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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!

Néma koszorúzással emlékeztek meg a száznégy évvel ezelőtt aláírt padovai fegyverszünetről 
és az első világháborúban elesett magyar katonákról múlt csütörtökön este a Fekvő katona- 
emlékműnél. 1918. november 3-án írta alá Padovában az Osztrák-Magyar Monarchia az 
antanttal kötött fegyverszüneti megállapodást, ezzel az akkorra már szétesett államalakulat 
számára véget értek a harcok.                                                                                                           Sz. M. B. 

Idén is köszöntötte a városvezetés azokat a pedagógusokat, akik már több mint ötven évvel 
ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Nemzedékek nevelődtek, formálódtak a munkájuknak 
köszönhetően. Most arany-, gyémánt- és vasokleveleiket vehették át a Hiemer-ház Bál-
termében szerdán rendezett ünnepségen.                                                                                            R. H.
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Megújult a Balatoni út szervizútjaZöld konzultáció és az amerikai 
kampánypénz Novák Rita

LátRáNyi viktóRia

Elkészült a Balatoni úti szervizút rekonst-
rukciójának első üteme. A Vörösmarty tér és 
a Tolnai utca közötti szakaszon megújultak a 
közművek, a közvilágítás, az út és a járda bur-
kolata, valamint új parkolókat alakítottak ki.

Térkőburkolatos út és parkoló fo-
gadja múlt csütörtök óta azokat, 
akik a Balatoni úti szervizútra 
hajtanak. A Vörösmarty tér és 
a Tolnai utca közötti szakaszon 
befejeződött a felújítás. A burko-
laton kívül kicserélték a közmű-
veket és a világítást, valamint egy 
új, negyvenöt férőhelyes parkolót 

Zöld konzultációt indított az LMP – erről 
szombaton sajtótájékoztatón beszélt Székes-
fehérváron Ungár Péter, a párt társelnöke és 
Lángfalvi Attila, az LMP Fejér megyei területi 
szervezetének elnöke. Ungár Péter kérdésünkre 
elmondta: nem tudott arról, hogy Amerikából 
jött pénz Márky-Zay Péterékhez a kampányra. 
Az LMP-nek voltak egyéni jelöltjei, de az ő 
kampányukban ez a pénz nem jelent meg. 

Elindult a Zöld konzultáció, mellyel 
minél több embert szeretne meg-
szólítani az LMP. A székesfehérvári 
tájékoztatón elhangzott: az LMP valódi 
kérdéseket tesz fel az embereknek, és 
valódi problémákra próbál reflektálni, 
legyen szó a megújuló energiákról vagy 
az épületszigetelésről.
Lángfalvi Attila, az LMP Fejér megyei 

Amint a város pénzügyi helyzete engedi, folytatják a beruházást, és a szervizút másik fele is megújul

Ungár Péter székesfehérvári sajtótájékoztatóján elmondta: az LMP-nek nem jutott az amerikai 
kampánypénzekből
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Beiskolázási 
tájékoztatók

Néma főhajtás a Fekvő katonánál

Köszönet a pedagógusok munkájáért

RomháNyi aNikó

A képzésekről és a beiskolázási tudnivalókról 
tart tájékoztatónapot két fehérvári gimnázium 
is. A Vasvári és a Tóparti novemberben várja a 
leendő diákokat és szüleiket.

A járványidőszakot követően 
újra lehetőség nyílik arra, hoy 
személyesen tájékozódjanak az 
érdeklődők a Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium, 
valamint a Vasvári Pál Gimnázi-
um képzéseiről. A Tópartiban a 
négy évfolyamos és a művészeti 
képzésről november 15-én, ked-
den és november 23-án, szerdán 
17 órától tartanak előadást. A hat 
évfolyamos képzésről november 
16-án, szerdán 17 órától tájéko-
zódhatunk.
Beiskolázási tájékoztatót tartanak 
a Vasvári Pál Gimnáziumban is. 
November 15-én, kedden a hat 
évfolyamos, november 16-án, 
szerdán pedig a négy évfolya-
mos képzésről lesz szó. Mindkét 
napon két azonos előadás lesz 
16.30-kor és 18.30-kor.

területi szervezetének elnöke kiemelte, 
hogy öt kérdéssel foglalkoznak három 
témakörben. Az energiahatékonyság 
kiemelt ügy, így a napelemek és a 
szélerőművek létesítése is. A közösségi 
közlekedésben klímabérlet bevezetését 
szorgalmazzák, de Lángfalvi Attila a 
panelprogram jelentőségéről is beszélt, 
valamint arról, hogy minél kevesebb 
atomenergiát szeretnének Magyar-
országon. A konzultációt online is ki 
lehet tölteni.
Ungár Péter, az LMP társelnölke 

kérdésünkre megerősítette korábbi 
állítását: a kampány idején nem tudott 
arról, hogy Márki-Zay Péter mozgalma 
Amerikából csaknem kétmilliárd forin-
tot kapott. Ez a pénz nem jelent meg 
az LMP egyéni jelöltjeinek a kampá-
nyában. Ungár Pétertől kérdeztük azt 
is, hogy miért tartja dermesztőnek az 
ügyet. Válaszában kiemelte, hogy óva-
tosan kell arról beszélni, honnan jön a 
pénz: „Mind a kampány finanszírozásáról, 
meg arról, hogy honnan jön pénz, nagyon 
óvatosan kell beszélni! Nem is csak, hogy 
óvatosan kell beszélni, hanem óvatosan kell 
dönteni. Nagyon körültekintően kell ilyen 
dolgokban eljárni, és most kimondhatjuk a 
hét eufemizmusát: ez nem volt körültekintő 
az elmúlt időszakban!” 
A külföldi kampánypénzek ügyében 
egyébként sikkasztás és pénzmosás 
gyanújával nyomoz a rendőrség.

alakítottak ki a területen.
Farkas László, a városrész önkor-
mányzati képviselője szerint ez 
egy történelmi pillanat, hiszen 
itt évtizedek óta nem történt 
semmiféle felújítás. Az elkészült 
fejlesztés száznégymillió forintba 
került, és kizárólag önkormány-
zati költségvetésből valósult meg.
Cser-Palkovics András polgár-
mester elmondta: öt fát kellett 
kivágni a felújított szakaszon, 
egyet a beruházás miatt, négyet 
pedig azért, mert betegek voltak 
vagy balesetveszélyessé váltak. 
A pótlásról gondoskodik az 
önkormányzat.
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Biztosított az intézmények 
energiaellátása

A Kossuth utcai posta mindenképpen nyitva marad

LátRáNyi viktóRia

Átvállalhatja a november tizenkettedikétől 
átmenetileg bezáró öt székesfehérvári 
posta működési költségeinek egy részét 
a város önkormányzata. Cser-Palkovics 
András bízik a postahivatalok gyors újra-
indításában. A város polgármestere arról 
is tájékoztatta a fehérváriakat, hogy 
valamennyi önkormányzati intézmény 
energiaellátása biztosított. 

Hétfőn közösségi oldalán jelentet-
te be Cser-Palkovics András, hogy 
előrelépés történt a postahivatalok 
ügyében. Október végén derült 
ki, hogy a Magyar Posta ország-
szerte háromszázhatvannál is több 
létesítmény, köztük öt fehérvári 
postahivatal működését függeszti 
fel átmenetileg az energiaválság 
miatt november tizenkettedikétől. 
Néhány nap múlva Cser-Palkovics 
András levélben fordult a vállalat 
vezérigazgatójához, melyben a 
postahivatalok várható újranyi-
tásáról érdeklődött, egyúttal fel-
ajánlotta az önkormányzat anyagi 
támogatását is. 
A Fehérvár Televízió múlt heti 
Köztér című műsorában ezzel 
kapcsolatban kiemelte: „Nem 
mindegy, hogy egy átmeneti idő
szakról van szó, vagy adott esetben 
huzamosan erre kell felkészülnünk és 
berendezkednünk. Várjuk a Postától 
a hivatalos választ erre a kérdésre. 
Két dolgot felajánlottunk: ha azt a 
magyar és az európai uniós szabá
lyok lehetővé teszik, vagy amilyen 
formában lehetővé teszik, mi készek 
vagyunk tárgyalni egy esetleges 
rezsitámogatásról bizonyos posta
hivatalok működtetése esetén.”
A város polgármestere hétfőn 
már arról tájékoztatta a közvé-
leményt, hogy előrelépés történt 
az ügyben. Vargha Tamás ország-
gyűlési képviselő közbenjárásával 
találkozott Fónagy Jánossal. A 
Gazdaságfejlesztési Minisztérium 
államtitkára és Cser-Palkovics 
András megállapodott, hogy a 
Magyar Posta tárgyalásokat kezd 
az önkormányzattal az újranyitá-
sok dátumáról, valamint a pénz-
ügyi és jogi feltételekről.
A polgármester tájékoztatójából 
kiderült, hogy a szóban forgó pos-
ták fenntartási költségeinek egy 
részét átvállalná az önkormányzat 
a jövőben. Cser-Palkovics András 
szerint csak így lehet garantálni, 
hogy a kérdéses posták minél 
hamarabb kinyithassanak és mű-
ködhessenek. A megbeszéléseket 
a vállalat képviselőjével a lehető 
leghamarabb megkezdik, de mivel 
egy bonyolult folyamatról van szó, 
az előkészítés pár hetet igénybe 
vehet. A megállapodás arra is 
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Fertőtlenítik a város ivóvíztartályát

