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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!

Nem mindenki támogatta a döntést

Népszerű volt a lézerlövészet a gyerekek körében 

Aláírják a petíciót Hazaszeretet és honvédelem

Szabó MiklóS bence

novák Rita

A Fejér Megyei Önkormányzat is csatlakozik a 
Szita Károly kaposvári polgármester által indí-
tott petícióhoz, melyben az Európai Bizottság 
elnökét arra kérik: az unió függessze fel jelen-
legi formájában háborús szankciós politikáját, 
és kezdje el a Magyarországnak járó források 
kifizetését. A javaslat nagy port kavart a hétfő 
délutáni rendkívüli megyei közgyűlésen.

Hétfőn délután szavaztak a 
megyei képviselők a kaposvári 
polgármester petíciójának támo-
gatásáról. Szita Károly, a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnö-
keként arra kéri a magyarországi 
önkormányzatokat, hogy minél 
többen csatlakozzanak ahhoz az 
általa indított kezdeményezéshez, 
melyben az Európai Bizottság 
elnökét arra kérik, az unió füg-
gessze fel jelenlegi formájában a 
háborús szankciós politikáját, és 
kezdje el a Magyarországnak járó 
európai uniós források kifizetését.
A megyei ellenzéki képviselők 
nem tudták támogatni a javaslatot, 
részint a petíció stílusa miatt, más-
részt azért, mert – ahogy fogalmaz-
tak – valótlanságokkal van tele: 
„Orbán Viktor a szankciókat aláírta, 
most meg arra hivatkozik, hogy e 
miatt emelkedtek az energiaárak. Ez 

Honvédelmi napot tartottak pénteken a Vasvá-
ri Pál Általános Iskolában. A program a diákok 
hazafias nevelését tűzte ki céljául.

Az 1956-os forradalom hőseiről 
emlékeztek meg péntek reggel a 
diákok, az évforduló adja ugyanis 
az apropóját a Vasvári honvédel-
mi napjának. A gyerekeket a ha-
zafias nevelés jegyében számos 
program várta ezen a napon.
Az iskola hagyományos prog- Kis huszárok a vasváris honvédelmi napon
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Átvette mandátumát Rédei Norbert
Október huszonegyedikén, pénteken átvette 
fehérvári önkormányzati képviselői man-
dátumát Rédei Norbert, aki a Demokratikus 
Koalíció, a Jobbik Magyarországért Moz-
galom, a Lehet Más a Politika, a Mindenki 
Magyarországa Mozgalom, a Momentum 
Mozgalom, a Magyar Szocialista Párt és 
a Párbeszéd Magyarországért Párt közös 
kompenzációs listájának nyolcadik helyén 
szerepelt. Az önkormányzati képviselői 
mandátumot a Helyi Választási Bizottság 
elnöke, Pallos István adta át a politikusnak. 
A képviselői esküt a soron következő ülésén, 
október huszonnyolcadikán teszi le Rédei 
Norbert, így négy hónap várakozás után 
ismét teljes lesz a közgyűlés és annak ellen-
zéki frakciója.                                                    L. V. Fo
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FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
•	 fűtésszerelői	tevékenység	ellátása;
•	 fűtésszerelői	karbantartási	munkálatok	elvégzése.

Amit kérünk:
•	 szakirányú	szakmunkás	végzettség;
•	 B	kategóriás	jogosítvány.

Előny lehet:
•	 szakmai	gyakorlat.

Amit mi ajánlunk, többek között:
•	 Egészségprogram
•	Hűségprogram
•	Ajánlási	rendszer
•	Útiköltség-támogatás
•	 Csoportos	élet-,	baleset-	és	egészségbiztosítás
•	 Cafeteria

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

A	SZÉPHŐ	Zrt.	olyan	munkatársat	keres

nem igaz. Az energiaárakra, például 
a földgázra nem vonatkozott egyetlen 
egy szankció sem, nem ezek miatt 
növekedtek az árak. Az, hogy a brüsz-
szeli forrásokat visszatartják, szintén 
nem az ukrán-orosz konfliktusnak 
köszönhető, hanem a Magyarország-
gal szemben támasztott jogállami 
kritériumok miatt tartják vissza” – 
sorolta ellenérveit a javaslat vitája 
során Kovács Janka, a Momentum 
Mozgalom megyei képviselője.
A megyei közgyűlés elnöke 
szerint a petícióban a magyar em-
berek érdekeit szolgáló kérdések 
szerepelnek. Molnár Krisztián 
sajnálatának adott hangot, hogy 
a döntést az ellenzéki képviselők 
nem támogatták: „Szerintem a 
magyar emberek többsége számára 
világos, hogy ez az uniós szankciós 
út, melyen Brüsszel jár, leginkább 
az európai embereket sújtja, ami 
tarthatatlan. Az is egyértelmű, hogy 
a pénz, amiről beszélünk, nem kö-
nyöradomány, nem ajándék, hanem 
Magyarország pénze, a magyar 
emberek pénze. Aki magyarként azon 
dolgozik, hogy ezeket ne kapjuk meg, 
az politikai bűnt követ el!”
A petícióhoz való csatlakozásról 
szóló döntést tizenkét igennel, 
három nem ellenében fogadta el 
végül a megyei közgyűlés.

ramját a városrész önkormány-
zati képviselője, Viza Attila 
nyitotta meg. A tornateremben 
kétféle sporttal is megismerked-
hettek a diákok. A Székesfehér-
vári Judo Sportklub jóvoltából 
bepillantást nyerhettek a küzdő-
sport alapjaiba, míg a terem má-
sik oldalán a vívást próbálhatták 
kis a Székesfehérvári Vívó- és 
Szabadidősport-egyesület képvi-
selői által. A tűzoltók életébe is 
bepillantást nyerhettek a gyere-
kek, valamint többféle lövésze-
ten is kipróbálhatták magukat. 
A Vasvári Pál Általános Iskola 
honvédelmi napját a Honvédel-
mi Sportszövetséggel évekkel 
ezelőtt kötött együtt működési 
megállapodás keretében szer-
vezték meg idén is.
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Kiterjesztették a kamatstopot

A kormány november tizenötödikétől kamatstopot vezet be a kis- és középvállalkozások hiteleire

látRányi viktóRia

A kormány november tizenötödikétől kamat-
stopot vezet be a kis- és középvállalkozások 
hiteleire – közölte Gulyás Gergely Miniszter-
elnökséget vezető miniszter szombaton. A 
Széchenyi-kártya-hitelprogramot meghosz-
szabbítja a kormány, valamint gyármentő 
programot is hirdet.

A szombati kormányinfón Gu-
lyás Gergely arról beszélt, hogy 
Európában és Magyarországon is 
szankciós infláció van, szankciós 
felárat kell fizetni az energiáért. 
Mindez a szállítási költségekben is 
megjelenik, ami az élelmiszerárak-
ra is hatással van. A családok min-
dennapjait ez súlyosan érinti. „A 
kormány a jegybankkal összehangol-
tan kíván fellépni a szankciós infláció 
ellen” – fogalmazott a miniszter. 
A kormány korábban már dön-
tött az árstopok fenntartásáról, a 
legutóbbi kormányülésen pedig 
további három fontos döntés szü-
letett: kiterjesztik a kamatstopot 
a kis- és közepes vállalkozások 
hiteleire a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint a Vállal-
kozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége kérésére. Döntöttek 
arról is, hogy a Széchenyi- 
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Mobilkamerák városszerte Megszépült a Vörösmarty tér
novák Rita SoMoS zoltán

Az illegális szemétlerakás és fakitermelés 
visszaszorítását tűzte ki célul Székesfehérvár 
önkormányzata. Ezentúl a város erdős terüle-
teit mobil kamerákkal figyelik a Városgond-
nokság szakemberei. 

Salamon napján visszatérhetett a 
Sóstó Természetvédelmi Terület-
re Salamon, a sün, miután egy 
kutyával való találkozás miatt 
néhány hétig a Vadvédelmi Köz-
pont munkatársainak ápolására 
szorult. Elképzelhető, hogy a sün 
is belekerül a most beszerzett 
vadkamerák egyikének látószögé-
be, bár a természet megfigyelése 
mellett a mobil eszközök fő célja 
az illegális szemétlerakás és fa-
kitermelés megelőzése.

Megújult a belső útszakasz és a házak előtti 
járda, tíz nagy lombkoronájú fát telepítettek 
a parkba, és több száz négyzetméteren évelő 
ágyásokat alakítottak ki. 

A park felújítása során a rossz 
állapotban lévő fák helyett tíz 
nagyméretű, várostűrő díszfát ül-
tettek. A Vörösmarty-szobor előtti 
egynyári virágágyás helyett a park 
négy szegletében vegyes virágzású 
évelőágyást alakítottak ki.
„A burkolat korábban annyira tönkre-
ment, hogy nemcsak azt, hanem az 
egész környezetet megújítottuk. Így a 
Vörösmarty tér teljes egészében meg-

Salamont visszaengedték a természetbe a Sóstó Vadvédelmi Központ szakemberei Az útburkolatok mellett a füves, fás részek is megújultak 
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kártya-hitelprogramot meghosz-
szabbítják, valamint gyármentő 
programot hirdetnek.
Nagy Márton gazdaságfejlesztési 
miniszter a részleteket ismertetve 
kiemelte, hogy a kamatstopot no-
vember tizenötödikétől vezetik be. 

