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Háromszázötven új 
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A nincsből nem lehet 
taxit küldeni

Megérkeztek a gólyák

Az egekbe emeltek!
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Az ovisokat igazi mesebirodalom fogadta

Megépült a parkoló az egykori fűtőerőműnél

Tóvárosi Őszköszöntő

Munkálatok a Gyümölcs 
utcai platánsoron

Újra a megszokott helyen, de felújított mesebirodalomban

Két ütemben több mint háromszázötven parkoló épült Vízivárosban

DáviD Renáta

DáviD Renáta

Lakossági fórum

Múlt héttől újra birtokba vehették az óvodások 
a megújult Rákóczi utcai Óvodát. A kicsiket 
új köntöst öltött folyosók, termek és játékok 
fogadták.

Ismét gyermekzsivajtól hangos a 
Rákóczi utcai Óvoda. Az apróságo-
kat az intézmény felújítása alatt a 
Mancz, a Tulipános és a Brunszvik 
óvodába helyezték át. 
A gyerekek nagyon örülnek a meg-
újult termeknek és az új játékoknak. 
Horváth Miklósné és Kovács Béla 
Sándor képviselők az intézmény 
bejárásán köszönetüket fejezték 
ki a kivitelező cégnek, hogy ilyen 
precíz munkát végeztek. Kiemelték: 
az óvoda nemcsak arról volt híres 
korábban, hogy zöld óvoda, hanem 

Újabb kétszázegy parkolóhely épült a volt 
fűtőerőmű területén. A kétszázmillió forintos 
fejlesztés városi forrásból valósult meg. Két 
ütemben immár több mint háromszázötven 
parkoló segíti a sűrűn beépített városrészben 
élőket.

Az építési munkálatok több 
ütemben, a Városgondnokság Út 
2017-19. programjának keretében 
városi forrásból valósultak meg. 
A terület hátsó, Sarló utca felőli 
részén – ahol a tartályok illetve az 
egykori fűtőerőműhöz kapcsolódó 
közművek elbontását egy szakcég 
már elvégezte – kétszázegy térkő 
burkolatú parkolót alakítottak ki az 
elmúlt hónapokban. 

Folytatódnak a Gyümölcs utcában található, közel 
százéves platánfák megmentésére kezdett munkálatok. A 
Martinovics utca és Pirosalma utca közötti szakaszon már 
dolgoznak a szakemberek.

A közel kétszáz egyedből álló juharlevelű- 
platán-sort az önkormányzat 1992-ben 
nyilvánította helyi jelentőségű védett 
természeti értékké. A területen a letörő 
ágak, a lehulló nagy mennyiségű falevél 
illetve a fákon egész évben fészkelő vetési- 
varjú-kolónia nagy mennyiségű ürüléke 
miatt is érkeznek folyamatosan lakossági 
bejelentések. A Városgondnokság egy 
speciális állapotfelmérést készíttetett, mely 
faegyedenként tett javaslatot a beavatko-
zások mértékére – ezeket végzik most el a 
szakemberek.
A munkálatok befejezéséig a Martinovics 
utca és a Pirosalma utca forgalmi iránya 
megfordul. A Gyümölcs utcát a Horvát 
István utca irányából a Martinovics utcán 
keresztül lehet majd elhagyni a Deák 
Ferenc utca felé, a Pirosalma utca pedig a 
Deák Ferenc utca felől lesz egyirányú, és 
a Budai út felé a Gyümölcs utcán át lehet 
majd elhagyni.
Az augusztusi hőségriadó miatt a fák ifjítá-
sa a vártnál lassabb ütemben haladt, ezért 
a befejezési határidő is későbbre tolódott. 
Kérik a lakók megértését a szakemberek, 
hogy a munkálatokat minél hamarabb be 
lehessen fejezni a teljes utcaszakaszon. A 
Városgondnokság az utcára kiadott lakos-
sági parkolóbérleteket továbbra is elfogadja 
a környező utcákban is.            Forrás: ÖKK

Három óvoda újult meg a KÉPES Program által

A tragédiára emlékeztek

Boldog gyermekarcok 

A harminchat éve történt szárazréti baleset áldozataira emlékeztek a Farkasvermi úti vasúti átjá-
rónál vasárnap. 1982. szeptember kilencedikén tizenhat ember halt meg, amikor a vonat ütközött 
egy autóbusszal. Az áldozatok között nyolc gyermek is volt, köztük egy kilenc hónapos csecsemő, 
aki huszonegy éves édesanyjával együtt halt meg a balesetben. Az emlékezők, hozzátartozók 
virágokkal, koszorúkkal borították a baleset helyszínén felállított emlékművet.                           G. P.

Víziváros

Horváth Miklósné

Szeptember 17-én, hétfőn 
17 órakor lakossági fóru-
mot tart Horváth Miklósné, 
Víziváros önkormányzati 
képviselője. A fórum témája 
az idei és a jövő évi fejleszté-
sek, melyek kapcsán várják 
a városrészben élők véle-
ményét, javaslatát. A fórum 
vendégei: Cser-Palkovics 
András polgármester, Kovács 
Zsolt városi rendőrkapitány, 
Bozai István városgondnok, 
Szauter Ákos, a Széphő 
vezérigazgatója, Steigerwald 
Tibor, a Depónia ügyvezető 
igazgatója és Nagy Zsolt, a 
Közlekedési Iroda vezetője. 
Helyszín: a Vízivárosi Iskola 
aulája.
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DáviD Renáta

Új homokozók, csúszdák és focipálya – három 
székesfehérvári óvodaudvar újult meg idén a 
KÉPES Programnak, vagyis a Közösségi Érték-
teremtő Programnak köszönhetően, melynek 
keretében fehérvári cégek és a város önkor-
mányzata közösen valósít meg fejlesztéseket.

