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Pénteken becsengetnek

Felkészültek a pedagógusok a tanévre

Wéhli Regős DóRa

DáviD Renáta

Habár hűvös szelek még nem járnak, de vége 
van a nyárnak. Péntek reggel megszólalnak a 
vekkerek, majd egy-két órával később az iskola 
csengője is arra figyelmezteti a diákokat, hogy 
kezdődik... A 2017/18-as tanévre ők még talán 
nem, de a pedagógusok már felkészültek a 
Fejér Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferenci-
án, melynek augusztus végén városunk adott 
otthont.

Több mint száz Fejér megyei 
intézményvezető és pedagógus 
vett részt a szeptember elsejével 
induló tanév első szakmai fóru-
mán. A munkaértekezletet az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma, az Oktatási Hivatal valamint a 
Klebelsberg Központ szervezte. A 
tanárokat Mészáros Attila alpolgár-
mester köszöntötte, aki biztosította 
az intézmények képviselőit: annak 
ellenére, hogy az önkormányzat 
fenntartóként már nem vesz részt 
a mindennapi nevelésben, az 
intézmények megújítását célzó 
városi Ybl-program a jövőben is 
folytatódik. Külön kiemelte a Mo-
dern Városok Program keretében 
megvalósuló középiskolai campust, 
mely mintegy tizenhatmilliárd 
forint állami forrásból jöhet létre. 
A szakmai fórum egyik előadója 
Sipos Imre, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma miniszteri biztosa 
volt, aki a köznevelés helyzeté-

A megye három fideszes országgyűlési kép-
viselője, Varga Gábor, Tessely Zoltán és Törő 
Gábor arra a facebook-bejegyzésre hívta fel 
a figyelmet hét eleji sajtótájékoztatójukon, 
melyet Vona Gábor, a Jobbik elnöke posztolt 
közösségi oldalán, megsértve azzal az időseket.

„A szájukból szennyvíz folyik, a sze-
meikben gyűlölet lobog!” – Varga Gá-
bor országgyűlési képviselő ezeket 
a szavakat emelte ki Vona Gábor, a 
Jobbik elnöke korábbi Facebook-be-
jegyzésének soraiból. Az ország- 
gyűlési képviselők szerint több 
mint egy hónapja, hogy a Jobbik el-
nöke tűrhetetlen és elfogadhatatlan 
stílusban sértegette az időseket a 
bejegyzésével, belegázolva mintegy 
hárommillió ember önbecsülésébe. 
Varga Gábor felszólította Árgyelán 
Jánost, a Jobbik megyei elnökét, 
hogy Vona Gábor helyett legalább ő 
kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól. 
Törő Gábor országgyűlési képviselő 
szerint Vona Gábor egy olyan kor-
osztályt sérteget, amely évtizedekig 
a hátán vitte az országot. Tessely 
Zoltán kiemelte: egy hónapja vár-
nak a bocsánatkérésre. 
Árgyelán János szerint Vona Gábor 
bejegyzése nem volt sértő. A Fa-
cebook-bejegyzés helyett a Fidesz 
nevében kért bocsánatot a nyug-
díjasoktól: „Nagyon szomorú, hogy 
egy ilyen hazug, lejárató és öncélú 
kampányba bevonják a nyugdíjasokat. 
Én azt kívánom nekik, hogy jó egész-
ségben, sokáig éljenek!”

Két alkalommal is megszólalnak szeptember 4-én, hétfőn 
a lakossági tájékoztató szirénák Székesfehérváron, a 
város külső védelmi tervének részleges gyakorlata során. 

Délelőtt tíz óra ötven perckor és tizenegy 
óra negyven perckor lesznek szirénajelzé-
sek: az első jelzésnél szöveges tájékoztatót 
követően a „Katasztrófariadó” szirénajele 
szólal meg, ez egy százhúsz másodpercig 
tartó, váltakozó hangmagasságú, folyama-
tos szirénahang.
A gyakorlat végén hangzik el a második 
szöveges tájékoztató a gyakorlat befejezésé-
ről, majd a „Veszély elmúlt” szirénajel hall-
ható, amely kétszer egymás után megismé-
telt, harminc másodpercig tartó, egyenletes 
hangmagasságú szirénahang, a jelzések 
közötti harminc másodperces szünettel.
A szirénák megszólalása ezekben az 
időpontokban csak a rendszer próbája, a 
lakosságnak semmilyen teendője nincs. A 
délelőtt folyamán az oktatási intézmények-
ben tűzriadó-gyakorlatot hajtanak végre. 
A lakosság védelme érdekében külső 
védelmi terv készítésére és gyakorolta-
tására kötelezettek azok a települések, 
amelyek vonzáskörzetében úgynevezett 
felső küszöb értékű – veszélyes anyagok-
kal foglalkozó – üzem működik. Székes-
fehérvár is rendelkezik külső védelmi 
tervvel, amelyet az esetleges vészhelyzetek 
könnyebb felszámolása érdekében évente 
részlegesen, háromévente pedig teljes 
körűen gyakorolnak a szakemberek.          

Forrás: ÖKK
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Több tiszteletet az idős 
embereknek!

Szirénapróba lesz 
hétfőn Fehérváron

lukácsy József

Egy kitűnő ember

Tudás és műveltség, kivételes 
retorikai képesség, felkészültség 
és elmélyültség, folyamatos 
együttműködés a gyülekezet 
tagjaival, választott testületeivel, 
oktatási intézményeivel és a 
város hivatalaival. Egy kitűnő 
ember – mondta volt ilyenkor 
nagyapám.
Somogyi Lászlóról, Székesfe-
hérvár református egyházának 
eddigi vezető lelkészéről van 
szó. Aki – úgy tűnik – bizonyos 
kényszerítő tényezők hatására 
új szolgálati helyre távozott. A 
reformáció ünnepi évében ilyen 
fordulatra senki nem számított. 
Sokan még mindig úgy gondol-
ják, mindez nem igaz, csak egy 
elhúzódó rossz álom részesei.
Egy bátor és összetartó gyüle-
kezet megakadályozhatta volna, 
hogy közösségét és a várost 
ilyen nagy veszteség érje. Az 
augusztus hatodikai búcsú isten-
tiszteleten városunk polgármes-
tere, aki emlékéremmel ismerte 
el Somogyi László munkáját, 
az alábbiakat mondta: „Nem 
mindegy, ki áll azon a bizonyos 
pulpituson, nem mindegy, mit 
mond, és nem mindegy, hogyan 
mondja.”
Remélhetőleg ezzel a presbitéri-
um valamennyi tagja maradékta-
lanul egyetért.

DáviD Renáta

„Egyenlő munkáért egyenlő bért!” – a Jobbik 
Fejér megyében Sárbogárdon, Dunaújvárosban, 
Abán, Székesfehérváron és Enyingen indította 
el ezzel a szlogennel a béruniós kezdeménye-
zéssel kapcsolatos kampányát.

A következő hetekben további 
települések kapcsolódnak be az 
aláírásgyűjtésbe, mely 2018. tava-
száig tart. Árgyelán János, a Jobbik 
Fejér megyei elnöke kiemelte: ha a 
kezdeményezés sikerrel jár, akkor 
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Elindult a béruniós aláírásgyűjtés

Reichert Karolina lett Fehérvár Szépe

A Pannon Lapok Társasága és Székesfehérvár önkormányzata szervezésében megrendezésre 
kerülő tizenötödik Fehérvár Szépe szépségverseny döntőjét rendezték meg szombaton este 
a Vörösmarty Színházban. A verseny győztese, így a Fehérvár Szépe–Fejér Megyei Hírlap 
Királynője cím birtokosa Reichert Karolina, az első udvarhölgy Bozsoki Bianka Bernadett, míg a 
második udvarhölgy Mészáros Réka lett.                                                                                                LTK

az „egyenlő munkáért egyenlő 
bért” alapelv bekerül az uniós 
alapelvek közé, és ezzel több ezer 
ember fizetése emelkedhet az uniós 
átlagszintre. 
„A megyében is elkezdődött az alá-
írásgyűjtés, aminek az a célja, hogy 
Európában a munkabérek mindenütt 
egyenlőek vagy nagyjából egyenlőek 
legyenek. Nyolc másik közép-európai 
országgal együtt egymillió aláírást 
kell összegyűjtenünk.” – mondta el 
lapunknak az ellenzéki párt megyei 
elnöke.

ről, fejlesztési irányairól beszélt. 
Elmondta, hogy a most induló egy 
jól előkészített tanév, így mindenki 
biztonsággal tud dolgozni a követ-
kező hónapokban. 
Az újdonságok közül kiemelte a 
kilencedik évfolyamos diákokat 

érintő kedvezményt, melynek 
köszönhetően idén már több mint 
egymillió diák kapja meg évkez-
déskor ingyen a tankönyveket. 
A konferencián elhangzott: a tanév 
nagy szakmai kihívása az új Nem-
zeti Alaptanterv megalkotása lesz.
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A jövő iskolája digitális, a jövő iskolája érdekes!

A Királyi Napok számokban

Ismerkedés Albával

Digitális játék nemcsak kicsiknek

Az egyik legnépszerűbb program a Koronázási Szertartásjáték volt

A néptáncosok műsorai miatt is megtelt érdeklődőkkel a belváros

Wéhli Regős DóRa

novák Rita

Habár angol nyelven, de egy robot köszöntötte a 
Fehérvár Televízió nézőit hétfő este. A mikrofont Alba 
csak kölcsönbe kapta, de talán nincs is olyan messze 
az, hogy az élet számos területén robotok végezzék el 
azt a munkát, amit korábban mi, emberek tettünk. A 
digitalizáció rohamléptekben menetel, csak győzzük 
követni!

A fehérváriaknak nincs okuk az 
aggodalomra, a nyáron nyílt Alba 
Innovárnak köszönhetően nem 
maradunk le a világtól. Minden, 

Soha ennyien nem látták a Koronázási Szer-
tartásjátékot, mint idén. A Királyi Napok tíz 
napján összesen ezerkétszázan léptek fel, és 
tízezrek kapcsolódtak ki.

