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Nem zsákbamacska a baloldali polgármesterjelölt személyeForgalmirend-változás 
a Fiskális úton

Látrányi Viktória

Az elmúlt hetek eseményei alapján egyre 
biztosabbak lehetünk abban, hogy a 
2019-es önkormányzati választásokra 
Székesfehérváron közös polgármester-
jelölt állítását tervezi az MSZP és a 
DK a Jobbikkal karöltve. Az összefogás 
tagja lehet a Momentum is. Arról is egyre 
egyértelműbben nyilatkoznak a politi-
kusok, hogy ifjabb Balsay István lehet a 
jelölt. Márton Roland nemrégiben a Fe-
hérvár Tv Esti Mérleg című műsorában azt 
mondta: „Lehet sejteni, nem árulunk ezzel 
zsákbamacskát, ezért is mutatkozunk – az 
ellenzéki pártok képviselői, vezetői – Bal-
say Istvánnal együtt.” Ugyanakkor Ráczné 
Földi Judit, a DK városi elnöke óvatosan 
fogalmaz, hiszen mint mondja, jelenleg ő 
a pártja által támogatott jelölt, hivata-
losan nincs más döntés. A Jobbikkal való 
együttműködést mind a szocialista, mind 
a DK-s politikus elképzelhetőnek tartja.

Márton Roland szerint nem az 
az igazi hírérték, hogy ifjabb 
Balsay István lehet a polgár-
mesterjelölt, hanem az, hogy 
Fehérváron az ellenzéki pártok 
már tavasz óta együtt dolgoz-
nak és együttműködnek. A 
szocialista politikus azt is ki-
emelte, hogy nem Székesfehér-
váron volt az akadálya annak, 

A várhatóan megnövekvő forgalom-
ra való tekintettel október 31-én 17 
órától november 5-én reggel 7 óráig 
visszaállítják a kétirányú forgal-
mi rendet a Fiskális út Béla út és 
Túrózsáki utca közötti szakaszán. 
November 5-én reggel 7 órától – az 
építési munkálatok megkezdésé-
vel egyidejűleg – visszaállításra 
kerül az egyirányú forgalmi rend, a 
Fiskális út ezen szakasza a Béla út 
irányából egyirányú útként üzemel 
majd a Pozsonyi út irányába. 

A DK jelöltje Ráczné Földi Judit

Folytatódik a nyárfacsereprogram

Útfelújítás és parkolóépítés a Szeder utcában Erzsébet-utalványok átvétele novemberben
koVács V. orsoLya

koVács V. orsoLya

A Berényi úton folytatódik a nyárfasorok 
cseréje. A Mikszáth Kálmán utca és a Cserkész 
utca közötti szakaszon a nyárfák helyére a Vá-
rosgondnokság tizenhat nyugati ostorfát ültet.

2016-ban a Béke téren, legutóbb pedig 
a Rádió lakótelepen került sor a több 
mint harmincéves, elöregedett és 
balesetveszélyessé vált nyárfasorok 
kivágására – ez most a Berényi úton 
folytatódik. A Mikszáth Kálmán utca 
és a Cserkész utca közötti szakaszon 
a nyárfák helyére a Városgondnokság 
nyugati ostorfákat ültet. A fakivágá-
sokat a szakemberek október utolsó 
napjaiban kezdték meg.
Székesfehérvár önkormányzata kerté-
szeti szakemberek véleménye alapján 
több hónappal ezelőtt döntött a 
Mikszáth Kálmán utca és a Cserkész 

Mintegy nyolcvanhatmillió forintból valósul 
meg a Szeder utcában az ünnepi hétvége 
után kezdődő út- és járdafelújítás valamint 
parkolóépítés. 

Várhatóan december 31-ig tartanak 
majd a munkálatok a Szeder utcá-
ban, ahol ezután a térkő burkolatú 
járda mellett huszonnégy újabb 
parkolóhely is segíti majd a szed-
reskertiek mindennapjait.
Bakró-Nagy Tamás műszaki ellenőr 
tájékoztatása szerint a kivitelezés 
több ütemben valósul meg: a bolt 
környékén a járdát és az útbur-
kolatot újítják fel, a Liget sor felé 

November 27-én és 28-án vehetik át Erzsé-
bet-utalványaikat a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultak.

Székesfehérvár jegyzője tájékoz-
tatja a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosultakat, hogy 
Erzsébet-utalványaikat november 
27-én és 28-án vehetik át a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A 
hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű jogosultak emelt támogatást 
kapnak.
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvény 
értelmében a gyámhatóság annak 
a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

utca közötti szakaszon, a Berényi út 
mellett húzódó járda mellé ültetett, ti-
zennégy nyárfából álló fasor kivágása 
mellett. A fontos döntést speciális ál-
lapotfelmérések előzték meg, mivel a 
nyárfasor meghatározó eleme a nagy 
közlekedést bonyolító Berényi útnak. 
A fák vaskos törzseikkel és magasba 
nyúló koronájukkal az árnyékoláson 
túl szépen ellensúlyozták a környék 
tízemeletes épületeinek látványát, 
és nem utolsósorban javították a 
környék levegőjét.
Az elöregedett nyárfasor helyére 
várostűrő, nagy lombkoronát adó, 
nyugati ostorfából álló fasort telepíte-
nek a szakemberek.
A munkálatok elvégzéséhez a környé-
ken nem kell forgalomkorlátozásra 
számítani.                          Forrás: ÖKK

vezető betonlapos helyett pedig 
térkő burkolatú járda épül. A bolt 
mögötti parkoló is megújul, ezzel 
párhuzamosan egy új, huszonnégy 
férőhelyes parkolót is építenek a 
vízelvezetési rendszer rekonstruk-
ciójával.
Az érintett területen felülvizsgál-
ták a közvilágítási rendszert is: a 
közbiztonság érdekében a jelen-
legi lámpafejek cseréje mellett új 
oszlopokat is létesítenek. Szigli 
István önkormányzati képviselő 
a Szedreskertet érintő komplex 
városrész-rehabilitáció kapcsán 
elmondta, hogy a sorra kerülő 
beruházás közel nyolcvanhatmillió 
forintot tesz ki.

akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsága a 
tárgyév november 1-jén fennáll, ter-
mészetbeni támogatást nyújt fogyasz-
tásra kész étel, ruházat valamint 
tanszer vásárlására felhasználható 
Erzsébet-utalvány formájában. A 
hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű jogosultak emelt támogatás-
ként 6.500 Ft értékű utalványcsoma-
got kapnak.
Az utalványokat kizárólag személye-
sen, a kérelmet benyújtó szülő vagy 
más törvényes képviselő veheti át. Az 
átvételhez személyazonosításra alkal-
mas fényképes igazolvány szükséges: 
személyi igazolvány, kártyaformátu-
mú vezetői engedély vagy útlevél, és 
minden esetben a lakcímkártya!

hogy akár már a parlamenti 
választásra olyan ellenzéki 
együttműködés alakuljon ki, 
amely képes egy táborba terelni 
a változást akaró szavazókat. 
Az ellenzéki találkozások és az 
együttműködés aztán a tavaszi 
választások után egyre erősö-
dött. Megkezdték egy közös 
várospolitikai, városfejlesztési 
program kialakítását és felépí-
tését: „Ez nyilván gyökerezik az 
elmúlt nyolc év ellenzéki üzene-
teiben, s részletezi, hogy melyek 
azok a legfőbb pontok, amelyben 
másképp képzeljük el Székesfehér-
vár jelenét és jövőjét.” – emelte 
ki Márton Roland, aki arról is 
beszélt, hogy ebbe a munkába 
rengeteg külső szakértőt vontak 
be, és így került a képbe ifjabb 
Balsay István. Kérdésünkre, 
hogy bár nincs megnevezve 
polgármesterjelölt, ugyanakkor 
lehet sejteni, hogy kit támogat-
nak majd, a szocialista elnök 
azt mondta: „Lehet sejteni, nem 
árulunk ezzel zsákbamacskát, ezért 
is mutatkozunk – az ellenzéki pár-
tok képviselői – Balsay Istvánnal 
együtt. Ő maga is elmondta, hogy 
amennyiben ezt az együttműködést 
össze tudjuk rakni, akkor vállalja a 
megmérettetést.”

Ráczné Földi Judit, a DK városi 
elnöke már óvatosabban fogal-
mazott kedden este a Fehérvár 
Televízióban. Azt mondta, 
Márton Roland az MSZP részéről 
jelentette ki, hogy ifjabb Balsay 
Istvánt szeretné jelöltnek: „Na-
gyon sok idő van még, én megnevez-
ni nem tudom ifjabb Balsay Istvánt 
jelöltnek. Szerintem alkalmas erre a 
feladatra, nem kötődik egyik párthoz 
sem. A DK részéről a hivatalos állás-
pont azonban továbbra is az, hogy 
az én személyemet támogatják.” 
Arra a kérdésre, hogy az MSZP, 
a DK, a Momentum és a Jobbik 
között létrejöhet-e az összefo-
gás, Márton Roland és Ráczné 
Földi Judit is igenlő választ 
adott. 
„Tudatosan nem a baloldali 
összefogás kifejezést használom, 
amikor ellenzéki együttműködésről 
beszélünk, hiszen ebbe az együtt-
működésbe baloldal és jobboldal 
egyaránt beletartozik. Nekem is 
fura ezt kimondanom, pláne hogy 
liberális érzelmű vagyok. Hiszem 
azt, hogy fel tudunk állítani egy 
fiatalos csapatot, amivel igenis 
tudunk egy olyan kínálatot tárni a 
székesfehérváriak felé, ami tetsze-
tős!” – fogalmazott Ráczné Földi 
Judit.

Megszépült az Órajáték
Megújult az Órajáték épületé-
nek külső homlokzata. A tizen-
hat éve átadott látványosság 
körül több helyen repedések, 
beázások csúfították el a falat, 
ezért döntött úgy Kovács And-
rás órásmester, hogy felújítja. 
A figurák tavaszi megújulását 
követően most az épület külső 
homlokzatának újrafestése is 
megtörtént. Adventre külön 
programmal készülnek, és 
idén már díszvilágítás is várja 
az udvarba látogatókat. A 
toronyrész homlokzati felújí-
tását mintegy négyszázezer 
forinttal támogatta Székes- 
fehérvár önkormányzata.

 K. V. O.
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Újabb ékszerdoboz a városban

A modern formát öltő terület immár alkalmas ünnepségek, rendezvények lebonyolítására

A Jávor Ottó téren mostantól egy szökőkút is csobog A felújítás során több mint ötezer növényt ültettek el a szakemberek

DáViD renáta

Koszorúzásokkal emlékeznek a padovai fegyverszünetre Mécsesgyújtás az ötvenhatos mártírok tiszteletére 
koVács V. orsoLya koVács V. orsoLya

Újabb színfolt a városban: teljes egészében 
megújult a Jávor Ottó tér. A park átépítése során 
szökőkutat is építettek, valamint kialakították a 
születések parkját.

A régi vörös murvás sétautak helyén 
mostanra mészkő burkolatú támfa-
lakkal szegélyezett térköves sétányok, 
füves felületek épültek, az emlékmű-
vek környezetében pedig évelőket, 
díszfüveket és rózsákat is ültettek. 
A Jávor Ottó tér megújításával újabb 
színfolttal gazdagodott a város.
A parkban lévő növények fenntartá-
sát segíti az újonnan kiépített öntö-
zőrendszer és a fák körül kialakított 
locsolópontok. A felújítás során a 
közvilágítás is megújult, az emlék-
művek méltó környezetbe kerültek. 
Melléjük évelőket, hagymásokat, 
díszfüveket és rózsákat is ültettek, a 
tér közepén kialakított nagy méretű 
ágyásba különböző cserjéket helyez-
tek el. De a park ékköve a születések 
parkja, ahol az előző évben születet-
tek tiszteletére fákat ültetnek majd. 
A tér a téli időszakban már bekapcso-
lódik az adventi fényáradatba is, így 
az erre járóknak a város ezen részén 
is szemet gyönyörködtető látványban 
lehet részük. A parkfelújítás önkor-
mányzati forrásból, kétszázötvenmil-
lió forintból valósult meg.

November harmadikán koszorúzásokkal emlé-
keznek Székesfehérvár katonai emlékhelyein a 
száz évvel ezelőtt aláírt padovai fegyverszüneti 
egyezményre.

Az 1918. november 3-án megkötött 
szerződés pontot tett az Osztrák–
Magyar Monarchia első világ- 
háborús szereplésére, megszün-
tetve ezzel a magyar alakulatok 
fegyveres működését is. November 

November negyedike a nemzeti gyász 
emléknapja Magyarországon. Vasárnap 
kora este Székesfehérvár önkormányzata 
mécsesgyújtást szervez az Országalmánál 
az ötvenhatos hősök tiszteletére.

Az Országgyűlés 2013-ban 
nyilvánította a nemzeti gyász 
emléknapjává november 4-ét, 
az 1956-os forradalom leveré-
sének napját. Hatvankét évvel 
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3-án, szombaton 15 órakor a Szent-
lélek Katonatemetőben, 15.30-kor 
a 69-es gyalogezred emlékművénél, 
a Vörösmarty téren, 16  órakor a 
17-es gyalogezred emlékművénél, 
a Zichy ligetben, majd 16.30-kor a 
10-es huszárok emlékművénél, a 
Városház téren lesz koszorúzás a 
nagy háború hőseinek tiszteletére. 
16 óra 45-kor ugyancsak megko-
szorúzzák Székesfehérvár központi 
első világháborús emlékművét, a 
Fekvő katona szobrát.

ezelőtt ezen a napon a szovjet 
hadsereg támadást indított 
Budapest és a nagyobb városok 
ellen, vérbe fojtva az október 
23-án kirobbant szabadsághar-
cot. 
Székesfehérvár önkormány-
zata hagyományosan közös 
mécsesgyújtást tart a mártírok 
tiszteletére. A méltósággal teli, 
csendes esemény november 
4-én, vasárnap 17.30-kor kezdő-
dik az Országalmánál. 
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VakLer Lajos

szabó MikLós bence

Látni és látszani

Frakk és Labdarózsa

Egér Ágota kórházi kalandjai

A biztonságos közlekedés alapja a láthatóság

A tíz éve elhunyt Bálint Ágnesre emlékeztek szombaton a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. A József 
Attila-díjas író, szerkesztő, dramaturg a magyar ifjúsági televíziós műsorkészítés egyik megalapo-
zója volt, aki mindenkihez tudott szólni. Bálint Ágnes meséin generációk nőttek fel. Hősei – Frakk, 
Lukrécia, Vízipók vagy a Szeleburdi család – a mai napig velünk élnek. A Magyar Örökség díjjal is 
kitüntetett alkotó már kisgyermekként is jól rajzolt, és ötévesen tanult meg olvasni. Pályatársa és 
barátja, Csukás István emlékezett az avatóünnepségen Bálint Ágnesre, majd Novák Katalin államtit-
kár, L. Simon László országgyűlési képviselő és Csukás István leleplezte Kontur András szobrász -
művész alkotásait. A két dombormű – a Frakk és a Labdarózsa – Bálint Ágnes figuráit kelti életre.   L. V.

A mesehős, Egér Ágota a kalandjaival igyekszik könnyebbé tenni a gyerekek gyógyulását

Többször volt már arra precedens, hogy az 
intézményben gyógyuló kis betegeknek mesét 
olvastak – nemcsak szüleik, hanem például 
sportolók is. Ezúttal Baranyi Ildikó írónő láto-
gatott a kórházba, és mesékkel kedveskedett a 
gyerekeknek. 