Takarítják és fertőtlenítik az ötmillió literes ivóvíztartályt az Öreghegyen. A Donát utcában 
még a nyolcvanas években építették azt a tartályt, ami biztosítja, hogy a csapokból meg-
felelő nyomással folyhasson a víz Székesfehérváron, és biztonságos háttérkapacitás álljon 
rendelkezésre. A hatalmas tartályt évente takarítják és fertőtlenítik, amit idén a napokban 
végeznek a szakemberek. Cser-Palkovics András polgármester Laczi Péterrel, a Fejérvíz  
vezérigazgatójával közösen nézte meg a karbantartási munkálatokat szerdán.                     R. A.
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ki fog terjedni, hogy intenzív 
tájékoztató- és oktatóprogramot 
kezdjen a város a Postával közö-
sen arról, hogyan lehet a lehető 
legtöbb postai ügyet – például a 
csekkbefizetést – online intézni. 
A polgármester arról is tájé-
koztatta a székesfehérváriakat, 
hogy a lefolytatott beszerzési és 
közbeszerzési eljárások eredmé-
nyeként megkötött szerződések 
révén az energiaellátás valameny-
nyi önkormányzati intézményben 
biztosított. 
A polgármester ezzel kapcsolat-
ban kiemelte: „Az elsődleges szem
pont az volt, hogy a korábbi nagy 
energiaszerződések lejártát követően 
is biztosított legyen a folyamatos 
villamosenergia és földgázellátás a 
kiemelt intézményekben – bölcsődék, 
óvodák, bentlakásos szociális intéz
mények, háziorvosi rendelők – ezért 
a közbeszerzési eljárás lefolytatása 
mellett egyik lehetséges megoldásként 
merült fel annak vizsgálata, hogy 
a közbeszerzési értékhatár alatti, 
kevesebb villamos energiát és föld
gázt vételező intézmények önállóan 
folytassanak le beszerzési eljárást, és 
önmaguk kössenek szerződést akár 
rövidebb időszakra is. Ezzel a lépés
sel volt garantálható az intézménye
ink működtetése.”
Az intézmények listáját és a díjté-
teleket is részletezi az a tájékoz-
tatóanyag, mely a város honlap-
ján, a szekesfehervar.hu oldalon 
elérhető.

Székesfehérváron az önkormányzati 
intézmények és középületek jelen-
tős része távhővel fűtött. A távhődíj 
az, ami alapvetően meghatározza 
az önkormányzat és intézményei 
rezsiköltségeit. Cser-Palkovics 
András a Fehérvár Televízió Köztér 
című műsorában elmondta, hogy 
az energiaválsággal kapcsolatos 
egyeztetéseken Balla György 
miniszteri biztost arról tájékoztat-
ta, hogy az érintett nagyvárosok 
számára a legnagyobb segítség 
az lenne, ha a távhődíj jelentősen 
csökkenne. Az idei távhődíj nagyon 
magas, hiszen 11,6-szorosa a 
korábbi árnak, ami súlyos költség-
növekedést eredményez. Az ehhez 
szükséges, ármegállapításra vonat-
kozó eljárását a Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivatal már 
elindította. „Ennek eredményét 
még nem ismerjük, de nagy jelen-
tőséggel bír a 2023. évi költségve-
tésünk szempontjából. Amennyiben 
a jövőbeli távhődíj megállapításra 
kerül, annak Székesfehérvárra 
gyakorolt hatásairól a közvéle-
ményt tájékoztatni fogom. Fontos 
azonban, hogy az önkormányzat 
pénzügyi stabilitásának megőrzése 
érdekében a jelenleg ismert árak-
kal, díjakkal és inflációval tudunk 
csak számolni. Intézkedéseinket 
ez alapján hoztuk és hozzuk meg a 
novemberi közgyűlésen is” – derült 
ki a polgármester összegzéséből.

Nézzék meg a Cser-Palkovics And-
rással folytatott beszélgetésünket 
a Fehérvár TV Youtube-csatornáján: 
indítsák el a videók közül a Köztér 
november harmadikai adását!
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Elkezdődött a felújítás a Rákóczi utcában. A beruházás keretében az északi útpályán kerék-
pársávot, a másik oldalon kerékpáros nyomvonalat hoznak létre. A munkák az időjárástól 
függően akár már a hónap végére befejeződhetnek. A korszerűsítés miatt a parkolók száma 
nem változik a területen, de a munkálatok idején nem lehet autóval megállni.                      R. A.

A palotavárosi tavak mellett huszonöt nagy körméretű, többször iskolázott pusztaszilt ültet-
tek el hétfőn. A  tíz-tizenkét méter magasra megnövő, alacsonyan elágazó, gyors növekedésű 
fa nagyon jól tűri a városi klímát. A fákat a Városgondnokság kertészmérnökei választották 
ki, beszerzésüket a Kyndryl Hungary Kft. finanszírozta.                                                                  R. A.
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Megkezdődött az őszi faültetés Kerékpársáv épül a Rákóczi utcában

Lesz díszkivilágítás!
Kiderült, mikor érkezik a város karácsonyfája

A hagyományokhoz hűen idén is ünnepélyes keretek között kapcsolják fel a hangulatos 
díszkivilágítást advent első hétvégéjén

Szabó mikLóS beNce

Egy fehérvári cég támogatásának köszönhetően 
most már biztos, hogy lesz adventi díszkivilágítás 
a belvárosi adventi vásárban, mely a korábbi évek-
hez hasonló számú kereskedővel, de csökkentett 
programmal indul november  utolsó hétvégéjén. A 
szerdai tájékoztatón az is kiderült, mikor érkezik a 
város karácsonyfája a Városház térre.

November elején már a város több 
pontján elkezdték felszerelni az idei 
adventi fényeket. Annak érdekében, 
hogy a LED-ek a karácsonyt megelőző 
négy hétben is a korábbi évekhez 
hasonlóan ragyoghassanak, a székes-
fehérvári Roneko Kft. tett felajánlást: 
egymillió forinttal támogatják a város 
idei adventi kivilágítását.
„Nehéz időszak van, a város pénzügyi 
gondokkal küzd, mivel megemelkedtek a 
költségei. A közgyűlés már bejelentette 
a spórolást. Mi úgy gondoltuk, hogy az 
adventi vásár idén se szenvedjen hiányt, 
ezért döntött úgy a cég vezetése, hogy egy
millió forinttal hozzájárulunk az adventi 
vásár villanyszámlájához” – mondta el a 
Fehérvár Televíziónak Nemes Ferenc, 
a Roneko Kft.tulajdonosa.
Ez a villanyszámla várhatóan 1,2 millió 
forintot tesz ki az adventi időszakban, 
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a díszkivilágítás összköltsége pedig 
2,5 millió forint lesz január elejéig.
„Ez a felajánlás nagyon jelentős támoga
tás! Ennek is köszönhető, hogy az idén is 
lehet adventi díszkivilágítás Fehérváron. 
Kicsit szűkebb programokkal, szűkebb 
helyen, de egy teljes karácsonyi vásárral 
együtt tudjuk azt a közösségi hangulatot 
megteremteni Székesfehérváron, ami 
ilyenkor megszokott” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András polgármester.
A vásárra már nagy valószínűséggel az 
ott áruló kereskedők is készülnek, hi-

szen a kihelyezett bódék licittárgyalá-
sa lezárult. Bozai István városgondnok 
elmondta, hogy az árusok és vendég-
látósok számát tekintve nem lesz 
változás a korábbi évekhez képest: 
„Köszönet illeti a fehérvári kereskedőket 
és vendéglátósokat, hogy a nyilvános 
licittárgyalást követően ugyanazzal a lét
számmal, ugyanazon faházmennyiséggel, 
az előző években megszokott színvonalon 
tudjuk az adventi vásárt megrendezni” – 
emelte ki Bozai István.
Mint a szerdai tájékoztatón kiderült, a 

város karácsonyfája november huszon-
egyedikén érkezik majd a belvárosba. 
Az ezt követő, első adventi hétvégén 
pedig ünnepélyes keretek között kap-
csolják fel a fényeket, amelyek – egy 
korábbi közgyűlési döntés értelmében 
– vízkeresztig világítanak majd.

A közvilágításon is 
próbálnak spórolni 

Azokban az utcákban is igyekszik 
spórolni a város, ahol már megtörtént 
a közvilágítás korszerűsítése. Ezt 
a munkát is a Roneko Kft. segíti – 
hangzott el a szerdai tájékoztatón. A 
Városgondnokság tavaly télen kor-
szerűsítette a fehérvári közvilágítási 
hálózat egy részét. A régi, hagyomá-
nyos izzókkal világító lámpafejeket 
LED-es világítótestekre cserélték, 
melyek már szabályozhatók. Így éjfél 
környékén, amikor már nincs nagy 
forgalom, az újonnan beszerzett 
lámpák áramfelvételét negyven- 
ötven százalékkal csökkentik, így 
harmadával kevesebbet fogyasztanak, 
fényerőben viszont ez az fogyasztás-
csökkenés alig lesz érzékelhető.
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Égetés helyett inkább komposztáljunk!
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Újabb két termékre 
terjesztik ki az árstopot

Továbbra is tilos égetni!

Látni és látszani!

PaPP bRigitta

kovácS SziLvia

Novák Rita

A tojással és a burgonyával bővítik az élelmi-
szerárstop által érintett termékek körét – dön-
tött a kormány. Gulyás Gergely Miniszterelnök-
séget vezető miniszter szerdai tájékoztatóján 
közölte: gazdasági és energetikai kérdésekről is 
tárgyaltak, és év végéig nem változik a gáz ára.

Újabb árstopról, extraprofitadóról és 
a gáz áráról is tárgyalt a kormányt 
– erről beszélt a szerdai Kormány-
infón Gulyás Gergely. A Miniszter-
elnökséget vezető miniszter el-
mondta: a legnagyobb probléma a 
szankciós infláció, amivel a magyar 
gazdaság is küzd. Elég volt bejelen-
teni a kilencedik uniós szankciós 
csomagot, máris emelkedett az ener-
gia ára. Amíg újabb és újabb szank-
ciók merülnek fel, addig szankciós 
infláció is lesz – hangsúlyozta.
A kormány célja, hogy a jövő év 
végére az infláció a mostani felére 
csökkenjen, ezért van a rezsicsök-
kentés és a benzinárstop, illetve a 
kis- és középvállakozások számára 
a kamatstop.
A kormány újabb két termékre kiter-
jeszti az árstopot. Ennek értelmében 
a tojás és az étkezési burgonya árát a 
2022. szeptember 30-i árszinten rög-
zítik, a nagybani piacok kivételével. 

Ősszel számos családi háznál zajlanak kerti 
munkák, és gyűlnek a lehullott falevelek is. 
Ha a nagy mennyiségű gallytól és levéltől 
szeretnénk megszabadulni, azt többféle 
módon is megtehetjük, égetni azonban 
Fehérváron továbbra is tilos!

Hétvégente sokan gyűjtik össze 
az ágakat, leveleket, azonban 
városunkban tilos azokat el-
égetni! Székesfehérváron a helyi 
rendelet alapján már a korona-
vírus-járvány előtt sem lehetett 

A rendőrség és a baleset-megelőzési bizottság 
jóvoltából péntek délelőtt mindenki ingyenesen 
juthatott hozzá a láthatóságot segítő fény-
visszaverő és világítóeszközökhöz. Az országos 
Light Friday akció célja a figyelemfelhívás és a 
közlekedésbiztonság erősítése volt.

A Németh László Általános Iskola 
ötödikesei voltak az első „vásárlók” 
a Fejér Megyei Baleset-megelőzési 
Bizottság standjánál: fényvisszaverő 
karperecet és láthatósági mellényt 
vettek a nulla forintos akciós termé-
kekből, ráadásként pedig hasznos 
információkat is kaptak a rendőröktől. 
Vasvári Szabolcs is tudja már, milyen 
fontos a láthatóság: „Azért fontosak 
ezek az eszközök, mert mostanában egyre 
sötétebb lesz, és ha ránk világítanak az 
autók lámpái, nem fognak minket elütni!”

Jól mutatnak a gyerekek a láthatósági mellényben. Kerékpáron lakott területen kívül kötele-
ző a használata, a városban pedig erősen ajánlott.
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A Light Friday elnevezésű akciót a 
Látni és látszani elnevezésű kampány 
keretében rendezi meg a rendőrség 
és a baleset-megelőzési bizottság 
évről évre, hogy felhívja a figyelmet 
a láthatósági eszközök használatá-
nak fontosságára. A fényvisszaverő 
és világítóeszközök ugyanis életet 
menthetnek – mondta el Illés Mihály 
rendőr alezredes, a Fejér Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság titkára: 
„Felhívjuk a közlekedők figyelmét arra, 
hogy az ősz beköszöntével megváltoznak a 
látási és az időjárási viszonyok, óraátál
lítás is volt, előbb sötétedik, nehezebben 
észlelhetők a gépjárművek, a gyalogosok 
és a kerékpárosok is.”
A Fehérvári Civilközpont előtti téren 
felállított standnál péntek délelőtt 
mindenki kaphatott láthatósági 
mellényt, kerékpárprizmát és lámpát, 
valamint fényvisszaverő karperecet is.

tüzelni, vagyis ha az országos 
környezetvédelmi törvény en-
gedélyezi is az égetést, Székes-
fehérvár akkor sem.
Az egyik legjobb megoldás az 
ágak, levelek megsemmisítésére 
a komposztálás. Emellett két-
hetente a családi házas öveze-
tekből elszállítják a zöldhulla-
dékot, a csalai hulladéklerakó 
telepen pedig bárki, bármikor 
elhelyezheti azt, ami a kertben 
nem kívánatos.
Sokan azonban nem törődnek a 
szabályokkal, és füstbe burkol-
ják környezetüket. A szabály-
szegők ötezer forintig terjedő 
helyszíni vagy tizenötezer 
forintig terjedő közigazgatási 
bírsággal számolhatnak.

A döntés december 31-ig érvényes, 
a többi árstoppal együtt. A rezsiárak 
kapcsán elhangzott: mivel az energia 
drágább lesz, magasabb áron tud 
vásárolni a kormány energiát, de az 
emelkedés nem jelenthet terhet a 
lakosságnak. A kormány továbbra 
is elkötelezett a rezsicsökkentés 
mellett, ezért január elsejétől sem 
emelkedik a rendszerhasználati díj: 
a most rögzített díjat kell a szolgálta-
tóknak alkalmazniuk.
Újságírói kérdésre válaszolva az ener-
giaárakkal kapcsolatban a miniszter 
elmondta: az árak az év végéig nem 
változnak, jövőre pedig azt szeretnék, 
ha csökkennének, de erre ígéretet 
nem tudnak tenni, mert mindenki 
folyamatosan szerzi be a gázt.
A kormány extraprofitadót vet ki 
a kiegyenlítőszolgáltatást nyújtó 
erőművekre. 2022-ben tizenhárom, 
2023-ban pedig tíz százalékban 
állapítják meg az adókulcsot.
Gulyás Gergely az uniós tárgya-
lásokkal kapcsolatban elmondta: 
Magyarország sokat tett, hogy a 
forrásokhoz hozzájuthasson. Elhang-
zott, hogy az Európai Unió újabb 
igényeket támasztott, de csak azokat 
tudják teljesíteni, amelyek nem 
ellentétesek az ország érdekeivel és a 
korábbi vállalásokkal.
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A Nemzeti Filmintézet filmszakmai 
döntőbizottsága a Blokád című filmet 
választotta ki tizennyolc alkotás kö-
zül, hogy képviselje Magyarországot 
a 95. Oscar-versenyben, a nemzet-
közi filmek kategóriájában.

A Blokád Seress Zoltán és ifj. 
Vidnyánszky Attila főszereplésével 
készült. Köbli Norbert írta a forgató-
könyvet. Rendezője Tősér Ádám. A főbb 
szerepekben még Tóth Ildikó, Gáspár 
Tibor, Márkus Luca, Sütő András, Végh 
Zsolt és Szacsvay László látható.

Film és történelem

Helyzetjelentés külhonból

A vetítést követően Haumann Máté és Seress 
Zoltán színészek meséltek a filmről, és osztot-
ták meg tapasztalataikat a közönséggel

Kerekasztal-beszélgetések, előadások színesítették a találkozó programját

LátRáNyi viktóRia

vakLeR LajoS

A Blokád című film közönségtalálkozóval egy-
bekötött vetítésén jártunk a hétvégén. A film 
az 1990-es, taxisblokádnak nevezett pucc s- 
kísérlet négy napjának történései mellett 
betekintést nyújt a háttérben zajló küzdel-
mekbe és a válságot kezelő, a demokráciáért 
küzdő miniszterelnök magánéletébe. A vetítést 
követően Seress Zoltán és Haumann Máté 
színészek meséltek a filmről, és osztották meg 
tapasztalataikat a közönséggel. 

Az 1990. októberi taxisbloká-
dot feldolgozó film néhány hete 
debütált. Hiánypótló alkotás, mely 
a rendszerváltás egyik szegmensét 
villantja fel, és remek diskurzus-
indító lehet. A Blokád szakít a 
magyar történelmi filmes hagyomá-
nyokkal, és egy klasszikus hőstörté-
netet igyekszik teremteni, emléket 
állítva Antall Józsefnek.
A történet két idősíkon játszódik: az 
1956-os forradalom, illetve az 1990-
es taxisblokád idején. Tősér Ádám 
rendező az események hátterét, a 
háttérben húzódó tárgyalásokat 
mutatja be, és a szereplők személyes 
vívódásait is megismerhetjük.
Az eseményeket főként Antall 
József szemszögéből látjuk. A 
világgazdasági változások kö-

Isten, haza, család, valamint Helyzetjelentések 
külhonból címmel immáron huszonharmadik 
alkalommal találkoztak a Vörösmarty Társaság 
székházában A Határon Túli Magyar Irodalom Nap-
jain a hazai és a külhonból érkezett írók és költők.

Múlt pénteki megnyitóbeszédé-
ben Bobory Zoltán, a Vörösmarty 
Társaság elnöke köszönetet mondott 
a város önkormányzatának és a tár-
saság tagjainak, hogy segítségükkel 
sikerült újra egybegyűjteni a határon 
túli irodalom nagyjait.
Lehrner Zsolt alpolgármester 
köszöntőjében örömének adott 
hangot, hogy Székesfehérvár és 
a Vörösmarty Társaság a magyar 
irodalom központi helyeként ismét 
otthont adhat a találkozónak.
A rendezvény első napján egy 
kerekasztal-beszélgetés keretében 
Szidiropulosz Archimédesszel, 
Kolczonay Katalinnal és Domonkos 
Lászlóval Bobory Zoltán beszélgetett 
a Trianoni Szemléről. Szidiropulosz 
Archimédesz a folyóirat főszerkesz-
tőjeként munkatársaival együtt 
évtizedek óta sokat tesz azért, hogy 
nemzeti sorstragédiánk történéseit új 
megközelítésben, hitelesen tárják a 
világ és a magyarság elé.
A pénteki program részeként a 
résztvevők Horváth Júlia Borbála A 
szociográfia műfaj elfeledettségéről 
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és szükségességéről című előadását is 
meghallgathatták. Ezt követően Kon-
dor Katalin moderálásával egy újabb 
kerekasztal-beszélgetésen vitatták 
meg a határon túli irodalom helyzetét. 
A diskurzusban Tari István újvidéki 
költő az orosz-ukrán konfliktus kap-
csán a délszláv háború emlékeit idézte 
fel, míg Vári Fábián László kárpátaljai 
költő az elmúlt időszak történéseiről 

osztotta meg gondolatait.
A rendezvény idén nemcsak az 
irodalom ünnepléséről szólt, hanem 
a megemlékezésről is, hiszen nem-
régiben kísérték utolsó útjára Lukácsy 
Józsefet, a Vörösmarty Társaság 
alelnökét. „A verandám előtt van egy 
orgonabokor. Amikor tavasszal kinyíl
nak a virágai, mindig úgy érzem, hogy 
elhunyt barátaim vannak ott körülöttem 

a virágokban. Jövő tavasszal újabb virág 
nyílik majd, amiben Lukácsy József 
lakozik számomra. Rá fogok emlékezni, ha 
kiülök a verandára” – búcsúzott Bobory 
Zoltán. A jelenlévők a Fehérvár Televí-
zió korábbi felvételeinek segítségével 
is emlékezhettek a társaság egykori 
alelnökére, a kiváló íróra, aki nélkül A 
Határon Túli Magyar Irodalom Napjai 
sem valósulhattak volna meg.

vetkeztében 1990-ben az olaj ára 
megduplázódott. A konfliktust az 
Antall-kormány által bevezetett 
drasztikus, hatvanöt százalékos 
benzinár-emelkedés váltotta ki. A 
taxisblokád során több ezer hazai 
taxis és fuvarozó vonult az utcára. 
Több napra megbénult Budapest 
és az ország több nagyvárosa. Ez 
volt a demokratikus Magyaror-
szág első nagy tömegtüntetése. 
Antall egyéni sorsába, személyes 
drámájába is betekinthet a néző. 
A miniszter elnököt a blokád előtti 
napon műtik nyirokcsomó-elválto-
zás miatt. Gyakorlatilag a kórházi 
ágyáról követi az eseményeket, és 

onnan igyekszik intézkedni, miköz-
ben várja szövettani eredményeit. 
Kirajzolódik Antall József és Göncz 
Árpád személyes konfliktusa, vagy 
éppen az SZDSZ blokádban betöl-
tött szerepe is fókuszba kerül.
Megismerjük a fiatal, szenvedélyes 
tanárt is, aki 1956-ban pályakezdő-
ként, az Eötvös gimnázium fiúosztá-
lyának osztályfőnökeként vonult ki 
tüntetni. Antall József a szabadság-
harc idején is kint volt az utcákon. 
Megismerjük Antall és Göncz 
találkozásának történetét. Majd An-
tallt a Gyorskocsi utcában vallatják, 
megfélemlítik, előzetesbe kerül, 
végül váratlanul kiengedik. Apja 
sokat tett a háború alatt a zsidókért, 
és azok közbenjártak érte. Antallt 
azonban eltiltják a tanítástól.
A filmben az idősebb Antall Józse-
fet Seress Zoltán játssza, és olyan 
átéléssel van jelen, hogy nem 
igazán marad kétség bennünk: 
valóban Antall Józsefet látjuk a 
vásznon. A közönségtalálkozón 
azt is elárulta Seress Zoltán, ho-
gyan találta meg a szerep. Kísé-
rőként érkezett a válogatásra egy 
barátjával, majd néhány nap múlva 
kereste meg a rendező, hogy rá 
gondolnak, és szeretnék megnéz-
ni. A jelenetek nagy részében egy 

kórházi ágyban látjuk, így a moz-
gásnak korlátozott szerepe volt a 
színészi játékban: „Megtanultam a 
színházban, hogy minden nehézséget, 
amivel találkozom a próbafolyamat 
során, örömként kell felfogni. Itt is 
ezt a technikát tudtam használni: a 
hiányból kell dolgozni, s bár ez nehéz 
és ijesztő, de mégiscsak öröm, mert 
szép feladat!” – mondta Seress 
Zoltán. Arról is beszélt, hogy a 
karakter megformálása során 
nem egyeztettek ifj. Vidnyánszky 
Attilával. Úgy érezte, ha hasonlóan 
gondolkodnak a szerepről, akkor 
lesz találkozási pont. 
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Lemezen a Mezőföld zenéje

Hazaszállnak a 
füstkarikák

Tűvel és fonállal

vakLeR LajoS

Újabb különleges és izgalmas produkcióval 
köszöntötte vasárnap a népzene és a néptánc 
barátait az Alba Regia Táncegyesület a Malom 
utcai Táncházban.

A most megjelent Bandázó – Me-
zőföld című lemezük bemutatója 
nem csupán egy koncert volt, 
nemcsak a közreműködő székes-
fehérvári kötődésű népzenészek 
adták elő a dalokat, de az Alba 

Együtt bandáztak

A Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház adott otthont szombaton Mitrovicsné 
Dvorszky Eszter textilművész kiállításmeg-
nyitójának, mely a 150. zsoltár gondolatával 
invitálja a látogatót: „Dicsérjétek az Urat 
dobbal és tánccal…” – valamint tűvel és fo-
nállal, teszi hozzá az alkotó. A tárlatot a ház 
igazgatója, Jakubek Tiborné köszöntője után 
Bolla Júlia ajánlotta a kézműves alkotások 
barátainak figyelmébe.                                  V. L.

Egy különleges hangulatú, reményről, 
honvágyról, újrakezdésről szóló estre invitálta 
a közönséget múlt csütörtökön az Öreghegyi 
Közösségi Ház. A Hazaszállnak a füstkarikák 
című műsorban egy 1956-ban kivándorolt 
fiatalember leveleinek részletei adják az alapot, 
melyeket Sáfár Mónika színművész édesapja, az 
1956-ban kivándorolt tizennyolc éves fiatalem-
ber a szüleihez írt a négy év alatt, amíg Francia-
országban tartózkodott.                                             V. L.
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Húszéves a Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzat

A Vujicsics együttes a horvát népzene gyöngyszemeit mutatta be

Jakubek Tiborné köszöntötte a megjelenteket

vakLeR LajoS

Vasárnap este a Szent István Hitoktatási és Mű-
velődési Házban köszöntötték a Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat megalakulásának huszadik 
évfordulóját. A jeles évfordulón a közösség tagjai 
a délszláv zene magyarországi képviselői, a 
Vujicsics együttes dallamaival ünnepelhettek.

Jakubek Tiborné, a fehérvári 
horvát közösség elnöke köszöntő-
jében visszatekintett a nemzetiségi 
önkormányzat megalapítására, és 
meghatározta a jövőben követen-
dő útjukat is: „Államalapító Szent 
István királyunk Szent Imre herceg
hez írt intelmeiben már gyermekét 
is figyelmeztette arra, hogy az a 
gazdagság, ami a Kárpátmedence 
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Regia Táncegyüttes, az ARAMI 
Pulutyka csoportja és Trenka 
Máté közreműködésével el is 
táncolták azokat.
Majoros Róbert, az Alba Regia 
Táncegyüttes és egyben a CD 
anyagának művészeti vezetője 
elmondta, hogy céljuk a lemez 
kiadásával a zenei élmény átadá-
sán túl az volt, hogy segíthessenek 
a táncegyütteseknek, táncpedagó-
gusoknak a mezőföldi táncokhoz 
való zenei anyag megtalálásában.

sajátja, a soknyelvűség, a hihetetlenül 
gazdag kultúra teszi a Kárpátmeden
cét egyetemessé. Elődeink törekedtek 
arra, hogy megőrizzék ezt, és mi is 
szeretnénk továbbvinni az örökséget!”
A Vujicsics együttes a magyar-
országi délszláv nemzetiségek, 
elsősorban a szerbek és a hor-
vátok népzenei hagyományait 
ápoló zenekar, mely 1974-ben 
alakult. Az együttes névadója 
Vujicsics Tihamér zeneszerző, 
népzene kutató, a zenekar egyik 
legfontosabb segítője volt, akinek 
halála után vették fel a nevét. Az 
együttes missziója töretlen: az 
anyaországon túl is megismertetni 
a sokszínű népi kultúra gyöngy-
szemeit. Eredics Gábor zenekar-

vezető bizonyos abban, hogy 
örökségüket megőrzik és tovább-
viszik: „Vujicsics Tihamér nevét 
viseljük, egy olyan zeneszerzőét, 
aki egy szerb papi család gyermeke 
volt, mégis a hazai horvát népzene 

legnagyobb gyűjtőjét tisztelhettük 
személyében. A baranyai horvát 
falvak sokaságából gyűjtötte dalait. 
Mindenütt szeretettel fogadták. Gyűj
teményét közreadta, közkinccsé tette 
szerte az országban a színpadon is.”
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A Széchenyi-kártya is segíti a 
vállalkozásokat

A Széchenyi-kártya nagyban segíti a 
vállalkozásokat a szankciós válságban. 
Erről a kormányszóvivő beszélt a közösségi 
oldalára feltöltött videójában.

A szankciók okozta válság és 
energiaár-emelkedés a vállalko-
zások életét is jelentősen megne-
hezíti. A magyar gazdaság ugyan 
növekedési pályára állt az elmúlt 
években, de most a brüsszeli 
szankciók tönkreteszik az európai 
és a magyar gazdaságot, illetve 
a vállalkozásokat – nyilatkozta 
Szentkirályi Alexandra kormány-
szóvivő. Sok vállalkozásnak 
egyszerűen a túlélés a cél. A 
szankciók miatt ugyanis egekbe 

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 
8 órában dolgozni egy jó csapatban, 

multinacionális környezetben? ®

 
                        • Műanyagüzemi gépkezelő
                          • CNC forgácsoló
                          • CNC marós
                          • Minőségellenőr

                           •  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	meg- 

	 ismerése	tapasztalt	szakemberektől

Amit kínálunk:

Nyitott pozícióink:

®

Jelentkezés	önéletrajzzal	az	alábbi	e-mail	címen:	
hr-hungary@cranecpe.com

Helyszín:	Székesfehérvár, Cseh utca 1.	(Sóstó	Ipari	Park)

Tápkeverő kezelő, Hegesztő-lakatos,
Traktoros, Szárítókezelő, 

Tehergépkocsivezető 
Mikrobuszvezető, Takarítónő

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) felvételt hirdet az 
ágostonpusztai telephelyére

munkakörök betöltésére.
A tápkeverő kezelő munkakör betöltésénél 

a szakmai gyakorlat előnyt jelent.
A hegesztő-lakatos munkakör betöltésének feltételei:

• Szakirányú  végzettség, a szakmai gyakorlat előnyt jelent.
A traktoros munkakör betöltésének feltételei:

• Szakirányú  végzettség, a szakmai gyakorlat előnyt jelent
A szárítókezelő munkakör betöltésénél előnyt jelent a 

szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat.
A tehergépkocsivezetôi munkakör betöltésének feltétele:

• D kategóriás jogosítvány, ADR vizsga előnyt jelent.
A mikrobuszvezető munkakör betöltésének feltétele:

• D kategóriás jogosítvány, előnyt jelent a 
lajoskomáromi, dégi,  középbogárdi lakóhely.

A takarítónői munkakör betöltésénél előnyt jelent az 
enyingi, mátyásdombi lakóhely és a saját gépkocsi.

Jelentkezni  a 06/30-9272-077  telefonszámon lehet.

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) pályázatot hirdet a 
Kiscséripusztai (Polgárdi–Kiscséripuszta) telephelyére

állattenyésztési  munkakörök
( fejő, borjúgondozó, elletős, ivarzó kifogó) betöltésére . 

A lepsényi telephelyére 
állattenyésztési, üszőgondozói  munkakör betöltésére. 

A munkakör betöltésénél előnyt jelent a 
gépkezelői végzettség és gyakorlat.

Jelentkezni  a 06/30-9272-076, 
vagy a 06/30-6636-912  telefonszámon lehet.

emelkedett a rezsi, a beszerzé-
si, a szállítói árak, magasak a 
kamatlábak, és a hitelfeltételek is 
szigorodtak. A talpon maradás-
hoz sok vállalkozásnak szüksége 
van forgóeszközre és energiahaté-
konysági fejlesztésekre, továbbá 
ezekhez olcsó és biztonságos 
hitelekre – hangsúlyozta a kor-
mányszóvivő. A kormány ezért 
úgy döntött, hogy a rezsitámoga-
tás, a vállalkozói kamatstop és a 
gyármentőprogram mellett rend-
kívül kedvező hiteltermékeket is 
biztosít a vállalkozásoknak.
A jövő év első félévében kezelési 
költség nélkül, a piaci kamatszint-
hez képest rendkívül kedvező, évi 

ötszázalékos ügyfélkamattal lesz-
nek elérhetők a Széchenyi-kártya 
hiteltermékei, a folyószámlahitel, 
a likviditási hitel, a mikrohitel, a 
Turisztikai Kártya, az Agrár Szé-
chenyi Beruházási Hitel, valamint 
az energiahatékonysági fejleszté-
seket támogató Széchenyi Zöld 

Jelentős igény volt a gyármentő programra. Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter emlékeztetett: a kormány célja az volt, hogy támogatást adjon 
azon vállalatoknak, amelyek energiahatékonyságukat növelni kívánják, és meg-
újuló energiaforrásokba fektetnek be. Tájékoztatása szerint a jelentkezést húsz 
perc után le kellett zárni, mivel százhatvannyolc vállalat kétszázmilliárd forintnyi 
igényt jelentett be ötszázmilliárd forintnyi beruházáshoz. További kétszáztizennégy 
vállalat megkezdte a regisztrációt – nekik a későbbiekben megadják a lehetőséget 
a pályázásra. A vállalatoknak négy hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a konkrét 
beruházásukat bemutatva benyújtsák támogatási igényüket. 

Beruházási Hitel.
A lépést Szentkirályi Alexandra egy 
újabb kormányzati támogatásnak 
nevezte a szankciós válságban, 
mellyel nem egyszerűen a túlélés-
ben szeretnék segíteni a vállalko-
zásokat, hanem a magyar emberek 
munkahelyeinek megőrzésében is. 



A Bónusz Magyar Állampapír egy évben négy kamatperiódussal rendelkezik, az adott kamatperiódusra irányadó éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis 
megegyezik a kamatperiódus kezdőidőpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel 
súlyozott számtani átlagával, ami a 2025/N sorozat első kamatperiódusa esetében 10,32%. A kamatprémium mértéke 1%. Az adott kamatperiódusra vonatkozó éves kamat megállapítására 
az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző negyedik munkanappal kerül sor. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi 
kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Bónusz 
Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek 
kell felmérnie. A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek 
megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon.

az els
kamatperiódusra*

AKK_Bonusz_216x288_0928.indd   1 2022. 09. 29.   10:18:35
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Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten olyan erőt és támogatást is a magadénak tudhatsz, ami 
korábban elérhetetlennek tűnt. Elsősorban a vágyaidra koncentrálj! 
Minden helyzetben megállod a helyed.
 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Elsősorban a becsület, a hivatástudat és a szervezés szerepel 
a szótáradban. Tegyél meg mindent szívből, és tervezd meg 
minden lépésedet! Hivatásodban akkor tudsz eredményes lenni, 
ha előrelátó vagy. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Semmiből nem engedsz. Mérlegre kellene tenned a hivatásodat és az 
otthoni teendőket, de képtelen vagy választani. Partnereddel érzelmi 
konfliktust okozhat a makacsságod. Hallgass a szívedre, és szervezz 
családi programokat! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Születési jegyedre jellemző a szilárdság. Ezen a héten nemcsak 
stabilan állsz a lábadon, hanem konokul ragaszkodsz is nézeteidhez. 
Elképzelhető, hogy valakiben megrendül a bizalmad.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Minden ötleted valóra válhat. Hogy mi kell hozzá? Bátorság 
és hit önmagadban! Olyan szakasz áll előtted, amikor nincs 
lehetetlen. Vállald bátran a reflektorfényt, és állj ki a nyilvá-
nosság elé! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Négy égitest is támogatja a kapcsolataidat. Elsősorban az új ismeret-
ségek lesznek fontosak. Fogadd nyitottan az embereket! Ebben az 
időszakban te lehetsz az irányító., de belefuthatsz néhány illúzióba is.
 2022. nov. 10.–nov. 16.
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Királyvíz Mintabolt, Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2.
Tel/fax: 06-22-506-481, info@albamineral.hu

Készüljünk együtt, hogy kényelmesen,
hátradőlve várjuk a telet!

Királyvíz Mintabolt, Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2.
Tel/fax: 06-22-506-481, info@albamineral.hu

Egyedi akciónk érvényes megjelenéstől 2022. 12. 31-ig.

Glicosam fagyálló AKCIÓ!
Koncentrátum -72 °C
EXTRA nettó egységár: 750 Ft / kg
(20 kg-os esetén)

              
               ALU G12 koncentrátum -72 °C
              EXTRA nettó egységár: 820 Ft / kg
              (20 kg-os esetén)

Téli szélvédőmosó 5 literes kiszerelésben
nettó 390 Ft / liter

 Szent Márton, hazánk védőszentje

Jóságáról már élete során is legendák keringtek

RomháNyi aNikó

November tizenegyedike Szent Márton napja. 
Tours-i Szent Márton Pannónia provinciában 
született, Tours harmadik püspöke. Franciaor-
szág egyik legismertebb keresztény szentjévé 
vált, de Szent Márton a szülőföldjének, Ma-
gyarországnak is védőszentje. A középkorban 
Magyarországon Szűz Mária után Szent Márton 
tiszteletére szentelték a legtöbb templomot, 
és települések egész sorát nevezték el róla.

A legenda szerint Szent Márton a 
Római Birodalom Pannónia tarto-
mányának Savaria (a mai Szombat-
hely) nevű városában látta meg a 
napvilágot 316-ban vagy 317-ben. 
A császár katonájaként szolgáló 
Márton a franciaországi Amiens 
városában egy hideg téli estén 
odaadta meleg köpenyének felét 
egy koldusnak. Aznap éjszaka 
álmában megjelent Jézus, a koldus 
alakjában. Innentől kezdve pedig 
fordulat állt be Márton életében: 
Isten szolgálatába állt.
Jóságáról már élete során is 
legendák keringtek, s az alázatos 
misszionáriust püspökké akarták 
szentelni. A monda szerint, mikor 
ennek hírét vette, az érte jövő kül-
döttek elől a ludak óljában bújt el. 
A szárnyasok azonban gágogásuk-
kal, szárnyuk verdesésével óriási 
zajt csaptak, így elárulták Már-
ton rejtekhelyét. Végül Mártont 
371-ben püspökké szentelték, és 
haláláig, 398-ig Tours-ban segítette 
a rászorulókat.
Szent Márton a szülőföldjének, 
Magyarországnak is védőszentje, 
ami több tényezőből ered. Egyrészt 
a hagyomány szerint hazánk föld-
jén született, másrészt a közép-
korban a tours-i püspök a királyi 
hatalom, a királyság védőszentjévé 
vált, így Szent István a lázadó 
Koppány elleni csatájában az ő 
támogatását kérte. A győzelem 
után Márton az Árpád-ház, majd 
a magyar királyok patrónusa és 
Magyarország védőszentje lett.
A középkor egyik legnépszerűbb 
szentjét ünnepeljük tehát novem-
ber tizenegyedikén, de Márton 
napja nem csak erről szól: az egyik 
leggazdagabb néphagyományokkal 
bíró napja a magyar folklórnak. A 
Márton-napi népszokások egyrészt 
az év végéhez, a mezőgazdasági 
munkák befejeződéséhez, illetve 
az advent közeledtéhez kötődnek.
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A római időkben november tizen-
egyedike a téli évnegyed kezdő-
napja volt, ekkor az új termésből 
és az újborból tartottak nagy 
lakomát. Általában ludat, vagyis 
a hadisten, Mars szent madarát 
fogyasztották. Ebből lett népies 
szófejtéssel „Márton madara”. 
November tizenegyedike viszont 
más tényezők miatt is fontos volt 
a nép számára, hiszen ez volt az 
a nap, mikor végleg befejeződtek 
az aratások és szüretek, a mun-
kások megkapták hőn áhított 
bérüket, hozzá pedig egy alaposan 
meghizlalt libát is, amit ajánlatos 
volt azon nyomban elfogyaszta-
ni, tekintve, hogy másnap már 
kezdődött a negyvennapos böjt. 
Ám nemcsak a liba került ekkor az 
asztalokra, hanem először lehetett 
megkóstolni az újbort is.
A tapasztalat szerint Szent Márton 
napja körül legtöbbször elromlott 
az idő, és leesett az első hó. A népi 

hagyomány úgy tartja, ha Szent 
Márton fehér lovon érkezik, azaz 
Márton napján esik a hó, akkor 

enyhe tél lesz, amennyiben barna 
lovon nyargalász, akkor kemény, 
havas télre számíthatunk.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Neked ebben az időszakban is a társaság az első. Ennek ellenére most 
inkább maradj ki a zajosabb rendezvényekből! Óvnod kell a szemé-
lyes szférádat, és egy kilengés kárt okozhat a megítélésedben! 
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egy kicsit elhanyagoltnak érzed magad. Unatkozol. Nem adódik 
olyan esemény, ami felpezsdíthetné a napjaidat. De nézd a jó olda-
lát, így legalább jut időd egy kis meditációra!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Eljön végre az idő, amikor sok dicséretet kapsz. Ez elsősorban 
a hivatásod területén lesz jellemző. Értékeld, hogy mások, 
akár kollégák, akár a feletteseid pozitív jelzőket használnak, ha 
felmerül a neved!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Te vagy a hónap ünnepeltje! Minden jó tulajdonságodat előtérbe 
hozza az előtted álló időszak. Kreatív leszel, és intellektuálisan sem 
kell szégyellned magad!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egész évben érzed a változás szelét. Bátran fogadd el az összes 
adódó lehetőséget! Amennyiben a vágyaid nem hétköznapiak, ta-
láld meg a módot, hogyan lehetne azokat elfogadtatni másokkal!

Halak 2. 19. – 3. 20.

A legjobban a spontán helyzetek végződnek. Te csak ússz az árral! 
Nem kell mindent elemezni, és főleg nem kell mindenen rágódni! 
Valami nem alakult a kedved szerint? Azon változtatni már 
úgysem lehet!   

 Vigasság 

Mesés előadás

 Gasztronómia 

Szent Márton-napi 
ünnepség

 Koncert 

Hangverseny a Szent 
Koronáról

 Operett 

Minden csak komédia!
 Előadás 

Rejtő nyomában

 Évadzáró 

A felderítők napja

Operett- és sanzonestre várják a műfaj iránt 
érdeklődőket november 12-én, szombaton a 
Krisztus Király Plébánia Közösségi Házba.

Zemlényi Eszter tanítványai adnak 
koncertet november 12-én, szombaton, 
melyen operett- és musicalslágerek, 
sanzonok, kuplék, illetve a magyar 
táncdalok remekei csendülnek fel. Az 
előadók: Bohár Nikolett, Csizmazia 
Zsolt, Danka Rosić, Forrai Zsófia Anna, 
Pomsár-Bűdi Zsófia, Rumony András, 
Schindler Máté, Zátrok Anna, Zorica 
Brkljač, Baja Mónika – zongora, Csiz-
mazia Zsolt – gitár. Az est rendezője 
Bojtos Luca. A belépés ingyenes.

Beethoven és Erkel Szent Istvánról és a Szent 
Koronáról szóló műveiből összeállított hang-
versenyre várják a nagyérdeműt. Az ingyenes 
koncert a Ciszterci templomban lesz november 
12-én, szombaton 19 órakor.

Felcsendül Beethoven István király nyi-
tánya, melyben magyar témák, köztük 
Bihari János egyik dallama is hallható. 
Elhangzik továbbá két Erkel-mű, a 
Magyar Cantaté, melyet 1867-ben mu-
tattak be, valamint részletek az István 
király című operából, mely Erkel egyik 
utolsó operája. Az est karmestere, 
Csányi Valéria a mű jellemző részletei-
ből szerkesztett válogatást. A hang-
versenyen fellép a Primavera Kórus, 
valamint az István Király Operakórus.

Újabb rendezvényt tart a Mathias Corvinus 
Collegium Székesfehérváron: ezúttal A Száhel 
migrációs válsága és a magyar katonai szerep-
vállalás címmel hallhatnak előadást november 
15-én a Király soron.

A Száhel napjainkra Földünk egyik 
legjelentősebb válságzónájává vált, 
ahol együtt van jelen a túlnépe-
sedés, a klímaváltozás, az etnikai 
konfliktusok és a dzsihádista cso-
portok előretörése. Mindezek nagy-
ban hozzájárulnak a térség desta-

Bemutató, előadások és kiállítás is várja a láto-
gatókat november 13-án, vasárnap Pákozdon.

Évadzáró programként A fel-
derítők napjára kerül sor novem-
ber 13-án, vasárnap 10 órától a 
pákozdi katonai emlékparkban. 
A hagyományok szerint közre-

Ismét megrendezi Szent Márton-napi ünnep-
ségét a Fehérvári Polgárok Egyesülete. A Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Házban az 
ünnepi műsor mellett ludaskása- és újbor-
kóstolás is várja a vendégeket.

Előadással és kóstolással egy-
bekötött Szent Márton-napi 
ünnepséget szervez a Fehérvári 
Polgárok Egyesülete. Számos 
programmal várják a részt-
vevőket: a Szent Imre Óvoda 
diákjainak műsora után Tornyai 
Gábor atya tart előadást Szent 
Márton életéről, valamint a 
Hermann László Zeneiskola 
diákjai Kneifel György irányítá-
sával zenélnek. A rendezvényen 
szokás szerint ludaskása- és 
újborkóstolás is várja a ven-
dégeket. Az ingyenes program 
november 11-én, pénteken 13 
órakor kezdődik.

Márton-napi programok lesznek a hétvégén 
Csalán és Kisfaludon. Az érdeklődők kézmű-
veskedhetnek és egy mesés, táncos előadást 
is megnézhetnek.

Csalán és Kisfaludon is érdekes 
programok várják a kicsiket és 
nagyokat a hétvégén. November 
11-én, pénteken 17 órakor a Csalai 
Közösségi Térben elevenítik fel a 
Márton-naphoz kapcsolódó ha-
gyományokat. A résztvevők ludas 
lámpásokat készíthetnek befőttes-
üvegből – a külső dekoráció a kreati-
vitáson múlik. A szükséges alap-
anyagokat a szervezők biztosítják.
A népzene és a néptánc jegyében te-
lik november második vasárnapja a 
Kisfaludi Közösségi Házban: délelőtt 
tíztől a térségi és országos népzenei 
minősítő fellépőinek műsorait él-
vezheti a közönség, délután négytől 
pedig a Márton-napi hagyományokat 
is felelevenítő zenés, táncos program 
várja a családokat. November 13-án 
16 órától örömtáncolni hívják a 
közönséget. A belépés mindegyik 
programra ingyenes.

működnek a Magyar Ejtőernyős 
Felderítő Katonai Hagyomány-
őrző Baráti Kör tagjai. A prog-
ramok 10 órakor kezdődnek, 
ekkor koszorúzzák meg Gyuricza 
Béla emléktábláját, majd előa-
dás következik Horthy Miklós 
el feledett diverzánsai – A Test-
nevelési Szaktanfolyam története 
címmel. Láthatják a részvevők A 
csend harcosai és A feladat című 
filmeket, illetve Zsig Zoltán Jég 
alá, a mélységbe című előadá-
sát is meghallgathatják. Jó idő 
esetén katonai műveleti bemu-
tatót is figyelemmel kísérhetnek 
a résztvevők, majd délután négy 
órakor ünnepélyes zászlólevonás-
sal zárják az évadot.
Egész nap várja a látogatókat egy 
kiállítás, mely a felderítőalakula-
tok által használt felszereléseket, 
fegyverzeteket mutatja be. Meg-
felelő időjárási körülmények ese-
tén a vállalkozó kedvű látogatók 
közreműködésével ejtőernyő-lob-
bantás is lesz. A belépés ingyenes.

bilizációjához, ami miatt százezrek 
hagyják el lakóhelyüket, részben 
Európa felé indulva. Miként lehet 
megbirkózni a régió kihívásaival, 
és hogyan segíthet ebben a Magyar 
Honvédség szerepvállalása? Erre 
a kérdésre keresi a választ Marsai 
Viktor, a kollégium Migrációkutató 
Intézetének kutatási igazgatója.
Az előadás november 15-én, kedden 
17 órakor lesz a Király sor 30. szám 
alatt. Az eseményen történő részvétel 
ingyenes, azonban regisztrációhoz 
kötött: https://tinyurl.com/MCCSZF-
VAR1115Marsai
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A méhek és az ember

Fiatalokat a repülésbe!

Szabó mikLóS beNce

Rába heNRietta

A méz pozitív élettani hatásairól és a méhekről 
tartott ismeretterjesztő előadást múlt hét 
csütörtökén az Öreghegyi Közösségi Házban 
Antal István. A méhészmester megkongatta 
a vészharangot: az elmúlt két évtizedben – 
részint az éghajlatváltozás miatt – a vadon élő 
beporzók negyven százaléka tűnt el.

A méhészmester több mint három 
évtizede foglalkozik a létfontosságú 
rovarokkal, és fontosnak tartja, 
hogy tudását másoknak is átadja: 
„Nagyon fontos, hogy ezeket a beporzó
rovarokat megismerjük, és egy kicsit 
közelebb kerüljünk hozzájuk! Ez egy 
titokzatos világ, sok mindent nem 
tudnak róluk az emberek. A méhekről 
is általában csak annyit, hogy mézet 

Ismét honvéd kadétok érkeztek a börgöndi 
repülőtérre. Mivel az őszi időjárás kevésbé 
alkalmas a repülésre, ezúttal elméleti oktatás, 
múzeumi foglalkozás várta a diákokat.

Vitorlázó repülőgéppel is ismerked-
hettek, bele is ülhettek az Árpád 
Technikum diákjai a Fiatalokat a 
repülésbe! elnevezésű rendezvényen. 
Az Albatrosz Repülőegyesület nem 
első alkalommal nyújt lehetőséget a 
kisebbeknek és nagyobbaknak, hogy 
bepillantást nyerjenek a repülés rej-
telmeibe. Óvodás, iskolás, középis-
kolás csoportokat is fogadnak időről 
időre, hogy felkeltsék a gyermekek, 
diákok érdeklődését a repülés iránt.

 Az élet fenntarthatósága érdekében pótolni kell a vadon élő beporzókat, ha arról van szó, 
házi méhekkel – hívta fel a figyelmet a méhészek fontosságára Antal István

A nap során a kadétok megismerkedhettek a vitorlázó- és a motoros repülés alapjaival, 
megismerhették a készülő, Nemere típusú vitorlázó repülőgépet, láthatták a magyar katonai 
repülés első sugárhajtású vadászgépét, és egy szimulátor segítségével pilótaként is kipró-
bálhatták magukat
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Fontos a védőoltás!

Bordalok Csókán

Nem feledjük ötvenhat hőseit!

kovácS SziLvia

Idén erős influenzaszezonra számíthatunk, és 
még a koronavírus is jelen van a környezetünk-
ben. Ráadásul Amerikában újabb alvariánsok 
fertőznek. Szakemberek szerint ismét ajánlott 
lehet a maszkviselés, ha el akarjuk kerülni a be-
tegségeket, az influenza elleni oltás beadatása 
pedig ezúttal is erősen ajánlott!

Az elmúlt hetekben jellemző 
stagnálás után országszerte ismét 
emelkedést mutat a szennyvízben 
a koronavírus örökítőanyagának 
koncentrációja – közölte a Nemze-
ti Népegészségügyi Központ. Ezért 
továbbra sem érdemes félvállról 
venni a vírus jelenlétét. Ráadásul 
Amerikában megjelent két omik-
ron-alvariáns is, melyekre nem ad 
választ az emberi immunrendszer.
De nemcsak a koronavírus, az 
influenza vírusa is fenyeget az 
idén. A szakemberek hangsúlyoz-
zák: ebben a szezonban különösen 
fontos a védőoltás beadatása.
„Aki évről évre felveszi az influenza 
elleni védőoltást, annak az összes töb
bi légúti kórokozóra is jobban reagál 
az immunrendszere. A járványidő
szaknak van egy nagy tanulsága: sok
kal inkább megtanulták az emberek, 
hogy minden légúti infekciót akár 
tünetmentesen is tovább tudunk adni 
tüsszentéssel, köhögéssel, így könnyen 
megfertőződhet olyan, veszélyeztetett 

Mindenkinek ajánlott az influenza elleni 
oltás beadatása!

A székesfehérvári Köfém Nyugdíjasklub férfikara a Vajdaságban lépett fel. Csókán tartották 
az In vino veritas nevű kórustalálkozót, ahol a fehérvári férfikórus – Mihály György karnagy 
vezetésével – bordalokkal lépett fel nagy sikerrel. A Noé-hegyi Szent István Borrendet Simon 
József vezetőségi tag képviselte a rendezvényen.                                                                              R. A.

Mécsesgyújtással emlékeztek a fehérváriak az ötvenhatos mártírokra a nemzeti gyásznapon. 
1956. november 4-én a szovjet hadsereg támadást indított Budapest és a nagyobb városok 
ellen, vérbe fojtva a forradalmat. Ezen a napon országszerte megemlékezünk mindazokról, 
akik életüket áldozták a magyar szabadságáért. Az Országalmánál tartott csendes főhaj-
táson számos fehérvári emlékező mellett részt vett Vargha Tamás országgyűlési képviselő, 
Cser-Palkovics András polgármester és Spányi Antal megyés püspök.                                       R. A. 
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Józsa Dávid, az egyesület alelnöke 
lapunknak elmondta: „A kadétok 
részt vehetnek egy külön programon 
is, a Honvédelmi Sportszövetséggel 
közösen szervezett repülős kadét
táborban, ami nyáron van. Ez egy 
egyhetes program. Ott a repülést is 
kipróbálhatják. Most pedig a repülő
múzeumunkkal, a repüléstörténeti 
gyűjteményünkkel, illetve a hangárban 
a repülőeszközökkel ismerkedhetnek.”
Az új hangár az idén valósult meg. 
Ideiglenesen itt kapott helyet a 
repüléstörténeti múzeum, melyben 
elsősorban Börgöndhöz kötődő 
légi járműveket tekinthetnek meg 
a látogatók – tudtuk meg Szilády 
Dezsőtől, az Albatrosz Repülőegye-
sület elnökétől. 

ember is, akinek ez akár az életébe is 
kerülhet” – mondta el lapunknak 
Mosolygó Éva háziorvos.
Az oltóanyagok leszállítása 
befejeződött, minden háziorvos-
hoz eljutottak a vakcinák. Rusvai 
Miklós virológus nyilatkozata 
szerint még az is előfordulhat, 
hogy nemsokára újra kötelező lesz 
a maszkviselés, például a tömeg-
közlekedési eszközökön, illetve 
egyes közintézményekben, amit 
addig is érdemes megfontolni, ha 
nem szeretnénk fölöslegesen akár 
heteket is ágyban tölteni.

hoznak és szúrnak, de többet nem” – 
kezdte előadását Antal István.
Pedig a méhek nélkül nincs élet, 
ők és más beporzófajok létfontos-
ságúak a környezet és a gazdaság 
számára is. Háziasításuk hatezer 
évvel ezelőtt kezdődött, azonban 
az elmúlt két évtizedben nem 
fordítottunk rájuk kellő figyelmet: 
„Szomorú tény: az elmúlt húsz évben a 
vadon élő beporzók negyven százaléka 
kipusztult. Ezek hiányoznak az öko
szisztémából. Amikor a városainkban 
arról beszélünk, hogy méhlegelőket és 
méhhoteleket készítünk, ezeknek igenis 
van létjogosultsága! Igenis kell velük 
foglalkozni, hogy a probléma előtérbe 
kerüljön, és ismét jótékony hatással le
hessenek a beporzók a Földre!” – érvelt 
a rovarok mellett a méhészmester .
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Kínai kézilabdások a Városházán

Fellángolás után vereség Érmes ökölvívók
SomoS zoLtáN SomoS zoLtáN

vakLeR LajoS

A bajnok ellen jól játszott és pontot szerzett a 
Vidi, Újpesten azonban megint kikapott. Egy 
fordulóval az őszi zárás előtt továbbra is az 
alsóházban található a csapat.

A Ferencváros törökországi Európa- 
liga-meccse után lépett pályára 
vasárnap Fehérváron, így érthetően 
nem is volt a legfrissebb állapot-
ban, de nem csak ezért nem tudta 
legyőzni a Vidit. A fehérváriak most 
játszották a legszervezettebb focit 
a szezonban, ráadásul küzdőszel-
lemükre sem lehetett panasz. Ezt 
emelte ki Huszti Szabolcs vezető-
edző, és ezt értékelték a szurkolók 
is. Az idén harmincéves RBD, 
a legnagyobb szurkolói csoport 

Az U12-es, a serdülő és a junior országos 
bajnokságon vettek részt a múlt hét máso-
dik felében a Fehérvár Küzdősport SE ököl-
vívói Budapesten. Turós Arnold vezetőedző 
nyolc tanítványa indult, heten érmesként 
zárták a megmérettetést.

A nyolc versenyző közül egy az 
U12-es korosztályban indult, hatan 
a serdülők között versengtek, a 
juniorok között pedig egy fehérvá-
ri öklözött. Nagy Zsófia kezdőként 
vágott neki az év legrangosabb 
versenyének, és a későbbi bajnok-
tól szenvedett vereséget. A többiek 
viszont kivétel nélkül valamilyen 
éremmel a nyakukban zárták az 

Cser-Palkovics András polgármester a 
Városháza dísztermében fogadta hétfőn Kína 
ifjúsági válogatott kézilabda-együttesét. A 
távol-keleti ország csapata szeptemberben 
érkezett Székesfehérvárra, ahol a Magyar 
Kézilabda-szövetség, Székesfehérvár városa 
és az Alba Fehérvár KC támogatásával kilenc 
hónapon keresztül vendégeskednek majd, és 
ez idő alatt a másodosztályú ifjúsági bajnok-
ságban szerepelnek.

„Köztudottan a világ egyik legjobb baj
noksága van hazánkban, és ezen belül 
is fontos központ Székesfehérvár, hi

Az ősszel igazolt Schön Szabolcs sok lehetőséget kap az új stábtól A mester, Turós Arnold büszke lehet tanítványaira!

A kínai játékosok megismerhették a királyi 
város történelmét. A Díszteremben tett 
látogatás után megtekintették a koronázási 
ékszerek hiteles másolatát, és a polgármes-
teri irodában is körülnéztek. 

A vendégeknek Cser-Palkovics András bemutatta a Városházát
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szen az Alba Fehérvár KCn keresztül 
kézilabdaváros is vagyunk. A kínai 
fiatalokról tudni kell, hogy várhatóan 
ők képviselik majd országukat a pári
zsi olimpián. Úgy gondoltam, ha már 
hosszú időn keresztül itt fognak élni 
városunkban, mutassuk meg a Város
háza épületét, ismertessük meg velük 
Székesfehérvár történelmét, amit 
majd haza tudnak vinni gondolatban, 
élményekben, érzelmekben” – fogal-
mazott Cser-Palkovics András. 
Az ázsiai csapat vezetőedzője, 
a volt montenegrói válogatott, 
olimpiai ezüst- és Európa-bajnoki 
aranyérmes, kétszeres BL-győztes 
beálló, Suzana Lazović örömének 
adott hangot, hogy a fiatalok egy 
igazi kézilabdanemzet vendégei 
lehetnek Székesfehérváron: „Kí
nában a koronavírusjárvány miatt 
elmaradtak a bajnoki mérkőzések, 
ezért a szövetség úgy döntött, hogy 
előnyös lenne az ifjúsági válogatott 
számára, ha külföldön tudna egy 
szezont végigjátszani. Wang elnök 
asszonynak nagyon jó a kapcsolata a 
Magyar Kézilabdaszövetséggel, ezért 
is esett Magyarországra a választás. 
Én is nagyon boldog vagyok, hogy 
idejöhettünk, hiszen sokat játszot
tam magyar játékosok, a magyar 
válogatott ellen, és tudom, mennyire 

erős bajnoksága van minden szinten 
Magyarországnak.” 
Peng Ning, a kínai szövetség ko-
rábbi főtitkára, a delegáció vezető-
je köszönetet mondott, hogy Szé-
kesfehérvár és az Alba Fehérvár 
is hozzájárul és támogatást nyújt 
a fiatal tehetségek fejlődéséhez: 
„Szeretném megköszönni a Magyar 
Kézilabdaszövetségnek, Székesfehér
vár városának és az Alba Fehérvár 
kézilabdaklubnak, hogy itt lehetünk! 
Rendkívüli, csodálatos élmény a 

csapatunk, a játékosok számára, hogy 
megismerhetnek egy idegen kultúrát, 
és olyan bajnokságban játszhatnak, 
mint a magyar. Ez az első alkalom a 
kínai kézilabda történetében, hogy egy 
utánpótláscsapat ilyen hosszú időre 
külföldre jöhet játszani. Ittlétünk alatt 
szeretnénk a város gazdag történelmét 
is megismerni, de természetesen első
sorban a kézilabdán lesz a hangsúly. 
A két ország rendkívül jó viszonyt 
ápol, és ezt a jó kapcsolatot a kézilab
da terén is szeretnénk megerősíteni!”

országos seregszemlét.
A legfényesebbel, arannyal Turós Le-
vente, aki a serdülők között állhatott 
a dobogó legfelső fokára. Kiemelt-
ként az első nap nem bokszolt, a 
második nap nem állt ki ellene a 
kisorsolt ellenfél. Az elődöntőben 
technikás versenyzőt győzött le 
egyhangú pontozással, a döntőben 
pedig egy rettentően kellemetlen 
stílusú ellenfelet tudott legyőzni, 
szintén egyhangú pontozással.
Bajcsi Flóra, Frank Dominik és 
Mészáros-Veress Áron ezüstér-
mes, Kalocsa Zoárd, Panka Do-
minik és Fekete Leon bronzérmes 
lett. A Fehérvár Küzdősport SE 
a serdülők csapatversenyében a 
második helyen végzett.

megkapta ajándékba Dárdai Palkó 
egyenlítő gólját, amit éppen előttük 
ünnepelhetett a csereként beállt, 
a 2-2-es végeredményt az utolsó 
percekben beállító gólszerző.
A Fradi elleni döntetlen után 
még két meccs maradt az évből, 
ezekből az elsőt szerda este 
Újpesten játszotta a Fehérvár. 
Elkövette azt a hibát a csapat, 
hogy egy órán át nem pörgött fel 
rendesen, addigra pedig kétgólos 
hátrányba került a lila-fehérek 
ellen. Ezután nyitott csak hajrát, 
ami késeinek bizonyult: csak a 
szépítés jött össze. 2-1-re nyert az 
Újpest, így a szezonban másod-
szor is megverte a Fehérvárt.
Vasárnap itthon, a Kisvárda ellen 
zárja az évet a Vidi.
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11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Szimfonik 

Táncdalfesztivál 2016
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Somos Zoltán 
vendégei Balogh Mihály 
és Cseh Katalin

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Rossini: Stabat Mater
21:05  Virtuózok
21:40  Táncvarázs
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

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

– Somos Zoltán 
vendégei Balogh Mihály 
és Cseh Katalin

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 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Csíkország szelei
16:25	 Művészeti	sikerek
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Jakubek Tiborné, a 
Szent István Hitoktatási 
és	Művelődési	
Ház igazgatója

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20		Kezdőkör	
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45		Ütős	Fesztivál	2018
21:15  Székelyderbi 
22:05 Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Jakubek Tiborné

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  Géniuszok kézfogója
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  Fehérvár hangja 2019
23:10  Híradó – ismétlés
23:30  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  Hol volt, hol nem volt

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

20:20 Hírek – ismétlés

20:25  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:55  Boogieshow – 1. rész

22:20		A	rock	bűvöletében

22:55 Híradó – ismétlés

23:15  Képes hírek

2022. 11. 18. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20		Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:20  Képes hírek

11:00		 Köztér	–	ismétlés

12:00  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Boogieshow – 2. rész

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20		Köztér	Extra

19:55  Agrárinfó – ismétlés

20:25 Hírek – ismétlés

20:30 Nálatok mizu? – ismétlés

21:35  Illényi Katica és a 

budapesti vonósok 

– 1., 2. rész

23:10  Híradó – ismétlés

23:30  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		Kolbásztöltő	

fesztivál 2017
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Csíki versek az Arany- 

emlékévben – 1. rész
14:20  Honvéd7 
14:45  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
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 Nagy Judit 

18:25  KocsiZoom – a Fehérvár 
TV autós magazinja

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

– ismétlés
20:25		Hangos,	színes	és	büdös
21:25  Donato Renzetti: Az 

olasz maestro
22:20 Hírek – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:40  Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Nagy Judit 

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  Gyógyult utakon
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Eszterhai Katalin író

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Táncra, magyar!
22:25  A hét hírei – ismétlés
22:45  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: november 12. 18:25 KocsiZoom — a Fehérvár TV autós magazinja

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.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Székesfehérvár- Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő 

Központunk hídmérlegének felújítása miatt,

2022. szeptember 26-tól 2022. november 30-ig  a 
sorban állás ideje előreláthatólag megnövekedik. 

DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!



  A Vörösmarty Rádió műsora november 12-től november 18-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

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

10.10  Párkapcsolati ismeretek 
Vendég: Fejér Kata

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

12.10  Közeleg a Mikulás! 
– Adakozás 

 Vendég: Andi bohóc
13.10  Ügyvédi jótanácsok 

Vendég:	Berzeviczy	
Gábor	ügyvéd

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

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	

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. 11. 12. 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

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	
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


