúlt években már
több cikkben is részleteztük, mely
magyarországi helyszíneket érdemes
felkeresni advent idején, és arról is
írtunk, hogy Európán belül merre
induljunk, ha varázslatos környezetre
vágyunk a karácsonyi hangolódáshoz.
Az említett 2018-as toplista viszont
még a korábbiakhoz képest is kínál bőven új, felfedezésre váró lehetőségeket.

Impozáns épületek karácsonyi kivilágításban az erfurti vásár idején

EGZOTIKUS UTAZÁSOK
adventi, szilveszteri és karneváli buszos utazások

Egzotikus utazásainkból:

A Halong-öböltől Angkorig
Thaiföld – a Távol-Kelet varázsa I.
Mesebeli India I.
Buenos Airestől Rio de Janeiróig
Varázslatos Mexikó

Adventi buszos utazásainkból:

+ rept. ill.
12 nap
4*,
12 nap
4*,
9 nap
4*,
11 nap
4*,
11 nap 4-5*,

Adventi barangolás Ljubljanától Grazig 3 nap
Karácsonyi vásár Salzburgban
3 nap
Adventi vásár Nürnbergben
4 nap

4*,
3*,
3*,

félpanzió
reggeli
félpanzió
reggeli
félpanzió

645.000 Ft
276.000 Ft
227.000 Ft
587.000 Ft
523.000 Ft

FEHÉRVÁRI INDULÁS
félpanzió
félpanzió
reggeli

60.500 Ft
64.900 Ft
64.700 Ft

5*-OS INDULÁSI GARANCIA

Lepje meg szeretteit utazási utalvánnyal!

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

FEHÉRVÁR TRAVEL

Székesfehérvár, Várkörút 40. Tel.: 22/321-871, 331-997, 321-821
R01364/1996/2000
www.fehervartravel.hu

csigából és kagylóból készült fogások.
A vásár a Fishmarketig tart, melyet
ilyenkor óriási jégpályává alakítanak
át. Mindezen látványosságokat pedig
egy közel ötven méter magas óriáskerékről is megfigyelhetik a látogatók.

Mézeskalácsvarázs Aachenben
A belga és a holland határ közelében, a
német Észak-Rajna-Vesztfália tarto-

Az egyik legnagyobb lengyel város,
Poznań is utolérhetetlen a karácsonyi hangulatkeltésben: a főtéren és a
környékbeli utcákban és kisebb tereken mindenütt felállítanak egy-egy
karácsonyfát. Az adventi vásár bódéi
is ellepik az utcákat és betlehemi
jászlakat is több helyen állítanak.

Lenyűgöző látvány Erfurtban
Még egy német város felkerült a listára: Erfurtba szintén érdemes ellátogatni ilyentájt. A középkori városrész
ódon épületei között különösen szívmelengetően mutatnak a karácsonyi
vásár pavilonjai. A meghitt fényekbe
öltözött utcákra özönlenek az emberek, hogy a tizenkét méter magas
karácsonyfa körül kortyolgassák a
forralt bort és a puncsot.

FEHÉRVÁR
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Készítsünk adventi asztaldíszt!
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Miért pont krétafesték?

A saját kezűleg készített lakásdekorációk,
különösen azok, melyeket az ünnepekre vagy
akár ajándékba szánunk, mindig kedvesebbek
a szívünknek. Csakhogy, ha nincs éppen nagy
rutinunk az ilyen jellegű alkotásban és azt sem
tudjuk, hogyan fogjunk hozzá, szükségünk lehet
némi útmutatásra.

Fotó: Kiss László

Erre gondoltak Puskás Regina és
Borbás Andrea, a RegAndina Alkotóműhely vezetői is, amikor szervezni kezdték az adventi asztaldísz készítő workshopjaikat. Nosztalgikus
hangulatú műhelyükben karácsonyi
zene és süteményfalatozás mellett
tanítják meg az érdeklődőknek
Gellér Gyöngyi virágkötő közreműködésével, hogyan készíthetnek
otthonukba (vagy akár ajándékba),
mutatós és trendi adventi dekorációt. A résztvevők a workshopon
megkapnak minden szükséges
kelléket és eszközt, csak az alkotókedvüket kell magukkal vinniük.
November 15-én és 22-én délután is
lehet hozzájuk csatlakozni.
Mi már betekintettünk a kulisszák
mögé, hogy feltérképezzük az elkészítés lépéseit:
• Az adventi asztaldísz a néhány
éve óriási divatnak örvendő
virágboxok mintjára egy papírdobozban készül. Különlegessége