Több mint hat és félezren látták 
ebben az esztendőben, ahogy III. 
Béla fejére felkerül a korona. Eny-
nyien még sosem voltak kíváncsiak 
a Koronázási Szertartásjátékra, és a 
Musica Sacra előadása is telt házas 
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ami digitális, minden, ami új, azt itt 
megismerhetjük. 
A központ szeptembertől az iskolások 
előtt is megnyitja kapuit. Az oktató- és 
szórakoztatóközpontban a hét négy 
napján iskolásoknak tartanak majd 
ingyenes, élményekben gazdag foglal-
kozásokat a világszínvonalú digitális 
eszközök és technológiák megismer-
tetésére. A 2018/19-es tanévben már 
mintegy ötezer, Székesfehérváron 
tanuló általános iskolást kívánnak 
bevonni a programba, de lesznek 
szakkörök, és hétvégén is nyitva áll 

majd a központ minden érdeklődő, így 
a családok előtt is.
Az Alba Innovárba a Digitális jólét prog-
ramért felelős miniszterelnöki biztos 
is ellátogatott a héten. „Az Alba Innovár 
élményközpont létrehozása szerte az ország-
ban elterjedő jó gyakorlat lehet. Példaként 
állítható más városok, nagyvárosok és 
fővárosi kerületek elé!” – mondta Deutsch 
Tamás, aki szerint a digitalizáció nem a 
holnap és a ma története, hanem olyan 
folyamat, amely már régen elkezdődött. 
A miniszteri biztos beszámolt a Digitális 

Oktatási Stratégiáról, mely a teljes 
magyar oktatási rendszer – a közne-
velés, a szakképzés, a felsőoktatás és 
a felnőttképzés – digitális átalakítását 
célozza meg. Az összefüggésekre épülő, 
rendkívül ambiciózus fejlesztési prog-
ramhoz hasonló csak kevés helyen van a 
világban. A magyar kormány célja, hogy 
legkésőbb a 2018/19-es tanév végére 
minden köznevelési, szakképzési intéz-
ményben legyen szélessávú internet-
szolgáltatás, valamint az épületen belüli 
wifi-rendszerek is kiépüljenek.

volt. De a Királyi Napokon minden 
este zsúfolásig megtelt a főtér, a 
belvárosban tízezren szórakoztak 
esténként. A város polgármeste-
re szerint azonban a számoknál 
is fontosabb, hogy mosolygós 
közönség volt kíváncsi a százhúsz 
programra. 
„A legfontosabb, hogy a történelmi 
múltunkból szeretnénk kiindulni. 
Ennek a másfél hétnek az a legfőbb 
üzenete, hogy ez a város a történelmét 
ismeri, tiszteli, felelősséggel fölvállalja 

a mában is, és úgy tud fesztiválhangu-
latot teremteni, hogy közben ezeket az 
értékeket tiszteletben tartja, a másik 
oldalon pedig a szórakozási lehetősé-
get is fenntartja.” – Cser-Palkovics 
András hozzátette: jövőre is lesz 
Királyi Napok, és ugyanúgy, mint a 
korábbi években, a város történel-
mi múltjának tisztelete adja majd a 
programok alapját. 
A Királyi Napok idején rekordszá-
mú látogatója volt a Szent István 

Király Múzeum kiállításainak is, 
közel húszezren voltak kíváncsiak 
a tárlatokra. A rendezvénysorozat 
csúcspontján, augusztus huszadi-
kán jelentették be: a város pályá-
zatot nyújt be az Európa Kulturális 
Fővárosa cím elnyerésére. Cser-Pal-
kovics András ennek kapcsán azt 
mondta, az idei nyári rendezvény-
sorozat is azt erősíti meg, hogy 
a város fel tud készülni ennek 
megvalósítására. 
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Aranybulla Művészeti Napok Oroszország előtt 
Fehérvár

Deák Bill Gyula ma is az igaz dalok hiteles tolmácsolója

Tárlatmegnyitóval kezdődtek az események

Szombaton ismét Székesfehérváron ven-
dégeskedett a 100 Tagú Cigányzenekar. A 
Feketehegy-szárazréti Közösségi Központban 
nagy sikerű koncertet adtak. A zenekar 
1985. november 2-án alakult, a legenda 
szerint az ötlet idősebb Járóka Sándor áprilisi 
temetésén született, amikor egy több száz fős 
alkalmi zenekar állt össze az elhunyt prímás-
király tiszteletére. A zenekar fennállása óta 
több mint ezer koncertet adott a világban. 
„Igaz, még a nyári időszakban vagyunk, de 
a zenekar már a téli koncertturnéjára készül, 
ezért azt a műsort hoztuk el Fehérvárra, 
amellyel októberben oroszországi koncert-
körútra utazunk.” – mondta el Beke Farkas 
Nándor, a zenekar elnök-menedzsere.

vakleR laJos

Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg az Öreg-
hegyi Közösségi Házban az Aranybulla Művészeti 
Napokat. Östör Annamária, a városrész önkormány-
zati képviselője nyitotta meg a kétnapos kulturális 
találkozót.

Tóth István, az Öreghegyi Közösségi 
Ház igazgatója tizennyolc éve álmodta 
meg a művészeti rendezvényt, mely 
a Királyi Napokat követően egyfajta át-
menetet jelent a nyár és az ősz között. 
Idén a tervek szerint Székesfehérvár 
testvérvárosa, Birmingham kép-
zőművészei mutatkoztak volna be a 
közönségnek, azonban az amerikai 
alkotók festményei a vámudvarban 
rekedtek, így az egykori nemzetközi 
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művésztelep alkotásaiból nyílt tárlat az 
első napon. 
A folytatásban aztán már nem volt 
megállás: pénteken este a szabadtéri 
színpadon a színész-énekes Buch 
Tibor és vendégei – Éliás Gyula Jr. és 
a Horváth Elemér–Horváth Péter-duó 
– Nyáresti vigadalom kicsit másképp 
című zenés műsorukkal nyűgözték le a 
nézőteret zsúfolásig megtöltő muzsi-
kakedvelőket. 
Szombaton minden eddigi nézettségi 
rekord megdőlt az Öreghegyen a legfe-
ketébb hangú fehér énekes koncertjén. 
Deák Bill Gyula, a blueskirály elhozta 
rajongóinak mindazt, amivel idestova 
negyvenéves pályáján meghódította Ma-
gyarországot: bort, bluest, békességet.
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Kétnapos gyermekvédelmi konferencia Fehérváron

Az Oscar-díjas Mindenki című filmben szereplő kórus különleges hangulatot teremtett a rendezvényen

schéDa szilvia

Húszéves a gyermekvédelmi törvény. Ebből az 
alkalomból másodszor rendeztek Országos és 
Kárpát-medencei Gyermekvédelmi Konferen-
ciát Székesfehérváron az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma valamint a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság szervezésében.

A Hotel Magyar Királyban meg-
rendezett konferencián kedden és 
szerdán a gyermekvédelem aktuá-
lis kérdéseiről hallhattak előadáso-
kat a szakemberek. Cser-Palkovics 
András, városunk polgármestere 
megköszönte a partnerszervezetek 
együttműködését, valamint kiemel-
te: a gyermekvédelemben csak 
összefogással lehet eredményeket 
elérni. 
A rendezvény nyitányaként az 
Oscar-díjas Mindenki című magyar 
rövidfilmben szereplő budapes-
ti Bakáts Téri Általános Iskola 

Új utakon gördülünk át a szeptemberbe

Újabb lépés a parkolóhiány enyhítésére: száztíz hely újult meg Királykúton

A biztonságos gyalogosforgalomra is gondoltak a Máriavölgyi úton

szabó PetRa, DáviD Renáta, novák Rita

A nyár során több út és járda is megújult a város-
ban. A szándék az volt, hogy mire elindul a tanév, 
minél több parkolóhely és minél jobb minőségű 
útburkolatok szolgálják a fehérváriak minden-
napjait. A munkálatok ugyan még nem záródtak 
le minden nagyobb beruházás esetében, de a 
múlt héten több terület is újra a forgalomé lett.

Több mint száz parkoló Királykúton

Elkészült a Királykút lakónegyed 
belső parkolója. Itt korábban 
töredezett aszfalttal, beszakadt 
útfelülettel, hiányos felfestéssel 
találkozhattak az autósok, ami a 
parkolást is nehezítette. Jelenleg 
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kulturált környezetben több mint 
száztíz autó tud leparkolni. A 
területen elhelyezett kukaketre-
cek további nyolc parkolóhelyet 
foglalnak el, a szakemberek keresik 
annak lehetőségét, hogy a tárolók 
máshol kapjanak helyet. A parkoló 
közel negyvenmillió forintból újult 
meg, a fejlesztések azonban ezzel 
nem fejeződnek be. A Királykúton 
a Cserkész és a Mikszáth Kálmán 
utca közötti szakaszt is felújítják, 
de készülnek már a tervek a Beré-
nyi út Tompa Mihály és Cserkész 
utca közötti szakasza csapadék-
víz-elvezető rendszerének felújí-
tásáról. A munka 2018 tavaszán 
kezdődhet el. Új járda Máriavölgyben

Megújult a Máriavölgyi úti járda az 
Öreghegyen, a műszaki átadás múlt 
héten megtörtént. A Zsolnai úton 
betonlapos járdaszakasz épült. A 
projekt július közepén indult a 
Vágújhelyi út és a borpalackozó 
között, ahol a kopóréteg eltávolítá-
sa után sor került az alépítményi 
hiányosságok javítására, az oldal-
megtámasztás kialakítására, majd 
új kopóréteget kapott a burkolat. 
A Bory-vár felőli szakaszon a régi 
aszfaltburkolatot térkőburkolatra 
cserélték. Mint megtudtuk, régóta 
problémát jelentett, hogy a Lomnici 
utca és a Zsolnai-forduló között 

nem volt járda, így a Zsolnai úton 
augusztus elején megkezdték a 
betonlapos járda építését, melynek 
felújítása jövőre is folytatódni fog.

Burkolatcsere a Hétvezér iskolánál

Elkészült az Előd utca felújítása. A 
Hétvezér iskola melletti utcában 
új burkolaton közlekedhetnek és 
parkolhatnak az autók. Az isko-
lába több mint hatszáz gyermek 
jár, így az őket szállító szülőkre is 
gondoltak: az egyirányú utca jobb 
oldalán parkolni is lehet. A felújítás 
a városi költségvetésből a Saára 
Gyula-program keretében valósult 
meg.

kórusa adott műsort, majd Czi-
bere Károly szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkár előadásában az elmúlt 
húsz év szemléletbeli változásait 
vette górcső alá, és ismertette az 
eddig elért eredményeket, jövőbeli 
célokat. „A szociális területre jutó 
mintegy négyszázmilliárd forintból 
minden negyedik forintot gyermekvé-
delemre fordítunk.” – hangsúlyozta 
az államtitkár. 
A több mint ötszáz szakem-
ber részvételével megrendezett 
fórumon szó volt többek között 
a jogszabályi változásokról, a 
magyar gyermekvédelem sikereiről 
valamint az 1992. és 2017. közötti 
gyermekvédelmi adatokról, de 
téma volt az itthoni és a határon 
túli gyermekvédelmi szakellátás is. 
A tervek szerint a konferencia re-
gionális, majd nemzetközi szintre 
emelkedik a jövőben.
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A Keményné Koncz Ildikóval készített 
teljes interjút szeptember 2-án, 
szombaton 18 óra 5 perckor és 
szeptember 3-án, vasárnap 10 óra 20 
perckor láthatják a Fehérvár Televízió 
Fehérvári beszélgetések című műso-
rában.

A pénzügyek tündére

A szakértelem és a szív díja: Keményné Koncz Ildikó városunk tiszteletbeli polgára

vakleR laJos

Államalapító királyunk, Szent István napjának 
szép hagyománya, hogy a képviselő-testület 
ünnepi ülésén kerülnek átadásra a Székes-
fehérvár önkormányzata által alapított díjak 
és kitüntető címek. Keményné Koncz Ildikó 
bankszakember Székesfehérvár Tiszteletbeli 
Polgára elismerést vehetett át.

