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Modern libalakoma
Márton-napra

A kertben is készüljünk
a télre!

A szakképzésé a jövő!
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Választókerületi programok

Maroshegy

Brájer Éva

Lakossági fórumot rendeznek 
november 12-én, hétfőn 17 órakor 
a Maroshegyen élőknek a Gár-
donyi Géza Művelődési Házban, 
amin jelen lesz Cser-Palkovics 
András polgármester és Brájer 
Éva, a városrész önkormányzati 
képviselője. A rendezvényen a 
városrészt értintő kérdésekről 
lesz szó, az érdeklődők többek 

Így történt a padovai fegyverszünet

1918-ban a nyugati front összeomlása után, október 29-én a lényegében már nem 
létező monarchia fegyverszünetet kért. Az erről szóló megállapodást háromnapos 
tárgyalás után, november 3-án Padovában írták alá. A monarchia szemszögéből ez 
azt jelentette, hogy fegyverszüneti kéréssel a katonai vezetőknek kell a megfelelő 
szövetséges főparancsnokokhoz fordulniuk. Az olasz fronton Armando Vittorio Diaz 
tábornokhoz. A tárgyalások során az olaszok semmilyen ellenjavaslatot nem fogad-
tak el. A küldöttek beletörődtek a helyzetbe, és november 3-án délután aláírták az 
egyezményt. A monarchiát képviselő Weber tábornok pedig a következőket továbbí-
totta a főparancsnokságra és egyúttal Budapestre is: „A fegyverszüneti feltételeket 
valamint ezek végrehajtási utasítását november 3-án délután 6 órakor mindnyájan 
aláírtuk. (...) A szövetségesek az ellenségeskedést közép-európai idő szerint 
november 4-én délután 3 órakor fejezik be. A végrehajtási utasítás legfontosabb 
kivonatát a következő radiogram útján külön közlöm.” 
A csavar az utolsó előtti mondatban szerepel: vagyis a harcok nem az aláírás pillana-
tában, hanem csak egy nap múlva fejeződnek be. A helyzetet az olaszok kihasználták: 
egy utolsó offenzívát indítottak, és háromszázezer hadifoglyot ejtettek.

Ükapáink emlékére

Az első  világháborús hősökért égtek a gyertyák

Székesfehérvár önkormányzata 
képviseletében Róth Péter alpol-
gármester helyezte el a tisztelet 
virágait az emlékhelyeken. A 
néma megemlékezésen Wilmek 
Tibor és Tanka Csaba, a Fejér 
Megyei Közgyűlés alelnökei, 
Dancs Norbert, a Székesfehérvári 
Járási Hivatal vezetője, Milko-
vich János, a 93. Petőfi Sándor 
Vegyvédelmi Zászlóalj ezredese 
valamint katonai és civilszerve-
zetek képviselői vettek részt.
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Függetlenek maradnak

Ötvenhat mártírjaira emlékeztek

Néma mécsesgyújtással emlékeztek az ötvenhatosos forradalom eltiprására és annak áldo-
zataira vasárnap este az Országalmánál. A nemzeti gyász napján, november negyedikén or-
szágszerte tisztelegtek a forradalom hősei előtt. Hatvankét évvel ezelőtt ezen a napon a szovjet 
hadsereg támadást indított Budapest és a nagyobb városok ellen, vérbe fojtva az október 
huszonharmadikán kirobbant szabadságharcot.                                                                                 B. Z.

Gáspár péter, Kurucz tünde

Látrányi ViKtória, rába Henrietta

November harmadikán, szombaton városszerte ko-
szorúzásokkal emlékeztek a száz évvel ezelőtt aláírt 
padovai fegyverszüneti egyezményre, ami az első 
világháborúban harcoló magyar katonai alakulatok 
fegyveres működésének végét jelentette.

A koszorúzással egybekötött megemlé-
kezések a Szentlélek katonatemetőben 

Az elmúlt hetekben a Fehérvár magazinban 
is olvashattak arról, hogy egyre biztosabb: a 
2019-es önkormányzati választásokon egy „ci-
vil” jelölt mögé rendeződne az ellenzék. Egyre 
biztosabbnak tűnik, hogy a közös jelölt mögé 
sorakozhat majd az MSZP, a DK és a Jobbik, 
valamint csatlakozhat hozzájuk a Momentum. 
A Fehérvár magazin a közgyűlés független 
képviselőit kérdezte meg az összefogásról és 
esetleges csatlakozásukról.

A város ellenzéki erői október eleje 
óta jelennek meg közösen rendez-
vényeken, ezzel is az összefogást 
sugallva. A sajtóban megjelent hírek 
szerint közös polgármester-  
jelöltjük is van: ifjabb Balsay 
István. Mind az MSZP, mind pedig 
a DK városi elnöke korábban azt 
is megerősítette, hogy civilekkel 
és külső szakértőkkel kiegészülve 
közös várospolitikai, városfejleszté-
si programon dolgoznak. 
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kezdődtek, majd a Vörösmarty téren 
folytatódtak a Császári és Királyi 69-es 
Gyalogezred emlékművénél. Emlékeztek 
a Zichy ligetben, a Magyar Királyi 17-es 
Honvéd Gyalogezred emlékművénél, 
majd a Városház téren a 10-es Huszár- 
ezred emlékművénél és a Fekvő katona 
szobránál, hogy a csatatereken maradt 
déd- és ükapák hősies katonai helytállá-
sa, küzdelme ne merüljön feledésbe!

között megismerhetik a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház felújítására 
készült terveket is.

Fáy- és Almássy-telep, vezér utcák

Deák Lajosné

November 12-én, hétfőn tart 
fogadóórát Deák Lajosné. Az 
önkormányzati képviselő 17 és 
19 óra között várja a lakókat a Ki-
rálykút Emlékházban, a Mikszáth 
Kálmán utca 25. szám alatt.

Farkas László, aki 1990 óta, a leg-
hosszabb ideje magabiztosan őrzi 
közgyűlési mandátumát és jelenleg 
független képviselőként szemléli 
az eseményeket, a sajtóból értesült 
ifjabb Balsay István lehetséges 
jelöltségéről. Az ellenzék ötletére 
azt mondja, komolytalannak tartja. 
A politikus szerint ha egy párt vagy 
összefogás jelöltet állít, akkor azt 
fel kell építeni, bemutatni az em-
bereknek: „Én megmondom őszintén, 
nem akarok ebben állást foglalni, én 
nem hiszek benne! Ez most hírnek jó, 
bedobtak egy nevet: ifjabb Balsay Ist-
ván. Jól csengő név a városban, és azt 
gondolják, az emberek erre felkapják a 
fejüket! Igen, biztos, hogy felkapták a 
fejüket, csodálkoznak rajta és mennek 
tovább. A baloldal keresi önmagát!” – 
fogalmazott Farkas László, és azt 
is hozzátette: ő egészen 2008-ig 
baloldali párt tagjaként ült a köz-
gyűlésben, azóta független, nem 
szeretne ezen változtatni, a jövőben 

is így képzeli el tevékenységét a 
városban.

Szigli István szintén független 
képviselőként tevékenykedik 
körzetében. Azt mondja, a baloldali 
összefogással nem foglalkozik, a 
csatlakozáson nem gondolkodik: 
„Az elmúlt évekhez hasonlóan a 
választókörzetem feladataival vagyok 
elfoglalva. Végzem a mindennapi mun-
kámat, nem egy bizonyos időszakra 
készülök, mint mások, így nem tudom 
megítélni, hogy mit jelent ez azon az 
oldalon.” – nyilatkozta lapunknak 
Szigli István.

But Sándor szintén független 
képviselőként ül a közgyűlésben. 
Korábban az Együtt önkormányzati 
képviselőjeként a baloldali frakció 
tagjaként vett részt a munkában, 
áprilisban, a parlamenti választás 
után lépett ki a baloldal közös 
városi frakciójából, ami ezzel meg 
is szűnt. But Sándor megkeresé-
sünkre reagálva az összefogással 
kapcsolatban azt mondja, az 
önkormányzati választásokig még 
nagyon sok idő van, nem tudja, mi-
ként dönt majd: „Egyelőre nem tudok 
konkrétan, személyesen nyilatkozni 
a csatlakozásról, mert túl korainak 
tartom. Egy folyón akkor kell átkelni 
– katonai szakzsargonnal – akár erő-
szakosan, akár máshogy, ha odaérünk 
a partjára.”
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A Klépierre és Székesfehérvár kapcso-
lata az utóbbi időben már korántsem 
volt felhőtlen. A francia cég hosszas 
huzavona után augusztus elején utalt 
át négymillió eurónyi (mintegy 1,3 
milliárd forint), még márciusban 
lejárt kötbért a város önkormányza-
tának, mert nem készült el határidőre 
a Pláza 2 beruházás, amit 2008-ban a 
várossal kötött szerződésben vállaltak.

Eladták az Alba Plazát

Jövőre felújítják és bővítik a fehérvári pláza épületét

Fiers Gábor

Már nem a francia Klépierre az Alba Plaza 
tulajdonosa. A székesfehérvári bevásárlóköz-
pontot a napokban vette meg a magyar-ame-
rikai Indotek csoport. A vételár egyelőre 
nem ismert. Jövőre bővítést és felújítást 
terveznek.

Az Alba Plaza mellett nyíregyházi 
érdekeltségét is eladta a Klépierre 
az Indotek csoportnak, mely ezek-
kel együtt már tizenhárom hazai 
bevásárlóközponttal rendelkezik – 
írta a napi.hu. A magyar-amerikai 
cégcsoport ezzel a kereskedelmi 
ingatlanpiac egyik legfontosabb 
szereplője lett az országban. A 
két cég között nem ez volt az első 
adásvétel, az Indotek korábban 
már a nagykanizsai, a szegedi, a 
zalaegerszegi és a csepeli plázát is 
megvásárolta a franciáktól.
A pontos vételár nem ismert, a lap 
úgy tudja, hogy nem „menekülő 
áron”, és hitel felvétele nélkül sze-
rezte meg a bevásárlóközpontokat 
a budapesti székhelyű cég.
Az Alba Plaza új tulajdonosának 
konszolidált árbevétele tavaly 
tizennégymilliárd forint volt, a 
kereskedelmi ingatlanportfólió-
juk nagysága pedig meghaladja 
a kétszázezer négyzetmétert. A 
cégcsoport többségi tulajdonosa 
Jellinek Dániel, aki a napi.hu 
által kiadott 2018-as lista szerint 
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Ötvenhárom parkoló a színház mögöttTöbbsávos, lámpás körforgalom lesz az Auchan melletti csomópont

A tervek elkészültek, a kivitelezés a napokban kezdődik
Az Auchan melletti körforgalom hatalmas forgalmat bonyolít le, csúcsidőben minden irányban 
visszaduzzasztja a forgalmat, jelentős dugókat okozva. Ezen enyhíthet a tervezett átalakítás. 

bácsKai GerGeLybácsKai GerGeLy

Átadták a színház mögötti munkaterületet, így 
elkezdődhet annak az ötvenhárom férőhelyes 
parkolónak az építése, amit a jelenleg kerítéssel 
határolt murvás terület helyére terveztek. A 
parkolóépítéssel egy időben tizennyolc nagy 
körméretű, előnevelt fát is elültetnek.

A Koch László utcában ezen a terüle-
ten korábban egy parkolóház építését 
tervezte a város, azonban a környéken 
élők egy részének – és a közgyűlés 
baloldali képviselőinek – tiltakozása 
miatt végül ezt elvetették. A felszaba-
duló hatszázmillió forintos európai 
uniós forrás szerencsére nem vész el, 
átcsoportosítással felszíni parkolók 

Székesfehérvár országgyűlési képviselője, 
Vargha Tamás Facebook-oldalán számolt 
be arról, hogy a szaktárca elrendelte az 
„Auchan-körforgalom” jelzőlámpákkal ellátott, 
többsávú körforgalommá való alakítása ter-
veinek elkészítését. Mint írja: „Nagy szükség 
van erre a beruházásra városunk közlekedése 
szempontjából!”
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kialakítására és a kerékpárút-hálózat 
fejlesztésére fordítja a város.
A korábban tervezett parkolóházban 
összesen százharminchét férőhely 
lett volna, a mostani, faültetéssel 
egybekötött parkolófejlesztés során 
pedig ötvenhárom férőhely létesül. 
A parkoló a környéken élőket, az 
okmányirodába és a belvárosba 
érkezőket is ki tudja szolgálni. A 
kivitelezés befejezésének szerződés 
szerinti határideje 2018. december 
31. A beruházás összköltsége ötven-
kétmillió forint. A parkoló építése 
mellett tizennyolc nagy körméretű, 
előnevelt fát is elültetnek, így a jelen-
leginél jóval zöldebb lesz a színház 
mögötti terület.

Jövőre felújítana és bővítene is az új tulajdonos

negyvenkétmilliárd forintos be-
csült vagyonnal a huszonhatodik 
legtehetősebb magyar.
A mintegy kétszáznegyven főt 
foglalkoztató cégcsoport több 
mint százhuszonöt ingatlan felett 
rendelkezik, a beépített és bérbe 
adható terület nagysága összes-
ségében meghaladja az egymillió 
négyzetmétert – olvasható a port-
folio.hu-n.

A csoport terjeszkedésével kap-
csolatban Jellinek Dániel elmond-
ta: mindkét most megszerzett 
pláza eddig is eredményesen mű-
ködött és nyereséget termelt. Arra 
készülnek, hogy korszerűsítik és 
bővítik a két bevásárlóközpontot. 
A munkálatok legkorábban jövőre 
indulhatnak, mert jelenleg sem 
kivitelezői, sem tervezői szabad 
kapacitás nincs a hazai piacon.

Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium felé több jelzés érkezett 
Székesfehérvár részéről is, hogy a 
jelentős forgalomnövekedés miatt 
feltorlódik a sor az M7-es autópálya 
lekanyarodó sávjában, aminek oka 
az „Auchan-körforgalom”, azaz a 8. 
számú főút, a 63-as számú főút és 
a Sárkeresztúri út csomópontjának 
visszaduzzasztó hatása.
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Nem maradhatnak fedél nélkül
A fehérváriak többsége örül, hogy kevesebb a hajléktalan az utcán

A hajléktalanok a törvény bevezetése óta kevesebb holmival járnak

Kurucz tünde

Október tizenötödikén életbe lépett az új „haj-
léktalantörvény”, melynek értelmében tilos 
az utcán életvitelszerűen élni. Ha a rendőrök 
valakit negyedszer is rajtakapnak, és az illető 
nem akar bevonulni a melegedőbe vagy az éjjeli 
menedékre, akkor szabálysértési eljárást indí-
tanak ellene. Nyakunkba vettük a várost, hogy 
kiderítsük, hogyan viszonyulnak a fehérváriak 
és az utcán élők a kérdéshez. Előbbiek – bár 
a szociális érzékenység kézzelfogható, és 
mindenki jót akar a fedél nélkül élőknek – álta-
lában egyetértenek a jogszabállyal, és örülnek 
annak, ha kevesebb a hajléktalan az utcán. A 
legtöbben nem értik a jogszabály ellenzőit: 
miért lenne jobb a hajléktalanoknak kint, mint 
bent? Maguk az érintettek szerint valahogy 
mindig volt, ezután is lesz...

A Rózsaliget és a Vidámparki-tó 
környéke tele van üres paddal és 
minimális privát szférát biztosító 
bokrokkal. A törvény életbe lépése 
előtt A Szabadművelődés Háza 
környékén gyakran lehetett látni 
hajléktalanokat egyedül vagy éppen 
csoportosan szatyorral, matraccal, 
pokróccal. Azóta mintha nyomuk 
veszett volna. Vagy mégsem?

Kevesebben vannak az utcákon 

Fo
tó

k:
 K

iss
 Lá

sz
ló

Kétszázmillió forint a hajléktalanok 
lakhatására

A városban a Kríziskezelő Központnak 
több telephelye van, melyek különféle 
szolgáltatásokat nyújtanak. Ezeken kívül 
a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 
is fenntart egy átmeneti szállót, nappali 
melegedőt és éjjeli menedékhelyet a 
Köfém-lakótelepen. De az önkormány-
zat a hajléktalanok saját lábra állását 
is támogatja. Solymosi Krisztina, a 
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, 
Oktatási és Szociális Intézményi Irodájá-
nak vezetője válaszolt ezzel kapcsolatos 
kérdéseinkre.

Mettől meddig vehetik igénybe az 
utcán élők a szolgáltatásokat?
A Kríziskezelő Központban a 
nappali melegedő reggel nyolc-
tól este hatig tart nyitva, az 
éjjeli menedékhely pedig este 
hattól reggel nyolcig, így az 
ellátást folyamatosan igénybe 
tudja venni bármely rászorult 
hajléktalan személy.
Otthagyhatják a holmijukat?
A Kríziskezelő Központ Nap-
pali Szolgáltató Centrumában 
(amely szomszédos a Sörház 
téri székhelyintézménnyel) 
igény szerint biztosítanak 
érték- és vagyonmegőrzést.

Ha a hajléktalanok közben sze-
reznek munkát, vannak-e olyan 
támogatások, amiket igénybe véve 
lakhatáshoz segíti őket a város?
A Kríziskezelő Központ rendel-
kezik három darab ún. „kilép-
tető lakással”, melyek célja a 
hajléktalanok intézményrend-
szerről való végleges leválá-
sának előkészítése, az önálló 
életvezetésük elősegítése, meg-
teremtése. Mindemellett a köz-
pont a hajléktalanok társadalmi 
és munkaerőpiaci integrációját 
segítő program keretében 2018. 
május 1-től 2020. november 
30-ig megvalósítandó projekt 
keretében kétszázötmillió forint 
felhasználásával segíti lakhatás-
hoz a programba bekapcsolódó 
személyeket. Ezek az emberek a 
lakhatás mellett egyéb kedvez-
ményekben is részesülhetnek, 
például a foglalkoztathatóság-
hoz kapcsolódó költségek vagy 
az étkezési költségek terén is. 
Az önkormányzat a Kríziskezelő 
Központ részére bérlőkijelölési 
jogot biztosított ezen projekt 
megvalósításához négy darab 
önkormányzati lakásra.

„Talán valamennyivel kevesebb 
hajléktalant látni, de régebben itt 
szoktak italozni a padon.” – mutatta 
Papp Jánosné, aki az unokájával 
éppen a hattyúkat és a kacsákat 
szemlélte.

Ha nincs lakás, irány a szálló!

De nemcsak ők figyelték a vizet! 
Néhány méterrel arrébb egy 
kalapos férfi, frissen tisztított 
zakóban bámulta a laptopja 

felett a hullámokat. Mellette 
reklámszatyor. A hátán táska. 
Cserzett arcát már messziről 
észre lehetett venni. „Vajon ő is az 
utcán él?” – merült fel bennünk 
a kérdés. Biztos nem, ahhoz túl 
rendezett, és még számítógép is 
van nála. Kiderült, hogy az első 
benyomásunk volt a helyes. 
„Elváltam. A feleségem és a gyere-
kek maradtak a házban. Ha kifizet-
tük volna a bankot meg a szocpolt, 
ha elkezdtünk volna osztozkodni, 
akkor mindenki mehetett volna a 
híd alá. Inkább fogtam magam és 
eljöttem. Két éve járom az orszá-
got. Olyan munkákat vállaltam el, 
ahol szállást is adtak. Most éppen 
munka nélkül vagyok. Mivel nincs 
lakásom, és a törvény előírja, 
bementem a szállóra.” – mondta 
az ötvenes férfi, aki szerint a 
szállón a körülmények viszony-
lag kielégítőek. – „Megfordultam 
olyan munkásszálláson, ahol 
sokkal rosszabb feltételek voltak. 
Ugyanakkor azt érzem, hogy innen 
nagyon nehéz kijutni. Én azért 
kéregetek, hogy vehessek egy busz-
jegyet, és kimehessek állásinterjúra 
a város szélére, az ipari parkba. 
Mivel le vagyok százalékolva, bár-
milyen munkát nem végezhetek. 
Dolgoztam két hónapig gyárban, 
de nem bírtam a monotonitást. 
Meg olyan feladatot is szeretnék, 
ami inspirál.” 

A férfi mindig figyel arra, hogy 
ápolt legyen. Ma reggel is egy 
kávéért kapott kölcsönbe borotvát, 
hogy megszabaduljon a szakál-
lától. Vagy száz helyre elküldte 
az önéletrajzát, sőt még szociális 
bérlakásra is beadta a pályázatát, 
amiben leírta, hogy hajléktalan, és 
a munkavállalását nagyban nehezí-
ti, hogy csak a szállón tud aludni. 
Ha valakinek a lakcímkártyáján a 
krízisközpont címe áll, akkor nagy 
valószínűséggel be sem hívják.

Gondot okozhat a napi fürdés

A Sörház tér felé vettük az irányt. 
A krízisközpont előtt néhány férfi 
álldogált. Cigarettáztak.

„Nem nagyon látjuk itt már őket, 
legfeljebb a buszpályaudvaral szem-
közti parkban. Nekik nincs hol élniük! 
Úgy tudom, hogy a hajléktalanszállók 
tele vannak, az albérletet meg nem 
tudják kifizetni. Meg ha keresnek egy 
kis pénzt vagy koldulnak, azt is sokan 
cigire vagy alkoholra költik. Valahol 
sajnálom őket, mert hát én is ember 
vagyok. Meg sosem lehet tudni, ki 
hogyan kerül az utcára.” – magyaráz-
ta a fiatal Zódor Alexandra. A lány 
barátnője, Lévai Anett is hasonló 
véleményen volt: őt alapvetően nem 
zavarja az utcán élők látványa, de 
ha megszólítják vagy pénzt kérnek 
tőle, az már egészen más tészta. 

„Törvény ide vagy oda, én azt vettem 
észre, hogy sokkal többen nem 
lettünk. Aki sokáig az utcán élt, nem 
vagy csak nehezen tudja az itteni 
szabályokat betartani. Nem kell nagy 
dolgokra gondolni! A kötelező napi 
fürdés is egyeseknek gondot okoz! 
Inkább elmennek a város szélére, 
olyan helyekre, ahol nincsenek szem 
előtt.” – fejtette ki Varényi József, 
aki az ötvenhatos forradalom alatt 
született a tököli rabkórházban. 
Később állami gondozásba, majd 
nevelőszülőkhöz került. Felnőtt-
ként dolgozott rendőrként, de 
még a vasúton is. Megnősült. 
Elvált. A neve a tudta nélkül vala-
hogyan rákerült a ház adásvételi 
szerződésére, és mivel már nem 
élt sem az anyja, sem pedig az 
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Elengedték az elsőt

Október 26-án volt az első hajléktalanokkal foglalkozó tárgyalás a Székesfehérvári 
Járásbíróságon, amit rögtön fel is függesztettek, mert a bíró szerint az új jogszabály 
ütközhet az alaptörvénnyel. Így a fedél nélkül élő férfit elengedték. Azóta visszatért 
az utcára, jellemzően a belváros környékére. Nyomát bárki követheti, de ennek 
részletezése nyomdafestéket nem tűr.

ŐRIZZE MEG MOZIJEGYÉT,
MERT AZZAL 10% KEDVEZMÉNNYEL VÁLTHAT BELÉPŐT
A DECEMBER 28-I DIÓTÖRŐ CSALÁDI BALETTRA A VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZBA!

Szükség van a hajléktalanok munkájára!

Vannak olyan cégek a városban, akik 
foglalkoztatnak hajléktalanokat. Az 
egyik ilyen a Városgondnokság. A 
fedél nélküliek alkalmazásáról Bozai 
Istvánnal, a cég ügyvezető igazgatójával 
beszélgettünk.

Hány hajléktalan dolgozik jelen-
leg a cégnél?
A Városgondnokságnál dol-
goznak hajléktalan kollégák. 
Nagyjából nyolc-tízen, de pon-
tosan nem tudom, mert nem 
vezetünk erről statisztikákat. 
Nem teszünk különbséget az al-
kalmazottak között. Vannak kö-
zülük olyanok, akik több éve itt 
vannak. Elsősorban a közterü-
let-takarításban és a parkfenn-
tartásban vesznek részt. Először 
ők is a betanított munkával 
kezdenek, majd amint megszer-
zik a gépkezelői képesítést, már 
tudnak előrelépni.
Milyen nehézségekkel kell meg-
küzdenie egy fedél nélkül élőnek, 
ha újra munkába áll?
A kollégákkal azt tapasztaltuk, 
hogy nagyon nehéz nap mint 
nap kora reggeli időpontban, 
munkaképes állapotban megje-
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lenniük. Ráadásul aki több évig 
az utcán él, testileg sem bírja az 
elején a fizikai munkát, ezért 
nekik könnyebb feladatokat 
kell adni. Például ők tartják a 
ponyvát a kaszálók mellett vagy 
a fűnyesedéket gyűjtik össze, 
esetleg közterületen söpörnek.
Tervezik-e, hogy még több hajlék-
talant foglalkoztassanak?
Igen, mert szükség van a mun-
kájukra! Nemrég tárgyaltunk 
a krízisközpont igazgatójával, 
hogy jövőre szeretnénk egy 
hajléktalanok foglalkoztatását 
támogató programot megpá-
lyázni és elindítani. Ennek 
keretében szeretnénk a fedél 
nélkülieket többféleképpen 
is segíteni: például az alsóru-
házatot is biztosítanánk vagy 
hetente fizetnénk. A megvaló-
sításhoz szükség lenne egy haj-
léktalanmentorra, aki megérti 
a fedél nélküliek problémáit, 
segít nekik például bank-
számlát nyitni. A részleteket 
most dolgozzák ki a kollégák. 
Nagyon bízom benne, hogy 
jövő tavasszal el is tud indulni 
a program!

apja, egyenes út vezetett az utcá-
ra. Ennek már tíz éve. József ettől 
függetlenül még nem mondott le 
arról, hogy újra normális, emberi 
körülmények között éljen. Hogy 
hogyan, arról azonban fogalma 
sincs.

Rontják a városi összképet

A Fórum tér és a lakótelep felé 
közeledve egyre több szatyros, 
feltűnően andalgó férfira és nőre 
lettünk figyelmesek. Általában a 
fás-bokros részek környékén sé-
tálgattak. Néha leültek egy padra, 
majd pár perc után ismét tettek egy 
kört. 

az embereknek be kell menniük a szál-
lóra.” – fejtette ki Góg Attila. 

„Volt arra példa, hogy az egyik panel 
előtti padon teljesen részegen feküdt 
az egyikük. Mikor magához tért, 
négykézláb mászott el a legközelebbi 
bokorig. Hirtelen nem tudtam, hogy 
sírjak vagy nevessek.” – mesélte a 

hölgy, aztán hozzátette, hogy az 
egyik panelben lakik egy néni, aki 
figyel arra, hogy a hajléktalanok ne 
a ház oldalába piszkítsanak, mert 
sajnos ez is gyakori probléma.
Egy parkkal arrébb találkoztunk 
Marival, aki hangsúlyozta: ő nem 
hajléktalan. Szerinte az utcán élők 
többsége a szállókon összeverődő 
balhés társaságok miatt nem szívesen 
megy be: „Voltam én már bent. Önök is 
bemehetnek! A folyamatos veszekedések, 
kötekedések, lopások senkinek sem hiá-
nyoznak. Ki tud ilyen emberekkel együtt 
élni?” – magyarázta Mari, aki szerint 
a rendőrök általában elnézőek velük, 
bár íratlan szabály, hogy nem ajánlott 
a Fő utcára beköltözni. Helyette sok-
kal inkább egy félreeső, természetkö-
zeli helyet kell választani, hiszen az 
erdő végül is mindenkié.

