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Szép város Fehérvár Elkészült a Varga-csatorna áteresze

Negyed évszázad jutalma A beruházás közel hatvankétmillió forintból valósult meg

Vakler lajos DáViD renáta

Rangos elismeréssel gazdagodott Székesfehér-
vár. A Virágos Magyarország környezetszépítő 
versenyben huszonöt éve résztvevő város jubi-
leumi díszoklevelet vehetett át az évfordulón. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
díszoklevelet adományozott Szé-
kesfehérvárnak abból az alkalom-
ból, hogy városunk negyedszázada 
résztvevője a Virágos Magyarország 
versenynek. Az ünnepi alkalomból 
a Városgondokság munkatársai és 
azok a civilszervezetek és iskolák, 
akik segítik a mozgalom munkáját, 
egy fát ültettek el a Bregyó közi 
Sportcentrumban, megemlékezve 

A felsővárosi vízrendezés és a Varga-csatorna 
megnövekedett vízgyűjtőterülete miatt az 
önkormányzat a csatorna meglévő áteresze 
mellé egy új, nagy átmérőjű átereszt telepített. 
A fejlesztésről Viza Attila képviselő és a kivite-
lező cég számolt be pénteken.

A nagyobb és gyorsabb lefolyású 
vízmennyiséget, ami a Varga-  
csatornán a korábbiakhoz képest 
érkezik, a meglévő Bátky Zsigmond 
utcai áteresz már nem lett volna ké-
pes elvezetni, ezért a meglévő mellé 

Hétfőn online fogadóóra

Online fogadóórát tart december 3-án, 
hétfőn délután négy órától Székes- 
fehérvár polgármestere. Cser-Palkovics 
András Facebook-oldalán várja a 
fehérváriakat érintő bármely témában a 
megkereséseket. Hétfőn reggel 8 órától 
bárki posztolhatja kérdését, véleményét.
A kérdésekre a válaszadás 16 órától 
kezdődik, melyen Bóka Viktor jegyző 
mellett Bozai István városgondnok és 
a Polgármesteri Hivatal szakemberei is 
részt vesznek.
Az idei év negyedik online fogadóóráján 
a készülő jövő évi költségvetéssel kap-
csolatban is várja a kérdéseket, javasla-
tokat Székesfehérvár polgármestere.
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Brüsszelhez fordulnának a posta megmentéséért A cél a munkahelyi 
balesetek elkerülése

Elhunyt Lengyel Viktorné 
(1938–2018)

A Köfém-lakótelepen található új csekk-
automata minden nap reggel hat és este tíz 
óra között érhető el

koVács szilVia

koVács szilViaA Magyar Posta bezárja az ötös számú, Zombori 
úti hivatalát december elsején. A környék 
lakói ezentúl a Késmárki úti illetve a Budai 
úti postán intézhetik ügyeiket – erről a posta 
előzőleg értesítette az ügyfeleket. Az érintett 
két önkormányzati választókerület képviselői 
azonban még küzdenek a posta megmentéséért.

A hivatalt a Magyar Posta fenntar-
tási nehézségek miatt zárja be, a 
környéken élők így máshová kény-
telenek menni ügyeiket intézni, ami 
gyakran hosszas utazással, átszállá-
sokkal valósulhat meg. A körzetek 
önkormányzati képviselői – Die-
nesné Fluck Györgyi és Horváth 
Miklós Csaba – arról tájékoztattak 
hétfőn, hogy a korábban meghir-
detett, Prémium Centerben lévő 
postahivatal helyett két közelebbi 
helyen, a Késmárki úton és a Budai 
úton intézhetik ügyeiket az érintett 
lakosok, ez a megoldás azonban 
még mindig nem kedvez az idős, 
beteg embereknek. 
Az ötös számú posta ügye három 
éve húzódik. A város többször pró-
bált egyeztetni a Magyar Postával, 
azonban ez alkalommal már nem 
sikerült elkerülni a bezárást. Egy 
uniós rendelet szabályozza ugyanis, 
hogy az állami postának, mint piaci 
alapú üzleti szolgáltatónak magán- 
vállalatokkal kell versenyeznie, 
államilag pedig nem támogatható. 
Az önkormányzat adna forrást a 

Regionális konferenciára várták a munkáltatókat és 
munkavédelmi képviselőket kedden az egyik fehérvári 
szállodába. A találkozó célja a Közös érdekünk a 
munkahelyi egészség és biztonság című projekt ismer-
tetése mellett a munkavédelmi tudás erősítése volt.

Tavaly az előző évi kettőhöz képest ötre nőtt a 
halálos munkabalesetek száma, melyek egytől 
egyig elkerülhetők lettek volna. Éppen ennek 
érdekében pályázott a Munkaadók és Gyáripa-
rosok Országos Szövetsége konzorciumi part-
nereivel közösen egy uniós projektre, melynek 
megvalósítása a végéhez közeledik. A fémipari 
ágazatokra jellemző legfontosabb problémák 
megelőzésére fókuszáltak a szakemberek, ezzel 
is segítve a munkáltatókat és munkavállalókat. 
„Létrehoztunk egy honlapot, ahol nyolcfajta 
letölthető kiadvánnyal készültünk, és egy mobilos 
applikációt, ami kimondottan a munkabalesetek 
regisztrálására szolgál.” – mondta Tomcsik Gab-
riella, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségének oktatási és képzési igazgatója. 
A projekt része egy három állomásból álló 
konferenciasorozat is, melynek utolsó részét 
Székesfehérváron tartották. Az érdeklődők 
előadásokat hallhattak a fémalapanyag- és 
fémmegmunkálásitermék-gyártás ágaza-
tokban előforduló munkabalesetekről, azok 
megelőzéséről, a párhuzamos felelősségek 
hatásáról, a munkabiztonsági tapasztalatokról, 
de az egészségi veszélyekről és a foglalkozási 
megbetegedésekről is szó esett a konferencián. 
A szakmai segédletek, tanácsok megtalálhatók 
a www.nemesacel.hu oldalon.
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Életének nyolcvanegyedik évében elhunyt a Hermann 
László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 
egykori igazgatója, Lengyel Viktorné.

A gyermekek, szülők és pedagógusok 
által tisztelt és szeretett zongoratanárnő 
a Székesfehérvári Állami Zeneiskola 
vezetőjeként kollégáival együtt indította el 
újra a középfokú zenei képzést Székesfe-
hérváron.
Lengyel Viktorné 1938. január 13-án szü-
letett Kecskeméten. Az alapfokú szolfézs-, 
általános iskolai ének és zongoratanári dip-
loma megszerzését követően Kecskeméten 
kezdte pályafutását, majd Székesfehérvár-
ra kerülve 1975-től 1998-ig volt a zeneiskola 
zongoratanára, majd igazgatója.

egy új, nagy átmérőjű csőáteresz 
épült. Az új átereszt a kivitelező 
cég bontott csőelemekből építette 
ki. 
A palotavárosi fejlesztés négy 
hónapig tartott. Azonban a munka 
nem áll meg a városrészben. A 
Varga-csatorna vízelvezetésének 
biztonságosabbá tétele érdekében 
a város további beruházásokat 
tervez, ezzel csökkentve a veszélyt, 
hogy a víz elöntse a palotaváro-
si tavak környékét – mondta el 
lapunknak Viza Attila, a városrész 
önkormányzati képviselője.

a jubileumról. Spanyárné Halász 
Szilvia, a Városgondnokság főker-
tésze örömének adott hangot, hogy 
a verseny szakmai kurátorai elis-
merik Székesfehérvár munkáját: 
„Az elmúlt huszonöt évben minden 
esztendőben jelentkezett Székesfehér-
vár a Virágos Magyarország verseny-
re. Nagy örömünkre szolgál, hogy idén 
pályázhattunk a jubileumi díjra, amit 
meg is kaptunk. Sokat számított, hogy 
az elmúlt negyedszázad alatt számos 
díjat sikerült kiérdemelnünk, közülük 
különösen becses számunkra a 2017-es 
miniszterelnöki elismerő oklevél és kü-
löndíj illetve hogy 2011-ben a szakma 
legrangosabb elismerését, az Arany 
Rózsa díjat is átvehettük.”

további üzemeltetésre, de az uniós 
szabályok miatt ez nem lehetséges. 
„A decemberi közgyűlésen egy olyan 
javaslattal állok elő, melyben kérem 
az önkormányzatot, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot Brüsszellel annak érde-
kében, hogy változtassák meg úgy a 
szabályokat, hogy lehetőség legyen 
támogatni a postát.” – hangsúlyozta 
Dienesné Fluck Györgyi.
Azért, hogy a környéken élők befi-
zetéseiket könnyebben intézhessék, 
a Köfém-lakótelep 1. szám alatt 
a Magyar Posta csekkautomatát 
telepített. Kérdéseinkkel megke-
restük a Magyar Postát is, azonban 
lapzártánkig nem kaptunk választ 
azokra.



3Közéleti hetilap Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Krisztus Király ünnepe a Zsolt utcában

Megszépült a Lehel utcai kereszt

Támogatják a gyermekvédelmi napokat

A Zsolt utcai Templomban és Közösségi Házban háromnapos programmal ülték meg Krisztus 
Király ünnepét. Szombaton kézműves foglalkozás várta a gyermekeket, majd szentségimádás, 
gyertyás körmenet és ünnepi szentmise zárta a napot, ennek keretében adták át a Krisztus 
Király díjat, melyet idén Rezsnyák György kapott.                                                                            V. L.

A Krisztus Király Egyházközség hétvégi búcsújára készülve megszépítették a Lehet utcai kereszt 
környékét. Az önkéntes területrendezésben – ami már évek óta hagyománynak számít a 
búcsúnap előtt – az egyházközség tagjain kívül a környék több lakója, a Gaja Környezetvédő 
Egyesület és Deák Lajosné önkormányzati képviselő is részt vett.                                             L-T. K.

rába Henrietta

Egyre fontosabb szerepet kap a megyében a 
munkavédelem a megnövekedett munkalehetősé-
gek miatt. A Fejér Megyei Közgyűlés a napirendi 
pontok között az agrárszektorban történt vizsgá-
latokról, eredményekről is hallhatott beszámolót 
legutóbbi ülésén. 

Technikai jellegű napirendi pontokat 
tárgyalt legutóbbi ülésén a megyei 
közgyűlés. Az idei költségvetési 
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Debreceni a tanú? Nem akadály!

A telekommunikációs rendszer segítségével több helyszínen zajlik ugyanazon ügy tárgyalása

szabó Miklós bence

Távmeghallgatásokat segítő telekommuniká-
ciós rendszer és beszédfelismerő szoftver is 
segíti a jövőben a bíróságok munkáját. Két és 
fél milliárd forintból fejlesztették a digitális 
rendszereket a törvényszékeken.

Az élőszavas határozatokat, jegy-
zőkönyveket szövegformátumban, 
dokumentumba mentve rögzíti az 
a szoftver, amit már több fehérvári 
bíró is használ a tárgyalások során. 
A bíró csak diktál, a rendszer pedig 
egy kész, szerkesztett dokumentu-
mot ment el. Ezzel a fejlesztéssel 
rengeteg időt spórolnak mind a 
törvényszolgáknak, mind pedig az 
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Szolárfákat telepítettek

Önmagát tölti a fa

szabó Petra

Közel hétszáz fát ültetett a Városgondnokság 
Székesfehérváron, de két különleges, modern 
alkotásnak is beillő fa is helyet kapott ezek 
között.

Korszerű, környezetbarát megol-
dás – ezekkel a szavakkal lehetne 
leginkább jellemezni azt a két, 
úgynevezett szolárfát, melyből egy 
a Haleszba, másik a Rózsaligetbe 
került. A fák napenergiát alakíta-
nak árammá, amit nyolc USB-csat-
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

helyzetet tekintették át, értékelték 
a tagok. Molnár Krisztián, a megyei 
közgyűlés elnöke hangsúlyozta: szigo-
rú, de biztonságos, eredményes költ-
ségvetési év áll a közgyűlés mögött. 
A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Köz-
pont számára százötvenezer forintos 
támogatásról is döntöttek az ülésen a 
képviselők, mely a megyei gyermek-
védelmi napok megrendezéséhez 
nyújt segítséget. Két kisebbségi, a 
német és a cigány önkormányzattal 
kötendő együttműködési megállapo-
dásról is tárgyalt a közgyűlés, mely 
szerint a jövőben is irodát, technikai 
személyzetet, jegyzőkönyvezést és 
dologi feltételeket biztosítanak a 
működésükhöz. 
A munkavédelem kiemelt hangsúlyt 
kapott a közgyűlésen. Mivel egyre 
több munkahely létesül a megyé-
ben, emiatt tekintették át a tagok a 
munkavédelmi helyzetet. A kormány-
hivatal munkatársai az elmúlt évben 
az agrárszektort vizsgálták meg a 
balesetek, a biztonságos munkavég-
zés szempontjából. A beszámolón 
keresztül láthatta a közgyűlés a 
megyei összképet, a balesetek szá-
mát, a vállalkozások körülményeit, 
így a jövőre nézve le tudják vonni 
a következtetéseket, hogyan tudják 
még inkább segíteni a munkaadói és 
a munkavállalói oldalt a biztonságo-
sabb munkavégzés érdekében.

lakozón bárki ingyenesen igénybe 
vehet például telefon töltésére, 
ráadásul wifipontként is szolgál. 
Az eszköz működését először a 
város polgármestere próbálta ki. 
Cser-Palkovics András szerint a 
szolárfákkal újabb közösségi terek 
alakulhatnak ki a városban. 
A szolárfák és körülöttük a padok 
kihelyezése, a környezet kialakítása 
négy és fél millió forintból valósult 
meg. Amennyiben a lakosság vissza-
jelzése pozitív, a városvezetés továb-
bi helyszínekben is gondolkodik.

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

ügyfeleknek. Ám nem ez volt az 
egyetlen fejlesztés. 
Négy tárgyalóterembe telepítettek 
távmeghallgatást segítő rendszert. 
Ez a bírósági tanúmeghallgatá-
sokat és szembesítéseket teszi 
majd hatékonyabbá. A tanúknak 
vagy szakértőknek a jövőben így 
már nem szükséges az ország 
másik pontjáról a tárgyalást végző 
bíróságra utazni. Az ügyfeleket a 
hozzájuk legközelebb eső bírósá-
gon meg tudják hallgatni a videós 
rendszer segítségével. Jelenleg az 
ország hetvenkét pontján elérhető 
a fehérvárihoz hasonló telekom-
munikációs rendszer, amit a tervek 
szerint tovább bővítenek a jövőben.
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Disputa Nagy Judittal Nemzetközi csellófesztivál városunkban

Lezárások a jótékonysági futás idejére

A kultúra két meghatározó személyisége tartalmas beszélgetést folytatott Borka Ráhel csellójátékával kezdődött a nemzetközi fesztivál nyitókoncertje

Vakler lajos rába Henrietta

PaPP brigitta

Folytatódott Bobory Zoltán portrébeszélgetés- 
sorozata, az Öreghegyi Disputa. A Vörösmarty 
Társaság elnöke ezúttal egy olyan személyisé-
get invitált meg a diskurzusra, aki Székesfehér-
vár kulturális és közösségi életének meghatá-
rozó alakja és alakítója. 