Ha belekukkantunk az önéletrajzába, 
azt figyelhetjük meg, hogy bankszak-
emberként egy rendkívül nagy ívű 
pálya áll ön mögött. Miként választott 
magának hivatást egy ifjú hölgy a 
hetvenes években?
Már egészen kicsi koromban 
vonzódtam a számok világához. 
Volt otthon egy tanulópadom, és 
könyveltem a babáimat, a kutyát, 
a macskát, mindent. Valószínűleg 
már ekkor megvolt a vonzódásom, 
és miután az általános iskola után 
közgazdasági szakközépiskolába 
kerültem, várható volt, hogy ezt 
a pályát viszem tovább. Miután 
leérettségiztem, és nem vettek fel az 
egyetemre, az aszódi tanácshoz ke-
rültem dolgozni, és a sorsom eldőlt 
tizennyolc évesen. 1973-at írtunk.
Tehát elindult a Galga-völgyéből, hogy 
megérkezzék a Királyok Városába. Mi-
lyen indíttatás vezette a szakirányhoz?
Az életem a nagy véletlenek 
sorozata volt a szakmai pályámat 
tekintve. Az aszódi tanácsnál 
ismertem meg a férjemet. Öt év 
után összeházasodtunk, akkor 
kerültünk Budapest környékére, s 
egy olyan főiskolás csoportba, ahol 
OTP-s kollégák voltak. Akkoriban 
az OTP volt a pénzügyminiszté-
rium meghosszabbított karja, így 
kerültem 1978-ban a bank tanácsi 
főosztályára. Ez óriási lépés volt: a 
helyi tanácsi pénzügyi osztályáról 
az OTP tanácsi főosztályára. Gyors 
volt az előmenetelem, s mivel a 
Pénzügyminisztérium akkor indí-
totta el a célcsoportos lakásépíté-
seket – a nagy lakótelepek is akkor 
épültek – az állami támogatások 
kezelése volt a feladatom.
Egy tehetséges és szorgalmas pénzügyi 
szakember mit tanulhatott meg akkor a 
pénzügyi világról?
Mindenekelőtt a fegyelmet, a sza-
bályok betartását. Huszonnégy évet 
töltöttem el később a Raiffeisen 
Banknál, de az OTP-t a mai napig 
úgy emlegetem, hogy az a rend, 
szervezettség és pontosság, ami ott 
volt, az példa pénzügyi és emberi 
szempontból is. A szakma tekinté-
lyét ott lehetett megtanulni.
Végigkísérte a tanácsrendszer válto-
zásait, a felülről irányított, autokrata 
rendszer minden egyes pillanatát, 
aztán jött a rendszerváltozás hajnala. 
Hogyan lehetett erre felkészülni?
Ez az időszak engem már a Pénz-
ügyminisztériumban talált, 1986-tól 
dolgoztam a szaktárcánál. Szeren-
csém volt, mert 1987-88. kiváló 
felkészülési időszakot jelentett a 
gazdasági és politikai változások-
ra. Az önkormányzatok lassan 
kiszabadultak a központi béklyó-
ból, a tervutasításos rendszerből, 
ahol nem lehetett saját pénzekről 
beszélni. 1989 sorsfordító év volt. 
Ismét a véletlen sietett a segítsé-
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gemre: az önkormányzati törvény 
kidolgozásához engem jelölt a 
minisztérium. Végigkövettem az 
önkormányzati, az államháztartási 
törvény, a teljesen új szabályozási 
rendszer kidolgozását. Ezek nagy-
fokú szabadságot biztosítottak az 
önkormányzatoknak, nem kiadás-, 
hanem bevételorientált lett az új 
gazdálkodási rendszer.
Ez egy óriási lépés volt: háromezer-két-
száz önkormányzatot kellett elindítani-
uk egy teljesen új úton.
A rendszerváltás utáni időszak 
azért volt sorsfordító, mert a bevé-
telorientált rendszer létrejöttével az 

iparűzési adó száz százalékban az 
önkormányzatoknál maradt. Ahol 
jól tudtak ezzel sáfárkodni, és le-
tették azokat a gazdasági alapokat, 
hogy ipari parkok jöhessenek létre, 
nagyon jól jártak. Székesfehérvár 
ebben élenjáró volt.
Balsay István, a város első polgár-
mestere idézte fel nemrégiben egy 
beszélgetését Antall Józseffel, amikor a 
miniszterelnök azt mondta: lesz pénz, 
ha lesz program. Láss csodát, így is 
történt!
Balsay Istvánt én akkor ismertem 
meg, a Pénzügyminisztérium mun-
katársaként, s nagy öröm volt, hogy 
miután átvettem a díjat, egymás 
nyakába borulhattunk, hiszen em-
beröltőnyi távolságból idézhettük 
fel a közös munkát. Fehérvár tehát 
megtalálta ebben az új rendszerben 
a lehetőséget. A település adottsá-
gai természetesen akkor is sokat 
számítottak, de az alap minden-
képpen az önkormányzat által 
biztosított környezet volt, amelyet 
rendeleteivel teremtett.
Mennyit kellett változnia az önkor-
mányzatok finanszírozási rendszeré-
nek az idők során?

Akik átélték azt az időszakot, 
azt mondják, az volt a legfonto-
sabb négy év az önkormányzatok 
életében. Az iparűzési adó való-
ságos lehetőséget adott azoknak 
az önkormányzatoknak, ahol a 
gazdaság összpontosult. Elindultak 
a nagyberuházások. Voltak, akik 
presztízs-, és voltak, akik gazdasá-
gélénkítő beruházásokat csináltak. 
Az előbbiek, mint kiderült, veszé-
lyesek, hiszen fenn is kell tartani 
őket. A bankszektorban is elindult 
egy változás: megérkeztek a kül-
földi bankok, az OTP egyeduralma 
megszűnt. Az államháztartási 

törvény megszületésével megte-
remtődött a szabad bankválasztás 
lehetősége. Ez azért volt fontos az 
önkormányzatok számára, mert 
hiteleket vehettek fel, tárgyalhat-
tak a jobb kondíciókért a piacon. 
A beruházások óriási mértékű 
hitelezése kezdődött meg. Összes-
ségében a konszolidáció új lehető-
séget teremtett az állam számára is 
a tisztánlátásra.
Mit jelent ma egy város számlavezető 
bankszakemberének lenni?
Székesfehérvár a szívemhez nőtt. 
A tanító néninél is előfordul, hogy 
az egyik gyermeket jobban sze-
reti, mint a másikat, de a tudását 
egyformán adja át mindenkinek. 
Minden önkormányzatnak ugyan-
azokat a tanácsokat próbáltam 
adni, aztán volt, ahol megfogadták, 
másutt nem. Itt mindig nyitott-
ságot tapasztaltam, az 1996-os 
szerződésünk első pillanatától 
kezdve. A mindenkori városveze-
tés igényelte, és meg is fogadta a 
tanácsot. Voltak olyan pillanatok, 
amikor megkérdezték tőlem: az 
önkormányzatnál dolgozom vagy a 
bankban? Fontos számomra, hogy 

struktúrában és előre gondolkod-
janak a városvezetők. Becsülöm a 
mostani testületet, mert azokkal a 
döntésekkel, amiket meghoztak az 
elmúlt évek során, a jövő nemzedé-
kének építkeznek.
Essék szó jelenlegi életének egy másik 
fontos, párhuzamos történetéről is. Ön 
a Pannónia Női Borrend nagymestere, 
a Magyar Borakadémia főtitkára.
Ez a véletlen műve: volt egy súlyos 
balesetem, és a vérképem helyre-
állítására azt javasolta az orvosom, 
hogy naponta igyak egy pohár na-
gyon jó minőségű vörösbort, és fél 
év múlva elmúlnak a problémáim. 

A férjem, aki egyébként abszti-
nens, javasolta, hogy menjünk el 
Villányba, mert ott kiváló vörös-
borok vannak. Ott ismerkedtem 
meg Gere Attilával, Bock Józseffel 
és a többi nagyszerű borásszal. 
Rendbejöttem, de nagyon sok 
időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
egyáltalán különbséget érezzek 
egy-egy bor között. Sokat tanultam 
tőlük. Az ő hatásukra végeztem 
el az egyéves sommelier tanfo-
lyamot, megismerni a bor mély-
ségeit. 1994-ben alapítottuk meg 
a borrendet leginkább pihentető 
célzattal, aztán csináltunk boris-
mereti kurzust hölgyeknek, többen 
beiratkoztak sommelier képzésre. 
Mi hívtuk életre a Magyar Borok 
Bálját, borbemutatókat tartottunk, 
gyűjtéseket szerveztünk. Így kerek 
az életem!
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Hepatitisz C vírussal 
megfertőződhetnek:

• 1992 előtt kapott vérátömlesztés 
vagy vérkészítményadás során

• Intravénás drog használatakor, 
közös tűhasználat következtében

• Testékszerek behelyezésekor, 
tetováláskor

• Közös borotva, fogkefe használa-
takor

• Anyáról gyermekére a szülés és 
szoptatás alkalmával egy-két 
százalék eséllyel

• Szexuális úton
• Az esetek negyven százalékában a 

fertőződés oka nem deríthető ki
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 1 db 

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hőközpont;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

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

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 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;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.
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Szűréssel a hepatitisz C ellen Mesével gyógyítottak a kézis lányok

Egyszer volt... – és még sokszor lesz!

látRányi viktóRia néMeth kRisztián

A hepatitisz C gyakran tünetmentes. A krónikus 
fertőzés a máj hegesedéséhez, majd több év 
után májzsugorhoz vezethet. Fontos a korai 
felismerés, ezért is szerveznek szeptember 6-8. 
valamint 13-15. között szűrőakciót a kórházban. 
A szűrést a Szent György Kórház és a Máj- és 
Hasnyálmirigybetegekért Alapítvány szervezi. 
A szeptember 15-i szűrést a VIMOR – a Vírusos 
Májbetegek Országos Egyesülete – támogatja.

A belgyógyászat C épületében, a 
molekuláris diagnosztikai labora-
tóriumban várják az érdeklődőket. 
Reggel hét órától délután ötig 
fogadják a szűrésre jelentkezőket. 
A vizsgálat ingyenes, nincs szükség 
beutalóra sem. A mintavétel ujj-
begyszúrással történik, ez azt jelen-
ti, hogy nem szükséges éhgyomorral 
érkezni a szűrésre. A vizsgálat idő-
tartama kb. negyedóra, ezt követen 
az eredményt azonnal kézhez kapja 
a vizsgált személy. A szervezők fel-
hívják a figyelmet, hogy a dokumen-
táláshoz szükséges iratot hozzanak 
magukkal a jelentkezők. 
Dr. Gervain Judit szerint azért is 
fontos a rendszeres szűrővizsgá-
latok elvégzése, mert a legtöbben 
nem is tudnak a betegségükről. A 
kórokozó a máj sejtjeit alattomosan 

Az Alba Fehérvár KC játékosai olvastak mesét a 
Szent György Kórház Gyermekosztálya betegei-
nek. A különleges alkalomra a K&H Gyógyvarázs 
program adott lehetőséget.