A járókelők elmondták a véle-
ményüket róluk: „Az utcán élők 
látványa, életmódja rontja a város 
összképét, ezért nagyon örülök a 
hajléktalantörvénynek, hogy ezeknek 

Bálint Csongor István is egyetért 
az új jogszabállyal, igaz, eddig 
sem csinált különösebb gondot 
abból, ha egy „csöves” ott feküdt 
a padon. Elment mellette és kész. 
Addig nem problémázott, amíg 
őt sem piszkálták: „A hajléktala-
nokat állami támogatással vissza 
lehetne integrálni a társadalomba. 
Ugyanakkor egy szintet meg kell 
húzni, nehogy egyesek visszaéljenek 
a rendszerrel.”

Alkalmi WC a panel oldalában 

Egy negyven-ötven év körüli 
asszony szerint a törvény életbe 
lépése óta érezhetően kevesebb 
hajléktalant látni. Bár a környék-
beli kocsma közülük sokakat úgy 
vonz, mint éjjeli lepkét a fény: 
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A városházán hivatali időben láto-
gatható a műtárgy, de advent idején 
hétvégén is bárki megtekintheti a 
hivatal első emeleti aulájában.

A Városházán látható a nyolcszáz éves korpusz

Szent Imre ünnepén a városházán mutatták be a nagyközönségnek a Szent István-székesegy-
házban megtalált román stílusú, nyolcszáz éves limoges-i korpuszt

Az értékes leletről Reich Szabina régész vetítéssel egybekötött előadást tartott

bácsKai GerGeLy

Hétfőtől bárki megtekintheti a nyolcszáz éves, 
zománcberakású limoges-i korpuszt. A Szent 
István-székesegyházban végzett régészeti 
feltárások során előkerült emléket a Városházán, 
a Szent Korona hiteles másolatával szemben 
helyezték el. A limoges-i korpusz a bazilika belső 
felújítását követően a templomban lesz látható.

A bazilikában három hónapja tar-
tanak a belső ásatások. A feltárást 
– mely tisztázta a területen álló 
középkori templomok építéstörté-
netét – Reich Szabina régész vezeti. Fo
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NOVEMBER 18. 
VASÁRNAP 17:00

SÓSTÓI STADION 

AZ   ALBA  REGIA  SZIMFONIKUS  ZENEKAR   BEMUTATJA

Jegyár: 2500 Ft   |   Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, a Fehérvári Jegyirodában 
és a Vörösmarty Színházban a zenekar jegypénztárában: Székesfehérvár, Fő utca 8., 

+36 70 509 8805, Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

Műsorvezető: KOZÁRY FERENC
Vezényel: KOLLÁR IMRE

VENDÉGEINKET 
16:00 ÓRÁTÓL 

STADIONBEJÁRÁSRA 
VÁRJUK!

A leletek az Árpád-ház koráig tar-
togatnak érdekességeket, közülük 
a legértékesebb az a zománcbera-
kású kegytárgy, amit Dél-Francia-
országban, a tizenharmadik század 
első felében készítettek. A korpusz 
valószínűleg kereskedelmi úton 
került Székesfehérvárra, vagy az 
itt szolgáló francia klérikusok egyi-
kének a tulajdonában állhatott. A 
ritka lelet is bizonyítja, hogy a bel-
városban egykor jelentős egyházi 
épület állt: a korpusz a szentélyen 
belül, az oltár körül került elő a 
feltöltési rétegben.

„A kiállítás célja, hogy minél többen 
megcsodálhassák a korpuszt, ami néhány 
centire a lábunk alatt volt évszázadokig 
a bazilikában.” – mondta Cser-Palko-
vics András. A lelet bemutatóján a 
polgármester köszönetet mondott 
a régészek csapatának a munkáért, 
a püspökségnek pedig azért, hogy 
lehetővé tették az ásatást.
Spányi Antal felelevenítette, hogy 
amikor a bazilika tetőszerkezete meg-
roggyant, válságos időket éltünk át, 
de Isten a bajt jóra fordította, és azóta 
a tetőszerkezeten kívül a homlokzat 
is megújulhatott, és elkezdődött a 
belső restaurálás: „Ha egyszer egy 

ilyen komoly felújítási munka kezdődött, 
célszerű volt a templom belsejében is 
lehetővé tenni a feltárást, és megnézni, 
mit is rejt ez a titokzatos hely, ahol Szent 
István kora óta keresztények imádkoztak. 
Készséggel járultunk hozzá a régészeti 
feltáráshoz. A korpusz nemcsak egy ér-
tékes régészeti lelet, hanem egy szakrális 
tárgy is, ami az épület felújítása után a 
templomban kap majd helyet.”
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Készíts hajlékot a szent családnak!
Tizenhatodik alkalommal hirdette meg a 
Betlehemi szép csillag pályázatot a Fehér-
vári Kézművesek Egyesülete, a Szent Donát 
Alapítvány és a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház. A pályaműveket november 
26-án és 27-én lehet leadni, a díjátadó és 
kiállításmegnyitó december 1-jén lesz.

A vigasztalás evangéliuma

Harangszóval vette kezdetét mindenszentek napján az az ökumenikus megemlékezés, amit a 
Béla úti temető díszravatalozójánál tartottak. Virágokkal és mécsesekkel emlékeztek halotta-
ikra a fehérváriak.                                                                                                                                        D. R.
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Ima a Don-kanyar hőseiért
Halottak napján Pákozdon, a Don- 
kanyar emlékkápolnánál celebrált 
szentmisét a székesfehérvári megyés 
püspök. Az egybegyűltek a katonahősök 
lelki üdvéért imádkoztak. A Mészeg-he-
gyen épült Doni emlékkápolna volt az 
első olyan hely hazánkban, ahol kegye-
lettel lehetett emlékezni az elesett ka-
tonákra. Az emlékkápolnánál évről évre 
szentmisét tartanak, melyen katonai 
tiszteletadás mellett emlékeznek meg 
a világháborúkban elesett áldozatokról 
valamint az ötvenhatos forradalom és 
szabadságharc hőseiről.                 N. R.Ké
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Koncert az emlékezés napján

Koncert a tisztelet hangján

A klasszikus kézműves betlehemektől az újragondolt jászolig minden pályázat teljesebbé teszi 
az adventi várakozást

A legkisebbek munkáit is várják

Vakler lajos

A Ciszterci templomban Gounod és Bizet művei- 
vel várta a klasszikus zene kedvelőit halottak 
napi koncertjére az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar. A hangversenyen a zenekart Ács János 
vezényelte. 

Gounod Requiem és Ave Maria 
című műve és Bizet Agnus Deije is 
felcsendült november 4-én a Cisz-
terci templomban az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar előadásában. 
Az est dirigense Ács János volt. A 
koncerten kiváló szólistákat is kö-
szönthettünk: Kertesi Ingrid (szop-
rán), Megyesi Schwartz Lúcia (alt), 

Ké
p:

 Zs
id

ay
 Á

dá
m

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a a
rc

hí
v

Csapó József (tenor) és Jekl László 
(basszus) előadásában hallgathatta 
meg a közönség a két korszakos 
zseni műveit. 
Kertesi Ingrid a koncert előtt úgy 
fogalmazott: számára Bizet és 
Gounod elhunytakra emlékező al-
kotásai mindig különleges kihívást 
tartogatnak, méltóságot és felelős-
séget rejtenek. 
A koncerten közreműködött az 
Alba Regia Vegyeskar, az Ars Mu-
sica Vegyeskar, a Primavera Kórus 
és a Vox Mirabilis Kamarakórus is 
Horányi Ottilia, Szabó Adrienn, 
Zemlényi Katica és Kneifel Imre 
vezényletével.

A pályázat célja, hogy segítse 
a Jézus születésének ünnepére 
való méltó felkészülést, éltesse 
és felmutassa a magyar szakrális 
népművészet gazdag hagyomá-
nyait, ösztönözze a gyermekek és 
felnőttek alkotókedvét.

A pályázaton ifjúsági és felnőtt 
kategóriában hivatásos kézmű-
vesek és műkedvelő alkotók, 
alkotócsoportok egyaránt részt 
vehetnek. Nevezni lehet termé-
szetes anyagokból (például textil, 
üveg, fa, papír, csutka, csuhé, 
vessző, fém, agyag, gyapjú, bőr, 
élelmiszer), kizárólag kézműves 
kivitelezéssel készült betlehemi 
jelenetekkel. A pályázatra maxi-
mum három alkotás adható be, 

melyek az eddigi Betlehemi szép 
csillag kiállításokon még nem 
szerepeltek.
A pályaműveket november 26-án, 
hétfőn és 27-én, kedden 9 és 17 
óra között lehet beadni a Szent 
István Hitoktatási és Művelő-
dési Házban. Ugyanitt lesz a 
legszebb alkotások kiállításának 
megnyitója és a díjátadó ünnep-
ség december 1-jén, szombaton 
14.30-kor.
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a 
jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a 

biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának 

segítése;
• segédmunkák végzése (árokásás, falazás, betonozás, 

szivattyúzás, stb.);
• munkavégzés során szükséges anyagok szállítása.

Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;

Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó, 
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 

fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Amit kérünk:
• folyadék, légnemű anyagok szállítására szolgáló csővezetékek, 

vezetékhálózatok és ezeket kiszolgáló berendezések építése, 
összeállítása, javítása és karbantartása;

• víz- és gázvezeték, központi fűtés és csőhálózat rendszerének 
előírás szerinti elkészítése, a víz- és gázvezetékhez 
tartozó berendezések üzembe helyezése, beszabályozása, 
karbantartása és javítása;

• szakirányú szakmunkás végzettség.

Előny lehet:
• hasonló területen szervezett szakmai tapasztalat;
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A szakképzésé a jövő!

Kevesen tanulnak szakmát, pedig ma egy festő, ács, kőműves vagy burkoló biztosan és jól meg 
tud élni

rába Heniretta

Magyarországon és városunkban is magas a 
munkaerőhiány, ami leginkább a szakember- 
hiányt jelenti. Az Európai szakképzési hét 
minden évben lehetőséget nyújt a diákoknak 
arra, hogy megismerkedjenek a szakmákkal. A 
Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziumban 
többek között a jövő építményeivel, az okoshá-
zakkal ismerkedhettek az érdeklődők.
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Londoni gyakorlaton voltak a hunyadisok

Az Erasmus+ projekt keretében a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium diákjai háromhetes szakmai 
gyakorlatra utaztak Londonba. Az informatikai és ügyviteli szakirányon tanuló diákok több 
munkahelyen dolgoztak a három hét során. A londoni tapasztalat a nyelvi kompetenciavizsgá-
jukhoz is nagy segítséget jelenthet.
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A Vörösmartyban nagy figyelmet 
fordítanak arra, hogy az iskolában 
tanulható szakmákat népszerűsítsék: 
„Ma minden szakma hiányszakma, az 
építőiparban is nagyon sok ilyen hiány- 
területet tudunk felsorolni. Nálunk 
zömmel ilyen szakmákat tanítunk. A 
szakképzési hét keretében megismertetjük 
a gyerekekkel azokat az újdonságokat, 
innovációkat, amiket néhány év múlva 

ők is alkalmazni fognak.” – mondta 
Szépné Holczer Piroska igazgató. 
A hét első szakmai előadásán a 
diákok az okosházakkal, a számító-
gépes intelligenciát igénylő építmé-
nyekkel ismerkedhettek meg. 
A szakképzés fejlődése, a diákok 
figyelmének felkeltése a szakmun-
ka iránt a város önkormányzata 
számára is kiemelt feladat: „Ipari 
város Székesfehérvár, az ország 
egyik gazdasági erőcentruma, ahol a 

szakképzés is igen erős és folyamato-
san fejlődik. Nagyon fontos, hogy a 
fiatalok figyelmét felhívjuk arra, hogy 
igenis érték, ha valaki szakmát választ 
és szakmát tanul.” – hangsúlyozta 
Mészáros Attila alpolgármester.
Az Európai szakképzési hét számos 
rendezvénnyel várta a diákokat. A 
tanulók többek között asztalosver-
senyen vesznek részt Győrben, és 
egy építőipari szakmai kiállításra is 
ellátogattak.
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A lengyel függetlenség napja

A kiállítást a lengyel nagykövetség konzuli osztályának vezetője, Marcin Sokołowski, Szikora 
János színházigazgató és Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg

Ewa Dałkowska 2008 óta a varsói Nowy Teatr tagja, kétszer nyerte el a Kaliszi Nemzetközi Szín-
házi Fesztivál díját

noVáK rita

A magyar-lengyel barátság jegyében ünnepel-
tek hétfőn a két nemzet képviselői Székes-  
fehérváron. A Vörösmarty Színházban Lengyel-
ország önálló államiságának százéves évfordu-
lója alkalmából kiállítást is szerveztek.

A modernkori lengyel állam meg-
alapításának századik évfordulója 
alkalmából november 5-én Kazimi-
era Iłłakowiczówna Ösvény az út 
mellett című monodrámáját Ewa 
Dałkowska lengyel színművésznő 
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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. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

•	 Székesfehérvár, Sarló u. 16. 8/49. szám 
alatti , 53 m2 alapterületű, részben felújított , 
2 szobás, távhővel ellátott lakás. 
Irányár: 19,5 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását (már 10.000,- Ft+áfa 
összegtől)!