Egér Ágotáról, Nándiról, a békáról 
és a Rigóerdőről olvasott nekik, 
mesesorozatának hőseivel szerette 
volna megkönnyíteni a gyerekek 
gyógyulását az osztályon, kizökkent-
ve őket a lábadozással töltött napok 
nehézségeiből.
Baranyi Ildikó elmondta: annak is 
örülne, ha ezáltal a kicsik ráérezné-

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részt 
vesz az országos „Látni és látszani” kampány-
ban. Az országos közlekedésbiztonsági akció 
keretében a látás és a láthatóság jelentőségére 
hívják fel a közlekedők figyelmét, tekintettel 
az őszi-téli időszakban a kedvezőtlenebb út- és 
látási viszonyokra. 

A Palotai úti ellenőrzések során 
a járművek műszaki állapotának 
ellenőrzése mellett a rendőrök 
a kerékpárral és az autóval köz-
lekedők figyelmét is felhívták a 
szlogen fontosságára: „Az őszi és a 
téli időszakban megváltoznak az út és 
a látási viszonyok, éppen ezért a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság az or-
szágos „Látni és látszani” kampányhoz 
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csatlakozva kiemelt figyelmet fordít 
a baleset-megelőzési tevékenységre. 
Az akcióhoz szervizek is csatlakoztak, 
ahol október 17-e és december 7-e 
között a közlekedők térítésmentesen 
vizsgáltathatják át járműveik gumi-
abroncsait, világító berendezéseit 
valamint ellenőriztethetik látásukat. 
Az akció célja elsősorban figyelem-
felhívás.” – mondta el lapunknak 
Sturcz Tímea, a főkapitányság 
kommunikációs referense. 
Az akcióra való felhívás idén is foko-
zottan épít a társadalmi felelősségvál-
lalásra, a közlekedésbiztonság ugyan-
is társadalmi ügy. A két hónapon át 
tartó országos akció „kampányarca” 
is megváltozott: mostantól egy bagoly 
hirdeti, hogy a kampányban való 
részvétel bölcs döntés.

nek az olvasás örömére. Egér Ágota 
meséit hallva, olvasva a kicsik a 
Rigóerdőbe juthatnak, a kanyar-
gós úton pedig olyan szereplőket 
ismernek meg, akikben, kicsiként és 
nagyokként egyaránt magukra ismer-
hetnek. A szereplők segítségével szó-
rakoztatóbbá válnak a hétköznapok, 
és talán a gyógyulás is gyorsabb lesz.
Ezért aztán Ildikó nemcsak 
felolvasta meséit, hanem egy-
egy könyvet adományozott az 
itt betegeskedő gyerekeknek. A 
húsz mesekönyvből, színezőből és 
hangoskönyvből pedig a gyerek- 
osztályon is maradt jó pár, hogy a 
későbbiekben is élvezhessék majd 
az itt lábadozók a meséket.

TávHősök viadala

Szerdán búcsúztatják Ujfalussy Gusztáv Ottót 

PáL LoránD

November hatodikán, kedden a SZÉPHŐ Zrt. 
négy dolgozója Egerbe utazik, hogy képviselje 
Székesfehérvárt és a vállalatot a TávHősök 
Viadalán.

Az Eger meghódítására készülő 
szakemberek, Pál Attila, Kalmár 
Zsolt, Oláh Tibor és Halász Ferenc 
a távfűtésszerelők versenyén a 
szakma legkiválóbbjai között 
tehetik próbára tudásukat. A 
megmérettetésre Prajda György 
művezető készítette fel a csapatot, 
aki a tavalyi évben az I. TávHősök 
Viadalán maga is versenybe szállt.
A verseny hivatalos oldalán ta-
lálható leírás szerint a TávHősök 
Viadala a fejlődést és az innovációt 

támogatja. Célja, hogy megőrizze 
a hagyományos szakmai értékeket, 
egyben ösztönözze az összefogás 
általi fejlődést, a kapcsolatok 
mélyítését, az új ismeretek, a 
legjobb szakmai gyakorlatok be-
mutatását és elsajátítását, előtérbe 
helyezve a legkiválóbb kétkezi 
szakembereket. 
A viadalon különdíjat is nyerhet-
nek a versenyzők, a legharcosabb 
csapat elismerést az a brigád 
nyeri el, amelyik a legtöbb like-ot 
kapja a fotójára. Szavazni kizáró-
lag a MaTáSzSz Facebook-oldalán 
(természetesen a székesfehérvári 
SZÉPHŐ Zrt. csapatára) lehet, 
november 5-ig. A megosztásoknál 
lévő like-ok nem számítanak bele a 
végeredménybe. 

Október 31-én, szerdán búcsúztatják Ujfalussy Gusztáv Ottó cisz-
terci rendi áldozópapot Székesfehérváron. A tiszteletére rendezett 
engesztelő szentmise 11 órakor kezdődik a Ciszterci templomban, ezt 
követően az altemplomban helyezik örök nyugalomra.

Szakmai napot tartott az Esélykör
koVács V. orsoLya

A fogyatékossággal élők munkaerőpiaci elhe-
lyezkedésének fejlesztéséről szólt a Székesfehér-
vári Esélykör szakmai napja, amit a városházán 
tartottak.

Az Esélykör olyan hálózat, amelyben 
szakmai teamek dolgoznak együtt, 
és közvetlenül jutnak el a célcsoport 
tagjaihoz. Harmadik éve fejlődik a 
modell, szoros együttműködésben 
az önkormányzattal, és nemcsak a 
foglalkoztatás témájában, hanem 
például a városi vagy kulturális 
programok akadálymentesítésében 
és egyéb beruházások megvalósí-
tásában is tudnak tanácsot adni a 
döntéshozóknak. Az eddigi tapasz-

talatok alapján egyre fontosabb a 
mindenre kiterjedő akadálymen-
tesítés megvalósításában betöltött 
szerepük, a kórházzal kialakított 
együttműködés illetve az alakulóban 
lévő kooperáció a múzeummal. 
A konferencián előadások hang-
zottak el többek között a szervezeti 
kultúra fejlesztéséről, az esélyegyen-
lőségi együttműködésről és a munka-
vállalók kompetenciáinak fejlesztési 
lehetőségeiről, a Fejér Megyei Csa-
lád-, Esélyteremtő- és Önkéntesház, 
a Wikaa Workshops, a Civilcentrum 
Közhasznú Alapítvány, a Karitász 
Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézménye és a Polgármes-
teri Hivatal Hatósági Főosztályának 
közreműködésével.
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Milyen Európát akarunk?
VakLer Lajos

Új kötettel jelentkezett Lukácsy József. A 
Vörösmarty Társaság alelnöke közíróként 
a tőle megszokott szenvedéllyel tekintette 
át a fontosabb világpolitikai folyamatokat, 
jelenségeket, s emellett értő szemmel tárja 
az olvasók elé szűkebb pátriája, a Vörös-
marty Társaság alkotóközösségének két 
esztendőt átfogó művészeti tevékenységét.

Milyen Európát akarunk? cím-
mel megjelent Lukácsy József új 
kötete. Az esszék, publiciszti-
kák, tárcák és portrék az elmúlt 
két esztendőben közzétett 
munkáiból nyújtanak válogatást 
az olvasónak. A kötetet Bobory 
Zoltán, a Vörösmarty Társaság 
elnöke ajánlotta az olvasók 
figyelmébe múlt csütörtökön, a 
kötet bemutatóján: „Azt mondha-
tom, hogy a címben feltett kérdésre 
megvan a válasz. Ez nem mindig 
szívet-lelket gyönyörködtető, de 
ismerve Lukácsy Józsefet, tudom, 
hogy az írásai arról szólnak és arra 
tanítanak, hogy egyenes, őszinte 
válaszokat adjunk az egyenes, 
őszinte kérdésekre. Lukácsy József 
azok közé az alkotó emberek közé 
tartozik, akik nagy tudásanyaggal 
a háttérben tudják, hogy milyen 
igaz kérdéseket kell feltenni, és a 
kérdőjelek után mindig ott van a 
határozott válaszuk is. Felkiáltóje-

„Az európai nemzetek számára egyetlen cél lehet, ha a saját elképzeléseiken alapuló, szabad, békés, fejlett gazdaságú és munkát biztosító 
országban élnek.”

Bobory Zoltán értő gondolatokkal tárta az olvasók elé a kötet egyedi üzeneteit
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„Óriási kihívás és kötelesség felrázni, aktív érték- és 
érdekvédelemre késztetni az elkényelmesedett, maga- 
tehetetlen, de ma már kétségbeesett és megfélemlített 
emberek százezreit, újra felfedeztetni velük történel-
mük és hagyományaik azon fejezeteit, amelyeken múlt 

és jelen nyugszik, de a jövőt is jelentik. Ahhoz, hogy a 
legfiatalabb nemzedékek ebben a küldetésben sikeresek 
legyenek, a bátorság, tudás, tisztesség és piacképes 
diploma mellé műveltség, így az irodalom és költészet 
ismerete, művelése is szükségeltetik.”

les válaszok, melyekre meggyőződé-
sem szerint mindnyájunknak nagy 
szüksége van. A kötet különleges, 
hiszen ez egy tanító könyv, olyan, 
amelyet a mindennapos hírek és 
híresztelések után el kell olvasni és 
tanulni belőle. Lukácsy József első 
kötete több évtizedes kérdésekre 
adott válaszok gyűjteménye volt, ez 
a könyv két esztendő termése, így 
nyilvánvaló, hogy aktuális kérdé-
sekkel foglalkozik, ezekre keresi a 
választ.”
A kötet fő sodrában az euró-
pai helyzet, a migrációs válság 
elemzése áll. Lukácsy József a 
tőle megszokott emberközeli, 
ugyanakkor éles megfogalmazá-
sában kaput tár a gondolkodó 
ember előtt a világra, választ 
fogalmaz meg, megerősíti az 
olvasó hitét a nemzeti szuvere-
nitás megőrzésének fontossá-
gában: „Valamennyi írásomban 
az Európában kialakult helyzettel, 
a migrációs válsággal foglalko-
zom. Ennek a könyvnek az a célja, 
hogy ha szerény mértékben is, de 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a többi 
európai nemzetállamhoz hason-
lóan hazánk is megőrizze területi, 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
önrendelkezési jogát, nemzeti szu-
verenitását, erősítse az akarat, a ki-
tartás és az önmagunkba vetett hit 
mértékét. Meggyőződésem, hogy a 
mindennapjainkhoz erre is szükség 
van. A könyv szerepe és célja, hogy 
világossá tegye: az elmúlt tíz évben 
Európában kialakult egy olyan 
erkölcsi válság, ami migrációs vál-
ságot idéz elő. A migrációs válság 
nem politikai, nem pártpolitikai 
kérdés, hanem gyermekeink, unoká-
ink jövőjét meghatározó téma!”

Lukácsy József: Intő szó fiataloknak (részlet)
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Vadűzés és erdőzúgás 
GásPár Péter

A vadászat Fejér megyei történetét mutatja be 
az a nagyszabású kiállítás, mely október 12-én, 
pénteken nyílt meg a Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épületében. A látogatók meg-
ismerhetik a vadászat összetett tevékenységét, 
annak hátterét, motivációját, eszközeit és megyei 
területeit.

A kiállítás megragadja a vadászat  
Fejér megyei történetének több kor-
szakát a 18. századtól a Horthy-éráig. 
Bemutatja, hogy kik vadász(hat)tak, 
hogy ennek biztosítása érdekében 
milyen személyzet munkájára volt 

Díszítés és szenvedély

A kiállítás megragadja a vadászat Fejér megyei történetének több korszakát a tizennyolcadik 
századtól a Horthy-éráig

A vadászat Széchényi Zsigmond szerint vad- 
űzés és erdőzúgás … de több erdőzúgás!

Haas Béla felhívta a figyelmet: szürkület után már ne tartózkodjunk az erdőben!
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Békében, egymás mellett
koVács V. orsoLya

Hogy miképpen élvezhetjük leginkább azt a 
bizonyos erdőzúgást, azt másképpen éli meg 
egy túrázni induló kiránduló, és másképpen 
a vadász. Az erdő bizonyos területei pedig 
mindegyiküké, és ott különösen figyelniük 
kell egymásra!

Haas Béla, a Vadex Mezőföld Zrt. 
vadászati ágazati igazgatója sze-
rint odafigyeléssel és a szabályok 
betartásával mindenki hódolhat a 
kedvtelésének: „Alapszabály, hogy 
szürkületi órákban a kirándulók 
már ne tartózkodjanak az erdőben. 
Természetesen a vadászok odafigyel-
nek, és csak a felismert célpontra 
tesznek lövést, de így a legbiztonsá-
gosabb. Amennyiben pedig bizonyos 
területrészekre korlátozások vannak 
érvényben – melyek általában a 
reggeli és az esti órákban érvényesek 
– azt komolyan kell venni és be kell 
tartani!”
A Vadex Mezőföld Zrt.-nek  öt 
nagyobb vadászterülete van 
a megyében. A legnagyobb, 
tizenötezer hektáros a Bakony 
észak-keleti nyúlványainál, 
Fehérvárcsurgó, Bakonycsernye, 
Kisgyón, Kincsesbánya térsé-
gében helyezkedik el. A másik 
nagy vadászterületük Soponya 
és Sárszentágota térségében a 
sárréti vadászterület, rendkívül 
jó minőségű állománnyal. Emel-
lett van három kisebb területük 
Belsőbáránd és Tác térségében, 
Vál környékén és Etyek mellett. 
Köztük lezárt vadaskertek és 

részben látogatható erdők is.
Ezekben a turisták által is sűrűn 
járt erdőkben hamarosan véget ér a 
dámbarcogás, a muflonoknál most 
kezdődik a nászidőszak: „Aztán jön-
nek a disznóhajtások, és megkezdőd-
nek az apróvad- és fácánvadászatok. 
Szeptemberben volt a szarvasbőgés 
időszaka, a gímbika vadászatának a 
csúcspontja. A nagy melegek miatt ez 

hamarabb kezdődött, ráadásul a sok 
csapadék miatt a kirándulók mellett 
a gombászok is többen voltak, mint 
máskor. A korábbi évek hasonló 
időszakaihoz képest mindez jobban 
megzavarta a vadászatot.” 
Idén tehát talán még fontosabb, 
hogy tisztában legyünk az előírá-
sokkal, és mindenki betartsa a 
szabályokat.

szükség az erdő- és vadgazdálkodás 
területén. A tóhíres – főként főúri – 
vadászok közül kiemeli azokat, akik a 
hazai vadásztársadalomban is jelentős 
pozíciót töltöttek be: például Nádas-
dy Ferenc, az OMVV alapító elnöke, 
Széchényi Zsigmond vadász és író, 
ifj. Esterházy László, a Nemzetközi 
Vadászati Tanács alelnöke. Bemu-
tatják a vadászat módszereinek és a 
fegyvereknek a fejlődését.
A megnyitón Bóka Viktor jegyző Szé-
chényi Zsigmond szavait idézte, misze-
rint „A vadászat fantasztikus dolog! A 
vadászat vadűzés és erdőzúgás … de 
több erdőzúgás!” Majd felelevenített 
két híres vadásztörténetet. Az egyik 
Sarvaicz Lajos híres Velencei-tavi 
tóbíró vadászbalesete: Széchényi Zsig-
mond édesapja 1928-ban meghívta 
barátját, a német nagykövetet liba-
vadászatra a Velencei-tóra. Hirtelen 

hatalmas vihar támadt, és a nagykövet 
a csónakból a vízbe esett. Sarvaicz 
tóbíró segíteni akart a nagykövetnek, 
és egy puskát nyújtott neki, hogy abba 
kapaszkodjon. A nagykövet a sötétben 
véletlenül annak ravaszát meghúzta, 
és a fegyver elsült: a tóbírót lőtte meg, 
aki még kievezett a csónakkal a partra, 
majd elvérzett és meghalt. Egy esz-
tendővel a tragikus nap után a német 
diplomata egy feszületet állíttatott 
Sarvaicz Lajos emlékére.
A másik történet a martonvásári világ-
rekorder őzbak trófeájáról szólt, mely-
nek kilövésére Cseterki Lajos, az elnöki 
tanács titkára volt „kijelölve”, mert 

Kádár János nem tudott lejönni a terü-
letre az akkoriban felmerült különböző 
politikai problémák miatt. Az 1965. 
július 29-én meglőtt őzbakról csak a 
meglövést követően derült ki, hogy 
nem selejt, hanem világrekord-váromá-
nyos: agancsa 1967. és 1983. között a vi-
lágranglista első helyezettje volt. Mikor 
kiderült, hogy világrekord-várományos, 
hamar híre ment. Szóbeszéd járta, 
hogy Kádár Jánost Soponyán két igen 
nagy terítékű vízivadvadászatra látták 
vendégül, azért, hogy az elszalasztott 

világrekorder őzbakért kárpótolják.
Nem mellékes a vadászatnak a 
társadalmi életben, a földbirtokosok 
reprezentációjában, lakhelyük díszíté-
sében és az uradalmi gazdálkodásban 
betöltött szerepe sem, így ezek fontos-
sága is „terítékre kerül” a kiállításon. 
Szép számmal tárnak a közönség elé 
vadászati eszközöket és a hétköznapi 
életben használt, vadászati tárgyú, dí-
szítéssel bíró tárgyakat, a vadászszen-
vedély megnyilvánulásának példáit A 
tárlat 2019. február 24-ig látogatható.
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Halottak napja a nagyvilágban

Húszéves a Fehérvári Kézművesek Egyesülete

PáL LoránD

VakLer Lajos

A hazai hagyományok között is akadnak ke-
vésbé ismertek, a nagyvilágban pedig egészen 
meglepő szokásokkal emlékeznek az emberek 
elhunyt szeretteikre.