2024 júliusáig lesz érvényben, és 
az intézkedés részeként a kamato-
kat visszamenőleg visszaviszik a 
június huszonnyolcadikai szintre. 
A gazdaságfejlesztési miniszter 
azt is hangsúlyozta, hogy a kis- és 
közepes vállalkozások esetében 

a hitelállomány mintegy hatvan 
százaléka támogatott, míg körül-
belül negyven százaléka változó 
kamatozású hitel. Az érintettek 
közé mintegy hatvanezer kis- és 
közepes vállalkozás tartozik. 
A tárcavezető arról is beszélt, 
hogy a Széchenyi-kártya hitelka-
mata január elsejéig három és fél 
százalék lesz, utána öt százalékra 
emelkedik. Hat kártya marad meg, 
a beruházási kártya, a forgóeszköz-
kártya, a turizmuskártya, a mikro-
hitel-kártya, az agrárhitel-kártya és 
a folyószámlahitel-kártya. 
Nagy Márton beszélt arról is, 
hogy harmadik lépésként azon 
is elkezdtek gondolkodni, hogy a 
bankadót gazdasági ösztönző esz-
közként is használják, és annak 
részévé tegyék a bankok hitelezé-
si aktivitását. 
Gulyás Gergely a múlt heti, brüsz-
szeli európai uniós csúcstalálkozó 
eredményeit is értékelte. Kiemel-
te, hogy az uniós csúcson olyan 
javaslat volt az asztalon, melynek 
következtében hazánk nem jutott 
volna gázhoz, de ezt sikerült 
megakadályozni. Ugyanakkor ha a 
gázárcsökkentés előnyei bekövet-
keznek, azt Magyarország is élvez-
ni fogja – fogalmazott a miniszter. 

Cser-Palkovics András polgármes-
ter lapunknak elmondta, hogy a 
város hat kamerát szerzett be, me-
lyekkel az erdős területeket figyelik 
majd a Városgondnokság munka-
társai. A kamerák hordozhatók és 
nagyon jól elrejthetők, ráadásul 
egy másik eszközzel folyamatosan 
figyelhető az általuk rögzített kép.
A Városgondokság természet-
védelmi vezetője, Csete Gábor 
hozzátette, hogy a kamerák nagy lá-
tószögűek és nagy felbontású képet 
készítenek, így azonosíthatók velük 
az arcok és a rendszámok is.
A természet védelme érdekében 
a személyi jelenlétet is fokozzák 
az erdőkben. A Városgondnokság 
minden rögzített szabálysértés vagy 
bűncselekmény esetén mérlegelés 
nélkül rendőrségi feljelentést tesz.

szépült mintegy hatvankétmillió fo-
rintból, ami önkormányzati beruházás 
volt a Városgondnokságon keresztül” 
– mondta el lapunknak Cser-Pal-
kovics András polgármester.
A tér épületei előtt a három mé-
ter széles járda és az útburkolat 
is egységes aszfaltréteget kapott 
a Vak Bottyán köz burkolatával 
együtt. A tereprendezést kö-
vetően a park egész területét 
újrafüvesítették, és a virágágyá-
sokba automata öntözőrendszert 
építettek ki. A felújítás után a 
gyalogosok számára mindenhol 
biztosított az akadálymentes köz-
lekedés is. Közvilágítás-fejlesztés 
is történt a téren.
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Kiáltás a nagyvilágnak
vaRga zalán

Szombaton reggel a hagyományoknak meg-
felelően a Szent István-székesegyház oldalán 
elhelyezett emléktáblánál, az Ötvenhatos 
emlékkereszt alatt imádkoztak közösen a 
történelmi egyházak képviselői, valamint 
Székesfehérvár és Fejér megye elöljárói.

Az ünnepi beszédet idén Vizi László 
Tamás történész, a Magyarságkutató 
Intézet tudományos főigazgató- 
helyettese mondta. Mint fogalma-
zott: „1956-ban a magyar nép elementá-
ris erővel kiáltotta a nagyvilágnak, hogy 

Vizi László Tamás elmondta, hogy az ember és Isten köteléke még a legszűkebb családi 
közösségnél is mélyebb, intimebb lehet, ráadásul külső szemlélő számára ellenőrizhetetlen 
és nehezen befolyásolható, vagyis a totális állam számára megengedhetetlen volt
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Katonai tiszteletadás Állománygyűlés a 
negyvenhármasoknálvaRga zalán 

novák Rita

A hatvanhat évvel ezelőtti októberi forrada-
lomra emlékeztek a Pákozdi Katonai Emlék-
parkban. A katonai tiszteletadást követően 
ünnepélyesen átadták a kiállítóteremben 
kialakított Ötvenhatos emléksarkot.

Oláh Emil ezredes, protestáns 
tábori lelkész beszédében kiemel-
te: több évtizednek kellett eltelnie, 
hogy a hazugságot hazugságnak 
mondhassuk, és a hatalmasokat 
ne kelljen jótevőként ünnepelni. 
Mint mondta, ezekben a bizony-
talansággal teli napokban is meg 
kell szólalni, meg kell emlékezni 
nemzeti hőseinkről. Bölcsesség-

Az 1956-as forradalom és szabadságharc 
évfordulójához kapcsolódva ünnepi állomány-
gyűlést tartottak a 43. Nagysándor József 
Híradó- és Vezetéstámogató Ezrednél. Az 
ünnepségen elismeréseket adtak át. 

A csapatzászló fogadásával és a 
Himnusszal kezdődött a forrada-
lom hatvanhatodik évfordulóján 
tartott ünnepi állománygyűlés a 
43. Nagysándor József Híradó- és 
Vezetéstámogató Ezrednél, majd 
Szabó Miklós Bence, a Szabad 
Színház művésze és a Székes-
fehérvári Helyőrségi Zenekar adott 
ünnepi műsort, végül Vokla János 
parancsnok mondta el köszöntő-
jét. Az ezredes beszédében hang-
súlyozta, hogy a forradalom sodró 
erejű és tiszta volt, ezért példát 
állít, tanulságként szolgál, kapasz-
kodót és igazodási pontot is jelent 
a mának és a jövőnek egyaránt: 
„Mi, magyarok a jelentős pillanatok-
ban mindig képesek voltunk összefog-
ni hazánkért, jövőnkért. Ezt bizonyítja 
egész történelmünk, bárhogy is vég-
ződött egy-egy küzdelmünk. Elegünk 
lett az önkényből, a hazugságokból, 
az igazságtalanságból, véget akartunk 
vetni az elnyomásnak, visszaszerezni A pákozdi emlékparkban is megemlékeztek ötvenhat forradalmáról

Sodró erejű ünnepi műsorral tisztelegtek a 
forradalom emléke előtt a negyvenhármasok 
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TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

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

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?
 • a SZÉPHŐ Zrt. által kezelt házak közös képviselői a nap 24 órájában állnak    
    rendelkezésre;
 • kedvező díjszabású, jó ár/érték arányú szolgáltatás; 
 • szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
 • stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
 • kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
 • ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
 • szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
 • 0-24 órás diszpécserszolgálat a távhővel ellátott ingatlanok esetében hétvégén     
    és ünnepnapokon is.

az ország függetlenségét, megállítani 
a magyar emberek hamis ideológiák 
mentén történő átalakítását. Nem 
akartunk közösség, gyökerek és hit 
nélküli országgá válni.” 
Az ünnepi állománygyűlésen az 
ezredparancsnok elismeréseket is 
átadott: negyven katona és civil 
munkatárs vehetett át kitüntetést.

re és bátorságra van szüksége 
mindenkinek: „A történelem már 
sokszor elmagyarázta nekünk, hogy 
ha mi akarjuk hazává alakítani Ma-
gyarországot, akkor csak magunkra 
számíthatunk. Nekünk többet kell 
dolgoznunk, többet kell imádkoznunk, 
többet kell elviselnünk, és a keveseb-
bet is jobban meg kell becsülnünk, 
mint a más utakon járóknak!”
Az 1956-os Pesti Srác Alapítvány 
támogatásával az emlékhely 
kiállítótermében megnyitották az 
Ötvenhatos emléksarkot, mely a 
forradalomban részt vett hősök 
előtt tiszteleg. Itt elsősorban csalá-
di hagyatékok, emlékek, ereklyék, 
dokumentumok kaptak helyet.

elég volt, és egy békés szimpátiatün-
tetésből órák alatt kibontakozott az a 
forradalom, majd szabadságharc, amely 
a gyűlölt rendszer ellen irányult.”
Az ünnepi beszédet követően a 
történelmi egyházak képviselői-
nek imádsága következett, majd 
Spányi Antal megyés püspök arra 
hívta fel a figyelmet, hogy nekünk, 
magyaroknak kis népként ma-
gunkért kellett és kell kiállnunk 
a vészterhes időkben. Hozzátette: 
október huszonharmadikán nem 
elég emlékezni, hanem tanulnunk 
és bátorságot merítenünk is kell!
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Emlékezők ünnepe a Városház téren

A Városház térre ezúttal is sokan érkeztek a közös emlékezésre

A szavakat, gondolatokat a tánc eszközével egészítette ki Lórodi Luca

 Néma főhajtással tisztelegtek az 1956-os forradalomra a székesegyház emlékkeresztjénél

Az emlékezők ünnepe szereplői Törsök Márta, Magony Imre, Csutorás Emma és Schneider-Zaj 
Ákos, valamint Lórodi Luca voltak. A darabot Matuz János írta és rendezte. Koreugráfusként 
Tombor Tímea és Rovó Tamás működött közre, a zenei vezető pedig Cserta Balázs volt.

Ez a néhány nap, a győzelmük, a törekvé-
seik, a kitartásuk is kellett ahhoz, hogy mi 
elnyerhessük a nemzeti és egyéni szabad-
ságunkat – fogalmazott ünnepi beszédé-
ben Cser-Palkovics András polgármester

Megannyi hiteles történelmi részlet eleve-
nedett meg a színpadon

Az emlékezők ünnepe címmel színdarabban 
idézte meg a forradalom pillanatait Matuz 
János író-rendező, aki rengeteg fehérvárival 
beszélgetett, így személyes emlékek, beszá-
molók alapján született meg a darab

bácSkai geRgely, látRányi viktóRia

Néma koszorúzással kezdődtek az október 
huszonharmadikai megemlékezések Székes-
fehérváron, majd Matuz János író-rendező Az 
emlékezők ünnepe című színdarabját mutatták 
be a Városház téren az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hatvanhatodik évfordulóján.

Néma főhajtással tisztelegtek az 
1956-os forradalom emléke előtt a 
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Szent István-székesegyház ’56-os 
emlékkeresztjénél, ahol közös ko-
szorút helyezett el Vargha Tamás és 
Törő Gábor országgyűlési képvise-
lő, Cser-Palkovics András polgár-
mester, Simon László főispán, 
valamint Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke. 
A közös koszorúzást követően 
a Városház téren emlékeztek az 
évfordulóra. Százak gyűltek össze a 
városi megemlékezésre. A hagyo-
mányokhoz hűen fehérvári fiatalok 
is meghatározó résztvevői voltak az 

ünnepi emlékezésnek. 
„Szép hagyományunkká vált az elmúlt 
években, hogy március tizenötödikén, 
valamint október huszonharmadikán 
is főként székesfehérvári fiatalok 
színjátékán keresztül elevenednek meg 
forradalmaink eseményei”– kezdte 
beszédét Cser-Palkovics András 
a Városház téren. Székesfehérvár 
polgármestere felidézte a hatvanhat 
évvel ezelőtti forradalom történése-
it, melyek városunkban zajlottak. A 
polgármester azt is kiemelte, hogy 
történelmileg is hiteles a megemlé-
kezés, hiszen az egykori forradalmi 
események mozgatói 1848-ban és 
1956-ban is főként a fiatalok voltak. 

Cser-Palkovics András kiemelte, 
hogy a hősök sok esetben életüket, 
maguk és családjuk szabadságát 
kockáztatták, sok esetben áldozták 
a szabadságért: „Ha csak néhány nap-
ra is, de győztek. És ez a néhány nap, a 
győzelmük, a törekvéseik, a kitartásuk 
is kellett ahhoz, hogy mi elnyerhessük a 
nemzeti és az egyéni szabadságunkat!” 
– hangsúlyozta a polgármester, hoz-
zátéve, hogy felelősséggel tartozunk, 
hogyan élünk vele, és hogy minden 
körülmény, nyomás ellenére meg is 
őrizzük azt. – „Értük is felelősséggel 
tartozunk, hogy képesek legyünk együtt 
ünnepelni egy nemzeti ünnepen. Ez szól 
azoknak is, akik itt vannak, és azoknak 
is, akik ma valamilyen oknál fogva 
politikusként ide nem jöttek el!”
Cser-Palkovics András arról is be-
szélt, hogy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc bizonyítéka annak, 

hogy a magyar egy szabadságsze-
rető, nemzeti önrendelkezését 
véráldozat árán is kivívni kész nép. 
Sajnos azonban annak is van bizo-

nyítéka, hogy amikor igazán fontos 
volt, Magyarország nem számítha-
tott a szerencsésebb történelmű, 
szabadságban élő országok segítsé-
gére. Ugyan rengetegen felkarolták 
a magyar forradalom ügyét, nyílt 
konfliktust azonban senki sem 
mert megkockáztatni. 
A városvezető a mai nemzedék 
feladatáról is szólt. Mint mondta, 
hazánk nemzeti önrendelkezésének 
megtartása e nemzedék tiszte és 
feladata. 
„1956 nemcsak az örökségünk, hanem 
egy évszázados, évezredes éthosz-
nak a megtestesülése, melyet ugyan 
más világban, más korban és más 
eszközökkel, de nekünk is büszkén 
kell képviselnünk! Ez a hazánk, ez a 
városunk túlélésének záloga!” – zárta 
megemlékező gondolatait 
Cser-Palkovics András.
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Székelyföld közelebbről

Az emberi természet

Az első székesfehérvári Székely Fesztivál és a Fejér Szövetség közéleti és kulturális elő-
adás-sorozata keretében, a Székely Nemzeti Tanács szervezésében, a Hétvezér est sorozat 
vendégeként a csíkszeredai születésű Bedő Imre közgazdász volt a zsúfolásig megtelt 
Királykút Emlékház keddi vendége Helytállás nehéz időkben című előadásával

Az alkotások a magyar fotóművészet új hullámának lenyomatai

A Seeds Alkotócsoport tagjai bizonyították 
tehetségüket

Rába HenRietta, vakleR lajoS

vakleR lajoS

Első alkalommal rendeznek Székesfehérváron 
székely fesztivált. A programsorozat kiállítás-
megnyitóval indult. Az egy hét során színes 
programokkal várják az érdeklődőket. 

Székelyföld sokszínűsége, az em-
ber mögött megjelenő változatos 
táj, a Hargita, az ünnepi hangula-
tok elevenednek meg Csóg István 
képein. Az I. Székesfehérvári 
Székely Fesztivált a csíkszeredai 
származású, a Gorsium Művészeti 
Szakközépiskolában tanuló diák 
fotókiállításával nyitották meg a 
Táncházban. Szili Csaba megyei 
önkormányzati képviselő elmond-
ta: „Képein keresztül egy-egy szeletet 
mutat meg a Székelyföldből. Nagyon 
mozgalmas, emberábrázoló képeket 
látunk, melyek hátterében megjelenik 
a gyönyörű, különleges mesevilág. 
Ezeken a képeken keresztül szeret-
né népszerűsíteni a fiatalember a 
szülőföldjét.”
A fesztivál tematikus programjai 
kedden indultak a Királykúton, 
ahol Bedő Imre tartott előadást 
Helytállás a nehéz időkben cím-
mel. Szerdán a székely hokisok 
várták közönségtalálkozóra az 
érdeklődőket, csütörtökön és pén-

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központban nagy érdeklődés mellett nyílt meg 
szombaton este a Seeds Alkotócsoport 
Az emberi természet című fotókiállítása.

A tárlat különlegessége, hogy az 
alkotócsoport tagjai, a Képző-
művészeti Egyetem fotográfia-tan-
székének hallgatói különböző 
egyetemeken már szereztek egy 
vagy több diplomát, most azon-
ban a vizuális kultúra rejtelmei-
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ben kívánnak megmerítkezni.
A kivételes művészi alkotásokat 
Pettendi Szabó Péter, a Buda-
pesti Metropolitan Egyetem 
adjunktusa ajánlotta a látogatók 
figyelmébe: „Örömmel vállaltam a 
kiállítás megnyitását, mert abban az 
intézményben tanítok, ahol a Seeds 
Alkotócsoport gyökereket eresztett, 
és ahonnan táplálkozik. Az egyre 
erősödő sarjnak már nem az első 
virágára csodálkozhatunk rá most. 
Jellemző rájuk, hogy mindig és 
tudatosan saját magukat gazdagító 

helyzeteket vállalnak föl. Így tettek 
most is, hogy együtt gondolkozza-
nak az emberi természeten. Ezen a 
kiállításon is tanúi lehetünk ennek 
az egyfelé mutató, összerendeződő 
szándékot és akaratot követő közös-
ségformáló erőnek.”
Erdey Levente, Éles Balázs, Lan-
tos Zsuzsanna, Mounier Noémi, 
Sastinszky Dániel, Vanek Virág 
és Zai Viktória bizonyították 
elhivatottságukat. Az alkotása-
ikból összeállított tárlat meg-
annyi különleges képpel igazolja 
tehetségüket.

teken is előadások és találkozók 
színesítik a programsorozatot a 
Táncházban. Juhász László székes-
fehérvári önkormányzati képviselő 
hangsúlyozta: „A fő napra fókuszá-
lunk, a szombatra, ahol 13 órától 19 
óráig ingyenes kulturális programok 
lesznek, három táncegyüttes is fellép. 
Ezenkívül lesz énekegyüttes és mese-
mondók is. Nagyon színes programok-
kal készülünk!”
Az I. Székely Fesztivált az 
Előadóművészetekért Alapítvány 
és a Válasz Független Civilek 
Fehérvárért Egyesület közösen 
szervezi. A programok megvalósí-
tását Székesfehérvár önkormány-
zata is támogatja. Deák Lajosné, a 
család- és nemzetpolitikai ügyek 
tanácsnoka elmondta: „A határon 
túli magyarság egy héten keresz-
tül mutatja meg kulturális, illetve 
gasztronómiai értékeit a Táncházban. 
Minden nap más-más színes progra-
mok várják a látogatókat!” 

Vasárnap délután fél ötkor kezdődik a 
székely autonómia napja alkalmából 
szervezett megemlékezés a maroshegyi 
székely kapunál. A fesztivál aznap este 
hatkor a Táncházban zárul. 
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Színjátszósikerek Komlón A fehérváriak javaslatait várják
SoMoS zoltán kovácS Szilvia

Ismét a fehérvári amatőr színpadok vitték a prí-
met egy országos fesztiválon. A Komlói Amatőr 
Színházi Találkozó első és második díja, valamit 
több különdíja is Fehérvárra került.

A komlói találkozó hagyományosan az 
egyik legerősebb az országban, melyre 
nem nevezéssel, hanem meghívással 
lehet bekerülni. Idén határon innen és 
túlról összesen tizenegy produkció ér-

A város kulturális díjának odaítéléséhez várják 
a fehérváriak javaslatait: a Székesfehérvár ön-
kormányzata által alapított Pro Cultura Albae 
Regiae díjjal olyan személyeket, közösségeket 
vagy együtteseket tüntetnek ki, akik a város 
kulturális életét gazdagítják. Az elismerésre 
természetes vagy jogi személyek tehetnek 
ajánlást, melyet a Polgármesteri Hivatalba 
kell eljuttatni november tizennyolcadikáig.

Az elismerés évente egy alka-
lommal adományozható annak a 
természetes személynek, közös-
ségnek vagy együttesnek, aki vagy 
amely kiemelkedő tevékenységé-
vel gazdagította Székesfehérvár 
kulturális életét és szolgálta lakói-
nak művelődését. Az elismerés 
adományozására bármely termé-
szetes vagy jogi személy javaslatot 
tehet. A javaslatnak tartalmaznia 
kell a javaslattevő nevét, a díj 
adományozására javasolt személy, 
közösség nevét, elérhetőségét, 
valamint a felterjesztett személy 
vagy közösség tevékenységének 
részletes méltatását. A javaslato-
kat november tizennyolcadikáig 
írásban lehet benyújtani a Pol-
gármesteri Hivatal portáin vagy 

Színészi különdíjasok: Somos Ákos, Cseh Katalin és Balogh Mihály Az örökség című előadásban

Line Knutzon Mesteremberek című darabja kitűnő választásnak bizonyult a Szabad Színház 
társulatától

A Pro Cultura díjra november tizennyolcadi-
káig várják a javaslatokat
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HŐTERMELŐBERENDEZÉS-KEZELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
•	 gázmotorok,	kazánok	és	segédberendezéseik	üzemeltetése,	
üzemképességének	fenntartása;

•	 üzemviteli	ellenőrzések;
•		gyújtófeszültség	mérések,	gyújtógyertyák	karbantartásának	elvégzése;
•		eseti	hibaelhárítások,	meghibásodások	során	részvétel	a	munkákban;

Amit kérünk:
•	 műszaki	szakközépiskolai	végzettség;
•	 kazánok	és/vagy	gázmotorok	üzemeltetésének	ismerete.

Előny lehet:
•	 villamoshálózat-kezelői	képesítés;
•		2-3	év	szakmai	tapasztalat.

Amit mi ajánlunk, többek között:
•	 Egészségprogram
•	 Hűségprogram
•	 Ajánlási	rendszer
•	 Útiköltség-támogatás
•	 Csoportos	élet-,	baleset-	és	egészségbiztosítás
•	 Cafeteria

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

A	SZÉPHŐ	Zrt.	olyan	munkatársat	keres

postai úton beküldeni a Székes-
fehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala, Közműve-
lődési és Civilkapcsolatok Irodájá-
nak címezve a 8000 Székesfehér-
vár, Városház tér 1. címre. Kérik, 
hogy a borítékon tüntessék fel a 
kitüntetés elnevezését!

kezett, ezek mindegyikét az előadások 
után külön értékelte a szakmai zsűri.
A vasárnap esti díjkiosztón aztán kide-
rült, hogy a Szabad Színház Mester-
emberek című előadása lett a KASZT 
első helyezettje, Nagy Judit pedig a 

legjobb rendezésért járó különdíjat 
is megkapta. Ugyancsak különdíjat 
kapott az előadás szcenikája. A társu-
lat két tagja, Cseh Katalin és Balogh 
Mihály ebben, és a másik fehérvári 
előadásban, az Örökség-csoport által 
előadott Az örökségben is főszerep-
lők. Ők kapták a legjobb női és férfi 
alakításért járó különdíjat. Az örökség 
lett a második helyezett a KASZT-on, 
Somos Ákos pedig, aki rendezte is a 
darabot, színészi különdíjat kapott.

Mindkét előadás látható lesz a követ-
kező napokban Székesfehérváron: 
a Mesteremberek október 28-án a 
Paál István Fesztiválon A szabadmű-
velődés házában, Az örökség pedig 
október 31-én az Igézőben.



MK_Nemzeti_Konzultacio_216x288_1014.indd   1 2022. 10. 14.   10:45:29



9Közéleti hetilap Közélet FeHéRVÁR

Töklámpást a kézbe!

Mosoly kísérte útjukon a népszerű közösségi rendezvény résztvevőitSzép számmal jöttek össze szülők és gyermekeik Kisfaludon

vakleR lajoS

Idén is nagy érdeklődés kísérte a Székes-
fehérvári Közösségi és Kulturális Központ és a 
Kisfaludi Hagyományőrző Kulturális Egyesület 
szervezésében megrendezett családi tökfaragó 
délutánt a Kisfaludi Közösségi Házban.

A töklámpás készítése, a tökfara-
gás régi hagyomány hazánkban 
is. A 20. század eleji paraszti 
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Tűzifagyűjtés szabályosan
PaPP bRigitta

A magyarországi erdőkben csak saját szük-
ségletre lehet tűzifát gyűjteni, és azt csak 
engedéllyel tehetjük. A kereslet az energia-
árak emelkedése miatt érthetően nagy, de be 
kell tartani a szabályokat!

Fejér megye erdőit összesen öt 
társaság felügyeli. Székesfehérváron 
és a megyei települések többségé-
nél a VADEX Mezőföldi Erdő- és 
Vadgazdálkodási Zrt. az illetékes. 
Alapszabály, hogy csak a fakiterme-
lés után visszamaradt, nagyüzemi 
módszerrel gazdaságosan nem ösz-
szegyűjthető fát, gallyakat szedhetik 
össze maguknak a tűzifagyűjtők. Az 
összegyűjtött fát az erdészetek mun-
katársai mérik le, ez alapján állítják 
ki a számlát. Az erdészet erdőgond-

Lehet fát gyűjteni az erdőben, de csak szabályozott körülmények között, engedéllyel!
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világban már kifejezetten kedvelt 
volt Magyarországon a töklám-
pások készítése, amivel ijesztget-
ték, heccelték egymást a fiatalok. 
Manapság mindenszentek tájé-
kán újra közösségi programként 
készülnek az egyedi töklámpások 
– így van ez Kisfaludon is. Elké-
szültük után aztán jöhetett az 
igazi élmény: az alkotók körbe-
járták a városrész utcáit. 

nokainál lehet érdeklődni, hogy 
melyik területeken van lehetőség 
fagyűjtésre, vagy ha tudjuk az adott 
terület erdészének elérhetőségét, 
akkor közvetlenül vele is fel lehet 
venni a kapcsolatot. Az elérhetősé-
gek a VADEX honlapján összegyűjt-
ve is megtalálhatóak.
A területre az erdész kíséri ki 
a kérelmezőt, majd névre szó-
ló engedélyt ad át, amiben azt 
is megjelöli, hogy meddig kell 
elszállítani a gyűjtött faanyagot. Ez 
azért fontos, mert a fakitermelést 
követően a területet a társaság 
felújítja, vagyis beültetik fiatal cse-
metékkel. A gyűjtést követően az 
erdész számba veszi a faanyagot, 
melynek ellenértékét az erdészeti 
irodákban lehet kifizetni kártyával 
vagy készpénzzel.

Takarók a Kríziskezelőnek
SoMoS zoltán

Mintegy ötszáz takarót adományozott a 
Deltatex Kft. a székesfehérvári hajléktalanok 
ellátására. A támogatást a cég két képviselője 
nyújtotta át kedden a Kríziskezelő Központban. 
Az intézmény november elsejétől működteti 
a teajáratot a hideg téli hónapokban, így a 
legjobbkor jött a segítség.

A használt ruhaneműkkel fog-
lalkozó székesfehérvári céget a 
Kríziskezelő Központ kereste meg 
szeptemberben azzal a szándék-
kal, hogy segítséget kérjen az 
intézményi ellátást igénybe nem 
vevő hajléktalanok ellátásához. 
Ennek nyomán adományozott a 
Deltatex ötszáz darab takarót.

Az intézményi ellátást nem igényló hajléktalanoknak szánják a most kapott takarókat
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A támogatást Szabó Erika és Takács 
Marietta, a cég képviselői adták át. 
Zsabka Attila, a központ vezetője 
elmondta, hogy óriási segítséget 
jelentenek számukra az ingyenes 
takarók. A korábbi kedvezményes 
vásárlási lehetőségük ugyanis 
megszűnt, így ha teljes áron kellett 
volna megvenni a takarókat, az 
több százezer forint lett volna. A 
takarókat a november elsejétől 
március harmincegyedikéig műkö-
dő teajárat keretében adják oda az 
utcán gondozott hajléktalanoknak, 
hiszen a hideg téli hónapokban 
rájuk fokozottan oda kell figyelni. 
A teajárattal hétfőn, szerdán és 
pénteken este hat órától járják a 
várost a Kríziskezelő munkatársai.
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Az önkormányzat tulajdonában álló és 
a Városgondnokság kezelésében lévő 
temetők – Béla úti, Csutora, Hosszú, 
Szedreskerti, Fecskeparti, Sóstói rk., 
Börgöndpusztai, Kisfaludi – nyitva-
tartása:

október 28-ig 7-től 19 óráig

október 29-én 7-től 20 óráig

október 30-án 7-től 20 óráig

október 31-én 7-től  20 óráig

november 1-jén 7-től 20 óráig

november 2-án 7-től 19 óráig

november 3-tól 7-től 17 óráig

Kos 3. 21. – 4. 20.

Akkor válik bizonytalanná a helyzet, amikor már a sorban csaknem 
valamennyi dominó a helyére került. Vigyázz, mert néhány darab 
eléggé ingatagnak tűnik! Még nem késő korrigálni, hogy ne boruljon 
fel egyetlen pillanat alatt az egész jövőképed!  

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Akad valaki a környezetedben, aki túl nagy jelentőséget 
tulajdonít kettőtök kapcsolatának, és azt olyan dimenziókba 
emeli, ami zavarba ejtő számodra. Mivel te nem érzel ugyanígy, 
határozottan hozd a másik tudtára, hogy felesleges beleélnie 
magát bármibe!  

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A hét különösen bizonytalan lehet számodra. Attól félsz, hogy az 
eddig elvégzett munkád kárba vész egy olyan váratlan fordulat 
következtében, amit nem tudsz befolyásolni. De csak tedd a dolgod, 
tudásod szerint menj az úton előre! Hidd el, a magabiztosság fél siker! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

 Olyan tehertől sikerül megszabadulnod, amely már hosszú ideje bo-
nyolítja az életedet, álmatlan éjszakákat okozva. Most azonban eljött 
az idő, hogy végleg magad mögé utasítsd a problémát! Ezt meg is kell 
ünnepelni: add át magad a megkönnyebbülésnek, kapcsolj ki teljesen, 
s ezúttal ne keress újabb legyőzendő akadályokat!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Végre sikerülhet elérned a hosszú ideje kitűzött célodat: 
borzasztóan sokat dolgoztál, időt, energiát nem kímélve, és 
úgy tűnik, a munkád eredménye most bőséggel megtérül. Ez a 
győzelem a tiéd, senki el nem veheti tőled!   