Új játékok, egy műfüves minifoci-
pálya valamint térköves burkolat 
– többek között ezekkel gazdago-
dott a Tolnai utcai óvoda a KÉPES 

Szeptember 21-én, pénteken 16 
órától Tóvárosi Őszköszöntőre 
várják a városrészben élőket és 
a rendezvény iránt érdeklődő 
látogatókat. A Tóvárosi Általá-
nos Iskola előtti téren szervezett 
program sztárvendége az Irigy 
Hónaljmirigy.

arról is, hogy befogadja a sajátos 
nevelési igényű gyerekeket. A 
mostani beruházás által megvalósult 
az akadálymentesítés is, aminek 
köszönhetően a kicsiket még jobban 
ki tudja szolgálni az intézmény. 
Az óvoda igazgatója örömmel 
számolt be a gyerekek első napjáról, 
amikor birtokba vehették a felújí-
tott mesebirodalmat. Mint mondta, 
felbecsülhetetlen az örömöt látni a 
szülők és a gyerekek arcán egyaránt. 
A város polgármestere is meg-
látogatta az ovis csoportokat. 
Lapunknak elmondta: nagy öröm, 
hogy Székesfehérváron ismét egy 
megújult intézményt adhattak át a 
gyerekeknek. A kétszáztíz férő-  
helyes óvoda mintegy négyszáz- 
millió forint európai uniós támoga-
tásból valósult meg.

A gyalogosforgalom biztonsága 
érdekében térköves járda épült a 
parkolóhelyek között, mely több 
ponton csatlakozik a lakótelep 
meglévő járdáihoz, a közbizton-
ságot pedig a kiépült közvilá-
gítási hálózat szolgálja majd. A 
növénytelepítési munkálatokat a 
Városgondnokság munkatársai 
ezen a héten végzik, a faültetésre 
illetve az ahhoz kapcsoló füvesíté-
si, tereprendezési munkálatokra 
az ősz folyamán – a faültetésnek 
kedvező szezonban – kerül sor. A 
lakótelepi részen még egy kutyafut-
tató és egy kisebb parkos terület is 
lesz, melyek várhatóan októberre 
készülnek el. 
A munka ezzel nem áll meg, további 
új parkolók épülnek a városrészben.

Programnak köszönhetően. Az 
ebben résztvevő cégek közel tizen-
hárommillió forinttal támogatták az 
óvodákat. 
Az intézményekben önkéntesek tevé-
kenykedtek, hogy a gyerekeket minél 
szebb környezet fogadja. A Tolnai ut-
cában a kertészkedést, a kockacsiszo-
lást, a festést vállalták be a fehérvári 
cégek dolgozói, mintegy negyvenen. 
A Tolnai utcai óvodán kívül a Brunsz- 
vik Teréz és a Felsővárosi Óvoda is 
megújult a program keretében.
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Szárnyal az Ikarus

Ünnepélyes keretek között, a városvezetők, az országgyűlési képviselők és a cégvezetők jelenlétében vette át Széles Gábor tulajdonos Varga 
Mihály pénzügyminisztertől a támogatást

Így fest az Ikarus busz a gyártósoron karosszéria nélkül, építés közben

Ez már a végszerelés közbeni állapot. A Magyar Honvédség számára nyolcvan ilyen járművet gyártanak.

novák Rita

Elkészült a honvédség megrendelésé-
nek első üteme: negyven busz gyártása 
befejeződött az Ikarusban. A gyártó-
soron már a második ütem darabjait 
szerelik össze a szakemberek. 

Az Ikarus Járműtechnika Kft. 
négyszázmillió forintos kor-
mányzati támogatással meg-
valósított, 1,2 milliárd forint 
összértékű fejlesztést hajtott 
végre annak érdekében, hogy 
a sorozatgyártás újraindulhas-
son a fehérvári üzemben. A 
pályázati forrást Varga Mihály 
pénzügyminiszter adta át 
a vállalat elnökének: „Az a 
célunk, hogy ne álljunk meg itt, 
hanem érjük el a buszgyártási 
programban kitűzött célt, amit 
a kormány 2016-ban megfogal-
mazott. Azt szeretnénk, hogy a 
hazai buszgyártó cégek képesek 
legyenek a belföldi igényeket ki- 
elégíteni, azaz elérni az évenkén-
ti körülbelül ezeregyszáz-ezerkét-
száz darabos buszgyártást.” 
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A 2015-ben meghirdetett 
Nagyvállalati Beruházási 
Támogatási Program kereté-
ben eddig több mint ötven-
milliárd forinttal segítette a 
kormány a magyar vállalatok 
fejlődését. Ezzel a hozzá- 
járulással 131,5 milliárd fo-
rint értékű fejlesztés valósul 
meg, és több mint kétezer új 
munkahely jön létre Magyar-
országon. Az idei évben to-
vábbi tizenötmilliárd forintot 
fordít erre a célra a kormány 
– tette hozzá a pénzügy-  
miniszter. 
A polgármester köszöntőjé-
ben az Ikarusról, mint egy 
városi közösségről és moz-
galomról beszélt. Cser-Pal-
kovics András abban bízik, 
hogy néhány éven belül a 
fehérvári helyi járatok új Ika-
rusok lesznek: „Szinte nincs 
olyan fehérvári család, amelyik 
ne kötődött volna vagy kötőd-
ne ma is valamilyen szállal az 
Ikarushoz. Nagy boldogság és 
öröm, hogy a buszgyártás újra-
indult. Mára pedig elmondható, 
hogy az Ikarus bizonyította: a 