Nagy Judit a Szabad Színház művé-
szeti vezetőjeként sokat tett azért, 
hogy a város büszkén tekinthesse 
magát a kultúra egyik fővárosának 
hazánkban – köszöntötte Bobory 
Zoltán vendégét: „Amikor elkezdtem 
felkészülni erre a találkozóra, megdöb-
bentem, hogy milyen nagyszerű múltja 
van a városi amatőr színjátszásnak. 
Beszélnünk kell arról, hogy a Video-
ton színjátszók illetve az a Szabad 
Színház, melyet Nagy Judit most is 
vezet, milyen sokat tett ezért az ügyért, 

Egyhetes nemzetközi csellófesztiválnak ad 
otthont Székesfehérvár. Németország, Brazília 
és Chile után most Magyarországon tanulhat-
nak közösen a fiatal tehetségek. A résztvevők 
csellótudását nyitókoncerten ismerhette meg a 
közönség a Hermann László Zeneiskolában.

Az egyhetes fesztiválra összesen 
huszonketten érkeztek az egész 
világból, hogy együtt tanuljanak 
neves művészektől. A nemzetközi 
fesztivál magyarországi helyszínét 
németországi, brazíliai és chilei 

A IV. Adventi Jótékonysági Futás ideje alatt 
lezárják a Vár körút és a Rákóczi utca egy ré-
szét, és a helyi buszok is módosított útvonalon 
közlekednek. 

December 2-án, vasárnap délelőtt 
rendezik a IV. Adventi Jótékony-
sági Futást. A rendezvény idejére, 
9-től 13 óráig forgalomkorláto-
zást vezetnek be. Lezárják a Vár 
körutat a Petőfi utcai csomóponttól 
a Kígyó utcai csomópontig vala-
mint a Rákóczi utcát a Vár körúti 
körforgalomtól a Távírda utcáig. A 
Vár körút lezárása miatt a Petőfi 
Sándor utcából csak jobbra lehet 
kikanyarodni, a Lakatos utcát 
pedig csak a Wathay Ferenc utca 
irányába lehet elhagyni. 
 A következő helyi autóbuszok já-
ratai terelőútvonalon közlekednek. 
A 17-es buszok módosított útvonala 
mindkét irányban a Szekfű Gyula 
utca – Széna tér – Király sor,  
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Tizenötödik alkalommal tartották meg a Fehérvá-
szon Függetlenfilm-fesztivált a Szabadművelődés 
Házában. Huszonnégy alkotást vetítettek le.

1998 őszén hirdette meg először a Méh-
kasaula a Fehérvári Filmesek Rövidfilmjei 
programot, melyből az idén immár tizen-
ötödik Fehérvászon Függetlenfilm-feszti-
vál is kinőtte magát. Összesen huszon-
négy alkotást vetítettek le. Ezek között 
volt az elmúlt év legjobb függetlenfilmes 
terméséből egy válogatás valamint kilenc 
fehérvári alkotó illetve alkotóközösség 
filmje, melyek a Méhkasaula Optikai Osz-
tályának felhívására érkeztek be. Köztük 
A walesi bárdok, amit a Szabad Színház 
Prikulics csoportja készített.  

Ha Katalin locsog, karácsony kopog

Fehérvászon tizenötödször

Esőben is sokan összegyűltek a hagyományos Katalin-napi köszöntésre november huszonötödikén délután Kati 
néni szobránál a Liszt Ferenc utcában. A hangulatról az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportja és a Tilinkó Zene-
kar gondoskodott, míg a vendéglátók a Hagyományos Piacokért Egyesület és a Fehérvári Polgárok Egyesülete vol-
tak, akik zsíros kenyérrel, hamisítatlan felsővárosi savanyú káposztával és forralt borral kínálták a megjelenteket. 

Ahogy tavaly, idén is várják a jótékony célért futókat
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kimaradó megállóhelyek: a Múze-
um, a Fehérvár Áruház és a Széna 
tér. A 23-as autóbuszjáratok módo-
sított útvonala mindkét irányban 
a Széchenyi út – Budai út, kima-
radó megállóhelyek a Várkörút, a 
Fehérvár Áruház és a Széna tér.  
A 24-es és 25-ös buszok módosí-
tott útvonala mindkét irányban a 
Széchenyi út – Budai út – József 
Attila utca – Rákóczi út. Kimaradó 
megállóhely a Vár körút. A 33-as és 
34-es járatok módosított útvonala: 
Gáz utca – Széna tér – Szekfű Gyula 
utca – Dózsa György út – /Eredeti 
útvonal/– Fecskepart  
/Eredeti útvonal/– Dózsa György út 
– Szekfű Gyula utca – Széna tér – 
Gáz utca.  A 35-ös autóbuszok mó-
dosított útvonala mindkét irányban 
a Prohászka Ottokár utca – Budai 
út – József Attila utca – Rákóczi út. 
Kimaradó megállóhely a Vár körút. 
A terelések miatt a menetrendben 
meghirdetett időpontoktól pár 
perces eltérés lehetséges.

kurzus előzte meg. A fesztivál 
alapító professzoraitól tanulhatnak 
a fiatal magyar, japán, német, fran-
cia, ausztrál tehetségek.
A fesztivál alatt a csellisták egyéni 
és zenekari formációkban mu-
tathatják meg tehetségüket. A 
résztvevők megismerkedhetnek 
Kodály Zoltán, Bartók Béla és 
Popper Dávid csellóra írt műveivel 
és a magyar zeneirodalommal. A 
következő ingyenes koncertre ezen 
a héten csütörtökön 19 órakor a 
Szent István Hitéleti és Művelődési 
Házba várják a zenekedvelőket.

a városért a kultúráért. Ezt nekünk el 
kell ismernünk, és mindent megtenni, 
hogy mások is megismerhessék!” 
Nagy Judit színészként, rendező-
ként és társulata művészeti vezető-
jeként már bizonyított, ugyanakkor 
méltatlanul kevés szó esett az 
egyetemi oktatóról, arról a kvalifi-
kált mérnökről, aki legutóbbi köny-
vében tudományos igényességgel 
tárta a szakemberek elé Társadalmi 
innováció a pannon városokban 
címmel a szakterület kiemelten 
fontos kérdéseit: „Szívesen jöttem, 
mert lehetnek az életemnek olyan 
történései, részei, amelyek kevésbé 
ismertek, és amelyek nem biztos, hogy 
a Szabad Színházhoz köthetők. Ezen 
az estén szóba kerül a civil életem is, 
például az a könyv, amelyet a társadal-
mi innovációról írtam a tudományos 
munkásságom részeként.” 

„Azoknak az alkotóknak kerestünk fóru-
mot, akiknek voltak alkotásaik, de nem 
tudták hol bemutatni. Többek között így 
voltak a filmesek is. Akkor három filmet 
mutattunk be, így kezdődött a Fehérvári 
Filmesek Rövidfilmjei.” – mondta el 
Szepesi Imre „Zöld”, a Méhkasaula 
Kulturális Közhasznú Egyesület 
elnöke.
Mint a szervezők mondják, a rövidfilm 
egy műfaj, melynek kritériumai vannak, 
és fontos, hogy ne vesszen el a technikai 
fejlődés és az egyre nagyobb számban 
készülő videófelvételek világában.
A program vendége Tóth Barnabás volt, 
az elmúlt két évtized fesztiváltörténetét 
pedig tablókiállítás dolgozza fel, fotó-
kon felelevenítve alkotókat, közösen 
megélt történeteket.
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Adventi készülődés Vízivárosban

December elsejétől három hétvégén át készülődik a négy városrész az ünnepre

koVács szilVia

Négy választókörzet három hétvégén át együtt 
hangolódik a közelgő ünnepre. Az egykor a Vízi-
városhoz tartozó városrészek december elsején, 
nyolcadikán és tizenötödikén gyűlnek össze közös 
ünneplésre a Vízivárosi Általános Iskolában. 

Idén már ötödik alkalommal 
fogtak össze a testvérkörzetek, 
hogy advent heteiben a Vízivárosi 
Általános Iskolában együtt hango-
lódjanak az ünnepre. Az egykori 
történelmi Vízivárost alkotó város-
részek önkormányzati körzetei – a 
3., 4., 10. és 11. számú – szomba-
tonként várják majd az érdeklődő-
ket december elsejétől. Színpadi 
programok, ünnepi gondolatok, de 
kézműves foglalkozások is várják 
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TISZTELT ÜGYFELEINK!

A 2018. december 24-i munkanap-áthelyezés miatt 
meghosszabbított nyitvatartással 

várjuk Ügyfeleinket:

2018. november 30. péntek 7:30-12:00;  12:30-15:30

2018. december 1. szombat Zárva

Ezüstérem a magyar séfeknek

A zsűri szerint a magyar csapat az elmúlt tíz évben nagyot fejlődött

Négy fehérvári tagja is volt a magyar séfcsapatnak

PaPP brigitta

Ezüstérmes lett a nemzeti szakácsválogatott 
melegkonyhás programja. A csapatot Volenter 
István, a 67 Étterem és Bistro séfje vezette, és 
a tagok között a székesfehérvári Diófa Étterem 
három séfje, Adamek Balázs, Bán László és 
Botos János András is ott volt.

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség hivatalos Facebook-olda-
lán tette közzé a hírt: ezüstérmes 
lett a nemzeti válogatott meleg-
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az iskolába érkezőket. Az első 
adventi délutánra december 1-jén 
kerül sor a Vízivárosi Általános 
Iskolában.
Ekkor a 11-es választókerület nyitja 
a programokat. Deák Lajosné, a 
körzet önkormányzati képviselője 
fontosnak tartja, hogy az ünnep a 
családról, a gyerekekről szóljon, 
ezért körzetének valamennyi közin-
tézménye és a Szent Kristóf Ház is 
szerepel a műsorban. 
Ezt követően december 8-án és 
15-én hangolódhatnak az ünnepre 
a fehérváriak. Az idei műsorban 
szereplő gyerekek díszt készíthet-
nek a városrész karácsonyfájára, 
melyet a szervezők megőriznek, így 
évek múltán is emlékezetes marad 
a közös várakozás.

konyhás programja a világ egyik 
legnagyobb kulináris versenyén, 
a luxembourgi Villeroy & Boch 
Culinary World Cupon. Székesfe-
hérvárnak ez az eredmény külön 
büszkeség, hiszen a csapattagok 
között négy fehérvári séf is van. 
A keddi úgynevezett zsűriértékelé-
sen elhangzott: a magyar team az 
elmúlt tíz évben nagyot fejlődött, 
mind az ételek elkészítésében, 
mind ezek prezentációjában.
A világ egyik legnagyobb és legin-

kább várt kulináris megméretteté-
sére hetvenkét ország közel kétezer- 
ötszáz versenyzője érkezett a világ 

minden pontjáról. A versenyre a 
magyar csapat Székesfehérváron, 
a 67 Étteremben gyakorolt.
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Harmóniában a Ház és a Hely
Kortárs épületek a történelmi szövetben

Lantay Attila városi főépítész szerint fontos, 
hogy megragadjuk a hely szellemét, hogy 
kiderüljön, mik azok a mozgatórugók, ame-
lyek az évszázadok alatt építészeti válaszokat 
tudtak adni művészeti kérdésekre

A vasalóház különös formájával sokak kedvenc épülete. A ház tervezője, Molnár Tibor szelleme-
sen használta ki a telek adottságait.

látrányi Viktória

Bodnár Barbara:
Ha összehasonlítjuk a várost az öt évvel ez-
előtti Fehérvárral, akkor szembetűnő, hogy 
most sokkal egységesebb, mint korábban 
volt. Nagyon szeretek a belvárosban lenni, 
akár csak sétálni is élmény!

Klein Ábel:
A legkedvesebb hely számomra a Pelikán 
udvar, nagyon szeretem a hangulatát. Az 
új tereket is kihasználjuk, főleg amikor 
a rendezvények miatt sokan jönnek a 
belvárosba.

Gerencsér Loránd:

Most jövök az Országzászló térről, ami nagyon 
szépre sikeredett. De nemcsak az újdonságok, 
hanem a több száz vagy ezeréves emlékek 
is fontosak, és szerintem Fehérvár alkalmas 
arra, hogy ezeket bemutassa. Például a régi 
városfal is visszaköszön a megújult burkolat-
ban néhány helyen – ez különösen tetszik.

Simon János:

1952 novemberében születtem, azóta itt lakom 
a városban. Így évtizedek távlatából azt gon-
dolom, hogy a lehetőségekhez és a kor elvárá-
saihoz képest minden szempontból megfelelő 
a városkép. Szerintem Fehérvár nincs nagyon 
modernizálva a belvárosát illetően, egy-egy 
modernebb portál előfordul, de kirívót, olyat, 
ami nagyon elüt, nem nagyon látni.

Farkas Péterné:

Azok a terek, épületek, amiket mostanában 
rendbe tettek, azok szépek. A panelek nekem 
nem tetszenek, de azért látom, hogy azoknak 
a házaknak a környezetét is próbálják 
otthonossá tenni. Nagyon örülök például 
a Csónakázó-tó körüli tér megújításának, 
nagyon szép lett, kellemes ott sétálni!

Bajkai Braun Géza:

Annak idején a nagy panelépítési hullám 
nem használt a városnak, az utóbbi években 
viszont egyre szebb a város építészetileg is és 
egyébként is. Az kevésbé szimpatikus, hogy a 
Fő utca és a többi előkelő utca most már kizá-
rólag vendéglátóegységként funkcionál. Nem 
találom azt a barátságos hangulatot, ami 
korábban megvolt. Sok épületet felújítottak 
a közelmúltban, de például a városháza is 
megérdemelne egy szebb külsőt! Én többet 
várok az ezeréves várostól, mint amit jelenleg 
mutat. Ha megnézek más megyeszékhelye-
ket, főleg az Alföld déli részén, a városok 
valahogy rendezettebbek, ugyanakkor a most 
elkészült stadion pompás!

Székesfehérvár különleges város: a hagyomá-
nyok és az újjászületések formálták olyanná, 
amilyennek ma szeretjük. Építészeti arculata 
mesél nekünk a múltról vagy éppen tanúskodik a 
jelenről – de utat mutat a jövőbe is. Többszörös 
kataklizma érte a várost, s a mindent elsöprő ka-
tasztrófa aztán mindig újrakezdésre kényszerítet-
te Székesfehérvárt, hiszen a török dúlás után újra 
kellett értelmezni az egész várost, az államiságot. 
A barokk korban született újjá Fehérvár, és a 
püspökség megalapításával az akkori korszellem 
lett a legfőbb mozgatórugó. A II. világháború 
után pedig újradefiniálódott minden. Ezektől az 
újrakezdésektől lett ez a város más, mint a többi.