Mayer Szabina, Májer Krisztina 
és Pelczéder Orsolya ütötte fel a 
mesekönyvet a játszósarokban, vagy 
ahogy a dolgozók hívják: az óvo-
dában. Ez két okból sem meglepő: 
egyrészt az osztály első vezetőjének 
édesapját úgy hívták: Benedek Elek 
(igen a nagy mesemondó), másrész-
ről pedig a Gyógyvarázs program 
révén gyakran toppannak be alkalmi 
„regősök”.

pusztítja. Az első tünetek pedig 
hosszú évek múlva, akár húsz-har-
minc év elteltével jelentkeznek. A 
betegség korai felismerésével sike-
resen kezelhető a hepatitisz C. Az 
utóbbi egy év vívmánya, hogy most 
már száz százalékosan gyógyítható 
a vírushepatitisz. Becslések szerint 
ma a világon minden tizenkettedik 
ember hepatitisz B vagy C fertőzött. 
A hepatitisz B védőoltással meg-
előzhető, a hepatitisz C pedig kellő 
tudatossággal elkerülhető. Maga 
a betegség korai diagnózis esetén 
sikeresen kezelhető. 

„Az interneten jelentkezhetnek a civil 
meseolvasók a programra, akikre nyáron is 
szükség van, de legfőképpen az őszi-téli idő-
szakban van nagy igény.” – árulta el Anda-
völgyiné Tóth Márta vezető főnővér.
Az Alba Fehérvár KC játékosai nem 
érkeztek üres kézzel, játékokat, 
mesekönyveket ajándékoztak az 
osztálynak.
„Örülünk, hogy itt lehetünk, mert 
nagyon szeretjük a gyerekeket!” – újsá-
golta mosolyogva Pelczéder Orsolya. 
– „Szeretünk nekik segíteni és örömet 
okozni, remélem, hogy jobbá tudtuk tenni 
a napjukat. Azt is fontosnak tartottuk, 
hogy ajándékokkal lepjük meg őket, 
hogy a többi nap se teljen unalmasan a 
kórházban.”
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Ha jól akarsz keresni, kölcsönzéssel foglalkozz, de textilgyártással ne!
fieRs gáboR

Fejér megyében 273.792 forint volt tavaly 
az átlagos bruttó alapbér. Ennél többet csak 
Budapesten és Komárom-Esztergom megyében 
kerestek a munkavállalók. Megyénkben a 
legtöbbet havonta a kölcsönzéssel, operatív 
lízinggel foglalkozóknak utalta a munkahelyük.

A szellemi munkát végzők több 
mint másfélszer annyit keresnek 
Magyarországon, mint a fizikai 
munkások – derül ki a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 
felméréséből. Előbbiek bruttó 

Néhány érdekesebb szakma tavalyi bruttó keresete

Horoszkóp
augusztus 31. – szeptember 6.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szétszórt, kapkodós, nyűgös lesz, azt se tudja majd, 
hol áll a feje. De hét közepére már sikerül rendeznie 
a sorait. Ám amíg dekoncentrált napjait éli, legyen 
óvatos, nehogy valami fontos dologról feledkezzen 
meg! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nem bír dűlőre jutni egynémely kérdésben a 
párjával. Talán azért sem, mert Ön sem tudja, mit 
szeretne vagy milyen hírnek, válasznak örülne. De 
nem biztos, hogy a halogatás lesz erre a legjobb 
megoldás.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A napokban elképesztő gyorsasággal lehet képes 
összerúgnia a port másokkal. Túl szigorú lesz magá-
val és másokkal szemben is. Olyanokon is felszívja 
magát és megharagszik, amikért máskor egyáltalán 
nem tenné.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Akik azon törik a fejüket, hogyan léphetnének előre 
a karrierjükben, kétszer is gondolják meg, milyen 
eszközöket kívánnak bevetni. Mindig tartsák szem 
előtt a jó hírüket, és ne tegyenek semmi olyat, amit 
később megbánhatnak!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Felkínálhatnak Önnek egy remek lehetőséget a mun-
kahelyén, talán pont akkor, amikor már azt tervezte, 
eljön onnan. Veheti ezt jelnek, vagy éppen csábítás-
nak is. Senki nem dönthet ebben a kérdésben, csak 
Ön, a legjobb pedig, amit tehet, hogy mérlegel.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A párja szeretné Önt kényeztetni, de maga nem 
engedni, az anyagiakra hivatkozva. Pedig biztos nem 
költséges dolgokról lenne szó. Engednie kellene, 
hiszen Önre is ráférne a pihenés, vagy hogy örömteli 
élményekben legyen része! 

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÚSZÓMESTER

• DaruKezelő

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TeMeTőFeNNTarTÓ

• TeTőSzigeTelő

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

M59 üzleti parkunk rendben tartására, kar-
bantartására keresünk kollégát hosszú távra.

A munkához szükséges eszközöket teljes 
körűen a cég biztosítja.

B kategóriás jogosítvány szükséges.
További információ:

metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3 vagy e-mail: 
allas@metalobox.hu • ha kíváncsi vagy ránk: www.m59.hu

Kert fenntartó 
(karbantartó)

Dolgozzon otthonról!
Reklámtárgyak összeállítása. egyebek

Érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 

06-12228397)

196.437, utóbbiak bruttó 351.682 
forintra számíthattak havonta, így 
az országos átlagos bruttó alapbér 
tavaly 280.829 forint volt.
A legmagasabb bruttó alapbérekkel 
Budapesten szerződhettek 2016-ban 
a munkavállalók: itt a fizikai mun-
káért átlagosan 204.107 (bár ennél 
öt megyében is többet fizettek 
országszerte), a szellemi munkáért 
pedig 409.159 forintot kaptak, az át-
lagos alapbér a fővárosban így több 
mint 70.000 forinttal meghaladta az 
országos középértéket (355.013 Ft). 
Nem panaszkodhatnak a Komá-

rom-Esztergom megyeiek sem: ők 
átlagosan bruttó 280.041 forintot 
kerestek egy éve (fizikai: 224.134 
Ft; szellemi: 368.919 Ft). A rang-
sorban harmadik helyen végzett 
Fejér megye, ahol a fizikai munka 
átlagosan bruttó 219.433, a szellemi 
munka pedig 349.126 forintot ért, 
így a bruttó átlag tavaly 273.792 
forint volt.
A listából kiderül, hogy megyénk-
ben a legtöbbet kölcsönzéssel, 
operatív lízinggel lehetett hazavinni 
(bruttó 617.611 Ft), míg a legalacso-
nyabb havi keresettel a textilgyár-
tással foglalkozók számolhattak 
(bruttó 129.000 Ft). Ha valaki 
éppen pályaválasztás előtt áll, le-
hetőleg igyekezzen Komárom-Esz-
tergom megyében üzletvezetés-ta-
nácsadással foglalkozni, nekik 
fizetik ugyanis országos átlagban 

a legmagasabb bruttó alapbért 
(1.370.895 Ft), kerülje viszont azt, 
hogy ugyanebben a megyében bőr, 
bőrtermék vagy lábbeli gyártásával, 
Békésben postai, futárpostai tevé-
kenységgel vagy Bács-Kiskunban 
munkaerőpiaci szolgáltatással fog-
lalkozzon. Ezekkel lehetett ugyanis 
tavaly Magyarországon átlagosan a 
legkevesebbet keresni: mindössze 
bruttó 111.000 forintot.

• építőmérnök:  378.793 Ft

• rendszergazda:  370.080 Ft

• pék:  185.020 Ft

• parkolóőr:  175.294 Ft

• utcaseprő:  189.783 Ft

• végrehajtó, adósságbehajtó:  263.984 Ft

• rendőr:  188.035 Ft

• pap, lelkész:  229.879 Ft

• pszichológus:  264.294 Ft

• bíró:  635.027 Ft

• kovács:  237.297 Ft

• meteorológus:  384.800 Ft

• felvonószerelő:  264.933 Ft
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Idén is nő a pedagógusok bére

Augusztus végén korábban megérkeztek a családokhoz a szeptemberi támogatások: a családi 
pótlék, a gyermekvédelmi segély (gyes) és a gyermeknevelési támogatás (gyet). De a 
tanároknak sem lehet okuk a panaszra: 2013. és 2017. között átlagosan ötven százalékkal 
emelkedtek a pedagógusbérek, idén szeptembertől újabb három és fél százalékkal.

Átlagosan 3,4 százalékkal emelkedik 
a pedagógusok bére szeptembertől – 
jelentette be Palkovics László, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának oktatásért 
felelős államtitkára. A béremelésre mint-
egy huszonegymilliárd forintot költenek a 
költségvetésből.

Ez az alapbér emelkedését je-
lenti, ezen felül nőnek a tanárok 
pótlékai is, összesen tízmilliárd 
forint értékben. Az államtitkár 
korábban azt mondta, a 2013 óta 
tartó bérrendezés óta átlago-
san ötven százalékkal bővült a 
pedagógusok illetménye, és erre 
a célra háromszázötvenmilliárd 
forintot költött az állam.
Hozzátette, hogy 2013-ban 
egy tizenkilenc éve dolgozó, a 
pedagógus I. kategóriában lévő, 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Olyan helyzetbe kerülhet, amikor kénytelen lesz elfo-
gadni a segítséget, akár baráti vagy anyagi legyen az. 
Nem kell mindjárt tragikus dologra gondolnia, de egy 
vártalan, kellemetlen helyzet kibabrálhat Önnel. Ne 
érezze magát kínosan, bárkivel előfordulhat az ilyesmi!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A múlt heti állóvíznek már az árnyéka is eltűnt, 
minden olyan izgalmassá válik, mint korábban. Szinte 
minden napjára jut majd valami. Barátainak hála újabb 
ismerősökre tehet szert, és fantasztikus élmények érhe-
tik. Amire csak tud, és nem veszélyes, mondjon igent!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Peches időszaka van, és egyre másra érik a 
kisebb bosszúságok. Mintha az egész univerzum 
összefogott volna Ön ellen. Szerencsére hamar 
véget ér ez a peches időszak, de addig is jól teszi, 
ha óvatos lesz! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban végre megleli a lelki békéjét. Megszállja Önt 
a nyugalom, képes lesz hideg fejjel gondolkodni, és már 
nem is bosszantják azok a dolgok, amik a múlt héten még 
igen. Még az is lehet, hogy talál magának egy új spirituális 
irányzatot, vagy egy olyan személyt, aki a lelki támasza lesz.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ritka, de olyan hét elé néz, ami megelégedettséget 
hoz az Ön számára. Újra érzi, hogy minden a helyére 
került, egyenesbe jött az élete, amelynek minden 
területe harmóniában telik. A lelki világa is maximá-
lisan a helyén van. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban sikerül harmonizálnia a kapcsola-
tát. Talán túl vannak egy őszinte beszélgetésen a 
kedvesével, és tisztázták, hogy ki-mire vágyik, mi 
lenne az igénye. Amennyiben ezt megtették, azzal 
biztosíthatják a jövőjüket is. 