nemzeti buszgyártáson belül 
olyan partnere tud lenni az 
államnak – majd később az ön-
kormányzatoknak – mely képes 
az autóbuszokat megtervezni, 
azokat legyártani és határidő-
re forgalomba helyezni, azaz 
szakemberei segítségével a teljes 
folyamatot végigvinni.” 
Mindeközben egy új konst-
rukciót is fejleszt a vállalat. 
A úgynevezett LNG-tech-
nológiás, környezetbarát, 
gázüzemű prototípust euró-
pai piacokra szánja az Ikarus 
– mondta az ünnepségen 
Széles Gábor, a vállalat tu-
lajdonosa: „Tovább szeretnénk 
fokozni a gyártást, amihez a 
logisztika is rendelkezésünkre 

áll, de a megfelelő háttéripart, 
beszállítókat fel kell térképezni 
és kialakítani. Éppen emiatt is 
fontos – a véleményem szerint 
már most is sikeres – Nemzeti 
Buszgyártási Programot foly-
tatni!” 
Széles Gábor megerősítette: 
szeretnének az elektromos 
buszok és egyéb technológi-
ák terén is a gyártás megha-
tározó szereplőivé válni, és 
mind a hazai, mind a nem-
zetközi piacon jelen lenni.
Az Ikarusban jelenleg száz-
ötvenen dolgoznak. Egy busz 
nagyjából egy hónap alatt 
készül el, és kétnaponta 
gördül le a gyártósorról egy 
új jármű.
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Sírásásban az élen
Szombaton megrendezésre került a 
III. Országos Sírásóverseny. A Város-
gondnokság temetőfenntartó és ke-
gyeleti szolgáltatóját Mizda J. Tamás 
és Herczog Tamás képviselte. A kétfős 
csapatoknak két óra állt rendelkezé-
sére egy nyolcvan centiméter széles, 
két méter hosszú és százhatvan 
centiméter mély sírgödör kiásásá-
ra, majd tizenöt perc a hantolásra. 
Szívvel-lélekkel küzdöttek, kitartóan, 
kötelességtudóan és sportszerűen 
versenyeztek. Ráadásul nem akármi-
lyen eredménnyel zárták a megmé-
rettetést, elsők lettek! Elmondhatjuk 
tehát, hogy a fehérváriak jó kezekbe 
kerülnek még akkor is, ha a végső 
búcsúról van szó: a Kegyeleti Központ 
dolgozói az ország legjobbjai! Fo
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Baptista logisztikai központ épül

Letették a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjának alapkövét. A szervezet 
uniós pályázaton nyert közel hatszáznegyvenmillió forintot több más fejlesztés mellett az 
épület létrehozására. Az ünnepségen Soltész Miklós államtitkár emlékeztetett: a kormány a 
karitatív tanáccsal közösen elhatározta, hogy az egész országot lefedő hálózatot építenek ki, 
hogy akár bel-, akár külföldön alakul ki katasztrófahelyzet, hatékonyan tudjanak segíteni. 
Erre a célra négy és fél milliárd forintot fordítanak, ennek részeként jön létre a logisztikai 
bázis.                                                                                                                                                              N. R.
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Ritkán látott kincseink
SchéDa Szilvia 

Újra kitárulnak a város kulturális intézményeinek kapui 
szeptember 15-én és 16-án. Városunk idén is csatlakozik a 
Kulturális Örökség Napjai elnevezésű országos programhoz. 
A középkori város épületeinek, múzeumainak bemutatása 
mellett koncertek, előadások, séták várják az érdeklődőket.

Ahogy a tavalyi évben, ezen a hétvégén is 
újra látogatható a Nemzeti Emlékhely, a 
város számos más érdekes és különleges 
helyszínével együtt. A Kulturális Örökség 
Napjait 1999 óta rendezik meg Magyar-
országon, azért, hogy a művelődés, az 
építészet értékeire irányítsák a figyelmet. 
Szeptember harmadik hétvégéjén olyan 
épületek nyílnak meg a nagyközönség előtt, 
melyek a hétköznapokban nem vagy ritkán 
látogathatók. Székesfehérváron idén is 

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

Kis dolgokkal nagyot tenni 
Segített a Széphő

Ismét szépítő munkával segítettek a Széphő Zrt. 
munkatársai a társadalmi felelősségvállalás jegyében. 
Ezúttal az Országos Papi Otthonban jártak a dolgos 
kezű önkéntesek: ajtók festését vállalták, és egy 
közösségi teret is megújítottak.