Az idei karácsonyi színek nem sokban változtak, maradtak a pasztell, krém színek, a rózsaszín,
türkiz halványabb árnyalatai

az a Vintage Paint krétafesték,
mely nem csak szépen mutat és
könnyen kezelhető, hanem az
egészségünket és a környezetet is
kíméli.
• A doboz lefestése és száradása
után stencilezés (mintázás) következik, majd tűzőhabbal kitömjük
a dobozt.
• A gyertyák után először a nagyobb
dekorációs elemeket, tobozokat,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
VárosüzemelteSzékesfehérvár
MegyeiJogú
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
tési Szakbizottsága
bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
képeSzakbizottsága
bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
képező
ző alábbi
helyiségeket:
alábbi
helyiségeket:
Helyiség címe

Kelemen Béla u. 24. 28. jelű
Prohászka O. u. 29.

A festék felhasználása sokrétű, nem
csak bútorfestésre lehet használni,
hanem akár egy adventi asztaldísz
elkészítésénél is jó szolgálatot tehet.
Teljesen környezetbarát, sőt bababarát.
Gyerek- és bababútorokat is festhetünk
vele és gyerekek kezébe is nyugodt
szívvel adhatjuk. A festék Dániából
érkezik, hiszen az északi országok már
élen járnak a környezettudatos gondolkodásban. Jól kenhető és jól fedő vízbázisú festék, ötvenhét színben elérhető.
Zömében a vintage stílusba illeszkedő,
világos, pasztelles árnyalatokban, de a
bohó, loftos, industrial irányzatoknak
megfelelő erősebb színek is feltűnnek
a palettán. A festék teljesen szagtalan,
zárt térben is kényelmesen alkalmazható. Mivel elég sérülékeny, bútorviasszal
vagy lakkal ajánlatos záróréteget
képezni rajta.

Terület azonosító Megnevezés
szám
(m2)
GARÁZS/PINCE
20084
garázs
14
20479
pince
59

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA
6 hónap
1 év

360,50,-

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése
és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő
előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal,
önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn,
nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy
az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása
nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál
nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2019. november 15.

kicsi műfenyőket helyezzük fel.
Arra figyeljünk, hogy vagy állva
vagy fektetve, de mindegyiket
egyformán tegyük fel, különben
rendezetlen hatása lesz.
• A karácsony elmaradhatatlan része
az illat, ezért fahéj, csillagánizs
darabokkal még jobban feldobhatjuk a koszorút.
• Az örökzöldek nagyon szépen
mutatnak, viszont advent heteit

nem bírják ki a meleg szobában,
de szép, élethű utánzatok kaphatók már.
Bővebb információ és sok-sok fotó az
elkészítés lépéseiről az fmc.hu november 13-án megjelent Készíts adventi
asztaldíszt jó társaságban, környezetbarát módon című cikkében található.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A Városüzemeltetési Szakbizottság 17/2019. (XI.6) VSzB számú határozatával az
alábbi - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő - lakások bérbeadására
nyílt pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek részére:
Cím

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Gánts P. u. 1. 1/8.

44 m2

2

összkomfortos

24.200,-

Gánts P. u. 1. 3/18.

32 m2

1

összkomfortos

17.600,-

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon:
22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által
előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a
22/511-328 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban,
a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át,
vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. december 2-án 16.00 óra

A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. november 28. (csütörtök) 14.00 óra

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás
lehetőségét nem biztosítja!

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12
óra között.

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a
város honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Városüzemeltetési Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

FEHÉRVÁR

20

rejtvény

2019.11.14.

A HETILAP

Legutóbbi rejtvényünk első megfejtése egy dátum, amit szinte mindenki ismer, aki otthon van az egyházi ünnepekben, de az is, aki szereti a libahúst.
Mikor van Szent Márton ünnepe? A megfejtés: November tizenegyedikén.
A közelmúltban koszorúzással emlékeztek meg a magyar hősi halottakról
a Fekvő katona szobránál. Milyen alkalomból tartották a megemlékezést?
A helyes válasz a második megfejtésben található: Százegy éve ért véget az
első világháború.
Legutóbb Hosszú Levente hétszázmilliós gyógykezelésére gyűjtöttek orszá-

gosan, s alig pár hét alatt összegyűlt a kisfiúnak szánt pénzadomány. Nemrégiben pedig egy fiatal lány megsegítésére tartottak sütivásárt Fehérváron.
Ki ő? A harmadik megfejtés: Orosz Gina.
E heti rejtvényünk a Székesfehérvári Művészek Társaságának Téli Tárlatával foglalkozik. Az első megoldásból kiderül, hol nyílt meg a kiállítás.
A második rejtvényünk a kurátor nevét rejti.
A harmadik megfejtésből kiderül, hogy az idei tárlaton hány művész alkotását lehet megtekinteni.