Egy jogszabály hívta életre a Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyvet, 
azonban a kiadvány túlmutat a 
kötelező feladatok teljesítésén, és 
izgalmas utazásra hív mindenkit. A 
kötet mintegy kétszázötven oldalon 
számtalan régi és újabb fotóval, ké-
pekkel, várossziluettekkel, térképek-
kel közvetíti a város építészetének 
jellemző jegyeit a jövő alakításának 
céljából. Inspirál és elgondolkodtat, 
így aztán nem is volt kérdéses, hogy 
barangoljunk-e egyet szakértőinkkel, 
Csutiné Schleer Erzsébettel, a kötet 
szerkesztőjével valamint Lantay Atti-
la városi főépítésszel, és felfedezzük 
Székesfehérvárt!
„Fehérvár annyira különleges, színes 
város és a szerkezeti fejlődése olyan 
mesébe illő – ahogyan ezt Siklósi Gyula 
régészprofesszor is feltárta annak idején 
– hogy megérdemli azt, hogy külön 
foglalkozzunk ezzel a területtel, mert 
ennek az egész kézikönyvnek az volt az 
egyik célja, hogy valamilyen módon se-
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gítséget, támogatást adjon ahhoz, mit is 
építsen a ma embere. A másik célja pe-
dig a lokálpatriotizmus erősítése. Ehhez 
ismernünk kell azt a helyet, területet, 
ahol maga az épület áll. Engem mindig 
az vezérelt a kötet készítése során, 
hogy a nagybetűs „Ház” és a „Hely” 
megfelelő harmóniába kerüljenek 
egymással. Nem mindegy, hova, milyen 
házat építünk, mert ha nem stimmel, 
akkor disszonáns eredmény születik!” – 
fogalmazott a kötet szerkesztőjeként 
Csutiné Schleer Erzsébet. Akik a 
szakembert ismerik, tudják, hogy a 
lelkes városvédő a házak, épületek 

történetének tudója, szinte nincs 
olyan ház, aminek ne ismerné a 
titkát. 
A szerkesztő szerint egyik ilyen 
fogalom az illeszkedés, ami minden 
korra – de napjainkra még hangsú-
lyozottabban – vonatkozik. Ezért 
sem árt körülnézni, mielőtt valaki 
valahová építeni szeretne egy épüle-
tet vagy változtatni szeretne a házán. 
Ne csak a saját ízlésünk legyen az 
iránymutató, hanem ismerkedjünk 
meg az utca vagy a település törté-
netével! Akaratlanul is véthetünk az 
illeszkedés szabálya ellen, ha például 

van egy akármilyen korban épült 
ingatlan, és ott egyetlen egy lakó 
kicseréli fehér műanyagra a meglévő 
barna fa ablakot. Érdemes megtalálni 
azokat a módozatokat, hogy hogy 
lehet valamit közösen megoldani, ha 
változtatni kell. 
Lantay Attila városi főépítész szerint 
a legemlékezetesebb feladat a sok 
beszélgetés alatt valóban az volt, 
amikor próbálták megragadni azokat 
az építészeti karaktereket, melyek 
egyes településrészeken egymással 
rokonságban vannak, egy csokrot al-
kotnak, és ezeknek a karaktereknek 
kell megtalálni azon közös nevező-
jét, amit majd esetleg ajánlásként 

Utcakörkép 2018
lászló-takács krisztina

Fehérváriakat kérdeztünk arról, mi a vélemé-
nyük a város épületeiről, utcáiról és tereiről.
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Hol találkozhatunk a kiadvánnyal?

A kiadvány több száz példányban készült, de kereskedelmi forgalomban nem 
kapható. Minden iskolának, felsőoktatási intézménynek küldtek példányokat, de a 
könyvtárakban is megtalálható. Építészeknek ingyen adják oda ezeket a könyveket, 
hiszen ők dolgoznak majd leginkább belőle. Az érdeklődők emellett a szekesfehervar.
hu honlapról is letölthetik a könyvet.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu 
• Felelős szerkesztő: lászló-takács krisztina • teleFon: 06 30 260 8302 • az e heti lapszáM szerkesztője: koVács V. orsolya • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • 
tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: Mediaworks hungary zrt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: dMh M Magyarország kFt. • a FehérVár Megjelenik hetente 44 000 példányban • issn: 2061-2273

Csutiné Schleer Erzsébet lelkes városvédő, 
a házak, épületek történetének ismerője, a 
nemrégiben bemutatott Településképi Arcula-
ti Kézikönyv szerkesztője

 
A Vörösmarty Rádió műsora december 1-től 7-ig

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

 
00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György
10.10  Korzó – városrészek 

története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

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: 
Szőllősi Attila

19:10  Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

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

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

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

2018. 12. 2. Vasárnap 2018. 12. 3. Hétfő 2018. 12. 4. Kedd 2018. 12. 5. szerda 2018. 12. 6. CsütörtöK 2018. 12. 7. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Kiss 

György  Hírszerkesztő: 

Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 

Schéda Zoltánnal

10.10 Horgász magazin

11.10 Művésztársalgó 

színházi magazin

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17:10 Szombaton 5-kor 

ugyanott - Sasvári 

Csilla műsora Vendég: 

Ugrits Tamás

18.10 Könyvespolc 

irodalmi 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: 
Szőllősi Attila

 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 és Advent 
Vendég Tornyai Gábor

12:10 A Karácsonyi Ünnepkör 
Vendég: Lukács László

13:10 Műsorvezető: 
IszkádiErika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 12. 1. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

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

Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Kiss György
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Uzsonna Szabó László
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Divatműsor Vendég: 
Kernya Mariann 

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18:10 Nyelvstúdió
19:10  Pénzügyi percek 

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

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

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: Bóna Éva
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10  Tanulószoba 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

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

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 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: Gemeiner 

Lajos 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: 

Schéda Zoltán
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: 

Gemeiner Lajos
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Orvos válaszol
16:10 Beszélgetés 

Székesfehérvár 
polgármesterével 
Vendég: Dr. Cser-
Palkovics András

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

18.10 Utazási magazin
19:1 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

lehet adni a jövendő tervezőinek: 
„Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 
egyfajta eklekticizmust akarnánk átadni 
és historizáló épületeket vagy a régmúlt-
ból kialakított építészeti szentenciákat 
szeretnénk, hanem azt, hogy ragadjuk 
meg a hely szellemét! Nem egyes konkrét 
építőanyagokat vagy építészeti, épület-
szerkezeti megoldásokat, oromfalképzést, 
kéményt, bejáratkapuzatot javaslunk, ha-
nem hogy ezeknek a fotózása, átnézése, 
elmélyült elemzése után mégiscsak meg-
próbáljuk megragadni a hely szellemét, 
hogy mik azok a mozgatórugók, amelyek 
az évszázadok alatt építészeti válaszokat 
tudtak adni művészeti kérdésekre!”

A modern építészet helye a 
történelmi környezetben

Az természetes dolog, hogy ma 
nem építünk se barokk, se klasz-
szicista épületet. Napjainkban 
modern épületet építünk, a ma-
gunk korának, a magunk ízlésének 
megfelelően, de a mértéktartás 

nem elhanyagolható, és csínján 
kell bánni a formai eszközökkel is. 
Csutiné Schleer Erzsébet szerint 
különösen igaz ez a megállapítás 

az épülettömegek illeszkedését 
illetően, és akkor itt a modern 
és az illeszkedés valahol összeér: 
„Elvárjuk a ma építészetétől, hogy a 
maga névjegyét rakja le, de úgy, hogy 
az emelje a színvonalat. Ne pedig ront-
sa, ne hasson zavaróan! Ez időnként 
keskeny ösvény az építészet mezejé-
ben. Ilyen esetben iránymutató lehet 
a főépítészeti tervzsűri. Adott esetben 
egy ilyen építészeti megoldást többen 
megnéznek, zsűriznek, beszélgetnek 
róla, és biztos, hogy eredmény fog szü-
letni. És hivatkozom példákra is: hogy 
kik voltak azok az építészek, melyek 
azok az épületek, akik és amelyek már 
a saját korukban klasszikussá váltak. 
Modern épületeket építettek, és ma 
ugyanúgy szeretjük például a Csók 
Képtárat a történelmi belváros közepén 
vagy Molnár Tibor vasalóházát a törté-
nelmi hangulatú építészetben is!” 
Lantay Attila ehhez a gondolat-
menethez csatlakozva kifejtette: a 
harmincas éveknek az a nagy tanul-
sága, hogy az akkori szak- 
tekintélyek – Kocsis Iván professzor 
Schmidl Ferenc főépítésszel és Mol-
nárékkal – tényleg olyan finoman 
ízesítették be az akkori kortárs mo-
dern és premodern építészetet a tör-
ténelmi szövetbe, hogy az tanítható: 
„Ha egyszer végigsétálunk a Fő utcán és 
ezzel a szemmel vizsgáljuk meg ezeket 
az épületeket, már muníciót kapunk 

arra, hogyan kell viselkedni történelmi 
szövetben kortárs épületekkel!”

Székesfehérvár építészetének 
mozgatórugói

Székesfehérváron a kettős hagyo-
mány egy nagyon érdekes dolog, 
amit a kötet szerkesztése során 
újra felfedeztek a szakemberek: 
az államalapítás városa, a közép-
kor fővárosa, a magyar államiság 
letéteményese hogyan született 
folyamatosan újra. A többszörös 
kataklizma, ami érte a várost, min-
dig újrakezdésre kényszerítette. 
„A török dúlás után újra kellett értel-
mezni az egész várost, az államiságot. 
Akkor elvesztettük szerepünket, de 
a barokkban újjászületett a város, és 
akkor a püspökség megalapításával 
a korszellem lett a legfőbb mozgató- 
rugó. Majd a II. világháború után 
újradefiniálódott a város. Éppen azért, 
mert ahogy az Árpád-házi királyok 
fehérváriságát a barokk kor eliminál-
ni szerette volna, úgy a háború után 
éppen ezt a szakrális állami központi 
szerepet, nagy történelmi múltat 
eltörölve akartak iparvárost csinálni. 
Ez az újrakezdés az, amitől ez a város 
más, mint a többi! Többszörösen kellett 
újrakezdeni, szinte nulláról indulni, és 
újra felépíteni új építészeti rendszere-
ket.” – véli Lantay Attila.
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Horoszkóp
november 29. – december 5.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet 
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának. 
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat 
kibontakozásának. Ez a folyamat gyorsan fog 
lezajlani. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szem-
telenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos! 
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert 
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem 
mérgesedik a helyzet! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A változások hete következett el az Ön életében. 
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot 
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében. 
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik 
ezen a héten. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati 
szerepben, és más az, aki irányít és beosztja az Ön 
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivata-
lokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban 
vigyáznia kell az egészségére!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt 
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez 
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott 
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó 
lenne lassítani!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására. 
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon 
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha 
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez 
jót Önnek! 

Hét jótanács használt autó vásárlásához

A határon túlról érkező fiatal kocsik esetében jellemző trükk a kilométeróra manipulálása, a 
biankó szerződés vagy az ÁFA-csalás

gásPár Péter

A használtautó-vásárlás lehetséges buktatóira hívta 
fel a figyelmet a Das WeltAuto. A cégnél az ügyfelek 
kizárólag gondos állapotfelmérésen átesett, megbíz-
ható, kifogástalanul szervizelt autók közül választ-
hatnak. Fejér megyében a tavalyi évhez képest is 
jelentősen növekedett a használt autók vásárlása.

A megyében 25.464 autót írtak át hasz-
náltan az idén, ami több mint tizenhét 
százalékos növekedést jelent 2017-hez 
képest. Ezzel megyénk – Budapestet 
nem számítva – a hatodik helyet foglal-
ja el a megyék sorrendjében. Az import 
esetében a negyedik helyen áll a megye 
kilenc hónap után, összesen 5731 autó 
érkezett a térségbe, ami valamivel 
több mint két százalékos csökkenés a 
tavalyi évhez képest. Wilcsek Róbert, 
a Das WeltAuto értékesítője szerint az 
import veszélyes üzem, a határon túlról 
érkező fiatal kocsik esetében jellemző 
trükk a kilométeróra manipulálása, a 
biankó szerződés vagy az ÁFA-csalás, 
amivel huszonhét százalékos árelőnyre 
tehet szert a jogszabályokat kijátszó 
kereskedő.
„Látunk azért pozitív jeleket a a használt 
autók piacán, tisztul a kép! Vannak erőfe-
szítések a szakma, a szakmai felügyeletek 
és a kormányzat részéről is, hogy gyorsabb 
legyen a tisztulási folyamat.” – emelte 
ki Farkas Pál, a Wolf Autó ügyvezető 
igazgatója. A Das WeltAuto képvise-
lői elmondták, hogy hét alapszabályt 
betartva jó eséllyel csalódás nélkül 
használhatjuk évekig a másodkézből 
vett kocsinkat.

Válasszon megbízható értékesítő 
partnert!

Miután definiáltuk a keretet, s 
kiszemeltünk több lehetséges típust, 
fontos, hogy a megfelelő partnert 
válasszuk ki az üzletkötéshez. 
Számos olyan kereskedő tevékeny 
a piacon, amely a nagyobb haszon 
érdekében a trükközésektől sem ijed 
meg, ráadásul – ha úgy alakul – ezek 
a cégek pillanatok alatt felszívódnak, 
szavatossági vagy jótállási igényein-
ket pedig nem tudjuk érvényesíteni. 
Érdemes tehát olyan cégnél gépkocsit 
vásárolni, amely több éves múlttal 
rendelkezik, s láthatóan nem egy 
murvás, drótkerítéses, bérelt helyen 
árul. Biztos pont az is, ha az adott 
kereskedés újautó-értékesítéssel is 
foglalkozik, továbbá az is fokozza a 
megbízhatóságot, ha több telephellyel 
rendelkező társasághoz fordulunk. 
Ezek a cégek a jó környezeten túl a 
kiegészítő szolgáltatások tekintetében 
is jóval többet nyújtanak ügyfeleik-
nek, legyen szó garanciáról, finanszí-
rozásról, autóbeszámításról.
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Minőségi használt autók. Garanciával.

nekem vannak 
a legjobb ügyfeleim. 
nekik meg 
a legjobb autóik.
 
Wilcsek Róbert 
Das WeltAuto értékesítő 

váRom a keReskedésünkben!
8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 116.

Ne dőljünk be a gyanúsan 
alacsony árnak!

Legyünk tisztában azzal is, hogy a jó 
minőségű gépjárművek árai alapeset-
ben csak minimálisan térnek el a piaci 
átlagtól, így amennyiben jóval kedve-
zőbb ajánlatot találunk az átlagosnál, 
három eset állhat fenn: az ÁFA-befi-
zetéssel trükközött a kereskedő, azaz 
egy-két köztes tulajdonos beiktatásával 
az EU-ban nettó számlával megvett 
autóból bruttó számlásat „gyártanak”, 
így huszonhét százalékos árelőnnyel 
értékesítik autóikat. A második a 
kilométeróra-tekerés, a harmadik, hogy 
törött autót próbálnak ránk sózni.

Ne vegyen ismeretlen előéletű 
autót!