Ecsetet ragadtak és megszépítették a 
papi otthon szobáinak ajtajait a Széphő 

Schéda Szilvia

Országos Papi Otthona intézmény- 
vezetője. 
A Széphő Zrt. munkatársai közül sokan 
gyakran részt vesznek a szemináriumi 
templomban rendezett eseményeken, 
a segítségnyújtás emiatt is fontos 
számukra. A jövőben pedig – folytatva 
a hagyományokat – újabb intézmé-
nyekben igyekeznek szebb környezetet 
varázsolni.

A Széphő önkéntesei örömmel vettek részt a papi otthon megszépítésében

A színes falak segítik az idős lakókat az 
eligazodásban
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Zrt. közép- és felső vezetői. A társadalmi 
munka célja a csapatépítés mellett a segít-
ségnyújtás volt. Ahogy korábban is, most 
is sokan kivették a részüket a munkából. 
„Két szempontból is fontosnak tartom ezt az 
akciót. Egyrészt ezzel is megmutatjuk, hogy 
tényleg tudunk segíteni. Szeretnénk példát 
mutatni saját munkánkkal, hiszen kicsi 
dolgokkal is nagyot lehet tenni. Másrészt 
fontos, hogy csapatépítő jellege is van. 

Amikor nemcsak a szokásos napi rutint 
végezzük, hanem abból kiszakadva más 
dolgokat csinálunk, az is egyfajta összeková-
csolódás. Ilyenkor tudunk olyan dolgokról 
is beszélgetni, ami nem közvetlenül a 
munkáról szól.” – mondta Szauter Ákos, 
a Széphő Zrt. vezérigazgatója. 
Az önkéntesek lefestették az intézmény 
egy részének ajtófélfáit, más kollégák a 
cég telephelyén újították meg az ajtókat. 
A munkában oroszlánrészt vállaltak a 
cég szakemberei is, akik előkészítették 
az ajtókat a festéshez, továbbá egy 
közösségi teret is megszépítettek.
Az intézmény vezetője azt mondja, nagy 
segítséget jelent ez a nemes gesztus a  
lakók életében: „Annak ellenére, hogy ők 
szellemileg már nem épek, a környezetüket 
érzékelik, a színeket megismerik. Nagyon 
sokszor a színek segítenek nekik a tájéko-
zódásban, és ezzel, hogy minden szobának 
más színe lett, könnyebben megtalálják a 
lakhelyüket. Ez egyfajta biztonságérzetet 
ad nekik, tudják, hogy jó helyen vannak.” 
– mondta Tuba-Kovácsné Holczmann 
Mónika, a Katolikus Szeretetszolgálat 

számos program vár a látogatókra a város 
nevezetes történelmi helyszínein.
A Szent István Király Múzeum összes 
kiállítóhelye ingyenesen látogatható lesz 
ezen a hétvégén, de a fehérváriak körében 
közkedvelt az Árpád fürdő, a Fejér Megyei 
Levéltár, a Rác utcai szerb ortodox templom 
vagy a Hiemer-ház látogatása is. Idén 
újdonság, hogy a Városházán a polgár-
mester kalauzolja majd az érdeklődőket, 
de különlegesnek ígérkezik az uszoda és a 
megújult strand programja vagy a Széphő 
Zrt. ma már üzemen kívüli fűtőerőművének 
bejárása is.
A részletes programok megtalálhatók a 
www.fehervariprogram.hu oldalon. A 
rendezvények látogatása ingyenes, de egyes 
programelemek előzetes regisztrációhoz 
kötöttek!
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Fejlesztik a repülőteret
Cser-Palkovics András polgármester a repülőtérnek a Modern Városok Programba 
foglalt fejlesztéséről megfogalmazta: ennek szükségességét a város továbbra is 
vallja, a szakemberekkel fenntartható, üzemeltethető modellt terveztek: „Szé-
kesfehérvár önkormányzata nem véletlenül kérte a Modern Városok Programja 
keretében ennek a repülőtérnek és a repülőtér környezetének a fejlesztését. Ennek 
szükségességét a város fenntartja. Fenntartható és üzemeltethető modellt találtunk 
ki a szakemberek segítségével. Bízom benne, hogy ez hamarosan a kormány elé tud 
kerülni, és a kormány támogatni fogja!”

németh kRiSztián

BácSkai GeRGely

Az egekbe emeltek!

Új uszoda és turbókörforgalom

Egy ilyen mutatvány közben még a nézőben is bennszorul a levegő

A gépek egy részét belülről is meg lehetett tekinteni, a gyerekek legnagyobb örömére

Legendás repülőgépek, helikopterek, különleges légi járművek vonultak fel a börgöndi repülőtéren 
az Albatrosz Repülőegyesület huszonharmadik légiparádéján. A többi között sugárhajtású kiképző- 
gép, klasszikus kétmotoros és Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok produkciója is színesítette a 
palettát. 

Cser-Palkovics András hétfőn ismét a Facebookon 
tartott fogadóórát, ahol az uszodával kapcsolatos 
kérdésre elárulta, hogy ősszel kezdődhet egy 
tízsávos, ötven méteres uszoda tervezése a jelen-
legi mellett. Szó volt arról is, hogy hamarosan a 
kormány elé kerül az Auchan-körforgalom mi-
előbbi bővítése, de az igazi megoldást a szintbeli 
kereszteződés jelentené.

Parkolóház a Palotai úton

A parkolási nehézségekre választ 
adó új fejlesztés is szóba került, 
miszerint a Palotai úton a tavaly 
óta ideiglenes parkolóként működő 
területen a város egy több ütemben 
elkészülő, ötszáz helyes parkolóhá-
zat kíván építeni, melynek tervezte-
tése ősszel indulhat meg.

Csíkvári út – hamarosan befe-
jeződik az építkezés

A Csíkvári út befejezése iránt 
is többen érdeklődtek. A város 
további néhány hét türelmet kér az 
ott közlekedőktől. A sóstói nagy-
beruházások komoly igénybevételt 
jelentenek a városrész lakóinak, 
de az összes környékbeli fejlesztés 
befejező fázisában tart már, és 
remélhetőleg mielőbb elkészülnek.

Auchan-körforgalom

Az Auchan-körforgalomként 
ismert csomópontban a gyakori 
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Finom, édes, ráadásul nálunk gyártják
A csokit nem nehéz 
szeretni, pláne, ha 
Fehérváron készítik! 
Cser-Palkovics András 
legutóbb az 1901-ben 
bejegyzett Milka már-
kanévre hallgató csokit 
kóstolta a Fehérváron 
üzemelő Mondelēz 
gyárban. A legújabb 
termék, az Oreo kek-
szes csokoládé sokak 
tetszését elnyerte, ez 
alól az édesszájúságá-
ról híres polgármester 
sem kivétel. Magyar-
országon egyébként 
1991 óta lehet Milka 
csokit kapni. Fo

tó
: Ö

KK

torlódásokról is több észrevétel 
érkezett. Cser-Palkovics András 
arról tájékoztatta a kérdezőket, 
hogy a város a Magyar Közút Zrt-
vel közösen már jelezte a problé-
mát az illetékes minisztériumnak 
és a város saját terhére elkezdi a 
körforgalom úgynevezett „turbó-
sításának” terveztetését. A hosszú 
távú megoldást egy felüljáró vagy 
egy negyedik autópálya-lehajtó 
hozhatja el, mindkettő terv az 
állam intézkedését kívánja. Mint 
a polgármester írta: „Tudomásom 
szerint a szaktárca támogatja a fejlesz-
tést, ami hamarosan a kormány elé 
kerülhet.”

A Vásárhelyi út felújítása

A Vásárhelyi út felújításának 
kérdése is felmerült a fogadóórán. 
A város felmérte és beárazta az út 
felújításának költségeit, azonban 
az egymilliárd forint feletti várha-
tó költség miatt ez több ütemben 
fog megvalósulni a következő 
években.

Járda és bicikliút a Kiskút útján

Visszatérő kérdés volt már a Kiskút 
útján a járda kiépítése. Cser-Pal-
kovics András jó hírekkel szolgált, 
ugyanis a járda és a kerékpárút 
tervezésére már kiírta a közbeszer-
zést a város, 2020 év végére pedig 
remélhetőleg megvalósul a kivite-
lezés is.

Stadion

Sokan érdeklődtek a várva várt Sóstói 
Stadion helyzetéről. A polgármester 
válaszában kiemelte, hogy a jövő 
héten több információt adhat majd, 
egyelőre a stadion átvétele nem tör-
tént meg, a kivitelező az utolsó simí-
tásokat végzi az épületen. Hozzátette, 
hogy ő már látta a majdnem kész épü-
letet, és mint írta: „gyönyörű lesz!”

Ősszel kezdődhet az új uszoda tervezése

„Jó hírrel tudok szolgálni, mert 
még az ősszel elkezdődik a terve-

zése egy új sportuszodának, ami 
a jelenlegi létesítmény területén 
valósul meg a vízilabda-szövetség 
támogatásának köszönhetően. Egy 
tízsávos, ötvenméteres, szabvá-
nyos medence valósulna meg a 
terveink szerint.” – írta kérdésre 
válaszolva Fehérvár polgár-
mestere. – „A tervezés és az 
engedélyeztetés kicsivel több mint 
egy évig tart majd. Közben pedig 
keressük a forrást, hiszen a har-
madát önerőből kell finanszíroz-
nia Székesfehérvárnak, ami szinte 
biztos, hogy legalább kétmilliárd 
forint lesz.” 
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Velünk élő egyház

A Katolikus Rádió sátrában többek között Tornyai Gábor atyát faggatták hivatásáról. A beszél-
getésbe ciszteres diákok is bekapcsolódhattak, akik kíváncsiak voltak, hogy a papok járnak-e 
moziba, élményfürdőbe vagy szoktak-e lottózni.

Koncertek, előadások várták a közönséget a Városház téren felépített színpadon, a belvárosi 
sátrakban pedig pódiumbeszélgetéseket is hallhattak az érdeklődők

A vasárnapi zárómisét  
Erdő Péter bíboros,  
esztergomi érsek celebrálta 
Székesfehérvár főterén. 
Homíliájában kiemelte: 
Jézus tanításai nyomán 
tudatosítani kell minden 
keresztény emberben, hogy 
a hit nem elválasztható a 
társadalmi, közösségi mun-
kától. Szűkebb és tágabb 
hazánk, közösségünk javára 
kell dolgoznunk, sohasem 
feledve az evangélium 
iránymutatásait.  

A háromnapos rendezvényen számtalan fiatal 
vett részt. Jöttek az egyházmegye oktatási 
intézményeiből, templomi közösségeiből és a 
helyi cserkészcsapatokból.

láSzló-takácS kRiSztina

Milyen szerepet tölt be az egyház, milyen is 
valójában, milyen munkát végez? Három napon 
át ebből kaphattak ízelítőt, akik a belvárosban 
jártak. Székesfehérvár először volt házigazdája 
a Katolikus Társadalmi Napoknak.

„Nagyon jó dolog, hogy végre látvá-
nyosan is kimozdul az egyház, nem 
a négy fal között van, és próbálja 
megmutatni az arcát. Ezzel az arccal 
ugyan naponta találkozunk, de egy 
ilyen nagyszabású rendezvényen 
szembesülünk vele igazán!” – mondta 
egy járókelő, aki véletlenül botlott 
bele a KATTÁRS programjaiba. Egy 
másik érdeklődő szerint a városnak 
nagyon jó hangulatot, érzületet 
adott ez a programsorozat.
Felsorolni nem is igen lehet, 
annyiféle színnel, mégis azonos 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.)  
rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj  
elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán, 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a

• Székesfehérvári Szakképzési Centrumban, 
(8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel.: 06 (22) 514-060), vagy

• az érintett szakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában, 
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/.

A Pályázat beérkezésének határideje: 2018. szeptember 28. 13.00 óra
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel.: 06 (22) 537-119).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.)  
rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási  
Ösztöndíj  elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az 

• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. szeptember 28. 13.00 óra

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel.: 06 (22) 537-119).

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.)  
rendelet 18/B § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet  Alba Regia Felsőoktatási  
Hallgatói  Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Hallgatói Tanács Pályázati Adatlap beszerezhető:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az 

• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. szeptember 28. 13.00 óra

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel.: 06 (22) 537-119).

 

lelkülettel volt jelen a Katolikus 
Egyház Fehérvár terein. A lényeg a 
nyitás volt, hiszen azokat is szeret-
ték volna megszólítani, akik nem 
hívők vagy nem az egyházban élik 
meg istenhitüket. Konferenciák, 
intézmények és lelkiségek interak-
tív bemutatkozói, jogi tanácsadás, 
pódiumbeszélgetések, gyermek-
programok, koncertek, liturgikus 
események segítették az eligazo-
dást és annak megértését, milyen 
sok rétegben van jelen az egyház a 
társadalomban.
A Katolikus Rádió is kiköltözött, és 
élő közvetítésben, beszélgetésekben 
tette szélesebbé az üzenetet, hogy 
azok is itt legyenek városunkban, akik 
fizikailag nem tudtak jelen lenni.

Az országos rendezvény azokra 
az értékekre épített, amelyek a 
Székesfehérvári Egyházmegye 
intézményeiben, közösségeiben is 
jelen vannak. A szervezés orosz-
lánrészét az egyházmegye mun-
katársai vállalták, és csupa olyan 
érdekességnek, látványosságnak, 
elmélyült beszélgetésnek lehettek 
tanúi a látogatók, melyek szűkebb 
pátriánkhoz kötődnek.
A székesfehérvári megyés püs-
pök, Spányi Antal szerint nagyon 
fontos, hogy az egyház találja meg 
és segítse az embereket az életben 
való boldogulásban. Ez volt az üze-
nete a mostani KATTÁRS-nak, amit 
a mottó is közvetít: „Van célunk! 
Van jövőnk!”    
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A fehérvári tarifákat a taxitársaságok maguk állapítják meg

Jelenleg nyolcvan taxis van a városban

Csali Zoltán taxis vállalkozó

kuRucz tünDe

kovácS v. oRSolya 

Önnel is előfordult már, hogy hiába hívott 
Fehérváron taxit, a diszpécser nem tudott autót 
küldeni, hanem csak annyit mondott: hívja 
a másik társaságot? Aztán hiába tárcsázta a 
másik társaságot, ott még csak fel sem vették 
a telefont, pedig nem volt semmilyen extra 
esemény? Nincs egyedül! Alámerültünk a 
taxistársadalomba, és kiderült: a probléma 
sokkal szerteágazóbb, mint amilyennek elsőre 
tűnt.

Fehérváron jelenleg három taxi-
társaság működik: a Fehérvár, a 
City és a nem olyan régen indult 
Alba Regia Taxi. Az elsőnél a 
taxisok alkalmazottak, míg a másik 
kettőnél vállalkozóként dolgoznak.

Hiányzik az utánpótlás

Kérdéseinkkel megkerestük a City 
és a Fehérvár Taxit is. Az egyiknél az 
ügyvezető szabadságára hivatkozva 
hárították a kérdéseinket. A másik-
nál éppen tulajdonosváltás zajlik, 
ezért csak annyit mondtak: megér-
tik az utasok felháborodását, mert 
előfordul, hogy nem tudnak autót 
küldeni  – „de a nincsből nem lehet!”

Csali Zoltán harmincnégy éve fuvarozza a 
fehérváriakat a városban. Ő még abban az 
időszakban kezdte, amikor taxisként jóval 
többet lehetett keresni, mint mérnökként. 

„1984-ben lettem taxis. Akkor mint 
villamos üzemmérnök ötezer forintot 
kerestem a Videotonban, taxisként 
pedig az első hónapban ennek a 
hatszorosát. Nem gondoltam, hogy 
ekkora lesz a különbség. De bevásár-
lásnál az ábécében nem azt kérdezték, 
hogy az ember a szakmájában dolgo-
zik-e. Ha megrakta valaki a kosarat, 
azt ki kellett fizetni. Így a döntés 
egyértelmű volt. Talán az eredeti 
szakmámban most középvezető le-
hetnék bármelyik multinál. De sosem 
szerettem folyton a munkahelyemet 
váltogatni, ez a második munkahe-
lyem. Voltak itt is nehéz időszakok, a 
válság után ötven-hatvan százalékos 
volt a visszaesés. De még mindig jobb 
volt, mint attól rettegni, hogy más-
naptól nem kell bemenni dolgozni.” 
– véli Csali Zoltán, aki szerint a 
taxinak ugyanaz az előnye, mint a 
hátránya: „Egyrészt az ember akkor 
dolgozik, amikor akar, vagy amikor 
ráér. De ahogy szoktam mondani: 
rengeteg a szabadidőm, csak nem 
tudom, hogy mikor, és még véletlenül 
sem egyben. Nehezen lehet rá építeni. 
Saját magamnak sokkal szigorúbb 
munkatempót diktálok, mint amit 

A nincsből nem lehet taxit küldeni

Mérnökből lett taxis
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egy főnök tenne. Minden reggel 
kijövök négy óra körül, sőt hétvégén 
három órakor, hogy a szórakozásból 
hazatérő emberkéket haza tudjam 
szállítani. Ebben a három órában 
sokszor többet lehet keresni, mint 
ha reggel nyolckor jön ki az ember 
és kint van délután kettőig. De ha 
egy főnök írná elő, hogy minden nap 
keljek föl fél négykor vagy négykor, 
biztos lázadoznék. Emellett én még 
délutánonként matematikát is okta-
tok gyerekeknek, korrepetálásokat 
tartok. A taxizás azonban önmagá-
ban sem egy családbarát foglalkozás, 
bizony sokszor kell előtérbe helyezni 
a munkát. El tudom képzelni, hogy 
annak, aki most húsz-harminc évesen 
választja ezt a szakmát, nem lehet 
egyszerű élete.”

A legnagyobb probléma szerintük, 
hogy a fehérvári taxistársadalom 
nagyon elöregedett. Az elmúlt 
években húszan-harmincan mentek 
nyugdíjba, és az ő helyükre nem 
jöttek újak.
„Úgy tudom, évek óta nem indult a város-
ban taxistanfolyam, mert nincs elég jelent-
kező. A fiatalok sokkal szívesebben mennek 
el alkalmazottnak bármilyen céghez, mert a 
munkaidejük és a fizetésük is fix.” – tájé-
koztattak bennünket a cégtől.

A legfiatalabb sofőr is majdnem 
negyven

A két nagy taxitársasághoz 
tartozó sofőrök csak név nélkül 
beszéltek a Fehérváron kialakult, 
lassan már tarthatatlan helyzetről. 
Egy negyvenöt-ötven körüli taxis 
szintén kiemelte: hiányzik az 
utánpótlás. Az ő tudomása szerint 
az elmúlt néhány évben két új 
taxis érkezett a városba. A legfia-
talabb sofőr is elmúlt harmincöt 
éves. Ez az adat főleg annak 
tekintetében megdöbbentő, hogy 
Fehérváron harminc évvel ezelőtt 

több tucat huszonéves dolgozott a 
szakmában.

Több millió forintos kezdőtőke

A férfi szerint a fiatalokat legin-
kább a több milliós kezdőtőke 
riasztja el a taxizástól. Egy taxis vál-
lalkozás elindításához a húsz évvel 
ezelőttihez képest jóval komolyabb 
tőkére van szükség. Maga a tan-  
folyam több százezer forintba ke-

rül. Ki kell váltani a taxiórát, az on-
line kasszát, ami szintén nem két 
fillér. Végül pedig egy legfeljebb 
öt-hat éves autót kell vásárolni, ha 
az induló taxis nem szeretné a kö-
vetkező években máris lecserélni. 
(A törvényi szabályozás értelmében 
csak tíz évnél fiatalabb kocsival 
lehet taxizni.) Ennek ára minimum 
két-három millió forint. Ez csak 
az indulási költség, és akkor még 
nincs szó adózásról, járulékokról, 
üzemanyagról, amit havi szinten 
fizetni kell.

Lekötött céges fuvarok

Egy másik sofőrrel az egyik belvá-
rosi droszton beszélgettünk, aki 
elmondta: azért sem lehet sokszor 
taxit kapni, mert a társaságok a 
hatékonyabb kihasználtság érde-
kében fix fuvarokat kötnek le nagy 
cégekkel. Például munkásokat hoz-
nak be műszakkezdetre a környező 
falvakból vagy reptéri transzfereket 
vállalnak, így előfordulhat, hogy 
egyszerre csak három-négy autójuk 
szabad.

