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Polgármesteri online
fogadóóra
November 26-án, kedden délután négytől online fogadóórát
tart Cser-Palkovics András,
aki közösségi oldalán válaszol
a lakossági kérdésekre. A
Facebook-on kérdezheti bárki
Székesfehérvár polgármesterét.

Katalinok köszöntése
November 25-én, hétfőn
17 órakor a Liszt Ferenc
utcában, Kati néni szobránál Cser-Palkovics András
polgármester és Földi Zoltán
önkormányzati képviselő
köszönti a Katalinokat.
Közönségcsalogató utcajáték is lesz a Prikulicsok és
a Szabad Színház közreműködésével valamint az Alba
Régia Táncegyüttes szenior
csoportja és a Tilinkó zenekar vadonatúj műsorával. A
vendéglátásról a Hagyományos Piacokért Egyesület és
a Fehérvári Polgárok Egyesülete Gondoskodik. 18 órakor
interaktív táncmulatságra
várják az érdeklődőket a
Felsővárosi Közösségi Házba.
Közreműködik a TáncolKodó táncegyüttes és a Tilinkó
zenekar.

Rába Henrietta

Pótolni a pótolhatatlant

2019.11.21.

Ezen a héten kiemelt figyelmet kapnak a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központhoz tartozó
gyermekek. Idén már tizenkettedik alkalommal szervezték meg a Gyermekvédelmi Napok
rendezvényét.

Hétfőn sportos programmal kezdődött a megyei gyermekvédelmi
napok rendezvénye. A kicsik és nagyobbak talán ezt a novemberi hetet
várják a legjobban az év során:
ilyenkor kiemelt figyelmet kapnak.
Deresné Tanárki Mária, a Fejér
Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat intézményvezetője
elmondta: „Ez a programsorozat a
gyermekekért és a gyermekekről szól.
A megyében több mint nyolcszázötven
állami gondoskodásban élő gyermekkel foglalkozunk, próbáljuk pótolni a
pótolhatatlant részükre. Ebben olyan
családpótló ellátást biztosítunk, amely
a gyermek teljes körű ellátását, biztosítását jelenti, tehát a testi-lelki, érzelmi,
értelmi fejlődésükről gondoskodunk a
kollégákkal, nevelőszülőkkel együtt.”
Ellátogatottak a gyermekekhez
a Fejér Megyei Önkormányzat
munkatársai, a közgyűlés tagjai is.
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke hangsúlyozta:
„Kiváló alkalom ez arra, hogy megköszönjük a gyermekvédelmi rendszerben
dolgozóknak azt az áldozatos és kiváló

Milcsinszky Alajos emlékére

Kép: Megyeri Zoltán
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A gyerekek focitudásukat is összemérték. A játékba a Fejér Megyei Közgyűlés csapata is beszállt.

munkát, amit azon gyermekek testi és
szellemi fejlődése érdekében folytatnak,
akik sajnos saját családjukban nem
kaphatják meg a szükséges törődést.
Egyúttal felhívjuk a társadalom figyelmét, hogy élnek ilyen gyermekek a
megyében is, és lehetőségeihez mérten
mindenkinek kötelessége segíteni őket!”

A gyermekvédelmi napok keretében szerdán szakmai konferenciát
rendeztek, mely a mindennapi feladatellátás során felmerülő témákkal foglalkozott. A programot az
ENSZ gyermekjogi egyzményének
harmincéves jubileuma jegyében
szervezték.

Négy évtized távlatából

Fotó: Simon Erika

(1931–2019)

Életének nyolcvankilencedik
esztendejében tragikus hirtelenséggel elhunyt Milcsinszky
Alajos címzetes kanonok,
Székesfehérvár díszpolgára.
Milcsinszky Alajos Budapesten
született, majd Székesfehérváron érettségizett 1950-ben.
1956-ban szentelte pappá
Shvoy Lajos püspök. Plébánosként először Kápolnásnyéken
szolgált, majd 1977-től negyven
esztendőn át Székesfehérvár
különböző templomaiban: 1995ig a ciszterci, majd rövid ideig
a maroshegyi, végül 1996-tól
2017-es nyugdíjazásáig a szárazréti templom plébánosa volt.
Milcsinszky Alajos a közösségek kovásza volt a plébániákon,
minden korosztály számára
hitelesen adta át a keresztény

értékeket, közvetítette a keresztény kultúrát.
Lelkipásztori feladatai mellett
az egyházzene is fontos szerepet
töltött be életében. 1999 és 2006
között a Ciszterci Szent István
Gimnázium spirituális vezetője
volt. Tette mindezt csendesen,
higgadtan, szelíden, ugyanakkor
krisztusi határozottsággal. Sosem
engedett a külső nyomásnak, de
mindig kereste és megtalálta a
keresztény összhangot, a harmóniát, melyből a hívek gazdagon
meríthettek mindmáig. Számos
egyházi kitüntetése mellett
Székesfehérvár önkormányzata
2019 augusztusában a város díszpolgári címével köszönte meg
munkásságát.
Milcsinszky Alajos atyát Székesfehérvár önkormányzata saját
halottjának tekinti. Emlékét
megőrizzük.

Fél évszázada kezdődött Tóváros építése

Fotó: Molnár Artúr

Vakler Lajos

Az intézmény fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget a
Ligetsori Óvodában. Gelencsér Rita igazgató ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy ha az elmúlt
négy évtized történelmi távlatokban nézve ugyan nem is nagy idő, az intézmény történetében
büszkén vállalható múltat jelent.
G. P.

Ötvenéves a Tóvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet. A lakónegyed épületeit az ARÉV munkatársai
építették, 1974-re alakult ki a huszonkét épület. A Tóvárosi Általános Iskolában a kivitelezés
fázisait is bemutató kiállítás nyílt, mely november 29-ig megtekinthető.
R. H.
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Már épül a palotavárosi szabadidőpark
Kiss-Dávid Renáta
Palotaváros megújuló szabadidőparkja minden
korosztálynak kínál majd kikapcsolódási lehetőséget
Fehérvár legsűrűbben lakott városrészében. A
fejlesztés a Zöld város – Fehérvár tüdeje projekt
részeként valósul meg.

dolgoznak a területen, jelenleg a
központi nagy parkoló csapadékcsatorna-építése van folyamatban, de a
parkolószegélyezések is elkezdődtek.
„Idén mindenképpen szeretnénk eljutni
odáig, hogy befejezzük az alapozási munkákat, a jövő évben már a sportpályák, játszóeszközök, sétányok kialakítása várható,
amihez térfigyelőkamera-rendszer kiépítése
is kapcsolódik. Ezenkívül tematikus parkok
épülnek KRESZ-tanpályával, de lesznek
új homokozók, baba-mama hinták is.” –
mondta el Nagy Zsolt, a Közlekedési
Iroda vezetője.
Kialakítanak egy rendezvényteret
főzőtérrel, színpaddal, egy kisebb
játszótérrel, sportpályákkal, de lesz
bringapark, fitnesz- és kondipark épeknek és fogyatékkal élőknek egyaránt.
A beruházás keretében a tavak mellett
jelentős mennyiségű fát is ültetnek, és
megmarad a horgászok helye is.

A földmunkákkal még idén szeretnének végezni
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Korszerű játszótér a lakótelepen
A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta
Új játékok, zöldfelület és biztonság – több mint
tizenhárom és fél millió forintból újul meg
teljes egészében az Ybl-lakótelep előtti játszótér. Az első ütem már elkészült, a beruházás
tavasszal fejeződik be.

Új játszóvár és hinta várja a gyerekeket az Ybl-lakótelep melletti
játszótéren. Korszerű burkolat és
játékeszközök, hatalmas tér: minden adott a biztonságos és élménydús kikapcsolódáshoz a gyermekek
számára.

Bozai István városgondnok
lapunknak elmondta: „Négy új
játszóeszköz, egy szép hinta, játszóvár, hajóforma készült el a helyszínen. Ezek alatt komoly ütéscsillapító
is van. Ezeket végeztük el ősszel,
tavasszal pedig be is tudjuk fejezni:
hátravan még a park egy részében a
területrendezés, friss murvázás az
egész játszótéren és negyven méter
sövénytelepítés. De a régi játszóeszközök alatt is új ütéscsillapítót
telepítünk. A fejlesztés nemcsak a
közterületeken, a nevelési és oktatási
intézményekben is folytatódik.”

Fotó: Simon Erika

Fotó: Molnár Artúr

A fejlesztés palotavárosi tavakat érintő
része kilencszáznegyvenmillió forintba
kerül, és teljes mértékben európai uniós
támogatásból finanszírozzák. A városvezetés azt reméli, ha elkészül, az itt élők
életminőségét fogja javítani: „Nyilván
ilyen állapotban, amikor nagy gépek sarazzák az utat, kellemetlenséggel jár, és biztos
vagyok benne , hogy fognak érkezni kérdések arról, mi is fog itt történni.” – mondja
Viza Attila, a városrész önkormányzati
képviselője, aki a témában várhatóan
újabb lakossági fórumot szervez.
A szakemberek ugyanis már javában
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A park felújítása önkormányzati forrásból, több mint tizenhárom és fél millió forintból valósul meg

Fehérváron is elindult az országfásítás
Szabó Petra

A város vezetése fontosnak tartja,
hogy a megyeszékhely évről évre
zöldebb legyen, erre külön programot is indítottak Székesfehérvár
Zöld Tüdeje névvel: „A zöldterületek, parkok arányát folyamatosan
növeljük, ahogy a virágos rétek, kertek
arányát is. Különösen a sűrűn lakott
városrészekben nagy feladat, hogy
megtaláljuk azokat a helyeket, ahova
még fákat lehet ültetni.” – mondta
Cser-Palkovics András polgármester azon a jelképes faültetésen,
amellyel a megyében is elindították
az országfásítási programot. Ennek
keretében Fejér megyében több
mint ötven hektáron telepítenek
erdőt több településen is.
„Csak az első évben ötvenhat és fél
hektár új erdő kerül a megyénkben
beültetésre, ez több mint kétszázötvenhatezer új fát jelent. Székesfehérváron
túl hat vidéki helyszínen fásítunk, és
az elkövetkezendő három-öt évben ennek a számnak a tízszeresét, tehát több
mint kétmillió új fát szeretnénk Fejér
megyében elültetni.” – hangsúlyozta
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke.

Fotó: Simon Erika

Három csemete elültetésével Fejér megyében is
elindult az agrárminisztérium által meghirdetett országfásítási program. A most kezdődő
ültetési szezonban a huszonkét állami erdőgazdaság saját területein több mint ötszázötven
hektár új erdőt telepít, kétmillió facsemetét és
csaknem száz tonna makkot felhasználva.

Az országos program a fehérvári Petőfi parkban három fa elültetésével vette kezdetét

A fák elültetésében az állami
erdőgazdaságok vesznek részt – a
megyében a Vadex Mezőföldi Zrt.
jelenleg húszezer hektáros erdőterülettel rendelkezik, ezt bővítik.
„A klímaváltozás nagy kihívást
jelent nekünk, erdőgazdálkodóknak
is, ezért a szárazságtűrő és elsősorban az őshonos fafajokat preferáljuk,
azoknak az ültetését tervezzük.
Ennek megfelelően cser-, tölgy-,
kőris- és szilerdőkben kell, hogy
gondolkodjunk.” – mondta Majoros
Gábor, a Vadex Mezőföldi Zrt.
vezérigazgatója.
Az eseményen részt vett Feldman
Zsolt is. A mezőgazdaságért felelős államtitkár kiemelte, hogy a
következő fél éven belül több mint
ötszázötven hektárnyi új erdőt
telepítenek az országban, kétmillió
facsemetét és csaknem száz tonna
makkot felhasználva. A programmal ösztönözni kívánják az
önkormányzatokat, gazdaságokat
és a lakosságot is a fatelepítésre a
klímaváltozás elleni küzdelem sikeressége érdekében: „Ezzel tudjuk
növelni hazánk szén-dioxid-megkötő
képességét, tudunk olyan erdőket
létrehozni, fenntartani, melyek minden polgár jó közérzetét szolgálják az
elkövetkező időszakban.” – mondta
Feldman Zsolt, majd hozzátette, hogy a kormány a program
eredményeképpen a következő
három-öt évben huszonötezer
hektáros erdőterület-növekedésre
számít.
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A hivatal dönt – mit tehet a szülő?
A HETILAP

László-Takács Krisztina
Egyelőre még sok a bizonytalanság a köznevelési törvény módosításának végrehajtásával
kapcsolatban. A szülőknek és a pedagógusoknak a legnagyobb fejtörést az okozza, hogy a
következő, 2020 őszén kezdődő tanévben köteles elkezdeni az első osztályt minden augusztus
31-ig a hatodik életévét betöltő gyermek, azt
azonban, hogy a leendő elsős iskolaérett-e,
már nem az óvoda és a szülő dönti el, hanem
várhatóan az Oktatási Hivatal. Lássuk, mit
tudunk most és mire lehet számítani!

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti, tankötelessé válik.
A törvénymódosítás szerint a szülő
kérelmére egy egyelőre nem nevesített
felmentést engedélyező szerv (jelenlegi
információink alapján az Oktatási
Hivatal) döntése alapján a gyermek
további egy nevelési évig óvodai
nevelésben vehet részt.” – mondta
el lapunknak Mile Anikó. A Fejér
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
főigazgatója hozzátette, hogy az
a szülő, aki tankötelezetté vált
gyermekét még egy évig szeretné
az óvodában tartani, kérelmét
2020. január 1. és január 15. között
nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz. Az is nagyon fontos, hogy
január 1. előtt nem fogadnak be
kérelmet. – „Ha a szakértői bizottság
a szülői kérelem benyújtására nyitva
álló határidő előtt a gyermek további
egy nevelési évig óvodai nevelésben
történő részvételét javasolja, a szülői

Fotók: Kiss László

Még nincs végrehajtási rendelet

Karácsony Melinda szeretné, ha lánya még egy évet maradhatna az oviban

szabályozás változásának főbb vonalait. Erről különböző fórumokon,
konferenciákon a pedagógiai szakszolgálat munkatársai már tájékoztatást kaptak, most pedig várják a
végrehajtási rendeletet, ami pontos
információkat és részletes tájékoztatást ad majd a kérdésről. Addig
ennél többet nem nyilatkoznak. Az
azonban biztos, hogy a pedagógiai
szakszolgálat feladata érdemben
nem fog változni, hiszen a tanköteles korú gyermekek iskolakészültségi vizsgálatát eddig is végezték
és ezután is fogják: „A felmentést

bizottsága.” – mondta Mile Anikó.
Összegezve tehát: a szakértői bizottság ezentúl az iskolakészültségi
vizsgálatokat nem az óvoda, hanem
a felmentést engedélyező szerv
felkérésére végzi. Egyelőre nem
látható, mennyire fog növekedni
az esetszám, de a bevezetés évében
valószínűleg nagyobb mértékben
– állapítják meg a szakemberek:
„Tapasztaljuk a megnövekedett érdeklődést, de ez elsősorban a telefonon, e-mailben történő érdeklődésre
vonatkozik. Sok szülő fordul kérdéssel
hozzánk, de mivel még várjuk a pontos

A tanóra és a délutáni időszak is játékosan telik az előkészítő osztályban

kérelem benyújtására nincs szükség.
Ez azokra a gyerekekre vonatkozik,
akiknek a vizsgálati kérelme már
beérkezett a szakértői bizottságokhoz
és 2020. január 15. előtt elkészül a
szakértői véleményük.”
A törvénymódosítás meghatározta
a tankötelezettséggel kapcsolatos

lányom az óvónője szerint jövőre
kezdhetné az iskolát, mert szeret feladatokat megoldani, rajzolni, színezni.
Ugyanakkor mint majdnem minden
lány, meg akar felelni az óvodai elvárásoknak, ezért délutánra gyakran elfárad. Ilyenkor nyűgös és rosszkedvű,
nagyon érzékeny. Ha valaki megbántja,
képes napokig rágódni. A felnőttekkel
szembeni bizalmának, a kudarctűrőképességének és a koncentrációjának
is fejlődnie kell még. Mivel sok barátja
van, jól látom, mekkora különbség van
azok között, akik már betöltötték a
hatot és azok között, akik majd jövőre
fogják. Tartok tőle, hogy az iskolában
– mivel a közel egy év-másfél évvel
idősebbekkel járna egy osztályba – folyamatosan azzal szembesülne, hogy a
korából fakadóan lassabb vagy ügyetlenebb lenne. Én ettől a kudarcélménytől
meg akarom kímélni, ezért kérvényezni
fogom, hogy maradjon még egy évet!”

engedélyező szerv – valószínűleg az
Oktatási Hivatal – a szülői kérelmek
beérkezése után eldönti, hogy az adott
esetben indokolt-e a szakértői bizottság
kirendelése. Amennyiben igen, az
esetre vonatkozóan kirendelő végzést
készít, ekkor vonódik be a folyamatba
a pedagógiai szakszolgálat szakértői

törvényi szabályozást, türelmet kérünk
tőlük.”

Szülői szemmel
Megkérdeztünk egy érintett szülőt
is. Karácsony Melinda kislánya,
Adél júniusban lesz hatéves: „A

Kovács V. Orsolya

Miért maradna az óvodában?
Néhány hónappal az ötödik
születésnapja előtt állt meg először határozottan a tanszerekkel
telezsúfolt polcok előtt az egyik
szupermarketben, és választott ki
egy mozdulattal egy unikornisos
iskolatáskát meg egy tolltartót,
mondván, akkor ő most készen
áll az iskolára. Évek óta folyton iskolásat játszik a babáival,
pozitív ideái persze köszönhetőek
a hivatásáért rajongó általános
iskolai tanárnő nagymamának is.
Nem mondom, hogy nincsenek
félelmeink azzal kapcsolatban,
hogy érzi majd magát az iskolában. Jelenleg, hat év mínusz
két hónaposan légiesen könnyű,
mindössze tizenhat kiló. Szédítően élénk és aktív, ha tíz felnőtt
van körülötte, tízet köt le egyszerre. Egyetlen pillanatra sem
áll be a szája. Komolyan, még
álmában sem teljesen! Elég nehezen tudom magam elé képzelni,
amint fegyelmezetten, csendben
üli végig az egész délelőttöt az
iskolapadban.
De okos, értelmes és szomjazza a
tudást! Nem csak elfogult szülei
gondolják így, az óvodai hivatalos értékelések szerint is mindenben a korának megfelelően, jól
teljesít. Januárban született, így
ha májusban elballag, összesen
három és fél év óvodai életet
hagy már maga mögött. Aminek
egyébként élvezi minden percét,
ugyanakkor számolja a hónapokat az iskoláig. Már nagyon
régóta nem alszik nappal – vagy
csak nagy kínok árán. Márpedig
ha képes néma csendben fekve
bámulni a plafont minden ebéd
után majd két és fél órán keresztül, talán a tanórák végigülésével sem lesz olyan iszonyatos
problémája!
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Rockenbauerné Honfi Piroska és férje, Rockenbauer Lajos mindketten pedagógusok, akik saját
gyermekükön „kísérletezték ki” a tizenöt éve működő előkészítő osztály rendszerét

Már nem óvoda, még nem iskola?
A törvénymódosítás miatt egyre
többen foglalkoznak az úgynevezett
nulladik évfolyam gondolatával,
ami tulajdonképpen az általános
iskola előkészítő osztályának bevezetését jelentené. Ha az előkészítő
osztály terve megvalósulna, az
azt jelentené, hogy a halasztást
kapó gyerekek sem az óvodában
maradnának, hanem az iskolák
nulladik osztályaiban kapnának

Kurucz Tünde

felkészítést. Jelenleg Fehérváron és
környékén egyetlen intézményben
működik ilyen osztály. A Comenius
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű
Iskolában évek óta bejáratott rendszerben működik az 1. c osztály,
ahol ugyanazt a tantervet követik,
mint a többi első osztályban, a
különbség csupán annyi, hogy a
tizenkét-tizenhat fős osztályban az
egyéni igényekre jobban tudnak fókuszálni, és úgy osztják be a tanulási időt, hogy ha arra van szükség,

több idő jusson a játékra: „Nálunk
az előkészítő osztály tanítónője óvónő
is egyben, ezért pontosan tisztában
van azzal, melyek a nagycsoport és az
első osztály közötti átmenet feladatai.
Az első hónapban még van átmenet az
osztályok között, vagyis szeptember
végéig át lehet menni előkészítőből elsőbe és fordítva, hiszen a gyakorlatban
sokminden kiderül.” – magyarázza
Rockenbauer Lajos. Az igazgatótól
megtudtuk azt is, hogy a lehetőség
ellenére nincsenek nagy mozgások,
ugyanis amikor a gyerekek ebbe az
iskolába jelentkeznek, a pedagógusok a nevelési tanácsadóval és a
szülővel közösen döntenek arról,
hogy az előkészítő vagy az első
osztály lenne a jobb a gyereknek.
Az iskola célja tizenöt éve nem
változott: az 1. c osztály diákjainak
iskolaéretté segítése. Fejlesztik
a kitartó odafigyelést, a térbeli
orientációt, a térirányok felismerését, a szem-kéz koordinációt, az
alak-háttér megkülönböztetést, az
egyensúly-érzékelést a nagy- és
finommozgásokat illetve a ritmusérzéket. A tapasztalat azt mutatja,
hogy ez az egy év elegendő arra,
hogy a következő tanévben sikeresen birkózzanak meg a gyerekek az
első osztály kihívásaival. Ráadásul
a gyerekek szinte észre sem veszik
a különbséget, hiszen ugyanolyan
elsősökként vannak számon tartva
az iskolában, mint a másik két
osztály.
A törvénymódosítás hatására a
Comenius előkészítő évfolyamára
megnőtt az érdeklődés, ami azt
mutatja, hogy igény lenne ilyen
osztályra városszerte több intézményben is.

Milyen az iskolaérett gyerek?

Poór Zsuzsanna, egy több mint négy évtizedes
tapasztalattal rendelkező alsós tanítónő és
fejlesztőpedagógus azt mondta, a gyerekek
nagy része hatéves korára nem válik automatikusan iskolaéretté.

„Ahogyan gyermekeink nem
egyszerre tanulnak meg járni és
beszélni, úgy az iskolaérettség sem
egyszerre következik be. Óva intek
mindenkit, hogy gyermekét idő előtt
beiskolázza! Semmiről sem marad
le, sőt egy év alatt szociálisan,
fizikailag és szellemileg is látványos
változás lehet az érésében. Így nem
megy el a kedve a tanulástól, ezáltal
megóvjuk a kudarctól a gyereket
és a szülőt is!” – hangsúlyozta a
pedagógus, majd kiemelte: egy
gyermek iskolaérettsége sok
tényezőtől függ. Ezek közül az
egyik a testi fejlettség. Egy nagyjából 120-130 centi magas, 20-22
kilós gyerek fizikálisan is bírni
fogja a megnövekedett terhelést.
A fogváltás tájékoztatást ad az
idegrendszer állapotáról. Jó,
ha ez már az iskolakezdés előtt
lezajlik!
Az ép érzékszervek is nélkülözhetetlenek, például a jó hallás-látás,
a tiszta beszéd, mert ezekkel
megelőzhető a tanulási zavarok jó
része. Lényeges a finommotorika,
a térbeli tájékozódás és a vizuális

megfigyelőképesség megléte. A gyakorlatban ezt jól jelzi, hogy a gyerek
tud például cipőt fűzni, csomót kötni. A váll és a csukló mozgásának
egymástól függetlennek kell lennie.
A szem és a kéz koordinációjára
is szüksége van a gyereknek, ha
vonalrendszerben akarja elhelyezni
a betűket. Ez a legtöbb hatévesnél
még nincs meg, mert később következik be a kézközépcsontok érése.
A helyes eszközhasználatra, többek
között a ceruzafogásra is érdemes
odafigyelni! Rossz fogással sokkal
nagyobb erőfeszítést jelent az írás.
A nagy mozgások összerendezettségét is célszerű megnézni. Ezek
közül kiemelten fontos a helyes
kúszás, mászás, lábujjhegyen
járás, guggolás, szökdelés. Ha a
leendő kisdiáknak bizonytalan az
egyensúlyérzéke, akkor könnyedén
figyelem-, koncentráció- és magatartászavaros lehet.
Az irányokat is biztosan kell tudnia: „Akkor hibátlan a bal vagy jobb
oldali dominancia, ha a szem, a kéz
és a láb esetében is egy oldalra esik.
Ellenkező esetben gyakran előfordulhat
beszédzavar vagy számolási nehézség.”
Egy iskolaérett gyereknek meg
kell különböztetnie az alakot a
háttértől. Ha ez hiányos, akkor
könnyedén elterelődik a figyelme
az olvasott szövegről. Szóban
el kell különítenie a hangokat
egymástól, meg kell hallania az

időtartamot. Ezek nélkül nincs
jó helyesírás!
Rendelkeznie kell egy alapszókinccsel és egy adott képről
összefüggő mondatokban kell
beszélnie. Az általános tájékozottság is alapkövetelmény. Például
tudja a nevét, lakhelyét, születési
évét, szülei foglalkozását. Ismerje
az évszakok, hónapok, napszakok
változását.
Rendkívül fontos, hogy a gyerek
képes legyen elemi gondolkodási
műveletek elvégzésére, következtetések levonására, problémák megoldására. Az auditív és
vizuális emlékezet fejlettsége is
lényeges. Legyen jól rögzíthető és
tartós a figyelme! Ennek hiányában magatartási- és beilleszkedési
zavar léphet fel.
Egy iskolaérett gyereknél már
kialakult a feladattudat és feladattartás. Megérti, hogy van kötelessége és ennek akkor is eleget tesz,
ha éppen nincs hozzá kedve. Jó a
kudarctűrő képessége: elfogadja,
hogy nem minden sikerül elsőre.
Jó a felnőttekkel való viszonya,
ezért bármilyen esetben bizalommal kér segítséget.
A pedagógus ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs olyan gyerek,
amelyik mindegyik kritériumnak
tökéletesen megfelelne, de ha már
zömében jellemzőek rá, akkor
iskolaérettnek tekinthető.

Kurucz Tünde

Teher alatt nő a pálma?
Tizenöt évvel ezelőtt, gimnazista koromban volt egy
zseniális matektanárnőm, Ili
néni. Nyugdíj előtt állt néhány
évvel, de olyan hévvel tartotta
az órákat, mintha akkor kezdte
volna a pályát. Azt vallotta:
sokkal jobban megmarad az új
ismeret, ha mi magunk jövünk
rá, ezért rengeteget kérdezett.
Néha negyvenöt percben csak
olyat játszottunk, hogy szöveges
matekpéldák lényegét kellett
egy szóban összesűrítenünk, de
arra is akadt példa, hogy egy
iskolai konfliktust elemeztünk
ki. Ili néni úgy volt szigorú,
hogy közben éreztük: szeret
bennünket.
Az érettségi évében hetente
kétszer bejött nulladik órát tartani, hogy jusson elegendő idő
a gyakorlásra. Így volt olyan
napunk, ami dupla matekkal indult. „Teher alatt nő a pálma!”
– mondogatta nekünk, amikor
az első matekóra után kissé
elcsigázva ültünk a padban.
Végül a befektetett szellemi és
lelki munkának meglett az eredménye: mind a tizenvalahányan
ötösre érettségiztünk matekból
emelt szinten.
Az elmúlt hetekben sokszor
eszembe jutott Ili néni, amikor
azon gondolkodtam, mit tegyek
jövőre a most öt és fél éves
fiammal. Még szeptemberben
úgy vélekedtünk a férjemmel,
maradjon egy évet az oviban.
Jót tesz neki, lelkileg és fizikailag is megerősödik.
Az elmúlt két hónapban viszont
szemmel láthatóan rohamtempóban fejlődött, ezért elbizonytalanodtunk. Ehhez az is
hozzájárult, hogy a közoktatási
törvény módosítása miatt nem
tudni, hány gyerek maradhat az
óvodában.
Hová kell beküldeni a kérvényt? Milyen hosszú, men�nyire mély indoklást kell írni,
hogy Pesten egy hivatalnok
továbbküldje a helyi pedagógiai
szakszolgálathoz? Mennyire
lesz részletes az iskolaérettségi vizsgálat? Beleférünk-e
az időbe? Egyáltalán milyen
környezetben fejlődne tovább
a gyerek? Egy vegyes ovis csoportban, ahonnan már hónapok
óta hiányzik egy óvónő? Egy
hagyományos padba ültetős,
közel negyvenfős első osztályban, ahol garantáltan becsúszik
néhány kevésbé iskolaérett
gyerek?
Csak várunk, mérlegelünk,
nézegetjük az iskolákat, tanítópárosokat. Egy-két nyílt napra
biztosan elmegyünk. Még az is
lehet, hogy valamelyik annyira
megtetszik, hogy szeptemberben
mégis elkezdi a gyerek az iskolát, mert lehet, hogy Ili néninek
van igaza, és teher alatt tényleg
nő a pálma!
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Újszövetség-maraton új formában
Rába Henrietta
Adventkor a karácsonyra hangolódásban, a lelki töltekezésben
segít az Újszövetség-maraton, amit már nyolcadik alkalommal
szervez meg a Vörösmarty Színház. Az idei rendezvény megújult
formában várja az érdeklődőket.

A tavalyi Újszövetség-maratonon több mint
százan vettek részt és huszonkét órán át tartott.
Advent első vasárnapján idén is a színpadi
függöny előtt szólal meg a szentírás, azonban
máshogyan, mint eddig: 2019-ben a szöveg
teljessége helyett a tanítást helyezik előtérbe. A
felolvasás így négy órára rövidül.
„Ez a négy óra nem csonkítást jelent, hanem

2019.11.21.

Nem szabad félvállról venni a telet!

A HETILAP

koncentrációt. Ebben a négy órában szeretnénk
koncentrálni a négy evangéliumra és azokra az epizódokra, melyek Jézus életét és tanítását jelentik.”
– mondta Szikora János színházigazgató.
Spányi Antal megyés püspök szerint amikor az
egész újszövetséget olvasták fel kevesebb mint huszonnégy óra alatt, az nagy teljesítmény volt, de alig
hallgatták végig a résztvevők: „Ha erre rátalál valaki
és tud rá négy órát szánni, úgy találkozik Jézussal, hogy
az egész életét, tanítását hallhatja, befogadhatja.”
„Isten igéje nem ünnepi torta, hanem mindennapi
kenyér!” – mondta a program kapcsán Szász
Zoltán református lelkész, aki szerint akik
eljönnek, arra a négy órára leállnak, kikapcsolnak és Isten igéje szólhat abban a csendben.

Szabó Petra
Az egyenruhások felkészültek a télre. Fontos,
hogy mindenki más is tegye meg, hogy a hideg
hónapok és az ünnepek békében teljenek.
Elég néhány óvintézkedés, ami akár életet is
menthet!

Nagyon fontos tudni, hogy a
szén-monoxid néma gyilkos:
sokáig, amíg a gáz koncentrációja
el nem ér egy szintet a vérben,
tünetmentes. Viszont a szén-monoxid-érzékelők ezt már mutatják.
Ha bárki hányással, hányingerrel,

fejfájással, esetleg eszméletvesztéssel, görcsrohamokkal járó rosszullétet tapasztal, azonnal hagyja el a
helyiséget, amit ki kell szellőztetni,
majd azonnal tárcsázni a 112-t. A
mentők az elmúlt fűtési szezonban
ötven szén-monoxid-mérgezéses
embert láttak el a megyében. Köztük voltak enyhe esetek, de volt, aki
nem élte túl.
Az első begyújtás előtt minden
esetben ellenőriztetni kell a fűtőberendezéseket, kéményeket! Nemcsak a szén-monoxid, de a füst és a
kéménytűz is veszélyes.

Fotó: Kiss László

Fotó: Szabó-Bisztricz Anett

A magyar szent család oltalmában

Éljünk tudatosan, szemeteljünk kevesebbet!
Rába Henrietta
Elindult az Európai hulladékcsökkentési hét,
amihez idén először a Depónia Nonprofit kft.
is csatlakozott. A cég a munkatársainak és
a lakosságnak szóló programokon keresztül
próbálja felhívni a szeméttermelés elkerülésére
a figyelmet.

Fotó: Kiss László

Egy év alatt Székesfehérváron
százezer tonna szemetet szállít el a
Depónia Nonprofit Kft. Ez a hatalmas mennyiség odafigyeléssel jóval
kevesebb is lehetne. A hulladékcsökkentés hetét a tudatosabb élet
reményében hirdették meg szerte
Európában. Az idei évben csatlakozik először a Depónia Nonprofit
Kft. ehhez az akcióhoz. Különböző
programok keretében a hulladékcsökkentés kapja a főszerepet ezen
a héten a cégen kívül és belül.

Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta:
„Elsősorban a papír és a műanyag
mennyiségét igyekszünk csökkenteni,
amiből nálunk házon belül a legtöbb
keletkezik. Megszüntetjük például a
PET-palackok használatát, így ebből
származó hulladékot sem termelünk.
Papírt muszáj használnunk, de ennek
az újrahasznosítását igyekszünk megoldani azzal, hogy firkapapírt állítunk
elő.”
A már nem szükséges papírlapok
egyik oldala ugyanis még használható, így oktatási intézményekbe,
óvodákba kerülnek majd.
Csütörtökre a szelektív hulladékgyűjtésről szóló film bemutatójával
készül a Depónia, pénteken pedig
egy gardróbcserén a már nem használt ruhák kerülnek új tulajdonosokhoz.

Járjunk nyitott szemmel, vegyük észre magunk körül, hol tudnánk csökkenteni a hulladékmennyiséget! Erre a lehetőségre hívja fel ez a hét a figyelmet a Depóniánál.

Közös tájékoztatót tartott a Kémény Zrt., a megyei katasztrófavédelem és a mentőszolgálat

Rajzpályázatot hirdetett a SZÉPHŐ
Csabai Dorina
A SZÉPHŐ Zrt. idén ünnepli fennállásának
hetvenedik évfordulóját. A jubileum alkalmából szervezett számos program között egy
rajzpályázatot is meghirdetett a szolgáltató
a székesfehérvári óvodások és általános
iskolás alsós diákok körében.

A kiírás célja az volt, hogy
Donácziné Meiszter Orsolya „Egy
boldog születésnap” című meséje
által a rajzolók megéljék a születésnapok és az évfordulók lényegét, az
együtt eltöltött örömteli pillanatok
fontosságát. Valter, a 70 éves kazán

történetén keresztül, a felkészítő
pedagógusok munkája nyomán, a
gyerekek számára kiderülhetett az
is, hogyan néz ki egy ilyen berendezés, és mire használjuk otthonainkban. A zsűrinek nem volt könnyű
a választás, hiszen a beérkezett
rajzok egytől egyig szívvel-lélekkel,
nagy gondossággal elkészített, aprólékosan kidolgozott műalkotások
lettek. A helyezést elért óvodások
és kisiskolások nemcsak saját
maguknak, hanem intézményük részére is értékes ajándékutalványokat vehettek át egy kisebb díjátadó
ünnepség keretében.

Fotó: Kiss László

Múlt szombaton délelőtt közös imaórát, majd koncelebrált püspöki szentmisét tartottak a
magyar szent család tiszteletére. Spányi Antal megyés püspök az egyházközségekből érkező
családok jelenlétében Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt a szent család
oltalmába ajánlotta a családokat.
L-T. K.
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Vakler Lajos

Az est résztvevőit Gesztesi Béla, a
VOSZ Fejér megyei elnöke illetve
Székesfehérvár önkormányzata nevében Lehrner Zsolt alpolgármester
köszöntötte: „A kis- és középvállalkozások mindennapjai a közösségről szólnak. Munkahelyeket biztosítanak és a
beruházásokkal egyre több családnak
adnak lehetőséget, hogy az egzisztenciális biztonságukról gondoskodni
tudjanak Székesfehérváron.” – emelte
ki beszédében Lehrner Zsolt.
Perlusz László, a Vállalkozók
Országos Szövetségének főtitkára
az országos díjat alapító Demján
Sándor gondolatait idézve köszönetet mondott a helyi vállalkozók
összefogásáért, mely lehetővé teszi,
hogy minden évben átadják a rangos elismeréseket.
A Fejér Megyei Príma díj átadását a
fehérváriak évről évre egyre nagyobb
figyelemmel kísérik, hiszen önmagában már a jelölés is komoly rang,
amit nem lehet véletlenül elérni.
Ebben az esztendőben Príma díjat
vehetett át Kubik Anna színmű-

Kép: Zsiday Ádám

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Fejér Megyei Szervezete tizennegyedik
alkalommal adta át a Fejér Megyei Príma díjakat.
Az elismeréseket olyan személyeknek ítélték oda,
akik saját területükön maradandót alkottak.

Idén is jó helyre kerültek a rangos elismerések

vész, aki számtalan székesfehérvári
kötődéssel rendelkezik. Ugyancsak
Príma díjat érdemelt ki a kuratórium döntése alapján Abkarovits
Géza sebész. A rangos kitüntetés
harmadik díjazottja Józsa Dávid
világbajnok műrepülő pilóta, a
fehérvári repüléstörténet egyik
elkötelezett kutatója.
A közönségdíjat Fekete-Cseri Zsuzsanna mozgásterapeuta vehette át.

Különdíjas lett Kiss László fotóriporter, a Fehérvár Médiacentrum
munkatársa, aki fotóival és művészi
alkotásaival hosszú ideje a fehérvári fotográfia egyik meghatározó
személyisége.
A művészeti díjat ebben az évben
Koczor Attila festővésznek ítélte
oda a szakmai grémium, akit édesanyja képviselt a gálán. A gálán
került sor Az év Fejér megyei vállal-

kozója díjak átadására is, melyeket
hét sikeres vállalkozó vehetett át.
A sóstói stadion rendezvénytermében tartott esten fellépett a Stringers vonósnégyes, majd a Sárrét
Táncegyüttes és a Hermann László
Zeneművészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai,
az Akro Dance TáncStúdió csapata
valamint Ferenczy-Nagy Boglárka
énekes és zenekara.

Esélyteremtési díj a Hatpöttyösnek
Vakler Lajos

Az elismerést évről évre olyan
szakmai csoportok érdemelhetik
ki, amelyek az esélyteremtésben,
a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok és az emberi méltóság
védelmében végeznek kiemelkedő
tevékenységet.
„Ez tulajdonképpen egy összegzés
számunkra, hogy amit elhatároztunk,
amiért dolgozunk, azt hogy sikerült
megvalósítani. Most egy kicsit megállhatunk és örülhetünk. A kitűzött
célokból, melyekkel indultunk, mind
a három teljesült illetve folyamatosan
dolgozunk értük. A csapatunkban
mindenki megváltozott munkaképességű vagy valamilyen sérüléssel élő.
Másrészt igyekeztünk olyan ételeket
kínálni, egy olyan új gasztronómiát
megvalósítani, ami szintén célunk
volt, és amihez van egy nagyon fiatal
és tehetséges segítő partnerünk, a
konyhafőnök, aki tegnap vehette át
mesterszakács-oklevelét. A harmadik

Fotó: Kiss László

Rangos elismerést vehetett át a Hatpöt�työs Étterem: a tolerancia világnapján Kásler
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai
munkája elismeréseként Esélyteremtési díjat
adományozott a Hermanné Nagy Vera által
vezetett étteremnek.

Mert kell egy csapat!

kiemelten fontos célunk pedig az, hogy
részt vegyünk a speciális képzésben.
Ez jelenleg is eredményesen zajlik
nálunk, hiszen az Ezredéves iskola középsúlyos értelmi fogyatékos

gyermekei járnak hozzánk szakmai
gyakorlatra. Nagyon örülünk a díjnak,
úgy érezzük, hogy ez valóban elismerése annak a munkának, amit évek
óta csinálunk. Azt üzenjük minden

egykori és jelenlegi dolgozónak, hogy
igenis érdemes ilyen lelkesen, büszkén
dolgozni a Hatpöttyös Étteremben!”
– osztotta meg véleményét lapunkkal Hermanné Nagy Vera.
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Sziebert Gergely a Magyar Állatorvosok Világszervezetének új elnöke
A HETILAP

Vakler Lajos

A Kárpát-medence minden országából érkeztek küldöttek a kongresszusra

állatorvosok szakmai és kulturális
kapcsolatrendszerének kiépítése
és fenntartása illetve a magyar állatorvosi hagyományok megőrzése és
továbbadása.
„Egy ilyen nagy múltú szervezet azzal,
hogy ennyi ideig fenn tudott maradni,

A mi Vízivárosunk
Vakler Lajos
Megjelent Rostási Szabó Imréné Hegedűs Mária új kötete, A mi Vízivárosunk. Az ízig-vérig
lokálpatrióta szerző ezúttal otthonát, szűkebb
környezetének múltját mutatja be.

jait, egykori épületeket, köztereket
egyaránt.
A szerző gondolatsora rávilágít
arra, miért is fontos számunkra
ez a hiánypótló, múltidéző kötet:
„Ebben az időben születtünk és nőttünk felnőtté a Vízivárosban mi, akik
szeretnénk életünknek ezt az időszakát
– ha foltokban is – visszaidézni, mert
a háború pusztító évei és a vízivárosi
panelvárosrész felépülése között is
történtek említésre méltó események,
éltek itt tiszteletet és megbecsülést
érdemlő emberek, akik nagyon sokat
tettek városom dicső múltjának méltó
folytatása érdekében.”

A kötetbemutatón Demeter Zsófia történész köszöntötte az olvasókat

A Magyar Állatorvosok Világszervezete a felsorolt célokat országhatárokra és állampolgárságra
való tekintet nélkül, a meglevő
állatorvos-szervezetek és intézmények bevonásával és támogatásával
igyekszik megvalósítani.

Agrárakadémia a fenntartható városért

Kép: Zsiday Ádám

A kötet a tizenkilencedik század
elejétől kalauzol el bennünket a
városrész múltjában. Hiteles forrásként, elsődleges adatközlőként
ismertet meg bennünket azzal az
úttal, amelyet a történelmi időszakban bejártak az ott élők. Megismerhetjük az iskolát, az iskolásokat, a
tanárokat, az iparosok mindennap-

csak jó úton járhat. Én sem mondtam
mást a székfoglaló beszédemben, csak
azt, hogy ezt az utat szeretném továbbvinni: megpróbálom egyben tartani a
magyar állatorvosokból álló tagságot.”
– tette hozzá a frissen megválasztott elnök.

Vakler Lajos
Agrárakadémia keretében vitatták meg a Corvinus Egyetemen a környezetvédelem aktuális
kérdéseit. A szakemberek szerint minden
eddiginél nagyobb figyelemre van szükség
a klímaváltozás és a globális felmelegedés
kérdéseinek megválaszolására.

Fenntartható város, városfásítás,
zöldfelületi rendszerek címmel
szervezett agrárakadémiai fórumot
a Magyar Mezőgazdasági Kft. és
a Budapesti Corvinus Egyetem
Székesfehérvári Campusa. A
rendezvény témáit a fenntartható
város, városfásítás és a települé-

sek zöldfelületi rendszerei adták.
A konferencián elhangzott, hogy
a 21. században a fenntartható
fejlődés záloga a klímaváltozás
megelőzése, az urbanizáció kihívásainak megválaszolása lesz. A
résztvevők egyetértettek abban,
hogy az előttünk álló környezetvédelmi problémák globális, rendszerszerű jellegéből következik,
hogy a hosszú távú fenntarthatósági céljaink eléréséhez alapjaiban
kell megváltoztatni az alapvető
társadalmi rendszereket, különösen az élelmiszerrel, az energiával,
a mobilitással és az épített környezettel kapcsolatosan.

Kép: Zsiday Ádám

Ebben az évben ismét Budapesten
gyűltek össze a világszervezet tagjai
egy kétnapos konferenciára, ami
egyben tisztújító közgyűlés is volt.
A küldöttek egyhangúan választották meg Sziebert Gergely Fejér
megyei főállatorvost a világszervezet elnökének.
„A Magyar Állatorvosok Világszervezete egy huszonkét éve alakult és azóta
folyamatosan működő szervezet. Egy
elnöke volt eddig, az alapító elnök, aki
ebben az évben visszavonult. A tagság
új elnököt választott. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy valamennyi
régióból rám érkezett javaslat, és a régiónk közgyűlésén mindannyian engem
választottak meg jelöltként, majd a Magyar Állatorvosok Világszervezete tagságának küldöttei egyöntetűen engem
választottak meg elnöknek.” – mondta
el lapunknak Sziebert Gergely.
A Magyar Állatorvosok Világszervezete 1997-ben az anyaországban
és a világ más országaiban élő magyar állatorvosok által életre hívott
szervezet. Céljai között szerepel
a világ bármely táján élő magyar

Fotó: Sziebert Gergely archív

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Állatorvosok Világszervezete. A következő időszakra
Sziebert Gergely Fejér megyei főállatorvos
kapott elnökként bizalmat a küldöttektől.

A fórumon Biza Klára, a Kertészet és Szőlészet folyóirat főszerkesztőjének előadását is meghallgathatták a résztvevők
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Beszélgetés Ujházi Péterrel

László-Takács Krisztina

Csinálhattam volna nagyobb képeket – Izinger Kati gondolta, hogy
kifejezetten ebbe a térbe, a Csók
képtárba való nagy munkát készíthetnék. Egyszerűen mondtam,
hogy most ez nekem nem passzol.
Megrendelésre vagy akár baráti
kérésre is nagyon nehéz alkotni.
Ez bánt téged?
Persze. Nagyon megbántottam magamat ezzel. Most úgy képzelem,
hogy ez a kiállítás rám is hatással
lesz, és én is elkezdek újra úgy
működni, mint korábban.
Összegző kiállításra készülsz?
Az eddigi működésem témáit,
technikáit vonultatja fel a tárlat. A
teljesen figurális ábrázolástól indul
és sok változaton át jut el a mostani
állapotig.
Megvan az az időszak, amikortól a
beérett Ujháziról beszélhetünk?
Harmadikos gimnazista voltam,
amikor szakkörbe kezdtem járni,
majd a hatvanas években a Képzőművészeti Főiskolán kezdtem el
nagyon intenzíven készülni arra,
hogy festő legyek. Ebben az időben
a mesterek választottak maguknak
tanítványt, így kerültem Bernáth
Aurél osztályába. Ő nagyon nagy
hatással volt rám. Aztán amikor a
főiskola után hazajöttem, kellett
idő, hogy megtaláljam a magam útját, de ez a normális. Eltelt pár év,
majd a hetvenes évektől már nem
volt kérdés az irány: elkezdtem
teljesen mást csinálni, mint amikor
a főiskolát befejeztem.
Hihetetlenül termékeny művész vagy,
rengeteg alkotás van mögötted. Sokfelé elkerülnek a munkáid, kiállítják,
megveszik. Mennyire maradnak ezek a
képek a tieid?
Amikor befejezek egy munkát, órákon belül el is felejtem. Aztán egy
idő után, hogyha nincs a közelemben, de meglátom, akkor rácsodálkozom, hogy hát ez egészen jó!
Volt olyan, hogy ennek az ellenkezőjét
mondtad?
Persze, de az nincs befejezve. Van,
ami hónapokig itt áll, és egyszerűen olyan, mint valami bútordarab,
amit rakosgat az ember ide, oda, de
valamiért nem jó, nem tudok vele
mit kezdeni és nyomaszt. Aztán
egyszer csak megjön a kedvem
folytatni, hozzátenni, aztán mégis

Fotók: Kiss László

Pénteken nyílik meg Ujházi Péter kiállítása a
Csók István Képtárban, és március végéig lesznek láthatók munkái a kezdetektől mostanáig.
Galériákból, gyűjtőktől, képtulajdonosoktól
szedték össze, válogatták az elmúlt ötven év
munkáit, hogy egy rendkívül gazdag életművön
vezessék végig a látogatót. Ujháziék lakásának
falai, polcai is megüresedtek, sokmindent
leszedtek, nagy a fennforgás. Napok óta
hordják át a képeket, kerámiákat, dobozműveket a képtárba, mert már rendezik a kiállítást.
A különutazás terei címet nem a művész,
hanem a kurátor választotta. Találóan, abban
az értelemben mindenképpen, hogy Ujházi
Péter, aki csak most figyelt fel magára a címre,
valóban különutas. Olyan, aki saját világában
alkot, dolgozik, megmutat, és közben valahogy
körülötte minden elrendeződik.

Ujhazi Péter festőművész

kialakul. Nehéz ezt megmagyarázni.
Egyszer egy interjúban azt mondtad,
hogy festeni nem igazán jó, nem jelent
örömet számodra. Ezt hogy értetted?
Aki pusztán az örömért fest, az
dilettáns. Nekem ez munka, amit
néha szívesebben csinálok, néha
meg egyszerűen csak dolgozom
annak minden nehézségével, mint
bárki más. És ha adódik valami
probléma, azt meg kell oldani.
Mi lehet a probléma? Elfogy a festék?
Például. Vass Jani barátomnál
Pákozdon, a szőlőjében festettem.
Szépen előkészültem, megterítettem a kertben, festékek, ecsetek,
satöbbi, aztán kiderül, hogy nem
hoztam kéket magammal. Még
telefont sem vittem. Aztán a Jani
telefonjával felhívtuk az Ecsedit
(Ecsedi Mária képzőművész, Ujházi
felesége – a szerk.). Azt mondta,
ő most nem hoz nekem festéket,
így kék nélkül maradtam a kék
ég alatt. Kénytelen voltam feketét
használni. Kevés ég látszott, az is
csak átsejlett a fa lombján. Tehát
festék nélkül is meg lehetett oldani,
ki lehetett valamit találni.
Fontos számodra, hogy hová kerülnek
a képeid?
Hogyne lenne fontos! Itt van
például ez a mostani kiállítás. Néhány éve jelent meg egy életműgyűjtemény két kötetben, amiben
tulajdonképpen katalogizálva
vannak a munkáim, és ez alapján
választották ki, szedték össze a
tulajdonosoktól a műveket. Nagy
munka volt, a fiam is sokat dolgozott ezen, ahogy Izinger Kati is.
Rengeteg adminisztratív munka
van mögötte, bele sem tudok gondolni! Érdekes lesz most átmenni
a képtárba és megnézni a kiválasztottakat együtt.
Nem is lehetnének jobb helyen kiállítva, mint Fehérváron! Hiszen te is

itt vagy, ide születtél, a főiskola után
egyből vissza is jöttél, azóta is itt élsz.
Ennyire egyértelmű volt, hogy visszajössz, hogy maradsz?
Igen, haza akartam jönni, és bár
jók voltak a pesti évek, nagyon
kellettek, a munkához nekem mégis nyugalom kell. Feleségemnek,
Marinak nehezebb volt, mert ő
pestiként jött velem Fehérvárra.
Negyvenben születtél. Van valami
emléked a háborúról?

a kép nagyon megmaradt, annak
ellenére, hogy nem túl jó a memóriám. Apám a városházán dolgozott,
így volt, hogy vele vészeltünk át egy
bombázást a Hiemer-ház pincéjében. Háborúban születtem, azóta is
háborúzom.
Van olyan, amire igazán büszke vagy?
Békéscsabán van egy óvodai
mozaikom, még hetvenhétben
készült. Ők nagyon büszkék rá, és
tulajdonképpen én is. Egy tizenkét
négyzetméteres mesés kompozíció,
ami része a gyerekek és az óvónők
életének.
Mindketten művészek vagytok a
feleségeddel. Mennyire számít az
egzisztencia?
Számít, de csak annyira, hogy
ebből élünk, hiszen az Ecsedinek
sincs állása, mindketten szabadúszóként dolgozunk. A Budapesti
Várfok Galériának vagyok a művésze, nyilván szükség van menedzselésre, én valójában nem is nagyon
követem az anyagi dolgokat. Ha
megveszik a képet, örülök neki,
de inkább azért, hogy van érdeklődés. Igyekszem én, csak néha
úgy érzem, hogy ezek a munkák
nem érdekelnek senkit. De tudom
azt is, hogy ez túlzás, és persze
azért csinálom, mert meg akarom
mutatni az én képemet a világról.
Nem tetszhet mindenkinek, de ha
valakinek tetszik, annak örülök.
Jövőre leszel nyolcvanéves.
Igen, de csak október végén. Még
hetvenkilenc vagyok. Egy-egy
évforduló kapcsán elgondolkodik
az ember, aztán kicsit elkeseredik.
Majd elfelejti, hogy elkeseredett,
aztán egyszer csak újra előjön.

Az otthoni lépcsőfeljáró is olyan, mint egy galéria

Nagyon kevés, de van. A Gáz utca
25-ben laktunk, egy udvarban
három család. Volt ott egy pincehelyiség, ahol a krumplit tároltuk.
Amikor bombázták a vasútállomást, mind a három család oda
bújt be. Nagyon ijesztő volt, sokan
zsúfolódtunk össze és féltünk. Ez

Én úgy képzelem, hogy egy alkotó
ember talán másképp éli meg a korát.
Nem tudom, hogy aki nem kínlódik ilyesmivel, az mit csinál,
az mivel kínlódik. Én legalábbis
megmutatom magamnak, hogy ezt
csináltam tegnap este, és jó esetben
még örülök is neki!

Karácsonyfák utcája
Újdonsággal készül karácsony ünnepére a
Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Karácsonyfák utcája címmel általános iskolásokat hívnak
közös díszítésre december tizenharmadikára. A
rendezvényre osztályok, csoportok jelentkezését várják.

Meséld el legfantasztikusabb karácsonyi történetedet!

egyre gondoltunk. Mindegyik osztály
kap egy fenyőfát és feldíszíti a saját
maga által készített díszekkel. Olyan
díszeket kérünk, amelyek az időjárást
kibírják.”
Luca napján, december 13-án nyolc
órától délután négyig öltöztethetik
fel a fenyőket a résztvevők. A kézművesek házában a jeles naphoz
kapcsolódó foglalkozásokkal is
kikapcsolódhatnak az érdeklődők.
A közös program egyben verseny
is: keresik a szervezők a legszebb
karácsonyfát – a szavazatokat
helyben várják. A legtöbb voksot
gyűjtő osztály vagy csoport jutalma
egy körút a városban az adventi
fényvonattal.

Kép: Tar Károly

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete első alkalommal szervezi meg
a közös karácsonyfadíszítést a Rác
utcában, amelyre december 2-ig
lehet jelentkezni postai úton vagy
a szervezet e-mail-címén. Szenczi
Jánosné, az egyesület elnöke hangsúlyozta: „Várjuk az általános iskolás
osztályokat, csoportokat – iskolánként
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Néhány hét múlva, december közepén karácsonyfákkal telik meg a Rác utca

Székesfehérvári novellapályázat indult

Pál Loránd
Fantasztikus karácsony címmel irodalmi pályázatot hirdetett a Vörösmarty Mihály Könyvtár.
A történeteket december nyolcadikáig lehet
beküldeni, a három legjobb írás alkotói értékes
jutalomban részesülnek.

Biztos mindenkinek van egy kedves
és vicces karácsonyi története,
amit nagy lelkesedéssel oszt meg
a barátaival és a szeretteivel az
ünnepekhez közeledve. A legtöbbünk természetesen hétköznapibb
történetekkel szolgálhat, mint
például a szenteste elszálló áram
okozta kalamajka, az odaégett ünnepi vacsora kálváriája, esetleg az
elszabadult macska rémtörténetei.
De vannak, akiknek sokkal szabadabban és játékosabban szárnyal
a képzeletük. A Vörösmarty Mihály
Könyvtár karácsonyi novellapályázatára ezért idén a fantasy
műfajban írt prózákat várnak,
amelyek közül aztán a Varga Bea
(On Sai) író, a Könyvmolyképző
Kiadó szerkesztője által vezetett
zsűri választja ki a legszellemesebb
történeteket.
A pályázaton bárki részt vehet,
akit átjár a szeretet ünnepe, nincs
semmilyen kikötés, így a legapróbbaktól kezdve a bölcseken át bárki
beküldheti megható sztoriját. Az
alkotások terjedelme legfeljebb

Otthonra lelt az egyetem

Fotó: Papp Brigitta

Rába Henrietta
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A legapróbbaktól kezdve a bölcseken át bárki
beküldheti karácsonyi történetét!

négyezer karakter lehet szóközökkel együtt. Az írásokat a fersch.renata@vmk.hu címre lehet beküldeni csatolt mellékletként december
8-án éjfélig, az eredményhirdetés
pedig december 19-én lesz. A levél
tárgysorába az kerüljön, hogy „fantasztikus karácsony”!
A három legjobb történet megjelenik a könyvtár hivatalos oldalán, a
vmk.hu oldalon, az fmc.hu-n és a
Könyvmolyképző Kiadó tehetséggondozással foglalkozó oldalán,
az Aranymosáson is, az alkotókat
pedig könyves ajándékcsomaggal
jutalmazzák. Az első helyezett
Varga Bea A siker tintája című
könyvének dedikált példányát is
megkapja, a második és harmadik
helyezett ráadásként pedig könyvjelzőcsomaggal lesz gazdagabb.

Élen a családsegítésben

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara szervezésében tizennegyedik alkalommal
rendezték meg az AIS konferenciát, ahol a résztvevők megoszthatták egymással tudományos
eredményeiket. Ezek az alkalmak a műszaki egyetem által képviselt gyakorlatiasság és a kézzelfogható tudás jegyében gazdagítják a résztvevők ismereteit. Juhász László városfejlesztési
tanácsnok köszönetet mondott Székesfehérvár nevében, hogy az Óbudai Egyetem otthonra lelt
a városban és szerves része a város életének.
G. P.

Fotó: Simon Erika

A hátrányos helyzetű jó tanulókat támogatják

A Városházán százhuszonnégy nyertes pályázónak adták át hétfőn az Alba Regia-ösztöndíjakat. Székesfehérvár idén mintegy kilencmillió forinttal támogatja a szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésben résztvevő diákok valamint a helyi felsőoktatásban résztvevő hallgatók tanulmányait. Sz. P.

Pro Caritate díjban részesült Vágvölgyi Éva
családsegítő. A szociális ellátásban tevékenykedő szakember Cser-Palkovics Andrástól vette
át a kitüntetést.

„Olykor elég egy napsugár. Egy kedves
szó. Egy köszönés. Egy simogatás. Egy
mosoly. Ilyen kevés dolog elég ahhoz,
hogy boldoggá tegyük azokat, akik
körülöttünk élnek.” A Bruno Ferrero szalézi pedagógus gondolatát
valló családsegítő, Vágvölgyi Éva a
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál követni való
példaként jár munkatársai előtt,
ezért kapta a Pro Caritate díjat.
Vágvölgyi Éva több mint két
évtizede elkötelezetten dolgozik a
fehérvári rászorulók érdekeinek

érvényesítése érdekében. 2017 óta
a család- és gyermekjóléti szolgálatban vezető családsegítői feladatot
lát el, a kollégái munkáját segíti,
támogatja.
„A szülőket kell támogatni a nevelési
problémák megoldásában, vagy pedig
párkapcsolati gondok során, esetleg
kapcsolattartási problémákban segítjük
őket. Van, hogy egy nehéz élethelyzetben, például egy válás kapcsán
igyekszünk nekik segítséget nyújtani.”
– mesél munkájáról a díjazott.
Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy alulról jövő
kezdeményezés volt Vágvölgyi
Éva díjazása: „Úgy éreztük, hogyha
ennyien javasolják, kérik tőlünk, akkor
egészen biztos, hogy csak jó döntést
hozhatunk akkor, ha neki ítéljük ezt a
díjat!”

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Gáspár Péter

Buzás Gábor

A Hiemer-házban a szociális munka napja alkalmából rendezett ünnepségen a városi szociális
ellátásban dolgozókat köszöntötte Fehérvár önkormányzata
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Látogatható kiállítások
Ékszerkiállítás
Művészetek Háza
Szabó Réka műveit tekinthetik meg az érdeklődők. A tárlat megtekinthető november 30-ig.
Régi Ritka mesterségek kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Az érdeklődők megismerkedhetnek a faszobrász, a faesztergályos, a könyvkötő mesterséggel, az ütőfás mézeskalács-készítéssel, a
papírmerítéssel és a bútorfestéssel. A kiállítás
megtekinthető december 2-ig, az intézmény
nyitvatartási ideje alatt.
HVG 40!
Művészetek Háza
A HVG 40. születésnapja alkalmából Budapesten megrendezett, nagy sikerű kiállítás után
ezúttal Székesfehérváron várják az érdeklődőket egy történelmi időutazásra. Megtekinthető
december 6-ig.
Téli tárlat 2019
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak csoportos tárlata. Megtekinthető december
20-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.
Az állatok világnapja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Rednágel Csongor fotókiállítása. Megtekinthető
december 31-ig.
Hősök, szentek, hódítók – IV. Béla élete és
uralkodása
Szent István Király Múzeum Országzászló téri
épülete
A tárlat végigkíséri a látogatókat a király életén,
megjelenítve uralkodásának és életútjának
legmeghatározóbb és legemblematikusabb
pillanatait. Megtekinthető december 31-ig.
Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
Az eredeti barokk berendezést őrző kiállítótérben magyarul és angolul olvashatják el
az érdeklődők a patika történetét, valamint
megtudhatnak gyógyszerészettörténeti érdekességeket is. A tárlat egyik különlegessége az a
babapatika, amely egy nagymúltú vajdahunyadi
gyógyszertár modelljeként készülhetett a 19–20.
század fordulóján, és amelyet a múzeum tavaly
vásárolt meg gyűjteménye számára. Ez a játék,
ahogyan a kuriózumnak számító eredeti patikaberendezés is, arról vall a mai kor emberének,
milyen is volt a régi idők patikája dédapáink
idejében. A kiállítás megtekinthető december
31-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

programajánló

Adventi foglalkozás és asszonyműhely
Programok november 22-től december 1-ig

Szabó Petra
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 és 17 óra között.
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 különutazás terei
18 óra, Csók István Képtár
Ujházi Péter képzőművész kiállítása. A kiállítást
megnyitja: Erdős Virág író, költő. Közreműködik:
Másik János zeneszerző, előadóművész. Megtekinthető: 2020. március 29-ig, vasárnaptól péntekig 10-től 18
óráig, szombaton 9-től 18 óráig.
Mika Myllyaho–Nagy Judit: Pánik
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Édes alkony
19 óra, Köfém Művelődési Ház
A Pódium Színház előadása.

Ringató
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Jó hangulatú közös éneklés, játék.
Évkerék – Attila-napi hagyományőrző rendezvény
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A program közös kirándulással indul Sóstón, ezt
követően a művelődési házban hagyományőrzőbemutató és kézműveskedés, madárbemutató,
tesztírás, végül eredményhirdetés lesz.
Társasjáték készítése
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.

november 21. – november 27.

A napokban hajlamos lehet túlzásokba esni, legyen
szó evésről, ivásról, munkáról vagy éppen szórakozásról, a költekezésről nem is beszélve! Kellemetlen
csalódás érheti, ha nem figyel jobban oda arra, amit
csinál! Ne akarjon mások előtt felvágni!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Nehéz, akadályokkal teli hétre számíthat. A csillagok
nem könnyítik meg a dolgát, mindenért keményen
kell küzdenie, de legalább nem marad el a siker! A
végén fellélegezhet, mert megoldódnak a munkahelyi gondok és megvilágosodik a helyzetét illetően.

Népi gyermekjátszó
16 óra, VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
Népi gyermekjátszóba várja a családokat a Szedtevette zenekar és Kneifelné Laczkó Krisztina.
Égi dallamok
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A közelmúlt legnépszerűbb magyar énekeseinek és
énekesnőinek legnagyobb slágerei csendülnek fel.

November 25.
Könyvbemutató
18 óra, Királykút Emlékház
Péntek Imre és Németh János Noé bárkája című
kötetének bemutatójára várják az érdeklődőket. Az
est házigazdája: Bakonyi István.

Adventikoszorú- és ajtókopogtató-készítés
9 óra, Koronás Park
Jelentkezni lehet az info@koronaspark.hu e-mailcímen vagy a 22 202 252-es telefonszámon.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kalandozások Réberádiában
15 óra, Hetedhét Játékmúzeum
Családi nap lesz a Réber-kiállításon kicsiknek és
nagyoknak. Az adventre hangoló kreatív foglalkozást
Gärtner Petra és Rosta Helga vezeti, majd 17 órakor
kezdődik a Sosemvolt Réber-mesék című játékos, közös mesealkotás Rosta Helgával és Zsadon Annával.

Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

November 23.
Adventi kézműves foglakozások Csalán
9 óra, Csalai Közösségi Tér
Az érdeklődők Szolga Boglárkával készíthetnek és
díszíthetnek mézeskalácsot.

Programok:
November 20.
15 óra: a Budai-Kisteleki-Lehel utcai kereszt rendbetétele, feldíszítése
November 22.
9 óra: ünnepi műsor, vendéglátás és kézműves foglalkozás idősebbeknek a közösségi házban – műsort adnak a Hétvezér iskola diákjai
November 23.
9 óra: szentségkitétel, szentségimádási óra, egésznapos szentségimádás
9 óra: kézműves foglalkozás a gyermekeknek
17.15: gyertyás körmenet a kereszthez (Budai-Kisteleki-Lehel u.)
18 óra: hálaadó szentmise alapító és gyarapító plébánosainkért
19 óra: a Közéleti és Kulturális Szalon keretén belül Halmay Tivadar festménykiállítás-megnyitója –
utána forralt bor és tea
November 24.
9 óra: ünnepi szentmise – a Krisztus Király-díj átadása, vendégváró fogadás és kötetlen beszélgetés.

Asszonyműhely
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
Bodáné Fenyves Zsuzsa apró karácsonyi ötleteket
mutat ajtódísznek, ajándéknak (terítők, filcből készült
díszek). Karácsonyi párnaminták közül is lehet választani. További felvilágosítás: Fehérvári Kézművesek
Egyesülete (20 259 2952 vagy kezmuvesek@gmail.com).

November 24.
Az elveszett aranycsengettyű
11 óra, Igéző
A Holdfű színház előadása.

Krisztus Király Napok a Zsolt utcai templomban és közösségi házban

Horoszkóp

2019.11.21.

November 26.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Táskavarrás farmerből és pamut pólóból
A foglalkozást vezeti: Kalmár Lászlóné.
Gyöngyösoroszi kristálycsodái
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Mondik Csaba siófoki ásványgyűjtő évek óta visszatérő
vendégnek számít a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai
úti Tagkönyvtárában: tekintélyes gyűjteményéből időről

F E S T M É N YVÁSÁR

időre bemutat egy-egy érdekes válogatást. November 26tól december 21-ig a gyöngyösoroszi bányából származó
kristályokban gyönyörködhetnek az olvasók.
Bütykölde
16.30, Aranybulla Könyvtár Alapítvány rendezvényterme
Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány Bütykölde
kézműves klubjának november havi foglalkozása:
egyedi karácsonyi képeslapok készítése Tóth Eszter
vezetésével.
Liget Műhely olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Ízek és könyvek. Beszélgetés Mautner Zsófiával.
Indiai élménybeszámoló
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Jány Tamás vetítéses előadása.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Ördög Róbert Úz-völgyi székely szemtanú: Az Úz-völgye régen és ma.
November 27.
Számítógépes foglalkozás időseknek
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Közös elmélyedés a technika világában.
Pályatévesztési tanácsadó
18 óra, Alba Regia Sportcentrum
Kőhalmi Zoltán önálló estje.
November 28.
360
17 óra, Köfém Oktatási és Közművelődési Központ
Kővári Rudolf fotográfus fotókiállítása. A tárlatot

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Fehérvári Civil Központ

(Volt Technika Háza) Székesfehérvár, Rákóczi út 25.

Ideje: november 22-én pénteken 11-18 óráig,
november 23-án szombaton 9-17 óráig.
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény,
12 havi kamatmentes részlet.
www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az Autósbolt mellett.

Székesfehérvár,
Árpád Fürdő

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.

(vasárnap)

SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

Kossuth u. 12.
2019.11.24.
11-18 óráig

40 festőművész több mint
200 alkotásából választhat
részletre, készpénzvásárlásnál
jelentős kedvezménnyel!
www.szvszinvonal.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

H-P: 9.00-17.30-ig, Szo: 9.00-12.00-ig

A hirdetést hozza magával
és kedvezményben részesül!
Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egyesek türelme és munkája végre kifizetődik, amit
anyagiak vagy előléptetés formájában fognak végre
megtapasztalni. Másoknak összejön egy üzlet, amiért
keményen dolgoztak vagy akár bíztak annak sikerében. Ezen a héten learathatja munkájának gyümölcsét.

Rengeteg munka szakad a nyakába. Jót tenne magának, ha nem vállalna annyi pluszfeladatot, szívességet és jobban odafigyelne a saját igényeire és arra,
hogy pihenjen. Máskülönben kellemetlen napokat
szerezhet magának és teljesen kimerülhet!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten rengeteg munkája lesz. Nemcsak azért, mert
túl sok a feladata, hanem mert más helyett is Ön
dolgozik, illetve képtelen nemet mondani a feletteseinek. Szerencsére sikerül végigcsinálnia ezt a hetet,
nem kevés stresszel és túlórával.

Olyan érzése van, hogy hiába igyekszik, nem becsülik eléggé a
munkahelyén, nem tart ott, ahol lenni szeretne. Meglehet, hogy
egész egyszerűen szóvá kellene tennie, mire vágyik, ahelyett,
hogy azt várja, a felettesei találják ki. Ám a következő napokban
lehetősége nyílhat arra, hogy máshová vigye a tehetségét.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap

John Mighton–Nagy Judit: Fél élet
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

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 pályaműveket
november 25. és 26-án várják 9-17 óráig a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. 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).
megnyitja Zayzon Csaba színművész. A kiállítás
december 18-ig látogatható.
Macskatéka olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Micicánk – hogyan lett egy kóbor macskából családtag? Szauer Péter és Szauer Viktória könyvbemutatója.
(A)Költő-zug(zúg)
17 óra, Vörösmarty terem
Házigazda: László Zsolt költő.
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A Barátság mozi műsora

November 30.
Adventi kézműves foglakozások Csalán
9 óra, Csalai Közösségi Tér
Az agyagozásé lesz a főszerep. A foglalkozást Kovács
Alina vezeti.
Adventi koszorú készítése
14 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Várják a kicsiket és nagyokat egy kötetlen délutáni
foglalkozásra.

November 29.
Mézeskalács-díszítés
15 óra, Mesterségek Háza
Információ és jelentkezés: Pintérné Palkovics Gabriella (20 269 0096, terepjarodse@gmail.com).

Re-kreatív kuckó
15 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és szüleiknek. Az
érdeklődők adventi díszt készíthetnek. Információ
és jelentkezés: Pintérné Palkovics Gabriella (20 269
0096, terepjarodse@gmail.com).

Kisfaludi Művészkör XI.
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A Kisfaludi Művészkor XI. kiállítása a Kisfaludi Közösségi Házban. Bevezetőt mond Hackfelner Ferenc.
Muzsikál: Horváth Sándor gitárművész.

December 1.
Mikulásgyár
11 és 15 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

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
November 25.
18 óra: Víz és cukor
– Carlo di Palma, Az
élet színei
20 óra: Amundsen
November 26.
18 óra: Drakulics
elvtárs
20 óra: Valan – Az
angyalok völgye

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

November 27.
MusicCinema

18 óra: Aretha
Franklin – A szeretet
hangján
20 óra: Ella Fitzgerald
– Just One of Those
Things
November 28.
18 óra: Szép csendben
20 óra: A művészet
templomai: A Prado
Múzeum – Csodák
gyűjteménye
November 29.
18 óra: Az ír
November 30.
10 óra: Addams Family
– A galád család
16 óra: Jégvarázs 2.
18 óra: Vadonvilág –
Gróf Széchényi István
nyomában
20 óra: Drakulics
elvtárs

A Fehérvár Televízió műsora november 23-tól 29-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. 23. SZOMBAT

2019. 11. 24. VASárnAp

2019. 11. 25. Hétfő

2019. 11. 26. Kedd

2019. 11. 27. SZerdA

2019. 11. 28. CSüTörTöK

2019. 11. 29. pénTeK

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.
Vendégek: Petőcz András
költő és Bakonyi István
irodalomtörténész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vaszjunyin
Artyom jégkorongozó
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sáringer
Éva bútorfestő
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: Látrányi
Viktória. Vendég: Halmay
Tivadar festőművész
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka
Jenő, téma: Gulág, amiről
tilos volt beszélni (12)
16:15 Agrárinfo – ismétlés
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Páli
Zoltán katona alezredes
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Hydro Fehérvár AV19
– Red Bull Salzburg
EBEL-jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Hortobágyi Iván, a sajtkészítő
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: Páli
Zoltán katona alezredes
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Petőcz
András költő és Bakonyi
István irodalomtörténész
11:40 Agrárinfo – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vaszjunyin
Artyom jégkorongozó
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sáringer
Éva bútorfestő
13:30 I. Országos Főnix
Táncverseny
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Halmay
Tivadar festőművész
15:25 A meghódított
Kárpát-medence
16:25 MOL Fehérvár – Puskás
Akadémia labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Bérces
Viktor zenész-jogász
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi Viktória
szerkesztő-rendező, a
Vatikán Rádió munkatársa
20:30 Alba Fehérvár – DEAC
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 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
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Bérces
Viktor zenész-jogász
16:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:10 Köztér – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába!
– Nyitott tornatermi
foglalkozás. Torna minden
korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Cseh
József szülész-nőgyógyász,
klinikai onkológus
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 Aqvital FC Csákvár – Vasas
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
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: Látrányi
Viktória. Vendég: Cseh
József szülész-nőgyógyász,
klinikai onkológus
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába!
– Nyitott tornatermi
foglalkozás. Torna minden
korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Hargitai
Iván rendező
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 Fehérvári Titánok – Gyergyói
HK jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:15 Képes hírek

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: Hargitai Iván rendező
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – Nyitott
tornatermi foglalkozás. Torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Rostás
Szabó Imréné Hegedűs
Mária, A mi Vízivárosunk
c. könyv szerzője
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Közéleti és Kulturális
Szalon 2018
Meghívott vendégek:
Láposi Réka és Keller
János. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
21:20 Corvinus Alba – Corvinus
kerekasztal-beszélgetés
Székesfehérvár
felsőoktatásáról, a
Budapesti Corvinus
Egyetem megújulásáról és
a helyi lehetőségekről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

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: Rostás
Szabó Imréné Hegedűs
Mária, A mi Vízivárosunk
c. könyv szerzője
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – Nyitott
tornatermi foglalkozás. Torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Derzsi
János színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában 8. rész
A Fehérvár TV és a Szent
István Király Múzeum közös
ismeretterjesztő sorozatában
szakértő vendégek
bevonásával erednek a
Seuso-kincs rejtélyes
történetének nyomába
21:20 A magyarság
totemállatainak nyomában
– ismeretterjesztő film
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
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
közgyűléséről
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – 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: Derzsi
János színművész
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:45 Lendüljünk formába! – Nyitott
tornatermi foglalkozás. Torna
minden korosztály számára
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 2. rész (12)
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
20:05 Agrárinfo
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 In memoriam Nádorfi
Gabriella
21:40 Csík 30 – 30 év boldogság
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nem kevés meglepetést tartogat a szerelmi élete! Amennyiben
egyedülálló, épp olyanba lehet szerelmes, akit korábban el se
tudott volna képzelni párjának. Ugyanakkor egyesek legyenek
óvatosak, ha munkahelyi szerelmi viszonyra adnák a fejüket! A
párban élőkre kimondottan kellemes meglepetés vár.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne engedjen a csábító üzleti vagy befektetési ajánlatoknak, mert átverés állhat a háttérben. Ugyanígy óvakodjon attól is, hogy engedjen az érzéseinek, indulatainak és
vitába keveredjen másokkal a munkahelyén. Fontoljon
meg mindent alaposan, mielőtt bármiről is döntene!

Kiemelt ajánlatunk: november 25. 20:20 Aqvital FC Csákvár – Vasas labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Több izgalmas meghívást kaphat a barátaitól. Jót is
tesz Önnek az aktív társasági élet, csak arra figyeljen,
hogy közben ne hanyagolja el közeli szeretteit! Egy
barátjának vagy rokonának szüksége lenne a segítségére, a támogatására.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A következő napokban élvezheti munkája gyümölcsét. Pénz és siker állhat a házhoz. Minden összejön,
amiért annyit küzdött. Éppen ezért, most kicsit
pihenjen, és ne vegyen a nyakába mindjárt újabb
feladatokat.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban semmi sem okoz Önnek nehézséget
vagy kihívást. Bármivel képes könnyedén szembenézni. Egy csettintésre győzi le az akadályokat. Nincs
olyan, amit ne tudna megoldani, elvégezni.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kedvező hét elé néz! Szinte minden napra jut valami,
nem is csoda, hogy ennek fényében majd kiugrik
a bőréből! Sikert sikerre halmozhat és egyre több
támogatóra tehet szert. Még egy különösen jó hírt
is hallhat, ami igazán bizakodással tölti el a jövővel
kapcsolatban.

FEHÉRVÁR
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rejtvény

2019.11.21.

A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk a Székesfehérvári Művészek Társaságának Téli tárlatával foglalkozott. Az első megoldásból kiderült, hol nyílt meg a kiállítás: Pelikán Galériában.
A második a kurátor nevét rejtette: Szűts Angéla.
A harmadik megfejtésből kiderült, hogy az idei tárlaton hány művész
alkotását lehet megtekinteni: huszonkilenc.
Mostani rejtvényünk első megfejtése egy városrészhez kötődő jubileum. A megfejtés nehézsége abban rejlik, hogy sem a városrészt, sem

a jubiláló szervezetet nem árulhatjuk el, mert mindkettő a jó válasz
részét képezi. Segítséget azonban adunk: lapunkban találhat a témáról
újságcikk!
Második megfejtésünk egy különleges hely, ahol különleges emberek
dolgoznak. Abból az alkalomból emeltük ki őket, mert idén ők kapták
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Esélyteremtési díját. Mi a hely
neve?

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Kultúra

15

Karácsonyi történetek Rákász Gergellyel
A HETILAP

Látrányi Viktória
Milyen lehetett az ifjú Bach, hogyan született
Händel nagyszabású Tűzijátékzenéje? Mely
klasszikus zeneműből mazsoláznak a Csillagok
háborúja vagy éppen a Karib-tenger kalózai filmzenéi? Ilyen és ehhez hasonló csemegékről is
hallhatnak majd az érdeklődők Rákász Gergely
decemberi koncertjén. Az orgonaművész két
évtizede ad karácsonyi koncertet Székesfehérváron. A Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban ezúttal is két este, december 17-én és
december 18-án találkozhatunk a művésszel.

November huszonhatodikán, kedden este háromnegyed nyolckor a Fehérvár Televízió Paletta
című magazinműsorának vendége lesz Rákász Gergely, aki még több izgalmas részlettel ismerteti meg az érdeklődőket!

aki alig várja közönsége elismerését.
Bach megnyugtató és bensőséges
koráljai is felcsendülnek. Érdekesség, hogy a maga idejében lázadozott a gyülekezet, hogy micsoda
modern darabok ezek és miért nem
ír a szokásos stílusban Bach úr…
Túl progresszívnek tartották, aztán
eltelt háromszáz év, és ami akkor
progresszív volt, az ma valami csodálatosan bensőséges zene!
Nagy kedvence Händel, akitől szintén
megszólal majd egy zseniális mű, a

Tűzijátékzene. Róla is sok érdekességet
tudhat majd meg a közönség?
1749-ben írta Händel nagyszabású
szabadtéri előadásra szánt zenekari
szvitjét. Ez egy remekmű! Arról is
fogok mesélni, hogy jött a megrendelés királyától, arról, milyen
viszonyban volt Händel a királlyal.
Elöljáróban annyit, hogy II. György,
Anglia királya legkevésbé rokonszenves ismerőseinkre emlékeztet
bennünket fennhéjázásával – nagy
elégtétel látni, hogyan tekeri ujja

Kerékbe zárt álom
Vakler Lajos
A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület, együttműködésben a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesülettel filmes pályázatot hirdetett magyarországi
és határon túli alkotók számára, melynek célja olyan
filmes alkotások létrehozása, melyek fogyatékossággal élők mindennapjait mutatják be. A pályázat
szerdai budapesti ünnepi gálájára meghívást kapott a
Fehérvár Médiacentrum alkotócsoportjának filmje is.

Kovács Szilvia, a Fehérvár Médiacentrum szerkesztő-műsorvezetője

Kerékbe zárt álom címmel készített
megrendítő dokumentumfilmet
Orosz Gina történetéről munkatársaival, Zsiday Ádám operatőrrel és
Szalai László vágóval.
Orosz Gina, az ambiciózus, tehetséges, fiatal táncos ez év februárjában
szenvedett súlyos autóbalesetet, s
ennek következtében kényszerült
tolószékbe. Az ő történetét mutatja
be a dokumentumfilm, amely az
élni akarás és a kitartás példáját
vetíti elénk.

Kép: Megyeri Zoltán

Háromszáz évet járhatunk be ismét a
koncerten. Hogy áll össze a repertoár?
Nálam ez a sztenderd, háromszáz
évet bejárni: az angol királyi udvarból indulva Bach zsenialitásán át két
istenség nászáig, a világokat teremtő ősrobbanásig. Koncertjeim során
Bach mindig szerepel a repertoáron,
mert olyan egy orgonakoncert Bach
nélkül, mint a kabát gomb nélkül.
Egy fiatalkori Bach-művet hozok.
Néha kicsit úgy is érzem, miközben
játszom, hogy Bach visszatekintget
a háta mögül, hogy mennyire tetszik
a közönségnek. Annyira fiatal, olyan
könnyen szerethető, s megbocsájtható neki ez a fajta kifelé fordulás!
Így van megírva az egész darab,
hiszen nagyon virtuóz, játékos a
C-dúr prelúdium és fúgája, és azt
a fiatal Johann Sebastiant mutatja,

köré a ravasz Händel. S megszületett a csodálatos műalkotás, amit
kétszázhetven éve imád mindenki!
S ha már az évfordulóknál tartunk,
akkor azt is el kell mondanom,
hogy a Rákóczi-emlékévben minden koncerten megszólal Berlioz
Rákóczi-indulója. Kicsit körüljárjuk
ennek is a történetét.
Ahogy azt említette, eljuthatunk a
világokat teremtő ősrobbanásig ebben
a háromszáz évben. Mi lesz ebben a
segítségére?
Holst több mint százéves dallamát
játszom majd el, aminek részleteit
ma is hallhatjuk a moziban. Szívesen merít belőle Hollywood, például
a Csillagok háborújához, a Harry
Potterhez, a Gladiátorhoz és a Karib-tenger kalózaihoz is mazsoláztak
belőle témákat, hangulatokat. Gustav Holst A bolygók szvitjének két
részletével a római istenek látnak
minket vendégül. A két műalkotás
szimbolikája a karácsonyi ünnepkör kapcsán is figyelemreméltó! A
bolygók között a Vénusz az égi nőt
eleveníti meg, ellenpontja Jupiter,
az égi férfi. Holst mesterien ragadja
meg a hagyományos őstípusok karaktereit. Csodálatos érzés az egyik
pillanatban elveszni a nyugalomban,
majd átélni az ősrobbanást, hogy az
égi férfi és égi nő frigyéből megszülessen a világegyetem!

A film készítői: Szalai László, Kovács Szilvia és Zsiday Ádám
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Nagyobb figyelem a koraszülötteknek
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Országos diabétesz-találkozó Fehérváron

A HETILAP

Rába Henrietta

Buzás Gábor, Látrányi Viktória
Szűrésekkel, egészségügyi előadásokkal és
kulturális műsorral várták az érdeklődőket
a diabétesz világnapján, szombaton a sóstói
stadion rendezvénytermében. A Fejér Megyei
Cukorbetegek Egyesületének meghívására az
ország húsz városából érkeztek a társszervezetek tagjai a programra.

Kép: Tar Károly

Vasárnap este a koraszülöttek világnapján lila fények, színek hívták fel a figyelmet a legkisebbekre, családjaikra és a közösségi felelősségvállalásra.

Négyszáztizenötmillió a diabéteszes betegek száma világszerte,
míg Magyarországon másfélmillió
embert érint a betegség. A szakemberek arra hívták fel a figyelmet,
hogy a diabétesz megelőzhető, s
vannak olyan előállapotai, mint az
elhízás, ami ellen életmódváltással
lehet a legjobban védekezni.

Kép: Pintér Norbert
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A Püspöki Palota egészét lilával világították meg. A kezdeményezés a Szent György Kórház
újszülött-, csecsemő- és gyermekosztályának köszönhető. A lényege, hogy felhívják a figyelmet: a sorstársak nagyon fontos kapaszkodót jelentenek egymásnak és sok tapasztalatot,
információt, segítséget nyújthatnak a teljes családi élethez.

A kiállítás egyik újdonsága egy telefonos alkalmazás volt, melyet három orvos fejlesztett.
Az ingyenes applikáció segít a cukor- valamint a visszérbetegség diagnosztizálásában, az
állapotfelmérésben, és a tennivalókhoz is ad tanácsokat.

A mozgó sürgősségi osztály
Kiss-Dávid Renáta
Új mentőtiszti autót adtak át Székesfehérváron.
Az önkormányzat, a ResQ Alapítvány és az
állam együttműködéséből egy modern, „mozgó
sürgősségi osztály” áll szolgálatba korszerű
műszereket és életmentő eszközöket hordozva.

Az új kocsiban lélegeztetőgép, defibrillátor, továbbá egyéb életmentő felszerelések, berendezések vannak

Fotók: Molnár Artúr

A jármű és eszközparkja, mely
kizárólag Székesfehérváron és
vonzáskörzetében működik majd,
az önkormányzat huszonötmillió
forintos támogatásából valósulhatott meg, növelve nemcsak a város,
hanem a térség ellátásbiztonságát.
A működtetést és annak finanszírozását az állam fedezi a következő
években. A fehérvári mentőállomáson dolgozók mintegy tizen-

ötezer esetet látnak el évente és
háromszázezer kilométert tesznek
meg Fejér megye útjain. Az átadó
ünnepségen elhangzott: az életmentés terén a társadalmi szerepvállalás is nagyon fontos, hiszen a
lakosság is rendkívül sokat tehet a
bajban a mentők kiérkezése előtt.
Az elmúlt években éppen ennek
a segítségnek is köszönhető, hogy
megduplázódott a sikeres újraélesztések száma hazánkban – tudtuk
meg Győrfi Páltól, az Országos
Mentőszolgálat szóvivőjétől.
Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok két vadonatúj laptopot
adott át a mentőszolgálatnak a
Videoton Dolgozókért Alapítvány
támogatásaként az ünnepségen.

A fejlesztésnek köszönhetően a térségben élők magasabb színvonalú egészségügyi ellátásban
részesülhetnek

Az ünnepélyes átadón Spányi Antal megyés püspök megáldotta az új járművet

FEHÉRVÁR

egészség

Közéleti hetilap

17

Mikor forduljunk orvoshoz a csuklással?
A HETILAP

ló csuklás esetén ne halogassuk
az orvosi kivizsgálást! Elsőként
valószínűleg egy vérvételre és egy
mellkasröntgenre küldenek el bennünket.

Kovács V. Orsolya
Ártalmatlannak tűnő, de annál kellemetlenebb
jelenség a csuklás. Viszont ha órákon, napokon
át sem múlik el, orvosi kivizsgálásra is szükség
lehet!

Mi okozza?
A fej, a nyak területét vagy az
emésztőrendszert érő ingerek
válthatják ki a csuklást. Lehet
olyan ártalmatlan oka is, mint hogy
túl nagy adagot ettünk egyszerre,
szénsavas italt fogyasztottunk vagy
hirtelen hőmérséklet-változás érte
a testünket. Ilyen esetben rövid
idő alatt magától megszűnik a

Házi praktikák csuklás ellen

Fotó: Pápai Barna

A mindenki által ismert kényelmetlen, görcsös érzés, a csuklás a rekeszizom akaratlan összehúzódását
jelenti, mely során hirtelen, gyorsan
szívódik a levegő a tüdőbe. „A csuklás kialakulásáért két agyideg, a bolygóideg (nervus vagus) és a nyelv-garati
ideg (nervus glossopharyngeus) felelős.
Ha ezek az idegek ingerületbe jönnek, az
agy meghatározott területén átkapcsolódva a rekeszizom idegén keresztül
csuklást idéznek elő. A bolygóideg egy
szakaszon a nyelőcső mellett fut, majd
a gyomor falát is behálózza. Ez az oka
annak, hogy bőséges étkezés után gyakoribb a csuklás.” – írja a webbeteg.hu.

Egy pohár víz vagy némi citrom segíthet

kín, vagy némi házi praktikával
megpróbálhatunk még hamarabb
megszabadulni tőle.
Előfordulhat azonban, hogy komolyabb betegség okozza a görcsöket.
A fülben lévő idegen test, golyva,
reflux, tüdőgyulladás, mellhártyagyulladás, szívburokgyulladás, sőt
akár szívinfarktus is lehet a háttérben! A hasi területeken kialakult
gond is kiválthat csuklást: máj-

gyulladás, májmegnagyobbodás,
epehólyag-gyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás, rekeszizomdaganat, de akár cukorbetegség,
veseleégtelenség, rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás is. Mindezeken túl pszichés és idegrendszeri
okok is előidézhetik a kellemetlenséget.
Az imént felsoroltak pedig mind
indokolják, hogy hosszan fennál-

Tartsuk vissza a levegőt: ez azért
segíthet, mert a vér szén-dioxid-értékét növeljük vele, főleg, ha utána néhányat egy papírzacskóba lélegzünk.
Ez gátolja a rekeszizom aktivitását.
Vízivás: a vízivás, száraz kenyér
esetleg kisebb jégdarab lenyelése
ingerelheti a rekeszizom mellett futó
vágusz ideget, ezáltal kizökkentheti
a görcsös állapotból.
Ijesztgetés: ha valóban hatékonyan
sikerül megrémiszteni az alanyt, a
csuklás ritmusától eltérő belégzés
segíthet elmulasztani a görcsöt.
Gömbölyödjünk össze: húzzuk a
térdeket a mellkashoz, ez szintén
a rekeszizomra gyakorol jótékony
hatást!
Citromlé: A savanyú íz olyan erős,
hirtelen inger, ami megszüntetheti
a görcsöt. Csecsemőknél azonban a
hidelemmel ellentétben nem ajánlott alkalmazni: a babák esetében
a csuklás a szopóreflexxel függ
össze és magától elmúlik, egyáltalán
nem muszáj ilyesmivel sokkolni a
kicsiket!

MOST ÖN DÖNT!

LENCSÉRE

-70%

AKÁR

-50%

VAGY

AJÁNDÉKOZZON
EGÉSZSÉGET
KARÁCSONYRA!
A szűrőkártya tetszőleges összeggel feltölthető
és felhasználható a
Mentaház Magánorvosi Központ szakrendelésein.

KERETRE

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
FOGLALJA LE IDŐPONTJÁT ONLINE!

SZÉKESFEHÉRVÁR ALBA PLÁZA
PALOTAI ÚT 1.
30/467-4468
A fenti akció időtartama: 2019. szeptember 15. - november 30., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem
összevonhatóak. Részletekről érdeklődjön az üzletekben, vagy tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!

www.owe.hu

Több, mint 25 féle gyermek-és felnőtt orvosi szakrendelés.
Több, mint 50 orvos és egészségügyi szakember.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSAINK:

masszázs, gyógytorna, arcesztétikai kezelések.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.

Információ: 06 30 534 3121 • info@mentahaz.hu
www.mentahaz.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)
Prohászka u. 49. 1/1
Rigó u. 45. 4/15.
Tolnai u. 16. 4/2.

Alapterület Szobaszám

(m2)
33 m2
56 m2
49 m2

1
2
2

Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)

komfortos
összkomfortos
összkomfortos

11.550,37.800,26.950,-

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

• 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

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

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

TRIGO
Quality Support Kft.
Kanász Tamás
Site Manager

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A 2019. DECEMBER 24-i és 27-i MUNKANAP
ÁTHELYEZÉSEK MIATT
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS A PÉNZTÁR
NYITVATARTÁSA AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:
2019. december 6. péntek
2019. december 7. szombat
2019. december 13. péntek
2019. december 14. szombat

7:30-12:00; 12:30-15:30
Zárva
7:30-10:00
Zárva

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;

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.
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Borászkodás női szemmel
A HETILAP

Kurucz Tünde

Fotók: Kiss László

Szombaton az egyik fehérvári szállodában női borászok borait
lehetett kóstolni, közben nagyokat lehetett beszélgetni a szakma
nőiességéről, kihívásairól, a család és a munka összeegyeztetéséről.

Sziegl-Nagy Petra olyan szakmát akart tanulni, aminek köze
van a számokhoz

Sziegl-Nagy Petra, a hajósi Sziegl Pince borásza
elmondta, hogy soha sem volt „csajos alkat”,
mindenképpen egy olyan szakmát akart tanulni,
aminek köze van a számokhoz. Először gondolkodott a pénzügy-számvitelen, de mikor meglátta a felsőoktatási tájékoztatóban a szőlészborász mérnöki szakot, tudta, mit kell tennie. A
szakon érdekes módon sokkal több volt a lány,
mint a fiú. Petra szerint valószínűleg azért, mert
a hölgyeknek általában kifinomultabbak az érzékszerveik, egyszerre többfelé képesek figyelni
és könnyebben átlátják a rendszert: „A borászkodásban összességében minden benne van, ami érdekel: egy kis turizmus-vendéglátás, egy kis pénzügy,
egy kis adminisztráció azon kívül, hogy bármikor
kimehetek a szőlőbe vagy a pincébe.” – mondta Petra, majd hozzátette, hogy a férje is borász, akivel
folyamatosan inspirálják egymást. – „Mindig
mindenben egyetértünk, ami a szőlővel vagy a borral
kapcsolatos. Gyakran egymás felvetéseit a másikunk
továbbgondolja. Nagyon jól működünk együtt, soha
nem volt közöttünk rivalizálás!”
Csóbor-Kisari Linda, az agárdi Csóbor Pincészet
borásza elmondta, hogy régebben ez a szakma
férfiasnak számított, de az utóbbi években egyre
több lett a női borász. Igaz, nem a hölgyeknek
kell a hordókat emelgetni: „Nemtől függetlenül
egy jó borász kifinomult érzékszervekkel rendelkezik,
mert akkor tudja, mit kell tennie, hogy olyan legyen
a végeredmény, mint amit elképzelt!”
Linda szerint ahhoz, hogy egy bor országos vagy
nemzetközi szinten is szépen szerepeljen, csapatmunkára van szükség: „Mi egy családi pincészet vagyunk. Mindenkinek megvan a saját feladata:
én a borokkal foglalkozom, a férjem a szőlővel, az

Csóbor-Kisari Linda szerint egy jó borász kifinomult érzékszervekkel rendelkezik

egyik sógornőm a kereskedelmet irányítja, a másik a
papírmunkát végzi. Így egy vasárnapi ebédnél vagy
karácsonykor, ha összeülünk, folyamatosan a borról
van szó. Megbeszéljük a munkával kapcsolatos
dolgokat.”
Linda sokféle bort kóstol, és ha valami megtetszik neki, akkor ő is szeretné elkészíteni:
„Nekünk főleg reduktív boraink és hordóban érlelt
vörösboraink vannak. Néhány éve kóstoltam egy
fahordós chardonnay-t, ami nagyon megtetszett.
Elmondtam a férjemnek, mit szeretnék, és megbeszéltük a technikai részleteket. Például hogy egy tőkén
mennyi szőlő teremjen. És ő megoldotta nekem!”

Új köntösben az Isolabella

Éttermünk frekventált, belvárosi környezetben
helyezkedik el. Az étterem vonzereje nem csak a
szép, rendezett környezetben, hanem a minőségi italainkban, frissen elkészített ételeinkben
és a dolgozók vendégszeretetében rejlik.
Akik kellemes, nyugodt környezetben jó
ételekkel és italokkal, udvarias kiszolgálással szeretnék jól érezni magukat
azoknak kiváló választás az Isolabella Étterem és Pizzéria. Különböző
rendezvényeknek (esküvő, évforduló, keresztelő, születés- és névnap,
megemlékezések, ballagás, egyéb
partik, leány- és legénybúcsú) tökéletes helyszínt tud biztosítani az éttermünk, illetve igény szerint a rendezvények megszervezését és lebonyolítását is
vállaljuk.
Folyamatosan megújulunk, emeljük a színvonalat, rugalmasok vagyunk leendő és új ügyfeleink
számára is. Ha egy kellemes családi ebédet, romantikus vacsorát, vagy csak
a hétköznapokon egy igazán finom menüt szeretne elfogyasztani, akkor
látogasson el az Isolabella Étterem és Pizzériába!

Fotók: Kiss László

Megújult az Isolabella Étterem és Pizzéria.
Széles választékot kínálunk az ízek szerelmeseinek, éttermünkben elsősorban a térségben előállított friss alapanyagokat használjuk ételeink készítésekor. Számunkra fontos, hogy ételeink ne
csak finomak, hanem egészségesek is legyenek.
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Adventi adománygyűjtések Fehérváron
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Szerencsére az adakozókedv
manapság már nem korlátozódik
csupán az ünnepek környékére,
ahogyan ezt bizonyította nemrég
Zente és Levente esete is.
Karácsony közeledtével mégis nagyobb a hagyománya a jótékonysági
kezdeményezéseknek, és ezekből
idén is akad bőven Fehérváron és
környékén. Megpróbáltunk ezekből minél többet összegyűjteni.
Andi bohóc és segítői idén is útjára
indították az Újra segíthetsz egy
Mikulás-csomaggal! elnevezésű
kezdeményezést, melyhez nyilvános Facebook-csoportjukon keresztül lehet csatlakozni. De leadhatók
a csomagok például a Városi Piac
körpavilonjában vagy a Krisztina
Virágüzletben is december 6-ig. Az
elmúlt években az adományok eljutottak a sérült gyermekeken kívül
az idősek otthonába, az anyaotthonba és mozgássérültekhez is.
Ahogy azt már meg is írtuk korábban, a tűzoltóság akciójához
december 1-ig lehet csatlakozni, ők
állami gondozott gyerekek karácsonyi kívánságait váltják valóra.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központtal
közösen szervez adománygyűjtést.
Elsősorban tartós élelmiszereket
várnak, kérik, hogy a lejárati időre
is figyeljenek az adakozó kedvűek!

Fotó: Bácskai Gergely

Cipősdoboz-akciók, Mikulás-csomag és
tartósélelmiszer-gyűjtések – idén is számos
jótékonysági akciót indítottak útjára Székesfehérváron az ünnepek közeledtével.

A Szeretetházikóban minden évben nagy sikerrel zárul az adventi adománygyűjtés

Az adományokat december 7-ig
fogadják a művelődési ház épületében, a Sóstói lakótelep 1. szám
alatt, hétfőnként 8 és 20 óra között,
kedden és szerdán 8-tól 17 óráig,
csütörtökön és pénteken 8-tól 19
óráig, szombaton pedig 8 és 14 óra
között.
A Vakok és Gyengénlátók Fejér
Megyei Szervezete látássérült
családok gyermekeinek gyűjt
Mikulás-csomagokat, melyeket a
december 16-i karácsonyi ünnepségükön adnak át 12 és 16 óra
között a Hiemer-ház Báltermében.
A szervezet tagjai között jelenleg
százötven olyan látássérült család
szerepel, akiknek pici gyermekei
vannak. Az adományozóktól kész

csomagokat és külön édességeket
is szívesen fogadnak. Minden
héten szerdán 9 és 16 óra között az
Oskola utca 6. szám alatt tudják
átvenni az adományokat, a 3-as
kapucsengő megnyomásával lehet
bejutni hozzájuk.
A cipősdoboz-akció is újra elindult Székesfehérváron. A megye
rászoruló gyermekeinek szánt
cipősdobozokat december 2. és 18.
között elvihetjük a Zöldbogyóka
Játszókuckó és Családi Bölcsődébe
a Pozsonyi út 11. szám alá (8 és
16 óra között) vagy a Reménység
Háza könyvesboltba, a Széchenyi
út 24. szám alá.
Az Ybl Miklós Szakközépiskola
és Szakgimnázium is szervez

idén cipősdoboz-akciót: december
11-ig várják az ajándékokat a Vár
körút 52. szám alatt, az első emeleti
titkárságukon.
Az Angyalbatyu, a Katolikus
Karitász ajándékgyűjtő akciója
idén is útjára indult. Az ország
húsz pontján adományozhatunk
angyalbatyut, Székesfehérváron a
Székesfehérvári Egyházmegye Lövölde u. 28/a. alatt található helyszínén. A részletekről az angyalbatyu.
hu oldalon tájékozódhatunk.
Idén is megnyílik majd a Szeretetházikó a Székesfehérvári Szociális
Alapítvány szervezésében a Városház téren, így ha máshova nem is jutunk el leadni az adományainkat az
ünnepek előtti rohanás heteiben, a
karácsonyi vásárban nézelődve ezt is
könnyedén megtehetjük. Az önkéntesek még karácsony előtt eljuttatják
az adományokat a rászorulóknak.
Játék, tanszer, édesség cipősdobozban vagy más csomagban – a lényeg,
hogy olyasmit adjunk, amit mi
magunk is szívesen fogadnánk!
Hiper- és szupermarketek: ha jótékonykodni szeretnénk, jól tesszük,
ha a nagyobb boltokban is nyitott
szemmel járunk, hiszen a legtöbb
helyen indítanak advent heteiben
valamilyen ajándékozó kezdeményezést, gyűjtést.

Amennyiben tudomása van olyan
adománygyűjtésről, ami cikkünkből
kimaradt, kérjük jelezze üzenetben az
fmc.hu Facebook-oldalán vagy a szerkesztoseg@fmc.hu e-mail-címen! Az
fmc.hu online magazinunk azonos című
cikkét folyamatosan frissítjük a kapott
információkkal.

Jó estét, fehérvár!
19.00
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Pázmánd
Séllei Erzsébet

A pázmándi kastély az 1800-as évek legvégén Klösz György, a kor egyik legismertebb fotográfusának képén

dos vallási elnyomás, a hittérítés során alkalmazott erőszak,
az emberek lelkiismereti és
vallásszabadságának semmibe vétele, a „földi javak utáni
telhetetlen sóvárgás”, a botrányos pénzügyi vállalkozások
kitudódása. Az európai uralkodóházaktól a pápai udvarra
nehezedő nyomás következtében 1773-ban Kelemen pápa
feloszlatta a jezsuita rendet.
Elkobzott javai a kincstár kezelésébe kerültek. Négy évtized
elteltével VII. Pius pápa ismét
engedélyezte a rend működését, amely azonban ezt követően már nem tudta helyreállítani
korábbi befolyását.
Mária Terézia 1775-ben Kempelen Nepomuki János tábornoknak adományozta a pázmándi
birtokot harminchárom évnyi
katonai szolgálataiért, moszkvai követjárásáért, udvari tanácsosi szolgálataiért, a Krisztina
főhercegnő mellett betöltött
udvarmesteri pozíciójának dicséretes teljesítéséért. Amikor
Kempelen Nepomuki János
átvette a birtokot, már kastélyként emlegetik a rendház
épületet. A Kempelen család
ettől kezdve viselte a pázmándi
előnevet. A székesfehérvári kőműves, Johann Michael Grábner részletes rajzot készített a
kastélyról és a melléképületekről. A kastély két traktusból
állt. Az első a kamrával kezdődött, azt követte az éléskamra,
az étkező és a fürdőház, végül
egy nagyméretű sarokszoba.
Mindkét traktus felső szintje
hat szobából és folyosóból állt.
Az L alakú kastélyhoz pince és
szeszfőzde tartozott. Az épület
ugyanezt a képet tükrözi ma is.
A kapu záróköve megőrizte a
jezsuita rend címeréből ismert
IHS monogramot.
A nyolc nyelven beszélő Kempelen Farkas, korának zseniális

mérnöke, polihisztora maga is
a pázmándi előnevet használta, valószínűleg járhatott is a
család pázmándi kastélyában.
Hihetetlen tehetséggel, fantáziával, szorgalommal áldotta
meg a sors. Amikor a császárnő himlőben megbetegedett,
mozgatható ágyat készített
számára, belopva ezzel magát

Fotó: cultura.hu

1658-ban az uralkodó azonban figyelmen kívül hagyta
az adományozás tényét és
másoknak juttatta a pázmándi birtokrészt, kiváltva a
komáromi rendfőnök jogos
tiltakozását. 1688-ban Székesfehérvárról a törökök utolsó
csoportját is letessékelték az
Adonynál várakozó hajókhoz,
hogy a Dunán visszatérjenek
régi hazájukba. Távozóban a
kiebrudaltak felégették a falu
kőtemplomát. Vége lett a török
uralomnak, megkezdődtek a
birtokrendezések. 1694-ben
Jakusith György adományának
sorsa is rendeződött: a király
megerősítette a jezsuitákat a
pázmándi birtokrészükben.
1699-ben a Pálffy család nőági
leszármazottai is értékesítették
részüket. Gróf Heister Sigbert
osztrák tábornagy, német-római császári hadvezér került
beiktatásra a Pálffy-féle birtokrészre. A jezsuiták komáromi
rendfőnöke ismét tiltakozott,
de az osztrák gróf státusza rendíthetetlen erővel bírt. Heister
Sigbert részt vett a török elleni
visszafoglaló háborúkban, Bécs
védelmében és a magyarországi új földesurak sorába lépve
az uralkodó biztos támasza
lett. 1704-ben a Rákóczi-szabadságharcban a magyarországi császári-királyi csapatok
főparancsnokává nevezték ki.
Kegyetlenkedései, határtalan
gőgje miatt azonban elszigetelődött, az udvar két alkalommal is visszarendelte. Nem
sokáig élvezhette pázmándi
és lovasberényi birtokait. Még
részt vett az elnéptelenedett
Pázmánd újratelepítésében, lovasberényi kastélya parkjában
felesége könyörgésére felépítette saját kápolnáját, majd
fia halála után visszavonult
kirchbergi kastélyába és ott
1718-ban elhunyt. Lovasberény,
mely település a szabadságküzdelemben II.Rákóczi Ferenc
mellett tett hitet, és ahol Heister generális fő tevékenysége a
lakosság folyamatos büntetése
volt, bizonyosan nem gyászolta.
Pázmánd is fellélegzett. A
jezsuiták felépítették a plébániatemplomot és egyidejűleg a
barokk stílusú rendházat is. A
szerencse azonban forgandó. A
felvilágosodás korával nem volt
összeegyeztethető a jezsuitáknak tulajdonított több évszáza-

Fotó: gallery.hungaricana.hu

A szép fekvésű, jó földdel megáldott ősi
település birtoklásáért a jezsuiták is
harcba szálltak hajdanán. Történt a török
időkben, amikor Pázmándot még a Pálffy
és a Török család birtokolta, hogy Török
Ferenc értékesítette az őt illető részt
Jakusith Andrásnak, akinek fia, Jakusith
György veszprémi püspök továbbadományozta a birtokot a jezsuita rend
komáromi házának.

Kempelen Farkas, a leghíresebb pázmándi

a kegyeibe. A pozsonyi hajóhíd
építője, a pozsonyi vár vízvezetékének, a schönbrunni kastély
szökőkútrendszerének, a budai
vár vízellátásának tervezője, a
budai várszínház tervezője és
kivitelezője, a gőzgép tökéletesítője, a turbina ősének szerkesztője, a vakok részére írógépet készítő, a beszélőgép és a
világszenzációt keltő sakkozó
automata készítője negyvenhárom év szolgálat után ment
nyugdíjba. I. Ferenc császár a
jakobinus mozgalomtól való
rettegése okán megvonta tőle
járadékát, így korának lángelméje, a pázmándi Kempelen

Farkas mérnök-feltaláló 1804ben Bécsben méltatlan körülmények között hunyt el.
Az 1813-as birtokösszeírásnál
még a Kempelen család, nevezetesen Kempelen Ferdinánd
tulajdonában és birtokában
volt Pázmánd. Testvére, Imre
azonban 1842-ben tizenhat
évre zálogba adta minden
jövedelmével együtt Ferdinánd
szász-coburg-gothai hercegnek százharmincezer ezüst
forintért. Úgy tűnik, a zálogot
nem váltotta ki lejáratkor,
vagy adásvétel útján adta át a
birtokot a hercegi családnak,
mert az 1865. évi hírek arról
tájékoztatnak, hogy amikor
az év szeptemberében négy
óra leforgása alatt leégett a
templom, a település ötvenhat
épülete és a kastély, az még Koburg-tulajdonban volt. Ezután a
herceg továbbértékesítette egy
belga banknak, a bank pedig
1900 körül a gazdag görög
kereskedőcsaládból származó,
nagyműveltségű Lyka Döme
földbirtokosnak, országgyűlési
képviselőnek, publicistának,
bőkezű mecénásnak, aki a Sina
családhoz hasonlóan ízig-vérig magyarként kívánt élni és
szolgálni.
1900-ban az épületet neobarokk stílusban felújíttatta. A
neobarokk oromzatra került
a család címere, a tető teljes
hosszában manzárdablakokat
helyezett el. A patakra duzzasztót épített, a sportolást
teniszpálya szolgálta. Klösz
György fotográfus örökítette
meg az akkori felújított állapotot. A felvételek megmaradtak
Budapest Főváros Levéltárában, a Klösz-gyűjteményben. Lyka Döme Pázmándon
tűzoltószertárt is létesített
teljes felszereléssel. Saját
költségén négy tantermes modern iskolát építtetett, amely
ma művelődési ház. Felesége,
Podmaniczky Elma bárónő a
pázmándi Vadász utcában, a
szérűskertben álló cselédlakás
mellett nyitott nyári óvodát
az uradalom munkásainak
kisgyermekei számára. A
Vértes vitéz-szobrot Pázmánd
közcélokra sokat áldozó földesura 1915-ben adományozta
Székesfehérvárnak. 1937ben a pázmándi kastélyban
nyolcvanhárom éves korában
elhunyt Lyka Döme. Örököse
felesége, Podmaniczky Elma
bárónő lett, akire kisajátítás és
kitelepítés várt. A kastélyban
ma általános iskola működik,
parkja a gyerekek biztonságos
játszótere.
A Velencei hegység nyúlványa
alatti szép fekvésű, ősi település békéje magához vonzza a
nyugalomra vágyó, befelé figyelő embereket. Jeles művészek
találnak itt otthonra a nyüzsgő
városi lét után.
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Kilenc meccs, kilenc pont – ez a realitás!
A HETILAP

Kaiser Tamás

Hathetes szünetre vonul a női
kézilabda-bajnokság, ez pedig
azt jelenti, hogy véget ért az őszi
szezon. Az elmúlt bő két és fél
hónapban kilenc bajnoki mérkőzést játszott az Alba Fehérvár
KC, melyből a nyáron illetve az
idény legelején többen is kiestek.
Májer Krisztina, Temes Bernadett
anyai örömök elé néz, míg Varga
Emőke, Afentáler Sára, Hudra
Enikő és Piller Kármen sérülés
miatt nem állhat a csapat rendelkezésére. Az ősz folyamán így az
előzetesen tervezettnél jóval több
játéklehetőséget kaptak a fiatalok,
főleg olyan kulcspozícióban, mint
amilyen az irányítóé. Ezzel együtt
egyáltalán nem kell szégyenkezniük a csapat tagjainak, hiszen a
kilenc megszerzett pont a realitást
tükrözi. Deli Rita lányai legyőzték
a Mosonmagyaróvárt, a Kisvárdát, a Szent Isván SE-t illetve
legutóbb a Békéscsabát, egyedül a
Szombathely otthonában hagyott
egy pont miatt fájhat a játéko-

Fotó: Kiss László archiv

Az őszi szezonban lejátszott kilenc bajnoki
mérkőzésen kilenc pontot szerzett az Alba
Fehérvár KC. Deli Ritáékban egyedül a
Szombathelyen hagyott pont miatt maradt
némi hiányérzet.

Rózsás Josephine hirtelen első számú irányító lett – élt is a lehetőséggel!

sok szíve, de a rutinos, korábbi
válogatott játékosokkal megerősített újonc bizonyította: nem
pofozógépnek érkezett az NB I-be.
Fehérváron tehát összességében
elégedettek az elmúlt hónapok
teljesítményével.

„Ez a csapat még korántsem
kész!” – kezdte az értékelést
Deli Rita, az Alba Fehérvár KC
vezetőedzője. – „Még januárban,
februárban sem lesz ez elmondható, hiszen nagyon sok olyan
játékos van a keretben, aki ugyan

Közösen értékeltek
Somos Zoltán
Négy győzelemmel és négy vereséggel áll
a bajnokságban az Alba Fehérvár, miután
Körmenden újabb sokpontos meccsen kapott
ki. A vezetők szerda este szurkolói ankéton
értékelték a kosárcsapat helyzetét.

Végre győzelem!

alapján a legjobb négybe kerülésre alkalmas a csapat, ám hátul
túl sok könnyű kosarat enged
az ellenfeleknek: „Változtatni kell
ezen! Ha nem megy, cserélhetünk –
játékost vagy edzőt is – de jelenleg a
mostani keretnek kell megoldania a
feladatot.”
Simon Balázs ügyvezető hozzátette:
beszélgettek már a szakmai stábbal
és a játékosokkal is, él a bizalom és
mindenki tudja, miben kell javulni.
Szombaton mindenképpen le kell
győzni a Debrecent, aztán bajnoki
szünet jön, majd pedig olyan mec�csek, amelyeken tovább javíthat
mérlegén az Alba. Igaz, nagyon
régen volt olyan kiegyensúlyozott a
mezőny, mint most.

Németh Krisztián
Igaz szétlövésben, de diadalt aratott a Hydro
Fehérvár AV 19 az osztrák bajnokságban. A
sereghajtó Dornbirnt 4-3-ra verte Hannu
Järvenpää együttese.

A Volán zsinórban három vesztes
meccs után hullámzó játékot produkált a Rajna-völgyben: „Az első
harmad finoman szólva sem sikerült
jól. A szerencsének köszönhetjük,
hogy csak egy góllal vesztettük el azt a
játékrészt!” – utalt Hannu Järvenpää
vezetőedző a kezdeti nehézségekre.
– „A második harmadra feljavult a játékunk, de az egész meccsen gondjaink
voltak a kiállításokkal.”
A gólszerzéssel viszont nem! Fordított a Fehérvár, előbb Busenius majd
az egyre stabilabban játszó Mihály

Ákos is debütált a góllistán. Amikor
Girard is betalált, úgy tűnt, érvényesíti a papírformát a Volán. Csakhogy
egyenlített a Dornbirn! Az oszrák
csapatot végül szétlövésben sikerült
legyőzni Kóger találatával.
Pénteken jön az éllovas Salzburg,
vasárnap Znojmóban lép jégre a
Fehérvár.

Kopjafa Rajz Attila emlékére
A Volán felejthetetlen játékosa öt
éve hunyt el. Korábban Kiskőrösön
jégpályát neveztek el róla, valamint
emlékfalat avattak az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban. A kopjafa szombati
avatója után az egykori játékostársak
emlékmérkőzéssel tisztelegtek Rajz
Attila előtt.

Az Alba Fehérvár szurkolói találkozóján ugyanúgy látták a problémákat a szakemberek és a rajongók

Fotó: fehervarav19.hu

Fotó: Simon Erika

Napnál világosabb, hogy a védekezéssel nem lehet elégedett senki
a fehérvári csapatnál. Körmenden
94-80-ra kaptak ki Csorvásiék, akik
átlagban nyolcvanhat pontot kapnak
ebben a szezonban. A szurkolói ankéton ennek megfelelően egyetértés
volt vezetők és nézők között abban,
miben kellene elsősorban fejlődni.
Balássi Imre klubelnök kijelentette, hogy az eddigi tapasztalatok

hétről hétre ott van pályán, de
még nagyon sok rutint kell szereznie. Temes Bernadett kiválásával
éppen a legrutinosabb irányítónkat veszítettük el, most pedig két
rettentő fiatal játékos irányítja a
csapatot – Rózsás Josephine és
Besszer Borbála – amiből kifolyólag
a gépezet nem mindig működik úgy,
ahogy kellene. A kilenc megszerzett
ponttal elégedett vagyok. Nyilván
annak jobban örültem volna, ha
Szombathelyről két ponttal térünk
haza, de láthattuk, hogy az újonc
nem rossz csapat, legyőzték például
a Dunaújvárost is. Amikor elkezdődött a szezon – tudva már a
nehézségeinket – kilenc, tíz ponttal
számoltam, és valahol ez a realitás.
Dolgozunk tovább, hogy elérjük a
céljainkat!”
Munkában pedig biztos, hogy
nem lesz hiány. Néhány nap
pihenőt kapnak a fehérvári
játékosok, hogy a jövő héten már
újult erővel vessék bele magukat
a tréningekbe. A program feszes
lesz: Deli Rita jó néhány edzőmérkőzéssel szeretne felkészülni
a bajnokság következő szakaszára. Az Alba Fehérvár KC december 29-én Érdre utazik, január
elején pedig egymás után fogadja
a Ferencvárost és a Dunaújvárost
az NB I-ben.

Rendesen nekifeszült a Volánnak a Dornbirn, ezúttal is nehéz volt ellenük

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

Vissza a saját porondunkra!
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Somos Zoltán

Somos Zoltán

Ami épül, és ami nem

Pénteken ünnepelt a magyar futball
– persze nem a vereséget, amit Uruguaytól szenvedett el a válogatott.
A 2-1-es vendégsiker a vadonatúj,
most avatott Puskás Stadionban
született meg, ahol csaknem
hetvenezer szurkoló fotózkodhatott, valóban európai színvonalú
létesítményben. A lényeg a szuper
stadion volt.
Utána viszont Walesben már nyerni
is kellett volna, hogy egyenes ágon
kijusson a jövő évi Európa-bajnokságra, és azon a budapesti arénában (is) játszhasson a válogatott.
Sajnos kedden sem sikerült, a
walesiek nyertek 2-0-ra és ők ünnepelhették a kijutást.
„Wales kezdte jobban a meccset és
nem érdemtelenül szerzett vezetést. 1-0
után azonban volt két hatalmas helyzetünk is egy akción belül, ezekkel sajnos
nem tudtunk élni. A meccs a második
gól után dőlt el. Mezőnyben aktívabb
volt ugyan Wales, de nem mondanám
azt, hogy rengeteg gólhelyzetük lett
volna. Sajnos végül beigazolódott a
papírforma és a csoportban a negyedik

Fotó: mlsz.hu

Két vereséget szenvedett el néhány nap alatt
a magyar válogatott, egyet itthon, egyet idegenben. Az Eb-részvétel egyelőre csak remény.
A bajnokság ezalatt szünetelt, a hétvégén
azonban folytatódik!

Pátkai Máté kedden Gareth Bale-lel csatázott, szombaton a felcsútiakkal fog

helyet szereztük meg. Ez természetesen nem elégséges, hiszen a célunk
az, hogy kijussunk az Eb-re. Mindent
megteszünk azért, hogy a Nemzetek
Ligáján keresztül eljussunk a jövő
évi Európa-bajnokságra!” – értékelt
a molfehervarfc.hu honlapon a
Cardiffban végig játszó fehérvári
Pátkai Máté.

Jövő márciusban két meccset kell
nyerni az áhított Eb-szerepléshez,
sorsolás pénteken. Hétvégén azonban visszatér a bajnoki foci: a MOL
Fehérvár megyei rangadót vív hazai
pályán a Puskás Akadémiával. Az
első helyezett fogadja a negyediket,
jelenleg hat pont a különbség a két
együttes között.

Régi-új vezetőedző a MÁV Előre-BERICAP élén
Németh Krisztián
Németh Ödön lemondása után Gazsi Péter
irányítja a fehérvári férfi röplabdacsapatot.
A szakmai munkát Nagy Róbert klubelnök is
segíti.

Giro után Tour de Hongrie
Somos Zoltán
A magyar kerékpáros körverseny honlapjának
beszámolója szerint 2020-ban május 13. és 17.
között rendezik a Tour de Hongrie-t, amelyen
akár a legmagasabb kategóriájú, World
Tour-csapatokat is láthatják a nézők.

Emlékezetes, hogy az elmúlt években a Tour de Hongrie egyik helyszíneként egyre fontosabb szerep
jutott Székesfehérvárnak. Jövőre
pedig május 11-én a Giro d’Italia
harmadik szakasza rajtol a városból, vagyis a legmagasabb szintű
profi kerékpársportot is láthatjuk.
A magyar körverseny a friss
információk szerint két nappal

ezután, május 13-án indul, és van
rá esély, hogy a profik közül több
nagy csapat is részt vesz rajta. „A
Giro rajtjára a világ legjobb csapatai
érkeznek majd Magyarországra, a
teljes eszközparkjukkal. A nagykanizsai befutó után az olasz körverseny
résztvevői repülővel utaznak majd
Szicíliába, az eszközpark azonban itt
marad. Több nagy csapattal egyeztettünk arról, hogy részt vennének-e egy
két nappal később kezdődő magyarországi körversenyen, hiszen ehhez
minden felszerelésük itt lesz. Kedvező
visszajelzéseket kaptunk.” – mondta
Eisenkrammer Károly, a magyar
körverseny szervezőbizottságának
elnöke.

Gazsi Péterrel (az álló sorban jobbról az első) is a középmezőny a cél

Fotó: Kiss László archív

Fotó: fehervarvolley.hu

Németh Ödön két sikeres szezon
után távozott az NB I-ben szereplő együttes éléről, a múlt heti
Dunaferr elleni, idegenbeli mérkőzés előtt egy nappal mondott
le posztjáról. Tavasszal parádés
hatodik helyet ünnepelhetett a
csapattal, most azonban sereghajtóként szerénykedik a fehérvári
társaság.

„Elsősorban az utánpótlásra építünk,
nem a profi játékosokra, ez pedig nem
találkozott a mester elképzeléseivel.” –
értékelt Nagy Róbert klubelnök.
Az edzőkérdést házon belül oldották meg. Az utánpótlásban dolgozó
Gazsi Péter már letette névjegyét
edzőként, hiszen ő vezette az NB
I-be az együttest.
„Átszerveztük a korosztályos csapataink edzéseit, így Péter a fiatalokkal és a
felnőttekkel is tud foglalkozni. Célunk,
hogy rendet tegyünk a fejekben. Nem a
kiesés ellen akarunk küzdeni, hanem továbbra is stabil tagjai akarunk lenni az
NB I középmezőnyének!” – fogalmazta
meg a célkitűzést Nagy Róbert.

Hogy a futball fejlesztésében melyik lépéseknek milyen sorrendben kell követniük
egymást, arról lehet vitatkozni, ahogy meg
is teszik illetékesek és szurkolók egyaránt.
Mifelénk ennek persze politikai vetülete
is van, hiszen stadionépítés és akadémiai
TAO-pénzek kapcsán ritkán marad pusztán
szakmai síkon a nyilvános fórumokon zajló
eszmecsere. De ha olyan eredményei lennének a magyar focinak, amilyen színvonalú
stadionjai, például a legújabb, a most átadott
Puskás Ferenc Stadion, akkor nem is lenne
miről vitatkozni.
Csak sajnos nincsenek ilyen eredmények. Az
egyik álláspont szerint ahhoz, hogy legyenek,
először ékszerdobozok és egész Közép-Európában irigyelt infrastruktúra kell, de
talán mégis inkább a képzésben, nevelésben
kellene korszerűnek lenni, hogy utána ne
csak az épület nívója miatt feszíthessünk
büszkén a hatvannyolcezres arénában. Olyan
központi dotációval, amivel a magyar futball
az egész régióban irigyelt módon rendelkezik,
már nemcsak pályáknak, akadémiáknak,
de jó néhány nemzetközileg versenyképes
játékosnak is ki kellett volna nőnie a rendszerből. Walesben megint láttuk: nem nőttek
ki. Építkezésben akkor vagyunk jók, ha az
alapanyag kő és beton. A hús-vér minőségi
alapanyag azonban továbbra is hiánycikk a
focinkban, másból pedig, mint tudjuk, nem
lehet várat építeni.

Fehérváron száguldó bringások – jövőre is láthatjuk a profikat
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Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**
Csak magánszemélyeknek,
további feltételek
teljesülése esetén.**
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Jelen ajánlat kizárólag új Peugeot 2008 Active+ modellre 2019. október 16. után megkötött adásvételi szerződésekre érvényes az akciós készlet erejéig. A kedvezményes árak teszt és használt
Peugeot modellek vásárlására nem vonatkoznak. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül
szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. és a Fábián Kt. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a
Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a peugeot.hu honlapot.
*Minden 2019. október 16. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített Peugeot 2008 személygépkocsi vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé
most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótállást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az
autó) érvényes. Az akció visszavonásig érvényes. **A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők
igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

1

A Peugeot 2008 Active+ NEDC szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 3,5-5,6 l/100 km, CO2-kibocsátása 93-129 g/km,
a WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása 4,218 – 7,23 l/100 km, CO2-kibocsátása 110,53-162,81 g/km.

PEUGEOT FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR
8000, Székesfehérvár, Budai út 175.
tel.: +36 22 303 406, w w w.fabianauto.hu

A Vörösmarty Rádió műsora november 23-tól 29-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 11. 23. szOMBat

2019. 11. 24. Vasárnap

2019. 11. 25. Hétfő

2019. 11. 26. Kedd

2019. 11. 27. szerda

2019. 11. 28. CsütörtöK

2019. 11. 29. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Bóna
Éva – Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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: Galántai
Zsuzsanna
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: Pletser Ádám
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:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – A
köszvény Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak, macskáknak
Vendég: Krepsz Gyögyi
11.10 Fitt receptek Vendég:
Szabó-Farkas Lilla
11.40 Negyed óra két keréken
Vendég: Dr. Pásztor László
13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix 25. Jubileumi
műsor– 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: Szöllősi Attila
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: Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Sporthírek
10.10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
10.10 Mesterségem címere
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Bóna Éva
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: Ficsóri Erika
19.10 Kresz-percek vendég:
Ábrahám Csaba
20.10 Beszéljünk róla!
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:
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: Szöllősi Attila
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:
Szöllősi Attila

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: Bokányi Zsolt
12.00 Hírösszefoglaló –
szerkesztő: Romhányi Anikó
12.10 Délelőtti körkép
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 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
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:
Szöllősi Attila

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