Telefon, sms, viber 
elérhetőség: 

 06 20 247 8608 
Facebook.com/pannonjob 

Amit kínálunk: 
• határozatlan idejű munkaszerződések 

• Akár 2 műszak lehetősége 
• megemelt alapbérek + bónuszok 

• magas béren kívüli juttatási csomagok 
• ingyenes vállalati buszjáratok  

Székesfehérváron és Veszprémben a 
KÖFÉM és a VIDEOTON területén 

Gépkezelő 
Összeszerelő 

Gépi és kézi beültető 
 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG 
JELENTKEZZ MOST! 

Munkatársakat
keresünk!

Folyamatosan fejlődő, modern vállalatunk csapatába várjuk leendő munkatársak jelentkezését az alábbi pozíciókra:
• GÉPKEZELŐ (jó műszaki érzék, szakképzettséget nem igénylő pozíció)
• FORMÁLÓ (jó fizikai erőnlét, szakképzettséget nem igénylő pozíció)
• TARGONCÁS (érvényes OKJ-s targoncavezetői vizsga)
• MŰSZERÉSZ (műszaki végzettséget igénylő állásajánlat)

Kiemelkedő juttatási csomagot kínálunk:
• szakképzettséget nem igénylő pozícióinknál is már min bruttó 220.000 Ft havi jövedelem
• béren kívüli juttatások: készpénz cafeteria, Erzsébet-ajándék utalvány, bónuszok, éves prémium, toborzási jutalom, 
év végi ajándékutalvány, iskolakezdési támogatás, 100% bérlettámogatás, élet- és balesetbiztosítás

• kultúrált munkakörnyezet, munkaruha, munkavédelmi eszközök
Fényképpel ellátott önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk: hr@chemark.hu

Chemark Balaton                                                                                                        www.chemark.hu

Hosszú távú, biztos megélhetést nyújtó munkalehetőség!

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Szent Vendel 
köz 2-6. szám alatti, 4084 hrsz alatt nyilvántartott 1796 m² területű 
kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, 
Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtö-
kig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 15. (péntek) 12.00 óra.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székes-
fehérvár, 4226 hrsz-ú, természetben Székesfehérvár, Szabadságharcos u.  
59. szám alatti ingatlan jobb oldali épületrészének 3. emeletén lévő  
306. számú 33 m², 307. számú 18 m², 311. számú 33 m² és 305. számú 18 m2 
alapterületű tantermeinek bérbe adására oktatás céljára. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfe-
hérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütör-
tökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. (péntek) 12 óra.

főiskolai diplomával rendel-
kező tanárnak bruttó 149.000 
forint volt a bére, ez mára bruttó 
274.000 forintra nőtt. Egy pe-
dagógus II. kategóriában lévő, 
főiskolai diplomával rendelkező 
tanárnak szintén 149.000 forint 
volt a jövedelme, most 301.000 
forintot vihet haza.
Kitért arra is, az OECD statisz-
tikái szerint Magyarország az 
elsők között szerepel azon orszá-
gok között, ahol a leginkább nőtt 
a pedagógusok bére, ugyanakkor 
a diplomás átlagbérhez képest is 
kiemelkedő, annak nyolcvankét 
százalékán álló a járandóságuk. 
Az OECD-országok átlaga egyéb-
ként nyolcvan százalék, vagyis 
ezt Magyarország meghaladta.

Forrás: mti
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Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2017.08.28-án: 
Barackmoly: 2 db
Szilvamoly: 14 db
Keleti gyümölcsmoly: 11 db
Almamoly: 1 db

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

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

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

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 8  
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Szé-
kesfehérváron  szeptember 5-én (kedden) 18 órakor 
a Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III.Béla Király tér.1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

A Barátság mozi műsora

Hőlégballon-karnevál

Repülőnap és mangalicafesztivál
Programajánló szeptember 1-től 10-ig

szabó PetRa

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

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

Szeptember 2.
Díszmadár-kiállítás
10 óra, VOKE Vörösmarty Mihály Műve-
lődési Ház és Könyvtár
A színpompás kanárimadarak népes 
kavalkádja mellett az érdeklődők talál-
kozhatnak gyümölcsevő turákókkal, 
Gould-amandinákkal, zebrapintyekkel. 
Közép-Amerikából csuklyás csízek 
érkeznek, míg Afrikából a szerelmes 
madarakként is közismert törpepapa-
gájokat mutatják be a közönségnek. 
Dél-Amerikát a madárvilág egyik legel-
bűvölőbb és felettébb értelmes madara, 
az amazonpapagáj fogja reprezentálni. 
A gyerekeket rajzverseny várja. A kiállí-
tás vasárnap 16 óráig tart nyitva.

Nyílt nap
10 óra, Jócsontok Fehérvári Kutyasuli
A program során az érdeklődők megis-
merkedhetnek a kutyatartás szabályai-
val, körbejárhatják a kutyák viselkedé-
sét, bepillantást nyerhetnek az iskola 
működésébe.

III. Kisfalud Novaj-pusztai Vigasság
Kisfaludi Közösségi Ház
10 óra: Megnyitó, utána pörköltfőző-
verseny, veteránautó-kiállítás, tűzoltó-
bemutató, csapatversenyek, kézműves 
foglalkozás
10.30: interaktív szülő-gyerek műsor
15 óra: A Kis Zenészek együttes műsora
16 óra: a Maya Trió operettösszeállítása
17 óra: a főzőverseny eredményhirdetése
17.30: népzene- és néptáncbemutató
19 óra: Váradi Eszter Sára és Keller János 
műsora

20 óra: Bokányi Zsolt és Grasics Anita 
műsora

Szedreskerti mulatság
Palotai úti sportpálya
15 óra: Köszöntő
15.05: Gergely Róbert előadása
15.40: Zsigmond Lala előadása
16.20: a Táncolkodó táncegyüttes fellépése
17 óra: Bokányi Zsolt és Grasics Anita 
előadása
18 óra: Oszvald Marika előadása
18.30: a Felicita Táncegyüttes bemutatója
19 óra: Mr. Retrocselli előadása
20 óra: a DuplaKávé előadása

Emlékmise
16 óra, Prohászka-templom
Misével emlékeznek a zenebarátok a tíz 
évvel ezelőtt elhunyt Mihályi Gyulánéra,
a város zenei életének kiemelkedő 
egyéniségére.

II. Közösségi Kertek Éjszakája
18 óra, Palotavárosi Közösségi Kert
Tárt kapukkal és frissen szentelt, ke-
mencében sült finomságokkal várják az 
érdeklődőket.

IX. ifj. Ocskay Gábor Emléktorna
19.15, ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Fehérvár AV19–Medveščak Zagreb 

Szeptember 3.
Gyógynövénygyűjtő túra
9 óra, Velence, a Bence-hegyen lévő 
kilátó parkolója
Őszi virágok gyűjtése. Túravezető: Len-
csés Rita gyógynövényszakértő.
IX. ifj. Ocskay Gábor Emléktorna

18.30, ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
Fehérvár AV19–Nové Zámky

Szeptember 4.
Ultimate frizbi edzés
18 óra, First Field
Az edzésekre nemtől és tapasztalattól 
függetlenül lehet jelentkezni.

Jupiter holdja
Szeptember 1. 18 óra
Magyar filmdráma.
Én és a mostohám
Szeptember 1. 20 óra, szeptember 2. és 
5. 18 óra
Magyarul beszélő francia dráma.
A mogyoró-meló 2.
Szeptember 2. és 9. 16 óra
Magyarul beszélő, kanadai-ameri-
kai-dél-koreai családi animációs film.
K.O.
Szeptember 2. 20 óra, szeptember 4. és 
6. 18 óra
Feliratos francia thriller.
Ígéret
Szeptember 4. és 9. 20 óra, szeptember 
7. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai-spanyol 
történelmi film.
Kincsem
Szeptember 5. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Swingerklub
Szeptember 6. 20 óra
Feliratos dán romantikus vígjáték.
A sóher
Szeptember 7. 20.15
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Fiú a vonaton
Szeptember 8. és 9. 18 óra
Feliratos magyar-amerikai dráma.

Program:
Szeptember 1.
6.30: Ballonfelszállások Székesfehérvárról
17.30: Ballonfelszállások Székesfehérvárról

Szeptember 2.
6.30: Ballonfelszállások az agárdi Parkerdő 
területéről
17.30: Ballonfelszállások az agárdi Parkerdő 
területéről
Egész napos program az agárdi Parker-
dőben: kirakodóvásár, gyermekműsorok, 
színpadi műsorok, sörsátor, helikopteres 
utasrepültetés, autó- és motorkiállítás.
10 óra: Zumbabemutató
11 óra: A Bohócszínház előadása: A pöttyös 
bőrönd titka – bohóc mesejáték
12 óra: Csendül a nóta – muzsikál Ifj. Mága 
Ernő és zenekara
13.30: Orientális hastáncshow
14 óra: Pálosfalvi Brúnó emléktáblájának 
avatása
14 óra: Helikoptershow és utasrepültetés
14.30: HiDAVE Acoustic
15.30: Bandiera zászlóforgatók
16 óra: A nyereményjátékok eredményhir-
detése
16.30: Mr. G. Blues Band
17.30: Ballonfelszállások
18 óra: Időrabló Rock Band
20 óra: Boka és a Klikk: Rázd meg baby rock 
and roll show
közben: Fáklyázás és night glowing show
22 óra: Utcabál a T.G.M. zenekarral

Szeptember 3.
6.30: Ballonfelszállások az agárdi Parkerdő 
területéről
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Börgöndi repülőnap
Idén is nagyszabású rendez-
vény helyszíne lesz a börgöndi 
repülőtér szeptember 10-én, 
vasárnap. A repülés minden ága 
képviselteti magát. Aki a leve-
gőbe emelkedő repülőgép-rit-
kaságok láttán maga is kedvet 
kap a szárnyaláshoz, annak az 
ejtőernyősök, sárkányrepülők, 
vitorlázó repülők légiparádéja 
után lehetősége lesz sétare-

pülésre is, mégpedig olyan 
gépeken, mint a Li2, An2. Az 
érdeklődők megtapasztalhatják, 
hogy az ötvenes évek utasszállí-
tó gépe még ma is képes kiváló 
teljesítménnyel repülni. Egész 
napos családi kikapcsolódás, 
színpadi és gyerekprogramok, 
hagyományőrzők bemutatója 
és sok más érdekesség várja az 
érdeklődőket.

Vershúron
18 óra, Szent István Király Múzeum Díszud-
var (Esőhelyszín: Városháza, Díszterem)
Verses-zenés rendezvény a Misztrál 
együttessel és a Fehérvári Versünnep 
döntőseinek közreműködésével.

Szeptember 5.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Újraindul a kézműves alkotóműhely, 
ahol hozzáértő kezek segítenek többek 
között varrni, horgolni, makramézni. Az 
érdeklődők új technikákkal, ötletekkel 
ismerkedhetnek meg minden héten.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház

Horváth Béla nyugalmazott történelem-
tanár: A Dzsajháni-hagyomány és Olma 
udvara című előadása.