Magyarországon az ilyenkor szoká-
sos gyertyagyújtáson túl is akadnak 
kevésbé ismert hagyományok. 
Szegeden és környékén például 
kóduskalácsot (üres kalács) sütnek, 
amit a temetők bejáratánál a sze-
gényeknek osztogatnak, hogy ők is 
meg tudjanak emlékezni halottaik-
ról. Jászdózsán pedig úgy tartják, 
hogy amíg a család a temetőben 
van, addig az elhunyt lélek körbe-
néz otthon, hogy minden rendben 
van-e, ezért égve hagyják a lám-
pákat a házakban. A tőlünk eltérő 
kultúrákban pedig egészen mások 
a tradíciók.

Japán

Japánban nem novemberben 
idézik a halottak emlékét, hanem 
augusztus 13. és 15. között, az 
Obon fesztiválon. Ez az ünnep nem 
kifejezetten a szomorkodásról szól, 
sokkal inkább a színes lámpá-
sokról, gyertyákról és az örömteli 
táncról. Ilyenkor mindenféle fénye-
ket gyújtanak a házakban, hogy a 

A Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Házban nagyszabású kiállítással ünnepelte 
huszadik születésnapját a Fehérvári Kézműve-
sek Egyesülete.

A jubileumi tárlaton a társaság 
hatvan tagja mutatkozott be, akik 
felvonultatták az egyesület gondo-
zásában működő, régi hagyomá-
nyokra visszatekintő és az újabb 
kézműves mesterségeket egyaránt. 
Brájer Éva alpolgármester köszön-
tőjében kiemelte a népművészet 
megtartásának fontosságát: 
„Nagyon sokat köszönhetünk az 
egyesületnek, mert ők egyik nemzeti 
kincsünk és értékünk őrzői, tovább-
vivői. Gondoljunk bele: a kéz, ami 
alkot, az anyag, ami a földből van 
és újra a kéz, ami a földet műveli. 
Gyönyörű kapcsolódási pontok az 
évszázadok magyar motívumaival, 
táncaival, szokásaival, népi hagyomá-
nyaival.” 
A Fehérvári Kézművesek Egyesü-
lete az ősi kézműves mesterségek 
megtartására, az egyedi alkotások 
iránt megmutatkozó igényre, a 
készítéshez szükséges tudás biz-
tosítására és az alkotás örömének 
megélésére kínál lehetőséget – 
hangsúlyozta Szenczi Jánosné, az 

Japánban az Obon fesztiválon emlékeznek meg az emberek szeretteikről

Három generáció húsz év csodáival
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egyesület elnöke: „Arra törekszünk, 
hogy megismertessük az embereket 
a kézműves mesterséggel – kinek mi 
tetszik, melyik anyag áll hozzá a leg-

közelebb. Próbálunk továbbképzése-
ket szervezni, és azt látjuk, hogy nagy 
az érdeklődés. Jönnek az emberek és 
szeretnének tanulni. Állunk elébe!” 

A tárlat a Szent Korona Galériá-
ban a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház nyitvatartási ide-
jében december 22-ig látogatható.

A temetők nyitvatartása

Az önkormányzat tulajdonában álló és 
a Városgondnokság kezelésében lévő 
temetők (Béla úti, Csutora, Hosszú, 
Szedreskerti, Fecskeparti, Sóstói rk., 
Börgöndpusztai, Kisfaludi) október 
31-ig 7 és 19 óra között, november 
1-jén és 2-án, a két kiemelt napon 7 
és 21 óra között, november 3-án és 
4-én 7 és 19 óra között, november 
5-től február 28-ig 7 és 17 óra között 
tartanak nyitva.

lelkek könnyebben hazataláljanak 
egykori otthonaikba.
 
Guatemala

Guatemalában sem feltétlenül a 
szomorkodásé a főszerep. Novem-
ber elsején tarka ruhákba öltözött 
emberekkel telik meg a temető, 
színes díszekkel dekorálják a síro-

kat, majd közösen elkészítik az ég 
és föld között kaput nyitó hatalmas 
szélsárkányt. Miután mindennel 
elkészültek, a temetőben együtt 
elfogyasztják a fiambrét, ami egy 
tojásból, kolbászból, felvágottak-
ból, kukoricából, kelbimbóból és 
más zöldségekből készült egy-  
tálétel. Fiambrét a helyiek az évnek 
csak ezen a napján esznek, és a 

szokásukhoz az is hozzátartozik, 
hogy megkínálják vele az odaláto-
gatókat.

Kína

Kínában pénzt vagy manapság 
már inkább játékpénzt égetnek a 
halottak tiszteletére. A kínai ha-
lottak napja, a csingming tizenöt 
nappal a tavaszi napéjegyenlőség 
után kerül sorra. Úgy tartja a hie-
delem, hogy az embereknek a túl-
világon is szükségük van pénzre, 
és elhunyt szeretteik ehhez kétféle 
módon juthatnak hozzá: vagy a 
temetésen küldik el velük vagy 
évente egyszer az éhes szellemek 
ünnepén (7. holdhónap 15. napja) 
égetéssel tudják átadni nekik.
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Hetven éve küzdenek életünkért
látrányi Viktória, rába henrietta

A világban egyedülálló szervezet született több 
évtizeddel ezelőtt. Hetven esztendeje alakult 
meg az Országos Mentőszolgálat. A kerek 
évfordulón emléküléssel tisztelegtek a mentők 
áldozatos munkája előtt a megyeházán. Beszé-
des számok tanúskodnak a mentők helytállásá-
ról, munkájáról: Székesfehérváron tavaly közel 
tizenötezer mentési feladatot teljesítettek.

Az Országos Mentőszolgálat 1948-
ban alakult meg. A magyarok a 
világban egészen egyedülállót hív-
tak életre hetven esztendővel ez-
előtt. „Nincs még egy olyan ország, 
ahol országos szinten egységesen 
működik a mentőszolgálat immáron 
hetven éve, megalapítása óta. Ezt a 
hungarikumot érdemes megőrizni és 
továbbfejleszteni. Ebbe beletartozik 
mind az egységes felszerelés, mind 
az egységes mentésirányítás, mind az 
egységes szakmai továbbképzés.” – 
fogalmazott Vörös Péter regionális 
igazgató.
Az eltelt évtizedek alatt a men-
tőállomások száma megháromszo-
rozódott, a munkatársak száma 
meghússzorozódott. Fejér megye 
területén is fejlődés jellemzi az 
eltelt időszakot.
„Induláskor hat-hét mentőállomás 
volt Fejér megyében. Ma már tizenkét 
mentőállomás és egy irányító cso-

Hetven éve mentik az életeket
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port látja el ezt a feladatot az ellátási 
területen, ami Fejér megye, de sokszor 
a megyehatárokon átnyúlva több 

környező megye területére is benyú-
lik.” – ismertette Reszegi Imre Fejér 
megyei vezető mentőtiszt.

A tizenkét mentőállomás a men-
tőtiszt szerint elegendő, hogy a 
mentősök tudják tartani a kiér-
kezési időket. Székesfehérvár 
sajátos helyzetben van a megye 
állomásai között: egy év alatt 
több mint negyvennégyezer be-
teget lát el és kétmillió kilomé-
tert tesznek meg a mentőautók. 
A mentők munkájában nyújt se-
gítséget a közelmúltban létreho-
zott ResQ Alapítvány, amelyet a 
lakosság a jövőben támogathat. 
Nemcsak anyagilag állhatnak a 
megyében élők a mentők mellé, 
támogatói nyilatkozat aláírásá-
val is kifejezhetik köszönetüket 
munkájukért.
 Az OMSZ regionális szerveze-
tének ünnepi ülésén Cser-Pal-
kovics András polgármester 
köszönetet mondott minden-
kinek, aki az elmúlt hetven 
évben dolgozott vagy jelenleg is 
dolgozik az OMSZ kötelékében. 
Szólt arról is, hogy létfontosságú 
alaptevékenységről és fantaszti-
kus szakembergárdáról van szó, 
akik vállalják a mentéssel járó 
nehéz életvitelt. A polgármes-
ter hozzátette, hogy az anyagi 
támogatás mellett az a morális 
támogatás is fontos a mentősök 
számára, ami jelzi a közösség 
megbecsülését.

Az akció a kijelölt márkákra 
vonatkozik. További részletek az 
üzletekben.



9Közéleti hetilap egészség
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Fő az egészség!
VakLer Lajos

Idén is megrendezték a Salétrom utcai 
egészségnapot. A környéken élőket ingyenes 
prevenciós állapotfelmérés várta a Németh 
László Általános Iskolában. 

Immár a második alkalommal 
rendezték meg a Salétrom utcai 
egészségnapot. A Németh Lász-
ló Általános Iskolában ezúttal is 
nagy volt az érdeklődés. Horváth 
Miklósné önkormányzati képviselő 
az egészségmegőrzés felelősségére 
hívta fel a figyelmet: „Ha minden 
városrészben közelebb hozzuk az 
embereket az egészség megőrzéséhez, 
talán jobban meg lehet szólítani őket, 
hogy aktívan és tudatosan vegyenek 
részt az egészségnapokon, hogy őrizzék 
az egészségüket. Ne feledjük: ha az 
embernek egészsége van, az egy ado-
mány, ezzel nem lehet visszaélni, tehát 
kötelességünk élni a lehetőséggel!”
Östör Annamária egészségügyi 
tanácsnok örömének adott hangot, 
hogy a székesfehérváriak ilyen 
nagy számban veszik igénybe a vá-
ros által nyújtott ingyenes prevenci-
ós szolgáltatásokat: „A belvárosban 
lakóknak talán több lehetőségük van 
központi rendezvényekre járni, ugyan-
akkor fontos, hogy a külvárosokban 
élőket is megszólítsuk. Örülök, hogy 
a második alkalommal megrendezett 

Legfőbb kincsünk az egészségünk!

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Látrányi Viktória

Szükséges és szükségtelen veszteségeink

November 8-án 18 órától a Rév ambulancia szakmai 
kerekasztal-beszélgetésre várja a város lakosságát, 
a téma iránt érdeklődőket és szakembereket. Az ese-
ménynek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 
ad otthont. A Szükséges és szükségtelen veszteségeink 
címmel meghirdetett fórum célja, hogy a szakma 
jelentős előadóinak segítségével felhívjuk a figyelmet 
a szerhasználat jelentőségére és annak összefüggései-
re, külön kiemelve a családterápia módszereit és a helyi 
tapasztalatokat.

Komlósi Piroska klinikai szakpszicho-
lógus, pszichoterapeuta, Petke Zsolt 
pszichiáter, addiktológus és Horváth 
Gábor, a Reménység Rehabilitációs Ház 
szakmai vezetője szerepel az előadók 
között. Bemutatják munkájukat, helyi ta-
pasztalatikat a témában. Arról is szó lesz, 
hogy munkájuk során hogyan találkoz-

nak a veszteségekkel. Foglalkoznak azzal 
is, hogy milyen terápiás lehetőségekkel 
tudnak hatékonyan dolgozni, és milyen 
választ adnak a veszteségre, gyászra.
Az időpont lefedi a szociális munka 
világnapját illetve a gyászolók szempont-
jából megterhelőnek bizonyuló min-
denszentek és halottak napját, valamint 
az ünnepi készülődés nehézségeit. A 
beszélgetés segít a résztvevők számára 
meglátni a szociális és egészségügyi 
ellátórendszer bizonyos részeit. De arról 
is információt kaphatnak, hogy ilyen 
problémával hová tudnak fordulni helyi 
és országos szinten.
Az anonimitás megőrzése érdekében 
azoknak is lesz lehetőségük kérdéseket 
feltenni, akik nem szeretnének nyilváno-
san kérdést intézni a szakemberekhez. 
Ezeket a szfvar.rev@gmail.com e-mail-  
címen várják.

Salétrom utcai egészségnapon nagyon 
sokan vettek részt!”
Molnár Tamás önkormányzati 
képviselőként is elkötelezett, hogy 
a településrész lakóit segítse a 
hasonló szűrőnapokon való részvé-
telben: „Fontosnak tartom, hogy le-
gyenek olyan városrészi rendezvények, 
amelyek az ott élőknek szólnak. Az 
egészségnapra mindenki eljöhet, hogy 

megtudja, milyen egészségi állapotnak 
örvend.”
A Szent György Kórház és a Hu-
mán Szolgáltató Intézet szakembe-
rei az általános állapotfelmérésen 
túl EKG-vizsgálatot, csontsűrűség-
mérést, melanómaszűrést is végez-
tek, de dietetikai tanácsadással és 
kardiológiai konzultációval is vár-
ták a környékbelieket. A városrészi 

egészségnapon vizsgálták a II. típu-
sú cukorbetegség tüneteit, mértek 
vérnyomást, koleszterinszintet, 
számítottak testzsírszázalékot, 
végeztek boka-kar index meghatá-
rozást is.
Ősszel további egészségnapokat 
terveznek: a Köfém lakótelepen 
november 27-én várják a városrész-
ben élőket.

szabó MikLós bence

Esély az életre

Éves szinten mintegy száz koraszülött életben 
maradási esélyeit javítja majd az a légzéstámogató 
eszköz, amit az egyik népszerű fehérvári utazási iroda 
alapítványa adományozott a Szent György Kórház 
gyermekosztályának. 

A négy és félmilliós légzéstámogató 
műszer egyik nagy előnye, hogy mobil, 
így rögtön a szülést követően képes 
biztosítani a koraszülött babáknak a 
megfelelő légúti nyomást, segítve ezzel 
a kielégítő légzést.
A Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány 
évek óta pályázik hasonló eszközökre, 
segítve ezzel a gyerekosztály munkáját, 

mint ahogy a pályázatot kiíró Fehérvár 
Travel alapítványa sem első ízben támo-
gatta a kórház gyermekosztályát.
„Ha egy koraszülött világra jön, a közhie-
delemmel ellentétben van spontán légzése. 
Ezzel az eszközzel egy kis maszkkal tudunk 
segíteni nekik, nyitva tudjuk tartani a 
léghólyagocskákat, és megfelelő nyomást 
tudunk biztosítani számukra.” – magyaráz-
ta dr. Szabó Hajnalka osztályvezető. 
A kórházban éves szinten kétezer-nyolc-
száz gyermek születik, tíz százalékuk 
idő előtt. A koraszülöttek egy negyedé-
nek pedig légzéstámogatásra is szük-
sége van a születést követően. A most 
munkába állított eszköz az ő esélyeiket 
növeli majd.

Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

-30% KEDVEZMÉNNYEL!*
Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457 

 www.zalkaoptika.hu

HOYA Prémium Multifokális SZEMÜVEGLENCSÉK  

*Az akció 2018.11.01-2018.11.30-ig tart!

            Látás és vezetés 1.rész
    Az utóbbi időben felmérések kimutatták, hogy minden ötödik embernek olyan látási zavara 
van, amely akadályozza a vezetésben. Szerencsére megfelelõ szemészeti segítséggel majdnem 
minden jogosítvánnyal rendelkezõ megfelel a biztonságos vezetés kritériumainak. A vezetõk jó 
látása döntő tényező a biztonságos közlekedés során - a vezetõk kritikus döntéseinek 90 százaléka 
a látáson alapul. Sajnos a sofőrök nagy része nincs igazán tisztában azzal, hogy mennyire összefügg 
a jó látás a jó vezetéssel. Manapság napról-napra nehezebb feladat a vezetés az egyre forgalmasabb 
utakon.
  Hét létfontosságú dolog a vezetésnél:
  1.      Távoli látásélesség. Talán ez a legfontosabb a vezetésnél. A távoli látásélesség az, hogy az 
ember tisztán tud fókuszálni nagy távolságra. Vezetéskor még a legegyszerûbb reakció ideje is 
legalább 0.4 szekundum. Ha rosszul látunk távolra, és akkor veszünk észre egy megállj jelzést, 
amikor már odaérünk, nem marad 0.4 mp a reagálásra. Minél gyorsabban haladunk, annál 
kevesebb idő marad reagálni. A sebesség növekedésével a rossz távoli látás pillanatról pillanatra 
nagyobb veszélyt jelent.
2.      Mélységérzékelés. Zsúfolt forgalomban a sávváltáshoz pontosan kell felmérni a távolságot a 
különböző mozgó járművek között. A két szemnek együtt tökéletes mélységmérő műszerként kell 
működnie. A gyenge mélységérzékelés gyakori a vezetők között és a sebesség növekedésével egyre 
nagyobb gondot jelent.
3.      Látómező. A „szemünk sarkából való látás” képessége - átlátni nagyobb területet anélkül, 
hogy a szemünket, vagy a fejünket mozdítanánk. Ez is nagyon fontos a biztonságos közlekedésnél. 
Alkalmassá teszi a vezetőt arra, hogy átlássa a forgalmat, és észre vegye a gyalogosokat az út szélén 
anélkül, hogy levenné az útról a tekintetét. Normál esetben a vízszintes térlátás egy fél kör, úgy 180 
fok. Ha növeljük a sebességet, 100 km/h-nál ez lecsökken 40 fokra (egy kör kilencedére). 
4.      A szemizmok egyensúlya. A szemizmok jó egyensúlya azt jelenti, hogy mindkét szemet 
könnyedén lehet egy adott tárgyra egyidejűleg rászegezni. Ez nagyon fontos a jó, két szemmel 
történő látáshoz. Befolyásolja a mélységérzékelést és a látómezőt is. Bár a vezetők kényelmes 
feltételek közt általában kompenzálni tudják, ha az izmok nincsenek összhangban, a szükséges 
erőfeszítések végül fáradtsághoz vezetnek. Az alkohol, a kimerültség, a gyógyszerek mind 
felboríthatják az egyensúlyt, annyira, hogy nem lehet már visszaállítani.      (folytatjuk...)
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Sikeres volt az első töklámpásfesztivál
koVács V. orsoLya

Benépesült a Városház tér október utolsó va-
sárnapjának délutánján: ügyes kezű fehérváriak 
lepték el saját készítésű töklámpásaikkal a 
belvárost.

Az eleinte szemerkélő, később 
egyre jobban rákapcsoló eső sem 
kergette el a vidám családokat, 
nézelődőket: az Országalma körül, 
a Városháza előtt és a Romkert 
közelében is tucatjával világítottak 
a díszesre faragott egyedi töklám-

Már a meghirdetett kezdési időpont előtt rengetegen érkeztek

Kedves és ijesztő képű tök egyaránt akadt

A töklámpásfesztivál résztvevői egy nyereményjátékra is beküldhették alkotásaik fotóit az  
fmc.hu szerkesztőségének. A közönségszavazás eredményeként az idei legnépszerűbb tök- 
lámpás Kiss Virág A háromoldalú elnevezésű alkotása lett. 

A Romkert felé is töklámpasor mutatta az utat

Az alkotásaikba láthatóan rengeteg munkát fektettek a fesztiválra érkezők
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Feketehegyen is faragtak

Családi délutánon faragták a tököket

A tökfaragás a feketehegy-szárazrétiek 
körében is sikert aratott: családi délután 
keretében alkották a különféle lámpásokat a 
lelkes iskolások.

Mosolygós és morcos arcú tökö-
ket faragtak lelkes kisiskolások a 
Tök-ősz elnevezésű rendezvényen 
a Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központban. A Székesfehérvári 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
Segítő Fehérvár Programja kereté-
ben megrendezett közösségteremtő 
eseményen a gyerekeket a Dalmes-
terek interaktív műsora várta, majd 

a Fehérvári Big Band koncertezett. 
A képzőművészet iránt érdeklő-
dőket is színvonalas programmal 
várták, hiszen megnyílt Fekti Vera 
Horizont című kiállítása a közössé-
gi központban. A tárlatot Szentes 
Ottokár képzőművész ajánlotta 
a jelenlévők figyelmébe, majd 
köszöntőt mondott Szigli István ön-
kormányzati képviselő. A tájképek 
hangulatát mozgással jelenítették 
meg a Székesfehérvári Balettszín-
ház művészei. A programot a Prin-
cess hegedűtrió koncertje zárta.                

Forrás: ÖKK

pások. A szervező fmc.hu csapata 
azzal az elképzeléssel indította 
útjára a kezdeményezést, hogy egy 
kötetlen őszi délután folyamán bár-
ki megmutathassa otthon készített 
töklámpását a városnak, vagy csak 
kilátogasson és nézelődjön egy 
jót. A tökfaragás egyébként nem 
újkeletű, és nem is feltétlenül a 
halloweenhez kötődő hagyománya 
úgy tűnik, népszerű Fehérváron is: 
jókedvű, népes tömeg gyűlt össze 
az I. Fehérvári Töklámpásfesztivá-
lon október 28-án.

Fo
tó

: K
iss

 V
irá

g

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



11Közéleti hetilap gasztronómia
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Készítsünk muffint sütőtökből!

A dísztök mérgező is lehet!

koVács V. orsoLya

Fiers Gábor

Így süssünk egészséges és finom édességet az 
ősz kincséből!

Bármilyen hasznos táplálék is a 
sütőtök, nem mindenki szereti. Sőt 
sokaknak a sütőből szálldosó illatá-
tól sem fut össze a nyál a szájukban, 
inkább kellemetlenül elfintorodnak. 
De nekik sem kell lemondaniuk 
az édes őszi zöldség szervezetük-
re gyakorolt jótékony hatásairól: 
csupán trükkösen álcázva érdemes 
fogyasztaniuk! Erre az egyik legötle-
tesebb és legegyszerűbb megoldás a 
sütőtökös muffin, melynek tésztájá-
ban elrejtve e zöldséget, különleges 
zamatú édességet tálalhatunk.

A tökfélék családjába tartozó fajok közül nem 
mindegyik ehető, a dekorációs célra szánt 
dísztökök toxikus vegyületeket tartalmaznak, 
ezért fogyasztásuk már kis mennyiségben is 
komoly, kellemetlen tüneteket okoz: gyomor- 
görcsöt, hányást, hasmenést, kiszáradást 
– figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc- 
biztonsági Hivatal (Nébih).

A halloween Magyarországon is 
egyre népszerűbb, a Nébih ezért 
felhívta az élelmiszerüzletek 
figyelmét, hogy különítsék el az 
ehető tökféléket a dísztököktől, il-
letve a nem ehető fajták esetében 
egyértelműen jelöljék, hogy a ter-
mék fogyasztásra alkalmatlan. Az 
élelmiszerlánc-biztonsági hatóság 
ugyanakkor a vásárlók figyelmét 
is felhívja arra, hogy étkezési cél-
ra csak garantáltan ehető tökfélét 
használjanak fel, a dísztököket 
pedig csak eredeti rendeltetésük-
nek megfelelően használják.
A Nébih tájékoztatása szerint 
Franciaország jelezte az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság-
nak, hogy jelentősen megemelke-
dett a tökfélék okozta ételmérge-
zések száma. Az elmúlt öt évben 
353 esetet regisztráltak, és a szám 
évről évre nő. Hasonló esetekről 
más uniós tagállamok is beszá-
moltak.
A megbetegedéseket csaknem 
negyven százalékban boltban 
vásárolt, míg hatvan százalék-

A tetejét cukorral is díszíthetjük

Sütőtök álcázva

A kifaragott dísztök belsejét ne fogyasszuk el!
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ban otthon termesztett tökfélék 
fogyasztása okozta. Az esetszám a 
nyár végi, őszi szezonban tető-

zött, ami összefüggésbe hozható a 
közelgő halloweenhez kapcsolódó 
szokásokkal, ebben az időszak-

ban ugyanis megnő a kereslet a 
dekorációs célra szánt dísztökök 
iránt.

Hozzávalók

• 25 dkg főtt, pürésített sütőtök 
• 15 dkg liszt
• 10 dkg cukor 
• 2 tojás
• 1 zacskó sütőpor 
• 8 dkg vaj
• őrölt fahéj ízlés szerint

Miért egészséges s sütőtök?

A sütőtök magas káliumtartalma 
miatt vérnyomáscsökkentő, vízhajtó 
hatású. Sok benne a C-vitamin, a 
foszfor, a vas, a réz, és antioxidáns- 
tartalma is magas. Segít felvér-
tezni immunrendszerünket a télre, 
megelőzni a gyulladásos megbete-
gedéseket. A megfázásos tünetek 
enyhítésére is javasolt.

Hámozzuk meg a sütőtököt, vág-
juk kockákra és főzzük meg annyi 
vízben, amennyi ellepi, körülbelül 
húsz perc alatt. Miután kihűlt, 
botmixerrel vagy turmixgépben 
pürésítsük, majd keverjük hozzá 
a vajat és a tojásokat. Keverjük a 
masszához a cukrot, a lisztet, a 

sütőport és a fahéjat. A cukorból 
kevesebbet is használhatunk, 
hiszen önmagában a sütőtök is 
elég édes. 
Melegítsük elő a sütőt száznyolc-
van fokra, adagoljuk a tésztát a 
muffintepsibe helyezett papírokba. 
(Tizenkét darab jön ki belőle.) 
Süssük készre körülbelül huszonöt 
perc alatt. Mivel a tésztában több a 
zöldség, mint a liszt, így a massza 
nedvesebb, kissé összeesik majd. 
Nem lesznek feltétlenül szép göm-
bölydedek a muffinok, de ha a ven-
dégeink kedvéért szeretnénk kicsit 

feldobni a külsejüket, cukormázzal, 
cukorgyöngyökkel pillanatok alatt 
megtehetjük.
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Berze János a Királykúton
VakLer Lajos

Folytatódott a Királykúti esték portrébeszél-
getés-sorozata. Bakonyi István vendége Berze 
János református lelkész volt.

A Királykút Emlékházba látogatók 
már megszokhatták, hogy Bakonyi 
István olyan vendégeket invitál a 
kötetlen diskurzusra, akik válasz-
tott hivatásukban sokat tesznek 
a közösségért: „A királykúti beszél-
getések során voltak már itt lelkész 
vendégek, számosan megfordultak a 
keresztyén felekezetektől. Most arra 
gondoltam, hogy így október végén 
célszerű beszélgetnünk a reformáció 
emléknapjáról, a közelgő mindenszen-
tekről és halottak napjáról. Szeretném, 
ha Berze János megosztaná velünk éle-
tének fordulópontjait, lelkésszé válásá-
nak történetét. Ez bizonyosan újdonság 
lesz nemcsak nekem, hanem a hallgató-
ságnak is. Berze János sok újdonságot 
hozott a Budai úti templom református 
felekezetének, az ő nevéhez fűződik a 
szentestén a közös ima, ami szívet-lel-
ket melengető gondolat a Református 
Egyház berkeiben. Az is érdekes, hogy 
amióta a Budai úti templomban szolgál, 
látható a kereszt is, ami a keresztyén, 
protestáns gyülekezetek számára nem 
egészen egyértelmű. Emellett újdonság 
az is, hogy virágvasárnapon nagyon 
szép műsorok vannak: a Budai úton 

Közös az utunk
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VakLer Lajos

Amatőr színjátszók sikere

A Szabad Színház művészei taroltak a fesztiválon

A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület idén 
hetedik alkalommal rendezte meg országos 
amatőrszínjátszó-találkozóját, a Paál István 
Fesztivált.

Bartyik Gábor, a fesztivál főszer-
vezője számára megerősítést 
jelent, hogy az amatőr színjátszás 
egyre inkább teret nyer hazánk-
ban, és színvonalában közelít a 
profi színjátszáshoz. A házigazda 
Székesfehérvár egyik reprezentáns 
színjátszócsoportja, a Prospero 
Színkör rendezője, Micskó Zoltán 
úgy fogalmazott: meggyőződése, 
hogy az amatőr színjátszás a hason-
ló megmérettetéseken bizonyíthatja 
helyét a színházi világban. 
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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!

Nagy Judit a Szabad Színház művé-
szeti vezetőjeként fontosnak tartja, 
hogy az amatőr társulatok igényes 
és sokszínű előadásokkal jelentkez-
zenek évről évre. 
A Paál István Fesztivál első díját 
a Szabad Színház Káosz című 
darabja érdemelte ki. A Matolcsi 
Miklós-díjakat, a legtehetségesebb 
előadóknak szóló elismeréseket 
Cseh Kata, Csille Ildikó és Parrag 
Dóri, a Szabad Színház művészei 
kapták a Káoszban nyújtott ala-
kításukért. A legjobb rendezőnek 
járó Tóth László-díjat Nagy Judit, a 
Szabad Színház művészeti vezetője 
vehette át a Káosz színpadra állí-
tásáért. A zsűri különdíját Picard 
Tünde, a pesthidegkútiak fiatal 
tehetsége érdemelte ki.

köszönthetjük a katonazenészeket és 
Juhász Illést is, ami a világi emberek-
nek is fontos lehet.”
Berze János a bensőséges hangulatú 
beszélgetésen nemcsak azokat az 
időket idézte meg, amelyek Isten 
szolgálatába szegődésének történe-
tét mesélik el, hanem megosztotta a 
népes hallgatósággal jövőbe mutató 

terveit, gondolatait is: „Az új lelkész 
kollégámmal, Szász Zoltánnal azon el-
mélkedtem, hogy a közös találkozások 
mellett az ünnepeken túl közreadhat-
nánk a reformáció gondolatait, hiszen 
ez nemcsak az egyházról szól, hanem 
egy kulturált, civilizációt formáló 
hatásról is. Ezért is örültem, hogy Ba-
konyi István meghívott a Királykútra. 

Egy ilyen informális beszélgetés na-
gyon jó alkalom arra, hogy megismer-
jük egymás hitét, meg tudjuk hallgatni 
egymást, kérdéseket tudjunk feltenni 
egymásnak. Biztos vagyok benne, hogy 
az egyháznak nemcsak a hivatalos 
megnyilvánulásai formáló erők, hanem 
az is, amikor szívből szívbe, őszintén 
megvalljuk egymásnak hitünket.”
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Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség

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!