Miután meggyőződtünk a kereskedés 
tisztaságáról, szerződéskötés előtt 
igyekezzünk kideríteni a kiszemelt 
autó múltját! Mindenképpen keres-
sünk fel egy márkaszervizt, ahol az 
állapotfelmérés részeként – az aktuális 
tulajdonos jelenlétében – lekérhetjük a 
hazai vagy akár a nemzetközi szerviz-
történetet. Ebből könnyedén kiderül 
a valós futásteljesítmény, illetve a 
gépek segítségével a korábbi sérülések 
valamint az aktuális hibák is feltárha-
tók. Az átvizsgálás márkától függően 
tíz-húszezer forintba kerül, azonban 
hosszú távon ennek sokszorosát 
spórolhatjuk meg azzal, ha kiszűrjük a 
rossz állapotú kocsikat.

Ne dőljön be az irreálisan 
alacsony futásteljesítménynek!

Sokan esnek abba a hibába használt 
autó vásárlásakor, hogy a keveset 
futott, tökéletes állapotú autót kere-
sik. A futásteljesítmény kapcsán ne 

gondolkodjunk naivan: reálisan évi 
tizenöt-harmincezer kilométer kerül 
egy gépkocsiba, a németországi autók 
esetében pedig nem ritka a nyolcvanez-
res éves futásteljesítmény sem. Ameny-
nyiben az álmunkat kergetve visszate-
kert autót veszünk, számítanunk kell 
arra, hogy a megvásárolt négykerekű 
piaci értéke jóval alacsonyabb annál, 
mint amit fizettünk érte, illetve azzal is 
kalkulálnunk kell, hogy több váratlan 
hiba is előjöhet. Azzal is szembesülhe-
tünk, hogy az időszaki javításokat nem 
végezték el a kocsin (pl. vezérműszíj-
csere, automata váltó olajcseréje), ami-
nek következtében akár több százezres 
kárunk keletkezhet.

Vizsgáljuk meg az adás-vételi 
szerződést!

Elterjedt megoldás, hogy a nepperek 
biankó szerződést íratnak alá velünk, 

ahol az eladó hivatalosan nem maga 
a kereskedő, hanem az a külföldi sze-
mély vagy cég, akitől az autó eredetileg 
származik. Ilyenkor azonnal álljunk 
el a szerződéskötéstől, hiszen prob-
léma esetén nem fogjuk utolérni az 
eladót, így nem tudjuk érvényesíteni a 
jogainkat! Csak az adott kereskedővel 
szerződjünk, és magyar nyelvű szerző-
dést írjunk alá!

Válasszuk ki a megfelelő 
finanszírozási formát!

A használt autók esetében is eltérő fi-
nanszírozási formák állnak rendelkezé-
sünkre, amennyiben nem készpénzért 
vásárolnánk. A bankok, lízingcégek az 
igényeinknek megfelelő konstrukciót 
tudják összeállítani – legyen szó akár 
privát, akár céges vételről. A kiszemelt 
autó szerviz- és javítástörténete a finan-
szírozás miatt is fontos, mert ezek a té-
nyezők befolyásolhatják a négykerekű 
értékét, így az önerőigényt valamint a 
kamatszintet is. Meg kell győződnünk 
arról is, hogy van-e elidegenítési tilalom 
a kocsin, azaz hogy a gépjárművet a 
tulajdonos valóban tudja-e értékesíteni.

Ha nem vigyázunk, a NAV és a 
rendőrség is lefoglalhatja autónkat!

A külföldről behozott kocsik ugyan 
átesnek egy eredetiségvizsgálaton 
a forgalomba helyezés előtt, ettől 
függetlenül nem lehetünk biztosak 
abban, hogy a jármű minden adata és 
az előtörténete stimmel. Azt azonban 
tudnunk kell, hogy ha a fent említett 
okok egyike miatt rendőrségi vagy 
NAV-eljárás indul a jármű kapcsán, e 
két szervezet bármikor lefoglalhatja 
autónkat, mint az történt már több 
esetben is a közelmúltban.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést 
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen 
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek 
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek 
oldódnak.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Ön-
nek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való oda-
figyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket. 
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai 
alakulnak ki a jövőben. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az ál-
lapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és 
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most 
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra, 
pihenésre vágyik. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a 
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi hely-
zetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezések-
től. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor 
nem is számít rá.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan 
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek 
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával 
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el. 
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott 
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban 
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem 
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének 
ápolásával ezekben a napokban. 

Elkészült az új kanyarodósáv

A fejlesztésnek köszönhetően javult a Széchenyi utca és a Horvát István utca kereszteződésé-
nek forgalmi kapacitása

Gördülékenyebb lesz ezentúl a közlekedés a 
Széchenyi út és a Horvát István utca cso-
mópontjában: november huszonötödikére 
elkészült az új kanyarodósáv aszfaltozása.

Két hónapja kezdett neki a munká-
nak a kivitelező, és múlt vasárnap 
már birtokba vehették a gépjármű-
vek a kibővített kereszteződést. A 
Széchenyi út Kölcsey utca és Hor-
vát István utca közötti szakaszán a 
belváros irányába tartó oldalon egy 
új, jobbra kanyarodó sávot alakí-
tottak ki a középsziget területének 
csökkentésével, megtartva a két 
egyenesen haladó és egy balra 
kanyarodó sávot is.
Fontos tudni: bár az aszfaltozás 
elkészült, a teljes beruházás vége 
illetve a műszaki átadás december 
elején lesz, addig a kivitelező a 

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

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

SZERVIZ

LEGYEN CSAPATUNK TAGJA!

Székesfehérvári 
márkaszervizünkbe 

megbízható, tapasztalt és 
leinformálható 

autószerelő kollégát 
keresünk. 

Kérjük küldje el önelétrajzát e-mailen 
a karrier@fabian.hu e-mail címre. 

A álláshoz tartozó további információkat 
a www.fabian.hu oldalon találja. 

A Depónia Nonprofit Kft. Csalai Hulladékkezelő Központjába 

GÉPSZERELŐ MUNKAKÖRBE
munkatársat keres. 

Elvárások:
• gépszerelői végzettség
• pneumatikus, hidraulikus rendszerek ismerete
• szakmai gyakorlat

Előny:
• mezőgazdasági és vagy munkagépszerelő végzettség, tapasztalat
• ív és lánghegesztői tapasztalatok
• jogosítvány (B,C)

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• munkatársi elkötelezettséget és megtartást növelő juttatás
• egyműszakos munkarend
• cafetéria rendszer
• bejárás támogatása
• stabil hosszútávú munkavégzés lehetősége
• képzett jó kollektíva

Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk
fizetési igény megjelölésével 2018. november 30-ig.

hátrányai is vannak: pont az említett 
autótömeg. Mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy a forgalmi akadályo-
kon enyhíteni tudjunk.” – mondta 
Molnár Tamás, a vasút környéké-
nek önkormányzati képviselője.
A fejlesztés után tehát négy-  
sávosra bővült a belváros irá-

nyába az útszakasz: egy jobbra 
kanyarodó sáv, két önálló egye-
nes és egy balra kanyarodó sáv 
áll rendelkezésére az Alsóváros 
felől érkezőknek. Ezzel javul a 
csomópont kapacitása, várható-
an kisebb lesz a várakozó jármű- 
oszlop hossza.

szélső sávokban még időszakosan 
dolgozik.
Megérte a várakozás és a türelem: 
mostantól várhatóan csökkenek 
majd a torlódások a forgalmas 
kereszteződésben.
„A felújítás jelzőlámpaoszlop-áthelye-
zéseket, új jelzők telepítését, járda- és 
kerékpárút-fejlesztést és – reméljük, 
hogy összességében – nagyobb áteresz-
tőképességet jelent majd a csomó-
pontnak.” – mondta el Mészáros 
Attila alpolgármester, Alsóváros és 
Tóváros képviselője még a munká-
latok kezdetén.
„Városunkban negyvenhatezer autó 
van bejelentve, nem beszélve az agg-
lomerációból beáramló autók tömegé-
ről. Fontos tehát tudomásul vennünk, 
hogy Székesfehérvár egy XXI. századi 
nagyváros, aminek a sok előnye mellett Fo
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Még nem is menstruálnak, de már utálják

Kincsestár konferencia a családok éve jegyében

Így néz ki egy foglalkozás a tinikkel

koVács V. orsolya

Sok kényes feladattal néznek szembe az évek során 
a gyermeket nevelő szülők, az egyik ilyen a felvi-
lágosítás témája. Hogyan és főleg mikor kezdjünk 
bele? Többek között erre is válaszokat kaphattunk 
november huszonharmadikán Székesfehérváron 
a Kincsestár Konferencián, Déri Éva biológus 
bemutatóján.

November 23-án, pénteken a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Házban a szociális munkásoktól 
a pedagógusokon át a szülőkig 
inspirálódhattak a gyermeknevelést 
érintő számos gyakorlati kérdésben 
a SZÉNA Egyesület által szervezett 
Kincsestár Konferencián. Az egész 
napos konferencia workshopjainak 
egyike volt a Ciklus-show, melyet Déri 
Éva biológus, CSÉN- (Családi Életre 
Nevelés) tanácsadó tartott. Hogyan 
segíthetünk serdülő lányaink pozitív 
testképének kialakításában? Mikor, 
hogyan beszélgessünk velük a menst-
ruációról? Ezek a kérdések minden 
szülőben felmerülnek előbb-utóbb. 
Déri Éva programjának jelmondata: 
Csak arra vigyázok, amit értékesnek 
tartok. De hogyan érjük ezt el a mai 
tiniknél?

Mi a legfontosabb üzenete a bemutatójá-
nak, miért fontos erről a témáról beszélni 
a szülőkkel?
A Ciklus-show programban tíz-tizen-
két éves lányokkal kiscsoportokban 
folyik a munka. A program magja egy 
félnapos dramatikus játék, melynek 
során a lányokat szó szerint végig-
vezetjük a női termékenység testi 
folyamatain, és játékosan megtapasz-
taltatjuk velük testük működésének 
alapvető összefüggéseit. A saját test 
értékességének megtapasztalása 
ugyanis alapvető fontosságú ahhoz, 
hogy az egészségünkkel, termé-
kenységünkkel és szexualitásunkkal 
felelősen tudjunk bánni. Ez minden 
megelőzés, prevenció alapja. A szülők 
– lányok esetében elsősorban az 
anyák – bevonása a program fontos 
része. Az előzetes felnőtt bemutató 
illetve a programot követő megbeszé-
lés során a szülők gyakorlati javasla-
tokat kapnak arra, miként kezeljék 
a testi változások témáját serdülő 
gyerekeiknél. Nagyon sok családban 
a nemi éréssel kapcsolatos kérdések, 
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Segítség a gyermekneveléshez
Vakler lajos

Családkonferenciát rendezett a SZÉNA 
Egyesület a Családokért. A családok 
évének jegyében megtartott találkozón a 
gyermeknevelés legfontosabb kérdéseiről 
hallgathattak meg előadásokat a résztve-
vők. A cél az volt, hogy szakmai segítsé-
get nyújtsanak a gyermekneveléshez.

„Ne a problémák után fussunk, 
hanem képesek legyünk elérni, 
hogy a felnövekvő generációk 

a szexualitás témaköre a mai napig 
tabunak számít. A szülők bevonásá-
val szeretnénk segíteni a párbeszéd 
elindítását, könnyebbé válását. Sok 
szülő jelezte felénk ugyanis, hogy 
erről a témáról igen nehéz beszélni, és 
sokat segített a foglalkozáson kapott 
szemléletmód, nyelvezet.
Korábban érnek a mai gyerekek. Koráb-
ban is kell őket felvilágosítani?
Igen. A felgyorsult életmód, a 
megváltozott táplálkozási szokások, 
a stressz, a teljesítményorientált 
világ hatással van a szervezetünk 
működésére, így a nemi érésre is. A 
média hatását is érdemes figyelem-
be vennünk. Gyermekünk sokkal 
hamarabb jut olyan információk bir-
tokába, amivel bőven ráérne később 
találkozni. Tapasztalatom szerint a 
szülők nem is feltételezik tíz-tizen-
két éves gyermekeikről, hogy mi-
lyen nagy mértékben találkoznak a 
szexualitás témájával. A fiatalokkal 
beszélgetve kiderült, hogy sokszor 
káosz és értetlenség van a fejekben, 
de nem szívesen kérdezik a szülei-
ket, mert a szülők rögtön megijed-
nek és gyakran azt feltételezik, hogy 
gyermekeik el akarják kezdeni a 
dolgot, pedig csak tájékozottabbak 
szeretnének lenni. 
Hogyan kezeljék a szülők azokat az infor-
mációkat, melyeket a gyerekek másoktól 
hallanak, esetleg előbb vagy másként, 
mint ahogy a szülő szerette volna átadni 
őket? 

Minél többet beszélgessenek gyer-
mekükkel! Sokszor a szülő nem is 
feltételezi, hogy gyermekét érdekli 
a téma. Ha ilyen helyzet kiderülne, 
őszintén mondja el a szülő, hogy nem 
könnyű szóba hoznia ezt a témát, ő is 
zavarban van, vele sem beszélgettek 
erről a szülei, nincs mintája, de sze-
retné megpróbálni, és szeretné jobban 
csinálni. A gyerekek nagyon hálásak 
tudnak lenni az ilyen jellegű őszinte-
ség láttán. Nagy ereje van annak is, 
ha a szülők mesélnek a saját kamasz-
korukról, akkori érzéseikről, gondola-
taikról. Mondják el, mi a véleményük 
az adott dologgal kapcsolatosan, és 
hogy miért gondolják így. Érdemes 
visszakérdezni, hogy gyermekük ezt 
hogy látja. Kutatások igazolják, hogy 
a kamasz gyerekek számára fontos 
szüleik értékrendje, és távollétükben 
képviselik is azt, persze ez a szülő 
számára nem mindig derül ki. Ez 
bizakodásra adhat okot.
Mit tehet egy szülő a mindennapokban 
azért, hogy a gyermekében egészséges test-
kép alakuljon ki, jó legyen az önbecsülése?
Egy kamasz gyakran elégedetlen 
külsejével, egyéb tulajdonságaival. 
Fontos, hogy a szülő szeretetteljes, 
stabil háttérrel, biztatólag álljon gyer-
meke mellett, az értékeit hangsúlyozva 
akkor is, ha érzi, hogy éveken át a 
kortársak véleményét tartja mérvadó-
nak a gyereke. Ne adják föl! Fontos 
a pozitív megerősítés! Itt említeném 
meg, hogy a serdülő lányok, a nők sok 

negatív dolgot hallanak a menstruáció-
val kapcsolatosan, amit sokszor a csa-
lád női tagjai, a reklámok is támogat-
nak – gondoljunk csak azokra a nehéz 
napokra! Még nem is tapasztalták a 
menstruációt, de már utálják. Ez kiha-
tással lehet nőiségükre, későbbi gye-
rekvállalásukra, egész szexualitásukra. 
A Ciklus-show program ebbe a folya-
matba tud belépni, és pozitív képet 
kialakítani mind a lányokban, mind az 
édesanyákban. Két szülői visszajelzést 
szeretnék idézni: „Gyakorló szülőként 
úgy gondolom, hogy nehéz erről a 
témáról beszélni. Nekem sokat segített 
ez a délután: az első lépés ahhoz, hogy 
boldog felnőtt legyen a gyermekem.” 
És a másik: „Aki megismerkedik ezzel 
a programmal, rengeteg gátlástól, 
félelemtől szabadulhat meg. Örülök 
azért is, mert számomra ez nagyon 
nem adatott meg serdülőként.”
Hogyan kezeljék a szülők a saját szexuális 
életüket a gyerekeik előtt?
Hasznos látnia a gyereknek, hogy 
szüleik szeretik egymást, vonzódnak 
egymáshoz (ölelés, finom csók), ez is 
mintául szolgálhat. De az intimebb 
szexuális élet csak kettőjükre tartozik. 
A beszélgetéseik által azért fontos tud-
ni a gyereknek, hogy az ő fogantatá-
sával nem ért véget a szülők szexuális 
élete. Találkoztunk már olyan fiatallal, 
aki el sem tudta képzelni, hogy szülei 
között több is lehet kézfogásnál.
Milyen helyzetekben fontos, hogy ne csak 
a gyerek kérdéseire válaszoljunk, hanem mi 
magunk kezdeményezzünk beszélgetést?
A gyerek kérdéseire mindig fontos 
válaszolnunk! Véletlenül se járjunk 
úgy, mint egy kedves ismerősöm, aki 
középiskolás gyermekét megkérdezte: 
te miért nem kérdeztél soha ilyen té-
máról? A válasz az volt: „Anya, egyszer 
oviból hazafelé kérdeztem, de te nem 
válaszoltál, azóta nem kérdezek.” Per-
sze az is előfordulhat, hogy egyáltalán 
nem kérdez a gyerek. Ilyenkor minden-
képpen érdemes beszélgetést kezdemé-
nyezni, finoman puhatolózni, hogy mi 
a gyermekünk véleménye. Barátnőm fia 
is ilyen volt. Így gyakran beszélgettünk 
félhangosan a nappaliban „felnőttes 
dolgokról”, és néha kaptunk is egy-egy 
megjegyzést, kiegészítést váratlanul a 
gyerekszoba felől. A célunkat elértük. 
Ha gyermekünknek párkapcsolata van, 
akkor mindenképpen érdemes szóba 
hozni a témát!

mentálisan, konfliktusaik keze-
lésében, fizikailag, és szociális 
érzékenységüket tekintve a mainál 
jobban működő életet legyenek 
képesek élni.” – összegezte Brájer 
Éva a konferencia célját. Az 
alpolgármester szerint ehhez 
szoros összefogásra van szükség 
mind a szakemberekkel, mind a 
szülőkkel, mind az ilyen terüle-
teken működő civilszervezetek-
kel: „Ez nagyon fontos a jövőnk 
szempontjából, hiszen egymáshoz 

való viszonyulásunk adja meg 
társadalmunk minőségét.”
Életszakaszok felemelő élményt 
nyújtó eseményei, feszültségeket 
okozó krízisei és az ezekben 
való boldogulás vagy elakadás 
nagy hatással van a gyermekek 
fejlődésére. Erről illetve a szülői 
szerep felelősségének kiváltságá-
ról is szó esett a konferencián.
„Igyekeztünk olyan workshopokat 
és olyan saját élményen alapuló tré-
ningeket hozni Fehérvárra, melyek 

segítségével meg tudnak újulni, 
fel tudnak egy kicsit frissülni a 
szakemberek és a szülők. Szeren-
csére sok az érdeklődő, és elérjük 
a célunkat!” – mondta Elekesné 
Báles Rita, a SZÉNA Egyesület 
elnöke.
Kivételesen fontosak például az 
élménypedagógiai foglalkozá-
sok. Szó esett a figyelemzavar 
kezeléséről, a rejtett játszmák 
felismeréséről és a kompeten-
ciahatárok tartásáról is.
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Jótékonysági futás és Mikulásvárás
Programok november 30-tól december 9-ig

szabó Petra

A Barátság mozi műsora

Megnyílik az adventi udvar

December elsején, szombaton 
10 órakor nyílik meg a Püspöki 
Palota kertjében a hagyományos 
Adventi udvar. Az udvarban várják 
mindazokat, akik szeretnének 
valódi csendes, békés, imádságban 
eltöltött karácsonyi készülődést. A 
látogatás során igényes kézműves 
tárgyakat lehet vásárolni ajándékba 
és jótékonysági céllal. Szombat 
és vasárnap 10 és 19 óra között, 
advent utolsó hetében hétközna-
pokon 14 és 19 óra között is várják 
a látogatókat. Szombatonként 
délután 16 órakor kezdődik a közös 
adventi gyertyagyújtás Spányi Antal 
megyés püspök vezetésével és az 
egyházmegye iskoláinak, óvodáinak 
műsorával. Az első gyertyagyújtás 
keretében megáldják a családok 
adventi koszorúját és gyertyáját. Az 
udvarban elindul az Egymillió csillag 
a szegényekért karitászakció. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

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

November 30.
Vászonszövő műhely
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
Várják az érdeklődőket, azokat is, akik tudnak 
szőni és azokat is, akik szeretnének megismerked-
ni a népi mesterséggel.

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete húszéves 
jubileumi kiállítása
13 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Az egyesület húszéves fennállásának tiszteletére 
rendezett kiállítás december 22-ig tekinthető meg, 
hétfőtől szombatig 13-tól 18 óráig.

Gyapjúszövő műhely
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
Telbiszné Heckenast Csilla szövő, népikismester-
ség-oktató várja az érdeklődőket.

Fafaragó műhely
16 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alko-
tóháza
Varga Csaba fafaragó várja az érdeklődőket. De-
cember elsején is várják az alkotni vágyókat.

December 1.
Adventi koszorú készítése
14 óra, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
A szükséges alapanyagról a múzeum gondosko-
dik. A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezni a kis.emoke@szfvar.katolikus.
hu e-mail-címen lehet.

XVI. Betlehemi szép csillag kiállítás
14.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A kiállítás megtekinthető december 22-ig.

Apacuka-koncert
16 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Várják a táncolni, dalolni szerető vendégeket.

Drótkutyák-koncert és retróbuli
19 óra, Felsővárosi Közösségi Ház

White Room&Be tone Blues Band koncertje
20 óra, A Szabadművelődés Háza

December 2.
A Naaagy csokoládéexpressz nyomában
11 és 16 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

IV. Adventi Jótékonysági Futás
11 óra, Vár körút
Az év kiemelkedő karitatív eseménye. Először az 
egykilométeres gyerekfutam, majd 11.20-kor az 
ötkilométeres felnőtt futam rajtol. A futás illetve 
a január 12-i VIII. Székesfehérvári Jótékonysági 
Estély bevételéből a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete székesfehérvári csoportja valamint 
a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti 
Központ 2019. évi programjainak megvalósítását 
támogatják.

Barbi&Jancsó
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Schoblocher Barbara (ének) és Jancsó Gábor 
(gitár) – a Blahalouisiana zenekarból – játsszák el 
kedvenc dalaikat akusztikus feldolgozásban. A 
belépés díjtalan!

December 3.
Karácsonyi ráhangoló dallamok
17 óra, Aranybulla Könyvtár olvasóterme
A Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje Zemlényi 
Katica vezényletével.

Világverő Mátyás király
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Kóbor István ny. tanár előadása.

December 4.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bene Gábor: Építsük a szent koronás nemzetet! 
című előadása.

December 5.
Mikulásváró a múzeumban
16.30, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
A foglalkozás során karácsonyi figurák készítésére 
kerül sor.

Úton Betlehembe
16.30, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
A Munkácsy Mihály Általános Iskola kiállítása. 
Megnyitja Tóth Tamás esperes, plébános. A tárlat 
január 5-ig látogatható.

December 6.
Free the jazz & free the rock!
20 óra, A Szabadművelődés Háza

December 7.
Fonalmadarak
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Kiállítás a székesfehérvári Kárpitszövő Szakkör 
alkotásaiból.

December 8.
Francia kölyökklub
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Beszédcentrikus, játékos, mesés foglalkozások.

Adventi készülődés a székesfehérvári 
Népmeseponton
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Adventi népmesékkel és legendákkal, gyertya-
fénnyel, zenével, ünnepi dekoráció készítésé-
vel várják az érdeklődőket.

Karácsonyváró
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Zengő bölcső.

Adventi játszóház
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Ingyenes kézműves foglalkozás.

Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozással, gyermekjátszóval és 
táncházi mulatsággal várják az érdeklődőket. 
Muzsikál a Galiba zenekar.

Messze zsong a hálaének
19 óra, Jézus szíve templom
Vendég Drahos Rebeka fuvolaművész vala-
mint Magyarország egyetlen profi nőikara, 
a Szolnoki Bartók Béla Nőikar. Mellettük 
versenygyőztes tehetségeket is láthatnak az 
érdeklődők.

December 9.
Egy kis karácini csoda
11 óra, Igéző
Bábelőadás.

Bohém rapszódia
November 30. 17.30, december 1. és 
8. 20 óra
Amerikai-angol zenés életrajzi dráma.

X – A rendszerből törölve
November 30. 20 óra
Magyar thriller.

A diótörő és a négy birodalom
December 1. 16 óra, december 8. 10 
óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
kalandfilm, fantasy.

A tanú
December 1. 18 óra
Magyar filmszatíra.

Lucia látomásai
December 3. 18 óra
Feliratos olasz vígjáték.

Van Gogh – Búzamezők és borús 
égbolt
December 3. 20 óra, december 8. 18 
óra
Feliratos olasz ismeretterjesztő film.

Sóhajok
December 4. 17.30
Olasz-amerikai horror, fantasy, misz-
tikus film, thriller.

A bűnös
December 4. 20 óra
Dán thriller.

A Viszkis
December 5. 20 óra
Magyar feliratos magyar akciófilm.

A sértés
December 6. 18 óra
Feliratos libanoni-francia-ciprusi-bel-
ga-amerikai thriller, dráma.

Nagyi projekt
December 6. 20 óra, december 7. 18 
óra
Feliratos magyar-angol dokumen-
tumfilm.

Bogyó és Babóca 3. – Játszótársak
December 8. 16 óra
Magyar családi animációs film.
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A legjobb ásványvíz díját nyerte el a székesfehérvári Aqua Mathias 

Lájkolj, válaszolj helyesen és nyerj!

Kovács Tibor a díjjal

koVács V. orsolya

November utolsó hétvégéjén tartották a Vajdahunyad várában a 
XV. Jubileumi Újbor- és Sajtfesztivált, melyen a székes-  
fehérvári Aqua Mathias ásványvíz a legjobb ásványvíznek járó 
elismerést nyerte el. 

Csupán ennyit kell tenni, hogy a Fehérvár hetilap rend-
hagyó adventi kalendáriumának ajándékát megnyerjék. 
Karácsonyig minden héten szeretnénk megajándékozni 
Önöket, hogy már az ünnepi készülődés is örömmel 
teljen. Játékra invitáljuk olvasóinkat, 
melyben bárki nyerhet!

Válaszolj helyesen a Face-
book-oldalon közzétett 
kérdésre! Lájkold olda-
lunkat, hogy mindig 
értesülj híreinkről, 
játékainkról. Minden 
héten vasárnap kerül 
fel a játék, a helyes 
válaszokat hétfőn 15 
óráig várjuk.

Milyen ajándékok vár-
nak? 

A finomságoktól a használati 
tárgyakig, belépőkön át a mozijegyekig 
értékes ajándékok várnak a Fehérvár maga-
zin közönségére. Együttműködő partnereink 
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8000 Székesfehérvár, Kereszttöltés u 2.
info@albamineral.hu  •  www.albamineral.hu.
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K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

Lájkolj, válaszolj helyesen és nyerj!

Figyeld a Fehérvár Közéleti Hetilap 
Facebook-oldalát! 

Értékes ajándékaink csak rád várnak.
Első játékunkat keresd 

advent első vasárnapján!

A fesztiválon a legszínvonalasabb magyar 
termékek kerültek a közönség elé. A bor 
és a sajt mellé minőségi víz is dukál, így 
a díjazott újborok mellett kiosztották a 
legjobb ásványvíz díját is, amit a székesfe-
hérvári Alba Mineral Kft. által palackozott 
természetes ásványvíz, az Aqua Mathias 
nyert el. 
„Hihetetlen nagy örömmel töltött el min-
ket, hogy elnyertük a fesztivál szervezőinek 
elismerését, valamint hogy Magyarország 
legkiválóbb borászatai ajánlják vizünket a 
nagyközönség számára. Frissessége azért is 
aratott a borászok körében, mert bármennyit 
ittak belőle, a fejük mégis tiszta maradt tőle.” – 
mondta Kovács Tibor, az Alba Mineral Kft. 
ügyvezető igazga-
tója. 
„Világhíres borászok, 
kik az élet titkát 
bírjátok, immár belát-
játok, hogy a legfon-
tosabb élelmiszer a 
víz.” – jegyezte meg 
jókedvűen Ferenc 
Vilmos, a Fesztivál 
Főszervezője. – 
„Értéket, maradandót 
létrehozni, teremteni 
mindig nehezebb, 
mint azt tönkretenni. 
Nem szabad megfe-
ledkeznünk természe-
ti kincseinkről, amit 
földjeink, vizeink 
rejtenek, melyek meg-
őrzése létünk alapve-
tő záloga, jövőképes-
ségünk kulcsa.”

Az Aqua Mathias természetes ásványvíz 
egy úgynevezett védett rétegből szár-
mazó karsztvíz, mely Székesfehérvár 
és hazánk történelmének kiemelkedő 
alakjáról, Mátyás királyról kapta nevét. 
A földkéreg védett rétegéből természetes 
széndioxid-tartalommal feltörő ásványvíz 
jóízű, kiváló szomjoltó, és emellett számos 
fontos ásványi anyagot is tartalmaz. A 
vizsgálati minősítés szerint az Aqua Mathi-
as forrás vize mennyiségi korlátozás nélkül 
fogyasztható, kellemes üdítő hatású, 
természetes ásványvíz. Az alkotóelemek 
kedvező összetétele miatt a gyermekeknek 
és az idősebbeknek kifejezetten ajánlott a 
rendszeres fogyasztása.

WolfAuto 
Székesfehérvár

ajánlották fel profiljuknak megfelelő ajándé-
kukat, ami lehet egy kosár egészséges élel-
miszer, téli autófelszerelés, édes finomság 

vagy romantikus vacsora. A ker-
tészkedőkre is gondoltunk, sőt 

azok sem maradnak prog-
ram nélkül, akik sportolási 
lehetőséghez szeretnének 
belépőt nyerni. Minden 
héten egyszer sorsolunk, 

érdemes játszani, mert 
egy kérdésnél akár hét 
különböző ajándék is 
gazdára találhat!

Hol lehet átvenni a 
nyereményeket?

A heti nyertest szer-
kesztőségünk értesíti, és 

egyeztet vele a nyeremény 
átvételéről is. Keresd fel a 

facebook.com/fehervarmagazin 
oldalt, hogy minél több nyereménnyel gaz-
dagodj!

A  H E T I L A P
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Tudta-e?

A legtöbb találgatás szerint 
Afrikából indulhatott ki a fer-
tőzés a XX. század első felében. 
1959. december 1-jétől jegyzik 
az AIDS-et különálló betegség-
ként. Az első hazai diagnosztizált 
HIV-fertőzött 1985-ben egy kis-
gyerek volt, aki vérkészítményt 
kapott. Az első hazai AIDS-be-
teget 1986-ban regisztrálták 
Szombathelyen. Több híresség is 
nyíltan felvállalta betegségét. Az 
egyik legismertebb AIDS-beteg 
Freddie Mercury volt, aki 1991. 
november 23-án közleményben 
tudatta a világgal állapotát, 
másnap pedig elhunyt.

A Continus Nova Kft.
TMK-segédmunkás

munkakörbe munkatársat keres
az alábbi feltételekkel:

 Elvárás:
    8 általános iskolai végzettség
    könnyű fizikai munka vállalása
    a javítóműhely munkájának támogatása
 

Előny:
    targonca vezetői jogosítvány

Amit kínálunk:
    Cafetéria
    Egy műszakos munkarend
    Hosszú távú, kiszámítható munkalehetőség

 Az önéletrajzokat várjuk
a munkaugy@continusnova.hu e-mail címre.

Jelentkezés személyesen: 
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.

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: 18,75 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

AIDS – életmentő az óvatosság!
látrányi Viktória

November 26-án, nyolcvanhárom éves korában 
elhunyt Dr. Horváth Lajos. Szenvedélye volt a gyó-
gyítás. Nevéhez fűződik a kórház korszerű szemészeti 
osztályának megszervezése. Fél évszázad alatt bete-
gek tízezrei fordultak meg nála a megyei kórházban. 
Huszonöt esztendeig volt a Vidi csapatának orvosa is.

Talán nincs olyan ember Fehérváron, 
aki ne ismerte volna Horváth Lajos 
nyugalmazott szemész főorvost. 1935. 
augusztus 20-án született, 1960-ban 
avatták doktorrá. Első munkahelye a 
fehérvári kórház szemészeti osztálya 
volt, ott nevelte ki elismert szemész-  
orvosok generációit, de hozzá kötődik 
a kórház korszerű szemészeti osztályá-
nak megszervezése is. Sport- 
orvosi munkát vállalt, folyóiratokban 
publikált, kutatásaiban a szemeredetű 
fejfájásokkal illetve a diabétesz és a 
glaukóma közötti összefüggésekkel 
foglalkozott. 
Csupa szív ember volt, sokan a szí-
vükbe zárták. Gyerekkorától kezdve 
tudatosan készült a pályára, orvos akart 
lenni. Gyönkön végezte a gimnáziumi 

Az Egészségügyi Világszervezet 1988-ban 
nyilvánította az AIDS-betegség elleni 
világnappá december elsejét. Cél a figyelem-
felkeltés, a betegségről és annak megelő-
zéséről szóló ismeretterjesztés, a betegeket 
érintő előítéletek leküzdése és a kutatásra, 
gondozásra szánt adományok gyűjtése. A 
világnaphoz kapcsolódóan évek óta szer-
veznek vetélkedősorozatot fiatalok számára 
Székesfehérváron is. A diákoknak nemcsak a 
betegséggel kapcsolatos, hanem a felelős sze-
xuális magatartással összefüggő kérdésekre is 
válaszolniuk kell.

Az AIDS vagy magyarul szerzett 
immunhiányos tünetegyüttes 
kórokozója a HIV-vírus. A vírus 
az immunrendszert károsítja, 
legyengíti, ezáltal a fertőzött ember 
szervezete sokkal sebezhetőbbé vá-
lik. A fertőzés elsősorban szexuális 
úton terjed, fertőzött nemi váladék 
közvetítésével, de fertőzött vérrel 
is átvihető. Utóbbi leggyakrabban 
a drogfogyasztók közös tű- és fecs-
kendőhasználata során következik 
be. Ma már a vérkészítménnyel 
való átvitel esélye a szigorú ellenőr-
zések miatt elenyésző. Átterjedhet 
a fertőzés anyáról gyermekére, ami 
főképpen szülés közben valamint 
az anyatejjel történhet, ritkán a 
méhlepényen át, a terhesség alatt.
A Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztálya a 
Humán Szolgáltató Intézettel és 

Szenvedélyes gyógyítótól búcsúzunk

tanulmányait, majd Szegeden az egyete-
met. Harmadéves korától kórbonctan-
nal foglalkozott. Letette a záróvizsgáit, 
a sors pedig úgy hozta, hogy Székes-  
fehérvárra került. A szemészeten volt 
egy szabad hely, az igazgató azt ajánlot-
ta fel neki. Szakvizsgázott és szemész 
maradt, közben körzeti orvosként is 
dolgozott. Sokat ügyelt, a meccsek után 
rendszeresen kezelte a sportolókat. Egy 
idő után aztán felkérték a csapat orvo-
sának. Így lett a Videoton sportorvosa. 
1997-ben vonult nyugdíjba, de haláláig 
rendszeresen látogatta a Vidi mérkő-
zéseit. A Videoton hazai és külföldi 
kupaszereplésein csapatorvosként 
vett részt, s végigkísérte a dicsőséges 
UEFA-menetelést is. Rengeteg történet 
fűződik a nevéhez, hiszen bármikor, 
bármit megtett volna a csapatért. 
2017-ben Pro Civitate díjat vehetett át 
Székesfehérvár városától. Egy korábbi 
interjúban így vallott hivatásáról: „Gyó-
gyítok, amíg egészségi állapotom engedi, 
hiszen az emberek megsegítésére tettem fel 
az életem!” 
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Székesfehérvár önkormányzatával 
együttműködve Döntésünk a jö-
vőnk címmel hatodik alkalommal 
hirdetett vetélkedőt a megye kö-
zépiskolás diákjai számára a fele-
lős szexuális magatartás témaköré-
ben. A prevenciós versenysorozatra 
hat város tizenhárom iskolájából 
harminc csapat jelentkezett. A 
versenymunkaként beérkezett pla-
kátok vándorkiállításon vesznek 
részt, melyek kiindulópontja a 
fehérvári buszpályaudvar váró-
terme, ahol a résztvevő csapatok 
munkáiból nyílt kiállítás november 
20-tól látható.
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Bátorságpróba

László-Takács Krisztina, a Fehérvár hetilap felelős szerkesztője

soMos zoltán

Azt mondja, kicsit terápiás jellegű volt számá-
ra, hogy az összes kollégájával portréinterjút 
készített lapunkban. Visszatért a szülés után, új 
helyre, új emberek közé, és így megismerhette 
őket. Mi is őt, de most még jobban: László-  
Takács Krisztina eddig minket faggatott, most ő 
került a másik oldalra.

Milyen érzés, hogy akasztják a hóhért?
Rossz. Szeretek olyan emberekkel be-
szélgetni, akik nem híresek, és min-
dig rájönni a mondandójukból: nem 
kell nagy dolgokat tenni ahhoz, hogy 
érdekes legyen valaki. De amikor 
azon gondolkoztam, mitől lehetek én 
érdekes, hát voltak kétségeim!
Miért, a kollégák mitől voltak azok?
Mindenkiben van olyan, amitől 
szerethető. Ez nem jelenti azt, hogy 
idealizálni kell a képet róluk, lehet 
valaki azért is szerethető, mert 
zsörtölődős. Az a szerethető, ha 
valaki őszinte. Nagyon szeretek 
portréinterjúkat készíteni, beszél-
getni. Nincsenek nagy terveim, 
amikor leülök valakivel. Ránézek, 
akár az első szavaiból kialakulhat 
egy kötetlen beszélgetés, és szépen 
kikerekedik valami egész. Az a 
lényeg, hogy az ember kíváncsi 
legyen, én pedig alapból kíváncsi 
vagyok. Hogy mennyit mutatnak 
magukból az alanyok, azon is 
múlik, én hogy állok hozzájuk, 
mit kérdezek tőlük. Persze nyilván 
mindenki a szebb oldalát akarja 
megmutatni, ez természetes. Ha 
egy fényképezőgép elé állsz, akkor 
is a szebbik arcodat mutatod, és az 
ember utálja, amikor egy lesifo-
tós elkapja valami nem előnyös 
vonását…
Aki másokról ír, nem magát akarja 
megmutatni?
Nem. Persze amit ír az ember, 
abban ő is benne van. Egy négyso-
ros hírben nem, de a komolyabb 
műfajokban benne van, így a port-
rékban is. Mostanában azt játszom, 
hogy direkt bele is írom magam 
egy kicsit ezekbe. Mert sokkal 
jobb úgy olvasni valamit, hogy a 
beszélgetés mindkét tagját „látja” 
az olvasó. Szegő András interjúit 
ezért szeretem. Nem tablóképet 
teszünk ki valakiről a falra. Persze 
tudom, a jó riporterek azért egy-két 
dolgot beleszőnek a sztoriba, kicsit 
kiszínezik, de ettől még az igazság- 
értéke nem változik.
A jó portrékból kiderül valakiről, mi-
lyen valójában. De tényleg az az igaz-
ság? Mennyire őszinték az emberek?
Ezt nem tudom. Talán látszik 
valakin, ha nem az. Ha magamat 
akarnám fényezni, azt mondanám, 
velem mindenki őszinte, vagy ész-
reveszem, ha nem az, de biztosan 
nem tudhatom. Ha valaki csak 
mutatni akar valamit, egy szerepet, 
akkor sem tehetek mást: kérdezek, 
és vagy kapok rá választ vagy nem. 
A jó riporter azt az alanyát is ki 
tudja zökkenteni, akinek feltett 
szándéka, hogy csak egyféle sínen 
haladhat a beszélgetés. De van, 
hogy nem megy. És van olyan is, 
amikor valaki annyira megnyílik, 
hogy utólag megbánja, amikor 
írásban látja.
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Mindig azt gondoltam, hogy a portré a 
legnehezebb műfaj, legyen szó tévéről 
vagy írott sajtóról. Mivel tudja elérni 
egy jó riporter, hogy megnyíljon, 
akivel beszélget, őszinte legyen és még 
érdekes is?
A riporternek is őszintének kell 
lennie. Én tényleg beszélgetni 
szoktam, nem egy kérdéssorral ké-
szülni, amit addig erőltetek, amíg 
nem kapok mindre választ. Inkább 
akár én is elmondok egy történe-

tet ahhoz kapcsolódóan, amit az 
interjúalany mond. Az a jó riporter, 
aki jó beszélgetőtárs tud lenni. Ez 
empátia kérdése. Aztán tudni kell 
azt is, mire kíváncsi az, aki majd 
ezt az egészet olvassa, hiszen a 
történetben nemcsak a riporter 
meg az alanya van benne, hanem 
az olvasó is.
Visszatérve a beszélgetésünk elejére: 
minden és mindenki lehet érdekes?
Igen. Volt régebben egy kis soro-
zatom, A fehérvári egy napja. Mi-
niportrék teljesen közönséges em-
berekkel. Szakmákhoz kötődően 
mutatott be embereket, hétköznapi 
foglalkozást űzőket, akiken van 
egy címke, de mögötte egy életút. 
Nem akarok „kisembert” monda-
ni. Inkább tárcaszerűek voltak az 
írások, mini riportok. És ezeket 
olvasták, sok visszajelzést kaptam, 
hogy szerették. Pont azért, mert 
nem gondolták volna az emberek, 
hogy egy táskajavítónak is van-
nak mélységei. Közösségteremtő 
sorozat volt, mert máshogy mentek 
utána oda ahhoz az emberhez. 
Kellenek a nagy történetek, de én a 
hétköznapiban szeretem megtalálni 
az érdekeset!
Ez a nehezebb vagy ismert embereknek 
olyan oldalát megmutatni, olyat kihoz-
ni belőlük, amit nem ismerünk?
Az nagyon nehéz. Lehet, hogy 
én nem vagyok elég bátor, ezért 

beszélgetek szívesebben ismeret-
lenekkel. A bátorság ahhoz kell, 
hogy valakitől, akire felnézek, 
merjek kérdezni. Ne érezzem 
kicsinek magam mellette, hozzá 
képest. Ha ezt érzem, nem tudok 
beszélgetni. Igen, van bennem 
félénkség.
Évek óta a pályán vagy, szakmai tudá-
sod van, mégis félsz?
Sosem volt nagy egóm, és nem gon-
dolkoztam ezen, hogy van-e ilyen 

tudásom. Persze, biztos van. De 
nem tartom magam többre attól, 
mert most már felelős szerkesztő-
nek hívnak. Ugyanaz vagyok, aki 
tíz éve voltam. És biztos számít, 
hogy csináltam már száz interjút, 
érzek rezdüléseket, de minden 
interjú más. Mindig van bizony-
talanság. Nem tudom elképzelni, 
hogy valaki úgy üljön le egy beszél-
getéshez, hogy mindent tud már, 
és „olyat kérdezek, öcsém, hogy 
elájulsz” – ilyet gondolkodó ember 
nem mond.
Volt kedvenc interjúd?
Az nem is interjú volt. Nagyon 
régen történt, Pesten dolgoztam 
egy nem túl jelentős újságnak, 
Állás és karrier, ez volt a címe. 
Kihasználtam, hogy azt írhatok, 
amit akarok, és elmentem a 
MAHART-hoz egy teherhajóra, 
Mohácsnál. A teljes személyzet, 
mindenki férfi volt. Éjszaka hajóz-
tunk, öttel mentünk. Fantasztikus 
volt, egy teljesen más közeg, mint 
amivel valaha találkoztam. Az em-
berek, a munkafolyamatok – teljes 
kiszakadás. Egy éjszakát végig-
beszélgettem a kapitánnyal, már 
nem tudom felidézni, de nagyon 
jó írás lett belőle. Éppen azért, 
mert ki kellett lépnem a komfort- 
zónámból.
És ez nem hiányzik? Hányszor lépsz ki 
a komfortzónádból?

Nagyon hiányzik. De már más az 
élethelyzetem, van két gyerekem, 
egy biztos állásom, amit szeretek, jó 
munkabeosztásom. Időnként ki lehet 
lépni, de nem olyan mértékben, mint 
akkor. Inkább abban keresem a kihí-
vást, hogy mélységet találjak. Erre is 
jók a portrék: beleléphetsz egy másik 
ember életébe, ez is érdekes.
Most ez a célod?
A cél most az, hogy magamat meg-
ismerjem, ami nem szakmai cél, 

de a szakmában is vihet tovább. 
Már mondtam: mindig az volt a 
problémám, hogy nincs elég bátor-
ságom. Most ezt gyűjtöm. Ahhoz 
nem kell nagy bátorság, hogy az 
ember írjon a médiába, mert az 
olyan, mint egy piac. Mindenki 
kiabál valamit, van egy kis hang- 
zavar, a fogyasztó meg kiszemez-
geti, ami megtetszik neki. Viszont 
ha az ember ír valami mást, 
nem médiatartalmat – nevezzük 
irodalomnak vagy bárminek – az 
már olyan, mint egyedül kiállni. 
De ehhez hiányzik a bátorságom. 
Hogy tehetséges-e valaki, van-e 
értékes gondolata, az akkor derül 
ki, ha kiáll és el tudja mondani. 
Én még nem tartok ott, de haladok 
ezen az úton. Először önmagam-
ban kell elmélyülni, akkor tudom 
ezt megvalósítani.
Mennyire függ össze ez a bátorság-
keresés, kiállás utáni vágy a válásod-
dal?
Ez a komfortzónából való kilépés 
összefügg vele. De én mindig úgy 
éltem meg valaminek az elvesz-
tését, mint lehetőséget. Ebben 
is rengeteg lehetőség van, csak 
okosan kell csinálni. Én inkább 
emocionális vagyok, nem racioná-
lis, úgyhogy ez is egy kihívás most: 
okosan csinálni. Felnőtt vagyok, 
nincs húsz életem, most már nem 
kéne hibázni!
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Jankovics Marcell: „Az elszakított 
országrészeket tőlem nem tudták elszakítani!”