Öreghegyi Disputa Botos Józseffel
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Bobory Zoltán vendége ezúttal Botos 
József koreográfus, az Alba Regia Tánc-
egyesület alapítója.

Szeptember 6.
Csókos Varga Györgyi és Csákvári Nagy 
Lajos kiállítása
17 óra, Művészetek Háza
Etyeken élt két alkotóművész, akiknek 
közösen és külön-külön is létrehozott 
munkái a képzőművészet és a népi 
alkotóművészet igazi gyöngyszemei. A 

kiállításon betekintést nyerhetnek az ér-
deklődők a Csákvári család és az Etyeki 
műhely lelkébe is. A kiállítás szeptem-
ber 29-ig látogatható.

Ecsedi Mária kiállítása
18 óra, Vörösmarty Színház, galéria
Könyvbemutatóval egybekötött kiállítás 
nyílik a képzőművész alkotásaiból. A 
tárlatot Szele Bálint irodalomtörténész, 
műfordító nyitja meg.

Szeptember 7.
Ingyenes nyílt edzés a LISZI-ben
9.30, LISZI – Víziváros
Európa vezető szülés utáni regenerációs 
edzését, a kangatréninget próbálhatják 
ki az érdeklődők.

Az, ami hasznos
17 óra, Vörösmarty Társaság terme
Revák István festőművész kiállítása. 
A tárlatot Pálfalvi András költő nyitja 
meg.

Szeptember 8.
VI. Székesfehérvári Mangalicafesztivál
16 óra, Palotai kapu tér, az Alba Plaza és 
a buszpályaudvar között
Malackodás a belvárosban.

Szeptember 9.
Interaktív termelői piac
6 óra, Jancsárkert
Mézpergetés, rétesnyújtás, szőlőprése-
lés, lekvárfőzés, sajtkészítés a piacon, 
tanyalátogatás Orondpusztán, Pátkán és 
Hétkúton.

Szeptember 10.
Gyógynövénygyűjtő túra
9 óra, Pátka
Találkozó a pátkai elágazásnál lévő 
benzinkútnál. Túravezető: Lencsés Rita 
gyógynövényszakértő. Már szedhető 
a kökény, a bodza, akár a galagonya. 
A pátkai víztározó mellett a változatos 
élőhelynek köszönhetően még gyógynö-
vényeket is lehet gyűjteni.



12 2017. augusztus 31.FehérVár egyhÁz

Az orgona felújítására szervezett gyűj-
tés október 31-ig tart.

Hangversenyorgonát építenek a fehérvári evangélikus templomban

A város támogatása mellett társadalmi összefogásra is szükség van

lugosi balázs

A reformáció ötszázadik évfordulóján és a 
Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség 
önállóságának százötvenedik évfordulója 
küszöbén a fehérvári gyülekezet társadalmi 
összefogás mellett folytatná 2006-ban fél-
behagyott – hangversenyek megrendezésére 
is kiválóan alkalmasnak szánt – orgonájának 
építését. A fehérvári evangélikusok szeretnék, 
ha az egyházi és városi-közösségi célokra 
egyaránt tervezett hangszer megépítését 
széles társadalmi összefogás segítené.

„A II. világháborút követően egy 
pneumatikus, hatregiszteres, egy 
manuálos hangszere volt a székesfe-
hérvári evangélikusoknak.” – kezdte 
az orgona történetének feleleve-
nítését Bencze András, a Székes-
fehérvári Evangélikus Egyházköz-
ség lelkésze, aki hozzátette: sok 
probléma volt vele.
„Aztán a kétezres években Szebik 
Attila, korábbi kántorunk gondolatai 
alapján Trajtler Gábor mester készí-
tett tervet egy huszonnégy regiszteres 
orgonáról. Az általa készített terv 
közel fele – az országos és a székes-
fehérvári egyházközség tagjainak 
finanszírozásában, az Aquincum 
orgonagyár kivitelezésében – 2006-ra 
elkészült. Ez a hangszer félkész álla-
potában is ellátta-ellátja a gyülekezet 
zenei szolgálatát. Azért készült ilyen 
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grandiózus terv, mert olyan hang-
versenyorgona, melyen barokk és 
modern darabokat egyaránt lehetne 
játszani, jelenleg nincsen városunk-
ban. Teleki Miklós orgona-zongora 

szakos tanár, korrepetitor, a Hermann 
László Zeneművészeti Szakközépisko-
la tanára elevenítette fel a kezdemé-
nyezést – tizenegy esztendő elteltével 
– és találkozót kért Cser-Palkovics 

Andrástól. Polgármester úr és a 
hivatal részéről is nagy nyitottságot 
tapasztalt, a találkozó alkalmával 
egyetértettek abban, hogy a reformá-
ció ötszázadik évfordulója alkalmá-
ból ne csak különféle programok 
legyenek, hanem valami maradandót 
is hozzunk létre.” – tette hozzá.
A megbeszéléseket és az elhatá-
rozást tett követte. Teleki Miklós 
megkereste a már nem létező 
Aquincum orgonagyár egykori 
szakembereit, akik korábban 
közreműködtek a fehérvári 
„félkész” orgona kivitelezésé-
ben. Mint megtudta, az eredeti, 
Trajtler mester-féle, huszonnégy 
regiszteres terv megvalósításához 
még mintegy harmincmillió forint 
szükségeltetne.
„Székesfehérvár önkormányzata 
teljes mellszélességgel a projekt mellé 
állt, ám a reformáció szellemiségét 
jobban kifejezné, ha a város támo-
gatása mellett társadalmi összefogás 
is övezné ezt az ügyet, és olyan 
vállalkozások, cégek is támogatnák e 
kezdeményezést, melyek ezt megte-
hetik. Ezáltal fejezhetnénk ki, hogy 
a közösség a közösségi cél érdekében 
összefog.” – fogalmazott Bencze 
András.
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Egy fehérvári anya élete a napsütötte Toszkánában

Firenze kincsei megunhatatlanok

Toszkánában sokkal tovább tart a nyár

kovács v. oRsolya

„Székesfehérvár mindig is a hazám marad!” 
– jelentette ki beszélgetésünk során az Olasz-
országban élő Nyitrai Réka Viktória. Legtöbben 
azonban már-már hivatalossá váló becenevén, 
Toszkána Vikiként ismerik. Ott él és dolgozik 
ugyanis másfél évtizede, és hivatásszerűen 
segíti a turistaként odaérkező magyarokat 
abban, hogy szállást találjanak és felfedezzék a 
vidék rejtett értékeit.

Toszkána napja alatt sétálva sajtot 
és bort kóstolgatni, eldugott kis 
olívaolaj-préselő műhelybe bekí-
váncsiskodni… El tudnám képzelni 
így az ideális nyaralást. Irigylésre 
méltónak hangzik, ha valakinek 
ezzel telhetnek a hétköznapjai, 
Olaszország festői tájait járva élheti 
az életét. De dolgozni, családot 
eltartani, megélhetést biztosítani 
természetesen ott is ugyanolyan 
kemény munka. Akár a lankás 
toszkán dombokon, akár a magyar 
tájakon járnak éppen, Réka mindig 
azt tartja szem előtt, hogy kisfiával 
minél több értéket megismertes-
sen, újdonságokat fedezzenek fel. 
A fehérvári családtagok, barátok 
mindig tárt karokkal várják őket, 
itthon igazi családi programokkal 
kényeztethetik magukat. Olaszor-
szágban pedig sűrűek a mindenna-
pok.
Olaszországban, legalábbis nálunk, 
szombaton is van tanítás az iskolá-
ban, ami egy órakor fejeződik be. 
Így legfeljebb másfél szabadnapunk 
jut a tizenhárom éves kisfiammal, 
de ebbe is beleesik többnyire vagy 
egy focimeccs, vagy teniszbajnok-
ság. Végül a hétvége fél napokra 
korlátozódik. Őszi szünetet ott 
nem tartanak. A téli szünet ugyan 
kicsivel hosszabb, de azt mi mindig 
itthon töltjük. A nyár is tovább tart, 
szeptember 15-ig üresen konganak 
az iskolapadok. A forró hónapok 
azonban számomra a kemény mun-
káról szólnak. Ébredés után már az 
e-mailekre válaszolgatok, viszem 
magammal a tabletet ebédhez, 
kirándulásra is, hiszen a munkám 
az internetes szállásközvetítés, a 
múzeumjegy-foglalások mellett ab-

ból áll, hogy folyamatosan tanácsok-
kal látom el a Toszkánába vágyó 
embereket, bármilyen kérdésük 
legyen is az ideutazással kapcso-
latosan. Nyári délutánokon pedig 
kirándulásokat szervezek. Ezek 
nem idegenvezetések, egyszerűen 
elindulunk sétálni, felkeresünk egy 
környékbeli gazdaságot, ahol kiváló 
pecorino sajtot lehet kapni, ellátoga-
tunk egy olívaolajprésbe, ahol olajat 
kóstolunk, aztán betérünk egy jó 

kis borospincébe. Igyekszem helyi 
termelőkhöz vinni a látogatókat, 
amik nincsenek kiírva, kitáblázva, 
meghirdetve, nem turistalátványos-
ságok. Videókat is készítek. Nem 
turisztikai filmeket kell elképzelni, 
hanem technikai videókat, például 
hogyan kell a benzinkúton tankolni, 
ha nincs ott senki, és éjszaka be 
van zárva. Hogyan működik egy 
fizetős strand, vagy hogyan kell a 
parkolójegyet kifizetni. Első hallásra 
ezek furának tűnhetnek, de nagyon 
sokszor az ilyen típusú videók meg-
mentenek embereket attól, hogy 
súlyos büntetéseket kapjanak.
Hogyan kezdődött a történeted 
Olaszországban? Mit terveztél, mikor 
kimentél? 

