
A  H E T I L A P

Átadták a Széna téri 
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Milyen legyen 
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Csak a versenyzés 
a fontos?

Így válasszunk szőnyeget!
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A jövő fenntartható

A központban a város jövőjével kapcsolatos kutatásokat végeznek

Forgalomkorlátozások szombaton

Szeptember nyolcadikán, szombaton rendezik a XIV. Fehérvári 
Lecsófőző Vigasságot. Emiatt péntek estétől vasárnap hajnalig 
útlezárások lesznek a Zichy liget környékén, a Dózsa György 
úton és a Móri úton. 

A rendezvény  miatt szeptember 7-én, pénteken 23 órától szep-
tember 9-én, vasárnap 4 óráig teljes fizikai zárás lesz a Mátyás 
király körúton, az Ybl Miklós utcától a Várkörút kereszteződé-
séig, a Zichy ligeti ügyvédsoron, a Zichy liget Városi Levéltár 
felőli oldalánál és a Korrekt Kft. előtti parkolóban, a Zichy liget 
mellett, a Dózsa György úton valamint a Móri úton a Szent 
Vendel utcai kereszteződésig, továbbá a Szent Sebestyén téren.
A Zichy ligetben a Városi Levéltárral szembeni parkolókat már 
szeptember 6-án, csütörtökön 18 órától lezárják, a területet 
szeptember 9-én, hétfőn 18 óráig nem használhatják az 
autósok.
Szombaton a menetrend szerinti országos és regionális 
autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekednek.

Bácskai GerGely

A Hiemer-házban működik szeptembertől a 
Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft., 
melyet azért hozott létre Székesfehérvár 
önkormányzata, hogy kérdéseket és válaszokat 
fogalmazzanak meg annak érdekében, hogy 
megfelelően lehessen reflektálni a jövő 
kérdéseire.

Székesfehérvár mind történelmi-
leg, mind gazdaságilag Magyaror-
szág egyik legfontosabb városa. 
Felelőssége ezért igen nagy abban, 
hogy múltját, jelenét és jövőjét 
egyaránt a legnaprakészebb isme-
retekkel és módszerekkel gondoz-
za, élje, tervezze: hogy szellemi- 
tudományos központtá is váljon. 
A Prosperis Alba Kutatóközpont 
ennek a szemléletnek és ennek a 
célnak az eszköze. Olyan központ, 
mely hosszú távon szolgálhatja a 
város szellemi életének gazdagodá-
sát és a hazai illetve a nemzetközi 
tudományos életbe való bekapcso-
lását.
„Szeretnénk sikeressé és boldogabbá 
tenni Székesfehérvár jövőjét. Nincs 
még egy ilyen példa Magyarországon, 
hogy kifejezetten egy olyan kutatóinté-
zetet hoz létre egy város, ami a mában 
dolgozik, de célja, hogy segítsen a 
városvezetésnek a jövőre nézve jó 
döntéseket hozni. Ezt azért tudjuk 
megtenni, mert a jelenben vannak 
forrásaink, melyek lehetővé teszik a 

Polgármesteri fogadóóra
kurucz Tünde

dávid renáTa

Hatvanan hagyták el ingatlanjaikat az eső miatt Zenével emlékeztek a kapitányra

Új tető, szép udvar

Ünnepi műsorral és koszorúzással emlékezett a város szeptember harmadikán, hétfőn Varkocs 
Györgyre. A várkapitány 1543-ban a törökök elleni küzdelemben halt hősi halált. Emlékére 
1938-ban állított szobrot a város, mely 2013-ban, a Szent István-emlékévben megújult.     L. B.

Két nagyobb felújítás is történt nyáron a Felsővárosi Óvodában: önkormányzati forrásból 
lecserélték a százharmincegy éves épület tetejét, és a KÉPES Program keretében megújult az 
intézmény udvara is. A két beruházás mintegy hatvannyolcmillió forintba került.                  B. G.

Kedden a Városgondnokság az összes szivattyúját munkába állította, de homokzsákkal is 
védekeztek a vészhelyzet elkerülése érdekében

Online fogadóórát tart szeptember tizedikén, hétfőn 
Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András 
Facebook-oldalán várja a fehérváriakat érintő bármely 
témában a megkereséseket.

Harmadik online fogadóóráját tartja 
az idén Székesfehérvár polgármestere 
szeptember tizedikén, hétfőn délután négy 
és hat óra között. Cser-Palkovics András 
Facebook-oldalán várja a megkereséseket. 
Hétfőn reggel nyolc órától bárki posztol-
hatja kérdését, véleményét. A válaszadás 
délután négykor kezdődik Bozai István 
városgondnok és a Polgármesteri Hivatal 
szakembereinek közreműködésével.

A megyében több helyen károkat okozott a 
hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék a hét 
elején. Sok helyen utcákat árasztott el a az elve-
zetőárkok is megteltek, így az átfoly ás is gondot 
okozott a településeken. Székesfehérváron két 
napig megállás nélkül szivattyúztak a szakembe-
rek, ugyanis a Gaja-patak kilépett medréből.

Homokzsákokkal és szivattyúval 
próbálták a szakemberek a problé-
mát orvosolni, hogy ne folyjon be a 
csapadékvíz a Székely utcai hobbi-
kertekhez. Hatvan embert szólított 
fel kedden a Székesfehérvári Járási 
Helyi Védelmi Bizottság, hogy 
hagyják el a zártkerti ingatlanokat 
biztonságuk érdekében. 
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kutatóközpont működését. Sok kihívás 
áll előttünk, fontos, hogy kutassuk 
ezek tudományos hátterét, ráadásul 
sok olyan kihívás is van, amire a 
választ nem találjuk meg Magyaror-
szágon.” – mondta Cser-Palkovics 
András polgármester.
A kutatóközpont gazdasági társa-
ság formájában működik, ügyve-
zetője Zentai Zsolt, tudományos 
igazgatója pedig Dr. Aczél Petra, 
aki a Corvinus Egyetem intézetve-
zetője és professzora. Aczél Petra 
lapunknak arról is beszélt, hogy 
jellemző ma a jóléti társadalmak-

ban a jóléti rövidlátás, de felmerül 
a kérdés: mi lesz ötven év múlva? 
Székesfehérvár eldöntötte, hogy 
szeretne előre nézni és nem csak 
jósolni. Jó kérdéseket kell feltenni, 
hogy mi érintheti ötven vagy akár 
száz év múlva Fehérvárt. Kiemelte: 
a város ma a közösség életének leg-
alapvetőbb formája, de felmerül a 
kérdés, hogy a változásokra milyen 
rugalmas válaszokat lehet adni? A 
kutatandó témáknak hazai és nem-
zetközi kutatók lesznek a felelősei, 
de szeretnének fehérvári fiatalokat 
is bevonni a munkájukba.

A szakemberek kedd óta megállás 
nélkül dolgoztak a területen, hogy 
megszűnjön a veszélyhelyzet.  
Kenyeres Dániel belvízrendező  
mérnök kiemelte: kedden homok-  
zsákokat is ki kellett rakni a 
helyszínen, amivel egy védművet 
hoztak létre. Legtöbben elhagyták 
a Székely utcát és családjaiknál 
töltötték a kedd éjszakát, de akadt 
olyan is, aki a veszély ellenére a 
helyszínen maradt. 
A szakemberek a városban több 
helyen is védekeztek a lehulló 
csapadék miatti áradások ellen. A 
Gaja-patakon kívül ilyen helyszín 
volt például a Jancsár-csatorna, 
a Hármas-híd vagy a Gáncs Pál 
utca.
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Kézilabdatornával avatták az új csarnokot

A fehérváriak dönthetik el, milyen legyen a Virágóra!

Új kanyarodósáv 
a Széchenyi úton

A tervekre szeptember harmincadikán éjfélig lehet szavazni a szekesfehervar.hu oldalon

Az ünnepség szalagátvágással, ritmikussportgimnasztika-bemutatóval és utánpótlás kézilabda- 
mérkőzéssel zárult

Gáspár péTer

Bácskai GerGely

Évről évre változik a Virágóra beültetése. 
Hagyomány, hogy a szakemberek minden évben 
máshogy tervezik a virágágyásokat. A jövő évi 
beültetésre három tervet is készített Fehérvár 
főkertésze, melyek közül a város polgármeste-
rének javaslatára szavazással választhatjuk ki, 
hogy melyik valósuljon meg 2019 tavaszán.

„A Virágórát mi, fehérváriak és az 
idelátogatók egyaránt nagyon szeret-
jük, elég csak megnézni a közösségi-
média-felületeket, ahol rengeteg fotó 
jelenik meg a Virágóráról.” – mondta 
lapunknak Cser-Palkovics András 
polgármester. Az Országzászló tér 
felújítása után számos vélemény ér-
kezett a Virágórával kapcsolatban. 
– „Éppen ezért – ahogy azt korábban a 
Facebook-oldalamon is írtam – sze-
retném, ha a beültetésről az emberek 
döntenének. Arra kértem a Városgond-
nokság szakembereit, hogy készítsenek 
több tervet a 2019-es beültetésre.”
Három verzió készült el a virágok 
pontos fajtáival együtt, melyek 
különböző megjelenésűek. Mint 
a polgármester elmondta, szeret-
né, ha a következő években is a 
fehérváriak szavazata alapján dőlne 
el, milyen legyen a Virágóra éppen 
aktuális beültetése. 
Bozai István városgondnok arról 
beszélt, hogy a kertészek az őszi 

Mini kézilabdatornával és a Széna Téri Általános 
Iskola diákjainak műsorával avatták fel a Széna 
Téri Sportcsarnokot. Az ezer négyzetméteres 
tornateremben helyet kapott egy szabvány 
méretű kézilabdapálya és egy több mint kétszáz 
fő befogadására alkalmas lelátó is.

„Köszönet a Magyar Államnak és a 
Magyar Kézilabda-szövetségnek, hiszen 
a társasági adókedvezmény rendszerén 
belül valósulhatott meg ez a beruhá-
zás, melynek önerejét Székesfehérvár 
önkormányzata biztosította. Köszönöm 
a Köfém SC-nek is, hogy felvállalták a 
pályázatot és az építkezés lebonyolítását, 

Új kanyarodósávot építenek ki a Kölcsey utca és 
a Horvát István utca között a Széchenyi úton a 
belváros irányába, hogy javítsák a csomó-
pont kapacitását, és a várakozás csúcsidőben 
csökkenjen. 

Hétfőn délután adták át a munka-
területet a kivitelezőnek. A Széche-
nyi úton a Kölcsey utca és a Horvát 
István utca közötti szakaszon a 
belváros irányába egy új, jobbra 
kanyarodó sáv kerül kialakításra a 
középsziget területének csökken-
tésével, megtartva a két egyenes 
irányú és egy balra kanyarodó sávot 
is.
Mészáros Attila alpolgármester el-
mondta: ez az átalakítás is segíthet 
a csomópont áteresztőképességé-
nek növelésében, így a várakozási 
idő csökkentésében, de a városrész 
tehermentesítését a déli összekötő- 
út oldhatja majd meg.
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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!

az iskolának pedig, hogy partner volt a 
fejlesztés megvalósításában.” – mondta 
el az ünnepélyes avatáson Cser-Pal-
kovics András polgármester, aki 
felidézte, hogy már több évtizede na-
pirenden volt a tornaterem bővítése 
a Széna Téri Iskolában.
Cser-Palkovics András Polgármesteri 
Elismerő Érmet nyújtott át Minárik-
né Ambrus Magdolnának nyugdíjba 
vonulása alkalmából, megköszönve 
munkáját, amit pedagógusként és 
igazgatóként a Széna Téri Iskoláért 
végzett.
Szepesvári Zsoltné, a Széna Téri Ál-
talános Iskola igazgatóhelyettese az 
avatáson kiemelte, hogy ilyen sport-
csarnokkal könnyebben megvalósít-
ható az a cél, hogy a gyerekek életévé 
váljon a sport. Hozzátette, hogy az 

iskolában hetente százhuszonöt test-
nevelésóra van, ebből eddig harminc-
ötöt tudtak tornatermi körülmények 
között lebonyolítani. Most közel száz 
órát tarthatnak a tornateremben és 
az új sportcsarnokban.
Horváth Gabriella, az MKSZ főtitkár- 
helyettese örömét fejezte ki, hogy 
újabb sportlétesítményt adhatnak át 
a társasági adókedvezményből. 
A gyerekeknek felejthetetlen pillana-
tokat és jó felkészülést kívánt.
Balássi Imre, a KÖFÉM SC elnöke 
példaértékűnek nevezte a megálla-
podást, ami alapján tanítási időben 
az iskolába járó diákok használják a 
csarnokot a mindennapos tornaórák 
keretében, délutánonként pedig 
a Köfém SC utánpótlásbázisa edz 
benne.

időszakban már megkezdik a 
felkészülést a következő évre. A 
Virágóra tervezése kapcsán hozzá-
tette: immár negyedik éve, hogy a 
virágos felületekről digitális terv 
születik. Ez azért is fontos, mert a 
közbeszerzésekben résztvevő virág-
termelők felé időben jelezni kell, 

mekkora mennyiségben, milyen 
minőségű és fajtájú növényeket ül-
tetnek el Székesfehérvár közterüle-
tein, amit idén is mintegy százezer 
egynyári virág díszít.
Spanyárné Halász Szilvia főkertész 
három tervet készített a Virágórá-
ról. Mint elmondta, a tervezésnek 

határt szabott az óra kerete mellett 
a mutatók mérete valamint a 
telepítendő virágok kezelhetősége 
egyaránt. Bármelyik terv is kapja 
a legtöbb szavazatot, a megújult 
Országzászló tér koncepciójába 
jól beleillő, újragondolt Virágóra 
jövőre még színesebb lesz.

Körforgalom a Széna 
téren

A Berényi út felújításához kapcso-
lódóan szeptember ötödikén újabb 
forgalmirend-változás lépett életbe: 
körforgalomként üzemel a Széna 
tér és a Berényi út csomópontja. A 
kialakítás egyelőre az építési forgal-
mat könnyíti, de a projekt részeként 
véglegesen is körforgalmi csomópont 
kerül majd kialakításra a területen. A 
közlekedőket kérik, hogy körültekin-
tően közelítsék meg a helyszínt!
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Tanévkezdés számokban

Szeptemberben a teljes tankerületben 24 134 tanulóval indult el a 2018/19-es tanév. 2 194 elsős kisdiák kezdi meg 
tanulmányait összesen százhárom osztályban. Székesfehérváron összesen húsz iskolában indult el szeptember harma-
dikán a mindennapos nevelő-oktató munka. A városban 965 iskolakezdő elsős tanul összesen negyvenegy osztályban.

Kilencvenéves jubileum

A Felsővárosi Általános Iskola kilencven éve, 1928-ban nyitotta meg kapuit, és azóta is a hagyománytisztelő 
városrész legfontosabb közösségi terének számít. Földi Zoltán igazgató szerint az új tanévet is a családias légkör 
fogja jellemezni, miközben törekednek a színvonalas oktatásra: „Német nemzetiségi iskola lévén szeretnénk, 
hogy sok gyermekünk alapfokú nyelvvizsgát tegyen és kiváló eredményeket érjenek el a nyolcadikosaink!”  
A jubileumi évben a tervek szerint számos rendezvény teszi majd színessé az iskola és a városrész életét.

Hagyomány, elfogadás, gyarapodás

Tanévkezdés a Kárpát-medence református iskoláiban

Az ünnepségen teret adtak az iskolai sportéletnek is: látványos röplabda-bemutatót tartottak 
Fésüs Irán tanítványai

„Azt kívánom, kapjátok meg azt a tu-
dást, nevelést a szülőktől, a család-
tól, az iskolától, a pedagógusoktól, 
amivel fel tudtok készülni arra, hogy 
az életben azt csinálhassátok majd, 
amit igazán szeretnétek, mert akkor 
boldog felnőttek lesztek!” – mond-
ta köszöntőjében Cser-Palkovics 
András, akit a diákok a tanévnyitó 
végén egy dedikált röplabdával 
ajándékoztak meg.

Idén kilencszázhatvanöt elsős kezdi meg tanulmányait Fehérváron, közülük negyvennyolcan a 
Felsővárosi Általános Iskolában

Német versekkel, néptánccal és zenei előadással kezdődött a tanévnyitó ünnepség a Felső- 
városi Általános Iskolában

A református oktatási intézmények közösségét százhetven- 
öt hazai és huszonhárom külhoni intézmény alkotja. Az 
iskolák képviselői, tanárok és diákok egyaránt részt vettek 
a fehérvári tanévnyitón.

A Kárpát-medencei református tanévnyitó gondolata 2010-
ben Miskolcról indult. Székesfehérvár először adhatott 
otthont az ünnepségnek.

Isten szeret mindenkit színtől, nemtől, hovatartozástól 
függetlenül – ez volt az üzenete annak a műsornak, amit 
óvodások adtak elő az ünnepségen

A tanévnyitó istentiszteleten Steinbach József, a Dunán-
túli Református Egyházkerület püspöke azt mondta, hogy 
intézményeikben figyelnek Isten igéjére: a tanórákon minden 
egyes tantárgy esetében megjelenik, akár természettudomá-
nyok, akár bölcseletek tárgyalása közben

ráBa HenrieTTa, lászló-Takács kriszTina

szaBó peTra

Múlt hét végén ünnepélyesen megkezdődött a 2018/19-es tanév. A városi tanévnyitó házigazdája a 
fennállásának kilencvenedik évfordulóját ünneplő Felsővárosi Általános Iskola volt. Az ünnepségen 
minden iskola képviseltette magát, a diákok mellett jelen voltak az oktatási intézmények vezetői 
és Székesfehérvár önkormányzatának képviselői.

Székesfehérváron rendezték a magyarajkú Kárpát-medencei 
református közösség tanévnyitóját. A több mint százhuszonöt 
köznevelési intézmény képviselői a Széchenyi úti református 
templomban gyűltek össze, hogy együtt kérjenek áldást az 
előttük álló tanévre.
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Viszlát, nyár!

Több ezren ünnepelték az új tanévet a Zichy színpad előtt. A tanévzáró buli, a Hello, nyár! 
mintájára a szünet lezárásakor is ingyenes koncertre várták a fiatalokat. A Bye summer! névre 
hallgató nyárbúcsúztatón fellépett a Punnany Massif, a Cloud 9+ és DJ Revolution is.

A Zichy színpad előtt közös fotózásra is volt lehetőség

Börgöndön igazi traktorcsodákat is meg lehetett nézni

Idén már kilencedik alkalommal szerveztek Börgöndi Mulatságot a Szent Antal-kápolna 
melletti parkban, az Országzászló tövében. A nyárbúcsúztató rendezvényen gyerekprogramok, 
harcművészet és főzőverseny is várta a látogatókat. Már reggeltől tizenhárom bográcsban 
rotyogtak a finomságok. Befűtöttek a közösségi kemencébe, és egy hatalmas grillkocsiban is 
sokféle finomság sült és füstölődött.

Zenés, táncos színpadi produkciókkal hívta a városrészben élőket az idei Szedreskerti Mulat-
ság. A nyitóprodukciót, Gregor Bernadett és Csengeri Attila koncertjét telt ház várta a Palotai 
úti sportpályán.

kurucz Tünde

Augusztus utolsó napján és szeptember első hétvégéjén a város több pontján a füstös sanzonok-
tól egészen a hip-hopig számos ingyenes koncert, gyerekprogram és rengeteg finomság várta a 
fehérváriakat, hogy közösen búcsúztassák a nyarat.
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Meg kell vívni vele, de érdemes – 2. rész
Csak az eredmény számít?

Fehérváron a május elsejei Sportmajális számít a legszélesebb terepnek a helyi egyesületek bemutatkozására

A tenisz is egyre kedveltebb sport a fehérvári gyerekek körében

kurucz Tünde, lászló-Takács kriszTina, HaGymásy andrás

A rendszeresen sportolni járó gyerekek alig 
egy százalékából lesz profi sportoló. A többiek 
jobb esetben megmaradnak az amatőr szinten, 
rosszabb esetben elhagyják a sportot vagy akár 
a mozgás minden formáját is megutálhatják. 
Utánajártunk, milyen lehetőségei vannak egy 
gyereknek Fehérváron, ha csak hobbi szinten 
akar egy sportot űzni.

kört jelent, hogy a gyorsabban növő 
gyerekek fiatalabb korban főleg az 
ütközéssel járó sportágakban sikere-
sebbek, ezért könnyebben kerülnek be 
a kezdőcsapatba.”

A verseny csak egy eszköz

A sportközgazdász szerint először 
a mentalitáson kellene változtat-

A Nyitott tornaterem sem 
megoldás azonban minden-
re: az iskolák egy része – de 
lehet, hogy egésze – a heti öt 
kötelező tornaóra egy részét 
engedi, hogy a diák kiváltsa 
rendszeres iskolán kívüli 
sportolással, de csak akkor, ha 
egyesületi keretben teszi, és az 
egyesület igazolja a jelenlétet. 
Talán érdemes lenne egy nagy 
városi diáksport-egyesületet 
létrehozni – amihez a nyitott 
tornatermeken kívül csatlakoz-
hatnának például a konditer-
mek vagy a nem szokványos 
mozgásformát oktató stúdiók 
is – mely megköveteli a rend-
szerességet, ugyanakkor nem 
támaszt a versenysporthoz 
elengedhetetlen, de a gyerekek 
többsége számára irreális köve-
telményeket sem időben, sem 
terhelésben.

Felhívtunk több fehérvári sport- 
egyesületet, hogy lehet-e náluk heti 
egy, legfeljebb két edzésre járni. A 
legtöbb helyen falakba ütköztünk, 
mert egy rövid bevezető időszakot 
leszámítva a gyerekeket az élsport 
irányába terelgetik. Pedig a heti 
négy-öt edzés, a hétvégi versenyek 
és a tanulás logisztikája nemcsak 
a gyerek, hanem az egész család 
számára komoly kihívást jelent.

A győzelem a fontos, nem a 
részvétel

Szabados Gábor sportközgazdász 
elmondta, hogy a versenyeztetés a 
rendszerben kódolva van. A szü-
lők az esetek nagy részében ahhoz 
a klubhoz iratják a gyereküket, 
amelyiknek jobb eredményei van-
nak. Az egyesületek könnyebben 
szereznek szponzort, és jóval több 
akár TAO-s, akár egyéb pályázati 
támogatásra jogosultak, ha első, 
második, harmadik helyeket tud-
nak felmutatni. Ebből fakadóan 
az edzők nagy része is eredmény-
centrikus: „Ha egy utánpótláscsapat 
megnyer a hétvégén egy tornát, az 
sokkal egyszerűbb, kézzelfoghatóbb 
adat, mint kielemezni például, hogy 
a gyerekek magukhoz képest meny-
nyit fejlődtek, hányan maradtak az 
egyesületnél vagy közülük mennyiből 
lett profi sportoló. Külön probléma-

ni, hiszen a sportban (főleg, ahol 
csapatok vannak) a verseny nem 
cél, hanem eszköz, hogy a gyerekek 
játszhassanak egymással: „Fontos, 
hogy a rendszer azokat a klubokat is 
támogassa, amelyek nem feltétlenül 
az eredményre koncentrálnak, hanem 
tömegeket mozgatnak meg. Ezenkívül 
az edzőknek is fel kellene mérni, hogy 

ki, miért jár sportolni. Külön edzés-
programot kellene írni azoknak, akik 
kiemelkedően tehetségesek és azoknak, 
akik csak a mozgás öröméért, a sport-
szeretetért és a közösségéért járnak.”

Tömegsport ingyen

Nem feltétlenül egyesületi 
keretek között, de vannak már 

olyan kezdeményezések, ahol 
a mozgás szeretete a legfonto-
sabb. Ilyen Fehérváron a Nyitott 
tornatermek program, melynek 
keretében szakmai felügyelettel 
bárki (legyen az felnőtt, nyugdí-
jas vagy iskolás) ingyen sportol-
hat. A paletta még a gyerekek 
számára is széles, hiszen járhat-

nak tollasozni, pingpongozni, 
focizni vagy éppen röplabdázni. 
A szülőknek sportágtól függően 
csak a szükséges felszerelést 
kell biztosítani, mint a polifoam 
szőnyeg, az ütő vagy a sport- 
cipő. Az ilyenfajta sportolásnak 
közösségteremtő ereje is van, 
mert sok helyen együtt mozog-
hat a család. A pályabeosztások 
miatt arra is van lehetőség, hogy 
amíg a másik csapat játszik, lehet 
szurkolni vagy éppen egymással 
beszélgetni.
„A gyerekek akkor jönnek, amikor 
tudnak. Ha heti egyszer, akkor 
egyszer. Ha kétszer, akkor kétszer. Itt 
semmi sem kötelező! Mindig van a 
helyszínen szakedző vagy testnevelő 
tanár, aki segít például csapatokat 
alakítani, vagy megmutatja, hogyan 
kell helyesen fogni a tollasütőt. Ha 
viszont valakit tehetségesnek lát, 
vagy rövid idő alatt sokat fejlődik, 
akkor elirányítja a megfelelő egye-
sülethez.” – tette hozzá Magony 
Tamás, a kezdeményezés szerve-
zője.
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Versenysport közpénzből
Politikai-ideológiai szempontokat figyelmen kívül hagyva talán kijelenthetjük, 
hogy az élsport közpénzből való támogatása jótékony hatással van a közösség 
egészének sportolási hajlandóságára, hiszen mintát ad, mozgásra ösztönöz, pél-
daképeket mutat fel. Az állami finanszírozás jelentős – bár nem egyenlően eloszló 
– növekedése mellett Székesfehérvár önkormányzata is komoly összegeket költ 
a versenysport támogatására – jönnek is az eredmények szépen! Az az egyesületi 
magatartás azonban sokakban visszatetszést kelt, hogy a közpénzből fenntartott 
pályákon, csarnokokban, uszodában, jégpályán igen szűkek a nem versenyszerű 
sportolási lehetőségek. Vannak persze kivételek, szaporodnak a sportlétesítmények 
is és látványosan gazdagodik a tömegsport-lehetőségek tárháza Fehérváron, de az 
azért furcsa, hogy jégre lépni heti pár óra kivétel vagy vízbe szállni egy-két szabad 
sávon túl szinte lehetetlen. Igen, üzlet is a sport, de a közpénz szóból mégsem kéne 
kifelejteni a köz szócskát!

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

Meghatározó az iskolai alap
Lehet így is: jókedvvel és lazán!

Adott egy osztálynyi gyerek, akik leginkább 
focizni, kosarazni, kidobózni és egyéb olyan 
közösségi játékot űzni szeretnének, amire 
legtöbb esetben legfeljebb az óra utolsó 
tíz percében van lehetőségük. A tantervet 
ugyanis tartani kell. Milyen megoldások 
léteznek arra, hogy az iskolából később 
is mozogni vágyó, sportszerető gyerekek 
kerüljenek ki?

Sok múlik a tanáron

„Minden testnevelő tanárnak 
lehetősége van az adott tananyag 
élvezetes, játékos feldolgozására is, 
ez a pedagógus felelőssége, mi is 
erre törekszünk.” – mondja Négele 
Zalán, a Teleki Blanka Gimnázi-
um és Általános Iskola testnevelő 
munkaközösségének vezetője. A 
testnevelőtanár hozzáteszi: több 
olyan továbbképzés is van már, 
mely éppen ebben segít a taná-
roknak, hiszen az a legfontosabb, 
hogy a diákok élvezzék a spor-
tolást, és ne szenvedésként éljék 
meg a tanórákat.

A mérce legyen maga a diák

A Telekiben a tizenkét évfolyam 
több mint ezerkétszáz diákot 
jelent, természetes, hogy vannak 
közülük a sportban tehetségesebb 
és kevésbé jó mozgású gyerekek 
is. „A kevésbé tehetséges gyerekeket 
is lehet motiválni!” – mondja a 
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Amatőrök közül kerülnek ki a profik

A tömegsportra épülő élsportot 
Fehérváron több sportág kép- 
viselője felismerte. Ilyen módon 
szerveződik többek között a 
városban az asztalitenisz, a tol-
laslabda vagy a röplabda után-

szakember, aki szerint ennek kul-
csa az, hogy hozzájuk kell mérni 
a nekik adott feladatok szintjét. 
Emellett variálni kell a csoporto-
kat, hogy ne mindig ugyanazok 
legyenek egy párban, egy csoport-
ban. Ne mindig az ügyesebb az 
ügyesebbel és fordítva, hanem ve-
gyesen, így tanulhatnak egymástól, 
nem beszélve arról, hogy sokkal 
jobban el tudják egymást fogadni. 
Ma már az egyénhez mért osztá-
lyozás bevett szokás, vagyis arra 
törekednek, hogy önmagához ké-
pest, a saját képességeihez mérten 
kapjon osztályzatot a diák. A cél 
nem csupán a tanterv teljesítése, 
hanem ennél sokkal több: az iskola 
után is maradjon meg az igény az 
életvitelszerű rendszeres mozgásra. 
Tulajdonképpen ez a célja a né-
hány éve bevezetett mindennapos 
testnevelésóráknak is, amit ahány 
iskola, annyiféleképpen oldanak 
meg.

Mozgás heti ötször?

Nem feltétlenül van minden in-
tézményben heti öt testnevelésóra 
beiktatva az órarendbe. Ennek 
oka főként az iskola tornaterem- 
kapacitásában keresendő, mégis 
megoldják a heti ötszöri rendszeres 
tornaórát. Van, ahol a különsportot 
is elfogadják, és behelyettesít-
hető egy-két testnevelésórára. A 

Telekiben például három tornaóra 
van az órarendben, a plusz kettőt 
a diákok maguk választhatják ki a 
délutáni sportfoglalkozások közül. 
Így olyan sportot űznek, amelyik 
az iskola kínálatából leginkább tet-
szik nekik, illetve amelyik kezdési 
időpontja passzol a heti elfoglaltsá-
gaikhoz.
„Azt vettük észre, hogy a mindennapos 
testnevelésóra hatására aktívabbak 
lettek a diákok, és szinte egyáltalán 
nem tapasztalunk lógást az órákról. 
Arról is tájékoztatjuk őket, hogy mivel 
fogunk a közeljövőben foglalkozni, nin-
csenek számukra nagy meglepetések. 
Aktívan részt vesznek a tornaórákon, 
és örülnek, hogy kicsit mozoghatnak. 
Ha a helyszűke miatt nem lennének 

korlátaink, örülnénk, ha tarthatnánk 
heti négy vagy akár öt tornaórát is.” 
– tudjuk meg Négele Zalántól.

Élsport kontra iskola

Általában az alsóbb évfolyamok 
esetében jellemző, hogy egy-egy 
tehetséges gyermeket egyesü-
lethez irányítanak: „Megemlítjük 
a szülőknek, hogy talán érdemes 
lenne komolyabb formában tanulni 
az adott sportot, olyan helyen, ahol 
szakági képzést kap a diák. Erre 
azonban nincs sok példa, ugyanis 
az egyesületek már óvodában vagy 
első-második osztályban, bennünket 
megelőzve választják ki a gyereke-
ket.”

pótlása. Magony Tamás szerint 
jó megoldás lenne az is, ha az 
egyesületek kiválasztanának egy 
keretet, akik heti négyszer-  
ötször edzenének, folyamato-
san járnának versenyekre. A 
többi gyerek, akik hobbiként 
sportolnak, csoportokra lenné-

nek osztva, és csak heti egyszer 
vagy kétszer jönnének. Csak rit-

kán, házi vagy amatőr ku-
pákon indulnának: „Ha 

valaki a hobbisportolók 
közül sokat fejlődne, 
bekerülhetne a „profik” 

közé, sőt a klub 

se kerülne nehéz helyzetbe, ha az 
élsportolók közül valaki éppen ki-
száll vagy megsérül. Könnyebben fel 
tudnák tölteni a keretet. Arról nem 
beszélve, hogy ilyen keretek között 
a gyerekek és a családok erősebben 
kötődnének az egyesülethez, és szí-
vesebben mennének el szurkolni is.”
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Újabb robotok az Alba Innovárban

Szeptember harmadikán, hétfőn az iskolai tanítással együtt az Alba Innovár második évadja 
is elindult. Az ipari robotok gyors térhódításával együtt ide is megérkeztek – Magyarországon 
elsőként – azok a Dobot Magician típusú robotok, melyek tökéletesen szimulálják a világ 
legnagyobb ipari robotjainak működését.                                                                                              B. G.
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos

a jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, 
a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának 

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

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

Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;

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

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

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉKSZERELŐ
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, 

családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Amit kérünk:
• folyadék, légnemű anyagok szállítására szolgáló 

csővezetékek, vezetékhálózatok és ezeket kiszolgáló 
berendezések építése, összeállítása, javítása és 
karbantartása;

• víz- és gázvezeték, központi fűtés és csőhálózat 
rendszerének előírás szerinti elkészítése, a víz- és 
gázvezetékhez tartozó berendezések üzembe helyezése, 
beszabályozása, karbantartása és javítása;

• szakirányú szakmunkás végzettség.

Előny lehet:
• hasonló területen szervezett szakmai tapasztalat;
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.

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

Új kisbuszt kapott a képességfejlesztő otthon

Önkormányzati támogatásból egy új, kilencszemélyes kisbuszt kapott a Frim Jakab Képesség-
fejlesztő Szakosított Otthon. Ezen kívül az intézmény megkapta azt a hatmillió-hatszázezer 
forintot is, amit a III. Adventi Jótékonysági Futáson és a VII. Székesfehérvári Jótékonysági 
Estélyen gyűjtöttek a számukra. Az adományból szabadidős programokat szerveznek.    K. T.
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Fehérvár szívesen fogadja a KATTÁRS rendezvényeit

A társadalmi napok történeti előzményei

Fehérváron tartják a Katolikus Társadalmi Napokat
lászló-Takács kriszTina

Van célunk! Van jövőnk! – ez a mottója 
annak a hétvégi rendezvénynek, melynek 
programjain bárki részt vehet, aki szeptem-
ber 7-én, 8-án és 9-én a belvárosba látogat. 
Előadások, workshopok, pódiumbeszélge-
tések, koncertek és egyéb színes programok 
jellemzik az idei Katolikus Társadalmi 
Napokat (KATTÁRS), amit most először 
Székesfehérváron tartanak.

A KATTÁRS arra hivatott, hogy 
az egyház társadalomért folytatott 
munkáját bemutassa, egyben 
fórumot teremtsen az oktatás, 
a szociális segítség, a kultúra 
vagy a teremtésvédelem kérdé-

„Szent István nagysága abban 
rejlett, hogy rendíthetetlen volt a 
kereszténységben és elkötelezett a 
magyarság ügyében. Mindannyian 
fontosnak tartjuk, hogy az ezer 
éve keresztény Magyarország – az 
az örökség, melynek ez a város a 
letéteményese, az ország pedig a 
megőrzője – megmaradjon a követ-
kező évtizedekben, évszázadokban. 
Államalapító királyunk emlékét 
őrizve büszkén valljuk, hogy élet-
műve minden honfitársunk számára 

mércét, igazodási pontot jelenthet.” – 
vallja Cser-Palkovics András. 
A polgármester szerint a KAT-
TÁRS remek lehetőséget kínál a 
párbeszédre a szociális munka, a 
kultúra és az oktatás területén. A 
találkozó konferenciáinak, pódium- 
beszélgetéseinek a százhatvan 
éve született Prohászka Ottokár 
szellemisége szolgál alapul. A 
megújulás, az új célok kitűzése és 
megvalósítása jelenti keresztény 
közösségünk jövőjét.

Bár a KATTÁRS nyugat-európai 
kezdeményezések, előzmények hatá-
sára indult útjára 2013-ban, de nem 
előzmény nélküli a hazai egyház- és 
társadalomtörténetben. Már az  
1932-ben alapított magyarországi 
Actio Catholica programjában is sze-
repelt, hogy évről évre nálunk is ren-
dezzenek szociális hetet. Egy 1937-es 
győri rendezvényre is találni utalást. 
Ugyanakkor több forrás, köztük a 
Magyar Kurír is beszámol az 1938. 
június 25. és július 1. közötti buda-
pesti szociális hétről, amit a papság 
számára rendeztek. E szociális hét 

megnyitójában Glattfelder Gyula csa-
nádi püspök buzdította a papságot a 
katolikus szociális mozgalmak (mint 
például a KALOT és a KALÁSZ) tá-
mogatására, és figyelmeztetett a nyi-
las demagógia veszélyeire. A szociális 
hét résztvevői előadásokat hallgattak 
a mezőgazdasági és az ipari proleta-
riátus helyzetéről, a magyar szociális 
intézményekről és törvényekről, az 
egyház szociális tanításáról valamint 
a magyar hivatásrendi mozgalmakról. 
Meglátogattak szociális intézménye-
ket, és megtekintették a nemzetközi 
karitász kiállítását.

További információ a Széphő Zrt.-ről a 
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Korábban indulhat a fűtés

Ugyan a hivatalos fűtési idény csak 
október 15-én indul, a szolgáltatás 
elindítását igény esetén lehet kérni már 
szeptember 15-től.

Hideg időjárás esetén Székes-
fehérváron több mint 21 ezer 
távhővel ellátott lakás lakói és 
sok száz közület választhatja 
a fűtés korai elindítását. Az 
előszezon időszakára eső fűtés 
igénylése úgy történik, hogy a 
házban élők a közös képviselő-
nek, lakásszövetkezetnek vagy 
a fűtési megbízottnak jelzik a 
kérésüket, akik vagy személye-
sen meglátogatják a SZÉPHŐ 
Zrt. ügyfélszolgálatát, vagy egy 
újonnan bevezetett, gyorsabb 
és kényelmesebb szolgáltatás 
keretében interneten keresz-
tül kezdeményezhetik a fűtés 
indítását és leállítását. Erre a fe-
lületre azok a közös képviselők, 
lakásszövetkezet nevében eljáró 
személyek és fűtési megbízottak 
tudnak belépni, akik a vállalat 
ügyfélszolgálatán az előzetes 
adategyeztetést elvégezték. A be-

Csabai Dorina

lépést követően mindenki csak a 
saját kezelésében lévő épületeket 
fogja látni, tehát indítási igényt is 
csak ezekre a házakra kezdemé-
nyezhet. 
Fontos, hogy a lakóépületekben 
található, a ház tulajdonában 
lévő ún. szekunder fűtési rend-
szer karbantartása, az esetleges 
hibák kijavítása és a fűtéshálózat 
visszatöltése legkésőbb szep- 
tember 15-ig megtörténjen, mert 
ez elengedhetetlen feltétele a 
főszezon előtti indításnak. A 
témával kapcsolatban bővebb 
tájékoztatást a cég honlapján a 
„Fűtésindítás, -leállítás” menü-
pontban olvashatnak a tisztelt 
Felhasználók.
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A Depónia Nonprofit Kft.

 gépjárművezető muNKAKörbe
• „C” típusú jogosítvánnyal,
• GKI kártyával, 
• gyakorlattal rendelkező munkatársat keres.

 
előny:
• könnyű- és nehézgépkezelői jogosítvány
• települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés

 
Amit kínálunk:
• Stabil, bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség-térítés
• Szakmai képzések

 

Szakmai önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu 
e-mail-címre várjuk 2018. 09. 28-ig.

seinek megvitatására. Országos 
rendezvény, amit minden évben 
más-más városban tartanak 
a helyi egyházi intézmények, 
közösségek bevonásával. Ennek 
célja, hogy az egyház társadalmi 
szerepvállalását a helyi értékeket 
kidomborítva mutassák meg. „A 
megújulás, az új célok kitűzése és 
megvalósítása jelenti keresztény 
közösségünk jövőjét!” – olvasható 
a rendezvény meghívójában. A 
nyitott egyház mutatkozik meg, 
az a fajta társadalmi szerepvál-
lallás, mely túlnyúlik a templom-
falakon. A péntektől vasárnapig 
tartó, főként szabadtéri rendez-
vénysorozat nem más, mint egy 

fesztivál jellegű tanúságtétel, 
melynek kereteibe a tudományos 
konferencia mellett beleférnek 
a kulturális műsorok, koncer-
tek, workshopok, előadások, 
fórumok, rendhagyó múzeumi 
tárlatvezetések is – tudtuk meg a 
szervezőktől, a Székesfehérvári 
Egyházmegye munkatársaitól.
A cél, hogy minél szélesebb 
társadalmi réteget, minél több 
korosztályt megszólítsanak, 
így lesznek gyerek-, ifjúsági és 
családi programok, tanúságtéte-
lek, szabadtéri látványosságok, 

sőt akadálymentesített múzeumi 
tárlatvezetés is.
A szeptemberi találkozónak két 
kuriózuma is lesz: a börtönmisz-
szióval való megismerkedés és az 
egyházi jogi tanácsadás.
A lelki és szellemi feltöltődést 
a városban tett séta is szolgálja: 
a Nagyboldogasszony-  
székesegyház egykori helyszínén 
tiszteleghetünk Szent István és 
az Árpád-házi királyaink emléke 
előtt, a barokk belvárosban temp-
lomainkba betérve pedig lehető-
ség nyílik az elmélyülésre.
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Az országért is kiáll az egykori főispán unokája

Károlyi György, Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára

Bácskai GerGely

Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára címmel 
tüntették ki Szent István napján Károlyi Györ-
gyöt, Magyarország franciaországi nagyköve-
tét, aki Franciaországban nőtt fel, ott végezte 
tanulmányait, majd a rendszerváltáskor vette 
fel Magyarországgal a negyvenkét évvel azelőtt 
kényszerűen megszakított kapcsolatot. A 
család Károlyi György születése után egy évvel, 
1947-ben kényszerült emigrációba, így Fejér 
megye főispánjának unokája Párizsban nőtt 
fel, és csak 1989-ben volt lehetősége először 
hazatérni. 

Mikor hallott először Székesfehérvár-
ról?
Először térképeken láttam, de a 
családom is sokat mesélt a ma-
gyarországi életről. A nagyapám, 
Károlyi József Székesfehérvár és 
Fejér megye főispánja volt, így a 
megye és a város is mindig közel 
állt hozzám. Amikor először jártam 
itt, akkor sem volt már idegen hely-
szín számomra Fehérvár.
1989-ben járt először Magyarországon, 
gondolom Székesfehérváron is.
Az első hivatalos kapcsolat a rend-
szerváltás után Székesfehérváron 
történt, amikor meglátogattuk a 
Fejér Megyei Levéltárat azzal a cél-
lal, hogy tájékozódjunk a fehérvár-
csurgói kastély sorsáról. Különös 
egybeesés és szimbolikusan jelenik 
meg nálam, hogy a levéltár ugyan-
úgy a Szent István téren található, 
a megyeházával szemben, ahol 
átvehettem a tiszteletbeli polgári 
címet. 
A világ egyik legnagyobb autógyárá-
nak franciaországi gazdasági igazgatói 
pozícióját követően miért választotta a 
családi kastély igen sok munkával járó 
megmentését?
Mielőtt nyugdíjba mentem volna, 
már akkor is nagyon szoros kapcso-
lat fűzött Magyarországhoz, ugyan-
is a kilencvenes években kezdtük el 
a fehérvárcsurgói kastély fejleszté-
sét. Mondhatni dupla életem volt 
akkoriban: a napi tíz órai munka 
mellett a fehérvárcsurgói ügyek 
intézése nem volt könnyű. Aztán 
amikor nyugdíjba mentem, sokkal 
több időm lett, aktívabban tud-
tam foglalkozni a kastély körüli 
ügyekkel.
Választhatták volna a hasznosítás 
„egyszerűbb” formáját, és egy befekte-
tővel pusztán hotelként üzemeltetnék 
a kastélyt. Mégsem ezt tették, hiszen 
Európai Kulturális Találkozóköz-
pontként kezdték működtetni már a 
felújítás alatt is.
A célunk az volt, hogy egy mű-
ködőképes koncepciót hozzunk 
létre. A kulturális találkozópont 
lényege, hogy összeköti a kultúrát 
és az üzleti világot, ugyanis minden 
ilyen találkozóközpontnak van egy 
elsődleges kulturális célja. Ennek a 
célnak a támogatására jön létre az 
üzleti tevékenység, ami a mi ese-
tünkben szállodai és vendéglátási 
szolgáltatást jelent. Ennek bevéte-
léből igyekszünk az egész kastélyt 
működtetni. 
„Székesfehérvárnak és a város ko-
molyzenei életének fejlesztéséért és a 
települések közötti turisztikai attrak-
ciók és szolgáltatások fejlesztéséért” 
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részesült tiszteletbeli polgári címben. 
Konkrétan miben nyilvánul ez meg?
A kulturális találkozóközpont 
egyik fontos eleme, hogy lélegezzen 
együtt a környezetével. Székesfe-
hérvár mint város, szerves része 
a koncepciónknak. Fejér megye 
székhelyével a kapcsolat és a 
szoros együttműködés természe-
tes. Ebben a szellemben vettük fel 
a kapcsolatot a város vezetésével, 

és igyekeztünk megtalálni azokat 
a pontokat, ahol kapcsolódási 
lehetőségeink vannak. Ilyen a ko-
molyzene, de a közös kiállítások is. 
Amikor a Quartettissimo Vonós-
négyes-fesztivált szervezzük – ami 
idén szeptember 28. és 30. között 
lesz – mindig ügyelünk arra, hogy 
kapcsolatba lépjünk a fehérvári 
zeneiskolákkal és az általunk 
meghívott zenészekkel elmegyünk 
a zeneiskolába és kisebb bemutatót 
tartunk. A kertművészeti napjain-
kon is rendszeresen megjelenik a 
komolyzene: már hosszú évek óta 
a fehérvári szimfonikusok adják 
ilyenkor a koncertet a kastélyban.
Sokat jelent érzelmileg a Tiszteletbeli 
Polgár cím?
Érzelmileg nagyon meghat, mert ki 
gondolta volna még akkor, amikor 
Franciaországban éltünk a vas-
függöny lehullása előtt, és semmi 
reményünk nem volt Magyaror-
szágot megismerni, hogy még az 
életemben Székesfehérvár Tiszte-
letbeli Polgára lehetek. Ehhez pedig 
az is hozzájárul, hogy a nagyapám 

rendkívül szorosan kötődött Szé-
kesfehérvárhoz. Nagy tisztelettel 
volt mindig a város iránt, és szoros 
barátságot ápolt Csitáry G. Emil 
legendás polgármesterrel is. Ezt 
a megtisztelő címet, melyet nagy 
hálával vettem át, felelősséggel 
fogom fel. Arra bátorít, hogy amit 
elindítottunk, folytassuk tovább, 
gyarapítsuk, fejlesszük a minél 
szorosabb kapcsolat érdekében. 

Természetes dolognak tartom, hogy 
a megyeszékhelytől néhány kilo-
méterre található Fehérvárcsurgó 
szorosan együttműködjön Székes-
fehérvárral. 
Amióta Magyarország párizsi nagy-
követe lett, gondolom ritkábban jár 
városunkban.
Sajnos igen, amíg Párizsban 
vagyok, csak kivételes esetekben 
tudok hazautazni. Persze a sza-
badságomat itt tudom tölteni, 
ahogy most augusztusban is, 
és karácsonykor illetve újévkor 
is jövünk, ahogy a lehetőségek 
engedik. Nagyon sok rendezvényre 
kapok meghívást, amiket rendkívül 
megtisztelőnek tartok, de sajnos 
minden második héten nem tudok 
hazautazni. Ezek a meghívások ér-
zelmileg rendkívül sok erőt adnak, 
különösen az, hogy akik meg-
hívnak, tudják, hogy nem tudok 
eljönni Párizsból, de mégis elküldik 
a meghívókat. 
Van Székesfehérváron kedvenc helye?
A belvárost nagyon szeretem! 
Mindenki láthatja, mekkora fej-

lődésen ment keresztül az utóbbi 
években. Nagy figyelemmel kí-
sérem továbbá a Nemzeti Emlék-
hely sorsát, hiszen annak elle-
nére, hogy ebből keveset látunk, 
hatalmas történelmi jelentősége 
van. Gyakran foglalkoztat ez a 
kérdés, hiszen nemcsak megko-
ronázva, hanem eltemetve is itt 
voltak a magyar királyok. Nagyon 
foglalkoztat ezzel kapcsolatban 

az a kérdés is, hogyan lehet meg-
értetni nyugaton, hogy Magyar-
országon milyen szörnyű pusz-
títások zajlottak a történelmünk 
alatt. Ha ezt nem értik, akkor 
nagyon nehezen tudják megérteni 
a mai Magyarországot. 
Nagykövetként rendszeresen kiáll 
a francia sajtóban is Magyarország 
mellett, hiszen nagyon sok cikkben 
foglalkoznak hazánkkal.
Nem az a fajta vagyok, aki meg-
hunyászkodik, és rettegve olvassa, 
mit írnak rólunk. Szememre is 
hányták egyes újságírók, hogy a 
magyar nagykövet, amint megje-
lenik három sor Magyarországról, 
máris írogat. Igen, írogatok, mert 
van miről írogatni, hiszen amikor 
minket támadnak, úgy érzem, kö-
telességem ezt a megfelelő sítusban 
és hangnemben visszaverni. Ha 
kulturáltan írnak rólunk, akkor 
arra kulturáltan válaszolok, de ha 
gorombán vagy csúsztatásokkal, or-
denáré módon írnak rólunk, akkor 
azt heves hangnemben válaszolom 
meg.
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Régi színjátszóhely

1818-ban, kétszáz éve alakult meg 
Fejér megyében a Játékszíni Bizottság, 
elsősorban a vármegyei nemesség és 
a nemesi tisztikar összefogásával. Az 
volt a szándékuk, hogy a megyében, 
de jelesül Székesfehérváron a magyar 
nyelven játszó színtársulatokat lete-
lepítsék, és teret adjanak működé-
süknek. Közadakozásból az országban 
páratlan módon elkezdték pártolni az 
önálló magyar nyelvű színjátszást. 
Ennek legkézzelfoghatóbb eredmé-
nyét ma is látjuk: a Pelikán fogadó 
nagyterme ettől kezdve szolgálta a 
színjátszó társulatokat.

Mercedes Benz és Titkos SMS-ek

Az idei évadban a színház csapatát erősíti Ballér Bianka és Kovács Tamás mellett Osváth Judit 
is, akit a koronázási szertartásjátékon Árpád-házi Szent Erzsébet szerepében már láthatott a 
közönség

kurucz Tünde

Évadnyitó ülésen köszöntötte a Vörösmarty 
Színház vezetését, társulatát és munkatársait 
hétfőn Szikora János igazgató. A teátrum 
évada a kétszáz éves jubileum jegyében telik.

Szikora János az évadnyitón meg-
emlékezett a nemrégiben elhunyt 
társulati tagról, Matus Györgyről, 
akit hétfő délután helyeztek örök 
nyugalomra, majd az új évadról 
beszélt, mely a kétszáz éves jubi-
leum jegyében telik majd.
Az igazgató beszámolt azokról a 
változásokról is, ami a napi mun-
kamenetet érinti: Horváth Csaba 
a „fizikai színházi tagozat” veze-
tője, Matuz János pedig stratégiai 
intendáns lesz, aki a színházi 
előadásokon kívüli projekteket 
vezeti. 
2017-ben az évad nyitásakor 
13 700 bérletet adtak el, most 
pedig 14 700-at. Az eladott felnőtt 
bérletek száma is jelentősen 
emelkedett. 
A Vörösmarty Színházban az 
új évadban négy magyarországi 
ősbemutató várja a közönséget. 
A 2010-ben elhunyt fehérvári író, 
tanár és festőművész Sobor Antal 
történelmi drámáját, a Perelj, 
Uram! című darabot Szikora János 
rendezésében láthatja a közönség. 

Szintén Szikora János rendezi a 
másik ősbemutatót, Esterházy 
Péter Mercedes Benz című utolsó 
darabját, amit a Szlovák Nemzeti 
Színház felkérésére írt. Az ember 
tragédiájának keretjátékát idéző 
darab műfaji megjelölése: „törté-
nelmi revü két részben”.
Magyarországi ősbemutató lesz 
a Titkos SMS-ek című darab is 
Hargitai Iván rendezésében. A 
Pelikán Kamaraszínházban is lesz 
ősbemutató: hazai színpadon elő-
ször Fehérváron látható majd Az 
én kis hűtőkamrám Novák Eszter 
rendezésében.
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Hápi, Sápi és Akkezdet Phiai
Programok szeptember 7-től 16-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!

Horoszkóp
június 4. – június 10.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Olyan feladatot kaphat a munkahelyén, amihez 
egyáltalán nincs kedve. Ám jól teszi, ha szó nélkül 
igyekszik megerőltetni magát és ellátni, mert nem is 
olyan szörnyű, mint amilyennek elsőre gondolja.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A napokban valósággal átlátnak Önön és nyilvánvaló 
lesz a véleménye, a gondolatai; nem rejtheti el őket 
mások elől. Keménynek, megközelíthetetlennek, már-
már ridegnek akar látszani, de mégis lesznek olyanok, 
akik átjutnak a védőpajzson, megérintik a szívét.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ha valaki megbántaná a napokban, ahelyett, hogy 
elnyomná az érzéseit, inkább adjon hangot neki, így akár 
egy nagyobb lelki tehertől is megszabadulhat. Továbbá 
ne hagyja, hogy mások elrontsák az amúgy is jó kedvét. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Eljött az ideje a munkahelyváltásnak, a költözésnek 
vagy akár a szerelmi élete megreformálásának. Vá-
gyik az új életvitelre, mert a jelenlegi már csak hát-
ráltatja és nem képes benne fejlődni. De fontos, hogy 
ne egy nap alatt akarja véghezvinni a változásokat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Izgalmas és varázslatos napok előtt áll, már csak 
azért is, mert sugárzik, érzi, hogy akárkit képes 
meghódítani, elvarázsolni. Valósággal rabul ejti a 
környezetét, és szinte nincs is olyan dolog, amit ne 
tennének meg az Ön kedvéért.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Már tapasztalja, hogy kialakulóban van egy új életmód 
illetve szemléletmód, amivel az életére tekint. Kimondottan 
felszínre tör Önben a kreativitás. Készen áll arra, hogy 
változtasson régi szokásain és új dolgokba vágja a fejszéjét. 
Képesnek bizonyul arra, hogy ne csak a munkájának és kö-
telezettségeinek éljen, hanem meg is merje valósítani vágyait.

Szeptember 7.
Tíz év fotói a lánglovagokról
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára
Fotókiállítás Koppán Viktor Dávid fotós, 
önkéntes tűzoltó fotóiból. A tárlatot 
megnyitja Farkas-Bozsik Gábor tűzoltósá-
gi felügyelő. A kiállítás szeptember 28-ig 
megtekinthető a könyvtár nyitvatartási 
idejében.

Margaret Island
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék
A Margaret Island harmadik sorlemezét 
hallgathatják végig az érdeklődők bake-
litről a megjelenés előtti héten. A zenekar 
három tagjával (Lábas Viki, Füstös 
Bálint, Törőcsik Kristóf) Horváth Gergely 
beszélget.

Szeptember 8.
Fehérvári Lecsófőző Vigasság
6.30, Zichy liget, Dózsa György út, Móri 
út
Lecsókülönlegességek, színpadi prog-
ramok, lecsókirály-választás, utcazene, 
vetélkedők várják idén is az érdeklődőket 
a belvárosba, ahol egy nap a lecsó körül 
forog.

Nyárzáró családi tókerülés
10 óra, Velencei-tó
Indulás a 9.30 és 10.30 közötti re-
gisztrációt követően a Velence Spa és 
Wellness-szel szemközti parkolóból. 
Útközben a gyerekeket különféle 
feladatok várják az állomásokon, a 
legügyesebbek díjazásban részesülnek. 

Regisztráció az esemény Facebook-  
oldalán.

Chameleon Jazz Band Acoustic
19 óra, Piac tér
Dzsesszkoncert a belvárosban.

Akkezdet Phiai+DJ  
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Szezonnyitó koncert.

Szeptember 9.
Hápi és Sápi
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Szeptember 10.
Nordic walking-oktatás
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Nordic walking oktatás indul 15-20 fős 
csoportok részére az Egészségfejlesz-
tési Iroda szervezésében szeptember 
10-én 17 órától az Öreghegyi Közösségi 
Háztól: a hat alkalomból álló kurzushoz 
díjmentesen biztosítják a botokat is, a 
programhoz kényelmes, sportos ruháza-
tot javasolnak.

Meseföldrajz
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Szé-
na téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta vezetésével az 
orosz népmesék világába utazhatnak az 
érdeklődők.

Zenés beszélgetés Enyedi Ágnessel és 
Salamon Somával
18 óra, Királykút Emlékház
Az esemény házigazdája Bakonyi István.
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III. Európai Art Mozi Nap

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Könnyen elbizonytalanodik döntéshelyzetben. Nem biztos, hogy a 
jó utat, a megfelelő megoldást választja. Mostanában nehezebben 
tesz különbséget a realitás és a képzelet között. A legjobb, amit 
tehet, ha komolyabb kérdések előtt kikéri mások véleményét, de 
végeredményben meg kellene tanulnia hinni saját magában.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Talán már Ön is kezdi észrevenni azokat a bizonyos 
jeleket, amik arra utalnak, hogy valamit nem jól csinál. 
Azért olyan fáradt, energiátlan, ütközik akadályokba, 
nehézségekbe, mert rossz utat próbál követni vagy más 
eszközökhöz kellene nyúlnia.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vegye észre, hogy falakat épített maga köré, emiatt 
olyan nehézkesek a kapcsolatai. Amint lebontja őket és 
képes őszintén nyitni a környezete felé, megszűnnek a 
kapcsolati problémái, és a közérzete is sokkal jobb lesz.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha kicsit visszafogna a dirigálásból és abból, hogy csak 
a rosszat és mások hibáit látja meg, sokkal gördüléke-
nyebb lenne a kapcsolata a szeretteivel illetve a kedvesé-
vel. Amint felhagy ezekkel a szokásaival, megtapasztal-
hatja, hogy mennyire szeretik és becsülik Önt.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az az érzése, hogy mindenki csak kihasználja, és 
csak akkor találják meg, amikor akarnak valamit. 
Ráadásul újabban rászokott arra, hogy sajnáltassa 
magát és másokra mutogasson. Érthető, ha ezekkel a 
húzásokkal rossz érzéseket kelt a szeretteiben.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre elkezdenek megmutatkozni lelki fejlődésének nyo-
mai. Sokkal kiegyensúlyozottabb, megtalálta magában a 
lelki békéjét. Ez a segítségére lesz abban, hogy helyrehozza 
kapcsolatait és végezzen a félbemaradt ügyekkel. Az új 
életszemlélete segít elindulni az útján, kitisztul Ön előtt a 
kép olyan dolgokat illetően, amiket eddig ködösnek érzett.

SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA SPORTCSARNOK

Jegyértékesítés:
Fehérvári Jegyiroda (Oskola utca 2-4. Tel.: 22/ 537 261)

Fejér Megyei Hírlap ügyfélszolgálat (Székesfehérvár, Fő u. 17., Tel.: 22/ 316 590)
20% Megyekártya kedvezmény

É É Á
2018. OKTÓBER 20.

SZOMBAT 15 ÉS 19 ÓRA

AZ EXPERIDANCE
TÁMOGATÓJA:

jegy.hu, experidance.hu

Alakformáló női torna
18 óra, István Király Általános Iskola
Hétfőnként 18 órakor ingyenes alakformáló 
tornára várja a hölgyeket az Egészségfejleszté-
si Iroda az István Király Általános Iskolában.

Szeptember 11.
Ringató Irmával
11.15, Öreghegyi Közösségi Ház
Kisgyermekkori zenei nevelés.

Rehabilitációs torna szívbetegeknek
16.30, Deák Ferenc Középiskola
Rehabilitációs tornát szervez az Egészség-
fejlesztési Iroda keddenként. A szív- és 
érrendszeri betegeket várják preventív 
mozgásra.

Alba Fehérvár–KTE-Duna Aszfalt
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Kosárlabda-mérkőzés. 

Szeptember 13.
Muzsika a könyvtárban
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt 
utcai Tagkönyvtára
Közreműködik az Érintő Együttes. A 
részvétel ingyenes.

Szeptember 14.
Fehérvár AV19–KHL Medveščak Zagreb 
jégkorongmérkőzés
18.45, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
EBEL-alapszakasz.

Zenés felolvasóest
19 óra, Színház kávézó
Zenés felolvasóest Nagy Gabi verseiből.

Október 14-én, vasárnap Európa 
ismét mozizni megy! A CICAE – Art 
Cinema és az Europa Cinemas által 
már harmadszor megszervezett ese-
mény célja az európai filmek sokféle-
ségének népszerűsítése és az európai 
art mozik létezésének demonstrálása. 
A III. Európai Art Mozi Naphoz idén 
is csatlakozott a székesfehérvári 
Barátság mozi.

10.30: Egri csillagok – magyar törté-
nelmi film, 145 perc, 1968
13 óra: Bergmann 100 – svéd-norvég 
dokumentumfilm, 117 perc
15.15: Egy nap – magyar játékfilm, 
99 perc
17 óra: A bűnös – dán thriller, 85 perc
18.30: Ruben Brandt, a gyűjtő – ma-
gyar animációs akció-thriller, 96 perc
20.30: A szent és a farkas – olasz film, 
125 perc
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Dombos Krisztián adta jelenlegi 
külsejüket a Barátság mozi székei-
nek, de a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház nagyjából hatvan, a 
Püspöki Palota körülbelül negyven 
széke is neki köszönheti kárpitozását. 
Többnyire magánemberek fordulnak 
hozzá azzal, hogy öltöztesse új kön-
tösbe kedvenc bútoraikat, székeiket, 
kanapéikat, de akad olyan hotel és 
kávézó Székesfehérvár belvárosában 
illetve több gyorsétterem (köztük 
budapestiek) is, melyek rendszeresen 
bízzák bútoraikat a fehérvári kárpitos 
értő kezeire.

A kiszámíthatatlan nyár után, 
rendkívüli csapadékkal nyitott 
a szeptember. Sok helyen több, 
mint egy hónapnyi csapadék le-
esett pár nap alatt. Sajnos ez ki-
fejezetten rosszul jött az érésben 
lévő gyümölcsöknél, szőlőnél, 
illetve a veteményesben is. A 3, 
illetve 7 napos várakozási idő-

vel rendelkező Teldor, Quadris, vagy Amistar még 
segíthet megfogni a rothadást. Ha a szedésig van 
ennyi időnk, érdemes permetezni. 
Ahol a zöldségágyásokban eddig nem védekeztek 
a vándorpoloska ellen, ott már komoly kártételt 
találunk. Sajnos minden fejlődési stádiumú lárva, 
illetve a kifejlett rovar is jelen van. Ha úgy ítéljük 
meg, hogy felszámoljuk a veteményt, előtte akkor 
is érdemes egy rovarirtást végezni, hogy megaka-
dályozzuk a kártevők szétszéledését. A kifejlett 
zöld vándorpoloskák elkezdték keresni a telelőhe-
lyüket, egyre gyakrabban felbukkannak épületen 
belül is. Ellenük a forgalomban lévő rovarirtó sze-
rekkel, vagy szúnyoghálóval védekezhetünk.
Itt az ideje a téli alma harmadik, kalciummal tör-
ténő permetezésének. A kalcium, mint tápanyag 
kiemelten fontos a tárolási betegségek elleni küz-
delemben, hiszen erősíti a gyümölcshéjat és las-
sítja a gyümölcs utóérését.
Véget ért a boróka tarka díszbogár, illetve a szú-
félék rajzása. Ellenük most már nem tudunk vé-

Szeptemberi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com  • www.kenderzsineg.com

dekezni, a már fertőzött hajtások, ágak és fás 
részek néhány hónapon belül kiszáradnak. Ezeket 
a részeket mielőbb távolítsuk el, és ha eddig nem 
tettük meg, trágyázzuk is meg a töveket. Ez lehet 
marhatrágya, vagy akár speciális, fenyőféléknek, 
örökzöldeknek való műtrágya is. Ha az elkövetke-
ző 9-10 hónapban elegendő vízhez, és tápanyag-
hoz jutnak ezek a növények, akkor a következő 
nyáron, könnyebben ellenállnak a rajzó kártevők-
nek.
Már megérkezett az őszi dughagyma és a fok-
hagyma is. Sokan úgy gondolják, hogy az őszi dug-
hagyma csak zöld(új)hagymaként hasznosítható, 
mert fejesedés helyett felmagzik. Ez azonban már 
nem igaz! Az elérhető fajták - szinte kivétel nél-
kül - úgynevezett rövidnappalos hagymafajták, 
amik tavasz végére, illetve a kora nyári időszakra 
kiváló fejes hagymát növesztenek, hasznosítva a 
téli csapadékot. Az őszi fokhagyma pedig, bár nem 
olyan tartós, mint a tavaszi, lényegesen nagyobb 
gerezdeket hoz, és a jövő őszi-téli disznóvágáskor 
jól jön a könnyen pucolható nagy gerezd.
Az idei év megmutatta, hogy érdemes az áttele-
lő zöldségfélékből is vetni. Az előző csapadékos 
télen nagyon szépen fejlődtek nem csak a hagy-
mafélék, hanem az áttelelő borsó is. Ez a kevésbé 
ismert fajta október végéig vethető, és 5-15 cm-es 
palántaként telel át a kertben. Bírja akár a mínusz 
20 fokot is, és korai érése ellenére magas cukor-
fokkal rendelkezik. Próbálják ki, érdemes!

A zöldségágyások mumusa a petrezselyem. Annak 
ellenére, hogy városunk talajadottságai nem iga-
zán kedvezőek a termesztéséhez, szinte mindenki 
megpróbálkozik vele. Ha másért nem is, a levelé-
ért biztosan. Ha a petrezselymet csak a leveléért 
termesztjük, akkor az ősz folyamán bármikor vet-
hetjük. Azonban ha a gyökerére is szükségünk van, 
akkor csak a tél alá vetés jöhet szóba, ami annyit 
jelent, hogy a magot csak november végén, de-
cemberben kell elvetni, hogy csak jövő tavasszal 
csírázzon. Ennek az az oka, hogy a petrezselyem 
kétnyári növény, és bármilyen apró is a növény-
kénk, amikor a téli fagy után a „második nyáron” 
felmagzik, a gyökér már nem használható, mert a 
tápanyagokat abból felhasználta a növény.
Megérkeztek az őszi virághagymáink is. A készlet 
erejéig válogathatnak a szebbnél szebb tulipán, 
krókusz, nárcisz és hóvirág hagymák közül. Ültető-
kosár alkalmazásával megkönnyíthetjük a követke-
ző évi hagymafelszedést és védjük a hagymákat a 
pocok rágásától is. Mint minden vetésnél/ültetésnél 
itt se feledkezzünk meg a megfelelő talajfertőtle-
nítésről, amely lehet vegyszeres, vagy biológiai. 
Előbbi a Force, vagy a Picador, utóbbi az Artis és 
a Bora. E kettő a gyümölcsfék alatti területeken is 
jó szolgálatot tesz, kiirthatjuk vele a talajban telelő 
cseresznyelégy, dió-buroklégy lárváit, bábjait is.
Szép hosszú, enyhe őszt kíván Németh László ker-
tészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági 
Bolt.

Mospila

Molycsapdák fogási adatai 2018.09.03-án: 
Szilvamoly: 9 db rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 16 db
Almamoly: 9 db

Mikor érdemes újrakárpitozni a bútorokat?

Őszintén megmondja, mikor érdemes belevágni a bútorfelújításba

koVács V. orsolya

Amikor megvásárolunk egy új kanapét, fotelt 
vagy széket, nem tudhatjuk, mennyire bírja majd 
a strapát. Lássuk, mikor éri meg felújítani a 
bútorokat és mivel!

Dombos Krisztián kárpitos, aki évekig 
az Árpád szakképzőben is oktatta 
a szakmát, szívesen ad tanácsot a 
hozzá fordulóknak mind a megfelelő 
kárpit, mind a legszerencsésebb színek 
kiválasztásában: „Meg szoktam kérdezni, 
milyen a padló, a szőnyeg, parketta vagy 
járólap borítja-e. Minden részletre igyek-
szem odafigyelni. Legtöbbször két-három 
éves, bőrhatású műbőrrel borított búto-
rokat újítok fel, mert az az anyag nem a 
legtartósabb. Vászonszövetet szoktam 
javasolni helyette, főként az irodabútorok-
ra. A szabásnál, összeillesztésnél az anyag 
szálirányára is mindig odafigyelek, hogy 
megfelelő irányba simuljon, amikor leülnek 
rá. Ez is nagyban megnöveli az adott anyag 
tartósságát. Abban is szívesen segítek, 
hogy kicsit átalakítsuk a bútort, ha szeret-
né a tulajdonos. Sokan nem is tudják, hogy 
vannak olyan székek, melyeknek lehet 
magasabb is a háttámlája az eredetinél.”

Hónapokkal előre kell tervezni!

Krisztián mostanában már nem 
tanít, főállásban reggeltől estig 
maroshegyi műhelyében dolgozik. A 
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naptárában már a november is tele 
van, általában három-négy hónap-
ra előre tud csak időpontot adni. 
Viszont cserébe nem csak alapossá-
got, őszinteséget is várhatnak tőle a 
megrendelői: „Ha például a nagymama 

régi székének a felújítása többe kerülne, 
mint amennyit egyáltalán maga a bútor 
ér, azt is mindig meg szoktam mondani. 
Hogy eldönthessék, megéri-e nekik.” 
Kevés olyan kárpitos van, aki varrni is 
tud. Dombos Krisztiánnak nincs szük-

sége varrónőre, minden munka- 
folyamatot maga végez: „Miután szét-
bontom az eredeti huzatot, a varrás mentén 
darabokra szedem, és szabásmintát készítek 
belőle. Aztán magam varrom meg az újat 
is. Előre általában nem lehet pontosan meg-
mondani, mennyi ideig fog tartani a mun-
ka, hiszen amikor elkezdem kiszedegetni a 
csavarokat, még nem tudhatom, mit találok 
a bútor belsejében. Milyen állapotban van 
a szivacs, mennyire könnyű szétbontani 
és újra ugyanúgy összeszerelni az egészet. 
Ezen múlik a végeredmény.”

Kiből lesz jó kárpitos?

„A nálam hat évvel idősebb bátyám 
tanult előttem kárpitosnak, és bizony 
amikor középiskolás korában nem volt 
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A Barátság mozinak és a Püspöki Palotának is kárpitozott székeket

Cím: 8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.    Nyitva tartás: hétfő-péntek   szombat
Mobil: 06-70-423-00-60   Telefon: 06-22-747-660                  8:00-16:00    8:00-12:00

VAS-FÉMKER
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

ÉPÍTKEZZEN VELÜNK!
Betonacél, acélcső,
zártszelvény, rúdacél.

Méretre vágással,
betonacél hajlítással,

házhozszállítással
tesszük egyszerűbbé

a munkáját!

e-mail: szekesfehervar@vasanyag.hu                  honlap: www.vasanyag.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
Telefon: 22/347-423

WEBSHOP: www.hollander.hu

Az ajánlat 2018.09.06-tól a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletben.

Sőt! A hirdetés felmutatásával (mobilfotó, újság…) 
csak br. 10.500 Ft.

Honeywell XC70 szén-monoxid riasztó

most br. 12.500 Ft.

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332

www.mesz-tor.hu

AKCIÓ!!!

Akció 2018.03.01-12.31-ig tart, részletek az üzletben.

Motoros kapuk 
16 méretben, 6 különböző színben 

242 000 Ft-tól.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok) 
Tel.: 22/500-921 •  30/586-4162

www.tetocentrum.hu
tetocentrum.fehervar@gmail.com

TETŐCENTRUM Fehérvár Kft.
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Már 9 éve!

Szakértelem • Minőség • Garancia

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL: 
DAKEA Good tetőtéri ablak (78x118-as) csak 53.990 Ft

SWEDSTEEL cserepeslemez 20 év garanciával
színes ereszcsatorna, táblalemez készletről

Előtető, kerti pavilon, autóbeállók már 32.400 Ft-tól
Cserepek és tetőkiegészítők készletről is.

Az ajánlat 2018.09.06-tól visszavonásig érvényes. Részletek az üzletben.

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

FESTÉKSZÜRET!
Platinum termékek 10% kedvezménnyel kaphatók!

Supralux Tilatex beltéri fehér falfesték
16 l 6.290 Ft/db (393,1 Ft/l)

Az akció 2018. szeptember 7-23-ig, illetve a készlet erejéig tart!

türelme a rajzolgatáshoz, én lelkesen 
megcsináltam helyette a szakrajz 
házi feladatát.” Az alig tízévesen 
kezdődött szenvedély azóta is tart. 
„Volt, aki megmosolygott, amikor 
úgy fogalmaztam egy pályaválasz-
tási videóban, hogy én szerelemből 
csinálom a kárpitozást.” – mesélte 
Krisztián. – „Pedig igaz. Sosem ér-
zem kényszernek, bármikor szívesen 
bejövök dolgozni, legyen hétvége vagy 
hétköznap.”
Krisztián szerint a kézügyesség 
mellett leginkább szépérzék és 
persze elhivatottság szükséges 
ahhoz, hogy valakiből jó kárpitos 
váljon. Amikor az Árpád Szak-
képző Iskolában megszerezte ezt 
a szakmát, majd ezt követően 
ugyanott le is érettségizett, az isko-
la vezetése úgy gondolta: ha már 
ennyire hisz ebben a szakmában 
és kiemelkedő is benne, jó lenne, 
ha ő hozná meg a fiatalok kedvét 
is hozzá. Úgyhogy azon melegében 
tanítani is felkérték.
„A szakképzés utolsó évében meg-
nyertem a Szakma Kiváló Tanulója 
versenyt. Ez akkoriban még nem járt 

olyan nagy felhajtással, mint mosta-
nában. Elvonatoztunk édesapámmal 
Gyulára, ott nem voltak kamerák, 
közönség, szponzorok, semmi ilyesmi. 
Csak a nagy szakik meg mi. Meg-
kaptuk a szerszámokat, a bútort, és 
végrehajtottuk a feladatot. A győze-
lem számomra azt jelentette, hogy 
nem kellett már bejárnom a suliba, 
nem kellett szakvizsgáznom sem. A 

magam ura lettem. Miután pedig az 
érettségit is letettem, három hónappal 
később már ott tanítottam, ahol előtte 
tanultam. Volt olyan osztálytársam, 
aki megbukott, és következő évben az 
érettségijén már mint felügyelő tanár 
ültem vele szemben. Fura érzés volt 
eleinte. Tanárként igyekeztem követ-
kezetes lenni és őszinte, hogy mindig 
tudják, minek mi a következménye.”
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Allergiásoknak csak 
természetes anyagot!

A szénanáthával küzdőknek a 
szőnyegben óhatatlanul is felgyűlő 
por kellemetlen tüneteket okozhat. 
Nekik érdemes a mosható pamut-
szőnyeget választani, amit akár heti 
rendszerességgel is kimoshatnak. De 
mindenképpen voksoljanak a termé-
szetes alapanyagokra, részesítsék 
előnyben a gyapjút!

Otthonunk lelke: a szőnyeg

Egy igazán jó szőnyeg akár egy életre is szólhat

A kézi készítésű szőnyeg a legtartósabb

koVács V. orsolya

A szőnyegek melegséget, otthonosságot, szí-
neik által meghatározó hangulatot varázsolnak 
az otthonainkba. Egy jól megválasztott szőnyeg 
„életet lehel” az adott helyiségbe, és akár a 
lelkiállapotunkra is hatással lehet. 

Nem mindegy azonban, hogy egy 
családi ház tágas nappalijába vagy 
egy panellakás aprócska gyerek- 
szobájába keresünk éppen szőnye-
get – anyagokban, méretekben is 
olyan változatosság létezik, hogy 
a döntés egyáltalán nem könnyű. 
Sokszor csak otthon döbbenünk rá, 
hogy amit megálmodtunk, egyálta-
lán nem is úgy mutat a bútoraink 
között, ahogy azt elképzeltük. 
Érdemes hozzáértő szakember 
tanácsát kikérni a szőnyegválasz-
tásnál, hogy az adott darab hosszú 
távon örömet és komfortérzetet 
nyújthasson nekünk. Herceg Lász-
ló, aki feleségével, Hercegné Répási 
Melindával a Székesfehérvár törté-
nelmi belvárosának szívében álló 
szőnyegház tulajdonosa, készséggel 
megosztotta velünk a legfontosabb 
szempontokat: „A lakás tereit, mére-
teit mindenképpen érdemes figyelembe 
venni! Egy nagy nappaliban nem lesz 
mutatós a dohányzóasztal alá helyezett 
kisméretű szőnyeg. Oda egy nagyobb 
alapterületű darabot érdemes válasz-
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Keleti perzsa kézi 
csomózású, illetve 

kézi szövésű gyapjú 
Kilim szőnyegek,

modern stílusú 
szőnyegek, ágytakarók, 
díszpárnák, falvédők, 
lámpák, lakásdekorok 

széles választékban, 
elérhető áron.

Török Szőnyegház
Székesfehérvár, Koronázó tér 3.

Telefon: +36 20/272-2622
www.facebook.com/torokszonyeghaz Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)

Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

20% készletkisöprő akció az áruházunkban kiállított 
minden                            sarokülő garnitúra árából.

A kedvezmény csak a bemutatótermi darabokra érvényes és 2018.09.06-tól a készlet erejéig tart.

Vedd
és

vidd!

tani. Divatosak és nagyon tartósak is 
a kézi csomózású kelimek, a növényi 
festékkel színezett, napon szárított 
gyapjúszőnyegek. Az élettartamuk 
ennek köszönhetően akár százhúsz év 
is lehet. A török bazárokban sokszor 
elhelyezik a bazár közepére a kész 

szőnyegeket, hogy sok láb taposson 
rajtuk, így lesz végleges, tartós a 
textúrájuk.”
Bár egy jó szőnyeg akár egy életen 
át kiszolgálhat bennünket, ennél 
azért gyakrabban elcsábulhatunk, 
beleszerethetünk egy-egy szép 
mintába, színösszeállításba. Ha 
már hazavittük az adott darabot, 
persze szeretnénk minél tovább 
teljes pompájában gyönyörködni 
benne használat közben is. Herceg 
Lászlótól ehhez is kaptunk néhány 
jótanácsot.

Hogyan növelhetjük szőnyegeink 
élettartamát?

A gyapjúszőnyeget érdemes moly- 
irtóval kezelni, hogy tovább hasz-
nálhassuk, mert a molyok még a 
legtisztább helyeken is kérlelhetet-
lenül felbukkanhatnak. Spray-vel, 
molycsapdákkal védekezhetünk el-
lenük. Hatásos és egyben kellemes 
praktika a levendulaolaj használa-
ta: egyszerűen csak csepegtessünk 
belőle a szőnyegre. Nemcsak a szo-
ba levegője lesz kellemes tőle – és 
a stresszt is elűzi – de a molyokat 

is garantáltan elriasztja. „Egy évben 
egy-két alkalommal érdemes kezelni 
a molyok ellen a szőnyeget.” – figyel-
meztet a szakember.  
A porszívóval sem mindegy, hogyan 
közelítünk hozzájuk: egy irányba 
mozgassuk a porszívó fejét, méghoz-
zá szálirányban, mert az oda-visz-
sza porszívózás árt a szőnyegnek. 
„A végén lévő vezetőszálakat pedig 
kerüljük el! A szőnyeg alapvető tartását 
ezek a vezetőszálak adják. Ha ez sérül, 
szerencsére van lehetőség, hogy meg-
javítsuk. A nedves tisztítás csak a gépi 
szövésű szőnyegeknek hasznos igazán.” 
– mondja Herceg László.
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Középpontban a gerincgyógyászat

Intenzív gyakorlati foglalkozást is szerveztek a program keretében gyógytornászok vezetésével

lugosi balázs

Az Országos Gerincgyógyászati Központ 
szakemberei által kidolgozott, a helyes 
testtartás kialakítását, automatizálá-
sát és fenntartását szolgáló speciális 
mozgásanyagot sajátíthattak el kedden 
Székesfehérvár testnevelői, edzői, akiket 
tartás- és mozgáskorrekciós képzésre 
vártak a Jáky József Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tornacsarnokába. Sokan 
sajátították el a módszert, melyet a min-
dennapos testnevelés során alkalmazhat-
nak a gyerekek egészsége érdekében. 

A keddi fórum nyitóelőadá-
sát Somhegyi Annamária, az 
Országos Gerincgyógyászati 
Központ módszertani igaz-
gatója tartotta, a gyakorlati 
oktatást pedig gyógytornászok 
vezették.
Somhegyi Annamária hangsú-
lyozta, hogy a képzés részt-
vevői megismerték a gerinc- 
oszlop biomechanikailag 
helyes tartását és használatát, 
az izmok fejlesztését, erősí-
tését, majd intenzív gyakor-
lati foglalkozás következett 
gyógytornászok vezetésével. A 
testnevelők egy segédanyagot 
is kaptak, melyet alkalmaz-
ni tudnak a mindennapos 
munkájuk során: „Azért van a 
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Egészségpiac hatodszor is

Szeptember tizenötödikén reggel nyolc és dél között várják az egészségtudatos fehérváriakat a 
Jancsárkertbe

scHéda szilvia

Ismét lesz Egészségpiac. Szeptember tizenötödikén, 
szombaton már hatodik alkalommal várják a fehér-
váriakat a Jancsárkertbe, hogy egészséges ételek 
és italok segítségével, a testmozgás szerepének 
hangsúlyozásával és különféle szűrésekkel hívják 
fel a városban élők figyelmét a helyes életmód 
fontosságára.

Legalább kétezer látogató és vásárló 
részvételére számítanak ez alkalommal 
is a szervezők. Östör Annamária egész-
ségügyi és sporttanácsnok hangsúlyoz-
ta: a cél, hogy felhívják a figyelmet az 
egészséges életmódra. 
Az egészségpiac reggel nyolckor 
nyitja meg kapuit a Jancsárkertben. 
Ötven megyei termelő portékái közül 
válogathatnak a látogatók, de külön-
böző programokkal, újdonságokkal 
is készülnek a szervezők. Idén a Jobb 
Veled a Világ Alapítvány is csatlakozott 
a rendezvényhez, akik a „boldogság- 
órák” elterjesztéséért dolgoznak, hogy 
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A látás fejlődésének meghatározó időszaka az első hat év, ebből 
különösen érzékeny időszak az első kettő.

A gyermekek szemészeti ellenőrzésekor a következő eltéréseket 
keresi  szemorvosunk:  Dr. Csizmazia Endre
    -Kancsalság
    -Lényeges dioptria különbség a két szem között
    -Tompalátást megelőző állapot
    - Korrekcióra szoruló dioptria eltérések
Természetesen a szemészeti ellenőrzéssel belgyógyászati 
betegségekre is fény derülhet.
Ahhoz, hogy egy gyerek valóban megtanuljon látni, fontos, hogy a 
korai időszakban megjelenő szervi eltéréseket - 
szemizomegyensúlyi vagy fénytörési hibákat - a szakorvos minél 
előbb diagnosztizálja és gyógyítsa. A tökéletes látásélesség  
egészséges gyermek esetében a 24. hónap végére alakul ki.
Ahhoz, hogy egy gyerek valóban megtanuljon látni, fontos, hogy a 
korai időszakban megjelenő szervi eltéréseket, szemizomegyensúlyi 
vagy fénytörési hibákat - a szakorvos minél előbb diagnosztizálja és 
gyógyítsa.
Nem kötelező, de ajánlott az egészséges gyermeket 1 évesen, 2,5 
évesen és 5 évesen is elvinni gyermekszemészeti szűrésre. Ha 
azonban a családban halmozódó a szemüvegesség, évente ajánlott a 
gyereket szűrővizsgálatra vinni, még akkor is, ha nincs panasza. 
Később az iskolában a védőnők kétévente ellenőrzik a gyerek 
látását.  (folytatjuk..)

Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457 
 www.zalkaoptika.hu

  Gyermek-szemvizsgálat 2.rész

HOYA Kids GYERMEK SZEMÜVEGLENCSÉK  -20% 
KEDVEZMÉNNYEL!

Érvényes szeptember 6-tól 30-ig.

gyermekeink boldogabbak, kitartóbbak 
legyenek, az eredményeik javuljanak. 
„Másik újdonságunk az, hogy a délutáni 
program keretében tanyalátogatásokat 
szervezünk Pátkára és Orondpusztára, ahol 
a háztáji élelmiszereket is megismerhetik az 
érdeklődők, és azt is megtudhatják, hogyan 
készülnek ezek az egészséges élelmiszerek.” 
– mondta Schultz György, a Jancsárkert 
Piac és Közösség Egyesület elnöke. 
Az ingyenes egészségügyi vizsgálatok 
között most Hepatitis-C-szűrésen is 
részt vehetnek az érdeklődők. Gervain 
Judit, a vizsgálatot végző szakorvos 
elmondta: az alattomos kórokozó da-
ganathoz, májzsugorodáshoz vezethet, 
ezért fontos, hogy időben kiszűrjék a 
jelenlétét. 
A jövő szombati programon egészséges 
konyhával, dietetikussal, előadásokkal, 
de különböző mozgásformákkal is 
várják az érdeklődőket. A Jancsárkert 
közelében található fitneszterem pedig 
egész nap nyitott kapuval várja a spor-
tolni vágyókat.

mindennapos testnevelés, hogy a 
gyerekeket megvédjük a civilizáci-
ós népbetegségektől, melyek közül 
a felnőttkori gerincporckopás az 
egyik, ami a legtöbb fájdalmat 
okozza. Fontos, hogy minél töb-
ben, rendszeresen részesüljenek a 
tartáskorrekciós gyakorlatokban. 
A gyerekek gerincét károsíthatja 
a sok ülés, ezért a mindennapos 
testnevelés nagyszerű védelmet 
nyújt számukra. Ezen túlmenően 
szükség van preventív jellegű, 
speciális tartáskorrekciós gyakor-
latokra, melyek oktatása elsősor-
ban a testnevelő pedagógusok 
feladata.” 
„A fehérvári tankerület, a szak-
képzőcentrum és az önkormány-
zat összefogásával valósítottuk 
meg ezt a programot. Külön öröm, 
hogy a testnevelést oktató szak-
tanárok mellett alsós tanítók és 
kisgyerekekkel foglalkozó edzők is 
részt vettek a képzésen.” – emelte 
ki Östör Annamária, Székes-
fehérvár önkormányzatának 
egészségügyi és sporttanács-
noka, majd hozzátette: „Fontos, 
hogy a pedagógusok a minden-
napos testnevelés során olyan 
módszereket alkalmazzanak, me-
lyekkel a gyerekek tartása, gerince 
egészséges marad, és így tudják 
elkezdeni a felnőtt életüket.”
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Elengedhetetlen a digitális tudás
Bácskai GerGely

Életünk minden területén találkozunk az in-
formatikával, naponta használunk okostele-
font, tabletet, számítógépet, és a közeljövő-
ben szinte minden ügyet elektronikus úton 
fogunk intézni.

A fejlődéshez rengeteg informati-
kai szakemberre van szükség, az 
utánpótlás a felnövekvő generá-
cióból kerül majd ki. A felnőttek 
számára ijesztő lehet a digitális 
fejlődés, a gyerekek viszont már 
természetesnek érzik, és gyorsan 
megismerik a különböző kütyük 
működését.
Sok szülő számára egyre ag-
gasztóbb, hogy milyen sok időt 
töltenek a gyerekek telefonos és 

Az iskola Digitális Kaland versenyén Fehérvárról is több mint száz általános iskolás vett részt
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Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

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

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség

Az ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR most alakuló 

SZÉKESFEHÉRVÁRI ORATÓRIUMKÓRUSÁBA
PRÓBAÉNEKLÉST HIRDET  

minden hangfajba.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 20.

A próbaéneklés tervezett időpontja: 2018. október 20. szombat 10 óra
A próbaéneklés helyszíne: az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 

próbaterme (8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 59.)

További információ: www.arso.hu

Zenével koronázunk 

TELLER EDE 
SZAKGIMNÁZIUM

8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
Tel: 22/502-471, 30/288-45-81

www.tellerede.hu 
(on-line jelentkezés)

OM-azonosító: 100562

Érettségi utáni 2 éves OKJ-s 
képzések nappali és esti

tagozaton a 2018/2019-es
tanévben:

Informatikai rendszerüzemeltető 
(rendszergazda)

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szoftverfejlesztő

A Gebotech Kft. munkatársat keres
lovasberényi telephelyére az alábbi pozíciókba:

HEGESZTŐ
LAKATOS

elektródával hegeszteni tudó
NYOMÁSPRÓBÁZÓ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649 
telefonszámon vagy a hr@gebotech.hu email címre.

www.gebotech.hu 
8093 Lovasberény,

Lujza major
Hrsz. 0127/11

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

számítógépes játékokkal, éppen 
ezért érdemes a képernyő előtt 
töltött időt hasznos ismeretek 
megszerzésére fordítani – mondja 
Balogh Dániel végzős mérnök-  
informatikus hallgató, a Logiscool 
technikai vezetője. Az iskolai 
tananyagba nehezen kerülnek be 
olyan ismeretek, mint például az 
internetes biztonság vagy a prog-
ramozás. Pedig a programozás 
rendkívül hasznos és sokoldalú 
tudás, és az alapokat mindenki-
nek érdemes elsajátítania. Már 
csak azért is, mert egyre több 
iparágban szükséges a progra-
mozói ismeret, de a mindennapi 
életben is hasznos lehet a logikus 
gondolkodás a problémameg-
oldó-képesség fejlődése miatt. 

Programozni mindenki meg tud 
tanulni, de egyedül elkezdeni 
nehezebb, és könnyű elveszni az 
információk sűrűjében. Csopor-
tosan sokkal hatékonyabbak a 
gyerekek is, hiszen tudnak kér-
dezni az oktatótól, és egymásnak 
is tudnak segíteni.
Izgalmas, játékos feladatokkal 
pedig szinte észrevétlenül szerzik 
meg a számítástechnikai tudást. 
A Logiscoolban például kez-
detben színes programblokkok 

készíteni. Óriási örömet jelent, 
amikor a gyerekek által összera-
kott programból működőképes 
játék vagy animáció válik. Az 
oktatási rendszer segítségével 
bárhonnan elérhetők az elkészült 
programok, így otthon is meg 
tudják mutatni a családjuknak, 
mit alkottak. De az iskolában 
minden szombaton nyílt napot 
tartanak, ahol bárki bepillantást 
nyerhet a programozás izgalmas 
világába.

összeillesztéséből születik meg a 
program, de később már szöve-
ges kódot is írhatnak a gyerekek. 
Ráadásul látványos, modern 
felületen dolgozva könnyebben 
koncentrálnak a program logikus 
felépítésére, és szinte azonnal 
sikerélményekkel gazdagodnak. 
Néhány óra alatt már képesek 
összetettebb programokat is 
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Aki érdeklődik a tűzesetek, a király-
látogatások és a székesfehérvári 
tudósok munkássága iránt, kérem, 
tartson velünk a sorozat következő 
fejezeténél is! 

Bátor hazafiak, pápai áldás és a leleplezett orvos
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – szeptember, 1. rész

Özvegy Wertheim Salamonné köszönetnyilvánítása

Büttner Ferenc Lumen Christi című munkája 
(1890-1972)

József főherceg (1833-1905) 1890-ben

asztalos taMás

Megindító, amikor a königgrätzi csata egykori 
bajtársai húsz esztendő múltán találkoznak a 
Stignitz kávéház előtt, hasonlóan ahhoz, amikor 
a Bach-korszak jelképét tüntetik el bátor 
hazafiak. A bankrablók esete is megindító, csak 
másképpen.

1890. szeptember 3-5. (BH) Wert- 
heim Salamon földbirtokos, a fehér- 
megyei közélet egyik ismert alakja, a 
székesfehérvári pénzintézetek nagy 
részének alapítója, a megyei takarék- és 
kölcsönegylet igazgatója, 23 éven ke-
resztül a zsidó hitközség elnöke, 56 éves 
korában, ma hajnalban, Székesfehérvá-
rott elhunyt. Temetése ritka impozáns 
részvét mellett folyt le. Ott voltak: gr. 
Cziráky Antal, a Szőgyény-család tagjai, 
a vármegye és város képviselete, Hav-
ranek polgármester, Károly János apát-
kanonok, Kenessey Kálmán miniszteri 
tanácsos, a fehérmegyei takarékpénztár 
és kölcsönegylet testületileg, az izraelita 
hitközség, pénzintézetek, jótékony egyle-
tek s vagy 5000 ember.
1892. szeptember 3. (BH) Székesfe-
hérvárott megint akadt pártfogója egy 
kétfejű sasnak, amely régóta bosszantja 
a város hazafias polgárait. A múltkor a 
belvárosi templom kapujáról szedték le 
a Bach-korszak szomorú emlékét, most 
pedig egy Úri-utcai házat fosztottak meg 
felesleges cifraságától.
1908. szeptember 3. (BH) A Székes- 
fehérvári Kerékpáros Egyesület vasár-
nap délután tartotta bajnoki kerékpáros 
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versenyét Székesfehérvárról Sárbogárd-
ra és vissza. Az ötven kilométernyi tá-
volságot a győztes, Csikász József, 2 óra 
3 perc és 7 másodperc alatt tette meg.
1909. szeptember 7. (BH) Veszedel-
mes tűz pusztított szombat éjjel a város 
középpontján. A Kígyó-utca 29. száma 
alatt van Kari József és fia cég szesz- 
gyára, melynek szomszédságában szom-
baton éjjel tizenegy óra tájban kigyulladt 
a Bárány-szálló istállója, ami átterjedt a 
szeszgyár tetőzetére. A tűzvészt észre-
vették a közeli honvédkaszárnyában is, 
s mintegy háromszáz honvéd érkezett a 
veszedelem helyére. Az egész városrész 
talpon volt s mindenki, robbanástól 
tartott, mert a gyárban sok benzin és 
tömérdek szesz van fölhalmozva. A 
tüzet végül sikerült eloltani, robbanás 
nem történt, de a kár jelentékeny.
1892. szeptember 8. (PH) Székes- 
fehérvárról jelentik nekünk a következő-
ket. Bizalmas körben hallottuk, hogy Jó-
zsef főhercegnek orvosi diplomája van. 
Az ötvenes évek végén kapta a páduai 
egyetemen, hol huzamosabban időzött. 
Innét érthető szenvedélye a gyógytudo-
mányok és főleg az operációk iránt.
1911. szeptember 9. (BH) Egy 
fővárosi rablás kapcsán derült fény 
e székesfehérvári előzményre. A 
székesfehérvári rendőrség 1906. május 
15-én este egy veszedelmes betörőt 
kerített kézre, aki több társával együtt 
az Osztrák és Magyar Bank székesfehér-
vári fiókját akarta kirabolni. A betörő-
banda vezérével, Pálinkás Jánossal, egy 
derék rendőrbiztos folytatott élethalál 

1886. szeptember 13. (FL) A had- 
gyakorlatokról egyik nap három zene-
karral vonult be a katonaság Székesfe-
hérvárra, élén gr. Pejacsevich Miklós 
hadtestparancsnokkal. A Stignitz 
kávéház előtt állt egy földmíves is s 
midőn a hadtest-parancsnok meglátta, 
odalovagolt hozzá s kezet szorított vele. 
Elálmélkodtak rajta. Szabó János gazda 
aztán elmondta, hogy Königgrätz alatt, 
mikor a gróf karját ellőtték, ő vágta ki 
nyolcadmagával; hét el is esett s csak 
egymaga maradt meg. A hadtest- 
parancsnok már napokkal elébb ráis-
mert, megjutalmazta, elhívta a tiszti 
lakomára is s maga mellé ültette.

harcot és csak hosszas küzdelem után 
bírta ártalmatlanná tenni. Bűntársai 
pedig, akárcsak Hennig, a híres berlini 
rablógyilkos, a háztetőkön keresztül, a 
rendőrök és a házbeliek sűrű lövöldözé-
se között elmenekültek.
Pálinkás János, álnéven Domanek 
János negyvenkét esztendős pázmándi 
születésű, volt hentességed, aki 1879 óta 
különböző fegyházakban betörésekért 
és rablásokért huszonhárom esztendőt 
töltött. A rendőrség megállapította, hogy 
az elfogott betörő bűntársai Weinberger 
Adolf és Taussig Izidor notórius betö-
rők, akik szintén fegyházviselt emberek. 
Pálinkás tettéért nyolc esztendei 
elzárást kapott.
1908. szeptember 10. (BH) A székes- 
fehérvári rendőrkapitány tavaly 
kitiltotta a város területéről az odavaló 
szocialisták vezetőjét, mert a munkások 
között izgatott. A Népszava ebből az 
alkalomból egy cikkben élesen támadta 
a hatóságot. A budapesti királyi ügyész-
ség e cikk miatt nyomtatvány útján 
elkövetett izgatásért emelt vádat a cikk 
szerzője, Varró József asztalos-  
segéd ellen s a budapesti esküdtbíróság 
a vádlottat egy évi államfogházra és 
1200 korona pénzbüntetésre ítélte. A 
Kúria ma Tárnái János bíró előadásában 
a semmiségi panaszt elutasította.
1912. szeptember 10. (PH) Berta Ist-
ván budapesti mérnök vasárnap tartotta 
esküvőjét a székesfehérvári székes- 
egyházban Schleicher Ágnessel. Az es-
ketési szertartást Kisteleid István belvá-
rosi plébános végezte, majd átnyújtotta 
az ifjú párnak X. Pius pápa ajándékát, 
a sajátkezű írásával ellátott arcképét. A 
fényképen a következő felírás olvasha-
tó: „Per amanter Pius” (Szeretettel!). A 
különös kegyet a vőlegény rokona, dr. 
Büttner Ferenc római theológus, székes-
fehérvári egyházmegyei pap eszközölte 
ki számukra, aki Rómában a pápa 
kedvelt udvari papjai közé tartozik.
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Legutóbbi rejtvényünk első feladványában egy személyre voltunk kíváncsiak. 
Minden év augusztus huszadikán a város polgármestere díszpolgári kitünte-
tést ad át. A helyes megfejtésből kiderülhetett, hogy ki kapta idén a Székes- 
fehérvár Díszpolgára címet: Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök.
Hétvégén újra lecsót főzünk a belvárosban. Második kérdésünkben arra 
voltunk kíváncsiak, hagyományosan milyen esemény koronázza meg a lecsó-
fesztivált. A helyes megfejtés:a lecsókirály- és lecsókirálynő-választás.
Harmadik feladványunk Séllei Erzsébet történelmi krónikájához kapcsoló-
dott, mely a Bakonyban tett időutazásra invitálta az olvasót. Ki volt a leghíre-
sebb bakonyi betyár? A jó válasz: Sobri Jóska.

Mostani rejtvényünk Fehérvár török ostromával foglalkozik. Az első megfej-
tés két városrészt rejt, amit az oszmánok először foglaltak el. 
A török csapatok ezután megkezdték a vár ostromát. Az akkori várkapitány, 
Varkocs György és katonái hősiesen védték a falakat. Rendszeresen portyáz-
tak a váron kívül is, hogy az ellenséget meggyengítsék. Egy ilyen alkalommal, 
amikor a kapitány elment portyázni, a fehérvári polgárok fellázadtak ellene. 
A második rejtvényből kiderül, hogyan. 
A város az árulás után török kézre került, akik ígéretük ellenére mindenkit leka-
szaboltak. A Nagyboldogasszony-bazilikát feldúlták. A harmadik megoldás azt a 
magyar királyt takarja, akinek a maradványait még a bazilikából is kidobták.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
prax levenTe

kozMa taMás

zádori gábor / wilhelM ottó /

pálfalvi andrás

Limerick

Egy úr, lakhelye monostor
Sohasem látott sorompót.
Hogy  útját állta,
Fütyült ő rája –
Kedden temették Doroszlón.

Nem is, hanem

Nem is a zenéjük, hisz – hogy mondjam –
eléggé primitív (1-4-5) a szerkezete.
Blúznak mondják, a túlpartról ette
nemrég ide a fene.

Ami magával ragadó mégis (a mennybe),
a puszta gitár aprócska embere, ahogy
összenéz (szakadatlan szemkontaktust tart)
behemót fekete dobosával, hogy profi-mód
egy ütemre álljanak le, majd egyszerre
lépjenek be a rögtönzött büfébe. Ye!

Little G. (pesti persze), szaftos
kolbászt rendel tisztán, magyarul.
Danny, az atlantai, a háta megett
tornyosul toporogva. Félszeg
kistestvér mosolya elkísér,
amíg élek. Te, ezek tényleg
szeretik egymást, azért zenélnek.
Tetszett na, hogy is mondjam.

Közös fonnyadás

Arcod hervad, de a szemed
még a régi kedvvel nevet.
Ráncosodsz már, de mosolyod
mint felhők közt hold: imbolyog.

Minden reggel gyógyszert osztasz:
„nyeld csak le, nem olyan rossz az”….
A poharak egyre törnek,
hamarabb jönnek a könnyek….

Már a szavad sem oly hangos,
már nem az új ruha fontos…
Mint kívül fakult vakolat
őrzi azt, mi belül marad…

Nem gúnyolsz ki, ha felejtek…
Korábban jönnek az estek.
Néha kozmás már az ebéd,
a fél adag is már elég….

És már nem szólsz, ha hibázok…
A macska is ritkán nyávog…
Távolabbról kong a harang…
Érdekessé vált a pitypang…

A kezem is most már remeg,
és az ital sem oly remek…
A kávé meg:  ki-ki löttyen –
bizony, elmúlt már az ötven.

Amikor nem búcsúztam el

Anyámat még feltehettem
a mentőautóba, hogy utolsó 
útját rajta megtegye 
és annyira reméltem 
hogy mégsem az utolsót
ezért nem búcsúztam el
de a kórházba már holtan érkezett
s papírrá vált egy pillanat alatt 
okmányokká, intézendő ügyekké

Apám otthonából 
vitánkat megszakítva postára siettem
hogy feladjam esedékes csekkjét
ki ne fussunk a határidőből, mondta
mert rendnek kell lenni köröttem
várjál apám, mondtam, mindjárt itt leszek
és folytatjuk örök vitánkat
a nemzedéki polémiát a rendről s a jövőről
mire visszaértem, már nem volt benne élet
vitáink végére nem tettünk hát pontot
és nem búcsúztam el

Húgomhoz kórházba jártam
minden délelőtt és délután 
pontosan tíz napig
hallgattam Morpheusz-küldte álmait
és újraálmodtuk együtt a régi éveket
vittem a sok csodagyógyszert
a remény tablettáit
minden délelőtt és délután
pontosan tíz napig
hittük, azoktól majd holnapra felépül
olyan hamar, hogy eltűnik
és semmivé fakul 
a sokéves szenvedés és gyötrelem 

aztán azon a pénteken, délidőben
felhívtak, hogy délután már ne menjek
hogy nem kell mennem többé
hiszen eddig se kellett 
csak másként nem tehettem
mert vittem a csodapirulákat 
a remény kapszuláit
minden délelőtt és délután
pontosan tíz napig
de akkor délben a szemembe vágták
hogy nem lesz már csoda 
egy sóhajjal a remény is elszállt örökre
Morpheusz elaludt Thanatosz ölében
és nem búcsúzhattam el

Jól ismerték egymást, az együtt töltött 
évek során közel kerültek egymáshoz. 
Nemcsak alakjáról, mozgásáról, de még 
illatáról is ezer közül felismerték volna 
a másikat. Békében, nyugalomban, 
szeretetben éltek. Az erősebb minden-
től védte a gyengét, aki pedig finom 
suttogással fejezte ki háláját.
– Karolj át! – szólt egy nap egyikük.
– Messze vagy – így a másik.
– Ugyan már, gyere közelebb!
És a tölgy addig igyekezett, addig nö-
vesztette ágait, amíg végre átkarolhatta 
a hársat. A hárs pedig az erős karok 
közé nyújtózkodott finomabb ágaival, 
egyre beljebb. A lágy esti szellőben et-
től kezdve közös dalt dúdoltak. Annyira 
egymásba gabalyodtak, hogy egyes 
ágaikról már maguk sem tudták volna 
eldönteni, melyikükhöz tartoznak.
– Gyere még közelebb! – súgta a hárs.
Ezt a tölgy is már régen szerette volna, 
de nem volt ötlete, hogyan tehetné meg. 
Ágaik és gyökereik már úgyis teljesen 
összefonódtak.
– Növesszük a törzsünket egymás felé! 
– találta ki a hárs.
– Könnyű azt mondani – gondolta 
a tölgy, de nem szólt, nem akarta 
megbántani amúgy is érzékeny társát, 
akit a kora-nyári virágzás teljesen 
elbódított. Mindössze annyit tehetett, 
hogy szorosabbra fonta karjait szeretett 
hársfája körül.

Hogy, hogy nem, egy idő után mégis 
elkezdett egymás felé hajlani a törzsük. 
Talán éppen az összefonódó ágaik húzták 
őket össze. Egy nap maguk is meglepe-
téssel tapasztalták, hogy a fő elágazások 
magasságában törzsük már összeér. 
Így már mindketten állandóan érezték 
egymást, együtt élték meg az évszakok 
változásait, és együtt várták a tavaszt.
Egy hűvös január eleji napon dermedt-
ségükben is furcsa hangokra lettek 
figyelmesek. Emberek járták a környé-
ket, hangosan alkudoztak, és sárga 
festékkel a fák egy részére különös 
jeleket mázoltak. Amikor a hárshoz 
és tölgyhöz értek, egyikük dühösen 
fakadt ki:
– Ki volt az az idióta, aki egy tölgyet és 
egy hársat ilyen közel ültetett egymás-
hoz? Így egyikből sem lesz semmi. 
Ennyire görbe tölgyből sem bútort, sem 
padlót nem lehet csinálni!
– Biztos a madarak pottyantották el 
a magvakat. Hagyd a fenébe, nem 
vesződünk velük! – mondta a másik, és 
tovább mentek.
Néhány hét múlva iszonyatos dübörgés 
verte fel az erdőt. Berregtek a láncfű-
részek, reccsentek a dőlő fák, zúgtak a 
traktorok. A hárs remegett a félelemtől.
– Mi lesz velünk, ha ideérnek?
– Nyugodj meg! Együtt nem kellünk ne-
kik. Így akár örökre megmaradhatunk 
egymásnak.

Amikor átkelünk Szerbián („Szerbia vak tetejéről” gondolunk a „búvó otthoni 
tájra”… Ó, drága Radnóti!),  és átkelünk Montenegro égbe nyúló sziklái között, a 
Dinári-hegység csodás tájain, már várjuk, hogy elérjük Albániát. Aztán ott kecskék 
fogadnak bennünket… S persze a határőrök. (Visszafelé aztán megtapasztaljuk a 
schengeni határon átjutás „szépségeit” is.)
És visz bennünket a busz, visz Szkander bég, a nagy törökkori nemzeti hős és 
Hunyadi-barát, no meg, a kevésbé dicső, de legalább annyit emlegetett Enver Hodzsa 
országának ma már kiváló útjain. Előbbi történelmi alak török janicsárból lett albán 
nemzeti hős, az utóbbi elvtárs viszont országának legsötétebb korszakát diktálta. 
1967-ben ateista államnak kiáltotta ki Albániát (!), a nevéhez fűződik a legsötétebb 
sztálinista rémállam, többek között semmire se jó, hétszázezer betonbunkerrel. S 
bizony jobb szívvel gondolunk az ugyancsak albán származású Teréz anyára, akit a 
diktátor akkor sem engedett haza, amikor annak édesanyja haldoklott.
Ám mindez már a múlté. Elsöpörte az új világ. Az utak  korszerű családi házas öve-
zetek között vezetnek  célunk felé. Régi autót sem látni,  nyoma sincs a nyomornak. 
És aztán ott a tenger! Durresben, ebben a lüktető nagyvárosban megszámlálhatatlan 
szállodával, szebbnél szebb épületekkel, s persze a selymesen simogató, hatalmas 
és kék vízzel. Ezt látni a légkondicionált szállodai szoba ablakából, és ezt élvezzük a 
homokos parton és a vízben fürdőzve.
Persze vannak éles kontrasztok… (Hol nincsenek?). Néhány méterre innen guberá-
lók a fedél nélküli kukáknál, a járdán kéregető nyomorultak. Vajon a régmúlt idők-
ből maradtak itt, vagy éppen az új kor áldozatai? Nem tudhatjuk. Hiszen a néhány 
napos ittlétünk alatt csak a felszínt láthatjuk. A mély számunkra hallgatag. De amit 
lát az utazó, az mindenképpen a hatalmas fejlődés sok-sok jele.
És látjuk az elmúlt századok olyan emlékeit, amelyeket még a kommunisták sem 
tudtak teljesen elpusztítani. Pedig mindent megtettek ennek érdekében. Látjuk 
Beratot, a múzeumvárost, Ardenicában egy középkori kolostort, Apollóniában illír és 
római romokat, vagy éppen Kruja várát és múzeumát, ahol minden Szkander bégről 
szól. És a bazárt, ahol az ősi  kézművesség és a mai remekei találkoznak.
Gyönyörű, tengerparti ország. Még sokak számára felfedezésre vár.

Összetartozás

Albán utakon

győri andor

bakonyi istVán-tóth ilona

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Nyűgös kaland az öregség;
sokszor tör rám ingerültség….
A tenyerem nyirkos, hideg,
szemem gyengül – lábad biceg…

Keveredik nyűg a gonddal,
mint szóda a pimpós borral…
Ritkán köszönt ránk a mámor,
a megoldás nincs már távol…..
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Ellenállhatatlanul játszott a Fehérvár AV 19 a hazai jégen

Támadásban a torna legjobb csatára: Hári János (jobbra)

Ifjabb Ocskay Gábor is büszke lenne Kóger Daniékra

Boldog-szomorú jubileum
némeTH kriszTián 

2016 után újra a házigazda Fehérvár AV 19 
nyerte az Ifjabb Ocskay Gábor-emléktornát. 
A Volán az olasz Asiago és a horvát Med-
veščak Zágráb legyőzésével tette emlékeze-
tessé a jubileumot.