FEHÉRVÁR
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A HETILAP

Balajthy Ferenc

Kaszás István

Mégis tovább él, – dobog
(Kisebbségmegőrző folyamodás)

Megszáradt a vér, Jézus teste morzsa,
Hol kereszt állott egykoron a hegyen,
Most kőtörmelék, és pusztaság sorra,Hogy hű társa itt senkinek ne legyen!
Folyók medre üres, tátog, mint a hal,
Kivágott fák csonkján kivár a bogár.
Esőért eseng szikkadt földben a mag,		
És halott virágszirom száll már odább.
Templompadban felejtett rózsafüzér,Hol van a pipacsos, sok győztes tüzér?
Csend csírázik éjruhában oly messze.
Kitépett szív mégis tovább él, - dobog,
Gyalázott zászlónk a tűzből fellobog,
Hogy a vég csicskását szélnek eressze!

Kovács András

Köd borult a Tiszahátra
Köd borult a Tiszahátra
Sűrű fojtó és nehéz
Rátelepült a lelkünkre
S a szívünket marja szét.
Nyolc hónapja fuldokolunk
Már szabadulni sem tudunk
A halálnak árnyékában
Búsan járjuk az utunk.
Tövissel van az megszórva
Kő sebzi meg lábaink
Bánatok közt szomorúan
Némán tűrjük a sok kint.
A sötétség mely körül vesz.
Már kétséggel fenyeget
Óh nagy Isten vidd el rólunk
A bánatot s a felleget.
Ha nem segitsz idejében,
Elpusztulunk, elveszünk
Csak tebenned van bizalmunk
Szánd meg árva nemzetünk.
De ha mégis úgy akarod
Uram, akkor meghalunk
Egy a bűnünk egy a vétkünk
Az, hogy magyarok vagyunk.

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

A Torony

A legelésző bárányfelhők is megálltak egy pillanatra ott
fenn a magasban. A szerelmes férfi a Tornyot találta legmegfelelőbb helynek, hogy élete nagy döntését meghozza. Azonban váratlanul eltűnt a Torony! A hírre azonnal
reagált a pénzpiac, a nemzeti valutában kibocsátott
kötvények ára zuhanórepülésbe kezdett. A tőzsdeguruk
tanácstalanok voltak, csak azt szajkózták, meg kell találni
a Tornyot. Még a műholdas keresők is kudarcot vallottak.
A szerelem ezúttal is legyőzte az észt, mégpedig idegenben, a ráció és a felvilágosodás hazájában. A Szajna- parti kis templom zongorája Liszt Szerelmi álmok darabját
zengte. Ettől a férfi révületben zuhant, és meglátta a
Tornyot. Becsületes honfitársunk annak rendje és módja
szerint a talált tárgyak osztályán leadta, ahol néhány
formanyomtatvány kitöltése után, álmos közönnyel át is
vették. Maga a nagy nemzet elnöke nyilatkozott.”Jó úton
jár az az ország, melynek ilyen nagyszerű fiai vannak.
Bakonyi István

Nem, nem soha, nem feledjük ezt a szép gesztust!” Az
elnök utóbbi sejtelmes kijelentése a Kárpát-medencében
különös izgalmakat váltott ki. A felhőkkel együtt várt a
férfi odafent az asztalnál. – Ha csillogó-villogó ruhában
jön, akkor részemről vége mindennek. Ha kávét vagy
rostos gyümölcslevet kér, akkor még maradok egy kicsit,
de aztán soha többé nem találkozom vele. De ha pezsgőt
kér – és itt ellágyultak az addig szigorú vonásai. – Van
önöknél Törley pezsgő? – csilingelt már az ajtóból a nő
hangja. A férfi lassan felállt. Mozdulataiban százévek
hajladoztak, imák és felajánlások foszlányait terelte be
szelíden a szél. Térdre ereszkedett a nő előtt és megkérte
a kezét. A kis terem közönsége feszült várakozásban franciául, angolul, spanyolul és japánul hallgatott. Az Igen,
mint csillogó csobbanó víz a szökőkútból, úgy tört ki a
lányból. A közönség lelkesen tapsolta az ifjú párt. Nem,
nem soha nem láttak még ilyet.

In memoriam Dobozi Eszter

Újra gyászol a magyar irodalom. Elhunyt Dobozi Eszter
József Attila-díjas és Magyarország Babérkoszorújával
kitüntetett költő és író. Férjével, Alföldy Jenővel többször
megfordultak Fehérváron és Zámolyon. A férj ugyanis
a zámolyi születésű Kossuth-díjas költő, Csanádi Imre
életművének legjobb ismerője.
*
A hetvenes évek vége óta jelenlevő költő már a pálya
elején feltűnt meditatív-intellektuális hangjával, ami
aztán később egyre sűrítettebb formában szólalt meg.
Tudatosan épülő életműve ma már kortárs líránk egyik
legegyenletesebb teljesítménye. Korai Utóhangjában így
ír: „minden út önáltatás? / minden úton levés / szemérmetlen becsapása / érzékeinknek?” Keleti gondolkodással
is érintkező kérdések ezek, tűnődés a belső útról. Már
akkor a felszín alatti rétegeket kutatja, és jól látszik hogy
a bölcselet is nagyon közel áll hozzá. Az út újra és újra
előkerül, egészen a kötetzáró, nem régen született Visszaút c. versig. Ez a mű gyönyörű záróakkord, az „égi-földi
pompa” lírája, s azt is sugallja, hogy a „visszaút” egyben a
hazafelé vezető út is.
Itt és másutt is fontos érték a zeneiség és a festőiség.
Miként a formai tökély is, amelynek egyik legszebb
bizonyítéka az Egy parány énekel c. szonettkoszorú.
Álom és valóság sajátos viszonyáról, vagy éppen a külső
káprázat vagy éppen a „bennünk őrült futás” rejtelmes, elvont, hétköznapi nyelven megfogalmazhatatlan
világáról. Másutt is jellemző, hogy Dobozi Eszter a
komor színeket festi meg verseiben, ám a líra gyönyörű
eszközeivel, az emberi sors énekeivel. Nagy beleérző képességgel, pl. ott, ahol Márai sorsát idézi meg, az íróét,
akit „senki sem / szólít, senki sem hív.” (San Diegóban
Márai…) (Más kérdés, és ez e költemény témája, hogy
az emigrációban élő alkotó konokul vállakta az elszigeteltséget.) S talán költőnk viszonylagos magányossága is
szerepet játszik ebben a beleérző képességben, bár az ő
magányossága alapjaiban különböző. Vannak például megszólítható költőtársai, többek között a Hová?
tanúsága szerint Buda Ferenc és mások. Bár van keserű
kérdése is ezzel kapcsolatban, ha a „ki hallja meg?”-re
gondolunk.
Szelíd hangon perel, ha kell, így kifejezvén a fájdalmat.
És nemcsak újmódi esti kérdéseket tesz föl, de ráfelel Babits földijének, Illyésnek Haza a magasban c. versére is.
„A tatár-, töröknél is rosszabb / ha jő…” – féle fájdalom és
keserűség történelmi érzékenységet jelez művében. (Ma-

gyar szonett 2002-ben) S miként észlelhetjük: az évszám
sem véletlen… Ekkoriban fölerősödik közéletisége, az
„Otthonuk disznók ólja” – féle keménységig. (Lappangani) És újra félteni kell övéit a heródesi rögeszméktől. Ám
nem fokozza túl ezt a hangot, és egészében véve inkább
jellemzi a már hangoztatott kristálytiszta szakralitás, az
örök dolgok igézete, a lírai meditáció. Ennek példája a
kötetcímadó mű, az Ahogy ő néz, ahogy ő lát is. A végén
arról, hogy „Nem éri el sírás, nem ér föl hozzá szó.” A
„kényes távolok” titkairól, rejtelmeiről. Az ember számára
alig fölfogható dolgokról. Az egyén vágyai beleolvadnak a
mindenségbe, az öröklét ígéretének világába. A Nyugatosok utódának is tarthatjuk Dobozi Esztert, aki ugyancsak
az örök emberi és természeti igazságokat kereső írástudók közé tartozik.
Halála az egyetemes magyar irodalom nagy vesztesége.
*
Dobozi Eszter

Jel
Év évre telt, s nem kaptam semmi jelt.
Hallgatagabb már nem lehet világod,
néma húzódozó rokon ilyen,
ki szégyenével megtagad, kiátkoz:
bolygó fiút, esett leányt, kitett
gyermeket… De ágyfejemnél ki állt ott,
ki óvott meg a nagy leszámolásnál,
s hozta békém, mely tagjaimba átszállt?

Egy hintaszékre
Húzott magába vissza,
mint a szökni készülőt
halk öböl, s kit sás, a nád
befont. Hiába issza
már nem múló alkonyok
színeit? Megszentülőn
tűnt időm hiába hív?
Bölcs erekben hő s a nedv
surrogott, jó áramok
futottak szerte, hol test
testével egybeforrt,
és óvott karja, háta:
mint élő elevenét,
úgy tartott, úgy ringatott

FEHÉRVÁR

22
A HETILAP

sport

Legyen fociünnep!

Disztl Péter megkerülhetetlen alakja
Székesfehérvár sporttörténelmének. A harminchétszeres korábbi
válogatott labdarúgót a Videoton
kiválóságaként ismerhették meg a
focirajongók, majd számos hazai és
külföldi klubban is bizonyította, hogy
nem hiába tartották generációja egyik
legjobb kapusának.
Számos bravúrt mutatott be a régi
Sóstói Stadionban, és természetesen
a magyar válogatott kapusaként a
Népstadionban is élményszámba menően láthatták vetődni a szurkolók.
Hogyan emlékszik vissza a brazilok
legyőzésére?
Óriási várakozás előzte meg a mérkőzést, nagyon nagy felhajtás volt, főleg
azért, mert ez volt az utolsó felkészülési mérkőzésünk a világbajnokság
előtt. Olyan felfokozott hangulat uralkodott, amelyet nagyon ritkán él meg
egy játékos, főleg úgy, hogy Németországból jöttek a brazilok, ahol 2-0-ra
kikaptak, és Franz Beckenbauer

Kép: Németh-Nagy Róbert

Németh Krisztián
November 15-én a Magyarország - Uruguay mérkőzéssel avatják fel az új Puskás Ferenc Stadiont.
Közel hetvenezren lesznek a lelátón, utoljára 1986ban a 3-0-ás hazai sikerrel záruló magyar-brazilon
voltak ennyien Magyarországon futballmeccsen. A
válogatott összeállítása akkor a Videoton legendás
kapusával, Disztl Péterrel kezdődött.

2019.11.14.

Disztl Péter harminchét alkalommal védte
a magyar válogatott kapuját, mérlege a
Népstadionban is meggyőző volt: tizennégy
meccsen csak kilenc gólt kapott, a legendás
arénában csak a hollandoktól és az osztrákoktól kapott ki vele a nemzeti csapat

óva intette őket, hogy vigyázzanak,
ugyanis a magyarok jobbak, mint a
németek. Szerencsére sikerült ezt az
állítást beigazolni.
Hatalmas tömeg volt a lelátón, milyen
volt ilyen közegben pályára lépni?
Akik itthon játszottak, azoknak
addig egy Ferencváros elleni meccs
volt a csúcs, az Üllői úton játszani
annak idején óriási dolog volt. Ezen a
meccsen nyolcvanezer szurkoló jelent
meg, és fantasztikus volt a hangulat.

Szenzációsan játszottunk, és végül
simán győztünk.
Amikor a brazilok éledeztek a gyors
bekapott gól után, akkor Walter Casagrandénak volt egy nagy lövése, amit
gyönyörűen lekapott a levegőből. Hogyan
emlékszik vissza arra a védésre?
Ez egy félfordulásból leadott lövés
volt a balösszekötőből, amelyet bal
kézre vetődve sikerült megfognom.
Úgy érzem, hogy az egész csapat
fantasztikusan játszott, lyenkor egy
kapus is feldobott hangulatban véd.
Ha egy portás kapott gól nélkül hoz
le egy meccset, az mindig pozitívum.
A későbbi világbajnok NSZK elleni
döntetlennel végződő mérkőzést is
lehozta kapott gól nélkül. Sőt 1985-ben a
három év múltán Európa trónjára felülő
hollandok ellen is játszott vb-selejtezőn.
Mit gondol, melyik volt a legjobb csapat:
a brazil, a holland vagy az NSZK?
Nehéz a válogatottakat rangsorolni,
főleg az ilyen nagy csapatokat, hiszen
minimálisak a különbségek. Mivel
én világéletemben német és Bayern
München szurkoló voltam, vagyok és
leszek is, így azt mondom, hogy a németek voltak akkoriban a legjobbak.
Később az elért eredményeik is ezt
tükrözték, hiszen 1986-ban világbajnoki döntőt játszottak, 1990-ben
pedig meg is nyerték a vb-t.
A ‘80-as években nagy hagyománya volt
a kettős rangadóknak a Népstadionban,

de a Videoton játékosaként ebben nem
lehetett része, mivel a fővárosi csapatok
szerepeltek a dupla derbiken. Van emiatt
hiányérzete?
Úgy érzem, hogy ez nem okozott különösebb problémát. Viszont, amikor
a Budapest Honvédhoz kerültem
egy óriási meccset játszottunk az
MNK-döntőben a Fradival, amely az
egyik legjobb mérkőzésem volt. Kár,
hogy tizenegyes nem volt, lehet, hogy
azt is megfogtam volna. Végül 1-0-ra
győztünk, nem sokkal előtte pedig
megnyertük a bajnokságot, így ez egy
dupla ünnep volt.
November 15-én is lesz ünnep, ugyanis
akkor csap össze Magyarország és Uruguay az új Puskás Ferenc Stadion avatómérkőzésén. Mit vár attól a találkozótól
úgy, hogy néhány napon belül Walesben
is pályára lép a nemzeti tizenegy, ahol, ha
győzünk, akkor biztosan Európa-bajnoki
résztvevők leszünk?
Óriási felhajtásra számítok, mivel ez
a stadion avatómérkőzése, ezért mindenképpen kiemelt meccsként tartják
számon, ám a Wales elleni meccs sokkal fontosabb. Mindegy mi lesz az eredmény Uruguay ellen, a lényeg, hogy
győzzünk Cardiff-ban. Úgy érzem, ha
Uruguay ellen nyerünk, de Walesben
kikapunk, akkor az egész nem ér semmit. Az a fontosabb összecsapás, de
azt kívánom, hogy az első meccs az új
stadionban igazi fociünnep legyen.

Előnyös helyzetben

Fotó: Simon Erika

Hetedik lett az öttusa Európa-bajnokságon,
ezzel olimpiai kvótát szerzett idén Demeter
Bence. Ennek birtokában nyugodtabban készülhet a következő feladatokra.

Egyelőre csak neki van olimpiai kvótája a
magyar férfi öttusázók közül

Érdekes évet zárt a Volán Fehérvár
világbajnoka, hiszen nem ért el kimagasló egyéni eredményt, viszont
olimpiai kvótát szerzett. „Örülök
a kvótának, de maradéktalanul nem
vagyok elégedett az évvel. Jó lett volna
egy pontszerző hely az Európa- és
világbajnokságon, sajnos a sérülések
közbeszóltak” - értékelte röviden
2019-et Demeter Bence.
Az olimpiai kvóta nem névre szól,
azt az országnak szerezte, de kétségtelenül helyzeti előnyben van.
Marosi Ádám, Kasza Róbert vagy
Regős Gergely, tehát a nagy hazai
ellenfelek ugyanis még nem szerezték meg az ötkarikás részvételi
jogot. Két magyar lehet majd ott
Tokióban. „A kvóta megléte annyit
jelent, hogy nem kell annyi versenyen
elindulnom, mint a hazai ellenfeleimnek, akik még küzdenek érte. Ki
tudom hegyezni a formám a jövő évi
világbajnokságra vagy éppen a budapesti világkupára, ami az egymás közti
versengésben jobban számít. Májusban
lesznek a nagyobb események, utána

jelöli ki a szövetségi kapitány, hogy
ki indulhat az olimpián. Úgy érzem,
jóval nagyobb esélyem van, mint négy
évvel ezelőtt. Megvan a kvóta, még

nem kifelé megyek a sportágból, és a
teljesítményem azt mutatja, hogy ha
egészséges vagyok, tudok jó eredményt
produkálni.”

Futás a krosszpályán

Fotó: Tirszin János

Somos Zoltán

KA kőszárhegyi motokrossz versenypálya ezúttal nem gépeket, hanem futókat „fogadott”.
Sőt, egyenesen marasztalt a hatalmas sárban, így komoly kihívás várta az első Csillagvölgyi
CrossFutás indulóit. Felnőttek, gyerekek és kutyák is futottak az ugratókon fel és le, mintegy
hetvenen teljesítették a 3200-9600 méteres távokat.
S. Z.

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.
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Sokat dobtak
Somos Zoltán
Több mint száz pontot szerezve verte a
Jászberényt az Alba Fehérvár a kosárlabda-bajnokságban. Most nehezebb meccsek, rangadók
következnek.

Volt mire emlékezni

és 107-72-re nyertek. „Történelmi” pillanat is akadt, hiszen most
először egy ikerpár mindkét tagja
pályán volt Alba-mezben, ráadásul
Takács Martin és Takács Milán is
pontot szerzett.
Ezzel ismét pozitív a fehérvári mérleg a bajnokságban, de a következő
meccsek talán jobban megmutatják, mennyire versenyképes
a csapat. Szombaton a negyedik
helyezett Körmend otthonában vár
rangadó az Albára. Az biztos, hogy
csak szigorúbb védekezéssel lesz
esély a korábbi Alba-klasszissal,
Justin Edwardsszal a soraiban felálló vasiak ellen. A következő hazai
meccsen pedig majd a Debrecen
lesz az ellenfél jövő szombaton.

Kaiser Tamás
Huszonöt év távlatából is embert próbáló az,
amit Mészáros János véghez vitt: harminchét
nap alatt 7160 km-t tekert Ausztráliában, persze ehhez kellett egy ütős csapat, aki segítette
mindenben. A negyedszázaddal ezelőtt történteket elevenítette fel az a bizonyos csapat
november 7-én, a hazaérkezés évfordulóján.

Négy sivatagon át, harminchét
napig tartott a 7160 km-es kaland.
huszonöt évvel ezelőtt 1994 őszén
Mészáros János áttekert Ausztrálián. November első csütörtökén
Mészáros és segítő csapata ismét

találkozott, hogy felidézzék az akkor történteket. Az ultratriatlonista
visszaemlékezve azt mondja, mivel
tisztességesen felkészült, nem volt
olyan nehéz vállalkozás ez, mint
amennyire egy laikus gondolná, de
persze kalandokban nem volt hiány.
Egy ilyen hosszú utat csak olyan
társakkal lehet zökkenőmentesen
végigcsinálni, akikben az ember
maradéktalanul megbízik. Az
akkori csapat nem csak jól tudott
együttműködni, hanem azóta is
barátként tekintenek egymásra,
és ez csütörtökön este tökéletesen
látszott is.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Soós György

Az első hat fordulóban minden
meccsét elveszítő Jászberény edzőt
váltott, ráadásul sok sérült miatt
tartalékosan érkezett, így nem
meglepő, hogy kevés ellenállásra
volt képes Fehérváron. Az Alba
sem játszott hibátlanul, védekezésében továbbra is vannak lyukak,
de ezúttal a jó dobóteljesítmény
elég volt a sima győzelemhez. Ötven százalékkal szórták a triplákat
Ljubicsicsék, összesen tizennégyet,
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A fiatalok lendületét vitte pályára Takács Martin (fehérben) a Jászberény ellen

Merre is jártunk? Kérdezik a résztvevők a fotón: Balról jobbra: Bokodi Béla tudósító újságíró, aki
humorával végig tartotta a lelket a többiekben, Dr. Herr Gyula, aki János és a többiek egészségére
vigyázott, Mészáros János aki végigkerékpározott a 7160 km-es úton és Szipola Antal, aki a technikát felügyelte, mellette precízen és megfontoltan vezette az expedíciót. Soós György fotós nincs
a képen, de mély emberségével, éleslátásával végig segített mindenkinek, megörökítve az utat.

Nemzetközi bridzsverseny Fehérváron
Kaiser Tamás
November 30-án rendezik a III. Székesfehérvár open bridzs páros versenyt, mely ezúttal
is nemzetközi lesz, hiszen Csíkszeredából és
Gyulafehérvárról is érkeznek indulók. Nevezni
még lehet.

A Videoton Oktatási Központ ad
otthont idén a III. Székesfehérvár
open elnevezésű páros bridzsversenynek. Huszonöt asztalnál száz
versenyző küzd majd az ötvenezer
forintos fődíjért, de további különdíjakat is kiosztanak majd a szervezők. Rakéta-díjjal jutalmazzák azt a

párost, amely a II. fordulóban az elsőhöz képest a legnagyobb különbséget éri el, valamint a legfiatalabb
duót is kiemelik. A verseny ezúttal
is nemzetközi lesz, hiszen határon túlról is érkeznek párosok, de
jelezte részvételét az egyik legtöbb
magyar mesterponttal rendelkező
Lakatos Péter is. A rendezvény
célja a színvonalas, izgalmas verseny lebonyolítása mellett a bridzs
népszerűsítése. A Fehérvári Bridzs
Klub kedden 17:30-tól Székesfehérváron, míg csütörtökön Sukorón
rendez klubnapokat, ahová várják
a játék iránt érdeklődőket.

Fotó: bridzsfehervar.hu

Nevezési határidő:
2019. november 20.

A bridzs még mindig egy nagyon népszerű kártyajáték
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TEHERBÍRÓ ÉS MEGBÍZHATÓ

2 2ÉV

GARANCIA 200 000 KM
FUTÁSKORLÁTTAL

Csak jogi személyeknek,
tehergépkocsi
vásárlása
Csak jogi személyeknek,
tehergépkocsi
vásárlása
és
további feltételek
és további feltételek
teljesülése esetén*
teljesülése
esetén*

ÚJGENERÁCIÓS 2.2 BlueHDi MOTOR
Akár 370 Nm/165 LE teljesítmény
NHP FIX 2,5% FINANSZÍROZÁS1
A jelenlegi finanszírozási ajánlat az MNB NHP Fix keretében belföldi székhelyű kis- és középvállalatok számára érhető el forint alapú, évi 2,5%-os mértékű fix ügyleti kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést
eredményező zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban, amelyhez kötelező teljes körű casco biztosítást kötni, ahol a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt. A konstrukció során a minimális finanszírozott összeg 3
millió forint, míg a választható futamidő minimum 36, maximum 96 hónap lehet. A finanszírozást a Peugeot magyarországi hivatalos márkafinanszírozó partnere, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. Az NHP Fix részleteiről a MNB
és a Merkantil Bank Zrt. hivatalos honlapján is tájékozódhat. Az ajánlat más finanszírozási konstrukciókra nem vonatkozik. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat. Önt terheli a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén
történő megszerzésére tekintettel fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. és a Fábián Kft.
fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát.
*Minden 2019. 10. 01. után készletlistáról történő vagy gyártásból megrendelt, minden belföldi székhelyű jogi személy részére új autóként értékesített Peugeot Boxer tehergépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári
jótállás mellé most +2 év kiterjesztett CarGarantie Promóciós Economy garanciát adunk ajándékba. A CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson
túl, az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 2+2 évig vagy 200 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó), további feltételek teljesülése esetén érvényes, CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
által nyújtott kiterjesztett szerződéses jótállás és a szerződéses gyári jótálláshoz képest a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződésben megjelölt korlátozott szolgáltatásokat tartalmazza. Az akció visszavonásig
érvényes, egyedi flottamegrendelésekre és flotta2 kategóriára nem vonatkozik. A gyári szerződéses jótállás keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben és
a Szerviz- és Garanciafüzetben foglalt feltételek és körülmények, míg a CarGarantie Promóciós Economy garancia szerződés keretében nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a CarGarantie
Promóciós Economy garancia szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import
Kft. és a Fábián Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletek keresse fel a www.peugeot.hu oldalt vagy érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseknél.
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A Peugeot Boxer NEDC szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása: 5,8–6,7 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátása: 153–172g/km.
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A Vörösmarty Rádió műsora november 16-tól 22-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 11. 16. szOMBat

2019. 11. 17. Vasárnap

2019. 11. 18. Hétfő

2019. 11. 19. Kedd

2019. 11. 20. szerda

2019. 11. 21. CsütörtöK

2019. 11. 22. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetések
– Schéda Zoltán műsora
10.10 Vadász – Horgász magazin
– Bokányi Zsolt műsora
11.10 Művésztársalgó –
Bóna Éva műsora
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14.10 Elsősegély Vendég:
Takács József
15.10 Ép testben jól élek
Vendég: Pletser Ádám
16.10 Filmkocka
17.10 Szombaton 5-kor ugyanott
– Sasvári Csilla műsora
Vendég: Kovacsics Imre
18.10 Könyvespolc – irodalmi
műsor Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19.00 Beszélgetés Mits Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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:
Szöllősi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
Menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 A család – sokat
dolgoznak a szülők
Vendég: Pap Csilla,
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Tornyai Gábor
12.10 Hogy készül a csokoládé
Vendég: Vizi-Demjén
Alma, Vizi Sándor
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 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.00 Hírösszefoglaló
– szerkesztő:
Germán Márton
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.00 Műsorvezető: Bóna
Éva – hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
14.10 Divat magazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
18.10 Nyelvstúdió – vendég:
Makói-Tóth Annamária
19.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
19.40 Sikerre hangolva
21.10 Koktél – magazinműsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális – napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő: Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
10.10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
10.10 Mesterségem címere
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Ficsóri Erika
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Praktiker – Barkács
Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
19.10 Hulladékmentes háztartás
– vendég: Kecskés
Tímea és Lippai Kitti
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
10.10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Germán Márton
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt – Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
19.10 Kresz-percek vendég:
Ábrahám Csaba
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazinműsor
színes beszélgetésekkel
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
10.10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.00 Hírösszefoglaló
– szerkesztő:
Romhányi Anikó
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
– hírszerkesztő: Bóna Éva
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15.10 Orvos válaszol Vendég:
Dr. Bráth Endre
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17.30 Aktuális – hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
18.10 Utazási magazin
vendég: Grosz Pálma
19.10 IR Klub vendég:
Hacsavecz Beatrix
19.40 Herbárium vendég:
Lencsés Rita
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális – napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zotán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sportműsor
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
10.10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Romhányi Anikó
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
– hírszerkesztő: Bóna Éva
Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Ocsenás Katalin
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető:
Galántai Zsuzsa
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő: Bóna
Éva. Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi – válogatás a
’90-es évek slágereiből
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális - napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

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