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 régi címleteket még húsz évig beválthatjuk
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Lejártak a régi ezresek Filmek hallássérülteknek

November elsejétől már nem lehet használni a 
készpénzes vásárlásoknál a régi – 2017. előtt 
kibocsátott – ezerforintos bankjegyeket.

November elsejétől már csak az 
idén márciusban megjelent, meg-
újított ezerforintos bankjegyekkel 
lehet fizetni, ezt követően a keres-
kedők már nem kötelesek elfogadni 
a régi címleteket. De persze azok 
sem veszítik el az értéküket: min-
den bank- és postafiókban három 
évig, a jegybankban pedig húsz évig 
díjmentesen beválthatók azonos 
címletű, törvényes fizetőeszközre. 

Feliratos szerda címmel új sorozatot indít a Barátság 
mozi annak érdekében, hogy a siket és nagyothalló 
embereket is moziba invitálja. Az első ilyen szerda 
november hetedikén lesz: ekkor két magyar filmet 
vetít magyar felirattal a város mozija.

Magyarország lakosságának tíz száza-
léka, közel egymillió ember küszködik 
valamilyen mértékű hallásproblémá-
val: hatvanezer a siketek és mintegy 
háromszázezer a súlyos fokban 
nagyothallók száma. Bár a hazai mozik 
többsége – köztük a Barátság mozi is – 

Az MNB felhívja minden olyan 
parkoló-,  menetjegy-,  ital- és 
áruautomata-üzemeltető figyelmét, 
hogy akik még nem tették meg, 
haladéktalanul készítsék fel beren-
dezéseiket az új ezerforintosok el-
fogadására annak érdekében, hogy 
a lakosság az új bankjegyekkel is 
zökkenőmentesen használhassa 
ezeket az automatákat.
A bankjegyekkel kapcsolatos vál-
tozásokról illetve a bevont fizető-
eszközök átváltásával kapcsolatos 
tudnivalókról az MNB honlapjának 
Bankjegy és érme oldalán további 
naprakész, részletes információk 
érhetők el.

elég sok feliratos filmet vetít, éppen a 
magyar filmek nem érhetők el a fogya-
tékkal élők számára, hiszen ezekhez 
alapesetben nem készül magyar felirat.
A Barátság moziban november 7-én 
induló, havi rendszerességgel tervezett 
vetítéssorozat most ilyen magyar fil-
meket mutat be. Első alkalommal Till 
Attila Tiszta szívvel című akció-vígjá-
tékát és Herendi Gábor Kincsem című 
történelmi kalandfilmjét élvezheti a 
nagyérdemű magyar felirattal. 
Az első Feliratos szerda időzítése nem 
véletlen: két nappal előzi meg novem-
ber kilencedikét, a jelnyelv napját. 
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Harcsa Veronika-koncert és lépcsőfutás
Programok november 1-től november 10-ig

kurucz tünde

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

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

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

Horoszkóp
november 1. – november 7.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Munkahelyén megnehezíthetik az életét. Egyesek meg-
próbálnak Önnel kiszúrni, esetleg kifúrni a helyéről, 
mert valaki pályázik rá. Akármennyire is dühös legyen 
és bosszút szeretne állni, jobban tenné, ha tisztességes, 
egyenes úton igyekezne megoldani ezt a helyzetet.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Hajlamos mostanában túlreagálni bizonyos 
dolgokat. Folyton a lehetőséget keresi, hogy 
fontoskodjon, pótolhatatlanná tegye magát és 
elérje, mindenki Önhöz forduljon, ha kérdés vagy 
probléma merül fel. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A munkahelyén folyton másokat hibáztat, hogy mi-
attuk nem tud haladni vagy mások miatt nem tudott 
valamit megtenni. Biztos van, amikor így van, de 
újabban inkább csak a felelősséget hárítja, és valahol 
nagyon jól tudja, hogy Ön hibázott. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Egyre jobban kiteljesedik a kapcsolata, sokkal 
erősebb és érzelmileg intenzívebb. Még az is kiderül, 
hogy teljesen egy hullámhosszon vannak, ugyanazok 
a jövővel kapcsolatos terveik. Azt érezheti, kész 
elköteleződni mellette.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Jól teszi, hogy beszél a problémáiról a kedvesével és 
arról, mivel tehetnék még jobbá a kapcsolatukat. De 
igyekezzen ehhez megfelelő időpontot választani, 
ne a semmiből rontson rá, és próbálja őt megérteni, 
legyen nyitott a mondandójára!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha saját vállalkozásba kezd, akkor a legjobb, ha egyedül 
teszi. Nem szerencsés egy másik féllel, mert már most is 
nézeteltéréseik lehetnek, amiért túlságosan másképp gondol-
kodnak. Párkapcsolata megint mélyponthoz érkezett, annak 
köszönhető, hogy előjöttek az Ön régi aggodalmai. 

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

November 1.
A vigasztalás evangéliumának meg-
szólaltatása
16 óra, Béla úti temető, díszravatalozó
Az esemény harangszóval veszi 
kezdetét, majd köszöntőt mond 
Östör Annamária önkormány-
zati képviselő. Ezután a Szín-Tér 
Színjátszó és Versmondó Egye-
sület ad irodalmi műsort, majd a 
történelmi egyházak képviselői 
szolgálnak. A rendezvényt a Vox 

Mirabilis kórus előadása színesíti, 
mely keretbe foglalja az egész 
műsort.

November 2.
Ricsárdgír, Blue Tips, Godot Workshop
19 óra, Nyolcas Műhely

BSW Live
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 3.
Zenekör
18 óra, Hiemer Café & Coctail Bar

Rudán Joe Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 4.
Gounod 125 – koncert az emlékezés 
napján
19.30, Ciszterci templom
Gounod: Requiem, Bizet: Agnus Dei, 
Gounod: Ave Maria.

November 5.
Apaklub
17.30, Szent Gellért Hotel
Ingyenes előadás-sorozat gyermek-
nevelésben igyekvő apáknak a Széna 
Egyesület és a Fúzió Egyesület szerve-



15Közéleti hetilap programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

Szívügyünk Fehérvár

Egészségügyi szűrésre várnak minden-
kit november 7-én, szerdán 15 és 19 
óra között az Alba Regia Sportcsarnok-
ba. Az önkormányzat és a Szent György 
Kórház szervezésében megvalósuló 
program az egészséges életmódra 
nevelés, a prevenció és az egészség-
megőrzés fontosságát hangsúlyozza. 
Lesz többek között BMI-mérés, anya-
jegyvizsgálat és mozgásszervi szűrés. A 
részvétel ingyenes.

A Barátság mozi műsora

Látogatható kiállítások

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Aggódik amiatt, hogy kirúgják vagy elveszíti a pozíci-
óját. Szinte azt is sejteni véli, ki az, aki ki akarja fúrni a 
helyéről. Ám valószínűleg csak képzeli ezt, és senki sem 
pályázik a helyére, ahogy kirúgni sem akarják. Ha mégis 
valakinek a foga a helyére fájna, akkor se izguljon, mert 
Ön a jobb, és ezt sikerül is bizonyítania a héten.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Valaki a közelébe próbál férkőzni, és Ön engedne is a 
kísértésnek. Ha egyedülálló, akkor bátran felvállal-
hatja érzéseit most, hogy tudja, viszonzásra találnak. 
Esetükben igen nagy az esélye annak, hogy végre 
meglelik az igazit.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szedje össze magát lelkileg és testileg, utána akarja 
megmutatni a világnak, hogy mire képes! Nem 
ártana rendeznie most már a lelki gondjait és azokat 
az érzéseket, amiket elnyomott eddig magában. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten olyan kedvező lehetőségre bukkan, amelynek 
segítségével plusz bevételre tehet szert. De bármi is 
legyen az, járja körbe, menjen biztosra, nehogy a végén 
veszteség érje, mert esetleg átverik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Sokkal több munkája lesz a héten, mint amire szá-
mított, mert akadhatnak váratlan nehézségek, illetve 
plusz feladatot is sózhatnak a nyakába. Meglehet, hogy 
borul az egész hete, túlóráznia kell, de legalábbis a 
munka veszi át a napokban az első helyet az életében. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Munkahelyén mindenki megbecsüli és tiszteli 
Önt, és ezt még ki is fejezik. Ne legyen túl szerény, 
fogadja el, hogy így van, hiszen rászolgált! További 
lehetőséget kínálhatnak Önnek, hogy újabb sike-
reket érjen el, és ismét megmutassa azt, amire csak 
Ön képes.

zésében. A mostani alkalom témája: 
Kapcsolódás gyermekemhez.

Zen meditáció
17.15, One Drop Zen Közösség
Nyilvános zen meditáció zen tanító 
vezetésével

Keresztapa
18 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Ingyenes filmvetítés

November 6.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Ajtótámasz készítése varrással. A 
foglakozást vezeti: Dallos Zsuzsa.

Képzelt vizek II.
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára
Kühl Júlia festő és Kühl Mátyás fotós 
kiállítása 

November 7.
Lélekerősítés, stresszkezelés
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára
Beszélgetőest Pap Csilla vezetésével.

November 8.
Bútorfestő délutánok
17 óra, Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete alkotóháza
A hagyományos székelyföldi motí-
vumokkal való tervezést és festést 
Radetzky Jenőné népi iparművész 

tanítja a Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete alkotóházában.

Kövi Szabolcs meditatív koncertje
18 óra, Köfém Művelődési Központ

November 9.
Vászonszövő műhely
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete alkotóháza

Lelkünk rajta! 
17.15 Prána Jóga és Egészségközpont

Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint
20 óra, A Szabad Művelődés Háza

Gustave Tiger, Mayberian Sanskülotts
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

November 10.
Sóstói sportnap
10 óra, Sóstói Stadion
A felnőttek a lépcső- és kerengő- 
futásban próbálhatják ki magukat.  
A gyerekek pedig a roller, a görkori 
és a kismotoros futamban mérhetik 
össze tudásukat. 

A Los Andinos harmincöt éves jubi-
leumi koncertje
16 óra és 19 óra, Felsővárosi Közös-
ségi Ház

Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozás, gyermekjátszó 
és táncházi mulatság. Zenél a Galiba 
Zenekar.

Férfiak fecskében
November 2. 18 óra
Angol vígjáték

Könyvesbolt a tengerparton
November 2. 20 óra
Feliratos angol dráma

Napszállta
November 3. 17.30 
Magyar-francia dráma

Utoya, július 22.
November 5. 18 óra
Norvég dráma, thriller

Határeset
November 6. 18 óra
Svéd fantasy, romantikus film, thriller

Kincsem
November 7. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm

Egy nap
November 8. 18 óra
Magyar játékfilm

Donyeci történetek
November 9. 18 óra
Német-ukrán-francia-holland-román 
dráma

Pelyhes – Kalandra fel!
November 10. 16 óra
Izlandi-belga animációs kalandfilm

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 jelentősé-
gén túl bepillantást enged az imádságos 
könyvek használatába valamint kultúr-
történeti jelentőségébe egyaránt.

Szubsztancia
Pelikán galéria
Szécsi Katalin Zs. festő- és Szarka Tamás 
keramikusművész közös kiállítása. Láto-
gatható november 2-ig, keddtől péntekig 
10-től 18 óráig.

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 Arany-
bullának és Gertrúd királyné szarko-
fágjának. Izgalmas installációk idézik 
meg a múltat és kalauzolják végig a 
látogatókat. A kiállítás megtekinthető 
december 31-ig, hétfőtől vasárnapig 
10-től 18 óráig.

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. Meg-
tekinthető: november 4-ig.

Grafikától festészetig 2.0
Vörösmarty Mihály Könyvtár, olvasó-
terem
Dabóczy Gergely kiállítása. Megtekint-
hető: november 4-ig.

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

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

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

Ingyenes önvédelmi tanfolyam

Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával ingyenes önvédelmi kurzust indított az 
Atarashi Kaishin Ryu Szövetség. A képzést hétfőnként 18 órától tartják az önvédelmi iskola 
gyakorlóhelyén, a Prohászka út 12. alatt. 
A szervezők kiemelték: kortól, nemtől függetlenül várják a jelentkezőket, hiszen a kurzus olyan 
helyzetekre nyújt megoldást, ami bárkivel, bármikor, bárhol megeshet. A képzésre jelentkezni 
többféle módon is lehet: személyesen a teremben hétfőnként 18 órától, vagy Rétlaki Tibor 
Gábornál telefonon a 20 388 2183-as számon illetve az akrkarate@gmail.com e-mail-címen. 

Kiállítás az ásatás eredményeiről

November 5-én 15 órakor kezdődik a fehérvári Városházán a Szent István- 
székesegyházban végzett ásatások során megtalált limoges-i korpusz bemu-
tatása.  A  Városháza Dísztermében és emeleti folyosóin látható kiállítással 
egybekötve az ásatás eredményeit és a feltárás részleteit is megismerhetik az 
érdeklődők. 
A bazilika belső terében augusztusban kezdték a régészek a feltárásokat. 
A korpusz mellett egy másik jelentős lelet is előkerült: egyértelművé vált, 
hogy a négykaréjos templom illetve a mai székesegyház középkori előzménye 
között építéstörténeti összefüggések álltak fenn.
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Hozzávalók négy főre

• 400 gamm grillezett csirkemell vagy 
400 gramm maradék grillcsirke 
szálaira tépve

• 25 darab kukoricatortilla
• negyed fej jégsaláta vékony csíkokra 

aprítva
• 200 gramm reszelt sajt
• 150 gramm tejföl
• 50 gramm főzőtejszín
• 350 gramm Pico de Gallo
• 250 gramm Salsa Ranchera (megvásá-

rolható gourmet élelmiszer boltokban)
• 25 darab fogpiszkáló
• ízlés szerint napraforgó- vagy canola-

olaj a kisütéshez

Elkészítése

Először a tölteléket készítjük el. Ösz-
szekeverjük a reszelt sajtot a szálaira 

Egy falatnyi Mexikó
kurucz tünde

Néhány órára elutaztunk Mexikóba. Igaz, csak 
a belvárosig sétáltunk el, ahol Klári és Chad 
éttermében a belül szaftos, kívül roppanós 
flautas, a csípős szószok és a csillogó csont-
vázak egy különleges kultúrába repítettek 
minket.

Kint fújt a szél, szemerkélt az eső, 
de a falakról mosolygó koponyák 
és a csillogó, zenélő csontvázak 
rögtön egy teljesen más világot tár-
tak a szemünk elé. Közben halkan 
szólt a zene. Az egyik tulajdonos, 
Chad a különböző színű és erős-
ségű chilipaprikákat rendezgette.
„Az ott egy jalapeno, az a csoki színű 
egy habanero, a piros pedig egy 
Trinidad skorpió paprika. Az az erő-
sebb, amelyiknek hegyesebb a vége.” 
– magyarázta, majd rámosolygott 
a konyhából éppen betoppanó 
feleségére, Klárira, aki gyerekko-
rában a szüleivel Fehérvár mellett, 
Sárkeresztesen lakott.

Szerelem az óceánjárón

Klári a vendéglátásba is a faluban 
kóstolt bele először: egy családi 
barát kocsmájában dolgozott. 
Aztán tizennégy éves korában 
elkerült Mohácsra, két tannyelvű 
gimnáziumba. A tanulás mellett év 
közben egy kávézóban dolgozott. 
Az ott keresett pénzből utazott 
nyaranta. Az iskola elvégzése után 
Olaszországba került. Itt szerette 
meg úgy Isten igazából a szakmát 
az italok keverésétől a főzésig. Ké-
sőbb szerződést kapott egy hajóra, 
ami a nyolcvanas években nőként 
borzasztó nagy szónak számított. 
A szakmai előrelépés a szerelmet is 
hozta magával: az óceánjárón talál-

Klári és Chad szerint a vendéglátást szívből érdemes csinálni

A mexikóiak kenyere a kukoricatortilla (balra), ami egy forró lapon sült vékony lepény- 
szerűség. Szinte mindenhez ezt eszik. A búzatortilla (jobbra) csak később, a nyugati civilizáció 
hatására jelent meg.