Jankovics Marcell grandiózus kiállítása szombattól látogatható Székesfehérváron

látrányi Viktória

Néhány hete már észrevehették mindazok, akik 
a Csók István Képtárban jártak, hogy zajlanak 
az építési munkálatok, készül a Trianon című 
tárlat. Az utolsó simításokat végzik a szakem-
berek, hiszen december elsejétől látogatható 
Jankovics Marcell kiállítása. A tárlat arról az ősi 
szakrális királyságról mesél, mely természete 
szerint befogadó és hazája az itt élő népeknek. 
A művek egy sok tekintetben újszerű, innovatív 
közegben lesznek láthatók. A grandiózus 
kiállítás a Kossuth-díjas grafikusművész, 
rajzfilmrendező, kultúrtörténész közel kétszáz 
alkotását vonultatja fel.
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Ismerje meg a kiállítást!

December elsején délután fél három-
kor lesz a kiállítás első tárlatvezetése 
Tóth Norberttel, a kiállítás kuráto-
rával. December ötödikén délután 
fél ötkor nyílik meg ünnepélyesen a 
tárlat a Csók István Képtárban.

Egy fájó seb, az elszakítás mindenkinek 
eszébe jut Trianon kapcsán. Önnek mit 
jelent Trianon?
Erről az jut eszembe, amit Szaladin 
mond a Mennyei királyság című 
filmben, amikor megkérdezi tőle Je-
ruzsálem védője: mit jelent önöknek 
Jeruzsálem? Azt mondta Szaladin: 
semmit! Majd elindul, és visszafordul: 
mindent! Körülbelül ez a helyzet igaz 
rám is. Én még abba a nemzedékbe 
tartozom, amelyiknek neveltetésénél 
fogva Trianon egy nagy probléma, egy 
nagyon nagy seb volt. Szoktam mon-
dani, hogy mind a négy nagyszülőm 

határon túli, az elszakított országré-
szeket képviselték mind a négyen. 
Én úgy vagyok magyar, hogy már 
Budapesten születtem, de az apám 
Pozsonyban. Tehát horvát és magyar 
gyökerű apai nagyapám miatt, aki 
életének javát Pozsonyban élte le, 
felesége, a nagyanyám miatt, aki szlo-
váknak született lengyel beütéssel, de 
nagyapám iránti szerelme magyarrá 
tette, anyai nagyapám miatt, akiben 
székely és örmény vér keveredett, 
és az ő felesége, a másik nagyanyám 
miatt, aki csallóközi magyar család 
gyermeke volt. Az erdélyi és csallókö-
zi ág él és virul, ők tesznek róla, hogy 
a vérem ne fogyjon el. Így teljesen 
érthető, hogy számomra Trianon nagy 

veszteséget jelent, hiszen sokszoro-
san érintett vagyok. Felmenőim jó 
magyarok voltak vagy jó magyarrá 
lettek. Ők is magyarságra neveltek. 
Az elszakított országrészeket tőlem 
nem tudták elszakítani!
„A Kárpátok koszorúját nem radírozta 
le” – ez a történelmi hazával kapcsolatos 
élménye, de ez mit jelent?
A Kárpátok koszorúja a történelmi 
hazát rajzolja körül. Az átkosban 
egy tévés főnök arra kért, hogy a 
Mondák a magyar történelemből 
című rajzfilmjeimben a középkori-
as térképeken változtassam meg a 

hegykoszorú alakját. Azt mondta 
nekem: „Jankovics elvtárs, meg kelle-
ne változtatni a hegyek alakját, mert 
ebből a román és a csehszlovák elv-
társak problémát fognak csinálni!” 
Rajzoljam át a hegyeket? – kérdez-
tem. Makogta, hogy akkor legalább 
szűkebb plánokat használjak, hogy 
ne vegyék észre. Mit is? Hogy hol 
játszódott a magyar történelem, hogy 
határaink a természetes határokhoz 
igazodtak? Maradt minden úgy a 
filmekben, ahogy kell, elfogadták a 
látvány alapján, nem kellett semmit 
sem változtatnom, de azért nagyon 
jellemző, hogy volt egy ilyen idő, 
amikor a természetet is meg kellett 
volna változtatni.

Szatirikusan, de humorral nyúl hozzá 
a témához. Ez Trianon kapcsán nem 
gyakori megközelítés.
Lehet, hogy lesz is a visszhangban 
kritika emiatt. Vagy azért is lehet 
kritika, hogy magunkat kímélem. 
Több képen is szerepel Tisza István, 
akinek most évfordulója van, mert 
ő is száz éve halt meg. Van egy 
nagyon drámai kép, amikor már a 
golyó ütötte lyuk van a fejében, és 
körülötte egy vértócsa, ami a szét-
szakadt Magyarországot formálja 
és a katonák lábai, a lefelé tartott 
puskacsövek. Ez egy nagyon drámai 

rajz. Őt is nagyon nehéz lerajzol-
ni, mert egy szép ember volt. Van 
egy olyan rajz, ahol a szobra áll, és 
körülötte mindenki – Adytól kezdve 
– aki bántani akarta, aki lőtt rá. De 
az is látható egy másik munkámon, 
hogy könyörög a császárnak, hogy 
háborút ne! A császárnak pedig 

Mindig nagy élményt jelent szá-
momra Jankovics Marcell munkáit 
szemlélni, hiszen bármely területen 
is alkot, minden, ami kikerül a keze 
közül, mély értékeket, magyarságunk-
kal kapcsolatos csodákat ismertet 
meg. Ilyen a mostani tárlat is, amiben 
egy fájó, mély sebet tár fel elegánsan, 
méltósággal, olykor fanyar humorral. 
A virtuóz rajztudás ezúttal is lenyű-
gözi az embert. Jankovics Marcell két 
éven keresztül Trianon címmel egy 
köteten dolgozott, melyhez mintegy 
háromszáz rajz készült. A tárlaton 
ezek közül az alkotások közül láthat-
nak százhetvenkettőt a látogatók. A 
Fehérvár magazin a készülő kiállítás 
kapcsán beszélgetett az alkotóval.
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

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

biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának 

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

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

Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;

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

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

Emeléstechnikai cég keres
Körkötél készítő pozícióba munkatársat.

Feladatok
• végtelenített poliészter és/vagy 

drótkötél gyártása
• alapanyag előkészítés, szabás
• munkaterület tisztántartása

Elvárások
• két műszakos munkarend vállalása
• közepesen nehéz fizikai munkára 

való alkalmasság
• pontos, precíz munkavégzés

Előny
• targoncavezetői engedély

Amit kínálunk
• hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
• teljes munkaidő

Munkavégzés helye
• Székesfehérvár

Jelentkezés: 
• Jelentkezés önéletrajzzal: 

jelentkezes@cmco-hungary.com
• Mobil: 06-70/317-9946

Emeléstechnikai cég keres 
Varró/Varrónői pozícióba munkatársat.

Feladatok
• ipari varrógépeken nehézáru 

varrása
• munkaterület tisztántartása

Elvárások
•	két	műszakos	munkarend	vállalása
•	ipari	varrógép	kezelői	tapasztalat
• pontos, precíz munkavégzés

Előny
• kárpitos végzettség vagy ezen a 

területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk
• hosszú távú, megbízható 

munkahely
• kulturált munkakörnyezet
•	teljes	munkaidő

Munkavégzés helye
• Székesfehérvár

Jelentkezés: 
• Jelentkezés önéletrajzzal: 

jelentkezes@cmco-hungary.com
• Mobil: 06-70/317-9946

Számos újszerű, Közép-Európában eddig nem alkalmazott innovatív elemet vonultat fel a kiállítás. Megjelennek az organikus formák, a fény-,  
tér- és illatelemek együttese fokozza az élményt.
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súg az osztrák külügyminiszter, aki 
ugye az egésznek a spiritusz rektora 
volt, és tudjuk, hogy Tisza végülis 
ebbe beletörődött. A szövegben még 
oldom is ezt azzal, hogy a javára 
írok dolgokat. Például Tisza István 
és Károlyi Mihály szembenállásáról 
sokan tudnak, a köztük lezajlott 
párbaj is ismert, amit Tisza meg-
nyert. Azt azonban már kevesebben 
tudják, hogy amikor Tisza István 
bejelentette, hogy a háborút elvesz-
tettük, akkor idézi Károlyi Mihályt. 
Ezt soha nem szokták emlegetni. 
Egy érdekesség, amit majd megis-
merhetnek a látogatók.

Modern képregény a magyarság 
történetéről

A tárlat két területi egységre osztha-
tó, egyrészt egy bevezető részre, mely 
jelképesen a Kárpát-medence mai 
sorskérdéseit, gondolatit idézi meg. 
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
munkatársai megkérdezték a külhoni 
gyermekeket, mit jelent nekik ma 
Trianon. A több mint kétszáz válasz 
a falakon köszön vissza. Ez vezeti el a 
látogatót a műalkotásokat kontextus-
ba helyező kiállítótérbe.
“Jankovics Marcell az elmúlt időszakban 
mintegy háromszáz alkotást hozott létre 
Trianon témakörében, illetve íródott is 
hozzá egy tudományos igényességű mun-
ka. Mintegy százhetvenkét alkotás kerül 
kiállításra. Jankovics Marcell kiállítása 
arról az ősi szakrális királyságról mesél, 
mely természete szerint befogadó, és ha-
zája az itt élő népeknek. Arról a népről, 

mely elsőnek hirdeti a vallásszabadságot. 
Arról a nemzetről, mely anyanyelvükön 
köszönti és tanítja nemzettársait. Arról a 
közös hazáról, melyért évezreden át vérét 
adta e soknyelvű nemzet, hogy védel-
mezze a keresztény hitet és műveltséget. 
Arról az ég és föld közötti egységről, 
melynek ősi tanát angyalok hozták, 
hogy a Szent Korona akaratán keresztül 
érvényre juttassák Istennek és embernek 
tetsző módon.” – mondta el lapunknak 
a tárlat kurátora, Tóth Norbert.
A mohácsi vész és napjaink között 

eltelt közel fél évezred történéseit egy 
egységes összefüggésrendszerbe fog-
lalja az alkotó, objektíven kirajzolva 
Trianon előzményeit és következmé-
nyeit. Nem titkolt cél, hogy a kiállítás 
teremtette katarzis átélése után újra-
értelmezhető és feldolgozható legyen 
a látogató számára a trauma.
Az anyagot egy sok tekintetben 
újszerű, innovatív installáció foglalja 
keretbe: „A kiállításra érkezők egy 
kettős kapuzaton jutnak be. Befelé meg-  
idézzük annak a történetnek az elejét, 

ami bent bemutatásra kerül az alkotá-
sok által, az ötszáz évvel ezelőtti török 
hódoltság kezdetét kora reneszánsz motí-
vummal.” – árulta el Tóth Norbert.
A terem közepén egy hatalmas 
stilizált kocsányos tölgy áll, mely-
nek ágai a hatméteres magasságig 
felhatolva visszahajlanak a terem 
oldalfalai fölé. Az installáció nagyon 
sok szimbólumot hordoz. Van egy 
horizontális vetülete, itt mint egy 
modern képregény meséli el a ma-
gyarság történetét.
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A töltelék nedvességtartalmát kell eltalálni, hogy ne repedezzen meg a tészta

Gabi hangját Amy Winehouse-éhoz hasonlítják

Így kell tökéletes bejglit sütni

A fehérvári Tamáska Gabriella az X-faktor új sztárja

kurucz tünde

Pál loránD

Kirepedt a jóságtól – mondta mindig a nagy-
mamám, mikor a karácsonyi bejgli oldalából 
kitüremkedett a diós vagy a mákos töltelék. 
Utánajártunk, hogyan lehet tökéletes bejglit 
sütni.

Karetka Katalin cukrász elmondta, 
hogy a jó bejgli titka a jó receptnél 
kezdődik. Ő például azt a receptet 
használja, amit annak idején az 
iskolában tanult, annyi változta-
tással, hogy nem használ hozzá 
semmiféle pótlóanyagot.

A 2018-as X-faktor válogatóján feltűnt egy 
fiatal lány, aki azonnal lenyűgözte a zsűrit 
egyedi, Amy Winehouse-ra hajazó énekhangjá-
val. Ő Tamáska Gabriella, aki Székesfehérvárról 
jelentkezett a zenei tehetségkutatóba, és 
korábbi kudarcai ellenére sem adta fel álmát, 
hogy énekesnő legyen. Olyannyira nem, hogy 
Gabi már a harmadik élő show-ra készül. Az 
X-faktorról, az éneklésről és a felkészülésről 
kérdeztük.

Milyen érzés bekerülni az X-faktor élő 
show-jába?
Fantasztikus, de ijesztő is egyben, 
mert nagy a felelősség: hétről hétre 
készülni, nem hibázni és rengete-
get tanulni. A csapat nagyon jó, én 
a legtöbb időt Urbanovics Vivivel, 
a Stolen Beattel és az USNK-val 
töltöm. 
Már egy ideje tudod, hogy benne vagy 
a legjobb tizenegyben. Hogyan zajlott 
azóta a felkészülés?
Heti öt-hat énekórám van, sokat 
tanultam, és arra is kezdek rájönni, 
hogy kell használnom az izmokat 
éneklés közben. Van angolóra is, 
ami nagyon vicces, mert hatalmas 
forma az angoltanár. Az énekta-
nárom pedig a legjobb ember, akit 
valaha megismertem. A mento-
rommal, Gáspár Lacival is sokat 
készülünk és beszélgetünk, eljön 
az óráimra és tanácsokkal lát el.
Mióta tanulsz énekelni?
Három hónapja, és nagyon sokat 
fejlődtem. 
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A szép márványos tető titka

A bejglirudakat megkenjük tojássárgájával, 
majd a hűtőben pihentetjük. Amikor a tojás 
rászáradt a tésztára, a kenést megismé-
teljük. Végül jöhet a tojásfehérjés kenés. 
Ezután már nem tesszük vissza a hűtőbe, 
csak a pulton hagyjuk. Az élesztő elkezd 
dolgozni, és szépen megrepedezik a teteje. 
Végül megszurkáljuk hústűvel, hogy sütés 
közben elpárologjanak a gőzök.

Nincs időd vagy kedved sütni karácsonyra?
Rendelj házi sütijeinkből. Bejglik, különféle sütemények és 

torták közül válogathatsz, cukormentes és vegán verzióban is.
Ha betérsz hozzánk, próbáld ki fűtött teraszunkat, ahol zöld 
környezetben fogyaszthatod el kávédat, sütidet, reggelidet! 

Rendeléseket 2018. december 19.-ig tudunk fogadni,
nehogy lemaradj!

Székesfehérvár, Budai út 140.
Telefonszám: 0620/466-5363. 

Miért jelentkeztél az X-faktorba?
Egyrészt azért, mert még soha nem 
mutattam meg magam emberek 
előtt, és az eddigi visszajelzések 
rosszak voltak. Mégis kíváncsi 

voltam arra, hogy egy nagyobb 
közönség hogyan reagál arra, amit 
csinálok. Másrészt utánanéztem, 
hogy Magyarországon milyen lehe-
tőségek vannak arra, hogy egy em-

ber elkezdje a saját zenei karrierjét, 
és arra jutottam, hogy az X-faktor 
és a Youtube az, ami nagyon megy. 
Arra is kíváncsi voltam, hogyan 
működik ez az egész, milyen egy 
nagyszabású show felépítése. 
Gondoltad, hogy idáig eljutsz?
Soha nem gondoltam volna! Még 
a válogatón is azt hittem, hogy ki 
fognak ejteni. 
Milyen a te stílusod? Mik az erőssége-
id? Milyen dalokat szeretsz énekelni?
A stílusom külsőre egy hardcore 
metált hallgató lány, de amúgy a 
fúziós dzsesszt szeretem a legjob-
ban. Énekelni dzsesszt, bluest és 
funky-t szeretek, és persze Amy 
Winehouse-t.
Szerinted miben kell még javulnod?
Színpadi kiállásban mindenkép-
pen, hangilag is van még mit fejlőd-
nöm, meg kell tanulnom használni 
a magas hangokat.
Milyen a közös munka a mentoroddal?
Jó, mert minden próbán, ami-
kor ott van, Laci nagyon dicsér, 
elmondja, hogy mennyire kedvel, 
és ez nagyon sokat jelent. Sokat 
beszélgetünk, és lelkileg is próbál 
felkészíteni az élő show-kra.
Mit vársz az X-faktortól? Mi a célod?
Úgy érzem – ez sokszor szóba 
került a műsorban is – hogy a cél 
az önbizalomhiány leküzdése. Ez a 
fiatalabb lányoknak és az önbiza-
lomhiányos embereknek is üzenet: 
ha én megcsináltam, akkor nekik 
is sikerülni fog! Ezt szeretném 
közvetíteni.

„Margarin helyett vajjal dolgozunk, a 
dejós töltelék helyett pedig diót hasz-
nálunk, amit cukorszirupban párolunk 
meg, úgy, ahogyan a nagykönyvben 
meg van írva. Ez mindig beválik, hi-
szen minden egyes rúd ugyanúgy néz 
ki, és ráadásul nagyon finom.” 
A bejgli egyik gyakori hibája, hogy 
kidudorodik, rosszabb esetben kire-
ped az oldala. Ez azért van, mert túl 
magas a töltelék nedvességtartalma: 
„Két apró trükkel lehet csökkenteni a 
nedvességet: az egyik, hogy a diót és 
a mákot alacsony hőfokon viszonylag 
sokáig pároljuk, annyira, hogy szépen 

összeálljon. A másik, hogy ezt a süte-
ményt nagyon magas hőmérsékleten, 
210 fokon kell elkezdeni sütni, nagy-
jából tíz percig. Utána visszavesszük 
a hőmérsékletet 160-180 fokra, és még 
negyvenöt percig sütjük.” 
Szerencsére a tészta nem túl érzé-
keny, mert csak éppen annyi élesztő 
van benne, amitől a teteje szépen be-
repedezik. Igaz, az nem tesz jót neki, 
ha valaki a sütőajtót túl gyakran 
nyitogatja, mert akkor kiszáradhat.
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Múlt heti Fókuszban rovatunkban a koraszülöttekkel foglalkoztunk. Az ap-
ropót a koraszülöttek világnapja adta. Első megfejtésünkből kiderült, mikor 
ünnepeljük az idő előtt született gyerekeket: november tizenhetedikén.
Második feladványunkban arra kerestük a választ, hogy mely szervrendsze-
reket érinti legérzékenyebben, ha valaki korábban születik. A helyes megfej-
tés: a központi idegrendszert és a légzőrendszert.
Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy általában mikor engedik haza a kórházból 
az idő előtt született gyermeket. A helyes válasz: a betöltött terminus idején.

E heti rejtvényünk megfejtései egytől egyig a város aktuális kulturális 
eseményeivel állnak kapcsolatban. Első kérdésünk: mi a címe annak a 
különleges előadásnak, melyet decemberben mutatnak be a Vörösmarty 
Színházban? 
Második feladványunkban arra keressük a választ, milyen zenei fesztivál-
nak adott otthon Székesfehérvár a napokban? 
A harmadik megfejtés pedig azt árulja el, kinek a tárlata látható december 
elsejétől a Csók István Képtárban.
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Világkupa Fehérváron Jól jön a pihenő!

A maximumon van az adrenalin Itthon már megy

Újabb világverseny Fehérváron Dzunics Braniszlav arcára van írva, hogy ez most nehezebb időszak a csapat életében

Már a hétvégén, a Debrecen ellen is jó formában játszott a MOL Vidi, reméljük, a lelkesedés a 
fehérorosz fagyban is lángol majd, és ott is győzelmet hoz! Fekszik a védő, tehetetlen a kapus – Hári János remek gólja a Graz ellen

kaiser taMás soMos zoltán

néMetH krisztián soMos zoltán

Lendületesen indul a 2019-es sportnyár 
Székesfehérváron: a hagyományos Sportmajá-
lis másnapján kezdődik az Öttusa-világkupa a 
Bajnokok Városában.

Nincs esztendő székesfehérvári 
öttusa-világesemény nélkül, és ez 
nem változik 2019-ben sem. Május 
elején a Bregyóban, a Csitáry G. 
Emil uszodában illetve a tervek 
szerint az MKOSZ-csarnokban 
világkupát rendeznek. A sorozat fe-
hérvári állomása ráadásul amolyan 
főpróbája lesz a nyári, budapesti 
világbajnokságnak. Székesfehérvá-

Nem az Alba Fehérvár napjait írtuk november 
második felében: két hét alatt háromszor 
kikapott és egyszer sem nyert a csapat.

Miután tíz mérkőzésen veretlen 
maradt a fehérvári kosárcsapat, 
bizakodva vártuk az újabb kemény 
erőpróbákat. Aztán a Szolnok, 
majd a Varese ellen is kiderült, 
ilyen erősségű riválisokkal szem-
ben kiütköznek a meglévő hiá-
nyosságok. Főleg a támadójáték 
esetlegessége, hiszen nem akadt, 
aki igazi húzóemberré lépett volna 
elő. Lóránt Péter kisebb térdműtét 
miatt nem játszhatott Olaszor-

Nagyon motiváltan várja a Vidi a sorsdöntő találkozót. 
Történelmi lehetőség előtt áll a csapat az Európa-  
ligában: ha Juhász Rolandék legyőzik a BATE Boriszovot, 
biztos továbbjutnak a csoportkörből. A fehérváriak 
szerdán napközben érkeztek meg Minszkbe, ahol az esti 
órákban vezényelt edzést Marko Nikolics vezetőedző. 

A PAOK elleni győzelmeknek köszön-
hetően a csoport második helyéről várja 
a BATE elleni összecsapást a Vidi, a to-
vábbjutást jelentő pozíció megtartásában 
azonban kulcsfontosságú lesz a csütörtök 
esti találkozó.
„Komoly ellenféllel szemben vívunk nagyon 
fontos meccset.” – így kezdte taglalni 
várakozásait Marko Nikolics a csapat 
sajtótájékoztatóján, amit rendhagyóan 
nem a meccs helyszínén, hanem a Bori-
szovhoz közeli fővárosban, Minszkben, 
a Dinamo stadionjában tartott, csakúgy, 

Megkezdődött az alapszakasz második fele az 
EBEL-ben. A Fehérvár AV19 a tizedik helyről 
vágott neki az újabb etapnak, de rögtön az elején 
nagy skalpot szerzett: a listavezető Graz ellen 
győzött.

Érdekesség, hogy huszonkét forduló, 
tehát az alapszakasz fele után a szá-
zalékos teljesítményt nézve pontosan 
úgy állt a Volán, ahogy tavaly az alap-
szakasz végén. Most van még újabb 
huszonkét meccs javítani a pozíción. 
Kedden az első lépést meg is tette 
Hannu Järvenpää együttese. Nem-
csak azzal, hogy legyőzte a listaveze-
tőként érkező Grazot, hanem a játék-
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ban mutatott minőséggel. A taktika 
pontos betartása volt a 3-1-es siker 
kulcsa: a Volán letámadott, saját 
kapuja előtt fegyelmezetten zárt, és 
csak egy gólt engedélyezett az EBEL 
egyik leggólerősebb csapatának. Elöl 
pedig villantak a csatárok, hiszen 
Sarauer és Kuralt után a kanadai 
táblázaton legjobban álló fehérvári, 
az immár 23 pontot jegyző (9 gól, 14 
gólpassz) Hári János döntötte el a 
meccset. 
A Volánnak ez volt a tizedik győzel-
me a szezonban, a folytatásban pedig 
meg kell mutatnia, hogy idegenben 
is képes pontokat szerezni. Bolzano 
és Salzburg lesz a következő két 
állomás.

szágban, de arra azért a kapitány 
távollétében sem számított senki, 
ami utána Kaposváron történt. Az 
eddig botladozó somogyiaktól leg- 
alább olyan simán kapott ki az 
Alba, mint a „nagyoktól” (89-67). 
Sűrű volt a program, de ennél azért 
frissebb játékra számítottunk. Most 
talán van idő feltöltődni, mert a 
válogatott programja miatt nincse-
nek meccsek a héten. Ha Lóránt 
is visszatér, az év végi hajrát ismét 
megnyomhatja az Alba. Nem lesz 
könnyű, hiszen decemberben hét 
meccs vár a csapatra, mivel meg-
kezdődik az Európa-kupa második 
köre is, amelyben két bolgár és egy 
izraeli csapat lesz az ellenfél.

ron – immár az atlétikai központ 
füves területén – pontosan akkora 
lovaspályát alakítanak ki, mint ami-
lyen majd a vébén lesz, illetve itt 
debütál majd az a lőállás, melyet öt 
perc alatt lehet átalakítani, annak 
függvényében, hogy melyik korosz-
tály használja. 
A világkupákon a rendező nemzet 
négy helyett nemenként tizenkét 
sportolót indíthat, így május 2-a és 
6-a között vélhetően több fehérvári 
öttusázóért szoríthatunk majd. 
Alekszejev Tamara, Kovács Sarolta 
és Demeter Bence pedig a remé-
nyek szerint a dobogós helyekért 
csatázhat hazai pályán!

mint a szerda esti tréninget. A mester a 
sok utazás, a sűrű meccsprogram miatt 
döntött így.
„A BATE komoly tapasztalattal rendelkezik 
az európai kupákban, évek óta rendre ott 
vannak a csoportkörben. Budapesten rosszul 
játszottunk ellenük, de azóta szereztünk 
hat pontot és jó helyzetbe kerültünk. Okos, 
kompetitív focit kell játszanunk csütörtök 
este. Akár egy góllal is eredményt érhetünk 
el. Megpróbálunk váratlant húzni, de már 
most is a várakozások felett szerepel a csapat. 
Büszke vagyok a harcosaimra, arra számítok, 
hogy csütörtök este is megteszik, amit kérek 
tőlük. Nagyon motiváltak a játékosok, az 
adrenalin a maximumon van bennük.”
Bár Magyarországon is hideg van, Bori-
szovban már javában tart a tél, várhatóan 
mínusz hét fok körül alakul a hőmérsék-
let a meccs estéjén. A Vidi csütörtökön, 
magyar idő szerint 18.55-kor kezd a 
BATE Boriszov vendégeként.
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A Fehérvár Televízió műsora december 1-től 7-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 12. 1. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Sturcz	Tímea
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Mits	Gergely
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

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

– ismétlés 
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Márton.	
Vendég:	Alapi	István

14:10 Honvéd7 – ismétlés  
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra.	Vendégek:	Fischer	
Orsolya	és	Zsovák	Szilárd

15:15	 Agrárinfo	–	ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:05	 Béres	József:	Szép	

magyar	ének
	 Beszélgetések	erdélyi	

adatközlőkkel,	a	hozzá	
tartozó	népdalok	eredeti,	
hiteles	tolmácsolása	mellett

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Kovács	Szilvia.	

Vendég:	Drusza	Orsolya
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
19:50	 Az	Ikarus	Néptáncegyüttes	

Angliában,	Chorley	
1993 – ismétlés 

20:30	 In	Memoriam	Vargas	–	Kubik	
Anna	és	a	Misztrál	közös	estje

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 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:	Kovács	Szilvia.	
Vendég:	Drusza	Orsolya

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

Vendég:	Sturcz	Tímea
11:40	 Agrárinfo	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Mits	Gergely
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	Péter
14:10	 Fehérvár	Hangja	Gála	2017
17:20	 Napi	színes	–	ismétlések
17:30	 Királyi	Napok	–	Könnyűzenei	

koncertek	a	Zichy	színpadon	
–	Magna	Cum	Laude	és	
Anna	And	The	Barbies.	
Vendég:	Kiss	Tibi

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Tóth	Judit	Bianca

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Krinolin,	turnűr,	halcsont	–	A	

babák	és	a	divat	1-2.	rész
22:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

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

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

minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Kvantum	magazin	–	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:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Tóth	Judit	Bianca

16:40	 Kvantum	magazin	–	ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kitty	Bich	Tuay	Ta
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	benne:	

Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 MOL	Vidi	–	Honvéd	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kitty	Bich	Tuay	Ta

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

Vendég:	Rákász	Gergely
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Szarajevó	2018
	 Székesfehérvári	

delegáció	tett	látogatást	a	
Szarajevóban	békemissziót	
teljesítő	fehérvári	katonáknál

20:55	 Öreghegyi	disputa	2017
	 Vendég:	Lukácsy	József,	

a	Vörösmarty	Társaság	
alelnöke,	Beszélgetőtárs:	
Bobory	Zoltán

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:	Rákász	Gergely

17:00 Paletta 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,	
Kéklámpások és Hírek

20:15	 István-emlékév,	
záróprogramok 2013 – 
közvetítés	felvételről	a	Szent	
István	Művelődési	Házból

22:25 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Kéklámpások - 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 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik	Melinda

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 Stámusz	Ferenc	–	
portréfilm	a	Tour	de	Hongrie	
1964-es	győzteséről

21:10 Mese habbal – 
portrébeszélgetés	Németh	
Antallal,	a	székesfehérvári	
megyés	püspök	
söreinek	készítőjével

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 
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:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik	Melinda

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

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

Vendég:	Sudár	Annamária
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfo	és	Hírek

20:35	 Falco	–	Alba	Fehérvár	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: december 3. 20:15 MOL Vidi – Honvéd labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről