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

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

mutatta be a Vörösmarty Színház 
színpadán. A darab egy ellentmon-
dásokkal teli katona életét idézi 
fel, akiből az idők során a függet-
lenségi mozgalom vezére lett. Az 
előadás egyetlen szereplője az az 
Ewa Dałkowska volt, aki a lengyel 
állami vezetők repülőgép-szeren-
csétlenségéről szóló film főszerepét 
is játszotta. 
A művésznő nagy lelkesedéssel 
mesélt lapunknak az ünnepről és a 
két ország kapcsolatáról: „Nagyon jó 
érzés, hogy a magyar-lengyel barátság 

ennyire régi, hosszú évekre nyúlik 
vissza, de ma is kézzelfogható. Amikor 
megérkeztem, azonnal éreztem a szim-
pátiát, sugárzik a szeretet a lengyel 
emberek iránt, fantasztikus itt lenni! 
Dicséret illeti a magyar népet ezért és 
a mai rendezvényért is, mellyel tovább 
mélyíthető a kapcsolat a két ország 
között.” 
Az előadás előtt nyílt meg A füg-
getlenség útjai – Polonia restituta 
1918” címmel a Lengyel Kutató-
intézet és Múzeum összeállításá-

ban készült vándorkiállítás, mely 
november 28-ig látható a teátrum 
emeleti galériáján. A megnyitón 
Marcin Sokołowski lengyel konzul 
emlékeztetett arra, hogy a bolsevi-
kokkal vívott döntő csata előtt két 
nappal alapvető fontosságú volt a 
Csepel gyárból érkezett jelentős 
lőszerszállítmány, mellyel tovább 
harcolhattak államuk szabadságá-
ért. Ez a történet is jól példázza, 
hogy a két nép mindig számíthatott 
egymásra.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

INFORMATIKUS, RENDSZERGAZDA
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó hangu-
latú, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 

fizetés és a számos béren kívüli juttatás. 
Főbb feladatok:

• rendszergazdai tevékenység;
• Microsoft operációs rendszerek, Office- és egyéb alkal-

mazói programok teljesítése, hiba elhárítása, felhasználók 
támogatása;

• számítógépek és perifériák rendszergazdai felügyelet, hiba 
detektálás és elhárítás.

Amit kérünk:
• minimum középiskolai szakirányú végzettség;
• számítógép rendszerek, hálózatok, Microsoft Windows 

és Office termékek ismerete, hardver ismeretek;
• angol alapfokú nyelvismeret;
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• Cisco és/vagy Microsoft vizsgák vagy ezek ismerete

Szakmai gyakorlat nem feltétel, pályakezdők, illetve 
az ellátandó feladat iránt fogékony „pályaváltó” jelöltek 

jelentkezését is várjuk.

A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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Állj pályára!

Formáljuk a jövőt és átalakítjuk a világot!

A Városház téren megismerhetjük az utóbbi évek magyar mérnöki alkotásait

scHéda sziLVia

Utak, hidak, az életünk részeként funkcionáló 
különféle építmények jelentek meg tablókon 
a belvárosban, hogy az építészmérnöki hivatás 
szépségeit szélesebb körben is megismerhes-
sék a járókelők. A Városház téren megcsodál-
ható plakátkiállítás célja, hogy rávilágítson a 
mérnöki szakma fontosságára.

A Formáljuk a jövőt és átalakítjuk 
a világot! elnevezésű jubileumi 
köztéri tárlat Budapest, Veszprém 
és Tatabánya után érkezett a szé-
kesfehérvári Városház térre. 
„Szinte minden nap tudunk újat 
létrehozni, ami hosszú évszázadokig 
megmarad utánunk. Ezt szeretnénk 
megosztani a belvárosba látogatókkal 
is.” – mondta Szepes András, a Fe- 
jér Megyei Mérnöki Kamara elnöke. 
A város mindig örömmel ad 
helyet és lehetőséget a hasonló 
kezdeményezéseknek: „Szeretnénk 
felhívni a figyelmet a mérnöki munka 
fontosságára, kicsit reklámozva is 
ezt a hivatást és annak választását a 
fiatalok körében!” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter a megnyitón.
A vándorkiállítás november 11-ig 
látható városunkban, majd Békés-
csabán, Kecskeméten, Győrben, 
Szolnokon és Baján is bemutatják 
a következő hetekben.
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szemüvegkeretek
már    forintért

akár 20- 
kedvezménnyel

Az akció 2018. november 1-től visszavonásig érvényes. 
Az akciókban szereplő lencsék és keretek meghatározott 
kollekcióból választhatóak. A kedvezmény és a választék 
üzletenként és típusonként eltérő lehet. Csak komplett 
szemüveg készítése esetén érvényesíthetőek a 
kedvezmények! Más akcióval nem vonhatóak össze!

Ezzel a címmel rendezi meg pályaválasztási kiállítását a 
Fejér Megyei Kormányhivatal. A Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségén, a 
Seregélyesi út 123. szám alatt közel száz kiállító várja 
a családokat. A megyében működő közép- és felsőfokú 

oktatási intézmények, munkáltatók hasznos információkat 
nyújtanak a végzős általános iskolásoknak a továbbtanu-
láshoz, a szakmaválasztáshoz. November 9-én, pénteken és 
november 10-én, szombaton várják az érdeklődő fiatalokat, 
szüleiket és tanáraikat.
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Szívügyünk Fehérvár! – megtelt a sportcsarnok

A szűrőnapra érkezőket közel száznegyven kórházi szakember segítette a vizsgálatok alatt

A legkülönfélébb vizsgálatokon, tanácsadásokon vehettek részt az ötödik alkalommal életre hívott szűrőnapon

Látrányi ViKtória
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Minden évben nagy érdeklődés övezi a város 
legnagyobb prevenciós egészségügyi rendez-
vényét, a Szívügyünk Fehérvár szűrőprogramot. 
Az önkormányzat és a kórház évek óta meg-
szervezi ezt a napot. Az idei programnak is az 
Alba Regia Sportcsarnok adott otthont. Kígyózó 
sorokban álltak szerdán a szűrésre érkezők.

Vizsgálatok és tanácsadások 
sokaságán vehetett részt bárki és 
találkozhatott kötetlen körülmé-
nyek között a szakorvosokkal. Az 
egészséges életmódra nevelés, a 
megelőzés és az egészségmegőrzés 
fontosságát hangsúlyozza évről 
évre a Szívügyünk Fehérvár! szűrő-
program. 
„Joggal és okkal beszélünk sokat az 
egészségről, az egészségmegőrzés fon-
tosságáról, a prevencióról, a szűrővizs-
gálatok jelentőségéről, de a beszéden 
túl a tettek is számítanak! Ezért törek-
szünk arra, hogy évről évre egy nagy 
szűrőnapot szervezzünk, illetve hogy 
emellett minden városrészben legyenek 
térségi szűrőnapok is.” – nyilatkozta 
lapunknak Cser-Palkovics András 
polgármester. 
A szűrőnapra érkezőket közel 
száznegyven kórházi szakember 
segítette a vizsgálatok alatt. A 
betegségek felszínre kerülése 

Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya – az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®.  A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 7  
Atlasprof® specialista van, aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint hat éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart 
Székesfehérváron november 12-én (hétfőn) 17 órakor 
a Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III. Béla Király tér.1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

érdekében nézték többek között a 
laboradatokat, például a vércukor- 
és koleszterinszintet, a légzőszervi 
kapacitást, a csontsűrűséget, de 
akár stressz-szűrésen is részt ve-
hettek az érdeklődők. A szűrőnap 

elsősorban a megelőzésben játszik 
fontos szerepet. 
Az önkormányzat és a kórház 
néhány éve kísérleti jelleggel szer-
vezte meg az első ilyen szűrőprog-
ramot, az óriási érdeklődés, a több 

ezer résztvevő azóta is, évről évre 
folytatásra ösztönzi a szervezőket. 
Csak tavaly közel két és félezer  
szűrővizsgálatot végeztek el a prog-
ram keretében. A rendezvényen 
minden megvizsgált személy egy 
papíron kapta meg az eredménye-
ket. Abban az esetben, ha eltérést 
tapasztaltak a szakemberek, a házi-
orvos vagy a szakrendelő felkeresé-
sét javasolták a páciensnek.
A szűrőnaphoz kapcsolódóan 
képzőművészeti pályázatot is hir-
dettek az óvodáknak. A gyerekek 
bármilyen technikával elkészít-
hették alkotásaikat az egész-
ség, az egészségmegőrzés és az 
egészséges táplálkozás jegyében. 
Az eredményhirdetésre szerdán 
került sor. Az első helyen a Hosz-
szúsétatéri Óvoda, a másodikon 
a Zombori úti Szivárvány Óvoda, 
míg a harmadik helyen a Szivár-
vány Óvoda Püspökkertvárosi 
Tagóvodája végzett. A díjakat 
Törő Gábor országgyűlési kép-
viselő adta át, a díjátadón részt 
vett Östör Annamária egészség-
ügyi és sporttanácsnok és Tanka 
Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke is.
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Márton-napi Szoknyamese
Programok november 9-től 18-ig

szabó petra

Látogatható kiállítások

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol

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

Herendi kerámiát, teljes hagyatékot!

Kiszállás
díjtalan!

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

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Fehérvári Civil Központ 

(Volt Technika Háza) Székesfehérvár, Rákóczi út 25. 
Ideje: November 10-én szombaton 11-18 óráig, 

november 11-én vasárnap 9-17 óráig.
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény, 

12 havi kamatmentes részlet. 
www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

Fogászat, másképp
Tudja azt, hogy egy fogpótlás 

mitől lesz a sajátja?
+36 70 948 8833
www.ekvident.hu

November 9.
Márton-napi bornapok
10 óra, Alba Plaza
November 9. és 11. között mindhá-
rom napon 10-től 18 óráig kóstolhat-
ják a látogatók a legkiválóbb móri 
borokat. Márton-napi libaétkekkel is 
készülnek az ételudvarban. 

Vászonszövő műhely
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete alkotóháza
A szervezők várják az érdeklődőket, 
azokat, akik tudnak szőni és azokat 
is, akik még nem találkoztak ezzel a 
népi mesterséggel.

A remény és szépség napja
16 óra, Igéző
Önkéntes hennafestők készítenek 
hennadíszeket a kemoterápia során 
hajukat veszített érintettek számára 
biztonságos, természetes hennával. 
A program ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Jelentkezni lehet a www.
remenyszepseg.hu oldalon.

Téli tárlat
18 óra, Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Tár-
sasága csoportos kiállítása a Peli-
kán Galériában. Köszöntőt mond 
Cser-Palkovics András polgármester. 

A tárlat megtekinthető december 21-
ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Vallomás a szerelemről
November 9. 18 óra, Művészetek Háza
Müller Péter előadása arról, hogy a 
szerelem kortalan és örök is lehet.

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Harcsa Veronika énekes és Gyémánt 
Bálint gitáros közös koncertje.

Gustave Tiger, Mayberian Sanskülotts
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 10.
Hajtogassunk csillagokat!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára
Az érdeklődők megismerkedhetnek 
a papírhajtogatás művészetével Hor-
váth Hella vezetésével.

Esküvőkiállítás
10 óra, Novotel
Minden, ami egy esküvőhöz kell, egy 
helyen, két napon keresztül.

Los Andinos – harmincöt éves jubile-
umi koncert
16 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Két előadás egy napon 16 és 19 órai 
kezdéssel.

Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozással, gyermek-
játszóval és táncházi mulatsággal. 
Muzsikál a Galiba zenekar.

Szendi Gábor: A paleolit táplálkozásról
18 óra, Paleoközpont

November 11.
Évadzáró
10.30, Katonai Emlékpark
Program:
10.30: Renato Piccilli olasz szobrászmű-
vész minden háborúban elesett tisztele-
tére és emlékére állított emlékművének 
bemutatása
11.11: emlékezés a háborúk áldozataira 
a nemzetközi gyertyagyújtási akció 
részeként
10 óra: felderítők napja
10 óra: statikus kiállítás – fegyverek és 
felszerelések
13 óra: előadás a százéves ejtőernyőzésről
14.30: ejtőernyő-lobbantás, ernyőhajto-
gatás (megfelelő időjárás esetén)
16 óra: a IX. évad ünnepélyes zárása

Szoknyamese – Buboréka bábszínház
11 óra, Igéző
A két lány és a vasorrú banya című 
magyar népmese nyomán.

Színek és fények
Aranybulla Könyvtár olvasóterme
Kovácsai Gabriella üvegfestő kiállítása. 
Megtekinthető november 9-ig.

Tamaskovics György kiállítása
Kisfaludi Közösségi Ház
Faintarzia-tárlat. Megtekinthető: 
november 18-ig.

Az én csöndem
Köfém Művelődési Ház
Zsolnai Tímea kiállítása. Megtekinthető: 
november 27-ig.

Jászlak a nagyvilágból
Fejér Megyei Művelődési Központ, 
kiállítóterem
Radetzky Jenőné betlehemgyűjteményé-
nek kiállítása. Megtekinthető: november 
29-ig.

Adoremus Dominum
Fekete Sas Patikamúzeum
A december 2-ig látogatható kiállítás 
a Szent István Király Múzeum könyv-
tárában őrzött kéziratos és nyomtatott 
imakönyvek közül mutat be néhányat. Az 
imakönyvek könyvészeti jelentőségén túl 
bepillantást enged az imádságos könyvek 
használatába valamint kultúrtörténeti 
jelentőségébe egyaránt.

Akit Jeruzsáleminek nevezünk
Csók István Képtár
A rendhagyó tárlat keretein belül be-
mutatásra kerülnek II. András életének 
legfontosabb eseményei. Kiemelt szerep 
jut szentföldi hadjáratának, az Aranybul-
lának és Gertrúd királyné szarkofágjának. 
Izgalmas installációk idézik meg a múltat 
és kalauzolják végig a látogatókat. A 
kiállítás megtekinthető december 31-ig, 
hétfőtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Puszták aranya
Halász-kastély, Kápolnásnyék
A Halász-kastélyban mutatják be a 
nagyszentmiklósi kincs hiteles másolatait. 
A tárlat különlegessége, hogy itt láthatók 
először László Gyula régészprofesszor a 
honfoglalás korát bemutató, lenyűgöző 
szépségű eredeti grafikái. Megtekinthető: 
december 31-ig.

Vadászok és vadászatok Fejér megyében
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épülete
A kiállításon bemutatják a vadászat Fejér 
megyei történetének több korszakát a 
18. századtól a Horthy-korszakig, vagyis 
a barokktól a neobarokkig. A kiállítás 
megtekinthető február 24-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.



13Közéleti hetilap programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

A Barátság mozi műsora

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

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

 
A Vörösmarty Rádió műsora november 10-tól 16-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, 
közlekedés, napi 
aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Korzó – városrészek 

története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

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

2018. 11. 11. Vasárnap 2018. 11. 12. Hétfő 2018. 11. 13. Kedd 2018. 11. 14. szerda 2018. 11. 15. CsütörtöK 2018. 11. 16. pénteK

00.0 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 

Évi  Hírszerkesztő: 

Germán Márton

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 

Schéda Zoltánnal

10.10 Horgász magazin

11.10 Művésztársalgó 

színházi magazin

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17:10 Sasvári Csilla műsora

18.10 Könyvespolc 

irodalmi műsor

19.00 BeszélgetésMits 

Marcival

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Germán Márton

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk az 
HEROSZ Menhely 
lakóinak. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi

11.10 A család Vendég: Pap 
Csilla és Tornyai Gábor

13:10 Műsorvezető: 
IszkádiErika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 11. 10. 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 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10:10 Műsorvezető: Bóna Éva
11.10 Munkaügyek Vendég: 

Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Uzsonna Szabó László
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Divatműsor Vendég: 
Kernya Mariann 

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18:10 Nyelvstúdió
19:10 Pénzügyi percek 

Vendég: Potolák Gábor
20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával 
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18:10 Tanulószoba 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

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

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 Lánglovagok 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00  Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég: 

Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Petőfi junior vasárnap
15 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Levente Péter gyermekműsora.

November 12.
Ponyvaregény
18 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Filmvetítések hétfő esténként.

November 13.
Varrószakkör
9 óra, Igéző
Az alkotáson kívül a résztvevők 
megismerkedhetnek a különféle 
technikákkal is.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Szabó Zsuzsanna A hiperaktivitás 
nem betegség című előadása.

Mitől lesz tartós a párkapcsolat?
19 óra, Fejér Megyei Művelődési 
Központ
Hevesi Krisztina előadása.

November 14.
Milyen a jó plakát?
15.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár
A könyvár bemutatja plakátgyűjte-
ményét.

Fehérvár visszafoglalása 1688.
17 óra, Szent István Király Múzeum
Bagi Zoltán Péter történész előadása.

November 15.
Bútorfestő délutánok
17 óra, Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete alkotóháza
A hagyományos székelyföldi motívu-
mokkal való tervezést és festést Ra-
detzky Jenőné népi iparművész tanítja.

November 16.
Vászonszövő műhely
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete alkotóháza
Várják a szőni tudókat és azokat is, 
akik még nem ismerik ezt a népi 
mesterséget.

Gyapjúszövő műhely
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesü-
lete alkotóháza
Telbiszné Heckenast Csilla szövő, 
népikismesterség-oktató várja az 
érdeklődőket.

Nuntius-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza

Donyeci történetek
November 9. 18 óra, november 12. 
20 óra
Német-ukrán-francia-holland-
román dráma.

Pelyhes – Kalandra fel!
November 10. 16 óra
Izlandi-belga animációs ka-
landfilm, családi film.

Könyvklub
November 10. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai 
vígjáték.

Izlandi amazon
November 10. 20 óra
Feliratos izlandi akcióthriller.

Határeset
November 12. 18 óra
Svéd fantasy, romantikus film, 
thriller.

Utoya, július 22.
November 13. 18 óra
Norvég dráma, thriller.

Egy nap
November 13., 15. és 17. 20 óra
Magyar játékfilm.

Coldplay: A Head Full of Dreams
November 14. 18 óra
Feliratos dokumentum-koncertfilm.

Hannah – A buddhizmus útja nyugatra
November 15. 18 óra
Feliratos dán-angol-magyar doku-
mentumfilm.

Férfiak fecskében
November 16. 18 óra
Feliratos angol vígjáték.

Ruben Brandt, a gyűjtő
November 16. 20 óra
Magyar animációs akció-thriller.

Apróláb
November 17. 16 óra
Amerikai családi animációs film, 
kalandfilm, vígjáték.

Napszállta
November 17. 17.30
Magyar-francia dráma.

Nagy László 40

„Nagy László 40” címmel rendeznek szimpó-
ziumot november 9-én, pénteken 11 órától a 
Városháza Dísztermében. Nagy László életművét 
halálának negyvenedik évfordulóján mutatják 
be az előadók. A szimpózium célja elérhetővé és 
befogadhatóvá tenni Nagy László művészetének 
értelmezését és európai horizontját a hazai 
közönség számára is. A belépés díjtalan. 
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Mit lehet még csinálni a kertben?

Bár túl sok tennivaló már nem akad, 
enyhébb napokon sok kerttulajdonos 
szorgoskodik még szívesen a szabad le-
vegőn. Ilyenkor még nyugodtan felás-
hatjuk a földet, őszi virághagymákat 
is ültethetünk. Amint a fák lehullatják 
a lombjukat, a lemosó permetezést is 
el lehet végezni a rovarkártevők elleni 
védelem érdekében.

A legjobb rovarirtók a madarak

A rovarokkal szembeni küzdelemben a madarak a legjobb barátaink: a cinkék, vere-
bek tavasszal rengeteg kártevőt belakmároznak. A durva rovarirtó szerek azonban 
megtizedelik a táplálékukat, így télen a madáretetők és itatók kihelyezése nemcsak 
egy aranyos hobbi, hanem az életüket mentheti meg! Az itatókba fagyos időben akár 
forró vizet is tölthetünk, mert hamar langyosra hűl, és később fagy meg. A madáre-
tetőkbe magvakat, cinkegolyót, magőrleményt tegyünk, semmiképpen ne kenyeret, 
kelt tésztát! Az etetők mellett kész odúkat is érdemes kihelyezni, mely a nagy 
hidegben búvóhelyül szolgálhat a madaraknak. 

Horoszkóp
november 8. – november 14.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Tudja, merre kell mennie és mihez kezdjen, ez pedig 
óriási erőt és magabiztosságot kölcsönöz Önnek. 
Természetesen lesznek, akik megpróbálják eltéríteni az 
útjáról, de érdemes kitartania, ne hagyja magát! De ettől 
függetlenül egyre nyitottabb a környezetével szemben.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A napokban érhetik váratlan események, de nincs mi-
ért aggódnia, mert minden nehézséggel gond nélkül 
szembenéz. Bármi is történjék, arra sikerül azonnal 
reagálnia, és mint aki nem ismer lehetetlent, minden 
helyzettel könnyen elbánik.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nemcsak a szerelemben, de a munkájában is 
rettentően szenvedélyes lesz! Nincs olyan probléma, 
akadály, amivel ne tudna megküzdeni a héten. Most 
sikeresen kivívhatja felettesei, kollégái tiszteletét, mi-
vel rendkívül termelékeny és aktív lesz a napokban. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Mindenki tudja Önről, hogy beszédes és kíváncsi 
természetű, de ennek ellenére mégis sikerülhet túlzásba 
esnie vagy talán csak nem veszi észre, hol a határ, és 
kérdezősködésével vagy önfeledt véleménynyilvánításá-
nak köszönhetően komolyan megbánthat másokat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A következő napokban depressziós hangulatban lehet. 
Semmi sem köti le igazán, semmihez sincs kedve. Ráadá-
sul elég negatívan is gondolkodik, és a környezetéből is 
elege van. Azért próbáljon meg nem mindenkit elhajtani 
maga körül, de érthető, ha most magányra vágyik.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Legyen bátor az élet minden területén, és nem marad el a 
jutalma! Ugyanakkor használja ezt a bátorságot arra is, hogy 
elengedje a múltat, és pontot tegyen mindarra, ami lezáratla-
nul maradt. Mindehhez pedig tennie kell, nem elég várakozni. 
Most érdemes kezébe venni az irányítást és cselekedni! 

KÉSZLETKISÖPRÉS

PADLÓLAPOK CSEMPÉK MÁR
Ft/m2-től

ELFEKVŐ KÉSZLETEK KIÁRUSÍTÁSA  
2018. OKTÓBER 15-TŐL NOVEMBER 30-IG.

06-22/513-2208000 Székesfehérvár, Móri út 102. Cím: 8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.    Nyitva tartás: hétfő-péntek   szombat
Mobil: 06-70-423-00-60   Telefon: 06-22-747-660                  8:00-16:00    8:00-12:00

VAS-FÉMKER
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

ÉPÍTKEZZEN VELÜNK!
Betonacél, acélcső,
zártszelvény, rúdacél.

Méretre vágással,
betonacél hajlítással,

házhozszállítással
tesszük egyszerűbbé

a munkáját!

e-mail: szekesfehervar@vasanyag.hu                  honlap: www.vasanyag.hu

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, 
virágföldek, marhatrágya, Reagron feromon- 

csapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/647911
 www.kenderzsineg.com

A kertben is készüljünk a télre! 

A madáretetővel megmenthetjük a madarakat

koVács V. orsolya

A kerti szerszámok lassan bekerülnek a kamrá-
ba. Azonban nem mindegy, milyen állapotban. 
Ideje felkészülni a téliesítésre!

Az időjárás ezen az őszön folyama-
tosan tréfálkozik velünk: virágzó 
gesztenye- és cseresznyefák, nyíló 
hóvirágok is akadnak a városban. 
Azonban tavaszias napsugarak 
ide vagy oda, a naptár kérlelhe-
tetlenül novembert mutat. A tél 
bármelyik pillanatban szó szerint 
a nyakunkba szakadhat. Így hát 
miközben feltérképezzük, milyen 
alapdarabok is hiányoznak a család 
téli ruhatárából, gondoljunk arra 
is, hogy a kertünknek és a műve-
léséhez szükséges eszközeinknek 
is szüksége van megfelelő gondos-
kodásra! 
Milyen teendőkkel is számol-
junk a hideg közeledtével? Erről 
beszélgettünk Németh Lászlóval, 
az egyik fehérvári mezőgazdasági 
bolt tulajdonosával: „Bár tényleg 
sok enyhe napot tartogatott eddig az 
ősz, a télre készülve lassan abba-
maradnak a kerti munkálatok, és 
eltesszük a szerszámokat tavaszig. 
Nem mindegy azonban, hogy milyen 
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állapotban kerülnek a kamrába, 
garázsba. Javasolt most kicserélni a 
törött nyeleket, megélezni, megtisz-
títani a szerszámokat, ne sárosan, 
koszosan kerüljenek ismét a kezünkbe 
márciusban. Érdemes most kiválogat-
ni a rossz karókat és eldobni. A télen 
leggyakrabban előkerülő szerszám 
a favágáshoz használt fejsze, ennek 
élességéről mindenképpen győződ-
jünk meg!” 
A szakember hozzátette, hogy a 
permetezőgépek megfelelő téli 
tárolásával is sok bosszúságot 
takaríthatunk meg: „Akár motoros, 
akár hagyományos permetezőnk van, 
a téliesítés legfontosabb lépése a víz-
telenítés, ha ugyanis megfagy benne a 
víz, megrepedhetnek a csövek.”
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szinte minden napra jut majd valamilyen frusztráló kellemet-
lenség. Kivételesen nem csak azért, mert keresi őket, hanem 
mert tényleg olyan időszakba lép, amikor nehézségekkel kell 
szembenéznie. Sokat segíthet, ha előbb megnyugszik, és átgon-
dolja, mit tegyen, mintsem azonnal próbál reagálni a történésre.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Olyan érzése van, hogy mostanában eltávolodtak Öntől a 
szerettei, barátai. Érdemes alaposan megvizsgálnia ezt a 
kérdést, nehogy az derüljön ki, hogy valójában Ön az, aki 
eltávolodott tőlük. Ha mégis úgy látja, hogy ők távolodtak 
el, annak bizony oka van, amit mielőbb ki kellene derítenie! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Még egy kicsit ki kellene tartania és szorgalmasan 
dolgoznia a siker érdekében, mert mert az nem 
marad el! Akár már a napokban el is érheti célját. 
Csak legyen türelemmel és ne adja fel!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten Ön lesz a középpontban. Nagyon jól ért ahhoz, 
hogy felhívja magára a figyelmet és ennek köszönhetően új 
ismeretségekre tehet szert, amellett, hogy rohamosan nő az 
önbizalma. Aktív társasági életet élhet a héten, márpedig az 
üdítően hat a hangulatára.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kifejezetten depressziós és egyben haragos lesz a héten. Tele 
van elfojtott érzésekkel, fájdalommal, és a legszívesebben a 
világra kiabálná őket, ám az nem lenne megoldás. Mindenkép-
pen kerülje, hogy meggondolatlanul belekössön szeretteibe, 
ismerőseibe, mert nem kerülhet ki jól ezekből a helyzetekből. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten csendes, nyugodt időszakát éli, amikor főképpen 
magába tekint. Van néhány dolog, amit valóban el kellene 
döntenie, és kiváló ez a hét arra, hogy megtegye. Már nincs 
messze a vágyott biztonság és boldogság, csak előtte meg 
kellene lelnie önmagát és a békéjét is!

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

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

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

FESTÉKVÁSÁR!
Sadolin extra vastaglazúr 2,5 l 10.720 Ft/db (4.288 Ft/l)

Sadolin Classic HP vékonylazúr 2,5 l 7.930 Ft/db (3.172 Ft/l)

Jedynka viaszos vékonylazúr 2,5 l  6.890 Ft/db (2.756 Ft/l)

Boróka vizes vastaglazúr 2,5 l 8.470 Ft/db (3.388 Ft/l)
Az akció 2018. november 8-tól a készlet erejéig tart!

