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Lájkolj, oszd meg és nyerj! 
Minden nap nyerhetsz!
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Fejlesztések a Corvinus fehérvári campusán 

A duális képzés fejlesztése nagy lehetőség a város életében, fogalmazott Mészáros Attila alpolgármester

Rába HenRietta

Jelentős fejlesztés előtt áll a Budapesti Corvi-
nus Egyetem Székesfehérvári Campusa. Komoly 
pályázati összeget nyert az intézmény a duális 
képzések előmozdítására.

A Corvinus Egyetem duális képzésére 
alapszakokon csak a székesfehérvári 
campuson van lehetőség. Egy uniós 
pályázat keretében 2017 nyarán nyert 
az intézmény több mint háromszázmil-
lió forintot. 
A duális képzés fejlesztése nagy 
lehetőség a város életében – üdvözölte 
az egyetemi terveket Mészáros Attila 
alpolgármester, hiszen a projekt olyan 
programelemeket tartalmaz, melyek 
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az egyetem és a vállalatok közötti 
kapcsolattartást, a hallgatók gyakorlati 
oktatásának fejlesztését célozzák. 
A tervek szerint a három alapképzés-
ben és két mesterképzésben tananyag-
fejlesztésre lesz mód, videós előadások 
is helyet kapnak. Az egyetem és a város 
új együttműködő cégekre is számít.
Marciniak Róbert alprojektvezető 
kiemelte, hogy a fejlesztéssel a már 
tervezett események, melyek az itt lévő 
hallgatók megtartásáról és új hallgatók 
bevonásáról szólnak, megerősödhet-
nek, gazdagodhatnak, színesebbé 
válhatnak, illetve azokkal a duális 
partnerekkel, akikkel már együtt dol-
goznak, kialakulhat egy élő, folyamatos 
kapcsolat.

Szeretet és hála a lakásotthonokban

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban az oktatáson, fejlesztőpedagógiai foglalkozáso-
kon kívül a fiatalok megtanulhatják, milyen a helyes szülői magatartás

DáviD Renáta

Nyílt nappal zárult a Fejér Megyei Gyermek-
védelmi Napok rendezvénysorozata múlt pén-
teken. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a 
gyermekvédelmi szakellátás intézményeibe és 
az ott élő gyermekek mindennapjaiba.

Dég, Előszállás, Lepsény, Mar-
tonvásár, Mezőfalva, Sárbogárd, 
Velence és Székesfehérvár is meg-
nyitotta a gyermekotthonok kapuit 
az érdeklődők előtt a múlt héten. 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi 
Napok keretében a nyílt nap mára 
hagyománnyá nőtte ki magát. A 
látogatók ezeken az alkalmakon 
bepillantást nyerhetnek a lakásott-
honokban zajló sokrétű munkába, 
feladatokba és a gyermekotthonok- 
ban élő fiatalok életébe, illetve 
hiteles, valódi képet kaphatnak az 
intézményekről. 
Ahogy Deresné Tanárki Mária intéz-
ményvezető mondja, a cél éppen ez, 
hiszen sokan téves információ birto-
kában vannak a lakásotthonokban 
zajló munkát és ellátást illetően, 
így a nyílt napok alkalmával évek 
óta bárki belekóstolhat a gyerme-
kotthonokban dolgozók és ott élők 
világába. Ezeken a napokon főként 
óvodákból, iskolákból látogatnak a 
gyermekekhez.
Az intézményekben dolgozók 
nap mint nap azon munkálkod-
nak, hogy az ott élő fiatalok élete 
minél stabilabb és kiegyensúlyo-
zottabb legyen – nemcsak most, 
hanem a jövőben is. Deresné 
Tanárki Mária kérdésünkre 
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elmondta: közel ötszáz támo-
gató állt a lakásotthonok mellé, 
segítve ezzel a fiatalok életét. Az 
igazgatónő köszönetét fejezte ki 

az elmúlt hetek, hónapok össze-
fogásáért, adományaiért, amit a 
gyerekek programjaira, ellátására 
fordítanak majd.

Óvatosságra int a rendőrség
Fokozottan óvjuk értékeinket, és a szokásosnál is jobban 
ügyeljünk a közlekedésre az adventi időszakban a 
megnövekedett forgalom miatt – erre hívja fel a polgárok 
figyelmét a rendőrség és a közterület-felügyelet. 
December folyamán a két szerv közös járőrszolgálatot lát 
el Székesfehérvár belvárosában és környékén a lakosság 
biztonsága érdekében.

Néhány jótanács az áldozattá válás elkerü-
lése érdekében:

 Ne hagyjon értéket az autójában, főleg 
ne az utastérben!
 Mindig zárja be a jármű ajtajait, azt elle-
nőrizze is! Kapcsolja be a riasztót, még 
akkor is, ha csak pár percre száll ki!
 Ha forgalmas helyen, tömegben utazik, 
vásárol, fokozottan figyeljen értéke-
ire! Pénztárcáikat lehetőleg a belső 
zsebükben tartsák, és táskáik zsebeit 
mindig zárva, zsebekkel befelé fordítva 
hordják!
 Vásárlás közben, amikor az áruk közül 
válogat, soha ne tegye le táskáját, pénz-
tárcáját a pultra, ne hagyja a bevásárló-
kocsiban vagy kosárban!
 Bankkártyás fizetés esetén a PIN-kódot 
úgy üssék be, hogy azt illetéktelen sze-
mély ne tudja leolvasni! A bankkártyát, 
a mobiltelefont, a pénzt és az igazolvá-
nyokat lehetőség szerint külön tárolják! 
Bankkártyája PIN-kódját lehetőleg ne 
írja fel sehova! Különösen olyan papírra 
ne, amit a pénztárcájában, a kártya 
mellett tart! Elvesztés, eltulajdonítás 
esetén azonnal tiltsák le kártyájukat a 
bankjuknál!
 Amennyiben úgy gondolja, hogy 
bűncselekmény áldozatává vált, tegyen 
bejelentést az ingyenesen hívható 112-
es segélyhívó számon, vagy forduljon 
bizalommal az utcán szolgálatot teljesí-
tő rendőrökhöz!

Vízivárosi advent 
Lugosi baLázs

Idén is összefogtak a testvérkörzetek, 
hogy advent idején a Vízivárosi Általános 
Iskola aulája hétvégenként ünnepváró 
hangulattal teljen meg. Ahogy arról már 
múlt heti lapszámunkban beszámoltunk, 
az egykori történelmi Vízivárost alkotó 
területek szombatonként tizenöt órai 
kezdettel várják az intézmény aulájába 
a városrészek lakóit közös karácsony-
váró ünneplésre. Az idei programokról 
közösen számoltak be a városrészek 
önkormányzati képviselői a vízivárosi 
Lakóközösségi Információs és Szolgálta-
tó Irodában tartott sajtótájékoztatón.

„Negyedik esztendeje annak, hogy 
a történelmi Vízivárost alkotó 
területek – négy önkormányzati 
választókörzet – összefognak, 
hogy emlékezetessé tegyék a sze-
retet megtestesülését váró négy 
hetet, úgy, hogy mindegyikük vál-
lal egy-egy adventi szombatot.” 
– mondta el lapunknak Hor-
váth Miklósné, aki hozzátette: 
mivel az idei utolsó adventi 
szombat december 23-ra esik, 
ami a szentestét megelőző este, 
a december 16-i szombaton 
a 3-as és a 4-es választókör-
zetben található intézmények 
együtt ünnepelnek, mintegy 
összevonva advent harmadik 
és negyedik szombatját.
Földi Zoltán, Felsőváros kép-
viselője előbb megköszönte az 

ötletgazda Horváth Miklósné 
meghívását, majd elmondta, 
hogy december 2-án, az első 
adventi szombaton a felső-
városi óvodások, iskolások 
és a nyugdíjasklub műsora 
a városrész hírneve alapján 
elsősorban a hagyományokra 
épít majd. 
Deák Lajosné, a 11. számú 
választókörzet képviselője 
elmondta, hogy a december 
9-i szombat a gyermekeké lesz 
elsősorban, és a közösségekre 
építve meghitt, családias han-
gulatú délutánt, estét szeretné-
nek. Tornyai Gábor plébános 
adventi gondolataival kezdő-
dik majd a második szombat, 
és két óvoda (a Hétpettyes és 
a Nefelejcs), valamint négy 
általános iskola (a Hétvezér, 
a Bory Jenő, a Széna téri és a 
Kossuth) karácsonyi műsorát 
is láthatják majd az érdeklő-
dők.
A Vízivárosi advent heteit 
a december 16-i szombat 
zárja majd, amikor a 3. és 
a 4. választókerület óvodái 
(Vízivárosi, Napsugár, Rákó-
czi úti és Árpád úti), a Né-
meth László Általános Iskola 
tanulói valamint a Ráchegyi 
Nyugdíjasklub tagjai adnak 
ünnepi műsort, amit Fehér 
Adrienn karácsonyi koncertje 
zár majd.
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Játszótérbővítés a Palotavárosban

Palotavárosba is jut a kormányzati támogatásokból: ide kerülnek majd az új játszóeszközök

Rába HenRietta

Új játszóteret kapnak hamarosan a Palota-
városban élők. A játszó- és fitneszeszközök 
kormányzati támogatással érkeznek a város-
részbe. Jövőre várható a bővítés – tudtuk meg 
Vargha Tamástól, Cser-Palkovics Andrástól és 
Viza Attilától.

A Belügyminisztériumon keresztül 
ötvenmillió forintos állami forrást 
sikerült biztosítani ahhoz, hogy a 
Bátky Zsigmond utca, Csapó utca 
és Halász utca közötti parkban 
tavaly átadott játszótér mellé újabb 
eszközöket telepítsenek. A mostani 
játszótér háromszorosára nőhet a 
tervek szerint. 
Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője a leendő 

Legyünk Együtt – kicsit másképpen!

Szerkesztői jótanácsok az adás rögzítése előtt: december negyedikén az adventi vásárból, hetedikén az Alba Plazából jelentkezik a Fehérvár 
Televízió családi magazinja

Wéhli Regős DóRa

A Fehérvár Televízió Együtt című családi magazin-
jának karácsonyi ajándéka már hétfőn megérkezik. 
Az adáskészítés kulisszatitkaiba is beleshetnek 
decemberben nézőink. 

Ünnepi díszbe öltöztetjük a magazint. 
A következő hetekben a város több 
pontján feltűnnek a kamerák és mű-
sorvezetőink is – meséli a műsor szer-
kesztője, Szabó Petra. Lehet velünk 
találkozni a karácsonyi vásárban, de 
az Alba Plazában is forgatunk.
Az Együtt egy családi magazin, 
melybe közérdeklődésre számot tartó 
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Bővült az Alba Ipari Zóna

Hét vállalatnál folyamatban van a csarnoképítés

Az elmúlt két évben harminchat cég vásárolt 
ingatlant az Alba Ipari Zóna IV. üteméhez tarto-
zó területen, így már közel százhatvan vállalat 
telepedett meg a Seregélyesi út melletti ipari 
parkban. A IV. ütem már befejezett és most 
zajló fejlesztéseit kedden délelőtt a helyszínen 
nézte meg Székesfehérvár polgármestere.

A 2015 óta betelepült harminchat 
céggel együtt már százötvennyolc, 
döntő többségében magyar tulajdo-
nú kis- és középvállalat működik 
(vagy tervez beruházást) a Seregé-
lyesi út melletti Alba Ipari Zóná-
ban. A foglalkoztatottak létszáma 
jelenleg ezerhétszáz-ezernyolcszáz 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

játszótér helyszínén tartott sajtó-
tájékoztatón elmondta: „Amikor 
a gazdaság jól teljesít és a GDP nö-
vekszik, akkor az év második felében 
kialakul a költségvetésben egy kis 
mozgástér. Ez történt ebben az évben 
is a magyar emberek munkája révén. 
A játszótér bővítése is ennek kö-
szönhető. Büszke vagyok rá, hogy az 
állami forrásokból sikerült a Palota-
város számára is elhozni ötvenmillió 
forintot!” 
Viza Attila, Palotaváros északi 
részének önkormányzati képviselője 
hozzátette: „Amikor játszótereket és 
felnőtt fitneszparkokat telepítünk vagy 
fejlesztünk, akkor nincs az a mennyiség, 
ami elég lenne!” 
A gyerekek és felnőttek 2018-ban ve-
hetik birtokba az új eszközöket.

fő, a működő cégek árbevétele 
eléri a huszonegymilliárd forintot – 
árulta el Tóth Ferenc, az Alba Ipari 
Zóna Kft. ügyvezető igazgatója. 
Az ipari park vezetése már tervezi 
a további fejlesztési üzemeket, a IV. 
ütemben tizenkét cég már befejezte 
az építkezést, hét vállalatnál jelen-
leg is folyamatban van a csarnok-
építés, a többi elkelt területen pe-
dig várhatóan tavasszal kezdődnek 
meg a munkák. Az Alba Ipari Zóna 
a vasút északi oldalán folytatja a 
fejlesztéseket a Budai út felé nyúló 
V. ütemmel.

Forrás: ÖKK

tartalom kerül. A decemberi adások 
esetében sem lesz ez másként, de 
ezúttal a cél, hogy a szereplők kicsit 
más, kicsit személyesebb oldalát mu-
tassuk meg. Kedves családi pillanato-
kat, emlékeket elevenítünk fel.
Az adásokat nem a stúdióban rögzít-
jük, mint az év többi napján, hanem 
kilépünk az utcára: december 4-én 
a karácsonyi vásárban lehet majd 
velünk találkozni, december 7-én 

pedig beköltözünk az Alba Plazába. 
Kicsit felforgatjuk a bevásárlóközpont 
rendjét. Két adást is rögzítünk ott, 
ennek a két produkciónak a Schéda 
házaspár lesz a házigazdája.
Az ünnepi hangulatú beszélgetések 
mellett hangulatos videókkal is 
készülünk. Jótanácsokkal látjuk el a 
hölgyeket és az urakat is. Bejárjuk az 
üzleteket, és megmutatjuk, mi lesz a 
trend idén szilveszterkor, de ellátoga-

tunk egy műkörömszalonba is, ahol 
a hölgyek számára mutatunk majd 
egy-két olyan praktikát, melyekkel 
akár otthon is ünneplőbe öltöztethe-
tik kezeiket.
A nézőkre tehát nemcsak az adások 
idején számítunk, hanem a forgatá-
sok napján, vagyis december 4-én 
16 órától az adventi forgatagban és 
december 7-én 14 órától az Alba 
Plazában is!
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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 Miklós bence

Továbbra is kevés halat eszünk

A magyar halgazdaságok főként Németországban, Ausztriában, Lengyelországban és Szerbiá-
ban értékesítik a jó minőségű magyar halat – ott továbbra is nagy rá a kereslet

A halgazdaságokban is készülnek már az ünne-
pekre, megkezdődött a lehalászási időszak. A 
karácsonyt megelőző napokban fogy a legtöbb 
hal az országban, de így is az európai halfo-
gyasztási rangsor végén kullogunk.

Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. 
elnöke saját tapasztalatait osztotta 
meg szerkesztőségünkkel: kará-
csonyig ezerötszáz tonna halat 
értékesítenek Rétimajorban. 
„Ebben a tíz-tizenkét napban fog 
elfogyni az országban a teljes hal-
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lászló-Takács kRiszTina

Nyitott kapun túl

Ahogy a Gorenje hűtő ajtaja, 
úgy nyílt ki a világ a nyolcva-
nas évek végén – legalábbis 
a korabeli felnőtt társadalom 
számára. Harminc évvel 
ezelőtt, a világútlevél beveze-
tése évében nem voltam több 
ötévesnél, és a világ számomra 
nem ettől a törvénytől tágult, 
hisz gyerekként a kalandot 
leginkább a játszótér melletti 
óvoda kerítésének meg-
mászása jelentette. Később 
természetes volt az oroszból 
átképzett némettanár, az angol 
használt ruha, az, ahogyan 
tizenegy évesen halandzsa 
angolul üvöltöttük a Music 
TV slágereit. Aztán jó lehető-
ség volt az Erasmus-ösztön-
díj vagy a bébiszitteri állás 
Nyugat-Európában, esetleg 
néhány év szolgálat bárpultos-
ként valamelyik tengerjárón. 
Mindez csak addig, amíg egy 
kis pénzt összeszedtünk vagy 
megtanultunk normálisan an-
golul. Nem ismertem olyat, aki 
fél-egy évnél tovább tervezte 
volna, kivándorlásról, külföldi 
állampolgárságról nem is igen 
beszéltünk. Ma mégis az van, 
hogy szinte minden család 
valamelyik tagja külföldön 
él, és a korosztályomban nem 
létezik olyan baráti társaság, 
melyből néhányan ne a jobb 
sorsúnak mondott országokból 
jelentkeznének be a közösségi 
felületekre. Tulajdonképpen 
örülhetnénk, hiszen megva-
lósult a harminc éve vágyott 
világpolgárság! 
Hogy ez valódi szabadság-e, 
nem tudom. Mint ahogy pon-
tosan azt sem, hogy az anyagi 
jólétet feladva mostanában 
miért döntenek egyre többen 
az ismerőseim közül úgy, hogy 
hosszú évek után mégiscsak 
hazaköltöznek. Egy kedves ba-
rátnőm, aki négy évig élt csa-
ládjával Ausztriában, ezt így 
magyarázta: „Egyszerűen úgy 
éreztem, hogy amikor német 
területen minden nap németül 
szólalok meg, az olyan, mintha 
folyamatosan szinkronhangon 
beszélnék. Mi ott mindig ide-
genek maradunk, és úgy érez-
tem, ha nem kockáztatom meg, 
hogy hazajöjjek a gyerekeim-
mel, egyszerűen elveszítem az 
egyéniségemet. Mert én a saját 
nyelvemen vagyok igazán 
önmagam.” Mindeközben a 
saját édesanyjával küzd, aki 
meg van róla győződve, hogy 
a lánya elvette az unokáitól 
azt a lehetőséget, hogy megta-
nuljanak anyanyelvi szinten 
németül. Furcsa disszonan-
ciája az életnek, hogy míg a 
Gorenje-turizmus nemzedéke 
a szabadságot és a lehetősége-
ket kereste a világban, addig 
mi, mai nemzedékek a nyitott 
ajtók labirintusában leginkább 
önmagunkat nem találjuk!