Kivül roppanós, belül krémes

Csirkehúsos flautas

tépett csirkével. Utána jön az egyik 
szósz: a tejfölhöz hozzácsurgatjuk a 
főzőkrémet, majd addig keverjük, amíg 
folyós nem lesz. A kukoricatortillákat 
nagyjából tizenöt másodpercre bele-
rakjuk a mikróba, hogy megpuhuljanak, 
így később könnyebben fel tudjuk őket 
tekerni. A langyosítás után a tortillákba 
nagyjából huszonnégy grammnyi tölte-
léket teszünk. Felcsavarjuk őket, végül 
fogpiszkálókkal megtűzdeljük, nehogy 
sütés közben szétnyíljanak.
Egy mély serpenyőbe olajat öntünk, és 
közepes lángon megsütjük a tortilla-
tekercseket. Mikor szép, aranybarna 
színük lesz, kivesszük őket az olajból és 
papírtörlőn lecsöpögtetjük.
Egy tányérra öt tekercset teszünk, és 
ízlés szerint meglocsoljuk a tejfölös és 
a ranchera szósszal. Végül a tetejére 
bőségesen szórunk a jégsalátából és a 
Pico de Gallóból.

hogy én vettem fel az alkalmazottakat, 
megírtam nekik az itallapot és összeál-
lítottam az étlapot.”

Ahol még a polgármester is szan-
dálban jár

A házaspárnak nagyon hiányzott 
az a laza élet, amit a hajón ta-
pasztaltak, ezért úgy döntöttek, 
elköltöznek. Egy nagyon kicsi 
mexikói szigetre, Cozumelre esett 
a választásuk, ami hiába alig ötszáz 
négyzetkilométer, mégis itt épült a 
világ egyik legnagyobb óceánjáró-
hajó-kikötője.
„Amikor nincsenek turisták, akkor 
nyolcezren laknak a szigeten, ha 
vannak, akkor kétszázötvenezren. 
Emellett vannak a szigeten lakatlan 
részek. Nincsenek merev szabályok. 
Teljesen normális, ha valaki kint alszik 

bárt vettek, nyolc székkel és két 
asztallal.
Azt hitték, hogy a hajóturizmus 
fogja működtetni a helyet, de 
meglepő módon a helyiek lettek a 
törzsvendégek. A pár pedig az évek 
során egyre jobban belelátott a Co-
zumelen élők sokszor korántsem 
csillogó világába. A szegényebb 
rétegekben teljesen hétköznapi 
jelenség, hogy négy-öt család lakik 

egy szobában, ahol nincs folyóvíz. 
Kláriék a lehetőségeikhez képest 
próbáltak segíteni. Közben össze- 
ismerkedtek a tűzoltókkal.
„Chaddel úgy döntöttünk, hogy ők 
lesznek a projektünk. Elkezdtünk szá-
mukra adományokat gyűjteni, aminek 
eredményeképpen egy tűzoltóautót 
is sikerült vennünk, amit hálából a 
srácok rólunk neveztek el.”

Halottkultusz szomorkodás 
nélkül

Klári a mexikói kultúrával kapcso-
latban megjegyezte: „Ők a halálhoz 
egészen máshogy állnak hozzá, mint 
mi. A mexikóiaik hithű katolikusok. 
Számukra a mennyország egy nagyon 
vidám hely, ahol együtt bulizhatnak 
a barátaikkal, családtagjaikkal. Van-
nak olyan családfák, melyek csont-
vázakból állnak. Egy-egy csontváz 
általában vagy egy foglalkozást vagy 
pedig egy hobbit jelenít meg, amit az 
elhunyt életében nagyon szeretett. 
De ugyanez jellemző a sírkövekre is. 
Például ha volt egy autószerelő, aki 
nagyon szerette a Ferrarikat, akkor 
a sírköve nem kereszt, hanem egy 
Ferrari.”
Az év egyik legnagyobb ünnepe a 
halottak napja, amikor a mexikóiak 
szépen felöltöznek, és azokat az 
ételeket, italokat viszik ki a sírra, 

kozott a későbbi férjével, Chaddel. 
Ennek lassan már tizenkilenc éve.
„Nekem csak egy féléves szerződésem 
volt, ami után úgy döntöttem, Ameri-
kába költözöm Chaddel. Fredericks-
burgben, Washingtontól nagyjából hu-
szonöt mérföldre telepedtünk le. Chad 
egy zenecégnek lett a képviselője, én 
pedig éttermek elindításával foglalkoz-
tam. Ez a gyakorlatban azt jelentette, 

a tengerparton. Egy-egy tárgyalásra 
nem kellett öltönyt meg nyakkendőt 
venni, mert itt még a polgármester is 
rövidnadrágban és szandálban flan-
gál.” – tette hozzá Klári.
Mivel Klári gasztronómiával fog-
lalkozott, és Chadnek is húzott a 
szíve a konyhához, innen jött az 
ötlet: amit az éttermeknek ajánl, az 
vajon számukra is bejön? Egy kis 
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Pico de Gallo házilag

• 5 darab nagyobb paradicsom apró 
kockákra vágva

• negyed nagy fej hagyma apró 
kockákra vágva

• egy marék friss koriander szár 
nélkül, aprítva

• fél citrom kifacsart leve
• egy csipet só
• egy csipet durvára őrölt bors

Minden hozzávalót egy tálba teszünk, 
és alaposan összekeverüjk.

Vajon mit szeretett az elhunyt?

A halottkultusz a mexikói kultúra szerves része

A mexikói fogásokat a szószok teszik csípőssé

Amelyik csúcsos, az csípős

Fo
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k:
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 Lá

sz
ló

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

Ízelítő ajánlatunkból:
• Savanyúkáposztás 

libaragu leves
• Sült libacomb
• Libamell 

sütőtök mártással
• Paulaner szűretlen 

barna búzasör

MÁRTON NAP A SALVATOR ÉTTEREMBEN
November 9-10-11.
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amit a halott szeretett, és együtt jól 
érzik magukat a temetőben.

Paprikás csirke a trópusokon

A házaspárt megszerették az embe-
rek, így néhány év alatt kibérelték 
körülöttük az egész plázát. Az 
incifinci bár pedig szépen lassan 

volt egy tízfős afroamerikai csopor-
tunk. Az egyik úriembernek nagyon 
megtetszett az anyukám, ezért elkezdte 
győzködni, főzzön neki valami fi-
nomat. Az anyukám meg úgy volt 
vele, hogy miért ne? Összedobott egy 
paprikás csirkét nokedlivel. Óriási 
sikert aratott vele. Mi meg el kezdtük 
mesélni a vendégeknek, akik megkér-

kétszázötven férőhelyes étteremmé 
nőtte ki magát, és nyitottak egy 
helyet a főutcán is.
Az ételek nagy része a tex-mex 
vonalat képviselte, de voltak 
autentikus mexikói specialitások 
is. Minden évben augusztus 20-a 
környékén pedig magyar estet 
tartottak, amikor rotyogott a gulyás 
és sült a rétes. 
„Az anyukám minden nyáron kint 
szokott nálunk lenni. Az első évben 

dezték: hát nekünk miért nem főztök? 
Így a következő évre már tudatosan 
beterveztünk egy magyar estet, ahol 
anyu volt a főszakács.”
Évről évre egyre többen jöttek a 
magyar estre, ahonnan Chad révén 
nem hiányozhatott a zene sem. Az 
utolsó különösen jól sikeredett. 
Akkor Kláriék már tudták, hogy el 
fognak jönni.
„Az évek során mindinkább azt 
vettük észre, hogy Mexikó egyre 

veszélyesebb hellyé vált, ami vala-
milyen szinten minden bizonnyal 
a drogmaffiával függött össze. A 
gyerekeink osztálytársai testőrrel 
jártak iskolába. Több ismerősünk 
tűnt el egyik napról a másikra, majd 
összeverve került elő. A külföldiek 
ebből nem vettek semmit sem észre, 
mert a turizmus nagyon nagy bevétel 
Mexikó számára, és figyelnek arra, 
hogy ezek a dolgok nehogy kiderül-
jenek. Úgyhogy leginkább emiatt 
jöttünk el, másrészt meg mind a 
ketten úgy gondoltuk, hogy Euró-
pában sokkal több lehetősége lesz a 

fiunknak és lányunknak. Kivéve, ha 
orvosok akarnak lenni, mert Mexikó-
ban nagyon jó az a képzés.”

A csípősség választás kérdése

2015-ben a család Fehérvárra 
költözött. „Visszavágyott a szívem a 
kocsmába!” – jegyezte meg viccből 

Klári, majd komolyra fordította a 
szót, hogy a remek elhelyezkedés, 
a történelmi múlt, a kultúra és a 
csodaszép környezet mind Ma-
gyarország mellett szólt. Bár elsőre 
meglepte a nyitáshoz szükséges 
pecsétes papírok tömkelege, lassan 
belerázódtak a hazai életbe. A 
Mexikóban eltöltött évekre ma már 
csak az étterem falai, néhány ko-
ponya és az óceánon túlról hozott 
ételek emlékeztetik őket.

„A latin konyha nagyon egyszerű. 
Az ételek alapesetben nem csípősek, 
de minden étteremben vannak csípős 
szószok, amelyek saját recept alapján 
készülnek. Azok szinte kötelezően men-
nek az ételek mellé. Mindenki annyit 
használ belőlük, amennyit szeretne.” 
– tette hozzá Klári, majd nekilátott 
a csirkehúsos flautasnak. Ez egy 

tépett csirkével töltött kukoricator-
tilla, amit bő olajban sütnek ki.
Klári elkészítette a tölteléket, és 
pillanatok múlva már a forró olaj-
ban forgatta a tortillákat. Amikor 
aranybarnára sültek, lecsöpögtette 
és kipakolta őket egy fatálra. A te-
tejükre került egy jó adag zöld, egy 
leheletnyi tejfölös szósz meg para-
dicsomsalsa (Pico de Gallo), végül 
egy kis ranchera szósz. A színek, az 
ízek és az illatok egymásba értek.
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Rácalmás–Nádasdladány – Nádasdy Ilona
Kastélyok és életek

A nádasdladányi kastély, ahol Ilona nevelkedett

Nádasdy Ilona (1904-1984)

séLLei erzsébet

Jankovich Miklós főispán magánéleté-
ről keveset tudunk. A rácalmási művelt, 
délceg, elegáns úr krisztusi korába lépve 
határozta el magát a házasságkötésre. 
1936. november 10-én feleségül vette 
Nádasdy Ilona grófnőt. Nádasdy Borbála 
szeretettel emlékezik meg nagynénjéről 
a „Zagolni szabad” c. könyvében: „Apám 
gyönyörű nővére, Ilona, férjével, Jankovich 
Miklóssal emlékezetes látogatók. Ilona 
néni hosszú, barnára sült lábaival, egyszerű 
vászon ruhájában, karján karperecekkel, 
csillogó mandula szemével, mosolygósan. 
Egyik kezében tányér, a másikkal csipegeti 
a málnát. Maga az egyszerű, nem hival-
kodó előkelőség. Aztán nyújtózkodott, kis 
szatyorból elővette hosszú, elefántcsont 
szipkáját, cigarettát helyezett bele és 
rágyújtott. Mindez a kis udvarban. Többen 
voltak, de csak őt láttam. Olyan példánya 
volt a nőiességnek és az előkelőségnek – 
ezt idős korára is megőrizte – ami kihalt, 
megszűnt, mára a múlté….”  Bár frigyüket 
nem kísérte gyermekáldás, Nádasdy Ilona 
Jankovich Miklós mellett boldog révbe ért. 
A házasságkötéssel tizennégy nehéz év után 
vetette le özvegyi fátylát.

Átok ült a nádasdladányi és so-
mogyvári kastélyokon. Átok ült 
a szerelmeken is, mely e kasté-
lyok lakóira rátalált. A gyönyörű 
Nádasdy Ilona és Széchényi Imre 
szerelmén biztosan.
A sárpentelei öreg illatú Farádi- 
Vörös-templom temetőkertjének 
sarkában nyugszik szerény sírok-
ban a somogyvári kastély építője, 
Széchényi Dénes gróf hitvesével, 
Hoyos Mariettával. Kissé távo-
labb Széchényi Viktor és hitvese, 
Ledebur Karolin sírja. A temetőt 
borító avar fájó történetet takar 
örök lepelként, melynek sarkait 
most fellebbentjük. 
A Farádi-Vörös családtól a sárvár- 
felsővidéki Széchényi Lajos 1826-
ban vásárolta meg a birtokot. 
Az itt álló kúriába gazdatisztje 
költözött be, de az egyik szárny-
ban a grófi család számára négy 
szobát fenntartottak, amelyeket 
ritkán, a számadások alkalmával 
vettek igénybe. A birtokot Lajos 
gróftól fia, Dénes örökölte, aki 
1890-ben feleségével, Marietta 
grófnővel kényszerűségből át-
költözött Pentelére, miután Imre 
nevű fiuk a somogyvári kastélyt 
megvásárolta tőlük. Eladósodott 
a nagy rajztehetségű, művész-
lelkű Dénes, akitől a fogatok 
hajtásakor alkalmazott Széché-
nyi-szár újítása is származik. 
Pentelén a gazdatiszt számára 
új kúriát emeltek, a régit a grófi 
család igényeinek megfelelően 
átalakították. Széchényi Dénes 
két év múlva, 1892-ben elhunyt. 
Nem tudott gyökeret verni. 
Marietta grófnő egyedül maradt 
Pentelén. Amikor másik fia, Szé-
chényi Viktor 1902-ben megvált 
a katonai pályától, de Somogyvá-
ron már nem várta a szülői ház, 
édesanyja örömmel megosztotta 
vele pentelei hajlékát. A sze-
relmes ifjú – a későbbi főispán 
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– itt alapított családot. Ide hozta 
feleségét a mileschaui sziklahegyen 
álló lélegzetelállító látványt nyújtó 
magas várból, a hegyes-völgyes 

fenyvestenger közepéből. Ebbe a 
lapos mezőn álló szerény házba. 
Határtalannak kellett lennie Le-
debur Karolin szerelmének!  

A kúriát a gyermekekkel gya-
rapodó család számára kibőví-
tették. Édesanyja átköltözött 
a fiától karnyújtásnyira épült, 
Kislaknak nevezett új épületbe. 
Nagy szeretetben és egymásra 
odafigyeléssel, gondoskodással 
éltek együtt 1926-ig, Hoyos Mari-
etta haláláig. 
A somogyvári kastélyban élők 
sorsa közben tragikusra fordult. 
1905-ben tüdőbajban elhunyt Szé-
chényi Imre. Egyetlen fia, az ifjú 
Széchényi Imre alig múlt ekkor 
hatéves. Szavunkat ne felejtsük, 
Somogyvárra még visszatérünk, 
előbb azonban körülnézünk a Ná-
dasdyak háza táján!    
A tragikus sorsú ős, a fő- és 
jószágvesztésre ítélt sárvári Ná-
dasdy Tamás nádor halála után a 
család szétszéledt. Hátrahagyott, 
hozományból kifosztott árva 
leányai számára egyetlen esély 
a házasságkötés maradt, fiai 
más nemes urak mellé katonai 
szolgálatra szegődtek. Évtizedek 
végtelen sora után a XIX. század 
második felében elérkezett az 
ideje annak, hogy egy leszár-
mazott az elvesztett sárvári vár 
helyébe lépő új Nádasdy-fészek 
kialakítására gondoljon. A lehe-
tőséget ehhez az agárdi birtokon 
gazdálkodó, de Sárladányban, 
a Schmiedegg családtól meg-
vásárolt barokk kastélyban élő 
Nádasdy II. Lipót hagyatéka biz-
tosította. Sárladány általa kapta 
a Nádasdladány településnevet. 
Az örökös, Nádasdy Ferenc 
kezén Tamás nevű fiatal testvére 
váratlan elhunyta után egyesült a 
családi vagyon. Családot alapí-
tott a Somogy lankái között élő 
Zichy Ilona grófnővel, és agárdi 
birtokán arról ábrándozott, 
hogy Ladányba áttelepülve egy 
nagyszabású, új kastélyt épít, 
mely méltó módon reprezentálja 
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Nádasdladány az 1900-as évek elején

A Nádasd nemzetség és egyben a Nádasdy család címere
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a Nádasdy családot és meghök-
kenti a világot. Az agárdi birto-
kot megtartotta, mely az állandó 
fejlesztéseknek köszönhetően 
az 1880-as évekre korszerű tőkés 
nagybirtokká vált. A nádasd-
ladányi izgalmas új kastély 
alapkőletételénél még együtt volt 
a boldog pár. A huszonnégy éves 
Zichy Ilona azonban Irma nevű 
negyedik gyermekük születését 
követően a kolera áldozata lett. 
Az elkészült angol neogót stílusú 
kastélyba a fiatalon özveggyé 
vált Nádasdy Ferenc berendezte 
a női szobát is, mintha kedves 
hitvese el se ment volna. A gróf 
többé nem nősült meg, életét 
anya nélkül felnövő gyermekei 
nevelésének, a gazdálkodásnak 
és a főrendi ház örökös tagjaként 
a számára kijelölt politikai pályá-
nak szentelte. Átok ült a Tamás 
keresztnéven is. Testvére után 
az e nevet viselő fia is elhunyt 
az első világégés elején párizsi 
gyógykezeltetése alkalmával. Öz-
vegye, Wenckheim Mária grófnő 
a háborús körülmények között 
csak nagy nehézségek árán 
tudott hazavergődni a franciáktól 
Nádasdladányba hét kisgyerme-
kükkel, akik apjuk nélkül voltak 
kénytelenek felnőni. Egyikük, a 
cukorbeteg Tamáska nemsokára 
meghalt. Nádasdy Tamás nádor 
halála óta e név szerencsétlensé-
get hozott viselőjére.
A nádasdladányi kastély emeleti 
szobáiban nevelkedő hét testvér 
egyikét, a szépséges Ilonát 1922. 
október 14-én a somogyvári 
kastély férfivé edződött fiatal 

ura, ifjú Széchényi Imre vezette 
oltárhoz. Az átok még nem tört 
meg. Széchényi Viktor főispán az 
első világháborúban együtt szol-
gált fiával, Széchényi Zsigmond-
dal és bátyja árván maradt, Imre 
nevű gyermekével a 7-es huszár- 
ezredben. A házasságkötéshez 
akkoriban a férfiak számára 
feltételként írták elő a huszonne-
gyedik életév betöltését. A front-
ra viszont már tizennyolc évesen, 
még az érettségi előtt besorozták 
a fiúkat. Gyilkológépeknek, 
lövészároklakóknak, ágyútölte-
léknek. 1918-ban a front ösz-
szeomlott. „Szerteszéjjel szalad-
tunk, ki-ki amerre jónak tartotta. 
Hazavergődtünk valahogy mi is 
apámmal. Fáradtan, kedvetlenül, 
keserűen. Na, legalább vége sza-
kadt. És a mi életünkben – ezt 
az egyet bizonyosan véltük tudni 
– soha többé nem lesz! Ilyesmire 
épeszű ember nem kapható töb-
bé.” – írja Széchényi Zsigmond 
az „Ahogy elkezdődött…” című 
könyvében. Nádasdy Ilona vőle-
génye, Széchényi Imre alighogy a 
háborúból ép bőrrel hazakevere-
dett, az esküvőjét követő néhány 
nap múlva spanyolnáthában 
meghalt. Ilona tizennyolc évesen 
özveggyé lett. A nászúton meg-
fogant gyermekük is apa nélkül 
nőtt fel a somogyvári kastélyban.
Jankovich Miklós karrierje 
1939-ben vette kezdetét. Előtte a 
főispáni megbízatásokat grófok, 
bárók kapták. Felmerül a kérdés, 
hogy a Nádasdy Ilona grófnővel 
kötött házasságának köze volt-e 
a főispáni pozíció elnyeréséhez. 

Széchényi Viktor leköszönő fő- 
ispán ajánlása az apára, Janko- 
vich Béla volt kultuszminiszterre 
és Jankovich Miklós kiváló te-
hetségére hivatkozással történt. 
Az ajánláshoz bizonyára hozzá-
járult a Széchényi és Nádasdy 
család mély barátsága és szoros 
összefonódása. A társadalmi 
különbségeket 1918-ig címek 
adományozásával egyenlítette ki 
az uralkodó. Utolsó királyunk 
száműzése után a címek adomá-
nyozását a pozíciókba helyezés 
pótolta. A rácalmási földbirtokos 
a főispáni tisztség felkínálásával 
Nádasdy Ilona grófnőhöz illő 
rangot, tekintélyt és jövedel-
met kapott. Buda ostroma alatt 
mindkét család a várban rekedt. 
Egymásra figyeltek, egymást tá-
mogatták. Az emlékezet szerint 
Jankovich Miklós találta meg 
néhány héttel az ostrom befeje-
ződése után az egyik templom 
lépcsőjén üldögélő, a fogságból 
az utcára kitett, magáról mit 
sem tudó, lázas beteg Széché-
nyi Viktort, és helyezte el ápoló 
kezek biztonságába. A második 
világégést követően a Jankovich 
házaspár a budai várban, egy 
Tárnok utcai lakásban élt. Soká-
ig megőrizték egymást. Janko-
vich Miklós 1978-ban, Nádasdy 
Ilona 1984-ben költözött át a 
rácalmási temető családi krip-
tájába. A rácalmási ősi barokk 
kúria ma gyönyörűen felújítva 
ad hátteret a település rendez-
vényeihez. A környék szépsége 
segíti megérteni Nádasdy Ilona 
választását.
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Múlt heti rejtvényünk a kenyér világnapjához kapcsolódott. Az első 
megfejtés egy szervezetet takart, amelyik 2001-es kongresszusán döntött 
arról, hogy október 16-a legyen a kenyér világnapja: Pékek Világszövet-
sége.  
A második megoldásban kerestük a kenyérben lévő, a szervezet számára 
fontos összetevőket: létfontosságú ásványi anyagokat.
A harmadik rejtvényből kiderült, hogy a világnapon milyen társadalmi 
feladatot végeznek a pékek: adományokkal segítik a rászorulókat.

E heti rejtvényünkben ismét az aktuális lapszámban szereplő témákkal 
kapcsolatos kérdésekre keressük a választ. Első megfejtésünkben arra, 
hogy minek hívják az idén első alkalommal Székesfehérvár belvárosában 
megtartott tökfaragással kapcsolatos rendezvényt. 
Második megfejtésünk egy napokban átadott, felújított fehérvári tér neve. 
A harmadik kérdésünkre adott válaszhoz pedig egészségügyi rovatunk-
ban találhat segítséget a kedves olvasó: melyik egészségügyi szervezet 
ünnepli fennállásának hetvenedik évfordulóját?
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Barcelonából tapasztalatokkal, a Fitparádéról érmekkel tért haza

Újabb fehérvári siker a Fitparádén
HorVátH renáta

Szilágyi Vilmos aranyéremmel gazdagodott a 
Fitparádén. A székesfehérvári testépítő fiatal 
kora ellenére rendkívül céltudatosan készül 
a versenyekre, mindig a maximumot próbálja 
kihozni magából, és ami a legfontosabb: soha 
nem adja fel.

Nagyon szép eredményeket értél el a 
Fitparádén. Milyen díjakat tudhatsz a 
magadénak?
Sikerült aranyérmet szereznem 
a Classic Physique kategóriában, 
majd egy abszolút harmadik he-
lyet is a döntőben. Ez a kategória 
a hetvenes-nyolcvanas évekbeli 
fizikumokhoz hasonló alkatú ver-
senyzőknek lett kitalálva, ez volt 
az úgynevezett „aranykor”.
Hogy értékeled a versenyt utólag?
Nagyszerű volt a szervezés, a stáb 
roppant segítőkész és korrekt volt. 
Minőségi versenyzők tömkelege 
volt jelen, élvezet volt velük egy 
színpadon állni.
Néhány héttel ezelőtt indultál az 
Arnold Classic európai versenyén is, 
amit Barcelonában rendeztek. Az ott 
szerzett tapasztalataidból mit tudtál 
hasznosítani a mostani versenyen?
Rengeteget tanultam a barcelonai 
kalandból, de leginkább azt, hogy 
mennyi mindent nem tudok még. 
Fiatal vagyok, és bár nyertem már 
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Zúgott a hajrá, Vidi! Meghódították Milánót!

Ők is nagyon várják már november huszonegyedikét Van ok az örömre: a fehérvári táncosok a világ legjobbjai között vannak!

néMetH krisztián kaiser taMás 

Mintegy ezren voltak kíváncsiak az új Sóstói 
Stadionra vasárnap délután. Az érdeklődőket 
Mészáros Attila alpolgármester kalauzolta az 
átadás előtt álló létesítményben.

Nagy tömeg sereglett össze az új fe-
hérvári stadion bejáratánál, sokan 
még a novemberi avatás előtt tudni 
akarták, milyen lett az új aréna. 
Kattogtak a fényképezőgépek, volt, 
aki a gyepszőnyeg minőségét is 
megvizsgálta, sokan pedig a kispad 
kényelmét is leellenőrizték.

A nyári zágrábi Európa-bajnok-
ságról kvalifikálták magukat a 
Free Spirit táncosai a milánói 
World Dance Talents Cupra. És 
hogy a korábbi remek eredmé-
nyeket nem a véletlen szülte, azt 
Olaszországban is bizonyították 

többször is, nem szabad makacs-
kodnom és a saját fejem után 
mennem. Felkészítőm a tanácsait 
nem véletlenül adja, az objektív 
szem elengedhetetlen a jó meg-
ítéléshez. Ez a Fitparádén már 
látszott is.
Volt mélypontod a felkészülés során?
Barcelona után magas elvárásokat 
támasztottam magammal szem-
ben, mint mindig, azonban elsőre 
nem sikerült teljesítenem őket. Egy 
dologban voltam biztos: a követke-
ző megmérettetésen győzni fogok! 
A következő két hétben keményeb-
ben dolgoztam, mint valaha.
Hogy bírod a diétát?
Nehezen. Éhes vagyok, fáradt, 
frusztrált és kimerült, de én 
választottam ezt. Ráléptem egy 
útra, ami célt adott. Mosolyogva 
állok a színpadra, mert élvezem. 
Az emberek őszinte gratulációja, 
a családom büszkesége és a tudat, 
hogy kitűztem egy célt, amit 
véghez is vittem, felbecsülhetet-
len. Számtalanszor könnyezek az 
edzések közben eufóriától övezve, 
amikor végiggondolom, honnan 
jöttem és hová tartok. Nem lettem 
drogos, hajléktalan vagy munka-
nélküli, mint sok hozzám hasonló 
helyzetben lévő fiatal. Szilágyi 
Vilmos lettem, aki mindig is akar-
tam lenni!

Ám nem csak stadion épült! Egy 
városrészi rehabilitációs program 
is megvalósult: az aréna környe-
zete megújult, és a Sóstói Termé-
szetvédelmi Területet is sikerült 
megmenteni az utókornak, sőt 
jelentős mennyiségű parkolóhelyet 
is kiépítettek.
A rendkívüli lehetőség különle-
ges bejelentést is hozott: az RBD 
Ultras szurkolói a lelátón elmond-
ták, hogy ott lesznek november 
21-én a stadion avatásán, melyre 
különleges koreográfiával készül-
nek.

a fehérvári táncosok. A Passion 
Gang formáció és Pauker Barbara 
szólóban ezüstérmes lett, míg 
Pauker Barbara a budapesti Kese-
rű Péterrel az oldalán hip hop és 
hip hop show kategóriában egya-
ránt aranyérmet szerzett. A páros 
megkapta a legtehetségesebb duó 
különdíját is!
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Claudine Mendy nemcsak a pályán, hanem kislányával, Linával is otthon érzi magát Fehérváron

Otthonuk lett Székesfehérvár
kaiser taMás

A harmadik szezonját tölti Magyarországon, 
egészen pontosan Székesfehérváron Claudine 
Mendy. Az Alba Fehérvár KC francia átlövője 
jól érzi magát hazánkban, kislányával, Linával 
igazi otthonra leltek, és még az sem zavarja, 
hogy nincs ott a francia válogatottban.

Az előző idényben újra magadra 
ölthetted a francia válogatott mezét. 
Nem bánt, hogy azóta nem kaptál 
meghívót a válogatottba?
Nem, egyáltalán nem! Ez nem a 
személyemnek szól vagy annak, 
hogy ne játszanék jól. Egyeztettem 
is többször a szövetség vezetői-
vel, de nincs megoldás. A francia 
válogatott egyelőre elsősorban 
az otthon játszókra épül, ennek 
pedig egyszerű az oka: a légiósok 
klubelfoglaltsága nehezebben 
egyeztethető össze a válogatott 
programjával. Most is lesz majd 
összetartás, de ezek nem hivatalos 
válogatott napokra esnek, nekem 
pedig a klubomban kell helytáll-
nom, és így van ezzel a legtöbb 
légiós is.
De mégis, mit gondolsz, miért olyan 
erős manapság a francia kézilabda, a 
válogatott?
Ez már szerencsére régóta így van. 
Sok jó játékos van nálunk, és na-
gyon sok a fiatal tehetséges kézi-
labdázó Franciaországban. Szóval 
van mire építeni, nagy a merítési 
lehetőség, szerintem ebben rejlik 
az erőnk.
Ha jól tudom, már fiatalon jártál 
Székesfehérváron, és már akkor meg-
fogalmazódott benned, hogy itt fogsz 
egyszer kézilabdázni...
Igen! Ez sok-sok évvel ezelőtt 
történt, az akkori kézilabda-  
iskolámmal voltunk itt Fehérvá-
ron. Nagyon tetszett minden, és 
a magyar kézilabda már akkor 
is a világ legjobbjai között volt. 
Éreztem, hogy vissza akarok ide 
majd térni, Székesfehérváron 
is ki akarom próbálni magam. 
Vicces volt, ahogy ez a történet 
kiderült a klubnál, jót nevettünk 
rajta.
Már harmadik évedet kezdted itt 
Fehérváron. Mennyire váltotta be az 
itteni élet a hozzá fűzött reményei-
det?
Nagyon szeretek itt élni, az embe-
rek roppant kedvesek, segítőké-
szek. A kislányom is itt van velem, 
és ő is nagyon élvezi Magyaror-
szágot, Székesfehérvárt. Ami 
külön öröm, hogy nem vagyunk 
túl messze Franciaországtól, a 
barátoktól, így rendszeresen haza 
tudunk utazni. Egyszóval: csodá-
latos!
Milyen egy átlagos napotok?
Reggel viszem Linát az óvodába, 
utána megyek edzeni. A csarnok-
ból pedig általában a kedvenc 
belvárosi kis éttermembe szoktam 
menni ebédelni. Utána jön egy kis 
pihenés, aztán újra edzés. Szóval 
teljesen átlagosak a napjaim. Ha 
nincs edzés, akkor is legszíveseb-
ben a városban vagyok, jövök-  
megyek, vásárolgatok.
És Lina? Valóban otthon érzi magát 
Magyarországon?
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Irány Bibione!

Ők öten képviselik a fehérvári színeket Olaszországban a Fit Kid Európa-bajnokságon: Bertalan 
Blanka, Bokor Zsanett, Gál Beáta, Imre Dóra és Lórodi Luca november 9. és 11. között küzd az 
ellenfelekkel Bibionéban
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Igen, nagyon! Most is otthon vol-
tunk Franciaországban, és két nap 
után már kérdezte, hogy mikor 
jövünk vissza. Tényleg szeret itt 
élni.
Nagyon jól is beszél magyarul…
Igen, ez így van, tökéletesen be-
széli a nyelvet!
És mi a helyzet veled?
Nagyon sok mindent megértek 
már magyarul, de ahhoz félénk 
vagyok, hogy meg is szólaljak.
Akkor maradjunk az angolnál! Mi a 
véleményed az idei bajnokságról illet-
ve a mostani Alba Fehérvár KC-ról?
A bajnokság – ahogy mindig 
– most is nagyon erős. Hiányér-
zetem azonban van, méghozzá 
általánosságban a fiatalokkal 
kapcsolatban! Kicsit jobban 
kéne akarniuk, harcolniuk, hogy 
még több lehetőséget kapjanak! 
Tudom, hogy nagyon sok a légiós 
a ligában, és nincsenek a fiatalok 
könnyű helyzetben, de pont ezért 
kéne sokkal többet dolgozniuk. 
A mostani Fehérvárról pedig, ha 
összehasonlítom azzal, amelyik-
ben először játszottam két éve, azt 
tudom mondani, hogy most nem 
vagyunk olyan erősek. De jó úton 
járunk, jól kezdtük a szezont. Ez 
pedig jót tett a lelkünknek, és 
bízom benne, hogy ez a pozitív 
légkör a folytatásban is megma-
rad.

Sok a fiatal a csapatban. Látod rajtuk 
a fejlődést?
Igen, sokat léptek előre ahhoz 
képest, amikor először pályára ke-
rültek. Most pedig még több időt 

kapnak a meccseken, ami jó nekik 
és a hasznukra válik. És persze a 
csapatnak is, hiszen belőlük lehet 
építkezni. Az persze már a játé-
kosokon múlik, mennyire tudnak 
élni a kapott és a saját lehetősé-
geikkel. Deli Ritától megkapják 
a lehetőséget, szóval tényleg csak 
rajtuk múlik a dolog!
Szoktak a fiatalok meccs vagy edzés 
után tanácsért hozzád fordulni?
Néhányan igen. Helyesnek tartom, 
hogy használnak minket, mert van 
tapasztalatunk, és már nagyon 
sok mindent láttunk a karrierünk 
során. Én nyitott vagyok, hozzám 
bármikor jöhetnek, kérdezhetnek, 
mindig igyekszem választ adni a 
kérdéseikre. Ki kellene használni-
uk ezt a lehetőséget, mert ez sokat 
segíthet nekik! Amikor én voltam 
fiatal, hasonló volt a helyzet. Volt 
több légiósunk, nekem pedig 
megtiszteltetés volt velük játszani, 
edzeni, mert nagyon sokat tanul-
tam tőlük.
Milyen most a hangulat a Fehérvár-
nál?
Nagyon jó, és ez fontos, mert 
a hangulat összefügg az ered-
ményességgel is. Jól kezdtünk, 
mert csak a Fraditól és a Győr-
től kaptunk ki az első öt for-
dulóban. De a szezon nagyon 
hosszú. Azért kell dolgoznunk, 
hogy a továbbiakban is jó ered-
ményeket érjünk el, és akkor a 
hangulat is jó marad. Ha esetleg 
jönne is egy rosszabb perió-
dus, nekünk akkor is fel kell 
emelnünk a fejünket, és menni 
tovább az úton!
Mi a terved a jövőre nézve?
Most arra koncentrálok, hogy 
minél jobb teljesítményt nyújtsak 
a pályán, de hamarosan úgyis jön 
a bajnoki szünet, akkor lesz időnk 
beszélni a folytatásról. Nem va-
gyok az a típus, aki minden évben 
máshol akar játszani, szeretem a 
stabilitást.
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A fiatal Filipovics Márkó nem először volt a csapat egyik legjobbja: a Varesének tizenhét pontot szórt

Ronnie Moore visszatért, de az Alba nyert!
soMos zoLtán

Két hibátlan mérleggel rendelkező csapat 
találkozott az Alba Fehérvár és a Varese 
mérkőzésen a FIBA-Európa-kupában, hiszen 
előzőleg a magyar és az olasz gárda is 
legyőzte a csoportban a portugál és bolgár 
ellenfelet.

Az Alba a TF „agyonverésével” 
(113-51) hangolt a Varese elle-
ni Európa-kupa-meccsre, amit 
kedden este rendeztek a Gáz 
utcában. Nagy ováció köszöntötte 
a csarnokban Ronnie Moore-t: az 
olaszok amerikai irányítója öt év 
után tért vissza Fehérvárra, ahol 
2013-ban bajnok lett. A Varese 
kezdő ötösébe nem került be, de 
nélküle is triplával nyitottak az 
olaszok, amit Heath kosaraival 
válaszolt meg az Alba. A hetedik 
percben még csak öt pontnál 
jártak a mieink, amikor a véde-
kezésbeli kihagyások miatt héttel 
elment a Varese, Dzunics időt 
kért. 
Freeman és Filipovics pontjai csal-
ták közelebb az Albát, de ekkor 
lépett pályára Moore. Szerzett is 
egy duplát, de már nem neki, ha-
nem a második hármasát bevágó 
Filipovicsnak szólt az ováció. A 
második negyedben több mint két 
percet vártunk az első Alba-  
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Görög tűz, várdai szikrák

A bajnoki nyitányon kiütötte a Vidi a Kisvárdát, amely ezúttal jóval kellemetlenebb ellenfélnek bizonyult

Három meccs, öt pont

Visszatalált a győzelem útjára a Volán

néMetH krisztián kaiser taMás

Thesszalonikiben parádés teljesítménnyel 
győzött a Vidi, életben tartva továbbjutási 
reményeit, azonban a hazai bajnokságban 
pontokat veszített a Kisvárda otthonában. 

A harcosok – ahogy Marko 
Nikolics vezetőedző fogalmazott 
– hibátlanul teljesítettek a PAOK 
katlanában. Meglehet, a görög 
csapat lebecsülte a magyar baj-
nokot, és jószerével a B csapattal 
veselkedett neki a küzdelemnek, 
mégis vitán felül áll, hogy Huszti 
Szabolcsék kiváló teljesítményt 
nyújtva győztek 2-0-ra. Ez pedig 
azt jelenti, hogy féltávnál a kilenc 
pontos Chelsea mögött a BATE 

Hosszú vesztes szériát zárt le vasárnap a Volán, 
Sofronék rádásul kedden is nyertek.

Öt nap alatt harmadik mérkőzését 
játszotta a Fehérvár AV19 az EBEL-
ben. Hannu Järvenpää együttese 
előbb pénteken kikapott Znojmó-
ban 4-3-ra, majd egy egészen kiváló 
második harmadnak köszönhetően 
ugyanilyen arányban győzte le a 
listavezető Vienna Capitalst. 
Kedden Klagenfurtban volt fellépése 
a Volánnak. A találkozón négy perc 
után előnybe kerültek az osztrákok: 
Geier vette be a fehérvári kaput. 
Azonban nem telt el öt perc, és 

Boriszovnak, a PAOK-nak és a Vi-
dinek is három-három pontja van.
Ilyen előzmények után került sor 
a Kisvárda elleni bajnokira, és 
ahogy a londoni, úgy a hellén der-
bi után is meglátszott a csapaton a 
hétközi küzdelem. A Várda Nego 
büntetőjére és Pátkai találatára 
is válaszolni tudott, ráadásul a 
Thesszalonikiben betaláló Stopira 
öngóljával lett 2-2.
Ebbe a folyóba sajnos másodszor 
is beleléptek Juhász Rolandék, 
szerdán viszont nagyon ügyelni 
kellene arra, hogy ne ismétlőd-
jön meg az a csúfság, ami tavaly! 
Nevezetesen, hogy a másodosztá-
lyú Vác elbúcsúztassa a Magyar 
Kupából a Vidit.

kosárra. Ez volt az a meccs, ahol a 
kivédekezett támadásokat is nagy 
taps kísérte – ha már a dobás nem 
ment a mieinknek. Cartwright 

büntetőivel sikerült fordítani, és 
a rengeteget dolgozó Lóránt is a 
negyed végére tartogatta első trip-
láját. Bullock és Freeman ellenben 

átdobta a gyűrűt, az olaszok bez-
zeg két triplát dobtak, és előnnyel 
mehettek pihenni.
Szünet után mezőnyből először 
Heath talált be az Albából, majd 
Filipovics harmadik triplája után 
csak eggyel ment a Varese, de 
Moore a támadóidő végén bravúr-
kosárral válaszolt. Ritkán estek 
be a dobások, de Bullock, majd 
Heath is kintről célzott jól, és itt 
volt az előny. Persze jött a Varese 
válasza – most először a meccsen 
valóságos dobópárbaj alakult ki. 
Sikerült kétpontos előnnyel for-
dulni a negyedik negyedre, abban 
pedig Bullock büntetőivel és egy 
kivédekezett támadással indított a 
Dzunics-csapat. Sőt, Boykins egy 
remekül járatott labdából triplát 
dobott, a 33. percben pedig újabb 
hármasával már tízzel vezetett az 
Alba. Odaát leginkább Moore do-
bóformájában bíztak. Cartwright 
azonban elvette tőle a labdát 
és brutálisat zsákolt. A negyed 
felénél még mindig egy tízes volt 
a két csapat között, de elég volt 
pár rossz támadás, és egy perc 
alatt hetet faragott hátrányából a 
Varese. 
A végjátékban aztán Freeman és a 
remeklő Filipovics döntött: sztár-
csapatot vert az Alba 85-77-re, és 
még veretlen az Európa-kupában!

egyenlőt mutatott az eredmény-
jelző egy Sofron-Sarauer-Stipsicz 
összjáték végén utóbbi lőtt gólt. 
A középső harmad kiegyenlített 
játékot hozott, gól ugyanakkor 
nem született, így 1-1-ről kezdték a 
csapatok a harmadik húsz percet. 
De ez a húsz perc sem hozott gólt, 
így döntést sem, jöhetett a hosz-
szabbítás. Alig több mint egy perc 
volt hátra a ráadásból, amikor ismét 
Stipsicz villant, második gólja pedig 
azt jelentette, hogy a rekordbajnok 
otthonából elhozta a bónuszpontot 
(is) a Fehérvár AV19. 
A Volán tizenöt meccs után húsz 
ponttal hetedik helyen áll az osztrák 
hokiligában.
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A Vörösmarty Rádió műsora november 3-tól 9-ig
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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: 

Bokányi Zsolt
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: Bóna Éva

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. 4. Vasárnap 2018. 11. 5. Hétfő 2018. 11. 6. Kedd 2018. 11. 7. szerda 2018. 11. 8. CsütörtöK 2018. 11. 9. pénteK

00.0 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 

Évi  Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

10.10 Horgász magazin

11.10 Művésztársalgó 

színházi magazin

12.10 Nemzetközi ifjúsági 

csereprogram

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

18:10 Sport műsor 

19.00 Beszélgetés Mits 

Marcival

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak. Vendég: 
Molnár Tamásné

11.10 A család Vendég: Pap 
Csilla és Tornyai Gábor

13:10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból
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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 Divatműsor Vendég: 

Kernya Mariann
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

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: 
Romhányi Anikó

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: 
Germán Márton

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

19:10  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: Bóna Éva
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

A Fehérvár Televízió műsora november 3-tól 9-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 
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:05	 Kalotaszegtől	Moldváig	
–	Néprajzi	gyűjtemény

10:25	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	
Vendég:	Spányi	Antal	

10:55	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Szabóné	
Miklós	Eszter	

11:20	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Altorjay	András

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendégek:	Klupács	
Péter	és	Mészáros	Zalán

12:40 Hírek – ismétlés
12:45	 Gyógyult	utakon	-	

két	fehérvári	fiatal	
gyógyulásának	története

13:15	 Kalotaszegtől	Moldváig	–	
Kallós	Zoltán	és	barátai

13:45	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Lukácsy	
József	2.	rész

14:10	 Honvéd7	
14:40	 Fehérvári	beszélgetések	

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Drusza	Orsolya
15:15	 VI.	Csíki	Versünnep	

–	összefoglaló	
16:15	 Lecsófőző	Vigasság	2017
16:35	 Csupa	romantika	

–	Bogányi	Gergely	
koncertje	a	Vörösmarty	
Színházban	–	ismétlés	

18:05	 Fehérvári	beszélgetések	
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Lukács	László	
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 A	szomszéd	vár	–	

turisztikai	magazin
19:50	 Szárnyakat	a	magasba!	–	

magyar	ismeretterjesztő	film
20:15	 Valse	Triste	–	Bús	keringő
21:45	 Lélek	született	–	egy	erdélyi	

magyar	alapítvány	története
22:05 Híradó – ismétlés 
22:25 Képes hírek – benne egész 

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

10:20	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Lukács	László

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

Lajos.	Vendég:	Szabóné	
Miklós	Eszter	

11:40	 Az	eperfa	alatt	-	Arany	200
12:10	 Fehérvári	beszélgetések	

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Altorjay	András

12:40 Híradó – ismétlés
13:00	 Kalotaszegtől	Moldváig	

–	25	éves	a	Kallós	
Zoltán	Alapítvány	

13:40	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendégek:	Klupács	
Péter	és	Mészáros	Zalán

14:10	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

14:55	 Paks	–	MOL	Vidi	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:35 Napi színes – ismétlés
16:45	 Alba	Fehérvár	KC	–	Budaörs	

női	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:05	 Fehérvári	beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Kálmán	
Petra	és	Buch	Tibor

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Alba	Fehérvár	–	Szeged	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 Stámusz	Ferenc	–	
portréfilm	a	Tour	de	Hongrie	
1964-es	győzteséről

22:10	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	

hét hírei ismétlése

11:00	 A	szomszéd	vár	–	ismétlés

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	

Zoltán.	Vendég:	Kálmán	

Petra	és	Buch	Tibor

16:40	 A	szomszéd	vár	–	ismétlés

17:10	 Filmválogatás	a	Fehérvár	

Televízió	archívumából

18:00 Hírek

18:05	 Fehérvári	beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Egerházi	Attila

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	

Együtt	magazin	és	Hírek

20:15 Bazilika 250 – 

dokumentumfilm	

20:45	 Géniuszok	kézfogója	

–	ünnepi	műsor

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:	Egerházi	Attila

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

Vendég:	Boros	Pál
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 A	Corvinus	Egyetem	
előadása:	A	siker	útján	
Vastag	Csabával	

21:15	 Lelkünk	épületének	
szolgálatában	–	Vakler	Lajos	
interjúkötetének	bemutatója

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:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Boros	Pál

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

Henrietta.	Vendég:	
Kiss	György

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 Csupa	romantika	–	Bogányi	
Gergely	koncertje	a	
Vörösmarty	Színházban

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	
Vendég:	Kiss	György

17:00	 Honvéd7	–	ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05	 Fehérvári	beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Veréb	Tamás	
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok	városa	és	Hírek

20:15	 Közéleti	és	Kulturális	
Szalon 2018

	 Meghívott	vendégek:	
Láposi	Réka	és	Keller	
János.	Beszélgetőtárs:	
Bakonyi	István

21:05	 A	természetfilm	
magyar	találmány?	–	
ismeretterjesztő	film

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	
Vendég:	Veréb	Tamás	

17:00	 Bajnokok	városa	–	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,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek                                        

20:35	 VI.	Csíki	Versünnep
21:40	 Irány	a	világűr!	–	Magyari	

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

Kiemelt ajánlatunk: november 4. 19:50 Alba Fehérvár – Szeged kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről