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A legnagyobb meglepetésedre valaki a tágabb környezetedben felté-
telek nélkül a te szempontjaidat helyezi előtérbe egy bizonyos ügyben 
csak azért, hogy segítsen. Jólesik az illető gesztusa, hiszen érzed, 
hogy valóban számíthatsz rá. Becsüld meg a jelenlétét, légy hálás az 
önzetlen segítségnyújtásért! 2022. okt. 27.–nov. 02.
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Mi lesz a fehérvári szállodákkal?

Vigasztaló szó a gyászban

A rezsiköltségek növekedése veszélyezteti a szolgáltatókat

A szálláshelyek egy része bezárhat télre 
az elszálló energiaárak miatt. Fehérváron 
egyelőre nem fenyeget ez a veszély.

kovácS Szilvia

SoMoS zoltán

Dráguló rezsivel és gyengülő kereslettel 
küszködnek a hazai szállodák, szállásadók, ha 
éppen nem zártak már be. Az elszálló energia-
árak jócskán sújtják a szektort. De vajon 
Székesfehérváron mi a tendencia?

A Magyar Szállodák és Éttermek 
Szövetsége már azzal számol, hogy 
a szállásadók egynegyede bezárhat 
télre az elszálló energiaárak miatt, 
emiatt sokan maradhatnak munka 
nélkül – adta hírül a portfolio.hu. 
Egy száz-százötven szobás vidéki 
wellness-szálloda energiaköltsége 
eddig árbevétel-arányosan hét száza-
lék volt, ez most minimum huszonöt 
százalékra emelkedik azonos ven-
dégforgalom mellett – nyilatkozta 
Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák 
és Éttermek Szövetségének elnöke. 
Ráadásul a forgalom csökkenésével 

Halottak napja alkalmából minden évben 
sokan keresik fel szeretteik sírját. Székes-
fehérvár Városgondnoksága az idén is számos 
intézkedéssel segíti a látogatók békés, 
nyugodt, kegyeletteljes megemlékezését 
az önkormányzati fenntartású temetőkben, 
a város pedig a korábbi évekhez hasonlóan 
ökumenikus megemlékezést szervez Vigasztaló 
szó a gyászban és emlékezésben címmel.

A sírhelyek rendbetételéhez a 
Városgondnokság kőzúzalékot biz-
tosítot mind a kilenc önkormány-
zati temetőben. Különös figyelmet 
fordítanak a temetők védelmére, 
a virág- és egyéb lopások megelő-
zésére. A polgárőrség és a rend-
őrség is fokozott jelenléttel vigyáz 
ilyenkor a temetők nyugalmára. A 
sírokon történt esetleges rongálás 
vagy lopás a rendőrség hatásköré-
be tartozó ügy.
A város ökumenikus megemléke-
zése Vigasztaló szó a gyászban és 
emlékezésben címmel november 
elsején délután négykor lesz a Béla 
úti köztemető ravatalozójának ud-
varában. Székesfehérvár részt vesz 
továbbá a II. Országos Minden-
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is kalkulálni kell, hiszen ebben a 
helyzetben az emberek kevesebbet 
tudnak pihenésre áldozni.
Lapunk helyi szolgáltatókat 
kérdezett a helyzetükről. Az egyik 
belvárosi szálloda ügyvezetője azt 

mondja: napkollektor, napelemek 
és energiatakarékos izzók hasz-
nálatával próbálják csökkenteni a 
fogyasztást. Egyelőre nem tervez-
nek bezárást, de a profit várhatóan 
elmarad a koronavírus-járvány 
előttitől. Emellett idén már többször 
kellett árat emelniük.
„Nem tervezek bezárást, a kollégák 
munkahelyének megtartása fontos 
szempont, de ha veszteséget kezdene 
termelni a ház, akkor a szükséges 
intézkedéseket meghoznám. Érezzük 
a visszaesést, alacsonyabb a vendég-
forgalom, ebből is adódik, hogy kisebb 
profittal kalkulálunk” – hangsúlyoz-
ta Bozai-Tóth Boglárka, a Hotel 
Platán ügyvezetője.
Hasonlóképpen vélekedik egy másik 
fehérvári szállásadó. A város egyetlen 
wellnesshotele és étterme is megújuló 
energiaforrásokat használ, ami jól 
jön, mert nagyon magas a fogyasztás. 

Bezárást azonban itt sem terveznek, 
de tartanak attól, hogy nagyon magas 
lesz a rezsi: „Nem tervezünk bezárást, 
szerencsére szépen vannak vendégek az 
étteremben és a szállodában is. Áremelés 
biztos, hogy lesz, de nem tudjuk még, 
hogy milyen mértékű” – nyilatkozta 
Ritter Judit, a Szárcsa Hotel és Étte-
rem ügyvezető igazgatója.
Több hazai szálloda jövője függhet 
attól, hogy milyen gáz- és villamos-
energia-szerződést tudnak kötni a 
jövő évre. A legtöbben kormányzati 
segítségben bíznak. Ha azonban 
nem érkezik támogatás, a szek-
tornak tömeges bezárásokkal kell 
szembenéznie.

szentek Napi Mécsesgyújtáson, 
melyet a Magyarországi Temető-
fenntartók és Üzemeltetők Egye-
sülete szervez több városi temető 
csatlakozásával. November elsején 
négy órától a Béla úti temetőben 
a látogatók bevonásával, közös mé-
csesgyújtással teremtenek lehető-
séget az együttes emlékezésre.
Október huszonkilencedikén, 
szombaton, október harmincadi-
kán, vasárnap és október har-
mincegyedikén, hétfőn a temető 
nyitvatartási ideje alatt a látogatók, 
főként a mozgásukban korlátozot-
tak behajthatnak gépjárműveikkel 
a Béla úti temetőbe. A szokásosnál 
jóval erősebb gyalogosforgalom 
miatt azonban november else-
jén, kedden kizárólag reggel hét 
és délelőtt tizenegy óra között 
hajthatnak be gépjárműveikkel a 
mozgásukban korlátozottak, vala-
mint azok, akik idős, beteg hozzá-
tartozóikat szállítják. Ezen időpont 
után már nem lehet gépjárművel 
közlekedni a temetőben. A Város-
gondnokság arra kéri a temetőkbe 
látogatókat, hogy aki megteheti, 
gyalogosan vagy tömegközlekedési 
eszközzel érkezzen. ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy nagy projekten dolgozol, melyben úgy érzed, teljesen magadra 
maradtál. Feladni azonban nem érdemes, minden tartalék energiádat 
vesd be, hogy sikerrel járhass! Nem szégyen az sem, ha segítséget 
kérsz! Ne feledd, nem vagy egyedül a világban!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egyedülálló lehetőség adódik, amellyel ha most nem élsz, 
hosszú ideig hasonlóra sem számíthatsz. Ülj tehát le, zárd ki a 
külvilágot, és gondold végig, mi az a legrövidebb út, amelyen 
haladva sikeres lehetsz! 
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Komoly döntés előtt állsz, így meglehetősen frusztrált vagy. Nem 
tudod, mi lenne a legjobb megoldás a számodra, s azt sem, az 
elhatározásod milyen hatással lesz a környezetedre. Mérlegelj, hiszen 
könnyen lehet, hogy csupán te látod megmászhatatlannak a hegyet!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Csak nagy nehézségek árán tudsz sikereket elérni. Ez sok energiádba 
kerül, hiszen egy fenékkel kell több lovat megülnöd. Szedd össze a 
gondolataidat, rendszerezd a teendőket, és legközelebb vedd figye-
lembe a fizikai és mentális korlátaidat!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Valakivel konfliktushelyzetbe keveredsz, melynek során az illető 
akaratán kívül megbánt, ám borzasztóan röstelli magát emiatt. 
Igyekszik a tudtodra adni, mennyire fontosnak tart, s mennyire 
sajnálja a történteket. Mivel alapvetően nem vagy haragtartó 
ember, érdemes leülnötök és megbeszélnetek a konfliktus okát!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre nem kell aggódnod amiatt, hogyan tovább, hiszen az élet 
megszünteti körülötted a fennálló bizonytalanságot. Most már felléle-
gezhetsz, nyugodt szívvel tervezheted a jövőt!   

Történelmünk a városházi gobelinen

A hat négyzetméteres, nyolcvannégy esztendős alkotás a város egyik meghatározó képző-
művészeti remekműve. Reméljük, hosszú időn keresztül megőrzi még kiváló állapotát a város 
jövőbeli generációi számára!

A Püspöki Palota képe és Pekáry István szignója a gobelin jobb alsó sarkán

néMetH zoltán

Ha Fehérvár egyik legnagyobb hatású, meg-
határozó üzenettel bíró műalkotását keressük, 
akkor a New Yorkot megjárt Alba Regia nevű 
gobelin a maga nyolcvannégy évével, kalandos 
útjával, történelmi átitatottságával méltán 
pályázhat erre a címre.

Ez a mű igen emblematikus 
helyen, a Városházán, a polgár-
mesteri iroda falán található. Nem 
is olyan régen Szabó Péternek, 
a Köztérkép szerkesztőjének 
köszönhetően egy 1963-as Filmhír-
adó került látókörünkbe, mely épp 
e gyönyörű alkotás közel hatvan 
esztendeje végzett restaurálásá-
ról szól. Bizony, ez a gobelin már 
igencsak koros darab: a Pekáry 
István által tervezett alkotás az 
Alba Regia névre hallgat, és immár 
nyolcvannégy éve láthatók rajta 
Székesfehérvár történetének leg-
fontosabb pillanatai.
A gobelin speciális otthona miatt 
Székesfehérvár önkormányzatá-
hoz fordultunk a mű felkeresése 
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és fotózása ügyében. Cser-Palko-
vics András pedig örömmel sza-
kított rá időt, hogy maga mutassa 
be a város számára kiemelkedően 
fontos remekművet.
„Az alkotás a Szent István-emlékévre 
készült 1938-ban, és az Alba Regia 
címet kapta” – kezdte a gobelin be-

mutatását a város polgármestere. 
– „Megjárta a New Yorkban rende-
zett világkiállítást is. Itt elég kalandos 
útja volt, hiszen a II. világháború 
miatt egy ideig szándékosan ott is 
maradt New Yorkban, ahol biztonság-
ban, jó helyen volt. A korabeli forrá-
sok szerint az ottani főpolgármesteri 
irodában helyezték el. Ezt  követően 
térhetett haza. Történelmi érdekesség, 
hogy a Városháza ma ismert formája 
is a Szent István-emlékévre készült 
el: azt megelőzően vásárolta meg 
a város azt az épületszárnyat, ami 
korábban nem a Városháza része, 
hanem egy szomszédos magánház 
volt. A két szárny összekapcsolásával 
jöhetett létre a Díszterem az 1938. 
augusztus 18-án rendezett kihe-
lyezett országgyűlés tiszteletére. A 
Díszterem végül kicsinek bizonyult, 
hiszen az országgyűlést nem ott, 
hanem kint, a szabadban tartották. 
De ugyanezen emlékévnek köszönhe-
tően készült el a Pekáry István által 
megálmodott alkotás is.”
A Pekáry-gobelin nem egy bárhol 
bemutatható mű, hiszen minden 

négyzetcentimétere szorosan kötő-
dik Székesfehérvárhoz.
„A gobelin bemutatja több mint ezer 
év történelmi eseményeit. Látható 
rajta, ahogy Szent István építi a ko-
ronázótemplomot, majd az is, ahogy 
kibocsátják az Aranybullát. A város 
töröktől történő visszafoglalása a 

harmadik kép. A negyedik jeleneten 
VI. Pius pápa és Mária Terézia lát-
ható, mellette pedig ott egy udvaronc 
a Püspöki Palotát ábrázoló képpel. 
Látható alul a város címere, nyitott 
városkapuval, ebből nő ki a nemzet 
fája, jelképezve Fehérvár szerepét 
a magyarság életében. A háttérben 
megtalálhatók a város jellegzetes épü-
letei: a Városháza, a Szent Anna-ká-
polna, a bazilika, a Püspöki Palota és 
a Prohászka-templom. Az alkotás fel-
ső részén pedig a felajánlás pillanata 
látható, amikor Szent István Szűz 
Mária oltalmába ajánlja a magyar 
nemzetet. Ez az aktus a történelmi 
feljegyzések szerint szintén Fehér-
váron történt, a király halála előtti 
napon” – mutatta be a műalkotás 
részleteit a polgármester.
Az Alba Regia mérete háromszor 
két méter. Éltes kora ellenére 
szerencsére kiváló állapotban van. 
Kivitelezésének érdekessége, hogy 
a felső rész halványabb, mint az 
alsó. Ez nem véletlen, szándéko-
san így készült, a szakértők szerint 
a földi világ és a mennyország kö-
zötti elmosódott határt érzékeltette 
ezzel a művész. Székesfehérvár 
polgármestere szerint a gobelin 
különleges kisugárzású darab, 
inspiráló hatású, éppen ezért a 
megtekintését a lehető legtöbb 
alkalommal lehetővé is teszik a 
nagyközönség számára.
„A polgármesteri irodát gyönyörűvé 
és teljessé különleges dolgok teszik. 

Ilyen a főtérre nyíló panoráma, a 
csillár, a város zászlaja, illetve ha ki-
tekintünk, Mujkó szobra. És ilyen ez a 
fantasztikus gobelin Pekáry Istvántól. 
Ennek az alkotásnak van egy fontos 
üzenete: ez a város több mint ezer éve 
itt van, minden nehézség és probléma 
dacára. Ha az embernek éppen olyan 
napja van, hogy nehezebb ügyeket 
kell intéznie vagy nagyobb a kihívás 
– amiből a mostani években kijut 
bőven – akkor ránéz erre a gobelinre 
és elgondolja, hogy ebben a több mint 
ezer évben mennyi probléma adódott 
a városban, mennyi megoldandó 
feladaton jutott túl Fehérvár. A jelen-
leginél nehezebb történelmi időszako-
kat is átélt a város, és most mégis itt 
vagyunk, itt beszélgetünk. Ez reményt 
ad, hogy most is megoldjuk a nehézsé-
geket, és túljutunk a rosszabb időkön! 
Számomra nagyon furcsa lenne ez az 
iroda a gobelin nélkül. Igyekszünk is a 
lehető legtöbb alkalommal megnyitni 
a Városházát mindenki előtt, hiszen 
ahogy a magyar nyelv pontosan 
kifejezi, ez nem a polgármester háza, 
hanem a város háza. Sok csoportot, 
köztük rengeteg diákot fogadunk, 
és a gobelin előtt mindenki megáll, 
rácsodálkozik, és hosszasan elmerül 
a rajta látható alakok, történelmi ese-
mények felfedezésében. Rengeteg fotó 
is készül. Ezekből az apró részletekből 
könnyű megállapítani, hogy nagy 
hatású alkotásról van szó, amely min-
denkiben emléket hagy” – összegezte 
gondolatait Cser-Palkovics András.
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A Királykúti esték következő rendezvényén a 
Királykút Emlékházban Jánoki-Kis Viktória Át-
lépsz velem a víz fölött című novelláskötetéről 
Bakonyi István irodalomtörténész beszélget a 
szerzővel október 27-én, csütörtökön 18 órától.

Építészmérnökként indult, aztán 
más irányba kanyarodott Jánoki- 
Kis Viktória pályája: úgy érezte, a 
tervezésben nem tudja megmutat-
ni magát, belső világát. Az iroda-
lom gyerekként is érdekelte, szülei 
példáját követve sokat olvasott. 
A váltás persze nem egyik nap-
ról a másikra történt: gyermekei 
születése után, a húszas évei végén 
kezdett el írni. Első novelláskötete 
a Magyar Napló Kiadónál jelent 
meg tavaly szeptemberben.

Slam poetry pályázatot hirdetett fiataloknak 
az Aranybulla Könyvtár. A versenyen 15 és 
25 év közötti, székesfehérvári vagy itt tanuló 
diákok vehetnek részt, akik vállalják, hogy a 
zsűri előtt elmondják a saját költeményüket. 
Jelentkezni november 18-ig lehet.

A slam poetry a rap és a költészet 
határán mozgó műfaj. Az Arany-
bulla Könyvtár versenyét olyan 
fiataloknak ajánlják, akik maguk 
is művelik ezt a fajta költészetet, 
és szívesen bemutatkoznának 
saját alkotásaikkal a zsűri előtt. 
Székesfehérvári vagy a városban 
tanuló fiatalok jelentkezését vár-
ják. A verseny témája: otthonunk, 
Székesfehérvár. A zsűri által elő-
zetesen kijelölt szavakat – arany, 
pecsét, nemes kiváltság, törvény 
– fel kell használni a költemény-
ben. A résztvevők kizárólag saját 
alkotásukat adhatják elő maxi-
mum három percben. Jelentkezni 
november 18-ig lehet, a versenyt 
pedig december 17-én rendezik 
meg. Az első három helyezett, 

Október 29-én, szombaton 16-tól 18 óráig 
szeretettel várják az érdeklődőket a Tökös 
lámpás délután című rendezvényre a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házba.

Tökfaragás, kézműves foglalkozás 
mellett felvonulás is lesz Maroshegy 
közeli utcáin. A belépő magában 
foglal egy darab tököt is, a faragó-
eszközöket azonban mindenki vigye 
magának! A jelmezben érkezőket kis 
ajándékkal jutalmazzák. A program 
bejelentkezéshez kötött, amit az 
info@ggmuvhaz.hu e-mail-címen 
lehet megtenni.

A Barátság mozi november 2-án egy olyan 
festő munkáiról készült filmet vetít, akiről 
több könyv és film is született.

Az életében el nem ismert, a magány-
nyal, betegséggel küzdő Vincent van 
Gogh képei halála után elképesztő 

Október utolsó hétvégéjén a tizedik Paál István 
Fesztiválra várja a nézőket a rendező Matolcsy 
Miklós Kulturális Egyesület. A Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori 
épületének színháztermében tizenkét csoport 
tizennégy előadását láthatja a közönség októ-
ber 29-én és 30-án, szombaton és vasárnap. A 
fesztivál ingyenesen látogatható.

Paál István amatőr színházcsiná-
lóként indult a pályáján, majd a 
hetvenes–nyolcvanas évek egyik 
meghatározó avantgárd színházi 
rendezője lett. 1980-ban Jászai 
Mari-díjjal tüntették ki. A róla 
el nevezett kétnapos, országos 
amatőrszínjátszó-találkozón – 
melynek célja, hogy bemutatkozási 
és megmérettetési lehetőséget biz-
tosítson a nem hivatásos színjátszó-
csoportoknak – az előzsűri döntése 
alapján tizenkét csoport vehet 
részt. Október utolsó hétvégéjén 
a Csokifalók Társulat, a Fehér Vár 
Waldorf Színjátszókör, a Felhőjárók 
Mozdulatszínház, a Kodócska 1.0 
és 2.0, a Kulissza Alkotóműhely, a 
PHWI-csoport, a Prospero Színkör 
(két előadással), az S. K. Junior, a 
Szabad Színház (két előadással), a 
Színpadka és a Teleki Diákszínpad 
bemutatóit láthatja a közönség.
A bemutatott darabokat idén is 
háromfős szakmai zsűri értékeli, 
melynek tagja lesz Kurta Niké 
színművész, Matuz János író-ren-
dező és Tarr Judit színművész. A 
fesztiválon hagyományosan az első 
három helyezett, valamint a legjobb 
rendezés, a legjobb női, illetve férfi 
alakítás és a legígéretesebb kezdő 
előadó kap díjat.

Október utolsó hétvégéjén a legkiseb-
bektől a felnőttekig várnak mindenkit, 
aki szeretne részt venni a Hiemer-ház 
halloweeni programjain.