kiss lászló

Nyitott kapun innen

„Egy lámpiszt, egy lámpiszt soha 
nem lehet hanyag…” – énekelte 
pici lányom teljes átéléssel a vám-
tiszt bánatát a Szimat Szörény 
című filmzenéből. „Világútlevél, 
herr Schlager, vi-lág-út-le-vél…” – 
harsogta Kútvölgyi Erzsi hangját 
a bakelitről a Kleopátra rádiós 
erősítő az egy szoba összkomfort 
immár határtalan levegőjébe.
1987. november 27-én az akkori 
kormány lazított a gyeplőn, és 
kisebb korlátozásokkal kiengedte 
polgárait a szocialista tömbön 
kívülre is. Mi akkoriban a néppel 
kezdődő újságokat nem igen hasz-
náltuk olvasási célra, a Petőfit éj-
szaka hallgattuk, a 3. műsor pedig 
nem foglalkozott a napi ügyekkel. 
Szóval jóval később értesültünk a 
’88-as határnyitásról, vagyis mire 
szereztünk volna némi schillinget, 
honfitársaink zöme már üres 
termosszal, kellemes kolbászillat-
ban nagyival, anyóssal (egyszer az 
életben békés egyetértésben) visz-
szafelé jött Bécsből a határnyitás 
örök szimbólumával, a Gorenje 
fagyasztóval. Mi, magyarok Mária 
országából nem is sokat ténfe-
regtünk az osztrák fővárosban, 
hiszen utcát is neveztek el a la-
bancok a segítő Szűzről, hogy a jó 
szomszédok értelmetlen keresgélés 
nélkül is megtalálják a kasszát az 
összes megtakarított pénzükkel. 
Spájzolni kell, ki tudja, mi jön! 
Akkoriban sok mindenre vágy-
tam, ami itthon elérhetetlennek 
számított, de a százhúsz literes 
fagyasztó valahogy nem tudott 
lázba hozni. Volt ugyan hű-
tőnk, éppen annyi ennivalóval, 
amennyi feltétlenül kellett a 
túléléshez, de felesleget nem hal-
moztunk fel. Nekünk családilag 
sem volt mit raktározni nehezebb 
időkre, és nem is tartottunk a 
holnaptól, mint honfitársaink 
zöme, mert akkoriban valahogy 
minden nap teljesen egyformá-
nak tűnt. A Lajtán túli életforma 
olyan ismeretlen volt, hogy 
vágyakozni sem tudtunk rá. Volt 
munkánk, volt fizetésünk, és 
nem nagyon hittünk a választás 
szabadságában. Egy az utunk 
– ez kopogott a fülünkben. Mit 
nekünk jövőkép! Mint szocialista 
átlagembereknek, fogalmunk sem 
volt a hanyatló nyugat egyszer 
számunkra is elérhető ópiumáról, 
a mértéktelen fogyasztásról. Még 
fizetéskor is teljesen elképzel-
hetetlennek tűnt, hogy egyszer 
majd azt merjük mondani a 
Keravillban, hogy nem, ez nem 
ótépére lesz. Igen, irigy vagyok, 
de nem a Trabantok tetején 
táncoló ládák akkori tulajdono-
saira és nem is a valutázásból 
később megtollasodó vállalkozók-
ra. Azt a szűk réteget irigylem, 
akik már akkor sejthették, merre 
tart a világ, mert ha nekem is 
időben súgnak, valahogy én is 
fölkötözöm a Trabant tetejére azt 
a dobozt. Billegjen csak, hazáig 
kibírja!

termelés – 12-14 ezer tonna – mint-
egy harmincöt százaléka. Jellemző 
módon ennek mintegy háromnegyede 
ponty, abból van a legtöbb, ugyanis 
a magyar ember fejében a halat a 
ponty jelenti. Csukából van talán a 
legkevesebb a piacon, most a harcsa 
a népszerűbb.” – mondja Lévai 
Ferenc.
A magyar szinte csak karácsony-
kor eszik halat. Míg az Európai 
Unióban átlagosan huszonöt, 
világszinten pedig tizenkilenc kiló 
halat eszik egy felnőtt évente, addig 
hazánkban alig hat kiló fogy. 
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Jóembert keresünk

Az esendő lány érzékenységének és a nagybácsi szikárságának kettősségét Petrik Andrea 
jeleníti meg

láTRányi VikTóRia, VakleR lajos

Bertold Brecht–Paul Dessau Jóembert ke-
resünk című darabját tűzte műsorára a Vö-
rösmarty Színház. Bagó Bertalan állította 
színre az előadást, melynek szombaton volt 
a premierje. A darab az emberi nagyságról 
és gyarlóságról szól.

Három isten érkezik egy szegény 
városba, hogy próbára tegyék az 
emberek jóságát. Hosszú útjuk 
során senki sem fogadja be őket, 
csak a pénztelen utcalány, Sen 
Te, akit jócselekedetéért megju-
talmaznak, hogy új életet tudjon 
kezdeni. A kérdés az, hogy sike-
rül-e neki jónak lenni egy olyan 
világban, ahol mindenki csak a 
saját érdekeit tartja szem előtt. 
„Brecht nagyon erős, kemény 
acélbetonból épített házat. Min-
den lélektani folyamatot pontosan 
lekottáz, de vázlatosan – ezeket ki 
kell bontani. Azt kell megoldani, 
hogy ez egy fogyasztható, groteszk 
humorral átszőtt történet legyen 
ahhoz, hogy utána a mélységeit is 
megmutassuk. Mert a kettő együtt 
van jelen. Több Brecht-darabot 
rendeztem, és jólesik vele foglalkoz-
ni. Nagyon jó humora van, szen-
vedélyesen és hihetetlen érzékeny-

Nézze meg videónkat az eseményről a 
www.fehervartv.hu oldalon!

A főbb szerepekben Petrik Andreát, 
Tóth Ildikót, Gáspár Sándort, Derzsi 
Jánost, Krisztik Csabát és Nagy Pétert 
láthatjuk. 
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Újabb premier a színházban

Az elhurcoltak emléknapjaszabó PeTRa

Varázslat, közös utazás és zene

A zene mellett utazás és varázslat is várja a közönséget

Ismét számos csemegét tartogat a komolyzene 
kedvelőinek a Farkas Ferenc Hangverseny-
bérlet.

A székesfehérvári kötődésű 
Boross Csilla énekel elsőként a 
Vörösmarty Színház színpadán a 
hangversenybérlet keretében. Az 
operagálán Selley Etelka és Kál-
mándy Mihály hangja is felcsendül 
december elsején 19 órakor. A 
Farkas Ferenc Hangversenybérlet 
hagyományosan az újévi koncerttel 
folytatódik. A rendezvényen köz-
reműködik Hajnóczy Soma bűvész 
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láTRányi VikTóRia

A Gulag világa

A Gulag világa tragikus sorsokon, történeteken és fotókon keresztül

Az Országgyűlés 2012-ben nyilvánította november 
huszonötödikét a Szovjetunióba hurcolt magyar 
politikai rabok és kényszermunkások emléknap-
jává. Székesfehérváron kiállítással emlékeznek a 
Gulag-táborokból hazatértekre, és mindazokra, 
akiket elhurcoltak, akik áldozattá váltak. 

1944 őszétől hadifogolyként vagy 
internáltként csaknem nyolcszázezer 
embert hurcoltak el hazánkból a 
Szovjetunióba többéves kényszer-
munkára vagy akár évtizedekre 
nyúló száműzetésre. A Gulag rab- 
telepeire a magyar hatóságok közre-
működésével, koholt vádak alapján 
politikai foglyok és ártatlan, utcáról 
elhajtott emberek tízezrei kerültek. 
A túlélők első csoportja csaknem 
egy teljes évtizeddel később térhetett 
haza, 1953. november 25-én. 2012 
óta ezen a napon rájuk emlékezünk. 
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világbajnok, aki különféle trükkök-
kel varázsolja el a közönséget 2018 
első napján. 
A koncertsorozat február 26-án 
Beethoven-esttel folytatódik. Az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekart 
Ács János karmester vezényli majd. 
A zenekar az áprilisi negyedik 
koncertjén különleges utazásra in-
vitálja közönségét Pécsre, a Kodály 
Központba. A rendhagyó koncertre 
különbuszokkal juthatnak el a 
zenebarátok. A hangverseny-  
sorozat május 14-én a Sztravinszkij 
és a bécsiek című esttel zárul, ahol 
felcsendülnek Haydn és Mozart 
művei is. 

Az általuk közzétett művekből és do-
kumentumokból, a témában később 
nyilvánosságra került anyagokból 
rendezett kiállítást Sinka Jenő, a 
POFOSZ megyei elnöke. „Amikor a 
volt foglyok végre hazaértek, nem egy 
ölelésre kész ország várta őket, hanem 
pár ÁVH-s a határon, akik leszögezték, 
erről nem szabad beszélni, mert aki 
megteszi, könnyen kerülhet újra valami 
egészen hasonló helyre.” – fogalmazott 
Sinka Jenő. 
Róth Péter alpolgármester megnyitó-
beszédében arra hívta fel a figyelmet, 
hogy meg kell őriznünk a borzalmak 
emlékét is, hogy visszatartsák az új 
nemzedékeket a hibák újbóli elköve-
tésétől. 
A tárlat decemberben is látogatható 
A Szabadművelődés Házában. 

séggel tudja ábrázolni az emberi 
lélek esendőségét.” – nyilatkozta 
a Fehérvár magazinnak Bagó 
Bertalan rendező. 
A pénztelen utcalányt Petrik 
Andrea alakítja. Sen Tének rá 
kell jönnie, hogy saját és mások 
érdekeit egyszerre nem képvi-
selheti. Mikor ezzel szembesül, 
identitást cserél, és beöltözik 
saját nagybátyjának. „Ez két 
karakter, kétféle gondolkodás, de 
mégis egy ember csinálja, mert 
ahhoz, hogy élni tudjon, egyszerű-
en muszáj egy más logika alapján 
léteznie, gondolkodnia, csinálnia az 
életét. Azért is, hogy ne tépjék szét 
az emberek.” – összegezte Petrik 
Andrea. 
Klasszikus történet a mai viszo-
nyok szerint újragondolva, mely 
egyszerre hat az érzelmekre és 
az értelemre. A rendezés mind-
ezt letisztult térbe helyezi, ahol 
az embert és a szereplők közötti 
viszonyokat önmagában figyel-
heti meg a néző.
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A Katalinokat köszöntötték

A Kodolányi János főiskola negyed százada

sTeTTleR zsuzsanna, bukosza ziTa

szabó PeTRa  

Idén is a Liszt Ferenc utcába várták a Katalino-
kat, hogy jókedvvel, egy szál virággal, műsorral 
köszöntsék őket névnapjukon. Kati néni szobrá-
nál gyűltek össze az ünneplők.

A Tilinkó zenekar muzsikája is hí-
rül adta: ünnep van a Liszt Ferenc 
utcában. Szép székesfehérvári ha-
gyomány folytatódott a Katalinok 
köszöntésével. Amire természete-
sen idén is a Kati néniről készült 
alkotás mellett került sor, akire 
még ma is sokan emlékeznek. 
A Katalinokat elsőként Székes-
fehérvár polgármestere köszön-

Kőhidak és vasalóházakMeghökkentő sminkek és hajkoronák az Árpádban

Díjátadó –  háttérben a nyertes kép

Tizennyolc városból 
összesen több mint 
száznegyven verseny-
ző érkezett Fehérvár-
ra, hogy részt vegyen 
az Árpád Szakképző 
Iskola és Kollégium 
halloween-témában 
rendezett országos 
fodrász- és kozme-
tikusversenyén. Az 
iskolák diákjai illetve 
a felnőttképzésben 
tanulók a kreatív, 
meghökkentő smin-
kek és hajkoronák ké-
szítésében mérhették 
össze tudásukat.

P.L.

A Tilinkó zenekar muzsikált a köszöntésen

Kati néni jelenlétét a hétköznapokban is 
érezniÁllítólag szerencsét hoz!

Huszonötödik születésnapját ünnepli a Kodolányi János Főiskola. A negyedszázados évfordu-
lót az intézmény megalakulásának történetét és az azóta eltelt idő legfontosabb pillanatait 
bemutató kiállítással köszöntötték. 

A Kőhidak és vasalóházak mottóval meghirde-
tett fotópályázatra beérkezett, múzeumpeda-
gógus, sajtófotós és dekoratőr-fotográfus által 
zsűrizett alkotásokból rendeztek kiállítást a 
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény galériáján.

A tematikus fotótárlat az intéz-
mény jelenlegi nagy kiállításához 
kapcsolódik, amely Kádár Béla 
életművét öleli fel. A festő ikonikus 
Kőhíd című alkotása ihlette meg 
a szervezőket, így fotópályázatot 
írtak ki kőhidak és vasalóházak 
témájában. 
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A legjobb pályaműveket bemu-
tató kiállításon több mint húsz 
fotós legjobb képeit tekinthetik 
meg az érdeklődők. A művé-
szek Európa turistalátványos-
ságait örökítették meg sajátos 
szemszögből. Több képen is 
megjelenik az ikonikus prágai 
Károly-híd, de berlini és norvég 
épületeket is érdekesnek találtak 
a fotósok. Sőt a pécsi és a fehér-
vári vasalóházakról is készültek 
képek. A legjobbnak járó díjat Ka-
nyó Ferenc vehette át egy Norvé-
giában készített képéért. A tárlat 
december 23-ig látogatható.

tötte. „A Felsővárosban és itt, ennél 
a szobornál is hagyomány immár a 
Katalinok köszöntése. Kati néninek a 
szürke hétköznapokban is érezhető a 
jelenléte, hiszen azok közül, akik erre 
járnak, nagyon sokan odalépnek és 
megsimogatják az orrát, mondván, 
ez szerencsét hoz. Remélem, hogy a 
Katalinoknak és a város egészének 
is szerencsét fog hozni!” – mondta 
Cser-Palkovics András.
A közösségi hagyományok fon-
tosságát emelte ki Vargha Tamás, 
városunk országgyűlési képviselője 
is, aki Aragóniai Szent Katalin gon-
dolataival köszöntötte a fehérvári 
Katalinokat: „A név egyik legendás 

viselője, Aragóniai Szent Katalin azt 
kívánta az őt felköszöntőknek, hogy 
legyen bőségben részük, legyen bősé-
gesen kenyerük, boruk, Isten óvja meg 
őket bajtól, csapásoktól, betegségtől. 
Nem kívánhatunk mi sem mást a Ka-
talinoknak és a fehérváriaknak, mint 
hogy legyen bőségben részük, és Isten 
óvja meg őket minden bajtól!”
A Katalin-napi köszöntés során 
az ünnepeltek hagyományosan 
egy-egy szál virágot kaptak, majd a 
Hagyományos Piacokért Egyesület 
és a Fehérvári Polgárok Egyesülete 
vendégelte meg a résztvevőket.
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Hanyatló – Szárnyaló
Hamarosan nyílik Párkányi Raab Péter kiállítása

láTRányi VikTóRia

Országos jelentőségű kiállításra készül a 
Szent István Király Múzeum: hamarosan 
nyílik ugyanis a Párkányi Raab Péter eddigi 
életművét összegző tárlat. A művész kőből és 
fából faragott, bronzból öntött illetve többféle 
anyagot ötvöző műveit vonultatja fel a Hanyat-
ló – Szárnyaló című kiállítás.

Tóth Norbert, a kiállítás kurátora elmondta, hogy a kiállítandó művek karakteresen, jellegzete-
sen hozzák Párkányi Raab Péter világát

Épül a kiállítótér, december közepétől új tárlat nyílik a Csók István Képtárban

Ké
pe

k:
 K

ör
tv

él
ye

s T
iv

ad
ar

Tudatos vásárlás és környezetvédelem a Kossuthban

Játékos foglalkozás a környezettudatos napon

Rába HenRietta

A tudatos vásárlásra hívták fel a figyelmet 
a Kossuth Lajos Általános Iskolában. Az 
előadásra nemcsak gyerekek, hanem felnőttek 
is érkeztek. A környezetvédelmi napot a Gaja 
Környezetvédelmi Egyesület szervezte.

Ne vásárolj semmit! – így is 
nevezhetjük azt a figyelemfelhí-
vó, ismeretterjesztő napot, amire 
sokan érkeztek az iskolába. A föld 
megmentéséhez, a fenntartható 
fejlődéshez a felesleges vásárlások 
elkerülése is hozzátartozik. Ennek 
üzenetét adták át a szervezők a 
felnőtteknek és a gyerekeknek.
„Remélem, hogy ez a projekt segít majd 
abban, hogy a gyerekek a környe-
zet fenntarthatóságának kérdésével 
megismerkedjenek, megbarátkozzanak. 
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Ennek fontos része a „Ne vásárolj 
semmit!” nap, hiszen ezzel is lehet 
tudatosítani, hogy mivel mennyire 
szennyezzük a környezetünket.” – 
hangsúlyozta Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok.
A Gaja Környezetvédelmi Egyesület 
és a Védegylet szakemberei képeken 
és filmeken keresztül mutatták be 
a mai modern világ árnyoldalait, a 
pazarló életmód következményeit. A 
tudatos vásárlás az idősebbek számá-
ra nem ismeretlen dolog. Az iskola 
tanulói érzik, tudják, miért nem jó fe-
lesleges dolgokat vásárolni, és miért 
fontos vigyázni a környezetre. 
A nap folyamán a gyerekek játékos 
foglalkozáson különböző tárgyakat 
alkottak. Az újrahasznosítás jegyé-
ben többek között fémdobozból 
készítettek díszeket.

szabó Miklós bence

Idén is megrendezték a Gregor József Énekver-
senyt. A háromnapos verseny legfőbb célja a 
tehetséggondozás.

Az énekversenyre huszonkét 
alapfokú és középfokú intézmény-
ből neveztek tehetségek, emellett 
magánénekesek is megmérettették 
magukat. A zsűri tagjai zeneakadé-
miai oktatók voltak, így amellett, 
hogy szakmai tanácsokkal látták 
el az énekeseket, képet is kaptak 
a fiatal generáció képességeivel 
kapcsolatosan.
„Színvonalas volt a verseny. Mint 
mindenütt, voltak kiugróan jók, és 
olyanok is, akiknek még tanulniuk 
kell a nagyobbaktól. De a helyes szö-

Átadták a Gregor József-díjakat

Párkányi Raab Péter szobrász eddigi 
életművét összegzi az a kiállítás, 
mely december közepétől a Csók Ist-
ván Képtárban lesz látható. Látvány-
ban, különleges elemekben nem lesz 
hiány, erről árulkodik a kiállítótér is, 
mely napról napra alakul, változik. 
„A művész egyénben, közösségben és 
nemzetben gondolkodik. Azt jeleníti 

meg, ahogy a hanyatló, tetszhalott 
állapotból az egyén, a közösség és a 
nemzet feláll. Büszkén felegyenesedik, 
és elindul az ég felé, hogy beteljesítse 
az Isten által rendelt sorsát. Mindezt 
kőbe faragva és bronzba öntve mutatja 
meg a közönségnek.” – mondta el 
kérdésünkre Tóth Norbert kurátor. 
Komplex kiállításnak ad otthont 
Székesfehérvár, hiszen Párká-

nyi Raab Péter a szobrászatáról 
ismert, de az összegző tárlaton 
rajzai is láthatók lesznek, melyek 
technikájukat, kivitelezésüket 
tekintve szinte a reneszánsz 
időket idézik. Felvonultatnak 
olyan nagyméretű fotókat is, me-
lyek nem klasszikus fényképek, 
hanem mondhatni két dimenziós 
szobrok.

vegmondásra, a szöveg értelmezésére 
sokkal jobban figyeltek a növendé-
kek és a tanárok is, mint az elmúlt 
években.” – mondta Halmai Katalin 
zsűritag.
Az eredményhirdetésen részt vett 
Vakler Anna is, aki szerint Székes-
fehérvár nagy hangsúlyt fektet a 
tehetséggondozásra: „Nemcsak ösz-
töndíjakat hozott létre, nemcsak olyan 
intézményeket tart fenn, melyek ezeket 
a tehetségeket hivatottak gondozni, 
hanem van egyfajta szándék arra, hogy 
kövessük a kiemelkedő tehetségű gye-
rekek életpályáját, és ösztönözzük őket 
arra, hogy felnőttként is visszatérjenek 
a városba.”
A legtehetségesebb fiatalnak járó 
Gregor-díjat a budapesti Papp Vik-
tor vehette át.