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok) 
Tel.: 22/500-921 •  30/586-4162

www.tetocentrum.hu
tetocentrum.fehervar@gmail.com

TETŐCENTRUM Fehérvár Kft.
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Már 9 éve!

Szakértelem • Minőség • Garancia

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL: 
DAKEA Good tetőtéri ablak (78x118-as) csak 53.990 Ft

SWEDSTEEL cserepeslemez 20 év garanciával
Cserepek és tetőkiegészítők készletről is.

Az ajánlat 2018.11.08-tól 12.10-ig érvényes. Részletek az üzletben.

Jövőre építkezik?
Olcsóbban vásárolna?

Vegye meg most, vigye el jövőre!

Előzzük meg a bírságot!

Nem csak az ásott kúthoz, a fúrt kutakhoz is kell engedély!

szabó petra, rába Henrietta

Két hónap áll azok rendelkezésére, akik 
még nem engedélyeztették a telkükön a 
fúrt vagy ásott kutat. A vízgazdálkodási 
bírság fizetési kötelezettsége alól az 
mentesül, aki december végéig benyújtja a 
környezetvédelmi irodához a fennmaradási 
engedély iránti kérelmét.

Az ásott vagy fúrt kutak épí-
tése eddig is engedélyköteles 
volt, mostanáig azonban a nem 
legálisan létesített kutak bírság 
nélkül működhettek. A kormány 
az év végéig adott haladékot 
azoknak a tulajdonosoknak, 
akik még nem engedélyeztették 
a kútjukat. A bírság magánsze-
mély esetében háromszázezer, 
cégek esetében egymillió forint 
is lehet. 
„A hatályos jogszabályok értelmé-
ben mentesül a vízgazdálkodási 
bírság kiszabása alól az, aki 2018. 
december 31-ig az engedély nélkül 
létesített kutakra megkéri a fenn- 
maradási engedélyt. Ez nem pusz-
tán egy bejelentési kötelezettség, 
hanem egy műszaki dokumentáció 
az alapja, amit egy a mérnöki kama-
ránál bejegyzett szaktervezőnek kell 
elkészítenie.” – mondta Kálmán 
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Lilla, a Környezetvédelmi Iroda 
vezetője.
A meglévő kútról állapotfelmérés 
készül. A dokumentációban rög-
zítik, hogy ásott vagy fúrt kútról 
van-e szó, milyen anyagokból 
épült, milyen a talpmélysége, 
vízmélysége, hogyan történik 
a vízkivétel. A szakemberek 
szerint az év végéig nagy való-

színűséggel nem készülnek el a 
dokumentációk, ezért is örülné-
nek, ha az engedélyezési kérelem 
leadási határideje módosulna: 
„A parlament előtt van egy olyan 
törvénymódosítási javaslat, amely 
szerint az ez év végi határidőt két 
évvel meghosszabbítanák. Már el-
kezdődött a vitája ennek a törvény-
módosítási javaslatnak, meglátjuk a 
végkimenetelét. Mindenki számára 
az lenne a hasznos – mind a szak-
emberek, mind a lakosság számára – 
ha ez elfogadást nyerne.” – mondta 
Rózsa Attila, a Magyar Vízkút- 
fúrók Egyesületének elnöke.
A kutak felmérésére jogosultság-
gal rendelkező kútfúrók, a mér-
nöki kamara által nyilvántartott 
vízügyi tervezők, az adatlapok 
kitöltésére geológusok, geo-  
fizikusok, mérnökgeológusok 
alkalmasak. A felmérési összeg 
attól függ, hogy hová kell kimen-
nie a szakembernek, mennyi 
mindent kell felmérnie illetve 
milyen jellegű és mélységű a kút. 
A költség több tízezer forin-
tot jelenthet. A kérelmeket a 
dokumentációk elkészülése után 
ötezer forintos illeték befizetése 
mellett postai úton vagy sze-
mélyesen a Környezetvédelmi 
Irodánál lehet leadni.
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Az Achilles-klub tagjairól, egy derék 
tanárról, Pauper rendőrfogalmazó 
buzgóságáról és egy elmaradt kon-
certről tudósítjuk önöket a következő 
alkalommal.

Fiume a XIX. század végén

Takács Sándor pilóta és repülőgép-konstruktőr (1886-1912)

Varga Damján György (1873-1956)

Magyar mise, jeges kacsa és a turini út
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – november, 1. rész

asztalos taMás

Az első magyar aviatikus mártír fehérvári 
fiaskója mellett Rákóczi-korabeli levelekről, 
hazafiasságról és a baráti Fiume kitűnő diákjá-
ról számolunk be. A kiegyezés és az első világ-
háború közötti időszak fővárosi sajtójából, a 
Budapesti Hírlapból (BH), a Fővárosi Lapokból 
(FL) és a Pesti Hírlapból (PH) szemléztük a 
városunkról szóló cikkeket.

1890. október 31. (BH) A székesfe-
hérvári városi közgyűlés a színház 
szubvencióját tárgyalta. A pénzügyi 
szakosztály azt javasolta, hogy az 
eddigi 500 forint szubvenció emel-
tessék fel kétezerre, a tanács azonban 
takarékossági szempontból csak ezret 
proponált. A kétezer mellett hatalmas 
hazafias beszédeket mondottak Tóth 
Aladár, Major Ferenc dr., Seidl Lajos 
rendőrkapitány, Neumann Bernát dr. 
és Dietrich Szilárd ügyvédek, de a 
földmíves osztály vérszemet kapott a 
tanács véleményétől s leszavazta őket.
1894. november 1. (FL) Kállay 
György 48-as honvédszázados 
meghalt 84 éves korában Aradon. Ér-
dekes, hogy az elhalt Kállay édesatyja, 
az öreg Kállay Lajos, aki most 108 
éves, még ma is él Székesfehérvárott.
1899. november 1. (PH) Seidl 
Lajos volt székesfehérvári rendőr-
kapitány ellen több panaszt emeltek 
hivatali sikkasztás, megvesztegetés 
és egyéb bűncselekmények miatt. A 
rendőr-  
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kapitányt e vádak alapján a törvény-
szék hét hónapi börtönre ítélte. A 
királyi tábla fölmentette, de a kúria, 
amely ma foglalkozott az üggyel, Se-
idl Lajost egy évi börtönnel sújtotta.
1885. november 4. (FL) Huszár 
Ágoston székesfehérvári járási szolga-
bíró a közügyek terén szerzett érdemei 
elismeréséül a Ferenc József rend 
lovagkeresztjével díszíttetett föl.

1888. november 2., 18., 22. (FL) 
Székesfehérvár városa gróf Károlyi 
Gábor országgyűlési képviselőt bízta 
meg, hogy Kossuth Lajosnak a város 
díszpolgári oklevelét átadja. Gróf 
Károlyi 17-én utazott Turinba. Az 
oklevél mellett, Irányi Dánieltől pedig, 
a függetlenség párt elnökétől, jól talált 
arcképet visz emlékül.
A gróf távirata szerint Kossuth Lajos na-
gyon jó egészségben van, s látható öröm-
mel fogadta díszpolgárrá választatását.

1904. november 7. Székesfehérvá-
rott fényes ünnep keretében emlék-
táblával jelölték meg azt a házat, ahol 
egykor Petőfi lakott. A nemzet nagy 
lantosa hányatott életéből úgyszól-
ván a legnagyobb nyomorban töltött 
néhány hónapot Székesfejérvár falai 
között. 1842 november 9-én Pápáról 
gyalogszerrel jött Székesfejérvárra, az-
zal a szándékkal, hogy az itt működő 

Szabó József színigazgató társulatához 
szegődjék. A színtársulatnál volt egy 
jó barátja, Szuper Károly s őt kérte 
föl, ajánlaná-e a direktornál. Az igaz-
gató föl is vette, szerepet is juttatott 
neki. A Párisi naplopóban lépett föl 
először. Nevetni kellett benne. Ekkor 
írta az Első szerepem című versét:

Én a szerepben jó ízűn
S szívemből nevetek:
Pályámon, óh úgy is tudom,
Leend ok sírni még.

Az emléktáblát Havranek Antal szob-
rász készítette.
1906. november 7. (BH) Varga 
Damján dr., a székesfehérvári cisz-
tercita főgimnázium tanára érdekes 
Rákóczi korabeli leveleknek és egyéb 
tárgyaknak jutott birtokába. Két 
hónappal ezelőtt megfordult a Beczkó 
vára mellett lévő Szent Ferencrendiek 
templomában s itt a szószék fenekén 
kétszáz darabnál több Rákóczi korabe-
li levelet, több rovópálcikát talált. A 
talált leveleket és okmányokat Hunka 
Emánuel kvárdián (gvárdián, azaz a 
rendház főnöke) irodalmi földolgo-
zás céljából átengedte Varga Damján 
tanárnak. Az iratok nagy része pecsét-
tel van ellátva. Az aláírások között 
található Rákóczi Ferenc és Bercsényi 
Miklós aláírása is.
1911. november 7. (BH) Takács Sán-
dor aviatikus a Magyar Géprepülők 
Szövetsége javára vasárnapra repülést 
hirdetett Székesfehérvárott a sóstói 
katonai gyakorlótéren. A katonaság és 
rendőrség nagy apparátussal vonult ki 
a rend fenntartására. A térségen sok 
ezernyi közönség jelent meg, amelyet 
azonban nagy csalódás ért. Takács 
ugyanis magas-, sikló- és túrarepülést 
hirdetett, a repülés helyett azonban 
csak gurulást végzett. A monoplán 
párszor egy-egy pillanatra fölemel-
kedett ugyan, de a motor csakhamar 
felmondta a szolgálatot és ismét a 
földre ereszkedett. Mintegy ne-
gyedórányi kísérletezés után végre a 
gép egészen megrekedt egy völgyben, 
lassan leszállt az est és a fizető és in-
gyenes publikum egyaránt csalódottan 
távozott a gyakorlótérről.
Takács utolsó emlékezetes sikerét 
az 1912. augusztus 20-i Szent  

István-napi nemzetközi repülő- 
bemutatón érte el. Ő a magyar re-
pülés első mártírja. 1912. október 
13-án Bécsbe indult egy bemu-
tatóra, de fölszállását követően 
géphiba következtében lezuhant és 
szörnyethalt.
1895. november 9. (BH) A Nemzeti 
Múzeum természetrajzi tára igen 
ritka és szép madárral szaporodott a 
minap. Kovács Alajos székesfehérvári 
vasúti főfelügyelő küldött be egy jeges 
kacsát, melyet a velencei tavon lőtt. A 
madár fehéres-szürke tollazatú, csőre 
szép rózsaszín, fején nagy bóbitát 
visel s farka hasonló a fecskééhez. A 
madarat a milléniumi kiállítás vadá-
szati csoportjában is kiállítják.
1885. november 11. (BH) Szé-
kesfehérvár szabad királyi város 
képviselő-testülete a hazafiasságának 
ismét szép jelét adta e hó 8-án tartott 
közgyűlésén. Ugyanis  Gebhard Ignác, 
Alaghy Dezső és Havranek Antal vá-
rosi bizottsági tagok indítványozták, 
hogy a ciszterciták és a felsővárosiak 
templomában még máig is fennálló 
német istentisztelet megszüntetése vé-
gett a megyés püspök felkerestessék, 
miután nem tűrhető tovább, hogy az 
ős koronázó város falai között, habár 
hetenként csak egyszer is, a magyarok 
istene német nyelven dicsőíttessék. 
A közgyűlés óriási lelkesedéssel, 
egyhangúlag (pedig sok német volt 
köztük) fogadta el az indítványt, s így 
remélhető, az említett két templom-
ban a német istentisztelet meg lesz 
szüntetve.

1887. november 14. (BH) Székes-  
fehérvár 1883-ban Fiume rendelkezé-
sére alapítványt bocsátott, melynek 
kamatai évenként amaz olaszajkú tanu-
lónak adandók, aki a magyar nyelvben 
a legnagyobb előmenetelt tanúsította. 
Ez évben a kitüntetést Perpich Ernő, a 
városi polgári iskola nyolcadik osztá-
lyának növendéke nyerte el.



17Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Élt Székesfehérváron két jeles iro-
dalmár, tudós tanár. Sobor Antal 
regényeivel és novelláival ért el 
sikereket a 60-as évektől 2010-ben 
bekövetkezett haláláig,  a tavaly 
elhunyt Román Károly pedig 
elemzéseivel, tanulmányaival vált 
híressé. A két barát tevékenysége 
gyakran találkozott egymással. 
Legfőképpen Sobor Perelj, Uram! 
c. kisregénye kapcsán. Az író ha-
lála után Román Károly színpadra 
alkalmazta a művet, és ennek a 
bemutatójára ebben az esztendő-
ben, az aradi vértanúk emléknap-
ján került sor a székesfehérvári 
Vörösmarty Színházban, Szikora 
János rendezésében.
Mindez páratlan esemény a 
királyok városában, hiszen két 
kortárs szerző darabját sosem 
tűzhették még színre ebben a 
teátrumban. (A névadó Csongor 
és Tündéje kétszer volt műsoron 
az elmúlt évtizedekben.) Arról is 
érdemes szólnunk, hogy a kisre-
gény írója aligha gondolt erre  a 
változatra. Román Károly és az 
ő nyomán Szikora János viszont 
ráérzett arra, hogy a mű szinte ki-
ált a drámává átalakítás után, és 
ennek eredménye meg is valósult 
a színpadon. 
A Perelj, Uram! kisregény vál-
tozatában Sobor a Fejér megyei 
Csákberénybe kalauzolja az 
olvasót. Ebben a faluban 1849-
ben tragikus események történ-
tek. Azok után zajlott le mindez, 
hogy Manszbarth Antal plébános 
és Szikszai János református 
lelkipásztor a templomokban 
kihirdette a debreceni függet-
lenségi nyilatkozatot, és ezekért 
a „bűnökért” Haynauék előbb 
Mórra, majd Nagyigmándra 
hurcolták őket, és már júliusban 
kivégezték őket. A levéltárban 
föllelt rövid anyagból írt Sobor 
egy lírai és drámai szépségekkel 
átszőtt kitűnő kisregényt, amely-
nek immáron a harmadik kiadása 
jelent meg napjainkban. 
A két lelkész története szépen 
mutatja meg az osztrák ter-
ror brutalitását, ugyanakkor a 
különböző felekezetű emberek 
egymásra találását a vészterhes 
időben. Innen a cím is, hiszen a 
rabság idején az ifjabb katolikus 
és a korosabb református pap 

Színháztörténeti pillanat Fehérváron
baKonyi istVán
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együtt imádkoznak, és Szikszai 
ekkor énekli a 35. zsoltár veretes 
szövegét és dallamát. S a „perlők” 
kegyetlensége és a megalázott 
falu,  ezen keresztül a magyarság 
szenvedése tisztán jelenik meg az 
olvasó előtt.

Mint ahogy a színházi előadás 
nézője is hasonlóképpen érezhet 
a katartikus hatású dráma láttán. 
Szikora János rendezése Román 
Károly munkája nyomán kiválóan 
érzékelteti a páratlan feszültséget 
és a történelmi pillanat egyszer-
re szörnyű, és mégis fölemelő, 
torokszorító jellegét. A színészek 
puritán, deszkákkal övezett tér-
ben játszanak (a látványterv is a 
rendezőt dicséri), a Kovács Yvett 
Alida tervezte ruhák korhűek. S 
ha már a „külsőségeknél” tar-
tunk, a rendkívül erős harang-
játék, valamint a végén eldör-
dülő fegyverek is a döbbenetes 
élményt szolgálják.
Az arányos és mértéktartó ren-
dezés ugyancsak a legfontosabb 
üzeneteket szolgálja. Egyrészt 
a terror borzalmainak fölmu-
tatását, másrészt az ökumené 
középpontba állítását. Láthatjuk 
a falu népét is, azokat az embere-
ket, akik nem tudják feldolgozni 
lelkészeik tragédiáját. S ami a 
színészek teljesítményét illeti, eb-

ben is van egy fontos sajátosság: 
a hivatásos művészek mellett sze-
repet kapott a városban hosszú 
évtizedek óta működő, a jelen-
leg Nagy Judit vezette Szabad 
Színház  társulata is, jelezvén 
egy példás együttműködést. 

Nemcsak a tömegjelenetekben 
van feladatuk, de pl. a vezetőjük 
által alakított Borának figyelmet 
érdemlő szerep is jut, hiszen ő 
viszi be lopva az elítélteknek az 
utolsó vacsorát.
A két főszereplő Gáspár Sándor 
és Imre Krisztián e.h. Gáspár 
játszik a református, az egyetemi 
hallgató pedig a katolikus lelkész 
szerepében. A kisregényben 
és a drámában is Szikszai az 
erőteljesebb alak, Manszbarth 
a szelídebb fiatalember. Mindez 
a színészi alakításokban is jól 
érvényesül, Gáspár Sándor játéka 
különösen elragadó, és tudato-
san mutatja meg a hősiességet 
és a keménységet, a „kálomista” 
nyakasságot. Ám nem nyomja el 
sorstársa alakját, és valóban az 
előadás egyik csúcspontja ket-
tejük békévé oldódó mélységes 
viszonyának megteremtése.
Természetesen a másik oldal van 
többségben. Erénye a drámának 
és az előadásnak az, hogy láthat-
juk az osztrákok közötti belső fe-

szültségeket is. A legvérengzőbb 
tisztek épp úgy jelen vannak, 
mint a mérsékeltebbek. A nézet-
eltérések főként az első jelentben 
mutatkoznak meg, amikor Móron 
lakmároznak, és előkészítik a fej-
leményeket. Itt pl. a Kuna Károly 

alakította Stöckl főhadnagy vagy 
Valkay Geyza dragonyos hadnagy 
(Kelemen István) jelleme között 
jelentős a különbség. Különös a 
szerepe a talpnyaló jegyzőnek, az 
ő figuráját Kricsár Kamill alakítja 
remekül. Hasonlóképpen emlé-
kezetes a megalázott cigánylány 
szerepében Kerkay Rita játéka is.
Összességében elmondhatjuk, 
hogy a Vörösmarty Színház elő- 
adása egyenletes és színvonalas, 
méltó a két, sajnos már elhunyt 
szerző egyéniségéhez és tehet-
ségéhez. S közben a néző nem 
menekülhet a súlyos történelmi 
pillanat hatása elől: gondolha-
tunk arra is, hogy bizony meny-
nyire hamis az a fajta nosztalgia, 
amely egyesekben Ferenc József-
hez kötődik. Ahhoz az uralkodó-
hoz, aki fiatalos kegyetlenséggel 
számolt le a magyarsággal. Ezen 
belül a két csákberényi lelkésszel, 
hónapokkal az aradi vérengzés 
előtt. 
Ezért is fontos az ilyesfajta  szín-
házi emlékállítás. 
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Múlt heti rejtvényünk első megfejtésében arra kerestük a választ, hogy 
minek hívják az idén első alkalommal Székesfehérvár belvárosában 
megtartott tökfaragással kapcsolatos rendezvényt. A helyes megfejtés: 
Fehérvári Töklámpásfesztivál. 
Második megfejtésünk egy nemrég átadott, felújított fehérvári tér neve, ez 
pedig a Jávor Ottó tér.  
A harmadik kérdésünk az volt, melyik egészségügyi szervezet ünnepelte 
fennállásának hetvenedik évfordulóját. A válasz: Országos Mentőszolgálat.

Mostani rejtvényünk Márton napjához kapcsolódik, ezen belül is a 
Márton-napi népszokásokhoz.
Ezúttal kettő feladványunk van: az első megfejtésből kiderül, hogy 
azon kívül, hogy finom, milyen haszna van még a Márton-napi sült 
libának.
Német nyelvterületről származik a Márton-napi lámpás, fáklyás fel-  
vonulás. Mi a célja ennek a népszokásnak? A helyes válasz megtalálha-
tó második feladványunk megfejtésében.



SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS A JÜLLICH GLAS HOLDING ZRT-NÉL

Új gyártástechnológiát fejlesztettünk ki, amellyel az Allwater üvegpanelek hőszigetelt 
üvegszerkezetbe integrálásával, hűtésre alkalmas energetikailag racionalizált, környezetbarát 
üvegszerkezetek létrehozását valósítottuk meg. Projektünk a Széchenyi 2020 program 
keretében valósult meg 511,71 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás 
segítségével. 

A projekt célja olyan gyártás technológia kifejlesztése volt, melynek segítségével az Allwater 
üvegpanelek hőszigetelt üvegszerkezetbe építve gyárthatóak. A Jüllich Glas Holding Zrt székhelyén 
(8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. szám) fejlesztendő termék az építészetben használt két vagy 
többrétegű hőszigetelt üvegszerkezetbe integrálva több funkciós, külső és belső térben, hűtésre alkalmas 
környezetbarát és energiatakarékos megoldás. 

Az Allwater üvegpanel egy hibrid építési technológia, magyar szabadalom. Az „Allwater” építési panelek 
lényege: A két, három vagy több rétegű hőszigetelt üvegszerkezetek egyik kamráját beépítés előtt vízzel 
töltöttük fel. A vízzel feltöltött hőszigetelt szerkezetek vizes kamrái összeköttetésbe kerülnek az épület 
egyéb részeiben lévő vizes rendszerekkel pl. fal, padló, hűtési rendszerekkel. A rendszerben lévő víz 
összekapcsolva egy hőszivattyún és/vagy hőcserélőn keresztül más, nagy tömegű vízbázissal, (pl. fúrt 
kúttal vagy tartályos vízzel) alkalmas arra, hogy hűtse az érintett helyiségeket. Kutatóink segítségével  
projektünket sikerrel valósítottuk meg, a projekt befejezési dátuma: 2018.10.31. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 511,71 millió Ft európai uniós vissza nem 
térítendő támogatás segítségével.
A támogatás mértéke 41% volt.
A kutatás-fejlesztési projekt megvalósításával 3 új munkahely létesítésére nyílt lehetőségünk. 
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00228 

A projektről bővebb információ az alábbi elérhetőségen kérhető: 
Jüllich Glas Holding Feldolgozó és Kereskedelmi Zrt 
Csik Mónika, projekt menedzser 
Telefonszám:06 22 513 636 
E-mail cím:monika.csik@jullichglas.hu
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„Ha a mellcsont hosszú, fehér, havas lesz az idei tél!” – tartja a népi bölcsesség

Modern libalakoma Szent Márton ünnepén
Kurucz tünde

Aki Márton napján libát nem eszik, az egész 
évben éhezik – tartja a mondás, ezért régen 
november tizenegyedikén az emberek pazar 
lakomát tartottak, hogy a következő évben is 
legyen mit a tejbe aprítani. Ilyenkorra a disznó 
még nem hízott meg, de a tömött liba már 
vágósúlyban volt, ezért a háziasszonyok ebből 
készítették az ünnepi vacsorát.

Most egy huszonegyedik századi 
csiperkés rizottót készítettünk  
libapecsenyével és narancsos- 
körtés kávészósszal. Nagyon 
bonyolultnak hangzik, de sokkal 
könnyebben elkészíthető, mint 
azt elsőre hinnénk!
Előveszünk egy wokot vagy egy 
vastag falú, nagyobb serpenyőt. 
Olívaolajon megfuttatjuk a kockára 
vágott vöröshagymát, sárgarépát és 
fehérrépát. Ráöntjük a rizst, alapo-
san összeforgatjuk, majd felöntjük 
annyi húslevessel, amennyi éppen 
ellepi. (A legfinomabb maradék 
húslevessel!) Beletesszük a sót, a 
borsot, és addig főzzük fedő alatt, 
amíg a rizs az összes levet fel nem 
szívja. Ez nagyjából húsz perc. 
Végül megszórjuk egy kis kakukk- 
fűvel és meglocsoljuk fehérbor- 
ecettel.
A libamellen lévő zsírt éles késsel 
beirdaljuk úgy, hogy közben ne 
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Hozzávalók két személyre

A rizottóhoz
• 200 gramm rizottórizs
• 250 gramm csiperke
• fél liter húsleves alaplé
• egy szál sárgarépa
• egy szál fehérrépa
• egy fej vöröshagyma
• egy evőkanál fehérborecet
• egy teáskanál kakukkfű
• ízlés szerint só
• ízlés szerint bors
• olívaolaj a sütéshez

A húshoz
• 500 gramm libamell
• egy teáskanál koriandermag
• négy gerezd fokhagyma
• ízlés szerint só
• a sütéshez kevés vaj

A szószhoz
• egy körte
• egy alma
• egy narancs leve
• egy deci presszókávé
• három teáskanál barna cukor
• egy teáskanál fahéj

A Fehérvár Televízió műsora november 10-tól 16-ig
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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 11. 10. SZOMBAT

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:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Egerházi	Attila
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Boros	Pál
11:45	 Paletta	magazin	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Veréb	Tamás	
14:10 Honvéd7 – ismétlés  
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kű	Lajos
15:15	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:25 Napi színes – ismétlés 
17:40	 A	313.	ugrás	–	Elbúcsúzott	

az	ejtőernyőzéstől	
Paczúr	Ferenc,	a	84	éves	
egykori	vadászpilóta.

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kövecses	Petra
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Épí-tech
19:50	 Hangos,	színes	és	büdös	

–	látványos	kémiaóra	
az	Alba	Innovárban

20:50	 Harmonia	Albensis	2018	
–	A	barokk	nyomában

	 Miklósa	Erika,	Karosi	Bálint	és	
az	Alba	Regia	Szimfonikusok	
szólistáinak	koncertje

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 11. 11. VASárnAp 2018. 11. 12. Hétfő 2018. 11. 13. Kedd 2018. 11. 14. SZerdA 2018. 11. 15. CSüTörTöK 2018. 11. 16. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kövecses	Petra

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Egerházi	Attila
11:40	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Boros	Pál
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég:	Kiss	György
15:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Veréb	Tamás	
15:50 Napi színes – ismétlés
16:00 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Tóth	Gábor
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Bassology:	Groupensax	

és	a	Muck	Éva	Trió
20:55	 Gyimesi	csángók	

Patakországból
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	 Épí-Tech	Magazin	
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	Tóth	Gábor

16:40	 Épí-Tech	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Burján	Zsigmond
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Mezőkövesd	–	MOL	Vidi	
FC	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Burján	Zsigmond

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

extra:
	 „Mi	egy	vérből	valók	

vagyunk!”	–	beszélgetés	
Galambos	Nándorral,	
az	Ismerős	Arcok	
zenekar alapítójával 

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

20:15 Fehérvári beszélgetések 
extra:

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Belány	Róbert

20:45	 A	„vezérnélküli”	
forradalom	–	1956

	 Rendező:	Belány	Róbert
21:30	 Vershúron	2018
22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Belány	Róbert

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

Lajos.	Vendég:	Kű	Lajos
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Fehérvár	AV19	–	Graz	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:15	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:55 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Kű	Lajos

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

Gergely.	Vendég:	
Károlyi	György

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 Donato	Renzetti	–	Az	
olasz maestro

21:10	 Portrék	a	Királykúton	–	
Kelemen	István,	a	Vörösmarty	
Színház	színművésze

22:05	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

08:00	 Élő	közvetítés	Székesfehérvár	
Megyei	Jogú	Város	
közmeghallgatásáról 
és	közgyűléséről

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
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Bácskai	
Gergely.	Vendég:	
Károlyi	György

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

Vendég:	Heczel	Sándor
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfo	és	Hírek

20:35	 Az	olasz	maestro	–	az	
Alba	Regia	Szimfonikus	
Zenekar	koncertje	Pécsen	

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

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: november 11. 20:55 Gyimesi csángók Patakországból

vágjunk bele a húsba, mert akkor 
sütés közben kiszáradhat. Beledör-
zsöljük a zúzott koriandert, a sót és 
a fokhagymát, és hagyjuk tíz percet 
állni. Egy másik serpenyőbe pici 
vajat teszünk, majd belerakjuk a 
húsokat a zsíros részükkel lefelé. 
Ezután mindegyik oldalukat négy-
négy percig pirítjuk, hogy szép 
kérget kapjanak. Ha ezzel végez-
tünk, akkor a libát betesszük a 180 
fokra előmelegített sütőbe. Rácson 
nagyjából huszonöt percig sütjük. 