Nem tudtam olaszul, úgyhogy azzal 
kellett kezdenem, hogy beirat-
koztam egy intenzív tanfolyamra, 
ami két hónapos volt. Rögtön az 
idegenforgalomban kerestem állást, 
mert én mindig abban dolgoztam, 
a végzettségem idegenforgalmi 
közgazdász. Először egy utazási 
irodában dolgoztam, ami beutaz-
tatással foglalkozott. Ezt követően 
egy firenzei luxusszállodában 
kaptam állást, ott több éven át 

szerezhettem tapasztalatokat, és 
az olasz nyelvtudásom is biztosabb 
lett. Később kiköltöztünk vidékre, 
és nyolcvan kilométerről kellett be-
járnom minden nap. Közben terhes 
is lettem, úgyhogy egyértelmű volt, 
hogy valami mást kell keresnem. 
Szülés után két apartmanházat ve-
zettem hét éven keresztül, közben 
lassan elkezdtem a honlapot. Ekkor 
még nem tudtam napi szinten 
sokat foglalkozni vele, mert a két 
házban volt húsz apartman és két 
medence is... 
Székesfehérvár milyen helyet foglal el 
most a szívedben?
Nekem Székesfehérvár mindig is 
a hazám! Toszkána előtt is voltam 
már többször más országokban, de 
bárhol élek is, Fehérvárra évente 
többször is visszajövök. Próbálom 
képben tartani magamat az ese-
ményekkel kapcsolatban, a nyári 
hazalátogatást például mindig 
igyekszünk a Királyi Napok idejére 
időzíteni. Sok barátom van, akik itt 
élnek és dolgoznak, rajtuk keresz-
tül mindennapi szinten foglalko-
zom Székesfehérvár életével.
Mi az a hely, amit biztos, hogy felkere-
sel, amikor itthon vagy? 
Az utóbbi időben, mióta a kisfiam 
nagyobb, törekszem arra, hogy 
legalább egy napot Pesten tölt-
sünk. Nagyon érdekli a történelem, 
jártunk már a Parlamenttől kezdve 
az Operáig sokfelé, tavaly például 
a Terror Házában. Állatkertbe is 
mindig megyünk, hol Veszprém-
be, hol a fővárosba. A Balatont is 
télen-nyáron megnézzük.
Hogy érez a fiad Fehérvár iránt?
Nagyon szereti Magyarországot, 
azért is, mert itt tud igazi családi 
életet élni. Anyanyelvi szinten be-

szél magyarul is. Olasz apukájának 
van két testvére, de ötszáz kilomé-
terre laknak Nápolyban. Ők mond-
hatni elérhetetlen távolságban van-
nak a mindennapokban. Az ottani 
nagyszülők közül csak a nagypapa 
él, aki viszont sokkal – vagy tizenöt 
évvel – idősebb, mint az én szüleim. 
Amikor hazajövünk, neki ez egyben 
a családi nyaralást is jelenti. Van egy 
öcsém, akinek van két kisfia, őket 
ilyenkor együtt visszük gyerekes 
programokra. Az utóbbi években 
főleg nagyon kötődik Magyaror-
szághoz. Többször mondja, hogy 
miért kell visszamennünk, de hát 
itt csak a vakációt tapasztalja meg. 
Jövünk-megyünk, Balatonban für-
dünk, csak a pozitív dolgokat látja, 
a mindennapi nehézségeket nem. 
Itthon mindig igyekszem sok kirán-
dulást beiktatni, idén az Alföldet 
jártuk végig Szegedtől Miskolcig, 
hogy amennyire lehet, az országnak 
azt a részét is megismerje. Voltunk 
már kenutúrán, hajókázni a Dunán, 
korcsolyázni télen a Balatonon, 
ezeket nagyon szereti. 
Hiányoznak a magyar ételek?
Nem, de ez azért is van, mert 
anyuék gyakran kijönnek. Én 
hazajövök általában kétszer-há-
romszor egy évben, így kéthavonta 
feltöltődünk magyar ételekkel. 
Anyukám hozza magával a túrót, 
tejfölt, amit kint nem lehet kapni. 
Ami fel sem tűnik egy utazónak, de 
nincsen, és hiányzik, azok például 
a füstölt dolgok, kolbász, füstölt 
sajt, vagy az igazi magyar ropi. De 
ezek sem hiányoznak szélsősége-
sen. Olaszországban nem főzök 
magyaros kajákat magunknak. 
Inkább zöldséges ételeket készítek, 
különösen, mert nagyon meleg van, 
és nem egy, hanem négy hónapig. 
Harmincöt fokban nem fog az em-
ber nekiállni sült húsokat csinálni, 
hacsak nem este a grillen, mert 
annak viszont megvan a hangulata. 
Salátát, mozzarellát, tésztaételeket 
szoktunk enni. Van, aki nagyon 
ki van éhezve a magyar ételekre a 
környezetünkben is, de ők sokszor 
évekig nem jönnek haza.
Baráti kapcsolataid születtek kint is?
Inkább az itthoni, gyerekkori ba-
rátságaim erősek. Persze nem min-
dennapos a kapcsolat, de köztük 
vannak azok, akikkel egy perc alatt 
ott tudjuk folytatni, ahol egy-két 
évvel korábban abbahagytuk. Ami-
kor hazajövök, mindig megpróbá-
lok minél több baráttal találkozni, 
főleg karácsonykor. De most már 
a Facebooknak köszönhetően ez is 
egyszerűbb.Természetesen Olaszor-
szágban is sokakkal jóban vagyok, 
de ők általában felületesebben ke-
zelik a barátságokat. Könnyebben 
elegyednek veled szóba. Ha bemész 
egy kávézóba, két perc után már 
haver vagy, másnap már tudják, 
hogy mit iszol. Elmondják, milyen 
szép az idő, merre menj kirándulni, 
de a közvetlenségük megáll ezen a 
szinten. A privát szférájukba már 
nem engednek be. Így hát nem is 
erőltetem. De van egy-két magyar 
barátnőm ott is, akikkel rendszere-
sen találkozunk, munkakapcsolat-
ban is vagyunk.
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Partizan A–Partizan B: 4–0

Örülök, hogy nem ötöt lőttek, mert így legalább megmaradt 
egy romkertnyi Szabó Józsiék templomából, és azt már 
megszoktuk, hogy nekünk csak annyi marad.
Gyerekfejjel is fejből tudtam a névsort – ma is elmondom 
a kezdőcsapatot – pedig csak közepesen érdekelt a foci, 
ahogy most is. De akkor még hús-vér fehérváriak játszottak 
a gyepen, akiket a városban is láttunk – és látjuk azóta 
is. Egyikük meccsen felszakadt szájjal vitte a gyerekét 
logopédiára, másikuk horgászboltjából vettem az előkét a 
tihanyi stégre, a harmadikkal még pár éve is összefutottam 
a Ribillióban egy sörre, a pultnál állva. Mi, nézők szerettük, 
szeretjük őket, mert egy vérből valók vagyunk, akár mi is 
lehettünk volna ott a pályán az öt-nullnál.
De ezek kik? Csak sötét ablakos autókat látni a Sóstón, 
vagy most éppen Felcsúton. Alapszinten bírok egy-két szláv 
nyelvet, de még a neveket sincs időm megtanulni, mert 
már mennek is tovább. Azt a rádiós gyereket jegyeztem 
csak meg, tudják, ahol mindig szól a nóta. De egy Duduval, 
Pepével vagy éppen Dankóval nem lehet azonosulni, értük 
nem lehet rajongani, őket csak fogyasztani lehet, ahogy 
a hamburgert meg a sült krumplit. Lehetnek Sóstó-szerte 
világsztárok, de szobrot sosem kapnak Fehérváron.
Néztem ezt a meccset múlt csütörtökön, és eszembe jutottak 
a történelemórák a Józsefben. Jók voltak a zsoldosseregek, 
de azért amikor a marhákat hajtották a tatárok, a gyere-
keket rabolták a törökök, az asszonyokat erőszakolták az 
oroszok, az öregeket koncolták a csetnikek, csak a mieinkre 
számíthattunk.
És mi mégis Ülő Bika helyett Custerrel indulunk Little Big-
hornba, Napoleon helyett Kutuzovval Austerlitzbe, Szilágyi 
helyett Mehmeddel Nándorfehérvárra. És csodálkozunk, 
hogy az A csapat nyer?

A csapat folyamatosan fejlődik, mindenki optimista a Volánnál

A szurkolók jóban, rosszban, világosban, sötétségben is kitartottak

Alig van a centiből – mindjárt itt a rajt!

És lőn sötétség!

kaiseR taMás

soMos zoltán

A Volán mérkőzésről mérkőzésre fejlődik, így 
mindenki optimista, hogy a Vienna Capitals elleni, 
szeptember 8-i rajtra valamennyi játékos egészsé-
ges lesz. De előbb a hétvégén ismét megrendezik 
az Ifjabb Ocskay Gábor Emléktornát.

A Fehérvár AV 19 keddi sajtóesemé-
nyén először Fekti István szakmai 
alelnök mondta el a legfontosabb tud-
nivalókat a hétvégi, IX. Ifjabb Ocskay 
Gábor Emléktornával kapcsolatban: 
„Megpróbáltuk átstrukturálni a tornát, és 
új csapatokat hívtunk. Régi ismerősként 
érkezik hozzánk klubunk korábbi edzője, 
Hannu Järvenpää, a DEL 2-es Lausitzer 
Füchse trénereként – természetesen csapa-
tával együtt. Jön majd a négy éves KHL-es 
kitérő után az EBEL-be visszatérő Med-
veščak Zagreb és az Érsekújvár. A torna 
még a felkészülés jegyében zajlik majd – az 
emlékezés mellett természetesen.”
Szélig Viktor szakmai igazgató a 
kerettel kapcsolatban külön kitért az 
eddigi meccseken még pályára nem 
lépő két új játékos állapotára is. „Mark 
Visentin még nem játszott, megsérült az 
egyéni felkészülése végén. A klub orvosi 
stábja kezeli, de már jégen van, és bízunk 
benne, hogy minél hamarabb védhet! 
Kiss Zsombor, a Svájcból hazatérő csatár 
betegséggel küzd. Ha a kontrollvizsgálat 
eredményei jók lesznek, akkor elkezdheti 
az edzéseket. Reméljük, hogy a nyol-
cadikai, Bécs elleni meccsre mindenki 
felépül!”
A Fehérvár AV 19 vezetőedzője, Ben-
oît Laporte mindenkit megnyugtatott, 

Két igen emlékezetes mérkőzést játszott múlt héten 
a Videoton. Az egyiken egy fájó vereség, a másikon a 
nagy hazai rivális elleni győzelem lett az eredmény, 
de legalább ennyit beszéltek a meccsek után a „sötét 
oldalról” a szurkolók – különböző okokból.

Kilépni a fényre – ez volt a Vidi futbal-
listáinak álma a Partizan Beograd elleni 
visszavágó előtt. A belgrádi első meccs 
sokat ígért, bár nem szerzett gólt a Ni-
kolics-csapat, ami nem volt rá jellemző 
korábban a szezonban. És úgy tűnt, a 
mulasztást azonnal, már a visszavágó 
első perceiben be akarja pótolni, aztán 
éppen ez a nagy sietség lett a veszte. A 
türelmes partizánok harcmodorához 
híven odacsapott egyszer, kétszer, há-
romszor a Partizan, az ellenfél gyenge 
pontjait és hibáit kíméletlenül kihasz-
nálva. Így aztán az óriási várakozás 
hamar csalódásba fordult, sajnos nem-
csak a nézőtéren, hanem érezhetően a 
pályán is, a második félidőt akár le se 
kellett volna játszani. A 0-4 után sokan 
felemlegették, hogy a párharc előtt 
pikánsnak tűnő szereposztás néhány, 
korábban Belgrádban érdekelt sze-
replője finoman fogalmazva sem élete 
formáját hozta. Lazovics és Scsepovics 
is játszott már sokkal hatékonyabban, 
és bizony, az eredmény tudatában hüm-
mögtek néhányan, felidézve, mennyire 
fájlalták az említettek a sorsolás után, 
hogy korábbi klubjuk ellen kellett 
szerepelniük. Nikolics mesternek is, 
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hogy a Visegrád Kupában mutatott 
eddigi játék miatt nem kell aggódni, 
az ellenfelek mind előrébb jártak a 
felkészülésben, mint a Volán: „Nagyon 
örülök ennek a keretnek, amit a nyáron 
összeraktunk. Kicsit más most a felké-
szülés a Visegrád Kupa miatt. A szlovák 
csapatok hamarabb elkezdték a felkészü-
lést, így ellenük ezt a különbséget lehetett 
látni. Egyre jobban fejlődött a csapat, az 
utolsó két meccsen nagyon rossz volt a 
jég, ez is számított, meleg volt. Nagyon 

pozitív, hogy a játékosok is úgy érzik, 
hogy fejlődünk, egyre kevesebb időt kell a 
védekező harmadban tölteni. A cél, hogy 
ott legyünk az EBEL rájátszásában!”
Kóger Dániel, a csapat játékosa is 
egyetért abban, hogy folyamatos 
a fejlődés: „Nehéz volt a kezdés, 
tudtuk, hogy az ellenfelek már régebben 
elkezdték a felkészülést, de harmadról 
harmadra egyre jobban tudtuk elsajátí-
tani azokat a taktikai elemeket, amiket 
a szakmai stáb elvárt tőlünk. Mindenki 

nyitott, közvetlen az öltözőben, nin-
csenek klikkek, mindenki segíteni akar 
a másiknak, ez pedig nagyon fontos. 
Hiszen jobb, rosszabb periódusok is 
jönnek egy csapat életében, a rosszabb 
időkben harcolnunk kell egymásért, ez a 
keret pedig ilyen!”
Gál Péter Pál zárásul elmondta, jól áll 
a klub a bérletárusítással, már több 
mint ezer gazdára talált, az értéke-
sítés pedig az emléktorna idején is 
folytatódik majd.

aki azonban aligha kérte játékosaitól, 
hogy a hatodik percben ketten véde-
kezzenek öt támadóval szemben a saját 
térfelükön… Így vagy úgy, a félelmetes 
Partizan-tábor, a „Sírásók” ezúttal nem 
kellett, hogy fenyegetően lépjen fel, in-
kább elégedetten énekelhetett: egykori 
és jelenlegi kedvenceik is megfeleltek 
az elvárásaiknak. 
Így aztán az európai fénybe nem sike-
rült kilépni, maradt a hazai környezet, 
ott azonban vasárnap rögtön a legna-
gyobb rangadó, a Ferencváros ellen. 
Ezen a meccsen megmutatta a Vidi, 
hogy itthon továbbra is a legjobbak 
között van. Igaz, a helyzetek a Partizan 
ellen is megvoltak, a Fradi ellen pedig 

ki is használt közülük hármat a Vidi, 
sima győzelmet aratva (3-1). A szerb 
támadók sem úgy játszottak, mint 
néhány nappal korábban, Scsepovics 
például mindhárom gólban benne volt. 
De nemcsak a győzelem miatt marad 
emlékezetes a Fradi-verés, hanem a 
több mint egyórás kényszerszünet, 
a kétszeri áramkimaradás miatt is. 
Amely alatt a publikum remekül 
szórakoztatta magát, közben pedig 
elmerenghettünk: kicsit szimbolikus 
az egész. Nagyon vártuk ezt a hetet, 
fényes sikerről álmodoztunk – amiből 
aztán félsiker lett. Az európai poron-
don pedig nekünk lekapcsolták a 
villanyt...
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Győztes bemutatkozás Példaképek a városházán

Chris Horton olykor erőt demonstrált, ha így folytatja, kedvenc lehet
„Fontos, hogy példaképeket állítsunk a fiatalok elé, hogy megmutassuk: tehetséggel, szorga-
lommal, alázattal sok minden elérhető!” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester

soMos zoltán néMeth kRisztián

Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a fe-
hérvári kosárcsapat. Ahogy az előző idényekben 
is, ismét a Rieker Komárno ellen játszott az 
Alba Fehérvár – és magabiztosan győzött.

Igazából semmi jelentősége, hogy 
79-58-ra nyert az Alba a révkomáro-
mi csapat ellen, mert edzőmeccsen, 
pláne a legelsőn az előszezonban 
még aligha láthatjuk, valójában mire 
lesz képes a bajnoki címvédő. A 
fehérváriakra már szeptember végén 
Bajnokok Ligája-selejtező vár, gyorsan 
kell tehát működő gépezetet létre-
hoznia Dzunics Braniszlavnak és a 

Számos világversenyről tértek haza szebb-
nél-szebb eredményekkel az ARAK atlétái és 
a fehérvári öttusázók. Ebből az alkalomból 
köszöntötte őket, edzőiket és a szakvezetőket 
Cser-Palkovics András polgármester.

A magyar küldöttség csapatvilág-
bajnoki címét megvédő Kovács 
Sarolta szinte a kairói öttusa világ-
bajnokságról toppant be (a csapat-
ban szintén aranyérmes Alekszejev 
Tamara csak később érkezett haza). 
A hazai junior világbajnokságot egy 
arany- és egy ezüstéremmel záró 
Varga Eszter is joggal fogadta a 
gratulációkat.
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Az ARAK atlétái három kontinen-
tális versenyen indultak el: a győri 
Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válon Takács Boglárka ezüstérmet 
szerzett 100 méteres síkfutásban, 
Endrész Klaudia pedig távolugrás-
ban a döntőbe jutott.
A junior Európa-bajnokságon Mátó 
Sára harmincéves korosztályos 
csúcsot döntött meg. A 4x100-as 
váltóban Pisch Milán is rajthoz állt.
Az U23-as Európa-bajnokságon a 
kalapácsvető Pásztor Bence csak egy 
hajszállal maradt le az aranyéremről 
Lengyelországban. Ugyanitt a leggyor-
sabb magyar sprinter, Szabó Dániel 
is rajthoz állt, de kisebb sérülés miatt 
nem tudott maradandót alkotni.

szakmai stábnak, ehhez pedig a már 
ismert játékosok mellé be kell építeni 
az albás stílusba legjobban passzoló 
új embereket. A szlovák ezüstérmes 
ellen látszott, hogy az irányító Hill 
érti a játékot, a center Horton pedig 
jó szellemű, harcos kosaras. Bizony-
talanabb Harris és Fenner megíté-
lése, utóbbinak a próbajátékát még 
meghosszabbította a klub. A magyar 
érkezőt, Kovács Ákost jól ismerjük, ő 
itt is hozni fogja, amit Pakson láttunk 
tőle. 
Szombaton a Rieker Komárno pálya-
választása mellett ismét játszik egy-
mással a két csapat, utána alighanem 
születnek majd személyi döntések.
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna 

08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: 

Németh Gábor
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Illemtan óra 
17:10 Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor. 

19:10 Áldás, békesség! 
– református 
magazinműsor. 

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

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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00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:30 A nappali, mint 
közösségi tér. Vendég: 
Rendes Gabriella

09:10 Fesstegess! - 
Élményfestés festő tudás 
nélkül. Vendég: Sturcz 
Tímea és Wittner Kitti 

10:10  Mit vigyen a gyerek 
az iskolába? - 
Tippek szülőknek. 
Vendég: Antal Vali

11:10 Játékok, meglepetések 
az esküvőn. Vendég: 
Kovács Kata

12:10  Herbarius túrák, aktuális 
gyógynövények. 
Vendég: Lencsés Rita

13:00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14:10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17:10    Film kocka. Vendég: 
Tornyai Gábor

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal 

23:10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

08:10 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Természetesen 
egészségesen -  életmód 
magazin. Supliczné 
Tóth Máriával Sasvári 
Csilla beszélget

10:10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 Róma templomai. 
Vendég: Tóth Tamás

12:10 Dicsértessék a 
Jézus Krisztus – 
Katolikus műsor

13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető: 

Cseke András  
 Kultúrista turista. Vendég 

Bakonyi Mónika
15.10 Három a kislány. 

Vendégek: Bán-Ballai 
Zsófia és családja

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 9. 2. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,

 a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Fejér zene
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán. Benne: 
félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Sport
09:10 Aktualitások 
10:10 Tízórai 
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja 

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója 
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: Bóna Éva
11:10 Délelőtti körkép 
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási 

magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:10 Portré
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna 

08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Kertész magazin
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

Szeptember 15-ig Székesfehérvár Belvárosában munka közben látható a Vörösmarty Rádió Látványstúdiója az Excom Computer támogatásával.

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 2-től 8-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2017. 9. 2. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

Balsay 70 I. rész – ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Fröschl	
Ferenc	és	Fröschl	Ferencné

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	László	István
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Molnár	Margit
14:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bencze	András
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
15:45	 Fehérvár	AV19	–	Lausitzer	

Füchse	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

17:25 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Keményné	
Koncz	Ildikó

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Híradó
19:20	 Szomszéd	vár	–	

turisztikai	magazin
19:50	 VII.	Székelyföldi	Varga	

Sándor	Verstábor	ünnepi	
gála – ismétlés 

21:00	 Hőlégballon	Karnevál	2016
21:25 Az eperfa alatt – Arany 200
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 9. 3. VASárnAp 2017. 9. 4. Hétfő 2017. 9. 5. Kedd 2017. 9. 6. SZerdA 2017. 9. 7. CSüTörTöK 2017. 9. 8. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Keményné	
Koncz	Ildikó

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

Balsay 70 I. rész – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos
11:40	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Fröschl	
Ferenc	és	Fröschl	Ferencné

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	László	István
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45	 Fehérvár	AV19	–	

KHL	Medveščak	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:25 Napi színes – ismétlés 
17:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Turbók	János
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Királyi	Napok	2017	–	

Magyar est – Az Alba 
Regia	Táncegyüttes	és	
a	Bekecs	Táncegyüttes	
műsora	–	ismétlés	

22:00 A hét hírei – ismétlés              
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár – 

turisztikai	magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:30 Aqvital FC Csákvár – 
BFC	Siófok	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

16:10	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Turbók	János

16:40	 A	szomszéd	vár	–	ismétlés		
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések: 

Balsay 70 II. rész
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Balsay István

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Fehérvár	AV19	–	
HC Nové Zámky 
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
07:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések:	
Balsay 70 II. rész – ism. 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Balsay	István

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Horváth	Lajos
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	Mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15 Fehérvári beszélgetések 
extra – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Id.	Ocskay	Gábor

21:20	 Pálosfalvi	Brúnó	–	
Élni a bátrak életét

22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
07:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Horváth	Lajos

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

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

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	
mérleg,	Honvéd7	és	Hírek

20:15	 Aranybulla	Művészeti	
Napok – Deák Bill 
Gyula	koncertje

20:40	 VII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor	Verstábor	–	
Misztrál-koncert	–	ismétlés 

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Kű	Lajos

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

Vendég:	Nagy	Attila
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Paks	–	Videoton	FC	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Nagy	Attila

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

Szilvia.	Vendég:	Fröschl	
Ferenc	és	Fröschl	Ferencné

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	
–	benne:	Híradó,	
Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Ütős	Fesztivál	2017
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 4. 20:15 Fehérvár AV19 – HC Nové Zámky jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről