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
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Ifj. Ivanics Lajos a családi vállalkozás innovációjának motorja

lászló-Takács kRiszTina

Stabil, hosszútávú, kiszámítható jövőről álmo-
dik minden vállalkozó. Ahhoz azonban, hogy ez 
megvalósulhasson, folyamatos innovációra és a 
munkatársak megtartására, elkötelezettségére 
van szükség. Az év felelős foglalkoztatója díjat 
azért hozták létre, hogy ezzel is motiválják a 
hazai vállalkozásokat, miközben jó példákat 
mutatnak a fejlődés lehetőségeire. 2017-ben 
a Fehérváron is jelen lévő Ivanics Csoport száz 
pályázó közül második helyezett lett kategóri-
ájában. Ifjabb Ivanics Lajos, a cég ügyvezető- 
helyettese büszke erre az eredményre, hiszen 
két év munkája van benne, mindemellett az 
elmúlt negyven év vállalkozói tapasztalata.

Mi történt az utóbbi két évben, minek 
az eredménye ez a díj?
Sok mindent átszerveztünk, 
miközben végig a munkaerőre 
koncentráltunk, arra, hogyan tud-
juk a munkahelyeket megtartani, 
hogyan tudjuk vonzóbbá tenni a 
munkaerőpiacon a munkahelyein-
ket. Tapasztalataink szerint a pénz 
és az anyagi javak csak egy részét 
képezik annak, amitől vonzó lesz 
egy cég a munkavállalók számára. 
Éppen ezért a sport és a szabadidő 
területén próbáltunk meg ked-
vezni, és juttatásokat rendelni a 
munkakörökhöz.
Ma már egyre inkább előtérbe kerül-
nek a fizetés mellett a különböző jut-
tatások, és az is fontos, hogy milyen 
lehetősége van a munkavállalónak 
szakmailag fejlődni. Ezeket mennyire 
nehéz ma biztosítani egy cégnek?
Kívülről biztosan úgy tűnik, hogy 
könnyű. Aki benne van, az viszont 
tudja, hogy mindez nagyon sok 
fejtörést okoz a munkaadónak. 
Különösen azért, mert ahány 
vállalkozás, ahány terület, ezek az 
elvárások annyiféleképpen mani-
fesztálódnak.
Úgy tűnik, túl vagyunk azon a 
gazdasági mélyrepülésen, ami nagyon 
komolyan érintette az autóipart, 
így az autóeladást és szervizelést is. 
Önöknél a 2008-2009-es időszakban 
sem volt elbocsájtás, a cég sikeresen 
túlélte ezt az időszakot, sőt fejlődni is 
tudott. Hogyan tudták ezt megoldani?
Döntés előtt álltunk: vagy úgy 
tartjuk meg a kollégákat, hogy 
egy részüket leépítjük, vagy pedig 

Egyre fontosabb a humán tőke
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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!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!

Az Alföldi Tej Kft. 
állást hirdet

Betanított munkás,
Gépkezelő, Raktáros

munkakör betöltésére. 
Jelentkezni lehet:

önéletrajz beküldésével
Postacím:

Alföldi Tej Kft, 8000
Székesfehérvár, Seregélyesi út 127.

E-mail:
csepecz_kitti@alfolditej.hu 
(betanított munkás, gépkezelő)
mayer_norbert@alfolditej.hu    
(raktáros)

általánosságban csökkentjük a 
fizetéseket, és így mindenkit meg 
tudunk tartani. Úgy döntöttünk, 

szavazásra bocsájtjuk a kérdést 
a cégen belül, minden kollégánk 
szavazhatott. Érezték a munka-

társaink, hogy be vannak vonva, 
velük együtt hozzuk meg ezeket a 
döntéseket. Szerencsére a szavaza-
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L. Simon László, Varga Imre és Bódizs Tamás – hárman az öttagú elnökségből

VakleR lajos

A november 3-i kamarai választások eredménye 
alapján a MAGOSZ és tizenhét támogató 
szervezetének jelöltjei, mint megyei küldöttek 
megválasztották a Fejér megyei tisztségviselő-
ket. Az alakuló ülésen eldőlt: november 25-től 
a következő öt évben Varga Imre tölti be a 
megyei agrárkamara elnöki tisztségét. 

Az elnökségben négy alelnök foglal 
helyet: Bódizs Tamás a mezőgazda-
ságért, L. Simon László az élel-
miszeriparért, Kiss Norbert Ivó a 
vidékfejlesztésért, míg Deák Gábor 
az általános agrárgazdasági ügye-
kért felel a következő öt évben. 

Új elnök a megyei agrárkamara élén

A munkahelyen kívüli közös szabadidő feltölt, ráadásul közösségformáló szerepe van
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Cél a reáltudományok népszerűsítése

Az Emerson Process Management Magyar-
ország Kft. hétfői rendezvényén számoltak 
be arról, hogy a cég is csatlakozott a 
STEM programhoz. A STEM gyakorlatilag a 
reáltudományok többségének újabb keletű 
gyűjtőneve, amely a technológiai forradalom 
terén fontos tudományokra utal.

A vállalat hétfői rendezvényére 
meghívták a fehérvári oktatási 
és felsőoktatási intézmények 
képviselőit is, hogy megosszák 
tapasztalataikat arról, hogyan 
lehet a műszaki és természet-
tudományos pályákat vonzóvá 
tenni a fiatalok számára. A STEM 
program legfontosabb célja, hogy 
a természettudományos, műszaki 
és mérnöki pályák felé irányítsa a 
diákok érdeklődését. A program 
első szakaszában az Emerson 
együttműködik a Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolával, a Teleki 
Blanka Gimnázium és Általános 
Iskolával, a Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázi-
ummal, a Budapesti Corvinus 
Egyetem Székesfehérvári Cam-
pusával, az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karával és a duna-
újvárosi Bánki Donát Gimnázium 
és Szakgimnáziummal. A projekt 
keretében a diákok részletesen 
megismerkednek a cég működé-
sével és karrierlehetőségeivel.
Bagoly Csaba, az Emerson 
Process Management Magyar-
ország Kft ügyvezető igazgatója 
bevezetőjében elmondta, hogy a 
duális képzés keretében az Óbu-

tok egyértelműen a munkahelyek 
megtartását támogatták, így senki-
től sem kellett megválnunk.
Mi a helyzet ma, amikor nem létszám-
leépítéssel, hanem munkaerőhiány-
nyal küzd a legtöbb szakmai munkát 
igénylő vállalkozás?
Nekünk sincs könnyű dolgunk. 
Talán a legnehezebb a szakmai 
továbbképzés biztosítása mind 
az idősebb kollégáknak, mind a 
fiatal pályakezdőknek. Különö-
sen a pályakezdők részére nehéz 
a szakmát hosszú távú perspek-
tívába helyezni, mert mindenki 
menedzser, mérnök vagy sztár 
szeretne lenni. Mindemellett 
azonban nagyon sok olyan 
szakmunka van Magyarországon, 
amit ma Európa jobban megfi-
zet, mint például egy általános 
menedzsert.
Mennyire családbarát munkahely az 
Ivanics Csoport?
Egyrészt családi vállalkozás 
vagyunk, másrészt része vagyunk 
egy országos szövetségnek, a 
Family Bussiness Network-nek 
(Felelős Családi Vállalatok), talán 
ez is mutatja, hogy fontosnak 
tartjuk a család figyelembevételét 
a munkavállalóinknál is.
Ez mit jelent a gyakorlatban?
Több dolgot jelent, például a 
gyermekvállaláshoz többféle jut-
tatást is biztosítunk. De ugyanígy 
fontos, hogy az iskolakezdésben 
is támogassuk a munkatársain-
kat minden évben. Ezen kívül 
a különböző élethelyzetekhez 

rendszeres és alkalmi segélyeket 
adunk. Van, akit az idővel tudunk 
motiválni. A sikerhez – akár a 

mostani pályázat sikerességéhez 
is – az kell, hogy az ember nyitott 
legyen az új dolgokra, a jövőre, a 
változásra. Ezt meghálálja a piac 
és a kollégái – hiszünk abban, 

hogy elkötelezett munkatársak-
kal lehet elkötelezett ügyfeleket 
bevonzani.

Tulajdonosi és vezetői értelemben is 
családi vállalkozásról beszélünk. Tel-
jesen egyértelmű volt, hogy fiatalem-
berként édesapja nyomdokaiba lépve 
vele együtt dolgozik a cégnél?

Sohasem erőltettek ebben a döntés-
ben a szüleim, mégis a mai napig test-
véremmel együtt a cégnél dolgozunk. 

Nagyon összetartó családunk van, a 
cégnél pedig kifejezetten előnyösnek 
érzem, hogy több generáció dolgozik 
egymással: így minden helyzetet több 
szemszögből tudunk mérlegelni.

dai Egyetemmel és a Corvinus 
Egyetemmel dolgoznak együtt, 
és nagy öröm számukra, hogy 
tehetséges fiatalok, nyitott, ér-
telmes, okos fiatal szakemberek 
vannak náluk. „Azt kérjük tőlük, 
hogy ne is menjenek a hagyományos 
gyártás közelébe, és ne szűkítsék 
le a tudatukat és a fantáziájukat a 
hagyományos technológiák vizsgála-
tával. Olyan megoldásokat hozzanak 
elő, amire mi nem is gondoltunk!” 
Bagoly Csaba hozzátette: már 
a napi gyártásban használnak 
öt-hat olyan készüléket, amit a 
diákok terveztek és több lépésen 
keresztül tökéletesítettek.
A rendezvényen jelen volt Mé-
száros Attila alpolgármester is, 
aki szerint fontos, hogy ne csak 
az egyetemeken, hanem már a 
fiatalabb korosztályok esetében 
is felkeltsék a diákok érdeklődé-
sét a természettudományok iránt: 
„Szerencsére Fehérváron több intéz-
ményben emelt szinten tanulhatják 
a diákok a természettudományos 
tárgyakat. Ezért is fogtunk bele több 
olyan fejlesztésbe városi hatáskör-
ben, ami ezekre irányul: az Alba 
Innovár például egy európai szinten 
is egyedülálló robotlabor. Nyertünk 
csaknem ötszázmillió forint pályá-
zati forrást is természettudományos 
élménylabor kialakítására, amivel 
több tízezer fiatalt szeretnénk 
megszólítani Fehérváron és környé-
kén. Ezek mind azt a célt szolgálják, 
hogy a reál tárgyak népszerűségét 
erősítsük, hiszen a jó matekos-fizi-
kás diákokból lesznek majd a kiváló 
mérnökök.”

Az ülésen megválasztották az 
országos küldötteket, az etikai 
bizottság tagjait, illetve azt a kilenc 
osztályvezetőt, akik az agrárgazda-
ság ágazatainak munkáját irányít-
ják a jövőben.
„A kamara egy szolgáltató köztestület, 
mely a tagokért van, ezért fontosnak 
tartom, hogy a tagok elégedettek 
legyenek, és az egyébként is széles 
spektrumú szolgáltatásaink tovább 
bővüljenek. A bővülés a jégkárelhárító 
rendszerrel valósulhat meg 2018-ban, 
ami a gazdáknak és a lakosságnak is 
jelentős megtakarítást és kockázatmen-
tes munkát eredményezhet a jövőben.” 
– emelte ki lapunknak Varga Imre.



10 2017. november 30.FehérVár egészség

Tudta-e?

A nagy súly terhe alatt az ízületek is 
károsodhatnak, súlyos esetben a máj 
működése is romlik elzsírosodása 
miatt. Így a szakemberek felhívják a 
figyelmet az egészséges életmód ki-
alakítására. Az elhízott kisgyermeket 
plusz kilói miatt negatív környezeti 
hatások, lelki sérülések is érhetik. 
Akár visszahúzódóvá vagy éppenség-
gel agresszívvá, nehezen kezelhetővé 
is válhat.

Megyei adatok

A Fejér Megyei Kormányhiva-
tal legfrissebb tájékoztatója 
szerint az influenzafigyelő 
szolgálatban résztvevő orvo-
sok jelentései alapján végzett 
becslés szerint az elmúlt 
héten a megye területén 569 
beteg fordult orvoshoz influ-
enzaszerű tünetekkel. Ez 23,9 
százalékkal magasabb, mint 
az egy héttel korábbi adat. 
A területi megbetegedési 
adatok eltérő képet mutatnak. 
A százezer lakosra vonatkoz-
tatott megyei megbetegedési 
arány alapján alacsony az 
influenzaaktivitás.

Tudjon meg többet a témáról, nézze 
meg összeállításunkat a Fehérvár 
Televízió honlapján!

Még nincs járvány, de egyre többen fordulnak orvoshoz

Egészséges falatok a tányéron. Nem mindegy, mit fogyasztunk, hiszen az öröklött hajlam 
mellett az elhízásban nagy szerepe van a táplálkozásnak és a mozgásszegény életmódnak is.

A legfontosabb a megelőzés. Ennek érdekében mindenki tartsa be az alapvető higiénés szabályokat!

DáViD RenáTa, láTRányi VikTóRia

láTRányi VikTóRia, Rába henRieTTa

A gyermekkori elhízás komoly probléma 
Magyarországon, ami minden életkorban 
odafigyelést, kezelést igényel. Utánajártunk, 
hogy a plusz kilók hátterében vajon genetikai 
tényezők állnak, vagy egész egyszerűen az 
életmód határozza meg testsúlyunkat.

Minden negyedik gyermek túlsú-
lyos vagy elhízott hazánkban – ez 
az adat derül ki a WHO tavalyi 
jelentéséből. A szomorú mutatók 
azt is jelzik, hogy a felnőtt lakos-
ság hatvanöt százaléka túlsúlyos 
vagy elhízott. Az az összefüggés 
is megfigyelhető, hogy a túlsúlyos 
gyermeknek gyakran egyik vagy 
mindkét szülője, nagyszülei is 
túlsúllyal küzdenek. 
„Az anya táplálkozása alapvetően 
meghatározza a születendő gyer-
mek táplálékokkal szembeni reak-
ciókészségét. Két tényezőnek van 
kiemelkedő jelentősége: a fogantatás 
időpontjában az anyai testtömegnek, 
BMI-nek, azaz a testtömegindexnek, 
illetve a terhesség alatti súlygyara-
podásnak.” – mondta el Tokodi 
István gasztroenterológus, gyer-
mekgyógyász. 

Néhányan már panaszkodnak influenza- 
szerű tünetekre, de Fejér megyében 
egyelőre nincs járvány. A védőoltások 
beadatásának azonban már bőven itt az 
ideje! Országszerte a háziorvosokhoz 
egymillió-háromszázezer adag ingye-
nes oltóanyagot szállítottak ki.

Még nem érkezett meg a le-
vertséggel, magas lázzal, fejfá-
jással, izomfájdalommal járó 
influenza vírusa megyénkbe. 
Ilyenkor még érdemes a védő- 
oltásokat beadatni! 
„Akkor van értelme beadni az 
oltást, ha legalább huszonöt-har-
minc százaléka a lakosságnak 
átoltott. Akkor csökkenhet a 
száma a fertőzéseknek, illetve 
akkor lehet uralni a járványt. A 
cél minden évben az, hogy ezt a 
számot elérjük. Köztük minden 
évben vannak kiemelten veszé-
lyeztetett csoportok.” – mondta 
Kovács Krisztián háziorvos. A 
gyerekek, idősek, szív- és ér-
rendszeri, légúti betegségben 
szenvedők illetve az egészség-
ügyben, oktatásban dolgozók 
a legveszélyeztetettebbek. 
Az ingyenes oltások elérhetők 
a háziorvosi rendelőkben. 
A kedvezményezett körbe 
tartoznak a hatvan évnél 
idősebbek valamint például 

Hajlam vagy életmód?

Itt az ideje az oltásnak!
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Az öröklött hajlam mellett azon-
ban nagy szerepe van a táplál-
kozásnak és a mozgásszegény 
életmódnak is. A Földművelés-
ügyi Minisztérium még év elején 

kezdeményezte a hal- és vadhús 
áfájának öt százalékra csökkenté-
sét. Így az egészséges, jórészt bio-
élelmiszerek szélesebb fogyasztói 
réteghez juthatnak el. A Tuti 

menza programnak köszönhetően 
pedig a fehérvári ovisokhoz és 
iskolásokhoz is. A program hat 
évvel ezelőtt indult el Fehérváron. 
„Az elhízás egy összetett kórkép. A 
pszichiátriai rendelésünkön kívül – 
ahol a lelki okait próbáljuk az elhízás-
nak feltárni – az organikus betegsé-
geket kutató rendeléseinket, például a 
gasztroenterológiai és endokrinológiai 
rendelést is gyakran felkeresik a 
túlsúlyos betegek, akiknek jelentős 
részét teszik ki az elhízás illetve a 
túlsúly miatt idekerülő gyermekek. 
Az is elmondható, hogy a gyermek-
korban rögzült étkezési szokások 
kihatnak a felnőttkorra, és az elhízott 
kisgyermekből nagyobb eséllyel válik 
súlyproblémával küzdő felnőtt.” – 
tudtuk meg Tokodi Istvántól.

az asztmások, a cukorbete-
gek, a szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedők és a 
várandós nők is. De a vakci-
nát pár ezer forintért meg is 
lehet vásárolni vény ellenében 
a patikákban. 
A teljes védettséghez két 
hétre van szükség. A szak-
emberek szerint karácsonyig 
mindenki, aki szeretné, 
oltassa be magát. A tapaszta-
lat alapján elmondható, hogy 
minden évben január körül 
éri el Magyarországot az influ-
enzajárvány.
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Závodszky Noémi

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik Melinda

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Stéphanie	Schlesser

12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória Vendég: Hagymásy 
László	–	Diabétesz	és	a	nők

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:30 Napi színes – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Lovranits	József

15:15	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

15:45 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

17:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések  
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Madácsy	László

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés 
19:30 Forgószínpad – 

színházi magazin
20:00	 Fehérvár	AV19	–	Villach	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40	 Tudományos	esték	–	
Marx	Mária:	Miért	nincs	
göcseji	népviselet?

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:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Madácsy	László

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Závodszky Noémi

11:40	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik Melinda

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Stéphanie	Schlesser

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések  
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ráckevei	Anna
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Ferencváros	–	Videoton	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Gyógyult	utakon	–	dok.film
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Forgószínpad – 

színházi 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:	
Ráckevei	Anna

16:40 Forgószínpad – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Vakler	Lajos

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Portrék a Királykúton 
–	vendég:	L.	Simon	
László,	József	Attila-
díjas	költő,	író,	
országgyűlési	képviselő	

21:15	 TáncPercek	2016
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	
Szilvia.	Vendég:	
Vakler	Lajos

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

Vendég:	Nagy	Judit	1.	rész
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 10. rész

21:25 Fehérvári Titánok – 
Vienna	Capitals	Junior	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:05 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

23:45 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 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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Nagy	Judit	1.	rész

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Judit	2.	rész
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7,	Kísérletek	a	
fizika	hőskorából	és

           Hírek 
20:15	 A	DOKTOR	13.	rész	–	az	

ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású televíziós 
magazinműsora

20:40	 Boogiefeszt	2016	1.	rész
22:10 Híradó és Esti 

mérleg – ismétlés
22:50 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
10:55	 Kísérletek	a	fizika	

hőskorából	
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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Nagy	Judit	2.	rész

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:15	 Kísérletek	a	fizika	

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

Viktória Vendég: 
Hagymásy	László	–	
Téma:	A	meddőség

18:30	 A	DOKTOR	13.	
rész – ismétlés 

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

20:15	 Boogiefeszt	2016	2.	rész
21.40	 I.	Országos	Főnix	

Táncverseny	2016
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 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	–	
Téma:	A	meddőség

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szenczi	Jánosné
18:30 A Fehérvár Televízió 

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

–	benne:	Híradó,	
Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Bassology:	Groupensax	
és	a	Muck	Éva	Trió	

21:35	 Tudományos	esték	–	
Dr.	Oross	Krisztián:	
Nyugat-Magyarország	
háromszáz emberi 
generációval	ezelőtt.	

22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 3. 19:50 Ferencváros – Videoton labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora december 2-től 8-ig
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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: Bóna Éva
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 
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: Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Stresszmentes övezet – A 
pénzszerzés kényszere. 
Vendég: Földi Viktória

10.10 Nasik és desszertek a 
Mikulás-csomagba és 
karácsonyra. Vendég: 
Pozsonyi Zsuzsi

11.10 Esküvői film készítése 
– Cinematográfia

12.10 Gyógynövényes 
házipatika az ünnepekre. 
Vendég: Lencsés Rita

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 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 az 
ASKA Menhely lakóinak. 
Vendég: Molnár Tamásné

11:10 Mit hozzon a Jézuska, 
azaz mit vásároljunk 
a gyereknek? Vendég: 
Fekete-Cseri Zsuzsanna

12:20 Advent a Halász 
Kastélyban. Vendég: 
Rodics Eszter

12.20 Év végi koncertek. 
Vendég: Az Alba 
Regia Szimfonikus 
Zenekar zenészei

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

 Érdekességek, 
aktualitások

14:10 Új megbízott vezető a 
Ligetsori Óvodában. 
Vendég: Gelencsér Rita

16:10 Rebi és Dodó – a világ 
tinédzser szemmel

17:10    Fehérvári beszélgetések 
– Látrányi Viktória 
műsora. Vendég: Dr. 
Hagymásy László

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések. 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 12. 2. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
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: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

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 
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: 
Schéda Zoltán és 
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 
Mits Mátonnal 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 és 
Németh Gábor

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 – klasszikus 

zenei magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
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 

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: Palkó 
Zsuzsanna

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 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása
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Krisztus Király tiszteletének története
XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. sz. királyának hirdette ki a Megváltót. Ezekben az években világszerte 
mindenütt a legmagasabb hegyek ormán ill. magaslatokon kereszteket és Krisztus-szobrokat állítottak föl a Megváltó emlé-
kezetére, közöttük a híres Béke-Krisztus-szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán. Az I. világháború után XI. Pius pápa 
1925-ben szentévet hirdetett, melynek mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szent év végén rendelték 
el Krisztus Király ünnepét, mellyel a népek, családok, személyek békéjének urát állították a hívek elé. 1969 óta az utolsó 
évközi vasárnapon, november végén tartjuk. A Zsolt utcában a Krisztus Király nevére szentelt templom 1957-ben kapott plébá-
niai rangot. Krisztus Király napja egyben a templom búcsúünnepe is. A Zsolt utcai búcsú mára igazi közösségi ünneppé vált.
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lászló-Takács kRiszTina

Az Almássy-telepi Krisztus Király-plébánia búcsúnapját ünnepelték múlt hét végén. A szakrális 
megemlékezéseket családi programok illetve kiállításmegnyitó tette még gazdagabbá. Ünnepi 
koncertet adott az idén hatvan esztendős Vox Mirabilis Kamarakórus, a templom kórusa, majd a 
vasárnapi szentmisét követően adták át a Krisztus Király díjat.

A várakozás időszakába lépünk

A hatvanéves Vox Mirabilis Kamarakórus a résztvevőket közös éneklésre és múltidézésre invitálta. Ott 
voltak a régi kórustagok is, az est vendége pedig a Domokos Pál Péter Dalkör volt Gyergyószentmiklósról.

Idén Molnár István akolitus, lektor kapta a Krisztus Király díjat, aki 1989-től aktív segítője a plébá-
nia közösségének. A díjazottat Deák Lajosné, a városrész önkormányzati képviselője is köszöntötte

Pénteken gyertyás körmenet vonult a Zsolt utcai templomtól a Budai úti kereszthez. 

Adventre közösen készül a város és a püspökség

DáViD RenáTa, lászló-Takács kRiszTina

Az első világháborúban életüket vesztett magyar katonák felújított hősi emlékművét avatták fel szom-
baton délelőtt a székesfehérvári Evangélikus temetőben. Az emlékmű felújítását a Honvédelmi Minisz-
térium támogatta, mert ahogy Vargha Tamás honvédelmi államtitkár fogalmazott, ezzel is szeretnék 
segíteni a nagy háborúban a hazáért életüket adók emlékének méltó megőrzését. A temető bejáratával 
szemben eddig hét kereszt állt, mostantól már emlékmű is őrzi az első világháborús áldozatok nevét.

Emlékmű az első világháború hőseinek

Újszövetség-maraton 
hatodszorra

lászló-Takács kRiszTina

A karácsonyi készülődés jegyében ismét Újszö-
vetség-maratont rendez a Vörösmarty Színház 
december 3-án, vasárnap hajnali négy órától.

Hagyomány Fehérváron, hogy advent első 
hétvégéjén több mint húsz órán át olvassák 
fel az Újszövetséget a nagyszínpadon. Vasár-
nap hajnalban négy órakor kezdődik a VI. 
Újszövetség-maraton a Vörösmarty Színház 
nagyszínpadán, ahol önkéntes jelentkezők 
olvasnak fel egy-egy tízperces részletet a 
Biblia szövegéből. Az érdeklődők a színház 
honlapján nézhetik meg a szabad időpon-
tokat, jelentkezni viszont csak személyesen 
lehet az eseményre a színház előcsarnoká-
ban felállított regisztrációs pultnál.

Középpontban a család – igaz ez a most következő 
adventi időszakra, de arra a nagyszabású fejlesztésre is, 
amelyről a közelmúltban számoltak be a püspökségen. 
Hétvégén megnyílik az Adventi udvar és a Fehérvári 
advent, valamint elindul a magyar szent család nyomát 
követő zarándokút megvalósítása.

Hamarosan elindul A magyar szent 
család nyomában – tematikus zarándokút 
fejlesztése a Székesfehérvári Egyházme-
gyében című projekt, mely hozzájárul a 
keresztény Magyarország bölcsőjének 
megismeréséhez. Állomásai Székesfehér-
vár, Bodajk és Vértessomló lesznek.
„Ez egy nagy történelmi lehetősége a város-
nak, hiszen a magyar szent család példája 
a mában is hat.” – mondta el lapunknak 

Közösségben Krisztus Királlyal
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Cser-Palkovics András polgármester. 
Spányi Antal megyés püspök a várakozás 
fontosságát, az advent üzenetét hangsú-
lyozta: „Az egyházi évnek nagyon fontos 
időszakába lépünk, tulajdonképpen minden 
adventtel kezdődik, amikor a választott nép 
fiai a próféták jövendölései nyomán várták a 
messiást, aki reményt hoz. Az embereknek re-
ményt kell adni és bizalmat ébreszteni abban 
a világi helyzetben, amely tele van bizony-
talansággal, rossz hírrel és félelemmel: ebbe 
a világba kell belekiáltani advent üzenetét. 
A reményt pedig Jézus Krisztus hozza el, az 
egyház őrzi, és mindenkinek felkínálja azt az 
egész világon.” 
A Püspöki Palota kertjében december 
2-án, szombaton tíz órakor nyitják meg 
a hagyományos Adventi udvart. Ünnepi 
fénybe öltözik a belváros is. A Fő utcán 
kedves mesefigurák, a Városház téren 
az óriás fa alatt kisvonat, a városháza 
ablakaiban élő adventi naptár várja a fe-
hérváriakat a karácsonyig tartó hetekben. 
Emellett színes programok várják a város-
ba látogatókat, hiszen hétköznapokon az 

A magyar szent család nyomában

A projektet azzal a céllal indították, hogy 
innovatív eszközökkel mutassák be a keresztény 
Magyarország bölcsőjét. Az alapgondolat olyan 
értékek bemutatása, melyek nem pusztán múzeu-
mi értékek, egy letűnt kor emlékei. „Az első ma-
gyar szent család élő valóság, és a mai korban 
megélhető valóság.” – fogalmazott Dózsa István 
püspöki vagyonkezelő. Az egyik legizgalmasabb 
helyszín a Lakatos utcában kialakításra kerülő 
látogatóközpont lesz. Megújul továbbá a püspöki 
székház, a múzeum állandó és időszaki tárlatai 
pedig interaktív módon képviselik az értékeket. 
A projektben a bodajki ősi zarándokhely és a 
vértessomlói kegyhely is fontos szerepet kap.

óvodások és kisiskolások műsorait láthat-
ják a járókelők, az adventi hétvégeken a 
családokat kézműves foglalkozások vár-
ják, a színpadokon pedig neves előadók 
koncertjeit láthatja a közönség. Idén újra 
szól a Kisangyalok kara is: a legszebb 
karácsonyi dalokat több mint négyszáz 
gyermek énekli majd a Városház téren.
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koVács V. oRsolya

Lenyűgöző életképek csuhéból

Takácsné Ambrus Éva csuhéműves

Fazekasmester csuhéból

Kenyérsütés

Kevesen tudják, micsoda kincs rejtőzik a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Ház falai 
között. A Takácsné Ambrus Éva csuhéműves 
huszonöt évnyi munkáját felölelő állandó 
tárlaton csuhéből készült életképek sorozatán 
át ismerkedhetnek meg a látogatók a paraszti 
élet hétköznapi jeleneteivel.

Ha egy iskoláscsoport ellátogat a 
tárlatra, a gerebenezés, a tilolás, a 
sulykolás nem száraz szavak lesz-
nek többé számukra a tankönyv-
ben, hanem élettel teli jelenetek-
ként elevenednek meg szemeik 
előtt.
Egy betlehemmel kezdődött az 
alkotómunka három évtizeddel 
ezelőtt Takácsné Ambrus Éva éle-
tében. Legnagyobb munkái végül 
a paraszti életből vett jelenetek 
lettek. Készített többszereplős 
életképeket hímzésről, csipkeverés-
ről, nagymosásról, kenyérsütésről, 
legénybúcsúról az igazi kellékek 
kicsinyített másával: „Minden 
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valódi: az apró kenyeret is magam 
sütöttem a kenyérsütéses jelenethez. 
A szövőszék, a rokka is olyan, mint az 
igazi: a famunkákat a férjem készítette, 
a bútorokat, a mosóteknőt.” 

Hajnalban a szántóföldön

A csuhéművesség bizony nem 
feltétlenül asztal melletti alkotó-
munkát jelent. Minden a megfelelő 
csuhé kiválasztásával kezdődik. 
Mégpedig a kukoricaföldön, 
hajnalok hajnalán, amikor a csuhé 
még nedves, párás, nem törik: „A 
csuhészedés az egyik legnehezebb 
dolog. Mert a rengeteg kukoricából 
aprólékosan ki kell válogatni, hogy 
melyik a megfelelő színű, állapotú, ami 
biztosan nem penészes. A csuhészob-
raimon semmi sincs festve, minden 
eredeti színű. Amíg a férjem élt, ősszel 
gyakran már reggel fél hétkor kint 
voltunk a szántóföldön. Megkérdeztük 
a gazdát, megengedi-e, hogy elvigyük 
a csuhét. Cserébe mi szedtük le neki 
a kukoricát, és raktuk zsákokba. A 
férjem kihozta nekem a sorok végéhez, 
én ott egyenként átválogattam. Bizony 
megesett, hogy csak tíz soron volt jó 
a csuhé, a többit kidobhattuk, mert 

elrohadt. Akadt olyan év, amikor egy 
szálat sem tudtunk hazavinni.”
Megéri jól kiválogatni a csuhét, 

mert az abból készült alkotás aztán 
akár száz évig is eláll! Ezért is ak-
kora érték ez a gyűjtemény a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Házban. 

Tapasztalatból tanult

Éva ötvenévesen kezdett el a csu-
héval foglalkozni. Sosem tanulta, 
mindent maga tapasztalt ki az évek 
során: „Először is meg kell nedvesíteni 
a leveleket, mielőtt formázzuk, egy-
másra rétegezzük. Különben törik. Ha 
egy elszakadt, dobhatom el az egészet, 
és kezdhetem elölről. A szárítás sem 
mindegy, hogyan történik. Ha idő előtt 
bedobozolom, vagy nem a levegőn 
szárad, megsárgul.”
Első munkája egy karácsonyi aján-
dékba készített betlehem volt: „Na-
gyon nem volt szép, legalábbis az én 
szememben. Másoknak viszont annyi-
ra tetszett, hogy biztattak: semmiképp 
ne hagyjam abba! Készítettem Józsefet 
és Máriát is a betlehem után, aztán 

több egyalakos alkotás után áttértem a 
paraszti jelenetekre. Volt, hogy pékség 
rendelte meg a kenyérsütés-kompozí-
ciómat a kirakatába. Éveken át ebből 
éltünk. Harmincnégy évig ápoltam 
a férjemet, mellette gondoskodtam a 
három gyermekünkről.”
Bármilyen jelenetet, életképet is 
rendeltek meg tőle, minden mun-
kájából készített egy példányt ma-
gának is. Így gyűlhetett össze több 
mint két évtized alatt a mostani 
tárlat anyaga: „A paraszti életképek 
az utolsó mozdulatig hitelesek. Sok 
mindennek utánajártam népművészeti 
könyvekből is. Bizonyos dolgokra 
pedig magam is emlékszem a gyerekko-
romból, mint a szappankészítésre vagy 
a kukoricafosztásra.”

Az orvos is felírná!

A jelenetekben az emberalakok 
sokak szerint annyira hitelesek, 
mintha tényleg élnének. És való-
ban, hosszan elnézve őket, szinte 
az az érzésünk, hogy mindjárt 
megmozdulnak. A kompozíciók 
megnyugtatóak és harmóniát 
árasztanak. „Akadt olyan idegorvos, 
aki azt mondta: mindenkinek meg kéne 
őket mutatni az idegosztályon, annyi 
nyugalom sugárzik belőlük.” – mesél-
te mosolyogva az alkotó. 
Akiből egyébként hetvenkilenc 
évesen annyi életerő sugárzik, hogy 
azt a jóval fiatalabbak is megirigyel-
hetnék. Talán megbocsátja nekem, 
ha elárulok egy kulisszatitkot a ta-
lálkozásunkról: miközben a tárlatot 
nézegetve társalogtunk, véletlenül 
ránk zárták a terem ajtaját. Persze 
végül kiszabadultunk, de azért 
igyekeztem megnyugtatni: ha nem 
jönnek értünk, az okostelefono-
mon kinéztem volna az intézmény 
telefonszámát, és felhívom a portát. 
Mire rám nevetett, és azt mondta: 
„Ugyan, kedveském, legfeljebb kimász-
tunk volna az ablakon!”
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A múlt héten nem mentünk el kérdés nélkül történelmi sorozatunk 
mellett. Első feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy ki a fősze-
replője a Kastélyok és életek sorozat aktuális történetének: Festetics Mária 
grófnő.
Második feladványunkból kiderült, hogy a Szent Imre Általános Iskola 
diákjai melyik fehérvári intézmény számára adományoztak tartós élelmi-
szert: a Székesfehérvári Kríziskezelő Központnak.
Végül egy nagyszabású tervről kérdeztünk, melyről újságunk előző lap-
számában számolt be: melyik kulturális intézményt újítják fel a közeljövő-

ben? A helyes megfejtés: Szent István Király Múzeum.
E heti rejtvényünk első feladványában arra keressük a választ, milyen 
egyházi rendezvénysorozatot tartottak november utolsó hétvégéjén Szé-
kesfehérváron. 
Második feladványunk a Vörösmarty Színház legújabb bemutatójára 
vonatkozik. Egy kis segítség: a darabról mostani lapszámunkban olvashat-
nak cikket. Mi az előadás címe? 
Harmadik kérdésünk pedig: melyik híres énekesről elnevezett országos 
énekversenyt tartottak a napokban Székesfehérváron?
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Jövő héten finálé: ők a döntősök
Már csak egy hét választja el a Fehérvár Hangja tizenkét versenyzőjét a végső 
megmérettetéstől, amelynek a Vörösmarty Színház ad otthont december 9-én, 
szombaton 18 órától. Hogy melyik versenyző miért szeretné megnyerni a versenyt, 
olvasóink is megtudhatják: töltsék le mobiláruházukból a Layar applikációt, 
telepítsék, és vigyék mobiltelefonjukat a versenyző képe fölé!

Arany Timi

A csinos, mosolygós tizennyolc éves, veszprémi 
lány a Gorsium Művészeti Szakgimnázium végzős 
diákja. Basszusgitározik, zongorázik, énekel, szeret 
táncolni. Amióta az eszét tudja, mindig is a szen-
vedélye volt a zene, minden műfajban megtalálja 
azokat a dalokat, amelyek közel állnak hozzá. A 
jövőjét zenei pályán képzeli el. Másodszor vesz részt 
a város tehetségkutatójában, az előző versenyben is 
döntős volt.

Barkóczi Gyula

Két évvel ezelőtt is döntős volt a huszonegy éves 
dunaújvárosi fiú, aki már országos tehetségkuta-
tóban is kipróbálta magát. Gyerekkora óta énekel, 
de komolyabban tizenöt évesen kezdett foglalkozni 
a zenével. Szeret a színpadon állni, szerepelni – és 
szeretné bebizonyítani szakemberek előtt is, hogy 
ezen a pályán van a helye. „Természetesen, jól 
mozogsz és jól is nézel ki a színpadon” vélekedett a 
zsűri az elődöntőn.

Ferenczy-Nagy Bogi

A tizenhét éves fehérvári gimnazistát sokan 
ismerik, hiszen a városi rendezvények gyakori 
fellépője. Régóta foglalkozik zenével, de énekta-
nárhoz sosem járt. Két éve is részt vett a Fehérvár 
Hangján – a verseny során sok pozitív élménnyel 
gazdagodott, ez ösztönözte jelentkezésre idén is. 
Az éneklés mellett a versmondás, a színészet is 
fontos számára, mindezek mellett még a dalszer-
zést is gyakorolja.

Gesztesi Alexandra

A Kodolányi János Főiskola húszéves hallgatója a 
nagy hírű szentesi Horváth Mihály Gimnázium iro-
dalmi-drámai tagozata után választotta a fehérvári 
jazzképzést. A színészi ambíciói alábbhagytak, 
a zene iránti elhivatottsága azonban töretlen. 
Alexandra maximalistának vallja magát, éppen ez 
az oka, hogy sokáig nem mert énekversenyekre 
jelentkezni. „Csupa zene vagy és nagyon tehetsé-
ges” – vélekedett róla Vörös Tamás.

Kaifis Zoé

A rutinosnak mondható versenyzők mellett a bodajki 
Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola 19 éves, érettségi 
előtt álló diákja most először vesz részt a Fehér-
vár Hangján. Az iszkaszentgyörgyi lány egészen 
kicsi kora óta énekel – tapasztalatszerzés céljából 
érkezett a versenyre, és azért, hogy hozzáértők 
értékeljék azt, amit eddig elért. A zsűri szerint na-
gyon tehetséges, jó hangú, jó énekes, erre a pályára 
született.

Király Dominika

A huszonkét éves fehérvári lány hat éven keresztül 
csellózott, a magánének tanszakot tizenhárom éve-
sen kezdte – jövőre a Kodolányi János Főiskola jazz 
tanszakán tervezi folytatni tanulmányait. Korábban 
még nem indult énekversenyen, most már azonban 
szeretné szakemberek véleményét hallani a hang-
járól. „Izgalmas vagy, én a legjobban egy klubban 
tudnálak elképzelni egy agyament dj mellett” – 
vélekedett róla Pásztor Anna.
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Szavazzon kedvencére!
A verseny honlapján, a www.fehervarhangja.hu címen voksolhat a versenyzőkre: szavazzon, hogy kedvence legyen a verseny 
közönségdíjasa! A szavazatokat december 8., péntek éjfélig várják, szavazni naponta egyszer lehet. A közönségdíjat a döntő végén 
adják át a legtöbb voksot szerző énekesnek.

Nagy Gréta

A zsűri minden tagját levette a lábáról a tizenöt éves 
gárdonyi diáklány. Gréta idén kezdte a Hang-Szín-
Tér Művészeti Szakgimnázium tizedik osztályát 
jazz-ének szakon, és az iskolán kívül eddig még nem 
versenyzett. „Úgy érzem, itt az ideje kicsit kilépnem 
az iskola köreiből és eddig ismeretlen vizekre evez-
ni, visszajelzést kapni arról, hogy hol tartok most, 
és hogy mások szerint milyenek a lehetőségeim” – 
mondta magáról.

Nagy Lili

A zeneiskolában énekelni, zongorázni és klarinétoz-
ni tanult a huszonegy éves lány, aki Hódmezővásár-
helyről érkezett a versenyre. Lili most harmadéves a 
Kodolányi János Főiskolán. A jelentkezéssel eldőlt: 
komolyabban akar foglalkozni az énekléssel – és az-
óta nincs megállás, a zene a mindene. Fehér Adrienn 
a jó stílusérzéket, a hangot értékelte legjobban, de 
az is kiemelte: az egész személyiségéből az árad, 
hogy jól érzi magát a bőrében.

Németh Patrícia

Két évvel ezelőtt még nagyon fiatalon, tizenöt 
évesen érkezett a tehetségkutatóra a Balatonalmá-
diban lakó lány, nagyot énekelt, akkor is eljutott 
a döntőbe. Meghatározó élményeket szerzett a 
versenyen, ezért az idén ismét úgy látta: itt helye. 
Nagyon szeret énekelni, ez az, amiben igazán jól érzi 
magát. Mi sem természetesebb, mint hogy zenét 
tanul, jelenleg a bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti 
Szakgimnázium diákja.

Papp Rebeka

A tizenhat éves fehérvári lány a Gorsium Művészeti 
Szakgimnázium diákja, jazzt, illetve könnyűzenét 
tanul, szabadidejében énekel és dalokat ír. Országos 
tehetségkutatóban is elindult az idén, az X-Fak-
torban a táborig jutott. Most a Fehérvár Hangján 
újrázik, hiszen két évvel ezelőtt is részt vett már a 
versenyen. Szeretné megmutatni, mennyit fejlődött 
azóta és bebizonyítani magának, hogy ott a helye a 
Fehérvár Hangja címre pályázók között.

Tarr Petra

Zenével kisgyerek kora óta foglalkozik, nyolcéves 
kora óta énekel a most tizenhat esztendős mezőfalvi 
lány, aki a dunaújvárosi Rosti Pál Gimnázium diákja. 
Eddig nem vett részt hasonló versenyeken, most 
azért jelentkezett, hogy kipróbálja magát közönség 
előtt is. Fehér Adrienn szerint a tehetséges lány 
tele van muzsikával, a hangjában erő van: ez jó 
alap, érdemes lenne komolyabban foglalkoznia az 
énekléssel.

Vuleković Szonja

Az ígéretes fiatal tehetség a távoli Szabadkáról ér-
kezett a versenyre. A huszonegy éves lányt ötévesen 
ejtette rabul a zene és azóta is végigkíséri az életét. 
Jelenleg a Kodolányi János Főiskola utolsó éves 
jazz-ének szakos hallgatója, és úgy érezte, hogy 
mostanra elérkezett az énektudása egy olyan szint-
re, amit már érdemes, sőt, kifejezetten hasznos is 
megmutatni másoknak, főként a hozzáértő zsűrinek, 
hogy továbbfejleszthesse tudását.
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Fehérvári advent és királyok show-ja
Programok december 1-től 10-ig

szabó PeTRa

Fehérvári advent

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

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

Bögrék

DIGITÁLIS NYOMTATÁS ÉS
FÉNYMÁSOLÁS

EGYEDI
   AJÁNDÉKOK
       KARÁCSONYRA!

Egyedi
naptárak

Párnák

Pólók

Azonnali
Fotóelőhívás,
Képkeretek

+36 22 348 111
+36 20 433 57 90

www.copyfehervar.hu
copyfehervar@gmail.com

Székesfehérvár, Palotai út 25.

Horoszkóp
november 30. – december 6.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Izgalmas és új fordulatokra kell számítania, és a 
siker titka abban rejlik, hogy egyszerre mindig egy 
feladatra koncentráljon, és inkább sorban haladjon, 
semmint folyamatosan igyekezzen minden szálat 
mozgatni és több feladatot elintézni. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A napokban kifejezetten pozitív irányba kezd el változni. 
Megnyílik a világ felé, és az önbizalma is növekedésnek 
indul. Nagyon jó időszakát éli, amikor tele van energiá-
val, és minden fárasztó nap után képes ismét maximális 
energiával vetni bele magát a mindennapokba. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Óvakodjon attól, hogy a kapcsolatában is főnök 
akarjon lenni vagy egyáltalán az uralkodó fél, 
mert mostanában rosszul sülne el az ilyen jellegű 
kezdeményezése. Inkább kifejezetten arra kellene 
törekednie, hogy egyenlő felek legyenek kedvesével! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Munkahelyén szétszórt lehet, márpedig a kapkodás, 
a dekoncentráltság, az Önben tomboló feszültség 
miatt tovább tetézheti a saját gondjait. Nehezére esik 
kedvesnek lenni a környezetével, sokszor a legszíve-
sebben csak leülne a földre dühösen sírni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Munka és anyagiak terén is pozitív változásokra 
számíthat. Ha elég kitartó és nem hagyja elúszni a 
lehetőségeit, akkor valóra válthatja elképzeléseit. Jó 
úton halad afelé, hogy valami nagy dolgot vigyen 
véghez.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Meglepetésekkel teli, fordulatos hét előtt áll. Jó 
lesz, ha felkölti a nadrágját! Szerencsére tele lesz 
energiával, lendülettel, így fizikailag egész biztosan 
bírni fogja az Önre váró iramot, amit az élet fog 
diktálni. 

December 1.
Adventi koszorú készítése
15 óra, Koronás Park
Minden eszközt, változatos alapanyago-
kat, kreatív ötleteket a szervezők biztosí-
tanak. Előzetes bejelentkezés szükséges, 
melyet a 22 202 252-es telefonszámon 
tehetnek meg az érdeklődők.

Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés
18 óra, Új Magyar Képtár – Szent 
István Múzeum
Könyvbemutató.

December 2.
Adventi koszorú készítése
9 és 13 óra, Mesterségek Háza
A gyermekek és felnőttek megismer-
kedhetnek az adventi koszorú és 
gyertya készítésének fortélyaival. A 
foglalkozásokkal kapcsolatos további 
információ: Komendó Gabriella, 22 
313 175, gabriellakomendo@fejerm-
mk.hu.

Családi délelőtt a Székesfehérvári 
Diáktanács szervezésében
10 óra, Hiemer-ház, földszinti terem- 
együttes
Az iskolás gyerekek és szüleik 
szakképzett virágkötők irányításával 
és virágkötő-tanulók segítségével 
igényes alapanyagokból készíthetnek 
egyedi adventi koszorút, asztaldíszt, 
ünnepi dekorációt.

Karácsonyi készülődés
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Papírszínházat és betlehemet készít-
hetnek az érdeklődők.

Süsü, a sárkány
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Az előadás hároméves kortól ajánlott.

Show of the Kings
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Olyan sztárok lépnek fel, mint Kautzky 

Armand, Szőcs Renáta, Radics Gigi, 
Vastag Csaba, Stéphanie Schlesser vagy 
Vastag Tamás. A repertoárban szerepel 
többek között a Jégvarázs, a Vissza 
a jövőbe, a Reszkessetek, betörők, a 
Piszkos tánc, a Rettenthetetlen, a Gla-
diátor, a Titanic vagy a Rocky 3 zenéje 
is. Különleges produkció lesz a Ghost 
Busters a Vastag testvérek előadásában, 
valamint a Star Wars zenéje is.

Mikulásbuli
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Zenél a Fanta Boys.

December 3.
Igéző évvége gyermekeknek!
11 óra, Igéző
A süveg rejtélye című Mikulásműsor 
a Szabad Színház előadásában. Előze-
tes regisztráció szükséges.

Karácsonyi gyógyajándékok
14 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Bevezető előadás, ismerkedés az 
alapanyagokkal, közös alkotás várja 
az érdeklődőket. Teakeverékeket, 
gyógyolajokat, krémeket készíthet-
nek az érdeklődők.

December 1.:
15 óra: Városmakett építése mézeska-
lácsból, mézeskalácssütés és -díszítés 
(Hiemer-ház, Gesztenyés udvar)
17 óra: Játékos hópelyhek – interak-
tív vetítés kicsiknek és nagyoknak 
(Igéző)
17.30: Meglepetés minden napra: élő 
adventi naptár (Városháza ablakai)
Sötétedéstől: ünnepi fényfestés a 
MéhKasAula Egyesülettel (Városháza 
díszudvara és a zeneiskola fala)

December 2.:
15 óra: Városmakett építése mézeska-
lácsból, mézeskalácssütés és -díszítés 
(Hiemer-ház, Gesztenyés udvar). A 
kivilágított mézeskalácsvárost idén is 
bárki megtekintheti az adventi hétvé-
géken 15-től 19 óráig a Hiemer-ház-
ban, hétköznapokon 9 és 18 óra 
között a Városháza I. emeletén.
17 óra: Játékos hópelyhek – interak-
tív vetítés kicsiknek és nagyoknak 
(Igéző)
17.30: Meglepetés minden napra: élő 
adventi naptár (Városháza ablakai)
Sötétedéstől: ünnepi fényfestés a 
MéhKasAula Egyesülettel (Városháza 
díszudvara és a zeneiskola fala)

December 3.:
15 óra: Képeslapok, ajándékkártyák 
készítése a Terembura Egyesülettel; 
társasjátéksarok; Hol vagy, Mikulás? 
– A Figurina Animációs Műhely báb- 
előadása (Hetedhét Játékmúzeum, 
Réber-terem)
15 óra: Kivilágított mézeskalácsváros 
(Hiemer-ház)
17.30: Meglepetés minden napra: élő 
adventi naptár (Városháza ablakai)
17.35: A Szironta együttes csengettyű- 
koncertje (Adventi színpad)
17.55: Kisangyalok kara (Városház 
tér)
18 óra: A város ünnepi fényeit 
Cser-Palkovics András polgármester 
és a III. Adventi Jótékonysági Futás 
12 év alatti győztese kapcsolja fel 
(Adventi színpad)
18.20: A Vox Mirabilis Kamarakórus 
koncertje (Adventi színpad)
18.50: Szabó Leslie karácsonyi műso-
ra (Adventi színpad)
19 óra: Az Aurevoir zenekar koncert-
je (Zichy színpad)
17 óra: Játékos hópelyhek – interak-
tív vetítés kicsiknek és nagyoknak 
(Igéző)
Sötétedéstől: ünnepi fényfestés a 
MéhKasAula Egyesülettel (Városháza 
díszudvara és a zeneiskola fala)
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A Barátság mozi műsora 

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét alaposan kikezdi a lelki világát. Talán 
szakítás van a levegőben, vagy más, fájdalmas, 
kellemetlen élmény érheti a párkapcsolatában, de 
ez még nem jelent semmi véglegeset, lehet, hogy a 
kapcsolatuknak sikerül túlélnie.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Meglehetősen vegyes napok elé néz. Igencsak változatos 
hatások érik majd. A héten felül a jól ismert érzelmi 
hullámvasútra. Érik majd kellemes és kellemetlen 
élmények egyaránt. De még így is úgy érzi majd, hogy 
remek hete van, és hogy a szerencse kitart Ön mellett. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Fontos a munka, a karrier és a siker, de ne feledkezzen 
meg családjáról illetve kedveséről. Tartsa be a nekik szánt 
ígéreteit, és munka után igenis csak rájuk koncentráljon! 
Az egyedülállóknak új szerelem van a láthatáron, de 
fontos lenne, hogy maguk mögött hagyják elvárásaikat. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Jól gondolja át, mibe kíván időt, energiát és esetleg 
pénzt befektetni. Ne siesse el a döntést még akkor se, 
ha kevés ideje van rá! Mert ez kell ahhoz, hogy komoly 
sikereket érjen el, illetve az, hogy hajlandó legyen 
összedolgozni másokkal.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nyugodt és békés napok várnak Önre. Ez most ke-
véssé a tettek időszaka, inkább a tervezgetésé, vagyis 
érdemes pontról pontra megterveznie, hogyan is 
készül megvalósítani az ötleteit, vagy merre kíván 
továbbmenni. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Próbáljon ki új módszereket, ötleteket vinni a 
munkahelyére ahhoz, hogy sikeresebb, eredménye-
sebb legyen. Illetve nem ártana ezeket az új ötleteket 
a munkahelyi kapcsolataira is kivetítenie, hogy 
javítson a viszonyain.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehér-
vár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonát 
képező székesfehérvári 524/3 hrsz-ú, Székesfehérvár, Vörösmarty tér 
12. szám alatti ingatlana értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján 
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, vagy letölthető a 
www.szekesfehervar.hu honlapról. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 15. (péntek) 12 óra

Unger Ágnes akusztikus koncerje
16 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény

EurOperett gálaest
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményen fellépnek a Fedák Sári 
Színház társulati tagjai, közreműkö-
dik a színház tánckara és zenekara.

December 4.
Író-olvasó találkozó Pataki Évával
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Az írónő a találkozón bemutatja és de-
dikálja idén megjelent két új könyvét.

December 5.

Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Művelődési Ház
Vendég Lukácsy József, a beszél-
getést vezeti: Bobory Zoltán.

December 6.
Múzeumi advent
16.30, Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épülete
Revák Kati keramikus művész várja 
a családokat, akinek foglalkozásán a 
kiállítás tárgyain látható motívumok 
és formák ölthetnek új alakokat.

A Mikulás Kisfaludon
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Juhász Péter zenés gyermekműsora, 
utána a Mikulás is látogatást tesz.

Szomjas szerda
22 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Zene: Pixa.

December 7.
Balogh Lizi és Balogh Lajos fotókiállítása
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára

December 9.
Mikulás motoros felvonulás
10 óra, Praktiker-parkoló
Lesz stunt show, adománygyűjtés, 
majd a hagyományos felvonulás zárja 
a programot.

Harmonia Pastoralis – a Vox Mi-
rabilis Kamarakórus karácsonyi 
koncertje
19 óra, Jézus Szíve templom
Kétszázötven évvel ezelőtt íródott a 
Harmonia Pastoralis (az úgynevezett 
betlehemes mise), mely egy 18. száza-
di ferences páter (Georgius Zrunek) 
tollából való bájos, latin-magyar 
népies karácsonyi mise. A zenemű 
különlegességét az adja, hogy a latin 
miseszövegbe a szerző egy egész 
betlehemes játékot illesztett. Vendég 
a Musica Historica együttes.

December 10.
A Kobold karácsonyi titka
11 óra, Igéző
A Szabad Színház meseelőadása.

Aurora Borealis – Északi fény
December 4. és 8. 18 óra, decem-
ber 5. 20.15
Magyar dráma.

A viszkis
December 1. 18 óra (angol felirat-
tal), december 5. 18 óra, december 
2. és 8. 20 óra, december 7. 20 óra 
(angol felirattal)
Magyar akciófilm.

Szabadulószoba
December 1. 20.15, december 4. 
20 óra
Amerikai thriller.

A kis vámpír
December 2. 16 óra
Magyarul beszélő német-an-
gol-dán-holland családi animációs 
film.

Anyám mozija
December 2. és 7. 18 óra
Feliratos olasz-francia dráma.

Coco
December 9. 16 óra
Amerikai családi animációs film.

Budapest Noir
december 9. 18 óra
Magyar krimi-dráma.

Viktória királynő és Abdul
December 9. 20 óra
Feliratos angol-amerikai életrajzi 
dráma.
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TeMesVáRi MáRTa

Hazai földimogyorót a Mikulás-csomagba!

A földimogyoró magvai húspirosak

A magyarországi hozam felveszi a versenyt a világ vezető mogyorótermesztő területeinek 
hozamával

Magyarországon ősszel érik a földimogyoró

Földimogyoróból készülhet fagylalt, sütemé-
nyek, dúsíthatunk vele turmixokat, dobálhatjuk 
főtt ételek (húsok, rizs, köretek) tetejére, 
vagy akár salátára is szórhatjuk. A testépítők 
étrendjében is megtalálhatjuk ezt a finomsá-
got, ahogyan számtalan csokoládé összetevő-
jeként is fontos szerepet kap – és persze a mi 
kertünkből se hiányozhat! Megéri termeszteni, 
mivel elég borsos ára van a boltokban és a 
piacon, függetlenül attól, hogy éppen szezonja 
van-e vagy sem.

Egyetlen embert ismerek csupán, 
aki földimogyorót termeszt: Vasi 
Szabó Jánost. Ezért ki máshoz is 
fordulhattam volna információ-
ért, mint hozzá? A földimogyoró 
termesztése évszázados múltra 
tekint vissza hazánkban. Amikor 
a ma már dömpingszerű amerikai 
mogyoróhoz csak „kemény” valutá-
ért lehetett hozzájutni, a pörkölt 
földimogyoró akkor is a magyar 
családok asztalán volt. Csak éppen 
medgyesegyházi, makói gazdák 
termesztették. Ma is kapható két 
kiváló, a magyar klímaadottságok-
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ha kissé lúgos. Ezt például fahamu 
bedolgozásával lehet elérni. Így lesz 
tápanyagban gazdag, gyommen-
tes és laza szerkezetű. A vetéssel 

beérésekor kezdődik el. Az érés 
legfontosabb jele, hogy a bokor 
„szétdől”, a levelek sárgulnak, és a 
magok már a fajtára jellemző színű-

hoz remekül alkalmazkodó fajta 
vetőmagja.
„A héjas gyümölcsök mindig kiemelten 
foglalkoztattak, hiszen számos olyan 
vitaminban, tápanyagban bővelkednek, 
melyek a hagyományos gyümölcsök-
ben csak minimálisan vagy egyáltalán 
nincsenek jelen.” – mondta János. 
– „A világhálón már korábban is 
figyeltem a földimogyoró-termeszté-
séről szóló cikkeket, vizsgáltam hazai 
termesztésének lehetőségeit. Két éve 
sikerült a magyar kiszombori fajta 
magjához hozzájutni. Az első termés is 
figyelemre méltó volt, azóta a saját ma-
gokból ültetek, mindig kicsit nagyobb 
területre.”
A földimogyorót tehát saját mag-
jával lehet szaporítani. A talaj jó, 

érdemes megvárni a májusi, 
tartósabb fölmelegedést. Két hét 
után előbújnak a kis földimogyoró 
növénykék, s bizony első látásra 
inkább emlékeztetnek a négylevelű 
lóherére. Később, a bokrosodás 
után már ritkítani is lehet. A sorok 
közt érdemes legalább fél méter 
távolságot hagyni, mert amikor 
megjelennek a vízszintesen nőtt 
szárakon a kis virágkezdemények, 
fel kell tölteni a sorokat, ahogy a 
virágzás folytatódik, többször is. 
Akár a krumplinál.
Szeptember végén, az utolsó gyom-
lálás során már lehet mintát venni, 
s ábrándozni arról, milyen termésre 
számíthatunk. A betakarítás a hü-
velyek hatvan-hetven százalékának 

ek. Hazánkban a termések október 
elejére érnek be, akkor a hüvely 
héja már sárgásfehér, a benne lévő 
magvak pedig húspirosak – ahogy 
az a képeken is látszik. (A fotók a 
gazda legutóbbi földimogyoró-szü-
retén készültek.)
A földimogyoró sikeres termesz-
tése nem áll meg a szürettel: akár 
a többi héjas gyümölcsöt, alapos 
szárításnak kell alávetni. Ez kezdő-
dik a kiszedett tövek néhány órás 
szárításával a termőföldön. Az ösz-
szekötözött zöld száron felaggatva 
pedig további több napos szárítást 
igényel.
A hüvelyek leválasztásakor a mara-
dék földszennyeződéstől is szük-
séges megtisztítani a mogyorót, 
majd még két hétig sötét, hűvös 
kamrában, vékonyan elterítve állni 
kell hagyni. Ezután lehet végleges 
helyére ládázni. A szakirodalom 
azt írja, hogy a földimogyoró magas 
olajtartalma miatt hajlamos az 
avasodásra, nem tárolható sokáig, 
ám János saját tapasztalata egy 
kicsit más képet mutat: ő a héjában 
hagyott, megfelelő körülmények 
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Lassan száz éve, hogy hazánkban is termesztik

A földimogyoró a világ második legfontosabb olajnövénye

Egészséges csemege lesz belőle

között tárolt héjas gyümölcsöt még 
áprilisban is fogyasztja!
A földimogyoró itthon feldolgo-
zatlanul pörkölt, sózott csemege-
ként elterjedt. Nemcsak íze miatt 
fogyasztjuk előszeretettel, hanem 
azért is, mert rendkívül értékes 
tápanyag. A földimogyoró nagy 
jódszámú, nem száradó olajtar-

talma 42–55 százalék között van. 
28–34 százalék fehérjét és sok B1-, 
B2-vitamint is tartalmaz. A fehér-
jéiben értékesebb aminosav-ösz-
szetételt találunk, mint a sertés- és 
marhahúsban.
A földimogyoró a világ második 
legfontosabb olajnövénye. A magja 
40-60 százalékban étkezési olajat 

tartalmaz, de 25-30 százalék a 
fehérje is benne. Elsősorban olaj-
növényként termesztik, de vala-
mennyi termelő ország felhasználja 
közvetlen étkezésre a magas fehér-
jetartalmú, pirított szemtermését 
is. A magból préselt olajat egyenér-
tékűnek tartják az olívaolajjal.
Préspogácsája és lombja kiváló 
állati takarmány. Sütőolajként is 
jó, mivel magas hőmérsékleten is 
stabil marad. 
A gazda beszélgetésünk során meg-
említette, hogy a Debreceni Egye-
tem munkatársai 2016 tavaszán 
kezdtek földimogyoró-termesztési 
kísérletbe, hogy a növény magyar-
országi lehetőségeit és környezeti 
válaszreakcióit vizsgálják. Az elért 
terméshozam hektáronként az 
amerikai termesztéstechnológia 
paraméterek alkalmazása mellett 
3,3–3,6 tonna lett Debrecenben, 
ami nem sokkal marad el a világ 
vezető földimogyoró-termesztő 
országainak átlagától!
„A földimogyorót a kertemben nem 
kellett permetezni, tehát háztáji term-
esztésben besorolható a bionövények 

közé.” – mondja János. A földimo-
gyorót éppen olyan könnyen term-
eszthetjük, mint a burgonyát. 
János kifejtette, hogy földimogyo-
ró-szükségletünk túlnyomó hánya-
dát jelenleg külföldi behozatalból 
fedezzük. Termesztése a húszas 
évek második felétől kezdve ki-
sebb-nagyobb területen hazánkban 
is elkezdődött, de máig sem tudott 
nagyobb mértékben elterjedni, mi-
vel a hatalmas tömegben importált 
amerikai mogyoróval árban nem 
tudja felvenni a versenyt.
Az elmúlt évtizedekben viszont 
kiderült: feldolgozni is megéri, 
mivel a belőle készített olaj világ-
piaci ára folyamatosan emelke-
dik. Az ígéretes magyar kísérletek 
talán meghozzák a nagyüzemi 
hazai termesztés áttörését. 
Otthon, a kiskertben azonban 
bátran nevelhetjük a magyar 
fajtákat – közöttük a már említett 
kiszomborit – hogy karácsony-
kor ne kelljen több ezer forintot 
fizetnünk pár marék mogyoróért, 
amit a fa alatt ropogtatva szeret-
nénk élvezni.
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séLLei eRzsébet

A színésznő ajándéka – Mezőszilas
Kastélyok és életek

Blaskovich Ernő búcsúajándéka volt a mezőszilasi szecessziós kastély. Szabó Karolina új társával itt kezdett új életet ötvenévesen.

Fájdalmas, romantikus történet, ami következik. 
Önzésről, érdekről, szeretetről, ragaszkodásról, 
hűségről, hűtlenségről, önfeláldozásról, háláról 
és hálátlanságról szól.  

Az 1870-es évek elején járunk. 
Festetics Mária grófnő, Erzsébet 
királyné udvarhölgyének legutóbbi 
számunkban olvasható gödöllői és 
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zéssel foglalkozó, soha meg nem 
nősülő Batthyány Elemér, és folytat-
hatnánk a sort. (A kényes-fényes, 
előkelő angol Jockey Club mindösz-
sze öt-hat külföldi tagot engedett be 
soraiba. A magyarok közül Festetics 
Tasziló volt az egyik, a másik Bat- 
tyhány Elemér.) A váratlan népsze-
rűség Blaskovich Ernőnek hozott 
még egy – a sír széle előtt megtor-
panó – szerelmet is.  

Mezőszilas központjában áll a meg-
kímélt állapotú, szecessziós stílusú 
kastély a családi házak és hajdan 
volt kúriák közül kimagasodva. 
Négy tornya alatti szobáiban élt 
egy asszony, az erdélyi származású, 
színésznői karrierről álmodozó 
Szabó Karolina és a reverendát érte 
elhagyó úr, a református vallásra 
áttért Droppa Károly lelkész, akik 
életük utolsó éveiben törvényesítet-
ték Tápiószentmártonban bimbózó, 
titkolt szerelmüket. A kastélyt ezer 
hold földdel a Kincsem ló gazdája, 
nemes Blaskovich Ernő végkielégí-
tésként ajándékozta az életét vele 
megosztó hűséges, művelt hölgy-
nek, akit a társaságban „kéksze-
mű lady-nek” neveztek. Kettejük 
kapcsolata a hölgy tizenhat éves 
korában kezdődött, harmincnégy 

éven át tartott, és Blaskovich Ernő 
hetvennégy éves korában szakadt 
meg.  Szabó Karolina együttélésük 
alatt a pesti Reáltanoda u. 12. szám 
alatti „Kincsem palotában” kialakí-
tott önálló, fényűzően berendezett 
lakosztályában, az „aranykalitká-
ban” lakott. Az előkelő társaság 
hivatalosan nem fogadhatta be, de 
a Reáltanoda utcai luxuspalotában 
koronás fők és arisztokraták adták 

egymásnak a kilincset, tudva, hogy 
egy elegáns, szép, művelt, fiatal 
nővel osztja meg társaságát a ház 
ura. A palota a Nemzeti Lovarda és 
az arisztokrácia belvárosi palotá-
inak közelségében állt, Szapáry 
gróf házával szemben, aki állan-
dó társaságot jelentett a lovakért 
rajongóknak. Nemes Blaskovics 
Ernő lótenyésztő és úrlovas a tápió-
szentmártoni családi birtokán lévő 
kisebbik úri lakot is berendezte a 
gyakorta ott tartózkodó élettársá-
nak. Szabó Karolina feladta uráért 
fiatalságát, asszonyi és anyai álmait. 
Ugyanakkor Blaskovich Ernő is fel-
adta a családalapítás lehetőségét a 
házában és családi birtokán rejtege-
tett szerelmére tekintettel. A hölgy 
termékeny évei után, ötvenévesen 
kérte ki az „obsitot”, és kezdett új 

életet. Blaskovich Ernő, a mindenki 
által pompás, úri magyar gentle-
mannek ismert nemes tudomásul 
vette a döntést. A hölgy elköltözését 
követően pesti palotájában magá-
nyosan, betegen hunyt el. Életében 
birtokot és kastélyt ajándékozott 
szerettének, végrendeletében pedig 
bőkezűen gondoskodott egykor 
hűséges társáról. Értékes ingóságo-
kat, palotája utcára néző két sza-

lonszobájának és hálószobájának 
teljes berendezését, felszerelését, 
azon kívül jelentős értékű ezüstöt 
ajándékozott a már tőle távol, új 
kapcsolatban élő hölgynek.
Mindenkinek mást tartogat az élet. 
Néha hiába keresnénk a döntések 
mögött a logikát. Érzelmek és érde-
kek befolyásolták egykor a félárva, 
szemrevaló lányka gondolatait, aki 
Blaskovich Ernő mellett találta meg 
az anyagi biztonságot, talán még a 
szeretetet is. Idős társának azonban 
halála előtt hasonló biztonságra lett 
volna szüksége, amit Szabó Karoli-
na tudott volna megadni részére, ha 
nem hagyja magára. De ne ítéljünk!
Blaskovich Ernő életét a tápiószent-
mártoni birtokon való gazdálkodás, 
a pesti Reáltanoda utcai neore-
neszánsz stílusú háza köré szer-

budavári naplóbejegyzései is ekkor 
kezdődtek. A gödöllői udvarnál 
fel-felbukkanó arisztokrata szerep-
lők most a lóversenypályák széléről 
köszönnek vissza. A tápiószentmár-
toni különc, a lóimádó Blaskovich 
Ernő földbirtokos, lótenyésztő és 
úri lovas számára a verhetetlen 
Kincsem csodakanca egyedülálló 
sikerei a hallatlan népszerűség, a 
gondtalan gazdagság mellett a leg- 
előkelőbb körök barátságát hozták 
el. Pesti palotájának szalonjában 
megfordult a walesi herceg, Vilmos 
német császár, a spanyol király és 
az arisztokrácia: az „utolsó feudális 
magyar főúr”, Festetics Tasziló, 
Sztáray János gróf, továbbá a 
később tönkrement világhírű lovas, 
Szapáry Iván gróf, a holtig csak 
lóval, lótenyésztéssel és lóverseny-
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Minden idők legeredményesebb lova Kincsem, a magyar csodaló. 1876 és 1879 között ötvenhat versenyen indult, és kivétel nélkül mindegyiken 
nyert. Ennek a lónak volt tulajdonosa Blaskovich Ernő.

Az épület előtti parkot csodaszép oszlopok díszítik

veződő társasági élet, a ménes, a 
versenyistálló, a csodaló és hölgye 
töltötte ki. Egymásra találásuknál 
Szapáry gróf volt a kerítő. A jó 
nevelésben részesült, csengő hangú, 
művelt, tehetséges ifjú hölgyet 
a Nemzeti Színház – kellő színi-
tanodai tapasztalat megszerzése 
után – utánpótlásnak tekintette, és 
segédszínésznői státuszba osztotta 
be Blaha Lujza társasága mellé. 
Nem voltak anyagi gondjai. Édes-
apja lakást bérelt számára, és havi 
apanázst biztosított. Nem kellett 
megalkudnia az élettel egy eltartó 
férfi sürgős keresésének dolgában. 
Blaskovich Ernő az udvarlás első 
hónapjaiban megkérte hölgye kezét, 
és az esküvő pontos időpontját is 
kijelölte. Aztán eltűnt. Egy gödöllői 
lovasbemutatón alacsony termetén 
csúfolódó úri megjegyzés miatt 
hátat fordított királynői termetű, 
magas menyasszonyának. Blas-
kovich Ernő rettegett attól, hogy 
termetük hátrányos különbözősége 
miatt nevetségessé válik. Szent 
István királyunk és a nála egy fejjel 
magasabb Gizella királynénk nem 
volt ilyen hiú. A termet nem rejtett 
hiba, már az első találkozás alkal-
mával nyilvánvalóan látható. Ha 
ez zavarta Kincsem gazdáját, nem 
kellett volna megismerkedniük, sőt 
házasságot ígérnie. Igaz, mindad-
dig nem zavarta a különbség, amíg 
rangtársai nem gúnyolódtak rajta. 
Hosszú hónapokkal később mégis 
megkövette a csalódott lányt, aki 
nélkül nem akart élni, és egy újabb 
ajánlattal állt elő. A megalázott 
menyasszony osztott-szorzott, végül 
szemet hunyt a vőlegény gyen-
gesége felett. Hajlandó volt vele 
házasság nélkül együtt élni a világ 
felé színlelt házvezetőnői státusz-
ban. Blaskovich Ernő fejedelmien 
gondoskodott róla, ő pedig szinte 
feleségként viselte gondját, és 
valóban kifogástalanul vezette a 
háztartását.

Blaskovich Ernő nem élt zajos 
életet. A nyilvánosságot kizárva 
élték mindennapjaikat. Szerelmét 
a felsőbb körök nem engedték be 
maguk közé. A mélyen vallásos 
hölgy a közeli „angolkisasszonyok” 
Váci utcai templomát valamint az 
egyetemi templom miséit látogatta, 
és tápiószentmártoni tartózkodá-
sa alatt a helyi lelkész társaságát 
kereste. A templomok látogatásai 
között kikocsiztak a budai hegyek-
be.
Együttélésük harmincnégy éve har-
monikusnak volt mondható. Aztán 
Szabó Karolina beleszerelmesedett 
a tápiószentmártoni lelkészbe, és 
ötvenévesen elköltözött a hetven-
négy éves, már nagybeteg Blasko- 
vich Ernő mellől. Emlékül magához 
vette Kincsem csodakanca ezüst 
talpazathoz rögzített, kincset érő 
negyedik patáját. Droppa Károly lel-
kész 1910. májusában a tápiószent-
mártoni parókiát püspöki engedély 
nélkül elhagyta, áttért a református 
vallásra, hogy megnősülhessen. Er-
ről a tápiószentmártoni tisztelendő 
úr feljegyzései tanúskodnak. 1910 
táján az ifjúnak már nem mondható 
szerelmesek összeházasodtak, és a 
búcsúajándékba kapott mezőszilasi 
kastélyba költöztek. Blaskovich 
Ernő a kastélyt halála előtt még két 
toronnyal kibővíttette, melynek 
munkálatait személyesen ellenőriz-
te. Hát kérem, ez a szerelem, és a 
szeretett, el nem vett, gyermektele-
nül hagyott hölgyért való felelősség-
vállalás!
Blaskovich Ernőt 1910 őszén már 
nagyon betegen hozták fel Pestre. Itt 
kívánt feküdni a Kincsem palotá-
ban, a tiszteletdíjak közelségében. 
Itt keresték fel az egyre fogyó bará-
tok, elsősorban Batthyány Elemér. 
Gyakran jött a jó szomszéd, Szapáry 
Iván, aki már régen nem lakott a 
szemben lévő 17. számú házban, 
amit a feje felett összecsapódó 
hullámok miatt el kellett adnia. 

Beállított hozzá 1911. május 18-án 
is, a kora délelőtti órákban. Miről is 
beszélhettek volna másról, mint a 
délutáni versenyekről. Elindult az öt-
éves Szomszéd, Kincsem legfiatalabb 
lányának, a kis Kincsnek unokája. 

A lovat Blaskovich egykori szom-
szédjáról, Szapáry Ivánról nevezte el. 
Mikor delet ütött az óra, a jószemű 
Szapáry Iván lehangoltan búcsúzott. 
Elment a közeli Nemzeti Casinóba 
ebédelni, majd kiment a versenytér-
re. A versenyt három órakor futották. 
Szomszéd egy hosszal győzött. Mikor 
célba ért, a mázsaház előtt álldogáló 
lovaregyleti tagok arról beszélgettek, 
ki menjen a verseny után megmonda-
ni az „Öreg Kupecnak” – Blaskovich-
nak – hogy Szomszéd nyert. Szapáry 
Iván melankolikusan megjegyezte: 
annak alighanem már csak a meny-
nyek kapujában álldogáló Szent 
Péter mondja meg az eredményt. 
Blaskovich Ernő délután, körülbelül 
abban a percben hunyta le örökre a 
szemét, amikor Szomszéd átvágtázott 
a célon. A koporsóra az öreg gavallér, 
Uchtritz Zsigmond erősítette fel a 
„kékszemű lady” ibolyából fonott, 
fehér szalagos koszorúját.
Szabó Karolina és Droppa Károly 
jólétben, harmonikus szeretetben él-
tek. Az egykori pap jól gazdálkodott. 
A birtoknak a gyengébb minőségű 
részét eladta, az épületet karban-
tartotta. Híres lótenyésztő volt. A 
lovakat valószínűleg még Tápiószent-
mártonból szerezte be, ahol a mezőn 
legelésztek és a legjobb minőségű 
zabot kapták. Ő, az egykori lelkész 
lett néhai urának egyik örököse, 
haszonélvezője.
Szabó Karolina és Droppa Károly a 
szilasi temető családi sírboltjában 
nyugszanak.  A hetvenegy éves Szabó 
Karolina 1929 tavaszán, Droppa 
Károly ugyanazon év őszén hunyt el, 
társát követve.   
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koVács V. oRsolya

Az adventi koszorúk titkai 

Milis Anita virágkötő kedvenc időszaka az advent

A pasztellszínek idén divatosak

Sorba is rakhatjuk a gyertyákat!

A székesfehérvári Milis Anita útja a virágkötő 
szakmához tulajdonképpen az adventi koszorúk 
készítésen át vezetett. Nem is találhattunk vol-
na tehát jobb alkalmat arra, hogy a szakmájáról 
beszélgessünk vele, mint a mostani. Üzletében 
már csillogó-villogó ünnepi hangulat fogadott, 
Anita pedig éppen egy újabb koszorúköltemé-
nyen dolgozott.

Miután már egy órája gyönyör-
ködtem az alkotásokban, nemes 
egyszerűséggel közöltem Anitával, 
hogy akkor én most beköltözöm 
a laptopommal az egyik sarokba, 
és innentől kezdve ott fogom írni 
a cikkeimet karácsonyig. Nem 
ijedt meg ettől, hiszen tökéletesen 
átérezte a karácsonyi hangulat 
iránti szenvedélyemet: neki is ez 
a kedvenc időszaka az évben. De 
aki ennél egy fokkal (vagy sokkal) 
kevésbé karácsonymániás, annak 
is érdemes elgondolkoznia azon, 
milyen stílusú dekorációt tesz az 
adventi asztalra. Anitát ezért első-
ként az idei trendekről kérdeztem. 
„A pasztellszínek, a krém, a rózsaszín, 
a bézs, a halványzöld árnyalatok 
nagyon népszerűek az idén. A vin-
tage stílus jegyében készül a legtöbb 
modern koszorú: sok szürke és fehér 
kompozícióval is találkozhatunk. 
Természetesen a hagyományos három 
lila és egy rózsaszín gyertya továbbra 
is gyakori. Egyre többen szeretnének 
azonban újítani, és amikor lecserélik a 
karácsonyfadíszeiket egy teljesen más 
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színvilágra, ahhoz passzoló koszorút 
szeretnének. A megszokott szalma- 
vagy mohaalapok helyett pedig puha 
szőr, szalag vagy kötött textil is bevon-
hatja a koszorút.”
Mint Anitától megtudtuk, a formák-
ban is rendkívüli már a változatos-
ság, sokan szívesen választják a 
hosszúkás formát a kerek helyett, 
mert kevés helyet foglal az asztalon. 
Készülnek adventi koszorúk üvegtá-
lakba, szép kerámia kaspókba és 
az idén oly kedvelt virágdobozba is. 
Aki pedig valódi eleganciára vágyik, 

előszeretettel voksol a hosszúkás 
gyertyákra: „Az adventi koszorúk 
nem csak asztalra kerülhetnek. Akad, 
aki behoz egy állványt, hogy arra szer-
kesszük fel, szalagokon lelógatva róla 
a díszeket. Mások a lépcsőfordulóban 
engedik le a mennyezetről, ilyenkor a 
koszorú alsó részét dekoráljuk.”

Anita és alkalmazottai örömmel 
készítenek egyedi megrendelésre 
is koszorút, ha a vevő megosztja 
velük saját elképzeléseit a színvi-
lágot, a formát illetően. De mivel a 
kínálatukban minden stílus megta-
lálható, legtöbben ahogy belépnek 
a virágboltba, máris beleszeretnek 
egy (vagy több) példányba. „Meglát-
ni és megszeretni! Általában ez az elv 
érvényesül a vevőinknél. Nagyon sok 
törzsvevőnk virágcsokor-rendelésnél is 
csak idetelefonál, és ránk bízza a rész-
leteket, mondván: ismerjük az ízlését.” 

Persze ez a bizalom jó pár éves 
munka eredménye. Anita ele-
inte alkalmazottként dolgozott 
mesterénél, Hartyáni Ritánál, 
idén január óta irányítja a saját 
üzletét. A virágokat mindig is 
szenvedélyesen szerette. Otthonát 
szépen gondozott kert veszi körül 
bokrokkal, tujákkal, rózsákkal, 
gyönyörű hortenziákkal. A lakás 
is tele van virágokkal, a bejárati 
ajtón és a kerítéskapun is mindig  
az évszaknak megfelelő virág-  
dekoráció díszeleg. „Az, hogy ilyen 
mesés a kertem, jórészt a szüleim 
érdeme. Mindenre nem lenne időm, 
mivel egyedül nevelem a fiamat. 
Akkor is ők segítettek, amikor a 
virágkötő tanfolyamra jelentkeztem, 

mert hétköznaponként és hétvégén is 
kellett órákra járnom.”
A virágkötő élete  az ünnepi 
események körül forog: „A szép 
és a nehéz pillanatokban is benne 
vagyunk a családok életében. Együtt 
sírunk, együtt nevetünk velük. 
Nagy öröm születésnapi csokro-
kat készíteni, de a temetésekkor is 
együttérzünk a vevőinkkel. Gyakran 
megvisel bennünket, ha olyasva-
lakinek készítjük, aki törzsvevőnk 
volt, vagy ha egy fiatalnak. Tényleg 
részei vagyunk az emberek életének. 
Sokszor diszkréten kell kezelnünk 
dolgokat: hogy a virágkiszállítással 
kapcsolatban milyen telefonhíváso-
kat kapunk, arról egy könyvet is tele 
tudnék írni!” 
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A legkisebb királylány

Kaszanyi Bogi ügyvitel szakon tanul Fehérváron

Tizenhárom évesen kezdett modellkedni

PaPP bRigiTTa

Kaszanyi Bogi kicsinek is szép volt, nyúlánk és 
karakteres arcú lány. Aztán felnőtt, és bár nem 
minden szép és nyúlánk lány elég tehetséges 
egy modellkarrier elkezdéséhez, de a szom-
szédlány Iszkaszentgyörgyről jelenleg éppen 
Isztambulban van, ahol szépen bontogatja 
szárnyait.

Bogi története is akkor indult, 
amikor a lányok többsége elkép-
zeli, hogy modell lesz, és meghó-
dítja a nemzetközi divatvilágot: a 
gyereklétből kilépve. Aztán van, 
aki elindul és sikert arat – vagy 
nem – de a többség bele sem mer 
vágni a nagy kalandba: „Tizenhá-
rom éves lehettem, amikor a rokonaim 
elkezdték mondogatni, hogy magas 
vagyok, olyan az alkatom is, miért 
nem modellkedek? Persze engem is 
érdekelni kezdett a dolog, de sokáig 
csak nézegettem meg keresgéltem 
ügynökségeket, aztán valamiért sosem 
jelentkeztem egyikhez sem. Végül a 
mai ügynökségem, a Mirage Models 
Management az Instagramon talált 
rám.”
Meseszerű történet – gondolná 
az ember, és azt is, hogy innen 
már egyenes út vezet a sikerhez. 
De azért a modellvilág sem ilyen 
egyszerű: „Először behívtak egy teszt- 
fotózásra, ekkor voltam tizenöt éves. 
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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!

Nagyon izgalmas volt! Persze a szüle-
imet is érdekelte a dolog, úgyhogy az 
egész család elkísért az első fotózásra. 
Kicsit izgultam az elején, de aztán 
amikor elkezdődött a munka, feloldód-
tam. Ha a tesztfotózás sikerül, akkor 
visszahívják az embert és szerződést 
kötnek vele. Nagyon örültem, hogy 
meggyőztem őket, ám még ez is csak 
egy apró lépés volt: közel két év telt 
addig, hogy valódi munkát kaptam.”

A próbafotózás és a mostani mun-
ka közötti időszak sem múlt el 
tétlenül: elkészült Bogi portfóliója, 
és a Joy magazin egyik divatanya-
gában is szerepelt. Jelenleg pedig 

neki, és a családommal egyetértés-
ben belevágtam a kalandba – hiszen 
mikor, ha nem most? Minden nap 
castingokra járok, és ahol kiválaszta-
nak, ott dolgozom. Izgalmas időszak 
ez az életemben. Nagyon szeretném, 
ha tudnék élni a lehetőséggel, hiszen 
mi másért kezdtem volna bele, mint 
hogy kihozzam a modellkedésből a 
maximumot? Hogy milyen Isztambul? 
Szép, de egyelőre nagyon fura, elég 
kaotikus, főleg a közlekedés.”
És tényleg: mikor, ha nem tizenhét 
évesen kezdje el az ember megva-
lósítani az álmait? De Bogi azért 
annál céltudatosabb, minthogy 
egyetlen lehetőségben gondolkod-
jon. Ahogy mondja: a modellkedés 
mellett van b-terv is. Ügyviteli 
szakon tanul a székesfehérvári 
Hunyadi Mátyás Szakgimnázium-
ban, és a kaland után oda is tér 
vissza: „Csodás dolog, hogy most 
elutazhattam, és nagyon remélem, 
hogy ez nemcsak egyetlen kaland 
lesz, hanem modellkedve beutazha-
tom a világot. Az is jó, hogy nyelvet 
is tanulok közben, arról már nem is 
beszélve, hogy mennyire izgalmasak 

Isztambult hódítja meg, ahol a 
tervek szerint három hónapig 
marad: „Az ügynökségemet kereste 
fel egy isztambuli ügynökség, hogy 
szeretnének velem dolgozni. Először 
inkább megijedtem, de aztán örültem 

a fotózások és az egész modellvilág! 
Szerencsére rosszat nem tapasztaltam 
eddig, az egyetlen, ami kicsit nehéz, 
hogy hosszú ideig távol kell lennem 
a családomtól és a barátaimtól. Ők 
nagyon hiányoznak!”
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néMeTh zolTán

Kicsit fehérvári is a csólyospálosi labdarúgás
Hiába hisszük azt, a futball nem csupán reál-
madridokból, barszelónákból meg céronáldók-
ból áll. Itt van egy szép és kerek történet arról, 
hogy egy alig kétezres lélekszámú alföldi tele-
pülés ifjú edzője miért is a Videotonnál szerette 
volna meglesni, milyen egy élvonalbeli magyar 
klub utánpótlásműhelye.

Amikor hetekkel ezelőtt elindult ez 
a történet, még fogalmam sem volt 
róla, hogy ha emberek összefog-
nak, klassz dolgokat tudnak tenni. 
Az egész úgy indult, hogy egy nap 
a Fehérvár TV vágója, Hódi Dani 
hívását jelezte a telefon. Daniról 
tudni kell, hogy három éve él 
Fehérváron, származása szerint 
ízig-vérig csólyospálosi. Ha most 
nem üt mindenki a homlokára – 
„Persze, Csólyospálos!” – megértem, 
mert a majd kétezer fős telepü-
lés Fehérvártól kicsit távolabb, 
Szegedtől alig harminc kilométerre 
helyezkedik el. Dani innen költö-
zött Fehérvárra, most pedig egy 
kéréssel fordult hozzám: tudnék-e 
segíteni barátjának, a csólyospálosi 
utánpótlás-nevelést vállaira vevő 
fiatal szakembernek, hogy egy élvo-
nalbeli magyar klubhoz látogasson 
el tapasztalatgyűjtés kapcsán. Nos, 
a Videoton utánpótlás-szakemberei 
örömmel fogadták megkeresésün-
ket. Vajda Guszti, az egykori kiváló 
játékos, aki ma már edzőként 
neveli a Vidi tehetségeit, vállalta a 
program lebonyolítását. A mindösz-
sze huszonkét esztendős Ábra-
hám-Furus Gergő így két napot a 
fehérvári egyesületnél tölthetett.
Gergő tudatosan készül az edzői 
pályára, hiszen a Szegedi Tudo-
mányegyetem testnevelő-edző sza-

Ábrahám-Furus Gergő, a csólyospálosi utánpótlásedző

Gergő (felső sor, balra) a Vidi utánpótlás-játékosaival és edzőjükkel, Palánki Csabával (felső sor, középen)
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kos végzős hallgatója, ráadásul már 
két éve dolgozik a helyi fiatalokkal: 
„Húszéves voltam, amikor megkerestek 
a csólyospálosi óvodások szülei, hogy 
tartanék-e edzéseket, ovifoci-foglalko-
zásokat a kicsiknek. Tetszett a felkérés, 
rábólintottam, és tíz gyermekkel 
elkezdtük. Nagyon élvezték a gyerekek 
és a szülők is, én is nagyon szerettem. 
Így egy kicsit jobban belelendültünk 
a dologba, ugyanis jöttek az idősebb 
gyerekek szülei, hogy velük is foglal-
kozzak. Végül ott lyukadtunk ki, hogy 
most már öt korosztályban folyik a 
munka. Részt veszünk a Bozsik-prog-
ram tornáin, sőt a legnagyobb korosz-

tályunk már a megyei U14-es bajnok-
ságban is szerepel. Még nagyon sok 
munka van előttünk, a legfontosabb, 
hogy lelkesek a gyerekek, imádják a 
futballt!”
Gergő azonban nem érte be ennyi-
vel, ezért is kacérkodott a fehérvári 
kirándulás gondolatával: „Szerettem 
volna kicsit tovább látni annál, mint 
amit a Bozsik-tornákon tapasztaltam. 
Erre kiváló lehetőség van egy ilyen 
nagy klubnál, mint a Videoton. Jó volt 
látni, hogy profi közegben, komoly 
edzők, kiváló körülmények között ho-
gyan dolgoznak. Tehetséges gyerekeket 
és nagyon jó szakembereket ismertem 

meg, ráadásul kiválóak a körülmények 
– leesett az állam, megmondom őszin-
tén. Nagyon jólesett, hogy kedvesen 
fogadtak, segítőkészek voltak a Vidi 
szakemberei, hívtak, jöjjek máskor is 
bátran. Igyekszem is élni a lehetőség-
gel, de a nagy álmom, hogy egyszer én 
is vendégül láthassam őket Csólyospá-
loson. Kis tanítványaimnak és nekem 
is óriási élmény lenne!”
Nos, egyelőre ennyi a történet. 
Gergő hazautazott, élményekkel, 
új ismerősökkel és csupa kedvező 
benyomással. A fehérvári foci most 
már egy kicsit az övé, a csólyospá-
losi pedig kicsit a mienk lett. 
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Így örült Büki Lili (bal szélen) a csapat aranyérmének az országos bajnokságon

Akadémista kupák Karcagról

Az olimpiai bajnok skalpja

Karcagon is remekeltek az akadémisták

soMos zolTán

kaiseR TaMás

A székesfehérvári Büki Lili még csak tizenöt 
éves, de már többször letette névjegyét 
a magyar sport sikerágazatának számító 
vívásban. Az OMS Tata színeiben versenyző 
párbajtőröző lány a hétvégi felnőtt országos 
bajnokságon a fél válogatottat, köztük az 
olimpiai bajnok Szász Emesét is legyőzte, 
így szerzett bronzérmet.

Nem mindennapi, sőt még so-
semvolt esemény történt a vívók 
országos bajnokságának női 
párbajtőr számában. Bár felnőtt 
ob-ről beszélünk, igazából egy 
lánysereglet szállta meg a dobo-
gót: minden érmes a 15-17 éves 
korosztályba tartozott! Abban 
a fegyvernemben, melyben Ma-
gyarországnak hagyományosan 
kiváló, nagy vívói vannak, így 
például riói olimpiai bajnokunk, 
Szász Emese. Aki természetesen 
ott volt a bajnokságon favo-
ritként, de az elődöntőbe sem 
jutott be. A nyolc között találko-
zott ugyanis Büki Lilivel…
Lili a legfiatalabb volt az addig 
eljutók között, ami nem meg-
lepő, hiszen még kadet korú, 
tizenöt éves. Három éve vív. A 
székesfehérvári egyesületben 
kezdte Kovács László irányításá-
val, és igen sokat fejlődött rövid 

A hétvégén rendezte meg az IKO Matsushima 
szervezet Karcagon a XVII. Nagykun Kupa elne-
vezésű kyokushin karate versenyét knock-down 
szabályrendszerben. A közel kétszáz versenyzőt 
felvonultató viadalon számos hazai stílusszer-
vezet képviseltette magát.

A Fehérvár Karateakadémia tagjai 
közül ezúttal a serdülőkön volt 
a sor, hogy tatamira lépjenek. A 
formagyakorlat versenyszámban 
szereplő Mayer Eszter és Fekete 
Panna produkciója az eddigiekhez 
képest nem sikerült túl izmosra. A 
komoly ellenfelek ellen bemutatott 
gyakorlatok végén csak a negyedik 
illetve a hatodik helyezést sikerült 
megszerezniük. 
A serdülők küzdelmei már több 
sikert tartogattak az akadémisták 
számára. Hortobágyi Kristóf és 
Kovács Máté egy pillanatig sem 
hagyott kétséget afelől, hogy győzni 
mentek Karcagra. Minden küzdel-
müket döntő fölénnyel nyerték, és 
megérdemelten vihették haza a -55 
kg és a +65 kg győztesének kijáró 
trófeát. 
Kántor Viktória is tovább folytatta 
őszi sikerszériáját. Valamennyi 
ellenfelét a szó szoros értelmében 
elverve küzdötte fel magát a dobo-
gó legmagasabb fokára a gyermek I. 
+45 kg-ban. 
Dezső Kata indulásával kapcso-
latban az edzői elképzelés már 
a jövő évi felnőtt versenyekre 
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idő alatt. Bár már nem fehérvári 
színekben, hanem az OMS Tata 
versenyzőjeként versenyez, a 
mai napig sokszor edz Fehér-
váron, a Volán vagy az Alba 
Öttusa vívóedzéseit látogatva. 
Természetesen korosztálya 
nagy ígéreteként válogatott is, 
de arra, amit a felnőtt országos 

bajnokságon elért, kevesen 
számítottak. 
A hatvannégyes táblára egy 5:0-s 
győzelemmel került fel, ott pedig 
sorra verte az elé kerülő válo-
gatott ellenfeleket. Igen nehéz 
ágra került, hiszen Mihály Kata 
(15:14) és Várnai Vivien (15:11) 
is már nemzetközi rutinnal 

rendelkező, válogatott vívóként 
jött szembe. Várnai a lipcsei 
világbajnokságot is megjárta, de 
Büki Lilivel ezúttal nem bírt. És 
következett a regnáló olimpiai 
bajnok, a magyar vívás egyik leg-
nagyobb csillaga, Szász Emese. 
Húsz évvel idősebb Lilinél, ten-
gernyi tapasztalattal és diadallal 
a háta mögött, a Gerevich Aladár 
Nemzeti Sportcsarnokban 
azonban ez most nem számított: 
15:11-re nyert Lili, és már biztos 
érmesként léphetett pástra az 
elődöntőben. Itt a könnyebb 
ágról érkező, és talán kevésbé 
fáradt Borsody Emma megál-
lította, így a „tinik dobogóján” 
végül a harmadik fokra léphetett 
fel. Hogy mégse zárja fényesebb 
érem nélkül a bajnokságot, arról 
a csapatversenyben gondosko-
dott, ahol a tataiak az előző évek 
zsinórban szerzett ezüstjei után 
most legyőzték a Békéscsabát, és 
megnyerték a versenyt. 
Büki Lili számára alighanem fon-
tos mérföldkő volt az ob. Kétség 
sem fér hozzá, sokszor fogjuk még 
dobogón látni a székesfehérvári 
tehetséget. És nemcsak itthon, 
mert a magyar vívás hagyományai 
alapján a legjobbak előbb-utóbb a 
nagy világversenyeken is reflek-
torfénybe kerülnek!

pedig értékes tapasztalatokkal 
lett gazdagabb, melyek a felnőtt A 
kategóriába való fellépés kezdeti 
nehézségein átsegíthetik. 
A következő hétvégén a gyermek 
korcsoportú akadémisták lépnek 
küzdőtérre Várpalotán, a Palota 
Kupán.

való felkészülés felé mutatott. Az 
utolsó junior évadát taposó ifjú 
hölgy tavaszi és őszi szezonja két 
kézsérülés miatt elég felemásra 
sikeredett. Nem az eredményekkel 
(hiszen ezüstéremnél értéktelenebb 
medált az idén nem akasztottak a 
nyakába), sokkal inkább a verse-

nyek számával volt a baj. A hétvége 
viszont segített javítani az arányt. 
A szervezők lehetővé tették, hogy 
egyszerre induljon junior és felnőtt 
B kategóriában is -55 kg-ban. Ha 
pedig már elindult, meg is nyerte 
mindkét kategóriát. Így trófea-
gyűjteménye két kupával, ő maga 



29közéleti hetilap FehérVársport

Tizenhárom asztal, több mint ötszáz versenyző az első fehérvári bridzsversenyen

A fehérvári bridzs sikere
néMeTh kRiszTián

Több mint ötvenen vettek részt a Bridge Club 
Székesfehérvár első nyílt versenyén. Az ország 
több pontjáról, sőt még határon túlról is 
érkeztek versenyzők a Művészetek Házába múlt 
szombaton.

Tizenhárom asztalnál jártak a 
lapok az egész napos, kétfordulós 
páros versenyen. A szabályok alap-
jában véve egyszerűek: a két-két 
szemben ülő játékos párt alkot, és 
a duók egymás ellen küzdenek a 
minél több ütés megszerzéséért. 
Így jártak asztalról-asztalra a párok, 
és ami szintén fontos: mindenki 
ugyanolyan feltételek mellett ver-
senyzett.
„Eddig máshová jártunk versenyezni, 
de a technikai feltételek megterem-
tésével elérkezettnek láttuk az időt, 
hogy mi is versenyt rendezzünk.” 
– mondta Tóth Kálmán, a Bridge 
Club Székesfehérvár elnöke, aki 
már hétéves korában édesapjának 
kibicelt. – „Időpontütközés miatt csak 
tizenhárom asztalt tudtunk megtölteni, 
de ezt a számot tovább növelve egy 
eredményes, hosszú távú versenysoro-
zatban gondolkozunk. A bridzset a sak-
kal hasonlítanám össze, amelyet már 
tanítanak az iskolában. A mi játékunk 
sajnos még csak egy budapesti és egy 
budaörsi iskola tantervében szerepel. 

Adventi futás a Várkörúton

Tavalyi rajt sok gyerekkel – idén is hasonló várható

Idén is kispályás futballünnep a VOK-ban!

Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a kispályás futball ünnepét

soMos zolTán néMeTh kRiszTián

Komoly hagyománya van az évet nyitó 
jótékonysági estélynek, de immár az adventi 
időszakot felvezető, szintén jótékony célú 
futásnak is, amit idén harmadszor rendeznek 
meg Fehérváron.

A III. Adventi Jótékonysági Futás 
december 3-án, advent első va-
sárnapján lesz a Várkörúton. Tíz 
órától lehet a helyszínen regiszt-
rálni, a mezőny tizenegykor rajtol. 
A futók egy vagy öt kör – azaz egy 
vagy öt kilométer – megtételével 
teljesíthetik a kihívást. A futá-
son a tizenkét év alatti gyerekek 
minimum száz forint, a tizenkét 

December 27. és 30. között rendezik meg a 
nemzetközi kispályás labdarúgó kupát, amit 
ezúttal is a labdarúgás, a Videoton FC és az 
egészséges életmód népszerűsítése céljából 
hirdettek meg.

Az öregfiúk és a Red Blue Devils 
Szurkolói Kupa résztvevői az első 
napon lépnek pályára, majd a nem-
zetközi, a női, a gyermek U11 kupa 
és a több korosztályban meghirdetett 
amatőr ketrecfoci-bajnokság is meg-
rendezésre kerül. Nevezni december 
10-ig lehet a videotonbke@gmail.com 
e-mail-címen. 
Rendhagyó gálameccset is szervez-
nek, amelyen a Vidi edzői és a klub-
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Szeretném, ha a bridzset is beemel-
nék az iskolai keretek közé. Akkor a 
fiatalok között is lenne utánpótlásunk. 
Klubunk majd félszáz tagja zömében 
hatvan év feletti.”

Az első nyílt bajnokságra nemcsak 
Fehérvárról, hanem Budapestről, 
Veszprémből és a testvérvárosunk-
ban, Gyulafehérváron működő 
Alba Iulia Bridge Clubból is érkez-

tek versenyzők, mi több, Ördög 
Róbert és Száz Hunor párosa révén 
a végső győzelmet is megszerezték.
„Remélem, hogy ezzel a versennyel egy 
sorozat kezdődik el!” – hangsúlyozta 
Róth Péter alpolgármester, az I. 
Székesfehérvár Open fővédnöke. – 
„A bridzs betölti azt a közösségterem-
tő, építő funkciót, amit a legtöbb sport-
tól elvárunk. Egy olyan kártyajátékról 
van szó, ami a tudásról, a taktikáról, a 
stratégiáról szól.”
És persze a társaságról is, valamint 
az elme frissítéséről és pallérozá-
sáról.
„Kislány, tanulj meg bridzselni, és 
nagyon szép öregkorod lesz! – ezt a 
jótanácsot kaptam gyerekkoromban 
egy idős nénitől.” – emlékezett vissza 
Pécsi Peggy, aki a zöld asztalnál is 
párt alkot férjével. – „A házastárs 
olykor nehezen tudja a másik hibáját 
elviselni, ezért a bridzs igen nagy 
önfegyelemre tanít bennünket”. 
A fehérváriak közül éppen egy 
házaspár érte el a legjobb helyezést: 
Kenedi Péter és Kenedi Zsuzsa a 
negyedik helyen zárta a versenyt.
Aki kedvet kapott a játékhoz, 
keddenként este fél hattól a Mű-
vészetek Házában csatlakozhat a 
klubhoz. A gyakorlott bridzselők 
mellett a kezdőket is várják, 
megfelelő számú jelentkező esetén 
tanfolyamot is indítanak.

év felettiek minimum ötszáz forint 
összegű jótékonysági pénzado-
mány felajánlásával vehetnek 
részt. Az adományokat a rajtszá-
mok átvételekor és a rendezvény 
ideje alatt a helyszínen megtalál-
ható adománygyűjtő dobozokban 
lehet elhelyezni. A tavalyi tapasz-
talatok alapján fontos megjegyez-
ni, hogy a szervezők nagy címletű 
bankjegyből valószínűleg nem 
fognak tudni visszaadni.
A futóverseny gyermek győzte-
se a város ajándéka mellett este 
felkapcsolhatja a belváros adventi 
fényeit, a felnőtt győztes pedig két 
belépőjegyet kap a Jótékonysági 
Estélyre.

vezetők alkotta csapat lép pályára a 
huszonöt éves fennállását ünneplő 
RBD ellen. Hagyományosan a 
Videoton-Videoton gálameccset is 
megnézheti a közönség, melynek 
szünetében az ötven éve NB I-be 
jutott csapatot is megünneplik.
Újdonság lesz a női- és gyermek-
szépségverseny, de a jótékonykodás 
sem marad el: az Arany János iskola 
számára várják majd az adományo-
kat, de sporteszközöket is gyűjtenek 
az intézménynek, és licitálni lehet 
egy Dárdai Pál által aláírt Hertha- 
mezre is.
A négynapos rendezvényen a höl-
gyeknek és a családoknak is kínál-
nak programokat. További részletek 
a www.vbke.hu oldalon!
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Egyszerre Vidi- és 
Fradi-drukker?

Na, azt azért nem! Bár tény, Somos kol-
léga ezt a munkacímet adta a mostani 
publicisztikának. A fenti mondat még 
akkor sem igaz rám, ha nyilvánvalóan 
szurkolok a Videotonnak, őszintén 
tudok örülni minden győzelemnek – de 
nem a Fradi ellen. Még akkor sem, ha 
már hat éve élek Székesfehérváron, és 
már az első Alba Fehérvár KC (akkor 
Alcoa FKC) – Fradi meccsemen a 
fehérváriaknak szorítottam. Ennek több 
oka is volt, leginkább az, hogy nagyon 
hamar elkezdtem kötődni a kézicsa-
pathoz. De bocsássanak meg nekem, a 
Vidinek nem tudok tiszta szívből szo-
rítani a Fradi ellen, és nem azért, mert 
Pestről jöttem Fehérvárra – mely igazi 
otthonom lett. Hát mit szólna drága jó 
nagyapám – Isten nyugosztalja – aki 
még nagyanyámmal is szembeszállt, 
ha a Fradiról volt szó? Ő soproniként 
imádta a Fradit, s még emlékezett arra, 
amikor jó volt a magyar foci. Teszem 
hozzá gyorsan, hogy a Vidi UEFA-kupa- 
meneteléséről és a Real elleni döntőről 
is ő mesélt nekem először. Azt hiszem, 
tőle örököltem a Fradi szeretetét, és 
ebben – leginkább nagyapám emléke 
miatt – semmi sem ingathat meg. Még 
az sem, ha tudom, hogy ez a Doll nevű 
edző nem edző, és néhány vereséggel 
valamint az ő kirúgásával hosszú távon 
csak nyerne a Fradi. Na de tényleg: mit 
szólna az én drága jó nagyapám, ha 
nem a Fradinak szorítanék? És akkor 
most jöjjön egy diplomatikusnak tűnő 
igény a hétvégi rangadó elé: szülessen 
bármilyen eredmény, legyen nyitott a 
bajnokság az utolsó pillanatig, az első 
két helyen pedig a Vidi és a Fradi álljon 
jövő májusban az utolsó forduló után!

A Vidi biztosan nem lesz kupagyőztes...

...de ha szombaton legyőzi a Ferencvárost, nagyot lép a bajnoki cím felé!

Már „csak” a bajnokságra kell koncentrálni...
néMeTh kRiszTián

Kétszer nem lehet ugyanabba a folyóba 
lépni. Vagy mégis? A Videotont ezúttal is egy 
alacsonyabb osztályú csapat, a Vác búcsúztatta 
a Magyar Kupában a legjobb harminckettő 
között. Ennél csak jobb jöhet a Ferencváros 
elleni csúcsrangadón!

Óbudán a hó hullott, a Vidi meg 
kihullott. Sajnos nem is akárho-
gyan. Pedig nagy volt a fogadkozás 
a tavalyi budafoki fiaskó után!
Még tartott a munkahelyeken az 
ebédszünet, így a derék dolgozók 
az internetes közvetítést figyelve, 
még az étkezőben láthatták a má-
sodosztályú ellenfél első osztályú 
sarkazós gólját. Ugyanezt a csípős 
télben egészen közelről „csodál-
hatták” a helyszínen szurkoló 
piros-kék szimpatizánsok, akik 
nyilván egészen más látványos-
ságra vágytak, de a Vidi csak a 
kapufáig jutott az első félidőben a 
váciak fővárosi albérletében.
Megtörténhet, ami tavaly? A felvetés 
már ekkor sem lehetett alaptalan: 
szinte napra pontosan egy évvel ez-
előtt az akkor még NB III-as Budafok 
ejtette ki a Vidit a Magyar Kupából.
Marko Nikolics a tragédia elke-
rülésére a fordulás után beküldte 
Lazovicsot, így Fiolával, Vargával, 
Hadžić-csal, Suljić-csal, Scsepo-
viccsal és Henty-vel együtt már 
heten játszottak az alapcsapatból. 
Kisvártatva utóbbi helyére Géresi 
is beállt, majd Nego is érkezett. 
Hiába. A meccs hajrájában egy 
kontra után, majd Horváth kapus 

A Videoton különvonatot indít drukkerei részére. A vonat pontosan 17.10-kor indul 
Fehérvárról, ezért fokozottan kérik a szurkolókat, hogy legkésőbb 16.50-re érkez-
zenek az állomásra. A megérkezést követően a Groupama Arénáig rendőri kísérettel 
vonulnak a Vidi-szurkolók, a vonat a mérkőzés után 22.15-kor indul vissza Székesfe-
hérvárra. Az autóval érkező Vidi-drukkerek a Fék utcában állhatnak meg, ahonnan 18 
órától szintén rendőri kísérettel, gyalog közelíthetik meg a stadiont.
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előnyét a Vác, a kilencvenedik 
percben Scsepovics tizenegyese 
csak a gólarányt szépítette: 3-1. De 
ez még így is csúnya!

Vajon átmeneti áramszünet volt 
ez a Vidinél? Hiszen a fehérváriak 
nyolcmeccses veretlenségi szériá-
ban voltak, a szezonban három gólt 
egyetlen egyszer, még az Európa 
Ligában kapott a csapat, és az el-
múlt egy hónapban mindig szerzett 
legalább kettőt. Sőt két hete pará-
dés játékkal ötöt vágtak, szombaton 
pedig a Paksot küldték haza 2-0-val.

lóban búcsúztatta az NB II-es Kis-
várda, ráadásul a zöld-fehérek a 
bajnokságban is botlottak, miután 
kikaptak a Haladás új otthoná-
ban. Thomas Doll a Vidi ellen 
nem számíthat Priskin Tamásra, 
a válogatott támadó szombathe-
lyi kiállítása nyomán hiányzik 
majd az Üllői úti derbiről, viszont 
eltiltását letöltve visszatérhet a 

Az ősz szombati csúcsrangadója 
előtt kijelenthető, hogy a Magyar 
Kupa-szereplés terhe immár 
egyik csapat vállát sem nyomja. A 
Ferencvárost még az előző fordu-

pályára a fehérváriaknál Suljić  
Asmir.
A Videoton emlékezetes mérkő-
zésen aratott diadalt a Ferenc-
város felett augusztus végén. Az 
áramszünettel tarkított (szürkített) 
derbin Pátkai, Scsepovics és 
Stopira góljával 3-1-re nyertek a 
fehérváriak, akik három pontos 
előnnyel várják az év legfontosabb 
találkozóját. Reméljük, koncent-
ráltan...
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Benoît Laporte tavaly szezon közben jött, most idő előtt távozik

Mohammed (13) már megtalálta a közös hangot Chris Hortonnal

Búcsú a Visegrád Kupától és Laporte-tól

Szünet, de nem munkaszünet

TóTh Dániel

soMos zolTán

A Fehérvár AV19 kettős vereséggel búcsúzott a 
Visegrád Kupától, szerdán pedig Benoît Laporte 
vezetőedzőnek is megköszönte eddigi munkáját 
a klub.

Kétgólos hátrányt kellett volna 
ledolgoznia a Nyitra otthonában 
a Fehérvár AV19-nek. A Viseg-
rád Kupa elődöntőjének keddi 
visszavágóján azonban a hazai- 
ak szereztek vezetést, és bár a 
magyar alakulat próbálkozott, az 
egyenlítésnél többre nem futotta 
erejéből. A találkozó vége előtt 
Benoît Laporte kapusa helyett is 
mezőnyjátékost küldött a jégre, 
de a szlovák együttes az üres 
kapuba talált, így 3-2-re nyert, és 
a fináléba jutott.
A kiesés nem maradt következ-
mények nélkül, a klub menedzs-
mentje szerdán felmentette az 
edzőt a munkavégzés alól. Ahogy 
a fehérváriak közleménye fogal-
maz, az új szakvezető személyé-
ről ezzel egy időben előrehaladott 
tárgyalásokat folytat a vezetés. 
Érkezéséig szakmai munkát Clint 
Thornton és Énekes Lajos viszik 
tovább, így várhatóan ők irányít-
ják majd a gárdát az előttünk álló 
hétvégén.
A csapatnak így már csak az 
EBEL-re kell koncentrálnia, 
ahol ugyancsak kisebb gödörbe 
került a székesfehérvári együt-
tes. Legutóbbi három meccsét 

A légiósok létszáma bővült, a magyar kontin-
gens ellenben csökkent az Alba Fehérvárnál. A 
csapat a bajnoki szünetben is javában készül, 
mert a jövő héttől ismét kétfrontos helytállás 
következik. Jó hír, hogy most sok hazai meccse 
jön az Albának.

Alhaji Mohammed leigazolását már 
korábban bejelentették a magyar 
bajnok és kupagyőztes fehérvári 
kosárcsapatnál. Az előző szezon-
ban duplázó Alba sikereiből kivette 
részét az amerikai hátvéd, aki 
egyes és kettes poszton is hasznos 
tagja lehet a rotációnak, amint fizi-
kailag utoléri önmagát. A szerdai 
nyílt edzésen úgy tűnt, a csapat 
jó úton halad efelé, bár ő maga 
mintegy hetven százalékosnak 
mondta pillanatnyi állapotát. Ezzel 
együtt valószínű, hogy a folytatás-
ban a bajnoki meccseken beveti 
őt Dzunics Braniszlav vezetőedző, 
akinek így majd ismét sakkoznia 
kell légiósaival. 
Ismerős helyzet: hat külföldi van 
a keretben, közülük itthon öt 
szerepelhet egy meccsen, ez pedig 
versenyhelyzetet teremt, egyben 
pedig taktikai variációs lehetőséget 
is ad. Ezért is van azon az álláspon-
ton a klubvezetés, hogy senkit nem 
küld el az amerikaiak közül. 
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elveszítette, ráadásul ezek közül 
kettőt hazai jégen. Ezen a mérle-
gen pénteken lehet majd javítani, 
amikor a Villach látogat az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnokba. A 
karintiaiakkal az utóbbi két hét-
ben kétszer mérték össze erejü-
ket, egy győzelem és egy vereség 

a mérleg. A tizenegyedik helyen 
álló Fehérvár AV19-nek nem lesz 
egyszerű dolga, hiszen több jég-
korongozó is sérüléssel bajlódik, 
Aleš Mušič, Olivier Latendres-
se és Szabó Krisztián játéka is 
kérdéses. A pénteki összecsapás 
után vasárnap Klagenfurtba 

látogatnak majd Kógerék, ahol 
ugyancsak nem számíthatnak 
sétagaloppra.
Az Énekes–Thornton-duó tehát 
komoly feladat előtt áll, de talán 
éppen egy ilyen impulzus tudja 
kirántani a fehérváriakat a gö-
dörből!

„A vezetőedző hatásköre, hogy miként 
variál a légiósokkal. Előfordulhat 
sérülés, de lehet formahanyatlás vagy 

taktika is az oka annak, hogy éppen kit 
hagy ki egy mérkőzésen. A keret van 
olyan erős, mint a tavalyi, talán még 

erősebb is.” – mondta Simon Balázs 
ügyvezető. 
Az Alba valóban bő állománnyal 
rendelkezik, olyannyira, hogy a 
súlyos sérülésből felépülő Tóth 
Péter úgy látta, kevés lehetőséghez 
jutna. Ezért közös megegyezéssel 
szerződést bontott Fehérváron, és 
Kaposvárra távozott. Négy szezont 
húzott le az Albában, a szurko-
lók kedvelték, és szívesen várják 
vissza. De legközelebb ellenfélként 
jön, amikor december 12-én pótol-
ják az első fordulóból elhalasztott 
Alba–Kaposvár meccset. 
Az már egy igen sűrű program 
része lesz. Jövő szerdán Minszk-
ben, szombaton itthon a Sopron 
ellen játszik az Alba Fehérvár, és 
decemberben még további négy 
meccs vár a mieinkre. Sőt öt, 
ha továbbjutnak a FIBA Európa- 
kupa második csoportkörébe! A 
bajnoki találkozókat egy kivéte-
lével itthon vívják Lóránték, az 
az egy pedig a MAFC elleni lesz 
Pesten, szóval az sem esélytelen, 
hogy hibátlanul folytassa novem-
beri jó sorozatát az Alba. Ez már 
a táblázaton is a legfelsőbb régió- 
hoz való csatlakozást jelentené, 
amit a rossz szezonkezdet után 
el is vár a háromhetes szünettel 
alaposan kiéheztetett szurkoló-
tábor.
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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.

DECEMBER

1.
PÉNTEK

DECEMBER

2.
SZOMBAT

DECEMBER

3.
VASÁRNAP

DECEMBER

9.
SZOMBAT

DECEMBER

10.
VASÁRNAP

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!