Miután kivesszük, alufólia alatt öt 
percet pihentetjük, majd felszele-
teljük és a rizottó tetejére rakjuk.
Amíg a liba sül, addig elkészítjük a 
szószt! A körtét és az almát felkoc-
kázzuk. Beleforgatjuk a fahéjba. A 
liba serpenyőjében maradt zsírt egy 
nyeles fazékba csorgatjuk, majd 
beledobjuk a fahéjas gyümölcsö-
ket. Picit pirítjuk, aztán felöntjük a 
kávéval. Megszórjuk egy kis barna 
cukorral és belefacsarjuk a narancs 
levét is. Körülbelül hat-hét percig 

főzzük. Végül botmixerrel simára 
turmixoljuk. A szósszal meglocsol- 
juk a libát, és a fogást melegen 
tálaljuk.





22 2018.11.08.sport
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

soMos zoltán

Hullámok hercegei

Dübörög a szezon, olyannyira, hogy már nemcsak 
egy-egy meccs, hanem valóságos sorozatok kap-
csán vonhatunk le következtetéseket. Amik persze 
a dolgok természeténél fogva szinte azonnal ha-
misnak bizonyulhatnak, hiszen a sport már csak 
olyan, hogy a tegnapi siker másnapra kudarcba 
fordulhat, a rossz szériából pedig hamar lehet jó. 
A fehérvári kosarasok szezonkezdete munkát 
adott a vészharangok mindig tettre kész kongatói- 
nak, de mire kiaggódhattuk volna magunkat, egy 
hónap alatt kilencszer(!) nyert az Alba, ráadásul 
ennek felét nemzetközi meccsen. 
Bizakodva tapsoltunk a hokisok előkelő helyezé-
sének az EBEL-ben, amikor öt meccsből négyet 
megnyertek – utána meg nyolcból hetet elbuktak… 
A Vidi remek nemzetközi mérleggel hasít nyár óta, 
de a Chelsea ellen jobban helytállt, mint az MTK 
ellen, a PAOK-ot legyőzte, a Kisvárdát nem. 
Vannak persze szakmai összefüggések és 
magyarázatok. A valóság mégis az, hogy éppen ez 
a hullámzás és kiszámíthatatlanság szorítja össze 
az ember gyomrát, amikor meccsre indul – és kell 
neki ez! Ahogy a zseniális Nick Hornby írta: a 
félelem és szorongás a szurkoló alapvető élménye. 
Ki szeret nyugodtan, a győzelem vagy a vereség 
biztos tudatában meccset nézni? Én biztos nem! 
Úgyhogy további jó hullámzást kívánok magunk-
nak, persze szezon végén szeretnénk a hullámok 
tetején indulni boldog nyaralásra!

Marko Nikolics fiai itthon is át akarják élni a Thesszalonikiben tapasztalt örömet! A PAOK-ot a szezonban eddig csak a Benfica, a Chelsea és a Vidi tudta legyőzni.

Lóránt Péter a bajnokságban és a nemzetközi kupában is meccsenként tíz pont fölött dobott

Győzni akarnak!

Máris továbbjutottak

néMeth krisztián

soMos zoltán

Szívesen látnánk a PAOK ellen is gálázni a Vidit, de 
az biztos, hogy a Paks legyőzésénél jóval nehezebb 
feladat lesz a görög együttest megverni. Még akkor 
is, ha Thesszalonikiben magabiztosan nyertek 
Huszti Szabolcsék.

„Nem szabad az első meccs eredményé-
ből kiindulni!” – szögezte le Marko 
Nikolics a csütörtöki PAOK elleni 
derbi előtt. Mindenesetre kellemes 
élményeket szerzett szurkolóinak a 
Vidi két hete, amikor simán legyőzte a 
jóval esélyesebbnek tartott együttest.
A hétvégi bajnokival sem volt gond 
– bár úgy is fogalmazhatnánk, azzal 
már nem volt gond – ne feledjük: a gö-
rög kirándulás után csak döntetlenre 
volt képes a csapat Kisvárdán!
A Paksot nagyon simán, 4-0-ra győzték 
le bajnokin a fehérváriak, a múlt 
heti Magyar Kupa-meccsen pedig a 
Vácnak is visszaadták a „kölcsönt”, 
ugyanolyan gólarányt vertek a Duna- 
partiakra, mint amit ők kaptak tavaly 
tőlük. (A legjobb harminckettő között 
a tavalyelőtti mumus, a Budafok ellen 
lehet folytatni a revansok sorát). 
Egyszóval biztató a kép az Európa-liga 

Egy hónapja játszotta első győztes meccsét az 
Alba Fehérvár ebben a szezonban, azóta úgy 
belejött, hogy hozzátett még nyolcat. Ez a 
bajnokságban már dobogót, az Európa-kupában 
továbbjutást ért.

A Pécs, a Körmend, a kettő 
között pedig az ukrán Dnyipro 
verte igen simán szeptember 
végén-október elején a fehérvári 
kosarasokat. Utána viszont jó 
időre elfelejthette a Dzunics-  
csapat, milyen érzés az ellenfélnek 
gratulálni, mert a FIBA-Európa- 
kupa selejtezőjének visszavágó-
ján kiütötte az ukránokat, majd 
szép sorban megnyerte minden 
további meccsét. 
A bajnoki sorsolást elnézve 
persze mondhatjuk, hogy nem a 
mezőny erősebb fele volt az ellen-
fél, bár a Kecskemét vagy éppen a 
Jászberény kellemetlenkedett már 
más élcsapatoknak. Az újonc TF 
és legutóbb a Szeged elintézése 
valóban papírforma, a Tisza-par-
tiak ellen a lendületbe jött Alba 
97-68-ra győzött. Ismét hatan 
jutottak el legalább tíz pontig. 
Sokatmondó adat a kiosztott 31(!) 
gólpassz – csapatmunkával dön- 
gölte földbe ellenfelét a Fehérvár. 
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

Az ilyen győzelmek már részben a 
megszerzett lendületnek köszönhe-
tők, a nehezebb találkozókon pedig 
az elvégzett sok munka kamatozik. 
Főleg védekezésben fejlődött lát-
ványosan a csapat a szezonkezdet 
óta, és hogy ez mennyit számít, az 
a Porto elleni európai kupameccsen 
látszott igazán. 
Az első félidőt lazára vették Free-
manék, kaptak is majdnem ötven 
pontot. Szünet után aztán „meg-

jött” a védekezés, belőle a kosarak 
is, és izgalmas hajrában 72-70-re 
nyert az Alba. Ezzel a csoportban 
négy forduló után is veretlen, és 
továbbjutott a következő körbe. 
Nagy dolog, hiszen így most továb-
bi két nemzetközi meccs a csapat- 
építésre fordítható, miközben a 
bajnokságban jönnek a rangadók. 
Jövő vasárnap a Szolnok érkezik 
Fehérvárra, előtte bolgár túráját 
tudja le az Alba.

negyedik fordulója, a PAOK csütörtök 
esti budapesti látogatása előtt.
„Annyiban is más meccs lesz, hogy a 
PAOK nem fogja megengedni magának, 
hogy ne a legjobb csapatával álljon ki, 
szüksége van a pontokra.” – utalt a 
Vidi mestere az „odavágóra”, amikor 

kissé tartalékosan állt fel az ellenfél. 
– „Három kör után egyértelmű, hogy 
a Chelsea kiemelkedik a csoportból, de 
mögötte mindenkinek egyenlő esélye van 
a továbbjutásra, olyan, mintha nulláról 
indulnánk. A PAOK remek csapat, olyan 
játékosokkal, akik egy villanással képesek 

dönteni egy mérkőzésen. Jár nekik a tisz-
telet! Harcolnunk kell, élesen és okosan 
játszanunk, csak így lehet esélyünk jó 
eredményre. A pontszerzés is jó eredmény 
matematikailag, de nem szabad döntetlen-
re játszanunk, mert annak vereség lenne a 
vége. Győzni akarunk!”
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Újabb fölényes győzelem Két verseny, három ezüst

Vb-t nyertek, Eb-re készülnek

Nascimento ezúttal kilencet lőtt, így már 
ötvenkilenc gólnál jár – ezzel második az NB I 
góllövőlistáján Ismét jól célzott Czipó Vivien, a döntőig mindig eljutott

Ők képviselik a magyar és a fehérvári színeket Olaszországban – a piros felsős gráciák alkotják 
az Eb-csapatot

kaiser taMás soMos zoltán

néMeth krisztián

Döcögős kezdés után végül magabiztosan, 
tíz góllal verte az Alba Fehérvár KC a Budaörs 
együttesét az NB I-ben, csütörtökön pedig 
már Mosonmagyaróváron lép pályára Deli Rita 
gárdája a Magyar Kupában.

A Budaörs ellen az elején nem 
találta a fonalat az Alba a női 
kézilabda-bajnokság nyolcadik for-
dulójában, de az első tíz perc után 
alaposan feljavult Temes Bernadet-
ték játéka. A kapuban remekelt a 
nyáron igazolt Györkös Rebeka, 
míg Mendy tíz, Nascimento kilenc 
góllal járult hozzá a 35-25-ös győze-
lemhez. 
Az újabb két ponttal pedig már 
kilenc egységnél jár a fehérvári 
csapat, és betonbiztosnak tűnik a 
helye a középmezőnyben. Ráadásul 
az ötödik és hatodik helyen álló 
Kisvárda-Vác duó csak egy ponttal 
gyűjtött eddig többet. 
Csütörtökön újabb erőpróba vár az 
Alba Fehérvár KC-ra: ezúttal a Ma-
gyar Kupában lép pályára a csapat 
Mosonmagyaróváron. Az újoncot a 
közelmúltban könnyedén sikerült 
két vállra fektetni, és ezúttal nem 
lesz ott a pályán a házigazdák 
legjobbja: az ex-fehérvári Tilinger 
Tamarának a térdét kellett megmű-
teni. De így sem lesz sétagalopp a 
túra: Mosonmagyaróváron a szur-
kolók mindig fanatikusan buzdít-
ják övéiket.

Hétvégén előbb a Hungarian Open Classic, 
majd a Hungarian Masters nemzetközi verseny 
keretében mérték össze tudásukat a dartsosok 
Budapesten. A Sport DC színeiben versenyző 
iszkaszentgyörgyi Czipó Vivien összesen három 
döntőt is vívhatott.

A Hungarian Open Classicon Czipó 
Vivien a női elődöntőben a holland 
Priscilla Steenberger ellen 4-0-s hát-
rányból győzött 5-4-re. A döntőben 
egy másik holland klasszis, Aileen de 
Graaf ellen bizonyíthatott. De Graaf 
nagyon gyorsan játszott, ezzel pedig 
Vivien sajnos nem tudott mit kezde-
ni, a vége 5-2 lett a holland javára. 

Izgalmas időszak ez az Alba Fit Sportegyesület 
számára! A klub két versenyzője akrobatikus-
tánc-világbajnokságot nyert Rómában, 
hétvégén pedig a Fitkid Európa-bajnokságon 
bizonyíthatnak a fehérvári lányok.

A Fitkidben nevéhez híven csak ti-
zennyolc éves korukig indulhatnak 
a versenyzők, akik ezt követően a 
„rokon” szakágakban is megállják 
a helyüket. Ezt bizonyítja, hogy 
Bakonyi Lili és Tokodi Blanka 
kiemelkedően szerepelt a római 
tánc vb-n. Duójuk két kategóriában 
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is világbajnoki címet szerzett, Lili 
pedig egyéniben ezüst- és bronz-  
éremmel is gazdagította kollekcióját.
Vannak tehát példaképek a fiatalok 
számára, akik szintén komoly 
babérokra törnek. Az Alba Fit SE 
csapata a hétvégén Bibionében, 
a Fitkid Európa-bajnokságon 
szerepel Gál Beáta, Bokor Zsanett, 
Lórodi Luca, Imre Dóra, Bertalan 
Blanka összetételben.
Az egyesületnél folyó munka gyü-
mölcse az is, hogy az Eb pénteki 
kísérőversenyére a fiatalabb, egye-
lőre rutintalanabb fehérvári csapat 
is meghívást kapott.

Így is megérdemli az elismerést 
többszörös Európa-bajnokunk, 
akinek volt egy másik döntője is: 
ezt a lányok mezőnyében vívta, 
mégpedig a szolnoki Kovács 
Tamara ellen. A Sport DC ver-
senyzője jól kezdett, vezetett már 
2-0-ra és 3-1-re is, viszont Tamara 
ezután összeszedte magát, jobban 
koncentrált, és végül meg is 
fordította a találkozót. (Mindkét 
versenyző Ziegenhám Medárd 
tanítványa). 
Vasárnap aztán ugyanők a Hun-
garian Masters döntőjében is 
találkoztak, ott is Kovács győzött, 
ezúttal 4-2-re. Czipó Vivien így 
három ezüsttel zárta a hétvégét.

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a 2018. november 2-i munkanap áthelyezés miatt 

az Ügyfélszolgálat és a Pénztár nyitvatartása 
az alábbiak szerint alakul:

2018. november 9. péntek 7:30-12:00
 12:30-15:30
2018. november 10. szombat Zárva
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