A halloween kelta, római és ír-ke-
resztény gyökerekkel rendelkező 
hagyományai, népszokásai az elmúlt 
évtizedekben Nyugat-Európában is 
egyre népszerűbbé váltak. Az eredeti 
kelta hagyomány szerint október 31-e 
éjszakáján a holtak szellemei visszatér-
nek, és mivel a hitük szerint beköltöz-
hetnek az élőkbe, be kell csapni és el 
kell ijeszteni őket: elkészültek hát a 
töklámpások. A hagyomány az 1900-as 
évek elején Észak-Amerikában egyre 
népszerűbbé vált, eredeti szerepe ki-
egészült, napjainkban pedig leginkább 
a fesztiválokról, jelmezbálokról, tök-
faragásról és édességgyűjtésről ismert.
Október utolsó hétvégéjén, október 
28. és 30. között a Hiemer-házban 
most Kölyökhalloween és az évek óta 
népszerű kísértetséta várja a téma 
iránt érdeklődőket. A gyerekeknek 
szóló eseményen három boszorkány 
vezeti be a résztvevőket egy elvarázsolt 
műhelybe, ahol lélekital-készítés, 
varázsigemondás és szörnyteremtés 
várja őket. A rendezvényre a turiz-
mus.szekesfehervar.hu oldalon lehet 
regisztrálni. A kezdési időpont mind-
három nap 15 óra, 16.30 és 18 óra.
A felnőttek számára ismét meg-
rendezésre kerül a kísértetséta. A 
Hiemer-ház ezen az estén rémisztő 
oldalát mutatja be: hátborzongató 
történetek, jósda és egy-egy elfeledett 
házlakó borzolja a kedélyeket. A prog-
ram időtartama körülbelül egy óra, 
regisztrálni szintén a fenti címen lehet. 
A séta pénteken és szombaton egy-
aránt este hétkor és kilenckor indul.

 Halloween 

Halloween kicsiknek 
és nagyoknak

 Színjátszás 

Jubilál a Paál István 
Fesztivál

 Film 

Van Gogh napraforgói

 Tökfaragás 

Tökös lámpás délután

 Irodalom 

Könyvbemutató a 
Királykúton Rímfaragás 

Fiatalos kihívás

Jegyek a Vörösmarty Színházban és a www.arso.hu oldalon kaphatók.

Pókok, denevérek és szellemek várják a 
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központban is a vendégeket október 
31-én, hétfőn. A szervezők kézműves 
foglalkozásokkal, sok játékkal, édesség-
gel készülnek a délután érkezőknek, este 
hatkor pedig elektronikus zenével várják 
a szórakozni vágyó fiatalabb korosztályt.

népszerűségre tettek szert. Talán a 
legismertebbek közöttük a naprafor-
gós festmények, melyek sokak hét-
köznapjaiban jelen vannak egy teás- 
vagy kávéscsészén, egy esernyőn 
vagy éppen a kedvenc kispárnán.
A Napraforgók vonzásában című 
film az amszterdami Van Gogh 
Múzeum kiállítását mutatja be, 
melynek központi eleme a mű-
vész öt, közgyűjteményben őrzött, 
vázában álló napraforgókat ábrázoló 
képe volt. A dokumentumfilm sok 
kérdésre keresi a választ. Honnan a 
témaválasztás? Miért éppen ezeket 
a növényeket választotta a festő? 
Hogyan viszonyultak hozzá a van 
Goghot megelőző festőnemzedé-
kek? Milyen üzenetet hordoznak 
e sorozat képei? Mindeközben a 
nézők „bejárják” Amszterdamot, 
Tokiót, Philadelphiát, Londont és 
Münchent is. Mind az öt festmény 
olyan veszélyeztetett állapotban van, 
hogy valószínűleg sosem állítják ki 
őket így, együtt – a film azonban 
lehetőséget teremt arra, hogy egy 
virtuális tárlatvezetésen élvezhessük 
az általuk teremtett csodát.

valamint a helyi közönség által 
kiválasztott legnépszerűbb alkotó 
jutalomban részesül. A zsűri tag-
jai: Bokros Judit újságíró, Czinki 
Ferenc író és Gál Csaba költő.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Generációnk
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Eszterhai Katalin

08:25  Hitünk és életünk 
09:00  A szomszéd vár 

– ismétlés
09:30  Képes hírek
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Matuz János

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés 
19:55  FEHA19–DEAC-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:55  Híradó – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Matuz János

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:15  Képes hírek
15:35  Arató Antal, az 

örök könyvtáros
16:00 Mindenszentek
17:00 Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Pongrátz András

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Rossini: Stabat Mater
21:55  Híradó – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó
07:20  Paletta 
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Pongrátz András

08:20  Honvéd7 
08:50  Kezdőkör 
09:40  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:40  Diákszínpad: 

Makrancos Kata
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  FEHA19–DAB-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:55  Híradó – ismétlés
22:15  Képes hírek 

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Vershúron 2016

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek

17:55 Bajnokok városa 

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Köztér – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:20  Virtuózok

20:55  Portrék a Királykúton 

Buda Ferenccel

21:55  Híradó – ismétlés

22:15  Képes hírek 
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00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:20  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Arany János: Az 

eperfa alatt

16:25  Gorsium együttes

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Az emlékezők ünnepe

21:00  Nálatok mizu? – ismétlés

22:05 Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:50  Bajnokok városa
08:20  Városrészek titkai
09:25  Agrárinfó 
09:55  Együtt magazin
10:25  Fehérvári beszélgetések 
10:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
11:25  Fehérvári beszélgetések
11:55  Paletta magazin
12:25  Videoton-film 

Kárpátaljáról
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Közéleti és Kulturális 

Szalon Drahos Bélával 
és Altorjay Andrással

14:20  Honvéd7 
14:45  Fzikai kísérletek – 

Elektrosztatika
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Perczel Enikő

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Generációnk
19:40  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Két hang, két lélek
21:55  Út az újrakezdéshez
22:15  Hírek – ismétlés
22:20  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:40  Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  Bajnokok városa
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér
13:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:45  Családőrzők
14:15 Agrárinfó 
14:45  Városrészek titkai  
15:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Eszterhai Katalin

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Hitünk és életünk 

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Arconic-Alba 

Fehérvár–Kecskemét-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50  Darvas Iván-portré
22:15  A hét hírei – ismétlés
22:35  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: október 30. 20:20 Fehérvár—Kecskemét-kosárlabdamérkőzés
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Hétvégi programajánló 

Vendég: Ocsenás Katalin
12.10		 Ebédidő	
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kertészeti magazin 

Vendég: Németh László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi és Varga 
Zalán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek!
17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

– Városrészek titkai 
Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György
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08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási	lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről	

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Elfelejtett nemzedék 
Vendég: Aracsi Norbert 
forgatókönyvíró,	rendező

10.10  Párkapcsolati ismeretek 
Vendég: Fejér Kata

11.10  Dojo önvédelmi és távol-
keleti	művészeti	magazin	
Vendég:	Rétlaki	Gábor

13.10  Mindenszentek idején is 
biztonságban Vendég: 
Vörös Ferencné alezredes

14.10  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

14.30  Az vagy, amit megeszel! 
Vendég:	Szollár-
Kaczur	Beatrix

15.10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor	

17.10  Filmkocka Vendég: Pál 
Loránd, Kalmár Ádám 
és	Buda	Andrea

18.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	kalendárium,	
névnapok, aktualitások, 
érdekességek, 
programajánló

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

08.45  Mindenszentek, 
halottak napja Vendég: 
Tornyai	Gábor

09.10		 Természetesen	
egészségesen Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	
menhelyén	élő	kutyáknak	
Vendég:	Molnár	Tamásné

11.10  Ez itt az én hazám! 
Vendég: Oláh László

11.40		 Szabadidőben	Vendég:	
Novák Zsuzsa

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 
Pánczél Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig Vendég: 
Kiss	György

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 10. 29. SZOMBAT

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Aranybulla-emlékév 

2022 – érdekességek, 
különlegességek 
Magyarország 
történelméről,	az	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	
13.10  Illemtan Vendég: 

Óber László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

					 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Mérnök vagyok
17.10  Pénzügyi percek Vendég: 

Potolák	Gábor
18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

– Fejér megyei kastélyok 
és arisztokraták Vendég: 
dr.	Séllei	Erzsébet	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Internetes ügyeink 
Állandó	szakértőnk:	dr.	
Czenczi Anikó ügyvéd 
Műsorvezető:	Kiss	György

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.40  Mérnök vagyok 
12.10		 Ebédidő	
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
17.10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai Margó
18.00  Mindenmentes Vendég: 

Antal	Vali	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
12.10		 Ebédidő	
13.10  Környezetbarát 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz	Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.00		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi	

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
10.10  Útravaló
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed Attila
12.10		 Ebédidő	
13.10  A Városgondnokság 

műsora
14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba

17.10		 Gyógynövények	világa	
Vendég: Lencsés Rita

18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos
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Ne halogassuk a cserét!

Nem érdemes halogatni a gumicserét, mert amikor hirtelen beáll a hideg, tömegek rohanják meg a szakszervizeket!

kovácS Szilvia

Nyári gumi egész évben? Négy évszakos? 
Feltétlenül szükséges a téli gumi a hideg 
időben? Egy felmérés szerint sokan próbálnak 
spórolni a gumiabroncsok vásárlásakor, ez 
azonban veszélybe sodorhatja a közlekedőket 
és azokat, akiket szállítanak az autósok.

Bár még élvezhetjük a szép, napsü-
téses őszi napokat, hamarosan visz-
szaesik a hőmérséklet, csapadékos-
ra fordulhat az idő, ami közlekedési 
szempontból is feladja a leckét. A 
szakemberek szerint állandó hat-hét 
fokos hőmérsékletnél már tanácsos 
a nyári gumikat télire cserélni.
„A gépjármű használatában is vannak 
különbségek. Van, aki korán hajnalban 
megy dolgozni, amikor a téli gumi indo-
kolt, de lehet, hogy délután két órakor 
már plusz tíz-tizenöt fok van. Ez az 
átmeneti időszak ebből a szempontból 
nem egyszerű. Nagyon oda kell figyelni, 
hogy milyen abroncs van az autón, és 
annak megfelelően érdemes megválasz-
tani a sebességet! A téli gumi a nedves, 
lefagyott úton is sokkal jobb tapadást 
biztosít” – mondta el lapunknak 
Szilády Dezső szerviztulajdonos.
Ugyanakkor folyamatosan nő az 
érdeklődés a négy évszakos abron-
csok iránt, és egy felmérés ből az is 
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kiderült, hogy sokan vannak, akik 
a téli időszakban is a nyári gumik 
használatát kockáztatják meg. 
Bár sokan szeretnék megspórolni 
az abroncsok és a szerelés árát, a 
szakértő szerint ez balesetveszé-

lyes, a biztonságos közlekedésre 
érdemes áldozni!
„Az 1960-70-es években még nem 
beszélhettünk téli gumiról, akkor az 
emberek tudatosan megválasztották azt 
a sebességet, amivel hóban, fagyban is 
tudtak közlekedni nyári gumival. Egy 
biztos: a téli és a nyári gumi között 
öt-hat méteres féktávkülönbség is lehet, 
ami komoly sérüléseket okozhat!” 
Szilády Dezső azt tanácsolja, hogy 
inkább vásároljuk meg a megfelelő 
gumikat, mint hogy akár többmilli-
ós károkat kelljen fizetni.
Ugyanakkor érdemes figyelni arra 
is, hogy mindenki az utolsó pillana-
tig kivár, és amikor megjön a rossz 

idő, mindenki egyszerre szeretne 
gumit cseréltetni, ilyenkor azonban 
akár több hetet is várni kell!

Olajcserét időben!

Ha közelít az olajcsere ideje, érde-
mes mielőbb elvégeztetni, ugyanis 
a téli hidegindítások jelentős 
többlet-igénybevételt jelentenek a 
kenőanyag-részecskéknek az alacsony 
hőmérsékletről való felmelegedés, 
majd a visszahűlés miatt – mondta el 
lapunknak Decsi Péter, az egyik székes-
fehérvári olajcsereszerviz vezetője. 
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KocsiZoom: új autós magazin a 
Fehérvár Televízióban

Az autókülönlegességek visszatérő vendégek lesznek az új magazinban

SoMoS zoltán

SoMoS zoltán

Az új vezetőedző kinevezése után kiesett a Ma-
gyar Kupából a MOL Fehérvár, majd a bajnokság-
ban is újabb pontokat veszített hazai pályán.

„Lehet, hogy nincs olyan minőség a 
játékosokban, mint azt sokan gondolják. 
Tizenkét meccs után tizenkét pont, az 
felháborító és elfogadhatatlan! Teljes 
mértékben megértem a szurkolók csaló-
dottságát. Sok edző megfordult a Vidi-
nél az utóbbi időben, nem biztos, hogy 
mindig az edzőkkel van a probléma” 
– többek között ezekkel a szavakkal 
értékelt Huszti Szabolcs, miután a 
Vidi a Paks ellen az utolsó percek-
ben gólt kapott, és 1-1-re végzett.

Beszédet értő négykerekű, több jubileumi 
autócsoda, valamint új modellek korábbi 
nemzedékei – mindez a november elejétől 
kéthetente jelentkező KocsiZoomban. 

A rengeteg új autó között még 
mindig ott gurulnak szép szám-
mal a használtak is. A piros 
lámpánál pedig olykor egymás 
mellett áll meg egy modell két kü-
lönböző generációja. De vajon ezt 
tudják azok is, akik benne ülnek?
A Fehérvár Televízió új autós 
magazinműsorából biztosan meg-
ismerhetik a nézők pár gépjármű 
korábbi nemzedékét: „Nem min-
dig egyszerű megtalálni a megfelelő 
autót, amit szeretnénk bemutatni. 
Szerencsés esetben ismerősök hasz-
nálnak pont olyan négykerekűt, de 
amikor már a kapcsolatokkal sem 
megy, akkor bizony kezdődik a kuta-
tás. Erről is szó lesz a műsorban. De 
lesznek más témák is, mint például a 
BMW idén ötvenéves sportrészlege. 
A Honda Civic Type-R jubileuma 
pedig a gyári archív videóknak kö-
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Belelendül a Volán?Kivel van a gond?
SoMoS zoltán

Zsinórban jönnek a meccsek, egyre nagyobb 
a terhelés a fehérvári hokisokon. Igaz, a sok 
meccs arra is jó, hogy összeálljon a csapat.

Októberben kilenc mérkőzést 
játszott a Hydro Fehérvár AV19 (a 
tizedik, a Bécs elleni hazai meccs 
lapzártánk után ér véget), ezeken 
öt győzelem és négy vereség a 
mérlege. Érdekes, hogy itthon 
többször kapott ki, mint nyert, de 
alapvetően nem mondhatjuk, hogy 
nagy hullámvölgyek lennének a 
játékában. Sőt ha a múlt hét végi 
hazai rangadókat nézzük, inkább jó 
érzéseink lehetnek: a címvédő Salz-

Óriási forgalom Roy kapuja előtt, de nem lehetett megzavarni a fehérvári hálóőrtEdzenek, de a pályán is inkább csak erőlködnek a fehérvári játékosok
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szönhetően képileg gazdagon kerül 
feldolgozásra” – árulta el a műsor 
készítője, Szeifert Richárd.
Egy autót természetesen nem-
csak vezetünk, de azt fenn is 
kell tartanunk! Egyebek mellett 
a szervizelési tapasztalatokat 
is igyekszik körbejárni a műsor 

helyi szalonok szakemberei segít-
ségével. Az első adásban mind-
járt a Suzuki S-Cross elődjéről 
kérdezősködnek munkatársaink. 
Meglepetésként három nemzedé-
ket hozott össze a beszélgetéshez 
a kereskedés.
Adásainkban foglalkozunk még 

évfordulós vagy éppen búcsúzó 
modellekkel, de lesznek olyan 
különleges csemegék is, mint 
a Toyota Supra, az elegáns DS9 
vagy a semmivel össze nem té-
veszthető Hyundai Ioniq 5.
„Fél órába igyekszünk minél több 
tartalmat belesűríteni. Nem min-
denre kiterjedő, alapos tesztelés a 
célunk, inkább történeteken keresz-
tül akarjuk megmutatni, milyen volt 
és milyen most az autózás egy adott 
típussal” – fogalmazta meg az 
alkotók célját Szeifert Richárd. 

A KocsiZoom első évada november 
ötödikétől kéthetente, szombaton 
18.25-kor jelentkezik a Fehérvár 
Televízió műsorán, majd minden adás 
felkerül a csatorna Youtube-videói 
közé is. Az új epizódok között pedig fo-
lyamatosan készülnek rövid összefog-
lalók érdekes négykerekűekről, autós 
történetekről, melyeket kollégáink a 
Fehérvár Televízió Facebook-oldalán, 
az Instagramon, valamint az fmc.hu 
portálon is megosztanak. 

burg ellen óriási meccsen kapott ki 
6-4-re a Volán, úgy, hogy vezetett is 
két góllal, majd az utolsó harmad-
ban még tudott egyenlíteni. Ezen 
a találkozón, először a szezonban, 
meccs közben cserélt kapust Kevin 
Constantine, és a Horváth helyett 
beszálló Roy alaposan elkapta a 
fonalat. Másnap, a listavezető Linz 
ellen óriási bravúrokkal segítette 
2-1 es győzelemhez a fehérváriakat.
A Volán még Klagenfurtban és 
az Asiago otthonában is játszik a 
hónapban. A táblázaton a felső-
ház határán mozog, egyértelműen 
elérhetőnek tűnik, hogy az első 
hat között végezzen a csapat az 
alapszakaszban!

A múlt héten kinevezett vezetőedző 
irányítása alatt ez volt a második 
meccs, az elsőn a Puskás Akadé-
mia győzött Sóstón a kupában. A 
bajnokságban a fehérváriaknak 
ugyanannyi pontjuk van, mint a 
kiesőhelyen álló Újpestnek, így 
érthető, ha felmerül a felelősség 
kérdése. Huszti szavai alapján 
nemcsak az edzőkkel lehet gond. A 
Vidi legutóbbi négy trénere közül 
egyik sem dolgozhatott egy teljes 
szezonon át, ami felveti a megfelelő 
koncepció kérdését vagy a kivá-
lasztás felelősségét. Így vagy úgy, 
az őszi szezonból még négy meccs 
van, és nagyon mélyről kell felállnia 
a fehérvári csapatnak!



Stabil munkalehetőséget kínál a XOMOX Magyarország Kft. Székesfehérváron

 
                            • CNC marós
                          • CNC forgácsoló
                          • Összeszerelő
                          • Műanyagüzemi gépkezelő
                          • Gyártástámogató mérnök

                          • Versenyképes juttatási csomag 
                          + Cafetéria br. 32.500 Ft (belépéstől kezdve)
 • hosszú távú, stabil munkalehetőség
 •  100 %-os bejárási támogatás 
                          szerződéses járattal 

 vagy tömegközlekedés esetén 
 • Sportolási lehetőség támogatása 
 •  Családias hangulat
 • Egyedülálló technológia megismerése 
                           tapasztalt szakemberektől

®

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: hr-hungary@cranecpe.com. Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

Szeretnél hétfőtől péntekig, napi 8 órában dolgozni 
egy jó csapatban, multinacionális környezetben?

A XOMOX Magyarország Kft., mint az amerikai CRANE Co. vállalatcsoport integrált része, több mint 20 éve gyárt 
Magyarországon olyan ipari szerelvényeket, csapokat, melyek a vegyipari, gyógyszeripari és energetikai 

alkalmazások minőségi követelményeinek magas szintű kielégítésére alkalmasak.

AMIT KÍNÁLUNK:

NYITOTT POZÍCIÓINK:

SsangYong Korando
Készletről a Fábián Autótól

www.fabian.hu

SSANGYONG FÁBIÁN
8000 Székesfehérvár, Budai út 175.

Tel: +36 22 303 406

RÉSZLETEKÉRT KERESSE MÁRKAKERESKEDÉSÜNKET!

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
A SsangYong Korando vegyes CO2 kibocsátása: 175 – 197 g/km (WLTP); kombinált üzemanyag fogyasztása: 7,65 – 8,61 l/100 km (WLTP). A kép illusztráció.