Ez volt a tizedik torna. Azaz las-
san egy évtizede nincs közöttünk 
a legendás tizenkilences, a felejt-
hetetlen Kiscsicsó. A felismerés 
úgy vág a szívbe, mint a korcsolya 
éle a jégbe, de a jégkorongsport, a 
hazai, a fehérvári hoki soha nem 
feledi őt.
„Ocskay Gábor nagyon fiatalon 
hunyt el. Ő az egyik legnagyobb 
ikon a székesfehérvári és a magyar 
jégkorongban, az ő emlékének is 
tisztelegtünk azzal, hogy itthon 
tartottuk a kupát.” – hangsúlyozta 
Tero Koskiranta, a házigazdák 
tavaszi igazolása, aki éppen előző 
csapatát győzte le a fináléban a 
Volánnal. 
Az elődöntőben az Alps Hockey 
League tavalyi bajnoka várt a 
fehérváriakra, de a mieink az 
első harmadban rögtön négy gólt 
hintettek az olasz Asiago kapu-
jába. A folytatás szorosabbra 
sikeredett, de így is 6-3-ra győzött 
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Hannu Järvenpää együttese, míg 
a másik ágon a rivális Zágráb a 
későbbi bronzérmes Grenoble 
csapatát győzte le. 
A Medvék elleni finálé nem in-
dult jól, a horvátok már két perc 
után betaláltak, aztán Kógerék 
összekapták magukat, és közön-
ségszórakoztató, magabiztos já-
tékkal a második harmad végére 
háromgólos előnyre tettek szert. 
Az utolsó játékrészben csak 4-3-
ra tudott felzárkózni a Zágráb, 
így a Fehérvár AV 19 nyerte az 
emléktornát.
„Elég jó előszezonunk volt jó ellen-
felekkel” – értékelt Jonatan Harty, 
a fehérváriak kanadai védője. – 
„Mostanra a csapat összeérett,egyre 
inkább egymásra hangolódunk, 
és remélhetőleg a lehető legjobb 

formánkban tudunk majd kiállni a 
szezon kezdetekor!” 
A legjobb csatárnak Hári Jánost, 
a legjobb hátvédnek Kyle Hardyt, 
a legjobb kapusnak Mac Car-
ruthot, míg a legjobb fiatalnak 
Stipsicz Bencét választották. 
„Kiváló felkészülési tornán vagyunk 
túl!” – értékelt Stipsicz. – „A 
csapat jól tudott együtt játszani. 
Azok a taktikai elemek, amiket eddig 
gyakoroltunk, jól működnek. Moti-
vál, hogy én lettem a torna legjobb 
fiatal játékosa, és boldog voltam, 
hogy ilyen kiváló közönség előtt jól 
tudtunk teljesíteni!”
Egy másik fiatal, az elődöntőben 
a ketrec előtt lehetőséget kapó 
Kornakker Dániel is elégedet-
ten nyugtázta csapata és saját 
teljesítményét: „Elégedett vagyok 

az eredménnyel, de még sokat kell 
dolgoznunk. Remélem, hogy sikerült 
boldoggá tennünk a szurkolókat. Egyé-
nileg még van hová fejlődnöm, de úgy 
érzem, hogy jó úton haladok a felnőtt 
csapatba való beilleszkedés felé.”
Erdély Csanád mindkét találko-
zón gólt szerzett, de fehérvári 
csatárként korántsem csak ez volt 
a fontos számára: „Nagyon örülök, 
hogy volános karrierem során elő-
ször meg tudtuk nyerni az emléktor-
nát. Mindkét mérkőzés méltó volt 
a rendezvényhez, és száz százalék-
ban szolgálta a felkészülésünket 
a szezonra valamint a hétvégén 
esedékes szuperkupára. Másrészről 
a Zágráb elleni döntőn egy üzenetet 
is küldtünk az EBEL-szezonnyitóra a 
horvát csapatnak!” 
A Zágráb szeptember 14-én 
érkezik a bajnoki rajtra az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégcsarnokba, ám 
előbb vasárnap este a Tüskecsar-
nokban a MAC elleni Szuperkupa- 
döntő vár a Fehérvár AV 19-re.
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Győr után, Kisvárda előtt A bemutatkozás megvolt

Amorimék nagyon erősek voltak, a Kisvárda ellen azonban már nyerni illene! Allerik Freeman (55) átállással küzdve is dobott tizennyolc pontot az edzőmeccsen

kaiser Tamás soMos zoltán

A Győr elleni bekalkulált vereséggel kezdte a 
bajnokságot az Alba Fehérvár KC női kézilabda- 
csapata, a hétvégén pedig már a Kisvárda 
érkezik Székesfehérvárra.

Az Alba Fehérvár KC a Győr ott-
honában tizenkét gólos, 38-26-os 
vereséggel kezdte a bajnokságot. 
Deli Rita gárdája tehát letudta 
a – bajnokságban szinte minden 
csapat számára – legreménytele-
nebb túrát. Szombaton azonban 
már a Kisvárda lesz az ellenfél, 
amellyel szemben azért van tör-
leszteni valója a fehérváriaknak, 
miután az előző bajnokságban 

Teljes az Alba Fehérvár kerete, a legutóbbi sze-
zont bronzéremmel záró kosárcsapatba minden 
légiós megérkezett. Sok edzőmeccsel hangol az 
új idényre a csapat.

Kis túlzással nemcsak a közönség-
nek, de egymásnak is a Nagyvá-
rad elleni felkészülési találkozón 
mutatkoztak be az Alba Fehérvár 
új légiósai. Négyen is vasárnap 
érkeztek Magyarországra, volt, aki 
több mint egy napot repült, és mire 
nagyjából képbe került, hol is van, 
már edzenie és meccset játszania 
kellett. Így aztán a román bajnok 
nagyváradiak ellen nem várhat-

Lendületben a Vidi!

Európa Expressz
némeTH kriszTián

Pezseg az élet a MOL Vidi háza táján: a 
bajnokcsapat a többi között a Chelsea ellen 
játszhat az Európa Ligában, de a Ferencváros 
ellen megmutatta, hogy a bajnokságban sem 
adja alább. Erősödött a keret, a szurkolók pedig 
bizonyára alig várják, hogy kezükben tartsák az 
EL-jegyeket. 

Hazard, Kanté, Fabregas. Hitte 
volna a kedves olvasó, hogy a 
MOL Vidi ősszel ellenük ját-
szik majd az európai futball 
színpadán? A Dudelange elleni 
kisiklás után bízott abban, hogy 
a piros-kékek elmasíroznak a Baj-
nokok Ligája kapujáig, és miután 
a rövidebbet húzzák – mert egy 
olasz „spori” indokolatlanul húz-
za a pirosat – mégis világsztárok 
ellen fociznak majd?
Marko Nikolics vezetőedző hitt 
a sikerben, mint ahogy az egész 
csapat. Ennek a hitnek, akarat-
nak a pályán is nyoma van, és 
nagy szükség lesz rá az Európa 

Az Európa Liga menetrendje

szeptember 20.: Vidi – BATE Boriszov
október 4.: Chelsea – Vidi
október 25.: PAOK – Vidi
november 8.: Vidi – PAOK
november 29.: BATE Boriszov – Vidi
december 13.: Vidi – Chelsea

Az NB III-as Cigánd otthonában kezd 
a Magyar Kupában a MOL Vidi. Mivel 
a fehérváriak szeptember 20-án az 
Európa Ligában játszanak, a két nappal 
későbbre kiírt kupameccs időpontja 
nagy valószínűség szerint változni fog.

Szeptember 6. és 11. között a klubkártyával rendelkezők, a hazai BL-selejtezők 
jegyeit felmutatók és a tavaszi bérletesek kedvezményesen vásárolhatnak bérletet 
az Európa Liga itthoni mérkőzéseire. A rendes, kedvezményes elővásárlási időszak 
szeptember 12-től 14-ig tart, majd 15-től lehet megvásárolni az egyes mérkőzé-
sekre külön-külön is a belépőket, de bérletvásárlásra is lesz további lehetőség, 
szeptember 20-ig.
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két szoros meccsen maradtak 
alul. 
A szombati vendég kerete alaposan 
kicserélődött a nyáron: a Kisvár-
dától nem kevesebb, mint tizenkét 
játékos távozott, és tizenhárom 
érkezett – főleg légiósok. Ennek 
ellenére – vagy éppen ezért – az első 
fordulóban csak három góllal győzte 
le a tavalyi hetedik az újonc Moson-
magyaróvár csapatát hazai pályán. 
A Fehérvár esélye pedig éppen az 
állandóság lehet és az a csapat- 
egység, mely a felkészülés alatt 
valamint a Győr ellen is látszott a 
gárdán. Hogy sikerül-e törleszteni 
a tavalyi két vereségért, az szomba-
ton este hattól kiderül.

Liga L csoportjában az angol 
Chelsea, a fehérorosz BATE Bori-
szov és a görög PAOK ellen.
Küzdeni tudásból a bajnokság-
ban is jelesre vizsgázott a csapat, 
a legnagyobb rivális Ferencváros 

ellen kétgólos hátrányból állt fel: 
Nikolov bombagólt lőtt, Huszti 
pedig egy kicsit visszakapott a 
sorstól, hiszen amit elvett tőle az 
AEK ellen, azt részben visszaadta 
az ősz legfontosabb rangadóján: 

szabadrúgásgóljával lett 2-2 a 
vége.
A nemzetközi kupakaland java 
viszont csak most indul! Jönnek 
is a beígért új igazolások Sóstóra. 
A bosnyák csatár Hodžić után 
Georgi Milanov személyében egy 
huszonhat éves, negyvenszeres 
bolgár válogatott támadó közép-
pályás csatlakozott a kerethez, 
aki a BL-ben többször is pályára 
lépett előző csapata, a CSZKA 
Moszkva színeiben. Természete-
sen ő is ott van a huszonhárom 
fős Európa Liga-keretben. Juhász 
Roland  is 2020-ig meghosszabbí-
totta szerződését.
A Vidiből hatan (Kovácsik, Fiola, 
Vinícius, Tamás, Kovács és Pát-
kai) egyelőre címeres melegítőben 
a Nemzetek Ligája nyitányára 
készülnek, aztán a Puskás Aka-
démia elleni bajnoki után szep-
tember 20-án jön a BATE elleni 
budapesti Európa Liga-meccs!

tunk összecsiszolt csapatmunkát, 
inkább csak kis ízelítőt az egyéni 
képességekből. 
Az látszik, hogy Cartwright, Free-
man, Bullock, Boykins és Heath is 
tud olyat, amit szeret a publikum, 
de csapattá érésük még a jövő 
zenéje. Sok munka vár rájuk, ezt 
hangsúlyozta a csapatkapitány, Ló-
ránt Péter is a 100-76-ra elveszített 
meccs után. 
Az edzések monotóniáját meccsek-
kel is rendesen megtörik a fehér-
váriak, akik pénteken és kedden 
a Kecskeméttel játszanak (utóbbi 
mérkőzés itthon lesz), majd egy 
paksi tornán vesznek részt a jövő 
hét végén.
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FehérVÁrA Vörösmarty Rádió műsora szeptember 8-tól 14-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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: 
Gemeiner Lajos

08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

12.20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor

14.10 Nyelvstúdió
15:00  Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

16.00 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16.10 Illemtan óra 
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

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: 
Szőllősi Attila

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

2018. 9. 9. Vasárnap 2018. 9. 10. Hétfő 2018. 9. 11. Kedd 2018. 9. 12. szerda 2018. 9. 13. CsütörtöK 2018. 9. 14. pénteK

00.0 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

 A Fehérvári Lecsófőző 

Vigasság helyszínéről, 

a Látványstúdióból 

szól a Vörösmarty 

Rádió műsora

08.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán Hírszerkesztő: 

Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka. 

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 

Csilla, Hírszerkesztő: 

Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10 Természetesen 

egészségesen Vendég: 

Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk 

az ASKA Menhely 

lakóinak Vendég: 

Molnár Tamásné

12:10  Műsorvezető: 

Iszkádi Erika

           Közben: Tudósítás a 

Börgöndi Repülőnapról

17.00 Zeneturmix – 

Műsorvezető: 

Kiss György

20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

2018. 9. 8. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz
 Vendég: Polgár Tibor
11:10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai 

műsor 
13:10 Munkaügy Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

15:10 Művésztársalgó
16:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

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

beszélgetések 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin 
Vendég: Bedő Gyula

15:00  Napi összefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
19:00  Női szekció
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

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: 
Sasvári Csilla

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16:10  A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
19:10  Beszéljünk róla!
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin - Mits 
Márton műsora 

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

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

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: 
Sasvári Csilla

08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég: 

dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

16:10  Utazási magazin 
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 8-tól 14-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 9. 8. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég: Kiss György
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Bokros	
Jánosné és Bokros Judit

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Spányi Antal
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Hartyányi Judit
14:10 Honvéd7 – ismétlés  
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Bácskai	

Gergely.	Vendég:	
Károlyi György

15:15 Turisztikai magazin – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
16:25	 Musica	Sacra	2018	–	

Rossini:	Petite	messe	
solennelle – ismétlés 

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Öko-logikus – 

környezetvédelmi magazin
19:50 Portrék a Királykúton 

2018 – vendégek: Szvorák 
Katalin és Cserta Balázs

20:45 Géniuszok kézfogója 
–	ünnepi	műsor	a	
Vörösmarty Színházban

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 9. 9. VASárnAp 2018. 9. 10. Hétfő 2018. 9. 11. Kedd 2018. 9. 12. SZerdA 2018. 9. 13. CSüTörTöK 2018. 9. 14. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég: Kiss György
11:40 Turisztikai magazin 

– ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Bokros	
Jánosné és Bokros Judit

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Spányi Antal
15:15 Pozsonyi Imre – Zuhanás 

az emlékekbe – beszélgetés 
a	magyar	ejtőernyőssel

16:00	 Alba	Regia	Szimfonikus	
Zenekar	kick-off	
koncertje	2015	

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Józsa Dávid
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár KC – Kisvárda 

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:10 Kiskamerák, nagyvadak – 
ismeretterjesztő	film	2.	rész	

21:40 Sárosd – 
ismeretterjesztő	film

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 Öko-logikus – 

környezetvédelmi magazin 
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Józsa Dávid

16:40 Öko-logikus – 
környezetvédelmi magazin

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

Vendég: Danka Attila
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából	
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt magazin és Hírek

20:15 Közéleti és Kulturális 
Szalon 2017

	 Beszélgetőtárs:	Benkő	
Andrea.	Vendégek:	Altorjai	
András és Drahos Béla

21:20	 Börgöndi	Repülőnap	2017	
21:40	 Lecsófőző	Vigasság	2017
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 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Danka Attila

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

Henrietta.	Vendégek:	
Sándorfi	András

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Zenei	világnap	2017.	1.	rész
21:00	 VI.	Csíki	Versünnep	

– összefoglaló
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendég:	
Sándorfi	András

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

Vendég: Dánielfy Gergely 
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Zenei	világnap	2017.	2.	rész
20:55 Bassology: Groupensax 

és	a	Muck	Éva	Trió
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Mits	Márton.	
Vendég: Dánielfy Gergely 

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

Vendég: Péntek Imre 
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Megújult a Szent 
István-bazilika 

20:50	 VIII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor Verstábor – 
Misztrál-est	közreműködik:	
Nacsinák	Gergely

21:50 Szarajevó 2018 – 
dokumentumfilm		

22:30 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:10 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Péntek Imre 

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

Petra.	Vendégek:	Fischer	
Orsolya és Zsovák Szilárd

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 
Híradó, Kéklámpások a 
Köztérben, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35	 VIII.	Székelyföldi	Varga	
Sándor Verstábor 
– ünnepi gála

22:00 Híradó és Kéklámpások 
a Köztérben – ismétlés

23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 9. 19:50 Alba Fehérvár KC – Kisvárda kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről


