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Megszűnhetnek a plakáterdők

Székesfehérváron jövőre sem kell magánszemélynek helyi adót fizetnie 

A Béla úti temető új parcelláinak kialakítása 
a belső utak és sétányok építése mellett 
növénytelepítéssel is együtt jár. A Város-
gondnokság szakemberei a héten több mint 
kétszáz előnevelt, többször iskolázott, nagy 
körméretű, földlabdás növényt ültettek el, 
amiket támrudakkal védenek a széltől. A 
munkát hétfőn és kedden mintegy ötven 
ember végezte, összesen kétszázkét  darab 
juhar, ostorfa, nyírfa, tölgyfa és két fajta 
kőris került a temetőbe. Olyan fákat ültettek, 
melyek temetői környezetbe illők, és néhány 
év alatt árnyékot adnak az új parcellák fölé.

B.G.

Heiter DáviD tamás

A legutóbbi közgyűlésen a településképi rendelet 
egyik eleméről is döntés született, melynek értelmé-
ben várhatóan kevesebb óriásplakát lesz városunkban. 
A döntés ellen több ellenzéki képviselő szót emelt, 
mivel politikai felhangot véltek felfedezni mögötte. 
Ám a rendelet most elfogadott eleme száz-százhúsz 
millió forintos bevételt jelenthet a városnak.

Településképi rendeleteket kell alkot-
nia Székesfehérvárnak, ennek egyik 
eleméről döntöttek a múlt pénteki 
közgyűlésen. Ahol építményadó van, 
ott a reklámok, óriásplakátok adóztatá-
sával kapcsolatban köteles az önkor-
mányzat intézkedni. Ez városunkban 
száz-százhúsz millió forintos bevételt 
eredményezhet évente. Ezt az összeget 
a 2018-as költségvetésben városkép- és 
környezetvédelmi célokra fordítja az 
önkormányzat. Mint Székesfehérvár 
polgármestere mondja, városképi 
szempontból mindenképpen fontos a 
plakáterdő csökkentése. Cser-Palkovics 
András kiemelte: ezzel egyúttal arról 
is döntöttek, hogy magánszemélynek 
jövőre sem kell Székesfehérváron helyi 
adót fizetnie. 
A napirend tárgyalásánál Márton 
Roland, a baloldali frakció vezetője 
arról beszélt, hogy az óriásplakátok 
szabályozása nem használ a demokra-
tikus berendezkedésnek, emiatt nem 
szavazzák meg. A Jobbik önkormányzati 
képviselője, Horváth Tancsa Ágnes 
pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy je-

szabó Petra

Megtéríti a kormány az új nyelvvizsga díját 
2018. január elsejétől minden harmincöt év 
alatti fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik 
– akár több – nyelvvizsgával – jelentette be 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- 
és ifjúságügyért felelős államtitkára múlt 
pénteken a Debreceni Egyetemen. 

A bejelentéssel kapcsolatban Var-
gha Tamás országgyűlési képviselő 
és Molnár Tamás önkormányzati 
tanácsnok tartott tájékoztatót Fe-
hérváron. A javaslat is itt született 
meg, hiszen az Országos Diákpar-
lament során fogalmazták meg 
a fiatalok, hogy az első sikeres 
nyelvvizsgát támogassa az állam. A 
kormány válaszul január elsejétől 
legfeljebb 34 500 forintos támoga-
tással segíti a nyelvvizsgázókat. 
„Minél több nyelven beszél valaki, 
annál több lehetősége van a mun-
kaerőpiacon.” – mondta Vargha 
Tamás. Kiemelte, hogy mintegy 
tizenkétezer diplomát nem tudnak 
átvenni azok a hallgatók, akik nem 
tettek nyelvvizsgát. – „Bízom benne, 
hogy ez is segítség lesz a diplomák 
megszerzéséhez, de 2020-tól már a 
felvételinél is követelmény lesz a 
nyelvvizsga megléte.” – emelte ki a 
város országgyűlési képviselője.
Az érintettek az Új Nemzedék Köz-
pontokban kérhetnek segítséget a 
nyelvvizsgával és a támogatással 
kapcsolatban – az iroda a Kossuth 
utca 7. szám alatt található. A tá-
mogatást azután tudják igényelni a 
fiatalok, ha sikeres vizsgát tettek. 
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Solymár Károly Balázs, az NFM infokommunikációért felelős helyettes államtitkára 
felhívta a figyelmet arra, hogy a piacon naprakész tudással rendelkező, diplomás 
szakemberekre van szükség. A tárca ennek érdekében indította el a Programozd a 
jövőd! című pályaorientációs projektjét. Huszonegy felsőoktatási intézményben 
olyan naprakész, ingyenes, a piaci szereplők és előzetes képzésben részt vett taná-
rok által oktatott tananyagokhoz és vizsgalehetőséghez juthatnak hozzá az informa-
tikus hallgatók, melyek még inkább versenyképessé teszik őket a munkaerőpiacon.

Trendforduló az informatikai felsőoktatásban? Ingyenes nyelvvizsgák

A felsőoktatásban jelenleg huszonhárom százalék a műszaki szakokon tanulók aránya, a 
gazdaság fejlődése szempontjából azonban negyven százalék lenne az ideális az IVSZ elnöke, 
Laufer Tamás szerint

szabó miklós bence

Két évvel ezelőtt huszonkétezer, ma a becslések 
szerint már harmincezer informatikus hiányzik 
az országból, azonban ha minden jól megy, 
trendfordító lehet az idei év az informatikai 
felsőoktatásban. A kijelentést a szakemberek 
egy nemrég megjelent adatra alapozták, 
miszerint tíz százalékkal nőtt az elmúlt évben 
az informatikai képzésekre jelentkezők száma. 
Ez ugrásszerű növekedést jelent.

Székesfehérváron is jellemző a 
növekvő tendencia – ezt erősítet-
te meg az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karának dékánja. 
Mint Györök György mondja, 
az utóbbi egy évben az Óbudai 
Egyetemen húsz százalékkal nőtt 
az informatika szakos hallgatók 
létszáma.
Az Informatikai Vállalkozások 
Szövetsége szerint 2017. lehet 
a trendforduló az informatikai 
felsőoktatásban, tekintve a mostani 
ugrásszerű növekedést. A jövő-
ben pedig több olyan program is 
indul, ami ezt a tendenciát tovább 
erősítheti. Az egyik ilyen projekt – 
az IVSZ kezdeményezése alapján 
– már a mostani keresztfélévben 
rajtolhat: a javaslat szerint min-
den informatikushallgató nettó 
százezer forintos ösztöndíjat kapna 
a tanulmányai alatt, ha bizonyos 
kondíciókat teljesít az egyetemen.
A programmal a cél az lenne, hogy 
az egyetemi hallgatók ne hagyják 
ott az egyetemet a diploma meg-
szerzése előtt, hanem végezzék is 
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lentős bevételtől eshetnek el a társashá-
zak. A polgármester szerint azonban ez 
nem igaz, az adót a táblák tulajdonosai 
– Fehérváron mindössze húsz-huszonöt 
cég – fizeti majd, nem pedig azon telkek 
vagy épületek tulajdonosai, ahol elhe-
lyezték azokat.
A Szent Vendel közben található romos 
épületre legutóbb sem érkezett pályázó, 
így azt ismét meghirdették. A baloldali 
frakció azzal a javaslattal élt, hogy a 
testület indítson az érintett területre 
vonatkozóan bérlakásprogramot, amivel 
fiatal pályakezdő orvosokat támogat-
nának.
Földi Judit, a DK képviselője a Had 
utcában található inkubátorház bérleti 
díjával kapcsolatban módosító javas-
lattal élt a díj csökkentése érdekében, 

amit nem támogatott a testület. Horváth 
Miklósné, a Fidesz frakcióvezetője arról 
beszélt, hogy az inkubátorház éveken 
keresztül pénznyelőként működött, 
de most tud annyi bevételt termelni, 
aminek köszönhetően a havi egymillió 
forintos bérleti díj reális, úgyhogy ez 
nem okoz indokolatlan terhet a vállal-
kozásoknak.
A pénteki közgyűlésen óvodavezetői 
kinevezésekről is döntöttek. A Rákóczi 
Úti Óvoda vezetőjének Simonné Juhász 
Ágnest választották, a Liget sori Óvoda 
igazgatói feladataival Gelencsér Ritát 
bízta meg a testület, a Felsővárosi Óvoda 
vezetője pedig Kovács Jánosné lett. 
A Sóstó rehabilitációjával összefüggés-
ben az úthálózat fejlesztéséről is döntött 
a testület.

el a választott szakot – ugyanakkor 
az ösztöndíjjal minél több fiatalt 
akarnak arra ösztönözni, hogy az 
informatikai pályát válassza hiva-
tásul. Mindezek mellett a szakma 

népszerűsítését már egész fiatal 
korban el szeretnék kezdeni, ez 
például a fehérvári Alba Innovár-
hoz hasonló oktatóterek létrejötté-
vel lehetséges.

Újabb kétszáz fa 
a városban
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Kormánytámogatás a Királyok Városának

Díjazták Székesfehérvár zöldterületeit

Cser-Palkovics András és Vargha Tamás a Nemzeti Emlékhelyen tartott sajtótájékoztatót a 
kormányzati döntésről

Az ország bölcsője program során a Nemzeti Emlékhely komplex fejlesztése kerül fókuszba

Az elismerést Bozai István városgondnok vette át Veszprémben Kovács Zoltántól, a Miniszterel-
nökség Területi Közigazgatásért felelős államtitkárától

bácskai GerGely

lászló-takács krisztina

Az Árpádok kora címmel a Magyar Nemzeti 
Múzeum és Székesfehérvár önkormányzata 
nagyszabású kiállítást rendez, mely várhatóan 
2020. augusztus 20-án nyílik majd meg a Szent 
István Király Múzeumban. A tárlat megvalósí-
tását, a Nemzeti Emlékhely fejlesztéseit és egy 
történelmi sétaút megvalósítását is támogatja 
a kormány.

A napokban megjelent kormány-
határozat szerint hatvanötmil-
lió forint költségvetési forrást 
biztosítanak Az ország bölcsője 
alprogram második szakaszára. 
Ugyancsak a központi költségve-
tésből csaknem harminckétmillió 
forinttal támogatják a Szent István 
Király Múzeum rekonstrukciójá-
nak előkészítését a Királyok és 
szentek – az Árpádok kora című 
nagyszabású nemzetközi kiállí-
tás bemutatása céljából. A teljes 
rekonstrukció finanszírozásáról 
az előkészítés eredményeinek 
ismeretében hoznak majd döntést. 
A kiállítás a tervek szerint megala-
pozza majd az ünnepi felkészülést, 
hogy Magyarország méltó módon 
ünnepelhesse az Aranybulla 
kiadásának nyolcszázadik vala-

Miniszerelnöki díjat kapott Székesfehérvár az 
idei Virágos Magyarország Környezetszépítő 
Versenyen. A város a Sóstó rehabilitációja után 
nemzetközi szinten is szeretné megmérettetni 
magát.

„Szinte elvarázsolta a zsűrit a nemré-
giben megújult Csónakázó-tó környé-
ke, ami Európa bármely városában 
megállná a helyét, és hamarosan – a 
Liget sor felújításának végén, egység-
ben a Bregyóval – ékszerdoboza lesz 
Székesfehérvárnak!” – mondta Bozai 
István a Virágos Magyarország 
városszépítő verseny zsűrijének 
júniusi látogatásáról. 
A városgondnoktól azt is megtud-
tuk, hogy tervezik Székesfehérvár 
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Látogatóközpont és történelmi sétaút is lesz
Az ország bölcsője program második szakaszában a Nemzeti Emlékhely komplex 
fejlesztése érdekében további megalapozó feltárások, műszaki felmérések, vizsgá-
latok elvégzésére van szükség, melyekre hatvanötmillió forint költségvetési forrást 
biztosít a kormány.
A kiemelt jelentőségű program részét képezi az egyes helyszíneket egységbe foglaló 
kulturális, történelmi sétaút kialakítása a történelmi belvárosban. Az út a tervek 
szerint összeköti a királysírok helyszínét a volt Köztársaság mozi épületébe tervezett 
látogatóközponttal. 2022-ig egy teljes körút kialakítását tervezik a Városház tér és a 
Szent István-székesegyház bekapcsolásával.

nemzetközi megmérettetését is: 
„A Sóstó Természetvédelmi Terület 
rehabilitációja után lehet nemzetközi 
szinten is méltó módon képviselni Ma-
gyarországot. A legfontosabb viszont 
az, hogy a díj egyfajta visszaigazolása 
annak a közterületi munkának, melyet 
Spanyárné Halász Szilvia főkertész és 
csapata végez évről évre. A szakem-
berek az utóbbi években rendszere-
sen figyelembe veszik a nemzetközi 
kertészeti elvárásokat, trendeket, 
emellett kiemelt gondot fordítanak 
arra, hogy a fenntartás színvonala 
emelkedjen. Növelték a fűnyírások 
számát, a virágágyakba ugyanannyi 
egynyári és kétnyári növényt ültetnek, 
nincsenek üresen álló virágágyak, és 
nagyobb figyelmet fordítanak a parkok 
rendezettségére.”

mint Szent István király halálának 
ezredik évfordulóját.
Székesfehérvár országgyűlési kép-
viselője, Vargha Tamás, aki egyben 
az Árpád-ház-program miniszteri 
biztosa, arról beszélt, hogy a kor-
mány elkötelezett annak érdeké-

ben, hogy az Árpád-ház örökségét 
bemutassa a ma nemzedékének: 
„Ennek érdekében indult 2013-ban az 
Árpád-ház-program, melynek egyik 
kiemelt célja, hogy az egykori koro-
názóbazilikát és annak megmaradt 
köveit bemutassa korszerű múzeum-
technikai eszközökkel. A program 
része egy nagy, átfogó kiállítás is, 
mellyel az Árpád-ház történetét mu-
tatja be a Magyar Nemzeti Múzeum. 
Ez a Szent István Király Múzeum Fő 
utcai épületében valósul majd meg, 
és az előkészítési munkálatokhoz 
biztosított most a kormány mintegy 
harminckétmillió forintot.” Vargha 

Tamás beszélt arról is, hogy a 
kormány hatvanötmillió forintot 
biztosított a Nemzeti Emlékhely 
komplex fejlesztése érdekében 
további megalapozó feltárások, 
műszaki felmérések, vizsgálatok 
elvégzésére.
Székesfehérvár polgármestere, 
Cser-Palkovics András köszönetet 
mondott a támogatásért. Mint 
mondta, az Árpád-ház-program 
alapjait a 2013-as kihelyezett kor-
mányülésen sikerült lefektetni, és 
ennek keretében valósulhat meg a 
volt Köztársaság mozi épületében 
egy látogató- és kutatóközpont is, 
ami az Árpád-korral foglalkozik: 
„A város súlyát jól jelző kormány-
zati döntésnek tartom azt, hogy egy 
nemzetközi figyelmet kapó, komoly 
szakmai előkészítést igénylő, múzeumi 
szinten is kiemelkedő kiállítás meg-
rendezésére Székesfehérváron kerül 
sor. Nemzetközileg is jegyzett kiállítás 
lesz ez, mely a tervek szerint 2020. 
augusztus 20. körül nyílik meg.”
Székesfehérvár feladata, hogy 
januárra elkészítse a terveket a 
Szent István Király Múzeum Fő 
utcai épületének felújítására, 
illetve megoldást találjon a múze-
um raktározási problémáira. Az 
egész épületre kiterjedő, kiemelt 
biztonságtechnikai intézkedések-
re, átalakításokra lesz szükség, 
melyek megalapozzák a következő 
évtizedek múzeumi kiállításait 
is. A terveket a kormány elé kell 
terjeszteni, ezt követően kezdőd-
het el az engedélyeztetés és a 
kivitelezés.
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Aki befogad egy gyermeket…

A szorongás nélküli életet segítik

A szakmunkát népszerűsítették

Szeretetből adtak a szent imrések

A szeretetet és a törődést ábrázoló alkotás kapott helyet a Tüzér utcában. Máhr Ferenc alko-
tását Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Bátori Zsolt, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság főigazgatója leplezte le.

A nevelőszülőknek kulcsszerepük van: 
nemcsak ellátni, hanem szeretni, bátorítani, 
nevelni kell a hozzájuk érkező gyermekeket

A hetedikes fiúk szorgalmasan pakolták az élelmiszeres dobozokat a Kríziskezelő Központban

novák rita, lászló-takács krisztina

lászló-takács krisztina

DáviD renáta

Húsz évvel ezelőtt lépett életbe a gyermekvé-
delmi törvény hazánkban – egyebek mellett 
ez is ünneplésre adott okot ezen a héten. A 
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Napok egyaránt 
szóltak a gyerekekhez, nevelőszüleikhez és a 
szociális területen dolgozó pedagógusokhoz.

Elkezdődött az Európai Szakképzési Hét a Vö-
rösmartyban. A rendezvény célja, hogy a diákok 
figyelmét a minőségi szakmunkák irányába 
terelje, és megmutassa, hogy értékes tudást 
szerezhetnek, ha szakmát tanulnak.

Interaktív faipari foglalkozással, 
pályaorientációs nappal és látvá-
nyos bemutatókkal, előadásokkal 
színesített szakmai nappal várta 
az érdeklődőket a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum Vörösmar-
ty Mihály Ipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája. A szerdán 
elkezdődött, háromnapos Euró-
pai Szakképzési Hét keretében 
ünnepélyes keretek között adják 

A Kossuth Lajos Általános Iskola elnyerte az 
Örökös Boldog Iskola címet. Az intézmény részt 
vesz a Boldogságóra programban, melynek az 
a célja, hogy a gyerekek derűs feladatokon 
keresztül szerezzenek élményeket a stressz- és 
szorongásmentes iskolaidőszak érdekében.

Az intézmény minden osztálya 
részt vesz a Boldogságóra prog-
ramban. „Arra törekszünk, hogy a 
boldogságórák derűs, élménygazdag 
feladatai, játékai fokról fokra bonta-
koztassák ki a derűt, az életszeretetet, 
hogy tanulóink a jövőbe vetett hittel, 
bátran járják végig a felnőttséghez 
vezető utat, és boldogságra képes 
emberré válhassanak.” – fogalmazta 
meg a program célját Strasszerné 
Farkas Márta igazgató.

Több doboznyi tartós élelmiszert gyűjtöttek a 
Szent Imre Általános Iskola és Óvoda tanulói 
szüleikkel közösen az elmúlt hetekben. Ezeket 
szerdán adták át a rászorulóknak a Kríziskezelő 
Központban.

A csomagok többek között olajat, 
tésztát, süteményeket és konzerve-
ket rejtettek. És mint kiderült, már 
a felsősök is tudják, miért fontos a 
segítségnyújtás.
„Nem mindenki tud olyan szerencsés 
körülmények között nevelkedni, mint 
például én vagy az osztálytársaim. 
Örülök, hogy az iskolám példát tud 
mutatni a kisebbeknek és nekünk is 
azzal, hogy gyűjthetnek a szüleink!” 
– mondta el lapunknak Feren-
czy-Nagy Levente. 
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A boldogságórák tudományos 
alapjait a pozitív pszichológia érze-
lemelmélete adja: eszerint a pozitív 
érzelmi állapotok és kitüntetetten 
a boldogság megteremtésének 
technikái taníthatók, elsajátíthatók. 
A tudományos mérési eredmények 
bizonyítják, hogy a programban 
résztvevő tanulók optimistábbak, 
magabiztosabbak és kitartóbbak, 
mint a korosztálybeli társaik. 
A Kossuthban az idei tanévben a 
program kiegészült a Bagdy Emőke 
által kidogozott relaxációs és me-
ditációs gyakorlatokkal is, melyek 
segítségével a tanulók stressz és 
szorongás nélkül élhetik iskolai 
életüket.

Forrás: ÖKK

át november 24-én, pénteken azt a 
tanműhelyt, mely az épületgépész 
tanműhelyfejlesztés első ütemében 
valósult meg a Pakole Trade Kft. és 
az iskola együttműködésével. 
A rendezvénysorozat előszobája 
volt az a verseny, amit első alka-
lommal rendeztek ács tanulók-
nak. A megmérettetésre az egész 
Dunántúlról érkeztek csapatok. A 
feladatlapok kitöltését követően 
a diákoknak egy makettet kellett 
elkészíteniük tervrajz alapján. A 
megmérettetés mellett a nap fo-
lyamán az intézmény meghívására 
két cég képviselője is érkezett az 
iskolába, hogy népszerűsítsék az 
ács és tetőfedő szakmákat a diákok 
körében.

A Szent Imre Általános Iskola 
hetedikes diákjai a szüleikkel és 
a tanárokkal közösen hagyomá-
nyosan minden évben gyűjtési 
akciót szerveznek, segítve ezzel 
a rászorulóknak. Az adomány-
gyűjtés Szent Erzsébet napjához 
kötődik. Ilyenkor az iskola és 
az óvoda közössége is összefog, 
mindenki hoz valamit – tudtuk 
meg Csák Lajostól, az intézmény 
igazgatójától. Az összegyűlt 
adományokból az utcán és az 
anyaotthonban élőknek egyaránt 
jut.
A szálló minden adományt kö-
szönettel fogad. A rászorulóknak 
főként tartós élelmiszerekre van 
szükségük, de a hideg időszakban 
szívesen látják a meleg ruhákat, 
cipőket és takarókat is. 

Fejér megyében az állami neve-
lésben élő gyerekek több mint 
hetven százaléka nevelőszülőknél 
él, közel kétszáz családban több 
mint hatszáz fiatalról gondoskod-
nak ebben a formában – hívta 
fel a figyelmet a kormányhivatal 
főigazgatója. Petrin László hozzá-

tette, néhány éve a nevelőszülőség 
munkaviszonynak számít, de aki 
befogad egy gyermeket, az annál 
sokkal többet vállal.: „A nevelőszü-
lők nem pótolnak, hanem helyettesíte-
nek valamit, és sokszor sokkal többet 
tudnak adni, többet tudnak nyújtani 
a lélek szerinti kötelék erősítésével, 
mint amihez a gyerekek a vér szerinti 
kötelékükben hozzájuthattak és meg-
kaphattak.”
A gyermekvédelmi törvény húsz 
éve lépett életbe. Azt a célt szol-
gálja, hogy a nehéz sorsú gyerekek 
valódi esélyt kapjanak – mondta 
Tisztl Henrik, a Székesfehérvári 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetője: „Egy személyes 
szociális szolgáltatásról beszélünk, 
amely nemcsak hatósági gyermekvé-
delmi intézkedésekkel, vagyis határo-
zatokkal operál, hanem emberközelivé 
teszi a szolgáltatást.”
A gyermekvédelmi napok ren-
dezvénysorozata sportversennyel 
kezdődött, ahol a gyerekek kispá-
lyás labdarúgásban és váltóver-
senyekben is ügyeskedhettek. A 
jubileum alkalmából konferenciát 
is szerveztek a Városházán, és 
emlékoszlopot avattak a megyei 
gyermekvédelem Tűzoltó utcai 
központjában. A programsorozat-
ban a nevelőszülőknek is megkö-
szönték odaadó munkájukat.
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Seuso elköszönt

Kígyózó sorok a múzeumban – az érdeklődés minden várakozást felülmúlt: három hét alatt 
közel huszonnyolcezren látták Seuso kincseit

Szombaton köszöntötték a Seuso kiállítás huszonötezredik látogatóját, Alföldi Zsuzsannát: 
„Szabadbattyánban élek, és úgy tudom, Kőszárhegy mellett találták meg a kincseket. Örülök, 
hogy a lelőhelyükhöz és lakóhelyemhez közel láthatom a Seuso-gyűteményt. Az első kiállítást 
sajnos nem láttam, így nagy izgalommal készültem a mostani lehetőségre, mert nem szerettem 
volna lemaradni a tárlatról!”

Ez az úgynevezett Seuso-tál. Ezen olvasható az a latin körfelirat is, melyben megnevezik a 
készlet tulajdonosát. A felirat magyarra fordítva így szól: „Maradjanak meg számodra ezek az 
edények, Seuso, évszázadokon át, hogy utódaidnak is méltóképp hasznára váljanak!”

Csodálatos kidolgozottság, míves műremek

Ha mégsem szeretnénk teljesen elereszteni a Seuso-kiállítást, nézzük meg újra a csodálatos 
tárgyakat! Ahogy arról korábban beszámoltunk, lapunk fotósa, Kiss László jóvoltából elkészült 
a tárlat gömbpanorámája, mely itt tekinthető meg: http://360szekesfehervar.hu/pano/seuso-
kincs.html

látrányi viktória

Három héten keresztül újra itthon pihentek a 
kincsek, ennyi ideig volt látható a térséghez 
ezer szállal kötődő Seuso-kollekció Székes-
fehérváron. A Szent István Király Múzeumban 
vasárnap tíz óráig fogadták az érdeklődőket. 
Látogatóból pedig nem volt hiány: kígyózó 
sorokban várakoztak az emberek, hogy megte-
kinthessék a páratlan szépségű tárgyakat!

Kulcsár Mihály, a múzeum igaz-
gatója elmondta, hogy a látogató-
szám folyamatosan növekedett a 
záráshoz közeledve. A nyitás után 
naponta ezerháromszáz-ezerhat-
száz látogató érkezett. Az utolsó 
héten azonban átlépték a napi 
kétezer fős határt is. 
„Először 2014-ben rendezett Székesfe-
hérvár Seuso-kiállítást az akkor haza-
került műtárgyakból. Idén az ismert és 
eddig hazakerült darabok mindegyike 
bemutatásra került. A 2014-es tapasz-
talatok alapján húszezer fő feletti láto-
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Minden elképzelést felülmúlt a kiállítás
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gatóra számítottunk. Ezt a várakozást 
jelentősen túlszárnyalta az érdeklődés: 
pontosan 27.528 látogatóval zártuk a 
kiállítást!” – adott összegzést meg-
keresésünkre Kulcsár Mihály. 
Három hétig volt tehát Székesfe-
hérváron a kincs, vasárnap pedig 
Seuso „elköszönt” otthonától, és 
országos körútra indult. 
Fejér megyéhez ezer szállal kö-
tődik a legendás kincs. Néhány 
évtizeddel ezelőtt, az 1970-es 
években Polgárdi, Szabadbattyán 
és Kőszárhegy környezetében 
találta a kincset Sümegh József, 
majd illegális körülmények között 
jutott ki a lelet az országból. De 
ebben a térségben található Seuso 
feltételezett palotája is Szabadbaty-
tyánban. A késő római császárkor 
egyik legjelentősebb ezüstkincse 
Székesfehérvár után Zalaegerszeg, 
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc és 
Nyíregyháza múzeumaiban lesz 
látható.
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Fények, színek, terek
vakler lajos

rába Henrietta

Fény-Szín-Tér címmel nyílt meg Miklós Árpád 
festőművész első tárlata a Szabadművelődés 
Házában. A székesfehérvári gyökerekkel 
rendelkező alkotó kiállítását Filep Sándor 
festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja nyitotta meg.

Miklós Árpád művészcsaládban 
nőtt fel. A Tóparti Gimnáziumban 
maturált, majd az ELTE-n szerzett 
diplomát. Bensőséges hangulatú 
képei egy ismerős, mégis egyedi 
világba kalauzolnak el bennünket. 
Harmonikusan köti össze a való-
ságot a mély, művészien vibráló 
gondolatokkal: „Ezek tulajdonkép-
pen tájképek, de nem hagyományos 
értelemben véve, hanem benyomások, 
pillanatok, olyan dolgok, amiket 
akár utazásaim, akár találkozásaim 
során, jártamban-keltemben láttam, és 
megragadták a képzeletemet. Az engem 
ért benyomásokat festem le. Olajjal 
dolgozom, körülbelül két éve kezdtem. 
Magam tanultam a technikát, senki 
nem mutatta meg, hogyan kell hasz-
nálni, saját magam dolgoztam ki azt a 
módszert, azt az utat, az ahhoz tartozó 
eszközöket, amelyek alkalmasak voltak 
a gondolataim kifejezésére.”
A látogatók meggyőződhettek 
arról, hogy Miklós János, városunk 
egyik ikonikus képzőművészének 

Kodály és Európa

Frakk, Mazsola és Tévé Maci a Gárdonyiban

A Hermann László Kamarazenekar Kodály és Európa címmel adott hangversenyt a Kodály- 
emlékév keretében a Hotel Magyar Királyban. Major István, a zenekar művészeti vezetője  
ezúttal olyan műsort állított össze, melyben Kodály Zoltán világhírű kortársai, Britten,  
Respighi, Sosztakovics és Sztravinszkij művei is felcsendültek.                                                        V.L.

Miklós Árpád és az ő fényei
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fia jó úton indult el, hogy meg-
valósítsa álmait, és festészetével 
a székesfehérvári alkotókörök 
elismert tagja lehessen. Képeinek 
ritmusa van, akár a hétköznapok 
villódzó világát, akár a térben 
sötétségbe burkolózó, s abból 
kiemelkedő tárgyakat alakítja 
látvánnyá. Tobzódó színeivel pedig 

kiemeli a látomásból az embert 
körülölelő természetet, és segít 
elmesélni olyan történeteket, me-
lyek csak nagyon ritkán juthatnak 
felszínre: „A fényeken, színeken és 
tereken kívül a vizek is megragadnak. 
Ami igazán inspirál, hogy többrétegű 
képeket készítsek. Vannak olyan képek 
már ezen a kiállításon is, melyek 

esőben készültek, és különböző fények 
váltakoznak rajtuk. Nemcsak napfény, 
hanem különleges mesterséges fények 
is. Ezáltal olyan teret és hangulatot 
tudnak képezni, ami viszonylag sajá-
tos és rám jellemző.”
A kiállítás december 10-ig tekint-
hető meg a Szabadművelődés 
Házában.

vakler lajos

L. Simon László a Királykúton

Két ember, akik egyaránt az útkeresésben érdekeltek

Folytatódott a Királykúti esték közéleti-iro-
dalmi portrébeszélgetés-sorozat. Bakonyi 
István vendége L. Simon László József 
Attila-díjas író, költő, publicista, politikus, 
gazdálkodó volt.

A sokat látott és tapasztalt ven-
déglátónak ezúttal egy rendkívül 
nehéz, ugyanakkor nagyon is 
hálás feladattal kellett megbirkóz-
nia. L. Simon László, a maga által 
épített irodalmi várának apostola 
sokszínű, egyedi nyelvezetével, 
kivételes alkotói életútjával példa 
arra, miként lehet világunkban 
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megmaradni olyan gondolkodó-
nak, aki képes megszólítani ben-
nünket, és identitásról, családról, 
kultúráról, hazáról egyként írni 
úgy, hogy a hitelessége megma-
radjon. 
A királykúti széksorokban helyet 
foglalók ismét szembesülhettek 
azzal, hogy Bakonyi István a maga 
joviális modorában, ironikus 
stílusával miként kalauzolja el az 
irodalom kedvelőit egy olyan vi-
lágba, ahol kedvére lubickolhat az 
„elsimoni”mélységekben, s teheti 
mindezt versek, szövegrészletek 
kíséretében, emberi módon 2017-
ben, amúgy polihistorikusan.

Interaktív kiállítás várja a Gárdonyi Géza 
Művelődési Házban az érdeklődőket. Bálint 
Ágnes mesehőseivel találkozhatnak a könyv-
tárba érkezők. A tárlat a Móra Kiadó jóvoltából 
látogatható.

A kiállítás az óvodás és kisiskolás 
gyerekeknek nyújt lehetőséget, 
hogy jobban megismerjék Bálint 
Ágnes munkásságát. Játékok, 
feladatok segítik a kicsiket és 
nagyokat, hogy közelebb kerülje-
nek az írónőhöz. Frakk, Mazsola 
és a Tévé Maci megálmodójá-
nak életét különböző módokon 

követhetik nyomon a kiállításra 
látogatók. 
„A kiállítás tablókon mutatja be Bálint 
Ágnes életét illetve az általa alkotott 
műveket. Ez talán a nagyobbaknak 
lehet érdekes. A tablókon keresztül 
végigjárhatjuk ezt az utat. De a kicsik is 
megnézhetik a tökházikót!” – mondta 
Iszkádi Erika, a Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház és Könyvtár igazgatója.
Memóriakártya, diafilmvetítés, a 
könyvekhez kapcsolódó tárgyak, 
plüssfigurák vagy például Bálint 
Ágnes írógépe is helyet kapott a 
kiállítótérben, hogy megidézzék az 
alkotó által megálmodott mesevi-
lágot.
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Vibrálás, játékosság, titokzatosság

Nyitány: klasszikus zene a Vörösmarty Rádióban

vakler lajos

koVács V. orsolya

A huszonötödik születésnapját ünneplő 
Székesfehérvári Művészek Társasága szeptem-
bertől egyéni és csoportos tárlatokkal invitálta 
a képzőművészet kedvelőit a város galériáiba, 
képtáraiba, művelődési házaiba. A jubileumi 
esztendő zárásaként pedig a Pelikán Galériában 
nyílt meg a hagyományos Téli tárlat, mely 
egyben vásár is.

A kiállítást Csutiné Schleer Erzsé-
bet építész ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe: „Megrémültem, de meg-
tiszteltetésnek éreztem, amikor engem 
kértek fel, hogy nyissam meg a tárlatot. 
Ha kicsit nagyképű az ember, azt mond-
ja, hogy bizonyos szinten az építészet 
is művészet, tehát ha képzőművészek-
kel kerülünk kapcsolatba, akkor az a 
társművészetek kapcsolódása. A mai 
építészetben viszonylag kevesebb helye 
van a képzőművészetnek, mint a koráb-
bi években. Így arról most nem tudok 
beszámolni, milyen az, mikor szervesen 
együttműködik a két művészeti ág. De 
nagy élvezettel néztem ezeket a képeket, 
nem kerestem magamnak magyará-
zatokat, csak egyet figyeltem, hogy 
hassanak rám.”
A székesfehérváriakat körülölelő 
alkotóközösséget a művészetet 
megbecsülő emberként láttatta 
megnyitó gondolataiban: „Nem 
ragadnék ki egy-egy hatást. Ahogy 

Szerda esténként új magazinműsor hallható a 
Vörösmarty Rádióban Zemlényi Katica és Heiter 
Dávid Tamás közreműködésével.

Heiter Dávid Tamás, a Vörösmarty 
Rádió hírszerkesztő-műsorveze-
tője nem is gondolta volna, hogy 
egy klasszikus zenei műsor miatt 
megállítják majd lelkes hallgatók 
az utcán. A Nyitány című komoly-
zenei magazin még egészen friss, 
eddig három adás hangzott el a leg-

Művészi stílusparádé

Zemlényi Katica állandó szakértője a klasszikuszenei adásoknak

Heiter Dávid Tamás szerint hiánypótló lehet 
a műsor
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lesz a Zsákbacserép-árverés is 15 
órától), december 10-én, vasárnap 
Pálné Hencz Teréz, december 16-án, 
szombaton Ecsedi Mária, december 
17-én, vasárnap Falvay Miklós.
A tárlat megtekinthető december 22-
ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

nézegettem a képeket, a saját tevékeny-
ségem kalandozásait, bolondozásait is 
próbáltam eléjük képzelni. A gyönyö-
rű színek, a vibrálás, a játékosság, a 
titokzatosság, a fiatalosság az, ami 
különösen hatott rám, amikor körbete-
kintettem a kiállítótérben.”

A hagyományoknak megfelelően 
hétvégenként a művészek társaságá-
nak egy-egy tagja lesz a házigazda. 
December 2-án, szombaton Tóth 
Adrien, december 3-án, vasárnap 
Revák Katalin, december 9-én, 
szombaton, Korompai Péter (ekkor 

utóbbi szerda estéken 20 és 21 óra 
között. De máris számos hallgatói 
visszajelzés ösztönzi arra a műsor 
két készítőjét, Heiter Dávid Tamás 
mellett Zemlényi Katicát, a Vox 
Mirabilis Kamarakórus vezetőjét, 
hogy töretlen lendülettel folytas-
sák.
„Kicsit talán merész vállalkozás volt 
a Vörösmarty Rádióban elindítani ezt 
a műsort, de a megérzésem azt súgta, 
hogy hiánypótló lehet.” – fogalmazta 
meg Heiter Dávid Tamás. – „Szé-
kesfehérvár kulturális életében a 
komolyzenei koncertek egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak, rendszerint telt 
házzal mennek. Éppen egy ilyen 
programról beszélgettünk a nyáron 
Zemlényi Katicával a rádióban, amikor 
megfogalmazódott bennem, milyen jó 
lenne az esti műsorsávban elindítani 
egy klasszikuszenei műsort. Katica, aki 
állandó beszélgetőpartnerem, nyi-
tott volt erre, és a tudásával nagyon 
komoly szakmai hátteret tud biztosí-
tani a felmerülő témákhoz. Én pedig a 
magam nyitottságával egyfajta laikus 
rácsodálkozással tudom hallgatni azt, 
amiről ő beszél, és a zenéket is, amiket 
együtt választunk ki.”
A műsor egyik legfontosabb eleme, 
hogy Székesfehérvár és Fejér me-
gye klasszikus zenéhez kapcsolódó 
művészei, kórusai, zenekarai be-

mutatkozási lehetőséget kapjanak, 
természetesen zenével fűszerez-
ve. Emellett a műsor szerkesztői 
koncerteket, egyéb aktualitásokat 
ajánlanak a hallgatók figyelmébe 
minden alkalommal, és megem-
lékeznek zenei személyiségekkel 
kapcsolatos évfordulókról is.
„Szeretnénk a fiatalokat is megszólí-
tani ezzel a műsorral.” – tudtuk meg 
Heiter Dávid Tamástól. – „A rádió 
állandó műsoraival nagyon színes pa-
lettát tudunk nyújtani a legkülönfélébb 
érdeklődési körrel bíró hallgatóknak. 
Mindenki megtalálhatja, ami a kedvére 

való. Meg is lepődtem az első néhány 
műsor után, hogy mennyire sok pozitív 
visszajelzés érkezett a hallgatóktól. 
Már az utcán is megállítottak az embe-
rek, hogy gratuláljanak!”
A Nyitány tehát szerda esténként 
20 és 21 óra között jelentkezik a 
Vörösmarty Rádióban a Sercegés 
és pattogást követően, melyben 
Hajnal Roland Zsiráf közreműkö-
désével bakelitlemezekről meg-
szólaló melódiákat követhetnek a 
hallgatók. „Még az is lehet, hogy lesz 
a kettő között átfedés!” – tette hozzá 
Dávid.
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Jöhet a hó, a gépek készen állnak!

PaPP briGitta

Téli útüzemeltetésre váltott a Városgondnok-
ság. Hogy mit is jelent ez pontosan? A kistrak-
torokból hókotró lett, az összesen harminckét 
bevethető hótakarító, síkosságmentesítő gép 
műszaki ellenőrzése megtörtént, és száz ember 
áll készenlétben.

A Székesfehérváron rendelkezésre 
álló gépparkkal a Városgondnokság 
körülbelül négy óra alatt képes le-
takarítani a fő és tömegközlekedési 
utakat, és nyolc-tizenkét óra alatt ér 
végig a város úthálózatán – hang-
zott el a múlt heti gépszemlén, ahol 
a rendőrséggel karöltve ellenőrizték 
a saját illetve alvállalkozói gépek 
műszaki állapotát.
Ha lehull a hó, első ütemben a fő- 
és tömegközlekedési útvonalak, 
gyűjtőutak síkosságmentesítése 
történik meg, valamint a különösen 
fagyveszélyes, forgalmas útsza-
kaszokat takarítják. A második 
ütemben a lakótelepi utak és a kert-
városok nagyobb forgalmú utcái 
következnek, a harmadik ütem-
ben a kis forgalmú, családi házas 
övezetek, majd negyedik ütemben 
– igény esetén – a külterületi, de 
lakott részeket takarítják a hókot-
rók. A gépek csupán a reggeli és a 
délutáni csúcsforgalomban, vagyis 
fél nyolc körül illetve délután négy 

Jöhet a hó, készenlétben a székesfehérvári géppark!

A városi hóügyelet a 22 513 483-as 
telefonszámon érhető el.
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Székesfehérvár, Budai út 175.
Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Fehérváron is drágult a gumicsere
Pál loránD

Túl vagyunk az első igazán hideg héten, amikor a 
napi átlaghőmérséklet a hét fokot sem érte el. A 
rutinos autós tudja, hogy ilyenkor már érdemes 
pihenőre küldenie nyári gumiállományát, és a 
hideget jobban bíró téli gumikra cserélnie azt. Ha 
nem igyekszünk, egyre többe kerül majd a csere!

Tovább emelték az árakat a gumi-
szervizek, az emelés néhol a húsz 
százalékot is elérheti, és évről évre 
drágábban cserélik le a nyári abron-
csokat télire – aztán tavasszal vissza. 
Hunyadi Szabolcs, az egyik ismert 
gumigyártó cég üzletágvezetője 
elmondta, hogy a szervízdíj emelke-
dése mellett munkaerőhiány is van 
a gumisok körében, ami egyrészt 
tovább srófolja a tarifát, másrészt a 
várakozási időt is megnöveli. Hunya-
di Szabolcs hozzátette, hogy az októ-
ber-novemberi időszak eléggé sűrű a 
gumisok életében, hiszen mindenki 
ekkor szeretné lecserélni az abron-
csokat. Előfordulhat, hogy heteket is 
várni kell, hogy sorra kerüljenek.
Székesfehérváron a gumisoknál való 
gyors körbekérdezés után megtud-
tuk, hogy ennyire azért nem rossz a 
helyzet. A budapesti átlagos kéthetes 
várakozási idővel szemben itt több 
helyen is már egy hét múlva kapunk 
időpontot, és a húsz százalékos 
árnövekedéssel szemben Fehérváron 
csak tíz-tizenöt százalékos drágulás 
figyelhető meg. Tehát összességében 
annyira nem rossz a helyzet, mint az 
országban másutt.

A téli gumi barázdáinak optimális esetben négy-öt milliméter mélynek kell lenniük, de semmiképpen nem lehetnek kisebbek 1,6 milliméternél
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szültek, aztán leesik egy centi és 
megáll az élet Fehérváron, csak egy 
halk kérdést tennék fel: ön lecserél-
te már a nyári gumit az autón, hogy 
ne útakadály legyen az első egy 
centi hó lehullásakor?

és öt között nem tudnak dolgozni.
Bár utoljára 2013-ban volt komo-
lyabb havazás, azért minden évben 
bőven akad feladat a téli időszak-
ban. Tavaly ötven alkalommal 
indultak meg a hókotrók, sószórók, 
járdatakarítók a városban.
Járdából több mint háromszáz ki-
lométernyit takarít le a Városgond-

nokság, azonban a házak előtti 
szakaszok hó- és síkosságmentesí-
tése – mint mindenhol az ország-
ban – Fehérváron is a tulajdonosok 
feladata, ahogy a háztetőkről lezú-
duló hó eltakarítása és az esetleges 
balesetveszély jelzése is.
És mielőtt elkezdődne az általános 
morgás, hogy persze, persze, felké-
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Klamm tanár úr hamarosan nálunk is háborúzik

A különleges darab rendezője Kolos István, az előadást Lábodi Ádám színművész játssza. A 
programról hosszabb beszélgetés is készült a Fehérvár Televízióban: a Paletta kulturális maga-
zin november 21-i adásában még több érdekességet elárultak az alkotók a tanteremszínházi 
előadásról. A műsort a Fehérvár Médiacentrum Youtube-csatornáján is megnézhetik!

látrányi viktória

Hol húzódik a határ az elvek és az emberség kö-
zött? Morális kérdések, problémák, melyekről 
beszélni kell, és egy különleges műfaj, mely 
saját közegükben szólítja meg a diákokat. Ez 
a tanteremszínházi előadás. Hamarosan tér-
ségünkben is debütál a különleges produkció, 
Klamm háborúja címmel ugyanis tanteremszín-
házi előadással készül a középiskolák tizen-
egyedik és tizenkettedik osztályos tanulóinak a 
Vörösmarty Színház.

A különleges darab rendezője 
Kolos István, az előadást Lábo-
di Ádám színművész játssza. A 
tanteremszínházi előadás saját 
közegükben, az osztályteremben 
szólítja meg a fiatalokat. 
„Maga a műfaj úgy tudom, Németor-
szágból indult, ahol évek óta csinálják 
már a színházak, és hagyománya van 
annak, hogy kifejezetten osztályter-
mekbe készítenek előadásokat és szín-
ház-pedagógiai módszerrel dolgozzák 
fel a problémákat. A Klamm háborúja 
műfajilag monodráma, ugyanakkor a 
diákok aktív résztvevői az előadásnak, 
a történetnek. Fontos, hogy mindkét 
oldalt megmutatja. Az előadásokat 
követően pedig beszélgetések vannak, 
ahol van mód arra, hogy az adott 
problémákról szó essen.” – összegezte 

Tanterembe viszik a színházat
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December 18-ig várják a pályamunká-
kat az alábbi e-mail-címen: palyazat@
vorosmartyszinhaz.hu. Az eredmé-
nyeket december 10-én teszik közzé a 
Vörösmarty Színház honlapján.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 1 db 

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hőközpont;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

szabó Petra

Szent Istvánhoz méltó emlék

Az író és az ötletgazda mutatta be a kiadványt

Újabb topográfiai füzet jelent meg a Magyar 
Városkutató Intézet gondozásában. A kiadvány 
Demeter Zsófia Szent Istvánhoz méltó emlék – 
Városfejlesztés két ünnep között Székesfehér-
váron című munkájából készült.

Az 1931. és 1941. közötti időszak-
ban, a Csitáry-érában korábban 
nem látott fejlesztések valósultak 
meg, melyek az ipart, a közleke-
dést, a város középületeit, köztereit 
egyaránt érintették. A Magyar 
Városkutató Intézet Műhelytanul-
mányok a műemléki topográfiához 
című füzetsorozata azzal a céllal 
jött létre, hogy megismertesse az 
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Kolos István, a darab rendezője. 
Az ötletgazda Lábodi Ádám, a 
Vörösmarty Színház színművésze: 
„Azért gondoltam, hogy ez egy jó dolog 
lehet, mert korábban már láttam ilyen 
előadásokat, és a fehérvári repertoá-
ron eddig ilyen jellegű produkció nem 
volt. Sok diák jár hozzánk, de nekik is 
érdekes lehet, hogy most nem nekik 

kell szépen kiöltözve a színházba vagy 
a Pelikán terembe menni, hanem én 
megyek az ő közegükbe. A Klamm 
háborúja egy nagyon erős történet, 
súlyos kérdéseket és problémákat fe-
szeget. Bízom benne, hogy minél több 
iskolába eljut!” 
A most induló előadás-sorozat jól 
illeszkedik a Vörösmarty Színház 

fiatalokat megszólító Atlantisz 
programjába. „Ha színház-pedagógiai 
szempontból nem foglalkozunk a fia-
talokkal, akkor a színház számára úgy 
el tudnak veszni, ahogy elveszett az 
egykori paradicsom, Atlantisz. Ez tehát 
a mi felelősségünk, és nem szabad 
hagyni, hogy az ifjúság ne viszonyul-
jon nyitottan, érdeklődve a színház 
világához.” – emelte ki a program 
kapcsán tartott sajtótájékoztatón 
Szikora János színházigazgató.  
A Vörösmarty Színház művé-
szeti programjához csatlakozott 
a Székesfehérvári Tankerületi 
Központ. „A színház és a tankerület 
közös pályázatot hirdet a középisko-
lák tizenegyedikes és tizenkettedikes 
osztályai számára. Fotóval és plakáttal 
lehet pályázni, ami az osztályközössé-
get vagy a tanár–diák-viszonyt mutatja 
be. A kiválasztott pályaművet beküldő 
osztályok térítésmentesen nézhetik 
meg a darabot intézményükben, 
közösségükben.” – tudtuk meg Török 
Szabolcstól, a tankerületi központ 
igazgatójától. 

érdeklődő közönséget a helyi épí-
tett örökséggel. Az eddig elkészült 
hat füzet Veszprémet és Egert 
mutatja be, ez a sorozatban az első 
Fehérvárról szóló kiadvány. 
„Viszonylag kevesen ismerik a 
város történetét abból a szempont-
ból, ahogyan a kutatók feldolgozzák 
ezeket a témákat. Ez egy adatfeltáró 
tevékenység, de olvasmányos formá-
ban jelenítjük meg azokat a kutatási 
eredményeket, melyeket sikerült 
korábban összegyűjtenünk.” – mondta 
Váczi Márk, a Magyar Városkutató 
Intézet munkatársa. 
A fehérváriak a kiadványt a Fehér-
vári Civilközpont épületében, a 
Magyar Városkutató Intézet irodá-
jában vásárolhatják meg. 
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Fekete János „Jammal”, Muck Éva és Géczy Viktor

Funky, hip-hop és Bach egyaránt jól szól a kezei alatt

vakler lajos

Bárcsak minden álom úgy teljesült volna, 
mint a dzsesszrajongók álma, hiszen együtt, 
egy estén a Szabadművelődés Házában 
hallgathatták meg Muck Ferenc remek 
formációját, a Groupensaxot, ráadásul ott 
volt velük a Muck Éva Trió is, élén a húrok 
királynőjével!

Miként kezdi pályafutását egy basz-
szusgitáros, ha lány, és egy kiváló 
zenészcsalád sarja?
A szüleink már kiskorunkban 
megszerettették velünk a zenét. 
Mi hárman, ikertestvéreimmel 
nagyon korán elkezdtünk zongo-
rázni, aztán kamaszkorunkban 
választottunk egy második hang-
szert – nekem ez a basszusgitár 
lett. Ez eleinte inkább lázadás 
volt: tizennégy éves fejjel nem 
is gondoltam annyira komolyan, 
viszont apukám ragaszkodott 
ahhoz, hogy Szappanos Gyurinál 
kezdjek el tanulni, aki nagyon 
nagy hatással volt rám. Neki kö-
szönhetem, hogy ennyire megsze-
rettem a hangszert.
A gitárjáték alfája és omegája a stílus.
Apukám funkyfüggő, és én is 
örököltem ezt. Az én világom a 
funky és a hip-hop, ezeket kezdtem 
el tanulni, mert tetszettek. Ezekben 
tudtam fejlődni, de elsősorban 
zenei ízlés kérdése volt.
Volt olyan időszak, amikor furcsán 
néztek rád, mondván, mit keres egy 
lánynál a basszusgitár?

Muck Éva, a húrok királynője
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Ez a mai napig így van. Sokan azt gon-
dolják, hogy ez egy férfias hangszer a 
nagysága miatt, de ennek a hangszer-
nek nincsenek fizikai feltételei, kis 
kézzel is lehet basszusgitározni.

Hírlik, hogy rendkívül öntudatos vagy. 
Egy vezető személyiség hogyan építi fel 
karrierjét, és ezt milyen dalokkal teszi?
Két éve kezdtem el dalokat írni, 
amikor megnyertem a Queen of 

Strings versenyt. Ez olyan hatalmas 
elismerés volt számomra, hogy 
szerettem volna még többet kiadni 
magamból, mert addig nem foglal-
koztam zeneszerzéssel. Befejeztem 
a Cseh Tamás Hangfoglaló progra-
mot, sikerült támogatást nyernem, 
ennek keretein belül készült el az 
első saját lemezem.
Szóba került a Húrok királynője díj 
– ez a világ legjobb női basszusgitá-
rosának elismerése neves szakmai 
grémium, három világsztár döntése 
alapján.
Nagyon hízelgő visszajelzés, ugyan-
akkor harcolok a világ legjobbja 
cím ellen, mert a művészetben 
olyan, hogy a legjobb, nincs. Ez 
nem olimpia, nem egy egzakt meg-
mérettetés. A zene vagy bármelyik 
művészet behatárolhatatlan. Úgy 
fogom fel, hogy egy nagy nemzet-
közi versenyt megnyertem. Jennifer 
Button, Mick West döntött úgy, 
hogy az enyém volt basszusgitár 
kategóriában a legjobb produkció 
egy adott évben. Ez számomra nem 
azt jelenti, hogy kész vagyok, mert 
szupersztárok azt mondták. Sokkal 
inkább arra sarkall, hogy még töb-
bet gyakoroljak, mert mindig van 
hova fejlődni.
Megérkeztünk az új lemezhez: a Basso-
logy az első önálló albumod.
Mivel ez egy bemutatkozó anyag, 
szerettem volna, ha minél több 
oldalamat, minél több stílust bemu-
tathatok. A Born free inkább egy 
hip-hop dal, de ami a legközelebb 
áll hozzám, az a Hypnose: azt érzem 
a legihletettebbnek, mivel egy mi-
nimalista basszusgitáros technikát 
mutatok be. Ezeken kívül a Bilbao 
áll közel hozzám, ezt a dalt apu-
kámmal írtuk. A klasszikus zenét is 
magaménak érzem, így ragaszkod-
tam hozzá, hogy egy Bach-cselló-
szvitet is eljátsszak basszusgitáron.
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Tudta-e?

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította 
december harmadikát a fogyaté-
kos emberek világnapjává, azzal a 
nem titkolt céllal, hogy felhívja a 
figyelmet a baleset, betegség vagy 
katasztrófa következtében fogyaté-
kossá vált emberek problémáira.

A városok egészséges fejlődésének alternatívái

December másodikán teljes körűen akadály-
mentesített formában láthatják a Pletykák 
című előadást a Vörösmarty Színházban

látrányi viktória

látrányi viktória

Háromnapos rendezvényen tanácskoztak 
az Egészséges Városok Magyar Nyelvű 
Szövetségének tagjai. A huszonkilencedik 
alkalommal megrendezett szimpóziumnak 
Zalaegerszeg adott otthont. Székesfehérvár 
alapító tagja a szervezetnek, így városunk is 
képviseltette magát a szakmai programon.

A városok befogadóvá tétele, 
biztonsága, a zöldterületek ará-
nya, a szelektív hulladékkezelés, 
a sport és szabadidős lehetőség 
továbbá az egészségfejlesztés 
is beletartozik abba a komplex 
rendszerbe, mely meghatározza 
egy város egészségét. 
Az Agenda 2030 elnevezésű 
dokumentumot az ENSZ-tagál-
lamok 2015 őszén fogadták el. 
Ez a bolygónk jövője érdekében 
lefekteti a fenntartható fejlődés 
2030-ig érvényes új, globális 
kereteit és céljait. Az Agenda 
2030 ugyanúgy, mint a WHO 
Egészséges Városok programja 
holisztikus szemléletű, hang-
súlyozza, hogy minden szektor 
együttműködésére szükség van a 
kitűzött célok eléréshez. 
„A háromnapos program jó alkal-
mat adott arra, hogy az érdeklődők 

Világszerte minden évben december harmadi-
kán emlékezünk meg fogyatékkal élő embertár-
sainkról. Városunkban is nagy hagyománya van 
a világnapi programnak, hiszen a Más Fogya-
tékos Gyermekekért Alapítvány a Fejér Megyei 
Család-, Esélyteremtési és Önkéntesházzal 
együttműködve immár hetedik éve szervez a 
társadalmi érzékenyítés és szemléletformálás 
céljából akadálymentesített színházi előadást 
Székesfehérváron.

A szervezők az esélyteremtés 
jegyében a december másodikai 
székesfehérvári programmal 
Magyarországon is példaértékű, 
teljes körűen akadálymentesített 
előadással fogják élvezhetővé tenni 
látássérült és vak, hallássérült, 
mozgássérült, értelmi sérült illetve 
autizmussal élő látogatóik számára 
a színházi előadás élményét. 2017-
ben a világnapon a székesfehér-
vári Vörösmarty Színházban Neil 
Simon Pletykák című darabjának 
bemutatásával készülnek, mely 
már a tavalyi évadban is a színház 
műsorán szerepelt Szikora János 
rendezésében. 
A program legfőbb értéke egy 
olyan fizikai és infokommunikációs 
szempontból egyaránt akadálymen-
tesített színházi előadás megva-
lósítása, mely Magyarországon 
példaértékű. Mindezzel az egyenlő 
esélyű részvétel lehetőségének 
megteremtésén túl a társadalmi 
befogadás előmozdítását is segítik, 
hiszen nemcsak a fogyatékkal élők 
számára jelent élményt egy-egy 
ilyen előadás, de az egészséges 

Agenda 2030: egészséges jövő

Színházi előadás a fogyatékkal élőkért

embereknek is. Az ilyen kezde-
ményezések nem titkolt célja az 
érzékenyítés. 
A rendezvényt Mahlerné Köfner 
Anikó nyitja meg. A különleges 
program Székesfehérvár önkor-
mányzata és a Vörösmarty Színház 
támogatásával, Spányi Antal me-
gyés püspök védnökségével valósul 
meg az idei évben.

megismerhessék az Egészséges 
Városok programját és a szövet-
séget is, valamint átfogó képet 
kaphattak az egyes tagvárosokban 
zajló egészségfejlesztő progra-
mokról, lehetőségekről illetve a 
városokban zajló, fenntartható 
fejlődést szolgáló kezdeményezé-
sekről.” – tájékoztatta lapunkat 
Östör Annamária egészségügyi 
tanácsnok, aki Székesfehérvár 
képviseletében vett részt a ren-
dezvényen. 
A fehérvári delegáció tagjai 
között volt Varga Márta, a 
Humán Szolgáltató Intézet 
igazgatója valamint Keresztu-
ry Lászlóné egészségfejlesztő, 
az intézet munkatársa is. A 
háromnapos tanácskozáson 
részt vett De Blasio Antonio, 
az Egészséges Városok Magyar 
Nyelvű Szövetségének főtitkára, 
Miklósyné Bertalanfy Mária, az 
igazgatótanács elnöke, Mernyei 
Ákos Péter, a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium helyettes 
államtitkára és Bartus Gábor, a 
Nemzeti Fenntartható Fejlesztési 
Tanács titkára. A szakemberek 
a központi szerepvállalás főbb 
pontjait mutatták be, a tagvá-
rosok képviselői pedig beszá-

moltak arról, hogy az Agenda 
2030 programban meghatározott 
célok érdekében milyen konkrét 
lépések történtek, történnek 
településeiken. 
De Blasio Antonio, a szövetség 
főtitkára azt is elmondta, hogy 
a WHO Európai Egészséges Vá-
rosok programja huszonkilenc 
éve működik Magyarországon. 

A mostani eseményen huszon-
egyre bővült a tagvárosok száma, 
hiszen új, határon túli, magyar 
ajkú települések is csatlakoztak 
a szervezethez. A tagvárosok 
képviselői az elkövetkezendő 
időszakban is a fenntartható 
fejlődéssel foglalkoznak, legkö-
zelebb 2018 májusában Székesfe-
hérváron találkoznak.
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vakler lajos 

Frissítő forrás

A reformáció közösségformáló erő: mindenkor mindenkié!

Nagyszabású ünnepi műsor keretében összegezték 
szombaton a reformáció emlékévének Székesfehér-
váron megvalósult programjait az együttműködő 
protestáns egyházak képviselői az Alba Regia 
Sportcsarnokban.

Ötszáz éve, hogy Luther Márton köz-
zétette tanait Wittenbergben, ami a 
reformáció folyamatának kiemelkedő 
mérföldköve volt. A székesfehérvári 
programsorozat zárórendezvényén 
ünnepi műsorral köszöntek el az em-
lékévtől. Cser-Palkovics András pol-
gármester köszöntőjében az összefo-
gás fontosságát emelte ki: „Nemcsak a 
szavak, a tettek is súlyosak, jó értelemben 
súlyosak voltak ebben az esztendőben. Ez 
a közösség soha nem felejti el keresztény 
gyökereit, ezért volt fontos, hogy a protes-
táns egyházak, gyülekezetek az ötszázadik 
évfordulót együtt ünnepelték, megmu-
tatták saját értékeiket, megmutatták, 
hogyan hatnak a jelenben, mit mutatnak 
a jövő számára. Az emlékév egy nagyon 
fontos üzenetet tartogatott: a város üzeni 
Európának, hogy ők se feledjék el, mert a 
keresztény gyökerek válaszokat tartogat-
nak a 21. század kérdéseire is.”
Bencze András evangélikus püspök-
helyettes üdvözölte azt a történelmi 
gondolkodásmódot, mely a reformáci-
ót a mában is megerősíti: „A reformá-
ció egy bizonyos történelmi korban, egy 
bizonyos földrajzi, geopolitikai helyzet-

Felszentelési évforduló
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TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

HÍVJON MINKET MOST

06 20 915 5994 
Facebook.com/pannonjob

Amit kínálunk:
• Br.197.000- 400.000 Ft-ig

• Akár saját állomány
• Br.250.000 Ft cafeteria keret
•Egészség és nyugdíjpénztár
• Ingyenes vállalati buszjáratok

Székesfehérvárra a KÖFÉM 
TERÜLETÉRE

Gépkezelő
CNC gépbeállító

Elektromos karbantartó

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!

ben indult el, és folyik azóta is. Fontos 
tudnunk, hogy honnan indult, és mik 
voltak azok a tanítások. A reformációnak 
a neve is azt mutatja, hogy az egyházat 
szeretné megújítani, visszaalakítani abba 
a formába, ahogyan az Úr Jézus a Földre 
hozta. Tehát azt az örömöt szeretnénk 
megélni, hogy együtt tudunk ünnepelni, 
örvendve annak az evangéliumnak, amit 

a reformáció ismét felfedezett, s amit 
azóta is hirdetünk.”
Berze János református lelkész úgy 
fogalmazott, az emlékév feladata az 
volt, hogy visszaadja a múlt hitét, és 
megalapozza a jövőt: „Hisszük, hogy 
a reformáció nem a protestáns egyházak 
ügye, hanem Jézus egyházának ügye, 
hiszen a szó azt jelenti, vissza a gyöke-

rekhez, visszaformálódni Isten eredeti 
gondolatához, ami megjelent az őskeresz-
ténységben. Miután elindult az emlékév, 
mindnyájan rájöttünk, hogy az nemcsak 
a protestáns egyházakról szól, hanem a 
kereszténység ügyéről. Nekünk együtt, 
összefogásban újulnunk kell a Jézushoz 
való tartozásunkban, örömhírben, evangé-
liumban, amit Jézus hozott nekünk.”

November 26-án, vasárnap délelőtt fél tizenegykor püspöki szentmisével ünneplik az 1938-
ban Basilica minor rangot kapott székesfehérvári székesegyház felszentelésének évfordulóját. 
A szentmise keretében adják át az újonnan végzett világi lelkipásztori kisegítők számára a 
püspöki megbízóleveleket. A képzés befejezése után a világi hívők ünnepélyes ígéretet tesznek, 
hogy a plébános munkatársaként lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott lelkipásztori feladato-
kat. Idén tizenhárom világi lelkipásztori kisegítő fejezte be a képzést.

Fo
tó

: B
er

ta
 G

áb
or



13közéleti hetilap FehérVárKözélet

Idén tizenhatodik alkalommal ren-
dezték meg az online marketingkom-
munikációs szakma legrangosabb 
hazai eseményét, Az év honlapja pá-
lyázatot. A Magyar Marketingszövet-
ség és az Internetmarketing Tagozat 
által szervezett versenyre összesen 
kétszázegy portál nevezett. Városunk 
honlapja, a Fehérvár Médiacentrum 
által szerkesztett szekesfehervar.hu is 
indult a pályázaton, amin különdíjjal 
ismerte el a szakma az idén megújult 
városi portált. A díjat munkatársunk, 
Bácskai Gergely, az oldal főszer-
kesztője vette át Budapesten a múlt 
héten.

A Széchenyi Kártya-program keretében legrégebben hitelezett vállalkozókat köszöntötték 
a székesfehérvári bankfiókban
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ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZTERÜLETI TAKARÍTÓ

• KŐMŰVES

• DARUKEZELŐ

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

• TETŐSZIGETELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Megújul a Felsővárosi Közösségi Ház Szakmai elismerés városunk honlapjának

Jelenleg így fest a kép a Zsúptipró néven emlegetett Felsővárosi Közösségi Házban. Az épület 
három helyisége teljesen megváltozik majd, a belső vakolattól az elektromos vezetékig, padló-
tól plafonig teljesen megújul a sokak által kedvelt épület.

szűcs-Molnár diána

Tizenhárommillió forintos beruház kezdődött a 
Felsővárosi Közösségi Házban. Teljesen megújul 
a belső tér, elbontják a régi, majd szigetelik az 
új falakat, újraparkettázzák a színpadot. A mun-
kálatok október végén kezdődtek, és körülbelül 
december közepére készülnek el. 

A közgyűlés a szeptember végi 
költségvetésirendelet-módosításkor 
döntött a Felsővárosi Közösségi 
Ház felújításához szükséges forrás 
biztosításáról. Földi Zoltán, Felső-
város önkormányzati képviselője 
úgy fogalmazott: áldatlan állapotok 
uralkodtak a több mint százéves 

Újra Vízivárosi advent!

Gazdasági élénkülés a megyében

látrányi viktória 

vakler lajos

Négy városrész közös karácsonyi készülődése 
veszi kezdetét december másodikán. Immár 
negyedik alkalommal fog össze Víziváros, 
Felsőváros, valamint a 4. és a 11. számú 
választókörzet önkormányzati képviselője, 
hogy közös adventi programsorozatra invitálja 
a város lakóit. 

Rendkívül gazdag programkíná-
lattal készülnek az ünnepvárás 
heteire Székesfehérváron. Régi 
hagyomány már, hogy a történel-
mi Víziváros hagyományait ismét 
életre keltve közös programsoro-
zatot szervez a hármas, a négyes 

Megindult a gazdasági fejlődés Fejér megyé-
ben. Az Erste Bank adatai szerint huszonöt 
százalékkal nőtt a kis- és középvállalkozók 
körében népszerű Széchenyi Kártya folyó-
számlahitel-programban résztvevők száma.

Kiemelt figyelem kíséri a Szé-
chenyi Kártya folyószámlahitelt 
országos és megyei szinten is. A 
vállalkozások támogatása nem-
zetstratégiai ügy, hiszen a magyar 
gazdaságban a foglalkoztatottak 
hetvenhárom százaléka ezeknél a 
cégeknél dolgozik. 
„Látunk a gazdaságban élénkülési 
jeleket, különösen Fejér megyében 
tapasztalható dinamikus fellendü-
lés.” – mondta el lapunknak Erdey 
Zsuzsanna. Az Erste Bank Hunga-
ry Zrt. mikrovállalkozásokkal fog-

házban, ezért vált szükségszerűvé a 
felújítás.
A közösségi házban több hagyomá-
nyos rendezvényt tartanak, töb-
bek között a felsővárosi búcsút, a 
Katalin- és a Szent Sebestyén-napot. 
A rekonstrukció miatt azonban idén 
a Katalin-napi program elmarad: a 
Kati néni Liszt Ferenc utcai szobrá-
nál tartandó köszöntő után idén nem 
lesz batyubál a Közösségi házban.
Kérdésünkre, hogy várhatók-e 
további felújítások a városrészben, 
Földi Zoltán elmondta: legközelebb 
az óvoda tetőszerkezete és udva-
ra újulhat meg a Képes program 
keretében.

a tízes és a tizenegyes számú 
választókörzet a LISZI Vízivárosi 
Irodájával közösen. Horváth Mik-
lósné, Deák Lajosné, Földi Zoltán 
és Molnár Tamás önkormányzati 
képviselők kezdeményezésére 
minden adventi szombaton 15 
órától gazdag programkavalkád-
dal várják a családokat a Vízivá-
rosi Iskola aulájában. Az ünnep-
váró programokon a városrészek 
óvodásai, iskolásai, nyugdíjasai 
és meghívott művészek adnak 
bensőséges, az alkalomhoz illő 
műsorokat. Ebben az évben de-
cember 2-án, 9-én és 16-án várják 
az érdeklődőket.

lalkozó területi igazgatójától azt 
is megtudtuk, hogy nem csupán a 
folyószámlahitelekben, hanem a 
beruházási és fejlesztési hitelek-
ben is nagyobb arányú növeke-
dést tapasztaltak. Az Erste Bank 
számára kiemelten fontos a kis- és 
középvállalkozások finanszírozá-
sa, azzal pedig, hogy a kormány a 
legtöbb hiteltípusban százmillió 
forintra emelte a hitelkeretet, 
nagymértékben megnőtt a hitelt 
igénylők száma Fejér megyében. 
Az Erste Bank útkereső projektjé-
nek sorába tartozik a kisvállalko-
zások marketingtevékenységének 
fejlesztése. A program keretében 
egy olyan országos road show-t 
hirdettek meg, mely segítheti a 
kis- és középvállalatokat terméke-
ik megismertetésében.
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Katalin-nap Kati néni szobránál

November 25., 17 óra, Liszt Ferenc 
utca, Kati néni szobra
A hagyományoknak megfelelően 
muzsikával, étellel, itallal, jó szóval és 
egy szál virággal köszöntik a Katalinokat 
Székesfehérváron. A Felsővárosi Közösségi 
Ház felújítása miatt idén csak a Liszt Ferenc 
utcában, Kati néni szobránál lesz vendég-
látás. Cser-Palkovics András polgármester 
köszönti a jelenlévőket, majd Vargha Tamás, 
Székesfehérvár országgyűlési képviselője 
mond ünnepi beszédet. A jó hangulatról a 
Tilinkó Zenekar és az Alba Regia Táncegyüt-
tes Senior csoportja gondoskodik.

Katalin-nap és Jankovich-est
Programajánló november 24-től december 3-ig

szabó Petra

A Barátság mozi műsora

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

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

Horoszkóp
november 23. – november 29.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Túl kritikus a párjával szemben, aki akarata ellenére 
tesz majd, vagy tett valami olyat, amivel megbán-
totta Önt, és megbocsátás helyett inkább kínozza 
őt. Ne tegye ezt vele, különben komolyan sérülhet a 
kapcsolatuk! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Van valami, amivel kapcsolatban nem tud dönteni, 
viszont tanácsot sem szeretne kérni mástól, nehogy 
fény derüljön a titkára illetve problémájára. Csakhogy 
ezt nem jól teszi, és éppen emiatt van meg annak az 
esélye, hogy rossz döntést fog hozni. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kerülje a kockázatos befektetéseket, a tőzsdét, 
de még a szerencsejátékot is, mert benne van a 
levegőben a nagyobb bukás, a pénz elvesztése. Az 
üzlettel foglalkozók kétszer is gondolják meg, mit 
lépnek, ugyanis ők még az állásukat is elveszít-
hetik. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Mostanában elöntheti Önt a fokozott vágy a 
szeretet iránt, aminek következtében hajlamos lehet 
rátelepedni a környezetére. Igyekezzen úrrá lenni 
a szeretetéhségén, mert egy idő után terhes lehet 
környezete számára!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Legyen óvatos a munkahelyén, mert anélkül 
keverhetik bajba, hogy az feltűnne Önnek. Talán egy 
kollégája az, akit barátnak hisz, vagy legalábbis jóban 
vannak, aki olyan helyzetbe sodorhatja vagy olyan 
dologra veheti rá, amivel veszélyeztetheti az állását.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten kissé elszigetelődik a környezetétől, mert 
mindenki jelenlétét terhesnek érzi. Olyan tekintet-
ben jól is teszi, hogy így elkerülheti a veszekedése-
ket, és több időt szánhat önmagára. 

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs, 
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol 

festményt, bútort, ezüstöt, aranyat, 
szobrot, festményt ,borostyánt, 

Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693 
+36(30)382-7020

+36 22 348 111
+36 20 433 57 90

www.copyfehervar.hu
copyfehervar@gmail.com

Székesfehérvár, Palotai út 25.
Bögrék

DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS
FÉNYMÁSOLÁS

EGYEDI
   AJÁNDÉKOK
        AZ ÜNNEPEKRE!!

Egyedi
naptárak

Párnák

Pólók

Azonnali
Fotóelőhívás

November 24.

Krisztus király napok
Zsolt utcai templom és közösségi ház

Program:
November 24.
16.30: Gyertyás körmenet a 
kereszthez (Budai-Kisteleki-Lehel 
u.-sarok)
17 óra: Halmay Tivadar festmény-
kiállítása. A tárlatot megnyitja 
Szakál Antal festőművész.

November 25.
9 óra: kézműves foglalkozás gye-
rekeknek
16 óra: A Vox Mirabilis Kamara-
kórus 60. jubileumi ünnepsége a 
régi kórustagokkal és meghívott 
vendégekkel
17.30: Szentségimádás
18 óra: Hálaadó szentmise

November 26.
9 óra: Ünnepi szentmise, utána a 
Krisztus király díj átadása, majd 
énekel a Gyergyószentmiklósi 
nőikar és a Vox Mirabilis.

Kézműves szemmel a nagyvilágban
17 óra, Fehérvári Kézművesek Háza
Szenczi Jánosné előadása Vietnam-
ról, Kambodzsáról és Laoszról.

Mesekuckó – meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta francia 
meséket mond.

Élet és mesterséges(?) intelligencia az 
univerzumban?
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Csillagászati előadás.

Hubay Miklós–Magony Imre: Római 
karnevál
19.30, Igéző
Katarzis két felvonásban.

Fankadeli
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Koncert.

November 25.
Videoton FC–Paksi FC
15.30, Pancho Aréna

Apacuka zenekar
16 óra, Művészetek Háza

A tízéves zenekar vidám, interaktív, 
játékos-táncos koncertje.

Gyermekjátszó és táncház
16 óra, VOKE Művelődési ház
A foglalkozást vezeti Kneifelné 
Laczkó Kriszta. Zenél a Szedtevette 
zenekar.

Ünnepi hangverseny Kodály Zoltán 
tiszteletére
18.30, Szent Imre-templom
Közös koncertet ad az Alba Regia 
vegyeskar és a Kecskeméti Énekes-
kör.

Dzsungel
November 24. és 28.
Magyarul beszélő ausztrál-kolum-
biai kalandfilm.

Aurora Borealis – Északi fény
November 24. és 30. 18 óra, no-
vember 27. és 28. 20 óra
Magyar dráma.

A kis vámpír
November 25. és december 2. 16 
óra
Magyarul beszélő német-an-
gol-dán-holland családi animációs 
film.

Madame
November 25., 27. és 29. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

Szabadulószoba
November 25. 20 óra, december 
1. 20.15
Amerikai thriller.

November 29-én, szerdán 18 
órakor folytatódik a Csajos 
estek sorozata a Barátság mozi-
ban: a filmvetítéssel egybekö-
tött beszélgetés témája ezúttal a 
dicséret lesz. Meghívott vendég 
Falucskai Henriett klinikai 
szakpszichológus. A beszél-
getés után a Madame című 
francia vígjátékot vetítik.

A viszkis
November 30. 20 óra, december 1. 
18 óra (angol felirattal), december 
2. 20 óra,
Magyar akciófilm.

Anyám mozija
December 2. 18 óra
Feliratos olasz-francia dráma.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Különösen aktív lesz ezen a héten. Pontosan látja azt, 
hogy élete mely területén van szükség változtatásra. 
Viszont nem fog megártani, ha felkészül a napokban a 
komoly beszélgetésekre, ugyanis több kapcsolatában is 
mostanában jön el a tisztázás és a megreformálás kora.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Az egyedülállók kifejezetten visszahúzódtak a csigahá-
zukba, mert elegük lett a korábbi csalódásokból. Két-
ségtelenül fontos, hogy kicsit megerősödjenek, de azért 
ne tartson túl sokáig ez az állapot. Engedje el múltbéli 
fájdalmait, sérelmeit, és soha ne adja fel a reményt! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bár rengeteg feladata van, és a nagyját még unalmasnak is 
érzi, mégis kitűnően teljesít. Hála az ambícióinak és ajó kap-
csolatainak, egyre több sikerben és elismerésben lehet része. 
Fontos, hogy a napokban kompromisszumokat kössön, ne 
csak a saját akaratát igyekezzen másra erőszakolni. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem árt, ha óvatos lesz a napokban, mert ha nem figyel 
eléggé, nem csak, hogy hibázhat, de még a korábbi hibáit 
is újra előveszik, és mindegyiket felnagyítják. Bármennyi-
re is úgy érzi majd, nem teljesen ok nélkül kritizálják, de 
kétségtelenül túlzásba vihetik felettesei vagy kollégái.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egyre fáradtabb és kimerültebb. Közben nem árt, 
ha odafigyel a megérzéseire, amik pengeélesek 
lehetnek. Ugyanakkor ne kövesse őket vakon, ha egy 
módja van rá, inkább kérjen visszacsatolást velük 
kapcsolatban. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanában hajlamos lehet arra, hogy gondolkodás nélkül 
cselekedjen, márpedig az nem jó ötlet. A legjobb lenne, ha 
előbb gondolkodna, mert úgy nagyobb eséllyel találná meg 
a helyes utat. Nem baj, hogy törtet előre céljai felé, de azért 
ne túl barátságtalanul utasítsa el mások jótanácsait!

2017
2017. december 9. 18 óraDÖNTŐ

  Vörösmarty Színház

TAKÁCS NIKOLASSztárvendég:

WWW.FEHERVARHANGJA.HU

JEGYÉRTÉKESÍTÉS  november 11-től a Művészetek Házában

www.szekesfehervar.hu

FEHÉRVÁR
TRAVEL

A nyereményutat biztosította:

S Z A L O N

Modern kanapék, ágyak, 
sarokülők, szekrények, 

komódok, babaágy 
most ingyen házhoz 
szállítással és akár 

30% kedvezménnyel.

Hol? KIKOL Bútor,
Székesfehérvár,

Mészöly Géza út 1.

Megújult a bútor kínálat! Hol?

www.kikolbutor.hu • +36 20 567 5504 
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Whitney – Queen of the night
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Rebecca Frecleton koncertje.

Paddy And The Rats
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 26.
Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum
Szilárd testvajat, sampont, hajbalzsa-
mot, kifésülést segítő hajsprayt, kéz- 
krémet, szájvizet, arcradírt, arclemo-
sót készíthetnek az érdeklődők.

Egy kis Karácini csoda
11 óra, Igéző
A Szabad Színház bábelőadása.

November 27.
A székesfehérvári székesegyház 
építéstörténeti kutatásának új ered-
ményei
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai utcai Tagkönyvtára

Bartos György művészettörténész 
vetítéses előadása.

Koszorúzás és irodalmi est Jankovich 
Ferenc születésének 110. évfordulója 
alkalmából
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
A család által összeállított műsorral 
emlékezhetnek az érdeklődők a Kos-
suth-díjas íróra, költőre.

November 28.
Bolygófelszínek térképezési kérdései 
kartográfiai szempontból
17.30, A Szabadművelődés Háza
Csillagászati előadás.

November 29.
Parti Nagy Lajos: Létbüfé – könyvbemutató
18 óra, Új Magyar Képtár – Szent 
István Király Múzeum
Moderál: Czinki Ferenc. Parti Nagy 
Lajos tizennégy év után jelentkezik 
újra verseskötettel. 

November 30.
Gyógyító mesék
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit könyvbemutatója.

Horváth Viktor: Tankom
18 óra, Magyar Nemzeti Levéltár 
Fejér Megyei Levéltára
Könyvbemutató.

Operettgála
19 óra, Művészetek Háza
Négy tehetséges zeneművész gálaest-
je, ahol olyan klasszikusok csendül-
nek fel, mint a Csárdáskirálynő vagy 
a Marica grófnő.

December 1.
Grecsó Krisztián: Harminc év nap-
sütés
18 óra, Új Magyar Képtár – Szent 
István Király Múzeum
Könyvbemutató.

December 2.
Adventi koszorú készítése
14 óra, Székesfehérvári Egyházme-
gyei Múzeum
A foglalkozás ingyenes, de regisztrá-
cióhoz között, jelentkezni november 
24-ig lehet a jelentkezes.muzeum@
szfvar.katolikus.hu e-mail-címen 
vagy Kis Emőke múzeumpedagó-
gusnál a 30 321 7972-es telefonszá-
mon.

Mikulás táncház
Táncház
17 óra: Kézműves foglalkozás Czímer 
Józsefné mézeskalács-készítő népi 
iparművész irányításával
18 óra: Mikulásváró gyermekjátszó 
Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésé-
vel (mialatt megérkezik a Mikulás)

19.30: Bodrogközi táncok tanítása 
Chifor Lénárd és Nagy Lívia irányí-
tásával
20.30: Táncházi mulatság
Muzsikál a Galiba zenekar

Show of the Kings

Szuperkoncertet szervez a Show of the 
kings december 2-án, szombaton 19 
órakor az Alba Regia Sportcsarnokban. 
Olyan sztárok érkeznek a székesfehér-
vári színpadra, mint Kautzky Armand, 
Szőcs Renáta, Radics Gigi, Vastag 
Csaba, Stéphanie Schlesser és Vastag 
Tamás. A művészek igazi kultfilmek 
zenéit elevenítik meg a színpadon 
– így például ott a helye a reperto-
árban a Jégvarázs, a Vissza a jövőbe, 
a Reszkessetek betörők, a Piszkos 
tánc, a Rettenthetetlen, a Gladiátor, 
a Titanic vagy a Rocky 3 zenéjének is. 
Nagy kedvenc a Ghost Busters, melyet 
a Vastag testvérek együtt adnak elő, és 
a Star Wars zenéje, melyet a Star Wars 
Klub és az 501-es légió – a Lucasfilm és 
a Disney engedélyével – a színpadi ze-
nekarral karöltve varázsol a színpadra.
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Múlt heti rejtvényünkben csak két feladványunk volt, igaz, az első összetettebb 
és hosszabb is, mint amit megszokhattak olvasóink. Segítségképpen elárultuk, 
hogy a témában az újság harmadik oldalán olvashattak cikket. A kérdésünk 
ez volt: Hogyan fogják megoldani a jövőben a Sóstó vízutánpótlását? A helyes 
megfejtés: Tisztított szennyvizet vezetnek a Gaja-patakba, amely a Sóstó vizét 
fogja táplálni.
Második feladványunk Séllei Erzsébet Fejér megyei kastélyokról és valamikori 
tulajdonosaikról szóló sorozatának aktuális írásával volt összefüggésben: Melyik 

volt az a párt, melynek megalapításában komoly szerepe volt Festetics Sándor 
grófnak? A helyes válasz: Magyar Nemzeti Szocialista Párt.
Ezúttal sem megyünk el kérdés nélkül történelmi sorozatunk mellett. Ki a fősze-
replője a kastélyok és életek sorozat aktuális történetének?
Második feladványunkból kiderül, hogy a Szent Imre Általános Iskola diákjai 
melyik fehérvári intézmény számára adományoztak tartós élelmiszert.
Végül egy nagyszabású tervről kérdezünk, melyről újságunk a harmadik oldalon 
számol be. Kérdésünk: Melyik kulturális intézményt újítják fel a közeljövőben?



A Fehérvár Televízió műsora november 25-től december 1-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2017. 11. 25. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Köztérben a 
Kéklámpások  – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	7.	rész

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Ocskay	Zsuzsa

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Szabó	Zsuzsa

12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztérben a Kéklámpások 

– ismétlés
13:45  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória	Vendég:	
Hagymásy	László

14:10 Honvéd7 
14:30 Napi színes - ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendégek:	
Üvegesné	Orosz	Katalin	
és	Csada	Ferenc

15:15	 Turisztikai	magazin	–	ism.
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Séllei	
Györgyi	1.	rész

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers - ismétlés
19:30 A szomszéd vár
20:00	 Fehérvár	AV19	–	

Medvescak	Zagreb	EBEL	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40	 Tudományos	Esték	
sorozat – Káli Csaba: 
Az ötvenes évek és a 
zalai	megyeszékhely

22:10 Híradó – ismétlés 
22:30 Képes hírek  – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Séllei	
Györgyi	1.	rész

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	7.	rész

11:40	 Turisztikai	magazin	–	ism.
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ocskay	Zsuzsa
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztérben a Kéklámpások 

– ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Szabó	Zsuzsa

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Séllei	
Györgyi	2.	rész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Kalotaszegtől	Moldváig	–	

Kallós	Zoltán	és	Barátai	
20:20	 Kalotaszegtől	Moldváig	

–25 éves a Kallós 
Zoltán	Alapítvány

21:00	 Muksó,	a	szaxofon	királya	
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:20 Köztérben a Kéklámpások 
– ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztérben a Kéklámpások 
– ismétlés

11:00 A szomszéd vár – 
turisztikai	magazin

11:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Séllei	
Györgyi	2.	rész

16:40 A szomszéd vár – ismétlés 
17:10 Köztérben a Kéklámpások 

– ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Závodszky	Noémi

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
–	benne:	Híradó,	
Esti	mérleg,	Együtt	
magazin és Hírek

20:15 Fehérvári Titánok 
– Csíkszereda 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	
Závodszky	Noémi

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik	Melinda

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Seuso	kedd	–	Rejtélyek	
nyomában	9.	rész

21:35	 Velencei-tavi	Ütős	
Fesztivál 2017

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik	Melinda

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Stéphanie	Schlesser

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	
mérleg,	Honvéd7	és	Hírek

20:15	 A	DOKTOR	12.	rész	–	az	
ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású	televíziós	
magazinműsora

20:40	 Bassology:	Groupensax	
és	a	Muck	Éva	Trió	–	
koncertje	a	Szabad	
Művelődés	Házából

21.40	 Megépül	a	„Nemere”.
 Újra felépítik Rotter 

Lajos	„Nemere”	vitorlázó	
gépét,	amely	1936-ban	a	
berlini olimpián képviselte 
Magyarországot

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Stéphanie	Schlesser

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória	Vendég:	Hagymásy	
László	–	Diabétesz	és	a	nők

18:30	 A	DOKTOR	12.	
rész – ismétlés 

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Portrék	a	Királykúton
	 Bakonyi	István	

vendége	ezúttal	L.	
Simon	László,	József	
Attila-díjas	költő,	író,	
országgyűlési	képviselő.

21.15 Aqvital FC Csákvár – Paks 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:55 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:35 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória	Vendég:	Hagymásy	
László	–	Diabétesz	és	a	nők

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Lovranits József

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:50 Esti vers
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	

–	benne:	Híradó,	
Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Székely	derbi	–	
szekérhajtó	verseny

21:25	 Tudományos	Esték	
sorozat	–	Dr.	Redő	
Ferenc:	Salla,	a	római	
kori regionális központ

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 27. 20:15 Fehérvári Titánok – Csíkszereda jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről
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FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Palkó Zsuzsanna

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10    Illemtan óra 
17.10    Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19.10 Áldás, békesség! – 
református magazinműsor

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 
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00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Heiter Dávid Tamás

  Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08.40 Értelmes célok II.rész. 
Vendég: Garai Orsolya

10.10 Konyhán innen, konyhán 
túl. Vendég: Antal Vali

11.10 Virágkompozíciók 
az esküvőn. Vendég: 
Winkler Krisztina 

13.00 Műsorvezető: 
Cseke András

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14.10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10    Filmkocka 
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10 A Lélek iskolája –Tornyai 
Gábor előadás sorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

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: 
Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – életmód 
magazin. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 Farsangtól Adventig. 
Vendég: Koszti András

12.10 A Szent István Király 
Múzeum története. 
Vendég: Nádorfi Gabriella

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

 Érdekességek, 
aktualitások

14:10 Új megbízott vezető a 
Felsővárosi Óvodában. 
Vendég: Kovács Jánosné

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 11. 25. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,

 a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Éva

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

16:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda– Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal 
20:10 Nyitány – klasszikuszenei 

magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Palkó Zsuzsanna

08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
14.10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása
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Bergerné Szőnyi Anna, a fehérvári zeneovis foglalkozások vezetője

Nincsen zene mozgás nélkül, és fordítva sem nagyon működik

lászló-takács krisztina

Ha zenére szeretnéd járatni gyermekedet, 
keresd meg Anna nénit – mondták többen az 
ismerőseim közül. Így történt, hogy egy kora 
őszi napon forró nyomon haladva rátaláltunk a 
zeneiskola hangversenyterme melletti ötvenes 
teremre. Olyan volt már elsőre is, mint egy 
mini zenebolygó, ahol a gyerekek olyan köny-
nyen veszik fel a ritmust, mintha mindig is erre 
dobbant volna a szívük. Aztán ahogy mások, 
mi is a zeneoviban ragadtunk. Nem csak azért, 
mert együtt zenélni jó, hanem azért is, mert 
van valaki, aki hétről hétre lendületet és irányt 
ad ennek a zengő-bongó bolygónak. Bergerné 
Szőnyi Anna mélyhegedűművésszel, a zeneovis 
foglalkozások háziasszonyával beszélgettem.

Mennyire új keletű a zeneovi Fehér-
váron?
Nem én vagyok az első, aki zene- 
ovis foglalkozásokat tart a zene- 
iskolában. Nemrégiben találtam 
egy 1957-es emléklapot, amit va-
laki azért kapott, mert a zeneovis 
osztályt elvégezte. Vagyis nem új 
a dolog, de tény, hogy négy évvel 
ezelőtt indítottuk el újra a Tálos 
Edit Alapítvány szervezésében. 
A zeneiskolai oktatásba állami 
finanszírozással csak első osz-
tálytól kerülhetnek a gyerekek, 
mi viszont a zeneovival egyfajta 
előszobát biztosítunk a majdan ze-
nét tanuló gyerekek számára. Sőt 
azok számára is, akik még nem 
tudják biztosan, akarnak-e hang-
szeren tanulni, de szeretnének 
ritmusban, mozgásban fejlődni.

„Hiszek a gyerekekben!” 

Számít az, ha egy gyermek már óvo-
dában elkezd hangszert tanulni?
Erről a zenepedagógusok között 
is nagyon megoszlanak a vélemé-
nyek. Jár hozzám egy kisfiú, aki 
még csak negyedik osztályos az 
általános iskolában, de már öt éve 
hegedül. Valaki azért nem siettet-
né a korai hangszertanulást, mert 
azt gondolja, ennyi idő alatt már 

pont beleun egy hangszerbe. He-
gedűtanárként viszont azt tudom 
mondani, hogy azok a finom-
motorikai mozgások, amelyekre 
szükség van, ebben a korban 
fejleszthetők leginkább.
A zeneoviban nem tanulnak hang-
szert. Miben lehet itt fejleszteni a 
gyerekeket?
Egyrészt bekerülnek egy zenei 
közegbe, rengeteg dalt megtanul-
nak, legyen az európai vagy magyar 
népdal, másrészt a játékos felada-

tok közben sok olyan előkészítő 
mozgással ismerkednek meg, me-
lyek elősegítik a későbbi hangszeres 
tanulmányaikat: ejtő, emelő, billen-
tő mozdulat. Közben megismerik a 
különböző hangszereket, hangszer-
családokat, egy kicsit belekóstolunk 
a hangjegyek, ritmusok világába.
Három-négy éves korban mennyire 
látszik, hogy valakinek olyan készsé-

ge, tehetsége van, hogy akár még jó 
zenész is válhat belőle?
A tehetséges gyermek kitűnhet 
egy-egy tulajdonságával, de nem 
állítom, hogy aki nem tűnik ki 
a foglalkozásokon, abból ne 
válhatna kiváló zenész. Számtalan 
olyan példával találkoztam, ami az 
utóbbi állítást erősíti.
Mi az, amivel motiválni tudsz?
Nagyon fontos, hogy hiszek a 
gyerekekben, abban, hogy képe-
sek csodálatos teljesítményekre. 

családi környezet is. Fontos, hogy 
a szülők is támogassák ezt a tanu-
lási folyamatot.
Szoktak menni sírva hegedűórára?
Sírva nem jönnek, legfeljebb men-
nek. A viccet félretéve: a múltkor 
egy kisfiú ment haza sírva, pedig 
előtte öt perccel ötöst kapott. Ő 
is csak a fáradtságtól sírt, mert 
ezeknek a kisgyerekeknek egy 
késő délutáni, esti óra a reggeli fél 
nyolcas iskolai kezdéssel együtt 
nagyon fárasztó tud lenni.
A kisgyermeket a szülő hozza – nyit 
neki egy ablakot, hogy „lásd, édes 
fiam, ilyen a zene világa!” Hogy 
látod, van a kisgyerekekben zenei 
tudatosság? Mikor alakul ez ki?
Létezik ilyen óvodás, van ilyen is-
kolás, és van olyan, aki konzerva-
tóriumba jár, és még mindig nem 
képes tudatosan gyakorolni. Az-
tán úgy tizedik-tizenegyedik körül 
benő a feje lágya. Nagyon változó, 
hogy ki mikor érik meg arra a 
fokra, hogy megtalálja az örömét, 
a kiteljesedését a zenélésben. Az 
biztos, hogy ha otthon nem szán 
rá valaki legalább néhány percet a 
gyakorlásra, egy idő után nem lesz 
öröme, sikerélménye a zenélés-
ben, mert megtorpan a fejlődési 
folyamatban.
Mi van akkor, ha a gyerek azt 
mondja, ő bizony nem akar többet 
zeneórára járni, de mondjuk előtte há-
rom-négy évig járt. Kell-e, és meddig 
érdemes ezt erőltetni?
A tizenkét éves kislányom már 
harmadszorra váltott hangszert: 
csellón kezdte még Mohácson, 
ahonnan Fehérvárra költöztünk. 
Pécsről ismerem az itteni cselló-
tanárnénit, jó barátok vagyunk 
Hartyányi Zsuzsival! De Sári-
kának valamiért egy idő után 
elfogyott a lelkesedése. Amikor 
már többet állt a cselló a tokban, 
mint tok nélkül, akkor kipróbálta 
a fuvolát. Megkérdeztem tőle: mi 
tetszik ebben annyira? Az, hogy 
olyan szépen csillog és ezüst színe 
van? Erre azt válaszolta: anya, 
nem érted, ennél legalább lehet 
állni, nem vagyok bezárva a cselló 
mögé. Nekem ez eszembe sem 
jutott, mint indok, de egy gye-
reknek lehet ez is egy szempont. 
Mindezek ellenére végül zongorán 
kötött ki, ahol ugyan ülni kell, de 
sokkal nyitottabb, van tere. Eről-
tetni nem kell semmit, de minden-
képpen érdemes megbeszélni. Én 
azt vallom, hogyha elkezdünk egy 
tanévet, azt fejezzük is be! Ha már 
azt látjuk, hogy csak kínlódás van, 
akkor hagyjunk ki egy évet, vagy 
próbálkozzunk más megoldással.
Gyerekként te egyből tudtad, hogy 
hegedűn szeretnél tanulni?
A mi korunkban nem egészen így 
zajlott a felvételi, mint most, nem 
volt nagy válogatás. Bementünk a 
zeneiskolába: jó képességű a gye-
rek, jó a hallása, hegedűre megy, 
ennyi. Nem volt ilyen szabadsága a 
szülőknek, sem a gyermekeknek!
Édesanyádék örültek a kezdeti próbál-
kozásoknak? Valljuk be, a hegedű 
nem az a hangszer, ami azonnal 
kristálytiszta hangon szólal meg. Azt 
meg kell tanulni megszólaltatni.

Ha egy zenetanár nem bízik a 
tanítványában, azt a gyermek 
azonnal átlátja, megérzi. Ez az 
egyik legfontosabb: megláttatni 
vele azt a megvalósítható jövőt, 
hogy belőle is lehet művész. A 
másik oldalát nyilván neki kell 
majd a szorgalmával, kitartásával, 
állhatatosságával hozzáadnia. 
Nagyon fontos szerepet játszik a 
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A ritmustapsolás fontos része a foglalkozásoknak

A  H E T I L A P

A  V Á R O S  É S  H Í R E I

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

Lájkolj, oszd meg és nyerj!
Figyeld az fmc.hu, a Fehérvár Hetilap, 
a Fehérvár Televízió és a Vörösmarty 

Rádió Facebook-oldalát! 
Értékes ajándékaink csak Rád várnak. 

Minden nap nyerhetsz!

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága 
bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

* A helyiség vendéglátás céljára adható bérbe. A helyiség átalakítása a bérlő feladata és költsége. 
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata 
és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység 
végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal 
szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati 
adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.
Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2017. november 22. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. december 15. 12.00 óra 
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján www.
szekesfehervar.hu és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
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Nálunk a hegedű nem volt idegen 
hangszer, a dédszüleim népzené-
szek, vonós hangszereken játszot-
tak. Így aztán örültek, sőt egyik 
karácsonyra egy régi kis szegedi 
hegedűt kaptam, egy családi örök-
séget újíttattak fel nekem.
Mikor dőlt el, hogy zeneművész 
leszel?
Nagyon későn, tízéves korom-
ban írattak be a zeneiskolába, 
de már ötödikben tudtam, hogy 
a hegedű az én hangszerem. A 
hegedű olyan lehetőséget ad egy 
fiatal számára, ami nem min-
denkinek adatik meg. Ott van 
a kamarazenélés, ami az együtt 
muzsikálás örömét adja. Példá-
ul a Stringers vonósnégyessel, 
melynek tagja vagyok, minden 
egyes próba szenzációs, igazi 
örömzenélés, tulajdonképpen 
ezért csináljuk. Fontos előny az 
is, hogy talán a zenével lehet leg-
többet utazni, más országokat, 
városokat megismerni: Japántól 
kezdve Európáig rengeteg helyen 
voltam már.   
Pécset, Mohácsot már említetted. Hol 
nőttél fel?
Bonyhádi vagyok, de Pécsen töl-
töttem a középiskolát, a főisko-
lát, sőt innen oda jártam vissza 
művész szakra is. Pécsen laktunk 
a férjemmel, onnan utaztam 
naponta Mohácsra, a zeneisko-
lába tanítani. Ő is zenész, csak 
éppen Kaposvárra járt dolgozni, 
mindeközben pedig Sári lányunk 
Pécsen maradt az óvodában. 

Székesfehérvár volt az a hely, 
ahol mindketten kaptunk állást: 
ő a katonazenekarban harsonás-
ként, én pedig a Hermann László 
Zeneiskolában.
Pécs után mekkora változás volt 
Székesfehérvár?
Fehérvár a korábbiakhoz képest 
nyugvópont, de nyilván kellett idő 
ahhoz, hogy otthonná váljon. Nem 
ehhez az intézményi mérethez, 
pedagóguslétszámhoz szoktam: 
Mohácson mindössze tizenkilen-
cen voltunk, itt ennek a többszö-
röse a tanárlétszám.

A zeneovit Fehérvár hozta az életed-
be?
Nagyon szeretek gyerekek közt len-
ni, ez mindig is jelen volt az életem-
ben, nekem ez a legkedvesebb kor-
osztály. Itt volt lehetőség arra, hogy 
zeneovis foglalkozásokat tartsak. 
Miért olyan jó kisgyerekek közt 
lenni?
Azért, mert őszinték, formálha-
tók, édesek, és pont azt tükrözik, 
ami éppen az aktuális helyzet. 
Mindenre rezdülnek.
A zeneovis foglalkozásokon nagyon 
sok mozgás van. Miért fontos ez?

A helyes testkép kialakítása mi-
att. Például az irányok ismerete, 
az egyensúly- és szimmetriaérzet, 
egy olyan alap megteremtése, 
amire már egy zenetanár épít-
kezhet. Nem beszélve arról, hogy 
aki kicsi korától részt vesz zenei 
közegben történő, mozgással 
egybekötött foglalkozásokon, 
annak az egyéb tanulási folya-
matok is jobban mennek ké-
sőbb. A legjobb zenész tanulóim 
majdnem mindenből kiválóak az 
általános iskolai tanulmányuk 
során. A zene transzferhatásai 
csodálatosak, nem véletlen, hogy 
használják egészségügyi prob-
lémák kisegítő kezelésére is. A 
sport a ritmusérzéket fejleszti, a 
sok gyakorlás a kitartást erősíti, 
mederbe tereli a figyelmet, meg-
tanít összpontosítani akár olyan 
gyerekeket is, akik figyelemzavar-
ral küzdenek.
Türelmes ember vagy?
A gyerekekkel igen, önmagam-
mal szemben nem. Az egyik ked-
venc időtöltésem, hogy átsétálok 
az antikváriumba, és keresem, 
hogy milyen olyan mesék, régi 
történetek vannak, melyekben 
más mondókák, rigmusok, éne-
kek vannak, mert folyamatosan 
újítani kell, még akkor is, ha a 
„gyerekanyag” évente változik. 
A foglalkozások szerkezete ettől 
nem változik, de fontos, hogy 
mindig tudjak újat adni, újat 
mutatni nekik. Mert így tudnak 
előre haladni.
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séllei erzsébet

A Festeticsek nyomában – az udvarhölgy
Kastélyok és életek

Festetics Mária, akit Erzsébet maga választott udvarhölgyének, hamar a királyné és Gödöllő varázsa alá került. Kérőit visszautasítva kitartott a 
királyné haláláig, egészen feláldozva magát, fiatalságát, a szerelmeket, vágyott anyaságát az állásnak. Naplójából sokat megtudunk a korabeli 
uralkodóosztályról.

A Festetics család férfi tagjai a gazdálko-
dás mellett jó esetben a szabadkőművesek 
páholyában elmélkedtek a világ dolgairól, 
vagy képviselőként politizáltak valamely párt 
tagjaként. Voltak azonban nők is a családban, 
akik jelentős szerepet töltöttek be a császári 
udvarban intelligenciájuk, műveltségük, önál-
lóságuk révén. Festetics Mária söjtöri grófnő 
nyilvánosság számára írt naplója – melyet 
1871 és 1883 között vezetett – a történelem-
könyv hézagait igyekszik pótolni.

Rosszul mentek Söjtörön a dol-
gok. Gróf Tolnai Festetics Sándor 
gazdasága bizonytalan lábakon 
állt, épphogy össze nem dőlt. A 
jó szomszéd, Deák Ferenc járt el 
a családfőnél azzal a gondolattal, 
hogy a szép, intelligens, művelt, 
önálló, fiatal Mari grófnő szegőd-
jön el udvarhölgynek Alcsútra, a 
csendes életet vivő József főherceg 
házához felesége, Klotild főherceg-
nő mellé. Nem árthat, ha a fiatal 
lány Söjtör nyugalmából kilépve a 
legmagasabb körökben forgolódik. 
Főleg pedig járandóságával segíti 
felszínen tartani családja gazdasá-
gát, viselni a kastély fenntartásával 
járó költségeket. Mari grófnőnek 
– így szólította Erzsébet királyné – 
úgy tűnik, sok választása nem volt. 
A sors kegye, hogy Alcsúton jól 
érezte magát a főhercegi család-
ban, és úgy gondolta, hogy amíg 
férjhez nem megy, ott is marad. Itt 
találkozott egy látogatás alkalmá-
val 1871-ben a császári családdal. 
Erzsébet királynénak megtetszett a 
talpraesett Festetics grófnő, és meg-
hívta maga mellé udvarhölgynek. 
Mari grófnő habozott. „A bécsi 
udvarban nem szeretik a magyaro-
kat, hagyjam cserben ezt a Házat, 
ahol csak szeretet vesz körül, egy 
magasabb állás vagy szeszély vé-
gett?” A bölcs földi, Deák Ferenc és 
az ellenállhatatlan Andrássy Gyula 
gróf győzködésének végül megad-
ta magát. „Úgy érzem magamat, 
mintha áru volnék, amit megvá-
sároltak! Mennyivel jobb ez, mint 
a rabszolga kereskedés? De hát 
bizonyára így akarja Isten és talán 
még jó leszek valamire…” Aztán az 
új udvarhölgy Erzsébet királyné és 
Gödöllő varázsa alá került. Kérőit 
visszautasítva kitartott a királyné 
haláláig, egészen feláldozva magát, 
a fiatalságát, a szerelmeket, vágyott 
anyaságát az állásnak.
Persze úgy is járhatott volna, mint 
Chotek Zsófia, Izabella főherceg-
nő udvarhölgye. A fiatal Ferenc 
Ferdinánd feltűnően sokat időzött 
Frigyes főherceg házában. Izabel-
la főhercegnő meg volt győződve 
arról, hogy figyelmét a négy leánya 
közül valamelyik keltette fel. Az el-
adósorba került hölgyek izgatottan 
várták a választás eredményét. És 
ekkor hideg zuhanyként érkezett a 
hír: valójában az udvarhölgy, a szép 
cseh grófnő, Chotek Zsófia körül 
legyeskedett a reményteli szerelmes 
ifjú, őt kívánta oltárhoz vezetni, vál-
lalva a megalázó feltételű, rangon 
aluli házasság következményeit.    

Festetics Mária hiteles naplót 
vezetett a szolgálatban eltelt 
hosszú évek alatt. Mindenről 
és mindenkiről, aki a királyné 
társaságában megfordult, volt 
egy találó feljegyzése. A sorokon 
keresztül bepillantást nyerünk 
az ünnepekbe, a hétköznapokba 
és az udvar körül felbukkanó 
politikusok, arisztokraták emberi 
világába. A napló hatalom lett. 
Mária Valéria, Erzsébet királyné 

negyedik gyermeke megkörnyé-
kezte édesanyja akkor már volt 
udvarhölgyét, hogy megszerezze 
tőle a kapcsos, kulccsal záródó ki-
lenc könyvet. Így akarta megvéde-
ni a császári családot Mari grófnő 
fullánkos nyelvétől. Feleslegesen 
aggódott. A császárról és Erzsébet 
királynéról a naplóba vésett gót 
betűk a feltétlen rajongás hangján 
szóltak, árnyék sem vetül rájuk. 
Mária Valéria főhercegnő pedig 
nem érdemelte ki Festetics grófnő 
adakozó jóindulatát, mert iránta 
mindig ellenszenvvel, gyanakvás-
sal viseltetett. Így hát a naplókat 
– legnagyobb fájdalmára és a mi 
szerencsénkre – nem kaphatta 
meg.
Szolgálata a naplóhoz hasonlóan 
hatalmat jelentett. Rajta keresztül 
volt megközelíthető Erzsébet ki-
rályné. Híresen jó állóképességgel 
rendelkezett. A királynét kísérte 
kimerítő sétái alkalmával, amire 
egyetlen udvarhölgye sem volt 
alkalmas. Egy budai napi sétát így 
örökített meg: „Elkocsiztunk a Szép 

Juhásznéhoz, onnan a János-hegyre 
mentünk, majd a kis és nagy Hárs- 
hegyre, újra a János-hegyre, innen 
Isten szeme következett, a Disznó-
fő után a Szarvashoz értünk, ahol 
a kocsink várakozott. Tehát négy 
órát futólépésben jártunk, míg 
végre hazaértünk.” A királynővel 
töltött időn túl esténként, amikor a 
királyi család elvonult, az udvar-
hölgy szalonjában gyülekeztek a 
kastély vendégei „teára” és whistet 

játszani. „Az egész ház nálam gyűlt 
össze, a nagyherceg, a főherceg, az 
urak mind. Sokszor olyan fáradt 
vagyok.” – panaszkodott. – „A 
napnak 18-19 órája van. Szalonom 
naponta hajnali 2-3 óráig emberek-
kel van tele.” Fogadóóráján nem 
egyszer harminc kocsi is várakozott 
az udvaron. Nem lovagolt, a vadá-
szatok alkalmával szalonkocsikban, 
állomásépületekben töltötte idejét, 
naplóját vezetve. A lovardában a 
zongora mellett ült és ütemes dal-
lamokat játszott a lovak patája alá, 
szórakoztatva lovat és lovasokat. A 
szolgálat miatt élete nem telje-
sedhetett ki. „Mégis, nem volna-e 
jobb, okosabb, ha lenne végre 
saját otthonom? Hisz oly egyedül 
vagyok, és az idő elszáll. Hagyjam 
elaprózódni a drága időt és meg-
elégedni holmi dicséretekkel? Mily 
jó volna egy drága kis gyermeket 
ringatni és az időt arra fordítani, 
ami egy asszonynak egyetlen igaz 
boldogsága? Ezerszer, igen! Aztán 
ha napsugaras tekintete rám esik 
(Erzsébet királynénak), úgy tűnik, 

ezt nélkülözni, az volna a legnehe-
zebb!” „A szerencsét elszalasztot-
tam, a fiatalság ábrándozással telt 
el, a szerelmet eltékozoltam. Ilyen 
csendben élek már életem végéig? 
Szinte nem akarom elhinni, hogy 
a szerelem csak akkor talál rá az 
emberre, ha keresi azt? Miért nem 
tudtam viszonozni, amikor ezt az 
érzést kérték tőlem, sőt esedeztek 
érte?” Bécsben a világkiállítás al-
kalmával és az udvari ünnepségek 

forgatagában egymásba szerettek 
Dolgorukij herceggel, aki megkérte 
az udvarhölgy kezét. „Mulatni vele, 
azt engedem. Szeretni nem, még 
kevésbé hozzá menni. Nem illene 
egy idegen ember végett engem itt 
hagyni.” – jelentette ki a király-
né. A derék orosz herceg kosarat 
kapott. 1876-ban Easton-Nestonban 
komoly vonzalom fejlődött ki az 
udvarhölgy és a nápolyi királyi 
pár kíséretéhez tartozó Ruffano 
herceg között, aki feleségül is 
kérte. „Mari, csak nem fog engem 
elhagyni valaki kedvéért, akit 
csupán négy hete ismer?” Erről a 
szerelemről is le kellett mondani. 
A kitartóan udvarló szerelmes Ottó 
Gemmingentől egyszer ajándékot 
kapott. Becsületes szíve mellé azt 
az érdemkeresztjét, amit szolgála-
táért, bátorságáért érdemelt ki. „Az 
én Gemmingenem elment. Azóta a 
nap sem süt nekem olyan fényesen. 
Jó, melegítő érzés ez a nagy, nemes, 
önzetlen szeretet.” 
Deák Ferenccel fiatal leányka 
korában együtt sétálgattak a söjtöri 
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„A császár igen értelmes, gyors felfogású, de a fantáziálásra nem jut ideje. Rengeteg munkával túlterhelt, amit elképesztő kötelességtudattal teljesít. 
…mindent, amiért hitvese lelkesedik, fellegjárásnak nevez.” – így ír naplójában a császári párról Festetics Mária, Erzsébet királyné udvarhölgye.

parkokban. A bölcs férfiú nevelte, 
okította séta közben, akkor sem 
küldte el maga mellől, ha fontos 
barátok látogatták meg Pestről. 
Intelligenciája, műveltsége, tájéko-
zottsága Deák mellett csiszolódott. 
A szeretetteljes kapcsolat a haza 
bölcsének haláláig megmaradt. 
Az életről alkotott örök érvényű 
gondolatait a napló megőrizte. „Az 
ember különböző korszakokat él 
át, gyermekem. Először csak az élet 
nagyszerűségéről ábrándozunk, 
megbízunk mindenben, elhiszünk 
mindent, és az a véleményünk, 
hogy a világ egyetlen mennyország. 
Ezt követi a csalódás, a harc keser-
ves ideje. Az ember látja, hogyan 
semmisülnek meg a legszebb 
álmai, a legkedvesebb remények, az 
embert megkörnyékezi az élet üres-
sége és hiábavalósága, elkesere-
dünk, még csak látni sem akarjuk 
a jót, halálosan fáradtak vagyunk, 
közömbösek és érzéketlenek min-
den iránt, míg végre a harmadik 
fázisba lépünk, és olybá vesszük 
az életet, amilyen. Ekkor már nem 
akarjuk észrevenni a rosszat, nem 
keresünk tökéletességet, és hajlan-
dók vagyunk kiemelni mindenben 
azt a kevés jót, amit találunk. Mire 
az ember hetvenéves lett, már csak 
a túlvilág foglalkoztatja.” 
Úgy tűnik, Andrássy Gyula gróf 
minden hölgy szívét megérintette. 
Ez alól az udvarhölgy sem volt 
kivétel. „Milyen érdekes ember a 
maga jellegzetes, különös tekinteté-
vel. Meggyőző erő sugárzik belőle, 
minden tolakodás nélkül. Azt kér-
deztem magamtól, hogy lehetséges 
volna-e „nemet” mondanom neki 
akkor, ha valamivel való egyetér-
tésre akarna rábírni?” „Ma éppen 
akkor tértem haza a fácánosból, 
amikor a vonat befutott. Magam 
sem tudom, miért, de hirtelen 
megálltam. Ekkor a szobám abla-
kából hallom a nevemet szólítani. 
„Festetics Mari!” Egy pillanat alatt 
mellettem állt Andrássy. Mennyire 
örültem neki, jó volt egy emberrel 
találkozni, akinek igazán fontos 
vagyok. Amilyen gyorsan jött, olyan 
hamar el is ment. Egy ilyen rövid 
viszontlátás inkább csak fájdal-
mas!” Bizonyára volt némi elfo-
gultság Mari grófnőben Andrássy 
Gyula személyével kapcsolatban. 
„Szavai lángoló zsenit tükröznek. 
Övé az ifjú erő tüze és bátorsága. 
Becsületes, nemes lelkű és jó, 
egyik gondolata ragyogóbb, mint a 
másik. Deáké a nyugodt logika, az 
okosság, bölcsesség, méltóság és az 
idős kor meggondoltsága. Egymás 
nélkül semmire sem mennének.” 
Budai tartózkodásai alkalmával 
bejáratos volt az Andrássy család-
hoz. Elüldögélt velük a pesti ház 
kandallója mellett, és politizáltak. 
Egy alkalommal megkérdezte, 
van-e már miniszterjelöltje. „Igen, 
maga. Mondta nevetve. Hét Feste-
tics Marira volna szükség, mert a 
férfiak borzasztó vénasszonyosak. 
Rémítő dolog, hogy maga nem 
férfi. Több esze van, mint ezeknek 
mind együtt, könnyű volna velem 
dolgozni.” Festetics Mária nem 
volt éppen szerény. „Tegnap nálam 
egy nagy társaság gyűlt össze, az 
egész ház itt volt. Muzsikáltunk, 
énekeltem, mindenki áradozva 
dicsérte a hangomat. Minden 
oldalról csodálat jutott osztályré-

szemül. Érdekes vagyok, szellemes, 
értelmes, a Monarchia legokosabb 
asszonya. Egyszóval tömjénfüst 
szállt fel minden oldalról. De hát 
elégedett lehet ettől az ember?” 
Festetics Mária udvarhölgy tökéle-
tesen tisztában volt az értékeivel, és 
büszke volt magára. „Esténként so-
kat vagyok az Andrássy családnál, 
ahol a politikát csinálják. Boszniát 
okkupálni fogják, azonban az igen 
sokba kerül, míg a dolgok összeáll-
nak. Örökös a kardcsörtetés, amint 
azonban komolyra fordul a helyzet, 
ellenállás uralkodik és félelem. A 
hadsereg nem áll készen.” „And-
rássy otthonában minden olyan 

nem jut ideje. Rengeteg munkával 
túlterhelt, amit elképesztő köteles-
ségtudattal teljesít. Csak egyértel-
mű fogalmak léteznek számára: 
szép vagy csúnya, halott vagy élő. E 
fogalmak között nincs átvezető híd, 
az idő hiányzik ennek a felépítésé-
re, és éppen ezáltal hiányoznak az 
érzések árnyalatai is. A császárné 
viszont állandóan csak gondolko-
zik egy másik világban, az álmok 
világában él – egyedül. Ezt pedig 
úgy színezi be és úgy népesíti be, 
ahogy a kényelem szeretete meg-
kívánja. Ezáltal a maga útját járja, 
aminek szélessége csupán egy 
ember számára elegendő. A császár 

mégiscsak nevetséges az egész 
dolog – fakadt ki az udvarhölgy – a 
mesterséges holddal és indigókék 
tóval, amelyben sellők úszkálnak. 
A ragyogó bálokon a sztár a csá-
szárnő volt, aki sugárzó bájában, 
szépségében felejthetetlen látványt 
nyújtott. „Egyszerre királyné és 
tündér, és mint asszony is lenyűgö-
ző. Gyermeki, lányos és fenséges, 
kecses és méltóságteljes.” Nem 
csoda, hogy Andrássy beleszeretett. 
Még az is lehet, hogy a pletykák 
igaznak bizonyultak. „Andrássy bu-
kott, itt töltötte az éjszakát. Reggel 
még láttam őt, mielőtt elhajtatott.” 
Nemcsak Andrássy gróffal, de 

egészséges, természetes, az egymás 
iránti kölcsönös figyelem maga a 
jótétemény. Felnéznek rá mindany-
nyian, lesik a gyermekek apjuk 
minden szavát akkor is, ha nem 
értenek mindent. Sokat beszélt és 
nagyon komolyan, világos és éles 
logikával, ami a sajátja.” Andrássy 
Gyula visszavonulása igen érzé-
kenyen érintette a grófnőt. „And-
rássyval együtt léptem szolgálatba, 
és legjobb lenne, ha vele együtt 
mennék én is.”
Azt gondolnánk, hogy Ferenc Jó-
zsef császár és Erzsébet kapcsolata 
csupa egymástól való menekülés, 
mely a gyakori utazásokban is 
megnyilvánult. A gödöllői tartóz-
kodás az ellenkezőjét bizonyítja. 
Utolsóként született gyermekük, 
Mária Valéria a koronázás eufori-
kus hangulatában fogant. A budai 
várban és a gödöllői kastélyban 
töltött időszak az udvarhölgy nap-
lója szerint a felhőtlen boldogságról 
tanúskodik. Figyelmét semmi nem 
kerülte el: „A császárné milyen 
szeretetre méltó a császárral, ő 
pedig az iránta való szüntelen imá-
datával. A császár igen értelmes, 
gyors felfogású, de a fantáziálásra 

mindent, amiért hitvese lelkesedik, 
fellegjárásnak nevez.”
A gödöllői kastély az őszi időszak-
ban „repedésig” megtelt. A gondta-
lan vadászatok színtere, amit a csá-
szár semmi pénzért ki nem hagyott 
volna. Erzsébet a Gödöllő-környéki 
erdőket járta udvarhölgyével a 
szokásos tempóval, és vadásza-
tokkal múlatta az időt. A vadászat 
után lovaglás következett a fedett 
lovardában Festetics Mária grófnő 
zongorakíséretével, majd a vacsorát 
vidám társasjátékok követték. Min-
denki remekül szórakozott a nagy 
összevisszaságban. „Mindenki 
táncol és ugrál, a császár a Blinde 
Kuh nevű játékot játssza és igen 
élvezi, a császárnéról nem is szólva. 
A Plumpsack nevű társasjáték a 
legnépszerűbb, valamint az „Ördög 
és az angyal”, mely szintén szelle-
mes játék, mely közben hatalmas 
ütlegeket lehet kapni, és őfelsége a 
császár ezt ugyancsak gyakorolja.” 
A király ünnepséget rendezett a 
koronaherceg számára a télikert-
ben, amely az ezeregy éjszakához 
volt hasonló, csak éppen a Sehe- 
rezádé hiányzott. Egyetlen női lény 
sem közelíthet Rudolfhoz. Azért 

Niky Esterházy gróffal, a híres 
falkavadásszal is összehozták a 
királynét. Az udvarhölgy ezen csak 
derült. „Mindenki tudni vélte, hogy 
Esterházy gróf papi ruhába öltözve 
a kerten keresztül jön fel, és a talál-
ka az udvarhölgyénél van.”  
Sokatmondó az udvarhölgynek a 
magyar arisztokrácia udvarnál meg-
jelenő tagjairól alkotott véleménye. 
„Festetics Györgynél egy igen 
szép Damenball-lal (hölgyek bálja, 
tombolával és társasjátékokkal fű-
szerezve) vette kezdetét a farsang. 
Szapári Gyula pénzügyminiszter 
nagy estélye ugyancsak érdekes 
volt. Három forifeus (tekintély) ül-
dögélt egy kis szalonban. A kendő-
zetlen személyiségjegyek láthatóak 
voltak. Andrássy lényének egész 
szeretetreméltóságával vidáman, 
fesztelenül mozgott, abban a tudat-
ban, hogy kevés ember kivételével 
mindenki szereti. A jelenlévő 
hölgyek és urak megadják magu-
kat varázsának, ami kissé hízeleg 
hiúságának. Lónyairól ezt már nem 
lehetett elmondani. Ő még ebben a 
közegben is ravasz, lesben álló, für-
késző államférfi maradt, aki örökké 
azt mérlegeli, mi válhatna hasznára 
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A gödöllői Grassalkovich-kastélyt Ferenc József koronázási ajándékként kapta a nemzettől. Festetics Mária Sisi udvarhölgyeként rengeteg időt 
töltött itt. Így ábrázolta Rohbock acélmetszete a kastélyt 1856-ban.

A gödöllői kastélyt ma is monarchia-kori pompájában láthatjuk
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vagy éppen kárára, és aki minden 
után szimatol, amit céljára felhasz-
nálhatna. Ügyeskedő, megbízha-
tatlan, eszközökben nem válogató. 
Minden, csak nem előkelő. Ez 
utóbbi jelző viszont nem illik Seny-
nyeire. Sennyei nagyon nagy em-
ber, de igen kis látókörrel rendelke-
zik. Rettenetesen hiú. Éppen úgy, 
mint mikor rejtekből politizál, itt a 
szalonban is hátulról, egy hatalmas 
karos gyertyatartónak a fedezésé-
ből, szúrós pillantásokkal figyelte a 
sokaságot, legfőképpen Andrássyt, 
akit gyűlöl, és aki ezt észre sem 
veszi. Politizálásában éppen olyan 
nyers és goromba, mint a modorá-
ban. Adott pillanatban aztán szoká-
sához híven visszavonul. Hiányzik 
benne a nagylelkűség, a bátorság, 
a felelősségérzet, ezért is lép túl 
rajta saját pártja.” Az Apponyi 
Albert grófról alkotott kép sem túl 
hízelgő. „Ha valami kényes helyzet 
adódik, akkor az Apponyi Albert 
igazán minősíthetetlen hiúságára 
és népszerűséghajhászására ve-
zethető vissza. Eddig még semmit 
nem produkált, fiatal is még ahhoz, 
hogy mindenbe beleüsse az orrát 
és mindent jobban tudjon. Szeren-
csétlen beszédkészsége elragadja. 
Igencsak színészkedik. A logika 
nála semmi, csak a hatás fontos. 
Azt hangoztatta, hogy ebben az 
országban a civilizáció ilyen fokú 
hiánya mellett nem lehet létezni. 
Ez az ember most itt szerepel. Azt 
kívántam, hogy lenne olyan csend-
ben, mint egy kisegér.” „Lónyai 
nem megfelelő ember a posztra. 
Túlságosan támadható. Ravaszsá-
ga azonban mindenben átsegíti. 
Azonkívül megbízhatatlan, és nem 
tiszta a keze. A három jó madár: 
Lónyai, Bellegarde és Majtényi jól 
illenek egymáshoz. Szégyen, amit a 
koncessziókkal művelnek! Lónyai 
akkorát bukott, ami ritkán történik 
meg egy miniszterrel. Meredek 
hazugsággal jutott kölcsönpénzhez, 
és a baloldal támadta pénzkezelési 
ügyeit. Azzal a hazugsággal vágta 
ki magát, hogy hatalmas összeget 
hagyott hátra az államkasszában. 
Utódja azonban bebizonyította, 
hogy ez is egy durva hazugság volt. 
Lónyainak soha nem lett volna 
szabad miniszterelnöknek lennie.” 
„Széchenyi Béla egy nagy ember 
szép, de jelentéktelen, kevésbé ér-
telmes és felületes fia.”  „Zichy Jenő 
öreg piperkőc. Széchenyi Pál, akit 

irigyeltek miniszteri kinevezése 
miatt. Miniszter? Ki gondolta volna 
akkor, amikor kék reverendájában 
– anyja legnagyobb rémületére – 
mint egy őrült, úgy táncolt. Papnak 
szánták. Kereskedelmi miniszter? 
Ő maga is meg volt ezen lepődve, 
mert nevetve jött a szobámba ez az 
én régi barátom, unokafivérem.” A 
család másik jeles nőtagja, Feste-

napló, hogy tizenkét évesen rossz 
testtartású, modortalan leányka 
volt, aki a kérdésekre nem volt 
hajlandó válaszolni, sőt rajtakap-
ták, hogy titokban cumizik. Ekkor 
cserélték le a nevelőnőjét.
„Rudolf koronaherceg még csupa 
vidámság, életkedv. Nem tudott 
eleget viccelődni Frigyes főherceg 
házasságán, ami valóban kritikán 

később elkísérte Rudolf trónörököst 
Mayerlingbe és a halálba is. Rudolf 
és Vecsera Mária kapcsolatához az 
utat a kis Marie, Batthyány Elemér 
majdnem menyasszonya egyenget-
te, amit Erzsébet királyné nem bo-
csátott meg, ezért lett kegyvesztett 
Mayerling után Marie grófnő. 
Ludwig herceg (Erzsébet királyné 
testvére) egy polgári származású 

tics Julianna grófnő ugyanis két 
Széchenyinek volt felesége pápai 
engedéllyel, egymás után termé-
szetesen. Édesanyja lett a nagy 
magyarnak, Széchenyi Istvánnak. 
Innen a rokonság.   
Az udvarhölgy a császári család 
tagjait is megemlíti a naplójában. 
Legalábbis azon élményekről 
számol be, amelyeket szemlélődve 
a gödöllői kastélyban töltött időben 
vagy a budavári alkalmakkor 
szerzett. „Amikor kipillantok az 
ablakon, a kis Mária Valéria főher-
cegnőt látom sétára indulni, akit 
Rustimó, ez a kis fekete szörny (tör-
pe) is vidáman kísér. Erről Gizella 
főhercegnő gyermekei jutnak az 
eszembe, akik iszonyú csúfak, de 
igen helyesek, mintha babák vol-
nának.” Mária Valériáról feljegyzi a 

aluli.” Később ez a gondtalan 
vidámság végleg eltűnt az életéből. 
Feleségül vette Stefánia főherceg-
nőt, a belga király tizenhat éves le-
ánykáját, aki nem volt népszerű az 
udvarban. Nagyra nőtt csecsemő-
ként jellemezték, Erzsébet királyné 
pedig nemes egyszerűséggel csak 
belga tehénnek titulálta.    
Helene Vecsera alakja hasonlatos 
lehetett a brit Kamillához. Oly mér-
tékben kerülgette a koronaherceget, 
hogy még a császár is szóba hozta, 
mulatott rajta. A császárnénak 
nem tetszett a dolog. Mindegy volt 
számára, miként és ki által kerül-
jön közel Rudolf trónörököshöz. A 
leányát is feláldozta, hogy a királyi 
család tagja lehessen. Ez azonban 
igen rosszul végződött. Vecsera 
Mária, Helene Vecsera leánya 

színésznőt vett feleségül. Erzsébet 
királynőből az osztálygőg telje-
sen hiányzott, az embereket nem 
származásuk alapján ítélte meg, 
látványosan pártolta ezt a kapcsola-
tot, becsülte a sógornőjét. Leányuk, 
Marie kedvenc unokahúga lett, 
és élvezte nagynénje kitüntetett 
bizalmát mindaddig, míg a későbbi 
mayerlingi tragédiában játszott 
szerepe miatt kegyvesztetté nem 
vált. A vadászatok alkalmával 
szép románc kezdődött Marie és 
Batthyány Elemér között, amit a ki-
rályné igen jó szemmel nézett, mert 
azt remélte, hogy ez a házasság 
meghozza a kibékülést a Batthyá-
ny család és az uralkodó között. 
Ez a szép terv azonban az özvegy 
Batthyány Lajosné kérlelhetetlen-
ségén meghiúsult. Elemér nem volt 
több mint egy szép férfi. A politika 
egyáltalán nem érdekli, és gyűlölet 
sincs benne. Amikor egyszer kajá-
nul felhívták a császár figyelmét 
arra, hogy megkérdezzék, észrevet-
te-e, hogy Elemér csak azért kereste 
a találkozást a császárral, hogy 
aztán tüntetően ne köszönjön neki, 
a császár azt felelte, hogy persze, 
hogy észrevette, de megpróbálja őt 
megérteni. 
Az évek elszálltak. Erzsébet király-
nénál a szolgálat annak halálakor 
megszűnt. Mari grófnő magányo-
san visszavonult söjtöri kastélyába, 
ahol már senki nem élt szerettei 
közül. Nyolcvankét éves korában 
hunyt el. A nyilvánosság számára 
írt naplókat a keszthelyi Festetics 
Könyvtár fogadta be és őrizte meg 
az utókor számára. A budai várbéli 
és gödöllői történeteket Tolnayné 
Kiss Mária fordította le német 
nyelvből, és tette közkinccsé.
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A sajtműhelyről további érdekes fotókat 
az fmc.hu oldalon találnak!

koVács V. orsolya

Fejér megyei a legjobb magyar sajt!

Anita a díjnyertes sajttal

A házaspár minden nap örömét leli az alkotómunkában

A parenyica az egyik legkedveltebb termékük

Egy baracskai sajtműhely terméke lett a győz-
tes az idén novemberben megtartott I. SZEGA 
Nemzetek Sajtfesztiválján, elnyerve a Magyar 
Sajtok Versenyének első helyezését.

A baracskai Csíz Sajtműhely az 
aranyéremnek köszönhetően 
részt vehet 2019-ben a világ egyik 
legrangosabb nemzetközi sajtver-
senyén, a Mondial du Fromage-on. 
A sajtműhely egy házaspár, Kun 
Anita és Réthy György kezei alatt 
száz négyzetméteren működik csa-
ládi házuk alsó szintjén. Itt készül 
a díjnyertes négy hónapos érlelésű 
félkemény sajt is. 
„Az érlelt sajt, amivel a versenyt 
megnyertük, rendkívül népszerű. Két 
éve készítjük.”  – meséli Kun Anita, 
miközben körbevezet minket a 
patikatisztaságú helyiségekben, és 
sorra kóstoljuk a sajtokat. – „Bár 
szerencsére nem is tudok olyat mon-
dani a palettánkról, ami kevésbé lenne 
sláger az állandó vevőink körében.” 

Az alapokat otthonról hozták

A délutánonként türelmesen 
várakozó sor a sajtműhely előtt, 
vagy a 2013 óta működő házhoz 
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szállítás állandó vevőköre persze 
már önmagában igazi sikerélmény 
a családi őstermelői vállalkozás 
számára. Egy szakmai versenyen 
való részvétel viszont egészen más-
fajta visszajelzés, ami segíti őket a 
fejlődésben. 
„Nem feltétlenül a dobogóra haj-
tottunk, hanem a minősítésre, a 
visszajelzésre. Hogy szakemberek 
mondják meg, mi az, amit jól csiná-
lunk, és mi az, amit nem! Maximalista 
ember vagyok, fontos, hogy a legjobb 
minőséget adjam ki a kezemből, akár 
egy dokumentumról, akár egy sajtról 
van szó. Most már pontosan tudjuk, 
hogy a 2019-es versenyre mit kell még 
javítanunk a sajton, amit majd viszünk 
a megmérettetésre. 2018-at arra fordít-
juk, hogy kijavítsuk a hibákat, és olyat 
alkossunk, ami nemcsak magyar, de eu-

rópai viszonylatban is megfelel a nagy 
sajtkészítő nemzetek által felállított 
mércének.” 
Anita hisz abban, hogy bár jelenleg 
ez a szakma gyerekcipőben jár 

nálunk, előbb-utóbb Magyaror-
szág is beállhat a nagy sajtkészítő 
nemzetek sorába. Ehhez azonban 
egy mai magyar sajtkészítőnek a fél 
világot be kell járnia, hogy tudást 
szerezzen. Januárban a férjével 
együtt Ausztriába utaznak, hogy 
alpesi mesterektől tanuljanak, de 
részt vettek már francia szakembe-
rek kurzusán is.
Az alapokat azonban a gyerekko-
rukból, a hétköznapi életből hozták 
magukkal. „Gyuri is, én is úgy 
nőttünk fel, hogy szüleinkkel együtt 
részt vettünk a lekvárfőzés, savanyú-
ságeltevés, tökreszelés, borsófejtés 
mindennapos tevékenységében, és 
szülőként is indíttatást éreztünk arra, 
hogy amit lehet, itthon, saját kezűleg 
készítsünk el. És most már nemcsak a 
háztartásban, hanem a munkánk során 

is: saját magunk főzzük még a lekvárt 
is a házi joghurtjaink alá. Képtelen len-
nék egy hipermarket vödrös termékét 
használni!”

A kezdetek

A sajtkészítés is a családi háztartás 
igényeit kiszolgáló hobbiként kez-
dődött Anita életében, 2009-ben. 
Magas sarkú, kosztüm, vállalati 
környezet egy multicégnél a fővá-
rosban – így teltek a mindennapjai 
menedzserasszisztensként tizenöt 
éven át, mielőtt úgy döntött, hogy 
maximalizmusát, szenvedélyét 
kevésbé stresszes környezetben, 
sajtkészítéssel kamatoztatja. 
„A volt kolléganőim közül többen máig 
nem értik, hogyan tudok vidéken, fizi-
kai munkából élni. Pedig az adottsága-
imat ebben a környezetben ugyanúgy 
tudom kamatoztatni! Sőt nincs ennél 
szabadabb környezet a fejlődésre és 
a kreativitásom kibontakoztatására! 

Nincsenek hátráltató tényezők, nem 
akadályoznak rosszindulatú kollégák, 
sem a munkahelyi hierarchiából adódó 
ellentmondások. Nincs határidő sem. 
A határ a csillagos ég, bármennyi 
recepttel kísérletezhetünk!”
Vevőkörük az elmúlt nyolc évben 
fokozatosan épült ki: „Úgy kezdő-
dött, hogy vettem a piacon öt liter 
tejet, és készítettem a családnak fél kiló 
sajtot egy internetes recept alapján. 
A nagymamám is így csinálta, az ő 
korukban mindennapos volt, hogy a 
vajat, túrót, sajtot, joghurtot, kefirt a 
háziasszony teszi le otthon az asztalra. 
Gondoltam, biztos nem lehet olyan 
bonyolult!” 
Az eredménnyel pedig a tejter-
mékekért rajongó család nagyon 
is elégedett volt, így Anita nem 
állt meg ennyinél: „Az ismeretségi 
körömben lassan elterjedt, hogy egyre 
több sajtot készítek. A kollégáim meg-
kóstolták, lassanként kialakult egy kis 
felvevőpiacom. 2012-re a hobbim már 
másodállássá nőtte ki magát, minden 
szabadidőmben ezzel foglalkoztam.”
Végül 2013-ban döntött úgy, hogy 
elég volt a multiból. Beindították az 
őstermelői tevékenységet, és azóta 
a férjével egész nap ezzel foglalkoz-
nak. Az első, nyolc négyzetméteres 
kis műhelyből mára száz négyzet-
méter lett. Kéthetente vállalnak 
házhoz szállítást a fővárosba, 
árulnak a biatorbágyi piacon, a ba-
racskai műhely ajtaját pedig délutá-
nonként kinyitják a vevők számára, 
akik érkeznek is töretlenül. 
„Már zaklatásnak éreztem a főváros 
állandó nyüzsgését, nem passzolt a 
habitusomhoz!” – összegezte Anita. – 
„Ez a tevékenység annyira megnyugta-
tó! Minden fehér, tiszta, a tej kellemes 
meleg, finom amit készítünk belőle, 
szól a zene közben. A férjemmel közö-
sen kialakítottuk a napirendünket. Nem 
függünk senkitől, és ráadásul egész nap 
együtt lehetünk. Nekünk ez így jó!” 
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A nagyapa

Juhász a város szélén

Ötszáz birka a fehérvári határban

A birkák télen-nyáron kinn vannak, és persze velük a juhász is

Ilyen egy huszonegyedik századi juhászfiú A nagyapa büszke rá, hogy unokája továbbviszi a mesterségét

lászló-takács krisztina, kiss lászló

Petőfi János vitéze óta tudjuk, hogy a fiatalem-
berek már régen sem arról álmodoztak, hogy 
juhásznak állnak, inkább vonzotta a képzeletet 
a patakban mosó kisleány kilibbenő térdkalá-
csa vagy a huszáregyenruha. Ma pedig, amikor 
mindenki menedzsernek készül és gázszerelőt 
sem találni széles e határban, szinte látomásba 
illő kép a város határában birkáit legeltető 
juhászfiú. Pedig újságunk fotósának még az 
első áldomáspálinka sem volt a nyaka mögött, 
amikor elvárosiasított spanyol juhászkutyája 
vad ugatásba kezdett az Aranybulla határolta 
mezőn. Hirtelen kolompszó hallatszott, és egy 
birkanyáj közepén találták magukat. Fotósunk 
szóra bírta a juhászt, aki még nincs húszéves. A 
fiatalembert Papp Gergőnek hívják.
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Szabó Imrének lányai vannak, 
azokból nem tudott juhászt 
nevelni. Vannak viszont fiú 
unokái, közülük kettő szereti az 
állatokat, ezért a nagyapa abban 
bízik, hogy ők viszik majd tovább 
a birkákat. „Szeretem ezt, mert a 
sajátom, magamnak dolgozom, ennél 
nincs felszabadítóbb!” – mond-
ja az öreg, miközben ötszáz 
birkáján legelteti a szemét. „Nem 
mondom, hogy nincs problémám, 
mert nem nagyon áll már senki 
bojtárnak, nehéz munkaerőt találni. 
Igaz, én sem voltam mindig juhász, 
annak ellenére, hogy édesapám is 
juhászember volt. Csak 1980-ban 
kezdtem a birkákkal foglalkozni. 
Nálunk a családban minden gyerek 
tanult szakmát, de nyolc-tíz év múl-

va a gyárakból, maszekból mindenki 
visszament a birka mellé.” 
Imre szerint ők már nem olyan 
igazi juhászok: „Régen a juhászok 
összeültek, komáztak, beszélgettek, 
iszogattak, dalolgattak, ma már erre 
nincs idő, a legtöbben alkalmazot-
takat fogadnak. Mindenki a pénzt 
hajkurássza, az lett a fontos! Mi is 
megélünk tisztességgel, ráadásul job-
ban, mintha eredeti szakmám szerint 
kőművesként dolgoztam volna végig 
az életemet.” 
Télen is mennek a birkákkal, akkor 
is, ha fúj a szél, ha hóvihar van. Sőt! 
Akkor kell a leginkább vigyázni az 
állatokra: autóval kivinni nekik a 
takarmányt, etetni. A szabadságnak 
ára van, igaz, az olasz bárányfelvá-
sárlók ezt meg is fizetik.

Csak nem valami csillagszemű juhász 
pályára készültél, hogy itt látlak a 
birkák között?
De igen. Családi örökség, a nagy-
apám is juhász.
A bot, amire támaszkodsz, a nagyapá-
dé volt?
Igen, az övé, nemsokára jön váltás-
ba, percek kérdése.
Mióta jársz ki a mezőre?
Körülbelül két éve, egy éve már 
egyedül. Ha nincs ember, akkor ez 
egy huszonnégy órás szolgálat.
Miből áll a juhász dolga?
Ha sánta birka van, azt meg kell 
körmölni, figyelni, mit esznek, 
észrevenni, ha valamelyiknek 
betegsége van.
Mi vonz téged ebben?
Itt szabad vagyok, a szó teljes értel-
mében. Egyszerűen nem szeretem 
a benti munkát. Már gyerekként 
is tudtam, hogy nagyapám nyáját 
viszem tovább, mezőgazdasági 
iskolába jártam.
Hány birkád van?
Több mint ötszáz. Mind saját.
Mihez lehet kezdeni ennyi birkával?
Bárányokat küldünk exportra az 
olaszoknak. Minden évben van 
birkanyírás, és a gyapjút is eladjuk. 
Elléskor is ott kell lenni, olyankor 
bevisszük őket a hodályba, mert 
egyébként szabadtartásban van-
nak. Mindent a maga idejében.
Jó a birkának a szabadtartás?
Jó, persze: megyünk tarlóra, ami a 
kukorica learatásából marad és csi-
rára, ami a búza learatása után kinő 

helyette. Le van beszélve a gazda-
ságokkal, nekik sem kell annyit 
dolgozniuk a maradékkal.
Kell-e valamitől védeni a nyájat?
Rókáktól, sakáltól – ezekből na-
gyon sok van ezen a környéken, és 
bandákba verődve járnak. Ha észre-
veszem, hogy jönnek, a kutyákat 
rájuk küldöm.
Mi újság van a lányokkal?
Hát itt nagyon nincsenek. Legfel-
jebb ha szabadidőmben bemegyek 
a városba.
Mit szoktál csinálni, ha innen hazamész?
Először is lefürdök. Ne a szag árulja 
el az ember hivatását, igaz?
Volt olyan, amikor a pokolba kívántad 
az egészet?

Volt, persze. De megtanultam, hogy 
ki kell tartani, egyik munka sem 
tökéletes.
Mivel töltöd azt a rengeteg időt 
idekinn?

Filmeket nézek. Főként vadnyuga-
tosakat.
És a bicskán kívül nincs nálad semmi 
fegyver?
Karikás ostorom sincs. Meg tudom 
védeni magam, ha kell.
És kell?
Nem, de azért mindenre fel kell készülni.
Mit szólnak azok, akik erre járnak fut-
ni, biciklizni: meglátnak egy húszéves 
forma srácot nyájat őrizni?

Nem foglalkoznak vele, mennek 
tovább. Van azért olyan is, aki 
rácsodálkozik, készít egy-két fotót, 
aztán továbbáll.  
Eszedbe jutott már, hogy te is elmenj 
valamerre a világba?
Ha mennék, Angliába mennék, 
de inkább csak kirándulni. 
Megnézném az ottani gyönyö-
rű tájakat, szép hegyeket, zöld 
dombokat.
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A gyerekkori álmokból valóság lett

A Bormúzeum már gyerekkorában belopta magát a szívébe

Molnár Pál 2000-ben vette meg az első pici pincét Móron

PaPP briGitta

A gyerekkorból alig kilépve nekivágni a 
világnak: merészség. Idegen országban 
felépíteni egy vállalatot: tehetség. Hazatérni 
a gyermekkor helyszínére és ott megvalósítani 
egy álmot: hazaszeretet. A Molnár Borház 
története erről szól.

Az, hogy valaki az 1970-es években 
nekivágott a világnak, talán nem 
volt egyedi eset. Molnár Pál tizen-
kilenc évesen választotta Svájcot, 
ahol egy gépészeti vállalatot épített 
fel és vezetett harmincnyolc éven 
keresztül. Két éve azonban eladta 
a cégét, és megvalósította álmát: 
visszatért a móri lankákhoz, a 
szőlőhöz és a borhoz. Persze a 
Paulus borok, a Molnár Borház és 
a Bormúzeum étterem története 
ennél azért kicsit összetettebb.
„Móri születésű vagyok, hatéves ko-
romig a nagyszüleimnél nevelkedtem 
Móron, majd Székesfehérváron jártam 
iskolába.” – meséli mosolyogva 
Molnár Pál, aki ahogy beviharozott 
az általa irányított Bormúzeum 
étterembe, lendületével és de-
rűjével meg is töltötte azt. – „A 
Bormúzeum gyermekkorom emléke: 
nagyapám, édesapám is borozott itt, és 
engem, mint kölyköt hoztak magukkal. 
Szerintem a szőlő, a bor egy vírus, 
amit megkaptam már gyerekkoromban, 

Egy megvalósult álom
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valószínűleg a bölcsőben. Édesanyám 
ágán az összes rokonnak volt szőlője, 
gyakorlatilag a tőkék között nőttem 
fel. A nagyapámnak volt egy biciklije, 
az volt a vagyona. Az egyik kormány-
ra akasztotta a három liter vizet, a 
másikra a három liter bort demizson-
ban, engem a mama hátára kötöttek, 
így mentünk dolgozni. Estére persze 
elfogyott a víz is meg a bor is. Alig egy 
hónapos voltam, amikor már engem is 
vittek ki a szőlőbe, a hintaruhában fel-
akasztottak a barackfára vagy a man-
dulafára, és a szél elringatott. Ha pedig 
éhes, szomjas voltam, akkor kaptam 
a mamától egy kis anyatejet, úgyhogy 
egészen biztosan már az anyatejemben 
is volt egy kis ezerjó.”
Molnár Pál Mórtól ezer kilométer-
nyire sem távolodott el igazán a 
környéktől, a szőlőtől. A gépolaj 
illata, Svájc szépsége sem feledtette 
a gyermekkori emlékeket, az itt 
kapott útravalót.
„1986-ban jöttem először vissza. Már 
akkor tudtam, hogy valamikor veszek 

egy kis szőlőt és pincét. Néhány év 
múlva mondtam is édesapámnak, aki 
akkoriban már hatvan fölött járt, hogy 
mi a tervem, de ő azt válaszolta: fiam, 

te ezer kilométerrel odébb vagy, ki 
fogja a szőlőt művelni? Akkor letettem 
az álmomról, de a gondolat nem 
hagyott nyugodni, így 2000-ben végül 
megvettem az első pici pincét, majd 
még kettőt, és felújítottam őket. Volt 
hozzá nyolc hektár szőlőm, de ez még 
csak hobbi volt. Szívesen ajándékoz-
tam a boromat.
2008-ban a volt állami gazdaság 
szőlőterületeit árverezték. Gondoltam, 
elmegyek, és nagyjából húsz hektá-
rig felemelem a gazdaságot. Végül a 
jegyzőn és a tulajon kívül más nem 
volt az árverésen, így pár óra alatt lett 
168 hektárom. Azt hiszem, elsőre nem 
gondoltam át, mit veszek a nyakamba. 
A területek teljesen elhanyagoltak vol-
tak, sok helyen először erdőt irtottunk. 
A fizikai munkával nem is volt gond, 
rendet raktunk, beültettük a területet, 
de aztán a szőlő termett, és ott álltam 
a három kis pincémmel, amiből egyet 
közben azért bővítettünk. De évről 
évre kinőttük magunkat, az új borásza-
tunkban jelenleg nyolcszázhatvanezer 

liter bor pihen. Két évvel ezelőtt pedig 
eladóvá vált a mai Bormúzeum pin-
céje, de borzasztóan rossz állapotban 
volt. De egyrészt tényleg megvalósí-
tottam az álmomat, másrészt jó érzés 
volt, hogy visszaadhatom Mórnak ezt 
a helyet, a Bormúzeumot. Nem utolsó 
sorban pedig tökéletesen alkalmas 
arra, hogy a boraink érvényesülni 
tudjanak.”
Aki belép a Bormúzeumba, azonnal 
érzi, hogy ez nem egy kirakatpince, 
hanem szív és szeretet hozta életre 
és gondozza. Annak ellenére is 
érzi, hogy a design és a látvány egé-
szen elképesztően magas színvona-
lú. Egy igazi megvalósult álom.
„Hihetetlen jó, meleg érzés nekem ide 
belépni. Az pedig, amikor a vendégek-
kel, ismerősökkel találkozom, beszél-
getek, hát ahhoz fogható érzés kevés 
van! Amit tőlük visszakapok, engem 
az éltet! Amikor azt mondják, hogy jó 
úton vagyunk, és aztán vissza is tér-
nek hozzánk, az mindennél többet ér.”
És ahogy Molnár Pál körbevezet 

minket a birodalmában, ahogy 
lelkesen, hol csillogó, hol kicsit 
könnyes szemekkel mesél, teljesen 
egyértelművé teszi: ez a hely nem 
azért van, hogy hozzon, hanem 
azért, hogy adjon.
„Talán nem árulok el nagy titkot, hogy 
egy épülő borászatot vinni nem éppen 
jövedelmező üzlet. Szerencsém volt, 
hogy itt születtem, szerencsém volt, 
hogy elhagyhattam az országot, szeren-
csém volt, hogy vissza tudtam jönni. 
Ha ezt a gazdaságot nullán tudjuk vin-
ni, nekem az már óriási siker, több nem 
is kell. Engem már az is elégedettséggel 
tölt el, hogy mostanra péntek, szombat 
és vasárnap szinte tele vagyunk, hogy 
vannak rendezvényeink, céges esemé-
nyeink, sőt jövőre már hat esküvőt is 
rendezünk, ami külön megtiszteltetés. 
Boldog vagyok, de még nem elége-
dett. Mindig úgy gondoltam, hogy a 
megelégedettség nem jó, mert akkor az 
ember megáll. Szükség van arra, hogy 
legyenek céljaink, engem is mindig az 
visz előre.”
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Szinte minden tűlevél rajta van még 

Fiers Gábor

Van egy fa a Vízivárosban, ami egyszerre állít 
emléket a tavalyi karácsonynak, a januárban a 
panelek sokadik emeletéről szakmányban kidobált 
karácsonyfáknak, és lassan egy éve mégis az egyik 
legtüneményesebb bioszobra a városnak.

A hagyomány szerint január 6-án, 
azaz vízkereszt idején kell leszedni a 
karácsonyfákat. Ezzel a nappal zárul 
ugyanis a karácsonyi ünnepkör, és 
egyúttal kezdődik a farsangi időszak. 
Nagyjából tehát ekkortájt, jellemzően 
azonban az ehhez legközelebb eső 
hétvégén döntenek úgy a lakótelepek 
lakói, hogy megszabadulnak az addig-
ra már kopaszodó fenyőfáktól. Erre 
alapvetően két módszer kínálkozik, 
és nagyban befolyásolja a helyes mód-
szer kiválasztását az, hogy hányadik 
emeleten élünk.
Földszint, első emelet: levisszük a 
lépcsőn a fát, miközben magunkban 
azért rimánkodunk, hogy ne hullas-
son útközben túl sok tűlevelet, amit 
utólag fel kell majd söpörni.
Második emelettől felfelé: kidobjuk az 
ablakon, és bár a lakást ellepi a tűle-
vél, de legalább a lépcsőházban nem 
kell takarítani. Utóbbi esetre célszerű 
a család valamely tagját leküldeni az 
ablak alá, hogy hermetikusan zárja 

A tavalyi karácsony utolsó emléke
A vízivárosi karácsonyfa legendája
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15.00-19.00  Városmakett építése mézeskalácsból, 
 mézeskalács sütés és díszítés
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
Sötétedéstől  Ünnepi fényfestés a MéhKasAula 
 Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

15.00 Képeslapok, ajándékkártyák készítése 
 a Terembura Egyesülettel; társasjáték-
 sarok; Hol vagy, Mikulás? – A Figurina 
 Animációs Műhely bábelőadása 
 Hetedhét Játékmúzeum, Réber-terem
17.35 Szironta Együttes, Besnyő csengettyű 
 koncertje – Adventi színpad
17.55 Kisangyalok kara – Városház tér
18.00 A város ünnepi fényeit dr. Cser-
 Palkovics András polgármester és a 
 III. Adventi Jótékonysági Futás 12 év  
 alatti győztese közösen kapcsolja fel 
 az első gyertya meggyújtása után 
 Adventi színpad
18.20 Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje 
 Adventi színpad
18.50 Szabó Leslie karácsonyi műsora 
 Adventi színpad
19.00 Aurevoir. zenekar koncertje 
 Zichy színpad
Sötétedéstől  Ünnepi fényfestés a MéhKasAula  
 Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

15.00–19.00 Angyali tárgyak készítése a Terembura 
 Egyesülettel; társasjátéksarok;  17.00  
 Hangszersimogató Franczia Danival 
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.35 MusiColore Énekegyüttes 
 adventi műsora – Adventi színpad
18.00 Takács Nikolas műsora – Adventi színpad
19.00 DSB Swing Karácsony – Zichy színpad
Sötétedéstől  Ünnepi fényfestés a MéhKasAula  
 Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

15.00–19.00 Gömbdíszek és füzérek készítése a 
 Terembura Egyesülettel; társasjáték-
 sarok; 16.00 Adventi bázis foglalkozás 
 Kamarás Emesével 
 Hiemer-ház, Gesztenyés udvar
17.35 Bakony Népzenei Együttes koncertje 
 Adventi Színpad
18.00 A második adventi gyertyát 
 Vargha Tamás országgyűlési képviselő és  
 Drahos Béla fuvolaművész, Fehérvár  
 díszpolgára gyújtja meg – Adventi színpad
18.05 FiveLive Acapella műsora – Adventi színpad
19.00 Pankastic! koncert – Zichy színpad
Sötétedéstől  Ünnepi fényfestés a MéhKasAula  
 Egyesülettel 
 Városháza díszudvara és a zeneiskola fala

fehérvári

advent
2017

JÖN A MIKULÁS!
A nagyszakállú december 6-án 15.00 órakor indul útjára a Belvárosban a Kákics 
zenekar kíséretével, Bence manó és a Hóember társaságában. Meglepetésekkel teli 
puttonyával 15.30 órakor érkezik a Városház térre, ahol 19.00 óráig tart a program 
zenével, játékokkal, Mikulás műsorral.

Bővebb programokért, a gyermekműsorok bemutatóinak 
időpontjaiért keressék honlapunkat, vagy kiadványainkat!

www.fehervariprogram.hu
www.szekesfehervar.hu

DECEMBER 1-23. KÖZÖTT MINDENNAP
17.00-21.00  Játékos hópelyhek - Interaktív vetítés kicsiknek és nagyoknak 
 Igéző
17.30  Meglepetés minden napra: élő adventi naptár 
 Városháza ablakai

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

le a környéket a dobásig, nehogy bal-
esetet okozzunk. Ha pedig megvolt a 
művelet, akkor rögvest legyen helyben 
valaki, aki elvonszolja a jobb sorsra ér-
demes lucot, normannt vagy akármit 
a többi kókadt sorstársa közé.
A második módszert választotta 
idén januárban az a névtelenség 
homályába burkolózó illető is, akinek 
karácsonyfája a házzal szemközti 
Vízivárosi Általános Iskola udvarán 
álló egyik fa lombkoronájában lan-

dolt. Feltehetően a nagy buzgóság volt 
az oka, hogy ilyen méretesre sikerült 
a dobás: minél magasabban lakunk 
ugyanis, annál inkább célszerű az 
ablakból ejteni a fát, és minél keve-
sebb lendületet vinni a mozdulatba. 
Ha mégis nagyot lendítünk a lakás 
egykori díszén, az könnyen eltávolod-
hat az épülettől, és akár egy előre nem 
tervezett helyen is landolhat.
A Vízivárosban ez a formás kis fenyő 
fennakadt az iskola egyik fájának 

lombkoronájában. Ott van tavaly 
január óta. Jól látszik felülről, alulról 
és minden szögből. Tavasszal és 
nyáron ugyan kicsit eltűnt a szemek 
elől, amíg a dús zöld levelek takarják, 
de most, hogy ismét kopasz a gazda, 
megint jól látszik. Sőt nemcsak, hogy 
jól látszik, hanem az is világos, hogy 
ezen az egykori kis karácsonyfán még 
bőven vannak levelek – még ha kicsit 
meg is barnultak.
A kedves kis jövevény lassan a máso-
dik karácsonyára készül, és úgy fest, 
hogy kitűnően érzi magát ott, ahol 
van. Barátságosan pillant le az alatta 
elhaladókra, az udvaron fogócskázó 
napközisekre és a fentről bámulók 
orra is megtelik a karácsony illatának 
emlékével.
Félreértés ne essék: a cikk célja még 
véletlenül sem az, hogy valaki(k) 
eltávolítsák a fenyőt jól megérdemelt 
helyéről. Sokkal inkább az, hogy a 
fura helyi látványosságra felhívja az 
arra járók figyelmét. Sőt kifejezetten 
menő lenne, ha a kis betolakodót 
idén is feldíszítenék ott, ahol van. És 
ki tudja, egy jól megküldött másik 
karácsonyfa akár még a testvérkéje is 
lehetne az elkövetkezendő évekre.
Addig meg néha nézzünk felfelé is, 
mert csuda dolgok vannak ebben a 
világban!



KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok 
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu

HA MEGVAN AZ ÁLOMINGATLAN, 
TALÁLJA MEG HOZZÁ A KEDVEZŐ 
ÉS BIZTONSÁGOS LAKÁSHITELT!
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Az emlékfal felavatását követően mérkőzést rendeztek Rajz Attila emlékére, melyen egykori csapattársai, barátai valamint a HC Kiskőrös képvi-
selői léptek jégre

A korábbi meccseken remeklő kapus, Mac Carruth a Klagenfurt ellen tehetetlen volt

Rajz Attilára emlékeztek

Megszakadt a sorozat

tótH Dániel

tótH Dániel

A fehérváriak korábbi válogatott játékosára, 
a három éve elhunyt Rajz Attilára emlékeztek 
családtagok, barátok és egykori játékostársak 
múlt csütörtökön az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsar-
nokban. 

Rajz Attila 1976-ban született 
Csíkszeredában. Testvérével, 
Rajz Tamással 1990-ben kerültek 
Magyarországra. 1994-ben kez-
dődött profi pályafutása, az Alba 
Volánnal számos bajnoki címet 
szerzett, a válogatottal pedig három 
felnőtt világbajnokságon képvi-
selte Magyarországot. Az Alba 
Volán EBEL-indulásával bekerült a 
nemzetközi bajnokságban szereplő 
csapatba, majd a Fehérvári Titánok 
csapatkapitányaként játszott az 
akkori magyar bajnokságban, példa-
ként elöl járva a fiatal együttesben. 
Egy, a Titánoknál eltöltött szezon 
után a Ferencvároshoz került, majd 
edzői pályára lépett. Kiskőrösön az 
ő segítségével tették le a jégkorong 
alapjait, a szülők, sportolók hamar 
megszerették. 2014. november 16-án 
aztán bekövetkezett a tragédia: 
Dunaújvárosban, egy amatőr tornán 
a cserepadon röviddel az utolsó 
mérkőzés vége előtt rosszul lett, és 
az azonnali orvosi ellátás ellenére 
harmincnyolc éves korában elhunyt.

Öt mérkőzés után szenvedett vereséget a Fe-
hérvár AV19. A magyar EBEL-csapat kedden 
hazai jégen 7-1-re kapott ki a Klagenfurttól, 
de az utóbbi hetek remek teljesítményének 
köszönhetően folyamatosan tapad a közép-
mezőnyre a gárda.

Remek szériát produkált az 
EBEL-ben a Fehérvár AV19.  
Benoît Laporte együttese zsi-
nórban öt mérkőzést nyert az 
osztrák bázisú pontvadászatban, 
köztük három idegenbeli össze-
csapást. A megszerzett tizen-
három pontnak köszönhetően 
elindult felfelé a tabellán a gárda, 
kedden azonban a Klagenfurt 
ellen komoly pofonba szaladt 
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Egy távozó, egy érkező

A Fehérvár AV19 a hét elején szerződést bontott Jess Jyrkkiövel. A finn hátvéd a 
2017/18-as szezon előtt érkezett Székesfehérvárra. Az idei évadban tizennyolc 
mérkőzésen három asszisztot szerzett, és -9-es +/- mutatóval zárt. A bekk és a klub 
hétfőn közös megegyezéssel köszönt el egymástól.
A megüresedett helyre azonnal megtalálta a megfelelő légióst a menedzsment Brett 
Palin személyében. „Palin egy rendkívül tapasztalt játékos, hiszen a tengerentúli 
ligák mellett Európában, az EBEL-ben is kipróbálta magát. Több együttesben, ahol 
szerepelt, csapatkapitány volt, így jégen és jégen kívül is nagy segítségünkre lehet. 
Jó felépítésű, kiváló fizikumú játékosról van szó, és a védelmünkben pont ilyen 
játékosra volt szükségünk.” – mondta Benoît Laporte a csapat friss igazolásáról. 
A harminchárom éves kanadai 2011-ben kezdett európai karrierbe. Előbb két évet 
Csehországban, majd egy-egy szezont Svédországban (Mora IK, Allsvenskan) és 
Németországban (Grizzlys Wolfsburg, DEL) töltött. 2015-ben igazolt Linzbe, első 
szezonjában ötvennégy mérkőzésen tizennégy, míg a másodikban tizennyolc pontot 
szerzett az EBEL-ben. A játékos várhatóan a hétvégén bemutatkozhat új együttesében.

A csütörtöki esemény során felavat-
ták Rajz Attila emlékfalát a fehér-
vári jégpálya melegedőjében, ahol 
felszólalt Ocskay Gábor, Szekeres 
Károly, a HC Kiskőrös elnöke vala-
mint Rajz Tamás, Attila testvére. 
„Összeszorul az ember torka, amikor 
egy ilyen alkalommal meg kell szólalni, 
de ez mégis örömmel tölt el engem. 

Nagyon boldog vagyok, hogy a múltbéli 
dolgok és emberek, köztük az öcsém is, 
nem vesznek homályba. Azért tartom 
fontosnak ezt az eseményt, mert ha vala-
hol tudnak emlékezni a múltra és azokra 
az emberekre, akik korábban főszerepet 
játszottak, annak a klubnak van jövője!” 
– kezdte Rajz Tamás. – „Tilu egy 
igazi szív-lélek ember volt, nem tudott 

valamit csak félig csinálni. Fekete-fehér 
ember is volt, tehát vagy feketén csinál-
tuk a dolgokat vagy fehéren, de olyan 
nem létezett nála, hogy szürke vagy 
bármilyen más árnyalat. Tilu a hokira 
született. Az életben mindent félretett, 
neki csak a jégkorong, majd később a 
családja létezett, azon belül is a kisfia. 
Élt-halt ezért a sportágért.”

frissebb csapattal találkoztunk, ame-
lyik élt a lehetőséggel.” – mondta 
Benoît Laporte.
A fehérváriak, bár már a ki-
lencedik helyen is álltak, így 
visszacsúsztak a tizenegyedikre, 
de mivel a tabella elképesztően 
szoros, folyamatosan tapadnak a 
középmezőnyre. Pénteken pedig 
újabb sikerszériát indíthatnak 
Kóger Dánielék: a Medveščak 
Zagreb érkezik a Raktár utcába. 
A klub első fehérvári mérkőzésé-
nek negyvenedik évfordulójára 
emlékeznek majd a találkozó 
előtt, így minden bizonnyal a La-

porte-legénység is szeretné győ-
zelemmel emlékezetessé tenni az 
ünnepi összecsapást. „Egy nagyon 
képzett alakulat lesz az ellenfelünk. 
Igazoltak egy új kapust, aki korábban 
a KHL-ben is védett, azóta folyama-
tosan javul a teljesítményük. Tehet-
séges és jó fizikumú játékosokból áll 
a csapatuk, akik ráadásul gyorsak is. 
Most kicsit lazítunk a tempón, hogy 
frissek legyünk péntekre. A sebes-
ségre kell majd koncentrálnunk, ha 
nyerni akarunk!” – zárta mondan-
dóját a szakvezető.
A pénteki mérkőzés 18.45-kor 
kezdődik.

bele a székesfehérvári alakulat. 
A karintiaiak 7-1-re nyertek az 
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsar-
nokban, amivel megszakították a 
győzelmi sorozatot. 
„Az első emberhátrányos gólnál egy 
tapasztalt játékosunk rossz döntést 
hozott. Amikor ezt látod, akkor 
rájössz, hogy „Hopsz, gondunk van, 
a srácok mentálisan elfáradtak”. 
Ebben az esetben pedig nem hozol 
jó döntéseket. Az első két bekapott 
emberhátrányos gólnál két tapasztal-
tabb játékos hibázott, akik alapeset-
ben ilyet nem szoktak csinálni. Ez 
természetesen nem megengedhető, 
de be kell látni, hogy előfordul. Az 
elmúlt öt mérkőzésen elképesztő 
munkát végeztek a srácok, ezt nem 
szabad elvitatni tőlük. Ma egy 



30 2017. november 23.FehérVár sPort

Simpsonék összezártak – a védelem ellen mindenkinek nehéz dolga van

Megérdemlik a pihenőt!
somos zoltán

Újabb bajnoki győzelme után lassan kiegyene-
sedik a táblázaton az Alba Fehérvár. A bajnok 
kosarasok még messze vannak a listavezető 
Szolnoktól, de már nem negatív a mérlegük, mel-
lesleg az utóbbi időben „elfelejtettek” kikapni.

Múlt hét közepén győztek Belgi-
umban, majd azzal a lendülettel 
a paksi bajnokit is behúzta az 
Alba Fehérvár. Dzunics Braniszlav 
csapata ugyan nem sziporkázott 
az atomvárosban, de a legstabilabb 
alapra építkezett: a jó védekezés-
re. Márpedig ha az rendben van, 
abból általában győzelmek jönnek, 
mert a fizikálisan igen erős Alba 
képes elbizonytalanítani ellenfe-
leit a legfontosabb pillanatokban. 
Így volt ez Pakson is, ahol ugyan 
tizenhét pontos előnyét még leadta 
a fehérvári csapat, ám amikor 
az összeszorított fogakkal küzdő 
hazaiak kiegyenlítettek, megint 
tudott egyet szorítani a fogáson, 
és képtelen volt felülkerekedni a 
Paks. Így aztán a hajrában szin-
te csak Alba-pontok estek, és 
zsinórban harmadik bajnokiját is 
megnyerte a csapat. Közben pedig 
háromszor az Európa-kupában is 
diadalmaskodott a csapat, minde-
gyik meccset novemberben nyerve, 
vagyis ez a hónap igazi diadalme-
net volt. Kár, hogy vége – most a 
válogatott vb-selejtezői, majd az All 
Star-mérkőzés miatt nem rendez-
nek fordulókat, így legközelebb 

Meglátogatta a Vidit Nikolics Ne- 
manja, a Chicago Fire játékosa. Az MLS 
gólzsákja és egyik legjobbja 2010. és 
2015. között két bajnoki és három gól-
királyi címet is besöpört Sóstón. „Két 
éve jártam itt utoljára. Nagyon jó 
volt viszontlátni a régi arcokat. Soha 
nem fogom elfelejteni a csapatot, a 
szurkolókat és a várost. Fantasztikus 
létesítmény lesz az új Sóstói stadion, 
és remélhetőleg néhány Nikó-gól 
is születik benne, de ez még odébb 
van...” – mondta a vidi.hu-nak a 
huszonkilenc éves támadó.
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A triplázó szobra – Marko Scsepovics eddig negyvenhat tétmeccsen harmincegy gólt szerzett a Vidiben

A huszonhetedik te magad légy!
németH krisztián

József Attila sorait kissé átalakítva nagyot 
alkotott Marko Scsepovics a Debrecen ellen.  
A szerb csatár mesterhármasa a Videoton 
történetének huszonhetedik triplája az  
NB I-ben. Nego és Géresi szépségdíjas találata 
is különlegessé tette a vasárnap esti 5-2-es 
győzelmet. Szombaton a Paks ellen folytathatja 
a parádét a Vidi.

Mi a közös Májer Lajosban, Sallói 
Istvánban, Csucsánszky Zoltán-
ban, Horváth Ferencben és Marko 
Scsepovicsban?
A válasz: többek között ők is 
szereztek mesterhármast a Video-
tonban. A sorban a huszonhetedik, 
az egy híján ugyanennyi éves szerb 
légiós a Debrecen kapuját terhel-
te három góllal. Tavaly a Magyar 
Kupában a Pécsi MFC ellen is 
triplázott, 2014-ben pedig a görög 
Olympiakos játékosaként jutott 
három találatig.
A Loki legyőzéséből nemcsak a 
délszláv támadókontingens, hanem 
Géresi Krisztián is kivette a részét. 
A huszonhárom éves saját nevelésű 
középpályás két gólpasszt adott és 
egy szépségdíjas találatot is szer-
zett a Nagyerdei stadionban. Ha így 
folytatja, előbb-utóbb fejtörést okoz 
Marko Nikolics vezetőedzőnek, 
aki az eddigi tizenhat bajnokin 
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csak kétszer számított rá a kezdő 
tizenegyben.
A mai szlenggel élve mondhatjuk, 
hogy „atom” volt a Vidi Debre-
cenben. Nem bánnánk, ha itthon 
a Paks ellen, a Váccal szemben a 
Magyar Kupában, a Ferencváros el-
leni fővárosi rangadón és a Haladás 
otthonában, azaz az év utolsó négy 

mérkőzésén is parádézna az NB I 
tabellájának élén álló együttes.
Bizonyos szempontból a szom-
bati Paks elleni derbire is illik az 
„utolsó” jelző, mert ez lesz idén 
az utolsó hazai – azaz felcsúti – 
mérkőzés a Videoton számára. 
A tolnaiak méregfogát sikerült 
kihúzni az első körben, amikor 

4-1-re verték a piros-kékek Csertői 
Aurél együttesét. A Paks csak a 
nyolcadik helyen áll, és még soha 
nem tudott győzni tétmérkőzésen 
a Videoton vendégeként. Pontosz-
tozkodásra is csak egyszer, 2007-
ben volt példa.
Különleges jelentősége lesz a jövő 
heti Vác elleni Magyar Kupa-mér-
kőzésnek is, legalábbis abból a 
szempontból, hogy átugorja-e tava-
lyi árnyékát a Vidi, mely Henning 
Berg vezetésével elhasalt a legjobb 
harminckettő között az NB III-as 
Budafok ellenében. A helyszín ezút-
tal is Budapest lesz, a váciak Hévízi 
úti albérlete. Ami a kupameccs déli 
tizenkét órás kezdését illeti – nos 
elég különös…

decemberben lesz pályán az Alba.
A parádés novemberi mérleg per-
sze nem a véletlen műve. Sokszor 

elhangzott, hogy a szezon elején a 
csapatot sújtó sérüléshullám meg-
határozta az első néhány hét ered-

ményeit, azok bizony katasztrofáli-
sak voltak a hazai és a nemzetközi 
sorozatban is. A Szolnok és a 
Körmend egyszer kapott ki eddig a 
bajnokságban, a mieink négyszer, 
ez jelentős különbség. Mostanra 
azonban látszik, mi lehet az igazi 
ereje az Albának, miért szerencsé-
sek azok a csapatok, amelyek még 
a korábbi Fehérvárral találkoztak. 
Igaz, a ZTE, a Falco, a Szolnok és 
még a Pécs is le tudta máskor is 
győzni Lórántékat, de nem azzal 
a helyenként már bántó könnyed-
séggel, mint ebben az idényben. 
Ennek vége! Az ellenfeleknek vért 
kell izzadniuk a fehérvári védeke-
zés ellen, ebben a játékelemben 
még a tavalyinál is jobb lehet az 
Alba. 
„Döntő, hogy a saját palánkunk alatt 
masszívak vagyunk, a szerzett labdák-
ból pedig igyekszünk könnyű kosara-
kat szerezni, ami az utóbbi meccseken 
sikerült is.” – adta meg a receptet 
Travis Simpson, aki amúgy parádés 
mutatókkal zárt több győztes talál-
kozón is. Harmincöt, húsz, majd 
tizenhét ponttal volt a gárda leg-
jobbja a Kecskemét, a Szeged és a 
Paks ellen – nyilvánvaló a vezérnek 
hozott amerikai hátvéd felépülése 
és a csapat formajavulása közötti 
összefüggés.
Most pedig lehet tovább építkezni, 
minőségi edzésmunkát végez-
ni. Tétmérkőzésen legközelebb 
december 6-án, Minszkben lép 
pályára az Alba Fehérvár.
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Mozgásban az Alba – egyre többen triatlonoznak Székesfehérváron

Dobogón az Alba Triatlon!
kaiser tamás

Az országos amatőr egyesületi ranglistán 
kilencvenhat szakosztály közül az előkelő har-
madik helyet szerezte meg az Alba Triatlon SE.

Komoly célokkal vágott neki az idei 
szezonnak a másfél évvel ezelőtt, 
2016 tavaszán alakult Alba Triatlon 
SE. A klub célja elsősorban a nö-
vekedés, az utánpótlás alapjainak 
lerakása volt, és nem az eredmé-
nyességen volt a hangsúly. Az Alba 
Triatlon sportolói év közben sok 
szép eredményt értek el, ennek el-
lenére a klubnál meglepődtek – és 
persze nagyon örültek – amikor a 
Magyar Triatlonszövetség kiadta az 
idei év amatőr egyesületi ranglistá-
ját, melyen kilencvenhat szakosz-
tály közül a fehérvári egyesület az 
előkelő harmadik helyen végzett. 
Az Albát csak a Ferencváros és a 
korábbi olimpiai résztvevő, sokszo-
ros magyar bajnok Kuttor Csaba 
által irányított 575 Equilor Team 
Újbuda előzte meg.
„Nagyon büszke vagyok a csapatra, 
mindenki nagyon jól versenyzett az 
idén!” – kezdte Dévay László, az 
Alba Triatlon SE vezetőedzője. – „Jó 
munkát végeztek a srácok és a lányok, 
sokat fejlődtek erre a szezonra. Ez 
pedig azért is örömteli, mert egyelő-
re nálunk a szó pozitív értelmében 
amatőr sportolók vannak, akik munka 
után, család mellett járnak edzeni, ami-
kor idejük engedi. De ha ott vannak 
edzésen, akkor nagyon profi a hozzá-
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A világbajnokságon bizonyíthat a fehérváriak negyvenegyszeres válogatott beállósa, Mayer 
Szabina

Átmenteni a formát
németH krisztián

Nyolc mérkőzés után a hetedik helyről várja 
a december végi folytatást az Alba Fehérvár 
KC. Női kézilabdázóink a Magyar Kupában is 
versenyben vannak, vasárnap pedig az  
NB I-ben a Vasas legyőzésével sorozatban 
öt veretlenül megvívott tétmeccsel vonultak 
a válogatott meccsei miatt meghirdetett 
szünetre.

„Egyrészről sajnálom, hogy egyelőre 
befejeződtek a mérkőzéssorozatok, 
másfelől a szünet lehetőséget ad 
a továbbfejlődésre.” – utalt Deli 
Rita, az Alba Fehérvár KC vezető- 
edzője a Vasas elleni tizenhét gó-
los diadal után az év utolsó előtti 
napjáig tartó bajnoki szünetre. 
Október közepén a Debre-
cenben aratott győzelem után 
Budaörsön döntetlen, majd két 
hazai diadal következett – a 
bajnokságban a Békéscsabát, 
a Magyar Kupában az MTK-t 
verték meg – múlt vasárnap 
pedig a Vasas elleni idegenbeli 
győzelem zárta – egyelőre – a 
menetelést. Nem is akármilyen 
győzelem, még akkor is, ha a 
két együttesnek egészen mások 
a céljai. Míg a fehérváriak az eu-
rópai hadszíntérre igyekeznek, 
addig – az egyébként rekord-
bajnok – angyalföldiek pusztán 

NB I-es tagságuk megtartására 
vágynak.
Öt percig tudták tartani a 
ritmust a fővárosiak, aztán az 
Alba 7-0-s rohama már a meccs 
elején eldöntött minden kérdést. 
A 8-18-as félidei eredmény is 
önmagáért beszél. Lavko nyolc 
gólig jutott, Nascimento maga-
biztosan lőtte a heteseket – a 
brazil december végén már a 
mezőnyben is pályára léphet 
– valamint Pelczéder, Májer és 
Gjorgjijevska is nagy kedvvel 
játszott a „Tromos-csarnokban”. 
34-17 lett a vége.
„Maximálisan elégedett vagyok, 
főleg az első félidőben látottakkal. 
Feszesen védekeztünk, jól sáncol-
tunk. Támadásban pedig a tervezett 
lerohanásokkal abszolút dominál-
tunk.” – dicsérte csapatát Deli 
Rita. – „Az idő nekünk dolgozik. 
Egyre jobban összeszoknak a 
játékosok. Pozitívum, hogy egyesek 
meccsről meccsre tartják a formá-
jukat, és tudnak hozzájuk olyanok 
csatlakozni, akik eddig kevesebbet 
tettek hozzá a játékhoz. A váloga-
tottjainkat most nélkülöznünk kell, 
de ettől függetlenül sokat fogunk 
tudni előrelépni a szünetben”.
Mayer Szabina már vasárnap este 
csatlakozott a világbajnokságra 
készülő nemzeti csapatunkhoz. 

Csütörtöktől a norvégiai felké-
szülési tornán, december máso-
dikától a németországi vb-n lép 
pályára. Jelena Lavko, a fehérvá-
riak hetvenhétszeres válogatott 

átlövője a szintén vb-résztvevő 
szerb együtteshez csatlakozott, 
Elena Gjorgjijevska pedig a ma-
cedón válogatott összetartására 
utazott el.

állásuk, ennek is köszönhetőek az idei 
eredmények. Ugyanakkor fontos az is, 
hogy az Alba egy nagy család, roppant 
összetartó csapat a mienk!”
Az egyesületi ranglista a különböző 
versenyeken elért eredmények után 
számolt pontokból illetve az egyéni 
korosztályos ranglistán elért helyezé-
sekből tevődik össze. Az Albából töb-
ben a legjobb tíz közelében vagy azon 
belül végeztek a különböző ranglistá-
kon. Nagy Zsuzsanna korosztályában 
a sprint ranglistán harmadik lett, 
összetettben pedig győzött!
„Az idei év legjobban sikerült verse-
nye a nagyatádi hosszútávú országos 
bajnokság volt, 14:30-as eredmény-
nyel.” – mondta Nagy Zsuzsanna. 

– „Sikeresen zártam az évet. A korona 
mindenképpen a korcsoportos első 
hely, ami a nagy célom volt. Szeretnék 
hasonlóan jó évet jövőre is, bár ennyit 
nem fogok versenyezni, mint idén. Az 
ob-versenyek mindegyikén szeretnék 
indulni! Áprilisban a Vérkör, má-
jusban pedig az UTH 55 a cél, aztán 
szeptemberben még egy verseny, ami 
újdonság lesz – persze ha bejutok... 
Jó felkészüléssel kell nekiindulni a 
versenyszezonnak, ez a legfontosabb, 
és az, hogy a munka, a család, az edzés 
és a pihenés között az összhangot 
megtaláljam.”
A korábbi öttusázó, Slett Emese 
számára az idei volt az első teljes 
versenyszezon, mint triatlonista. 

Emese a sprint amatőr ranglistát 
megnyerte, összetettben pedig 
bronzérmes lett: „Összességében 
jól sikerült az évem. Tavaly tavasszal 
kezdtem el triatlonozni, úgyhogy ez 
volt az első teljes szezonom. Így már 
az elején tudtam indulni duatlonver-
senyeken, ahol dobogós helyezéseket 
értem el, és vártam már, hogy jöjjön 
a triatlonszezon, hiszen az úszás a 
legerősebb számom. Tiszaújvárosban 
volt ez első triatlonverseny, ahova 
mentünk a csapattal. Szeretek ott ver-
senyezni, meg is tudtam nyerni, szóval 
jól indult a versenyszezon. Szerencsére 
az összes viadalon, ahol indultam, 
dobogóra állhattam. De amit az évben 
kiemelnék, az az olimpiai távú ob, ahol 
nyerni tudtam, pedig előtte jó ideig 
nem futhattam egy sérülés miatt. Így 
szépen le tudtam zárni az évemet. 
Mindenképpen meg szeretném említeni 
az Alba Triatlon egész csapatát, mert 
nélkülük biztosan nem így alakult 
volna, Dévay László edző hozzáértő 
munkáját, a csapat összetartását, ver-
sengését, segítőkészségét egymás iránt. 
Most egy hosszabb pihenő következik, 
utána jöhetnek újra az edzések, és mint 
minden alapozásnál, már most várjuk 
a következő versenyszezont!”
Emesén és Zsuzsán kívül Szikszai 
Mónika és Szádvári Judit lett még 
dobogós az év végi összesítésben, 
előbbi győzött összetettben. Ebből 
az látszik, hogy 2017-ben a hölgyek 
vitték a prímet az Alba Triatlonnál, 
de az urak nagyon fogadkoznak: 
2018-ra felkötik a gatyát!
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A Louis Galériában az értékbecslés ingyenes!

EGÉSZ NAPOS FELVÁSÁRLÁS! 
BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM! KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

Március 29. (szerda) 9–16-ig 
Székesfehérvár, Hotel Novotel, Ady Endre u. 19.

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Omega  
Chronograph

Acél:   
akár 300 000 Ft

Arany:   
akár 600 000 Ft

Patek Philippe
Arany: akár  
4 000 000 Ft

Acél: akár  
2 000 000 Ft

Fogaranyat (foggal együtt is!) 
Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

Minden pénzt  
megfizetünk  
a régi brilles  
fülbevalóért! 
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig 
(a brillkő méretétől függően)
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Bármilyen, régi eozinmázas 
körpecsétes Zsolnay  
porcelánt  
megveszünk  
kimagasló  
áron! Töröttet is!  
1 000 000– 
5 000 000 Ft-ig 

Órákat készpénzért vásárolunk!

Briliáns ékszereket vásárolunk!
brossokat briliánssal 300 000–2  000 000 Ft

Ezüsttárgyakért kimagasló 
árat fizetünk készpénzben!

Arany  
zsebóra

250 000 Ft– 
600 000 Ft

Korall  
ékszereket  
vásárolunk! 

20 000–400 000 Ft 
Csak a piros golyós 

érdekel!

A HÍR IGAZ!!!  
A sárga golyós borostyánt  

súlytól függően  
50 000–100 000–200 000– 

300 000 Ft-ért vásároljuk!!

I.W.C.  
Schaffhausen

Acél: akár  
250 000 Ft

Arany: akár  
500 000 Ft

Festményeket  
keresek!  
Scheiber Hugó  
műveit keresem! 
Művektől függően 300 000–2 000 000 Ft-ig!

Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935 
E-mail: lakatos@mconet.hu

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu

EGÉSZ NAPOS FELVÁSÁRLÁS!
BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM, KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

IDÉN UTOLJÁRA!
Szeptember 26. (kedd) 10–15-ig
Székesfehérvár, Hotel Novotel, Ady Endre u. 19.

EXKLUZÍV FELVÁSÁRLÁS
BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM, KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
December 11. (hétfő) 10–16-ig
Székesfehérvár, Hotel Novotel, Ady Endre u. 19.