Fesztivál=pénz

A nyári időszakban a nagyobb zenei 
fesztiválok is elszívják a helyi taxiso-
kat, ugyanis ez kis anyagi ráfordítással 
biztos többletbevételt jelent: „Csak az 
a sofőr viheti a fesztiválhoz az embere-
ket, aki kifizetett előre száz-kétszázezer 
forintot. Ha ezt valaki nem teszi meg, 
keményen megbüntetik, ha a bejárat előtt 
teszi ki az utast.”

Kevés az utas is

Mózer János, az Alba Regia Taxi 
sofőrje éppen a buszpályaudvar 

mögötti droszton várt, mikor 
megszólítottuk. Ő csak két éve 
taxizik, előtte kamionozott. Igaz, 
azzal jobban lehetett keresni, de 
most legalább több időt tölthet a 
családjával: „Ma már nem éri meg 
taxisnak lenni! Kevés az utas. Csak 
hétvégén van nagyobb pörgés, amikor 
a szórakozóhelyek nyitva vannak. A 
fiatalok ilyenkor elmennek bulizni. Az 
idősebbek meg bejönnek pár sörre a 
belvárosba. Ilyenkor sokan az autóju-
kat otthon hagyják. Bár ez se mindig 
igaz, mert van, aki egy félig görbe este 
után is simán beül a volán mögé. Az 
utasok kiközvetítésében a társaságok 
sokat segítenek, mert a legtöbben őket 
hívják. A piacnál meg a vasútnál csak 
a beülősöket várjuk, akik esetleg abban 
a pillanatban keresnek taxit.”
 A „hol van, hol nincs taxi” hely-
zetet a leleményesebb fehérvári 
sofőrök egy fix kuncsaftkör kiépí-
tésével próbálják megoldani. Az 
ugyanis, hogy valaki egy taxitár-
sasághoz tartozik, még nem jelent 
feltétlenül teljes elköteleződést. Így 
arra is egyre több példa van, hogy a 
taxis megadja utasának közvetlen 
telefonszámát, s ha fuvar van, azon 
is lehet hívni. Aki rendszeresen 
taxival jár – bár nem sok, de azért 
akad ilyen ember Fehérváron – „sa-
ját” taxissal rendelkezik, és a társa-
ság helyett magát a sofőrt hívja.
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Megérkeztek a gólyák
RáBa henRietta

Több mint háromszázötven elsőéves hallgató 
kezdi meg tanulmányait Székesfehérvár egye-
temein. A diákokat a város polgármestere és az 
intézmények vezetői köszöntötték a Vörösmarty 
Színházban megrendezett közös évnyitón.

Székesfehérvár három felsőokta-
tási intézményében, a Budapesti 
Corvinus Egyetem Székesfehérvári 
Campusán, a Kodolányi János Egye-
temen és az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karán idén több 
mint ezerötszáz diák tanulhat.
„A fehérvári gazdaságot is ismerve 
háromezer körüli létszámot kellene 
elérni. Az idei ezerötszáz diák már 
egy jelentős szám, különösen az öt-tíz 
évvel ezelőttihez képest. Mondhatjuk, 
hogy félúton járunk!” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András.
Az ünnepség a polgármesteri kö-
szöntő után a rektori köszöntőkkel 

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.

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!

VT Metal Kft.

Betanított gépkezelő

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát 
a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre, vagy jelentkezését telefonon 

a 22/533-647-es számon, illetve személyesen, gyárlátogatáson 
a VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 

16-os épületében reggel 8 órakor.

Felvételi lehetőséget kínálunk vállalatunkhoz 
kapacitásbővítés  miatt MECHANIKA üzletágunkhoz,

azoknak a leendő munkavállalóinknak, akiknek fontos, hogy:
• Székesfehérváron találjanak munkát • Szeretnének egy új 
szakmát megtanulni hosszútávon • Érdeklődnek az autóipar 
iránt • Szeretnének egy sikeres csapat tagjai lenni, ahol 
családias a környezet.
Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épület
Amit kínálunk: • Határozatlan idejű munkaszerződés • Könnyű 
fizikai munka 3 műszakos munkarendben • Versenyképes fizetés 
+ műszakpótlék • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft • Ingyenes 
céges buszjárat több településről • Hiányzásmentesség esetén 
plusz Cafetéria juttatás • Belső munkatársi ajánlási rendszer: 
nettó 80.000 Ft • Próbaidő után céges sportolási és üdülési 
lehetőség • NINCS tesztírás

GYÁRLÁTOGATÁS: H-P. 8 ÓRAKOR, 
ELŐZETES TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN!

Az alábbi pozícióba keres munkatársakat:

OPERÁTORAINK HAVI NETTÓ FIZETÉSE ELÉRHETI A 170.000 FT-ot!

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

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Munkavédelmi technikus
• Tűzvédelmi előadó
• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép-ügyintéző 
• Hegesztő
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

folytatódott. „Törekedjenek nagynak 
lenni!” E gondolattal bíztatta az 
elsőéves hallgatókat a Budapesti 
Corvinus Egyetem rektora, Lánczi 
András, arra utalva, hogy az 

egyetem által adott lehetőségeket 
kihasználva próbálják meg kihozni 
magukból a legjobbat. 
A fiatalok lendülete, tenni akarása, 
boldogsága nemcsak a campus, 
de a város szellemiségét is megha-
tározza. Szabó Péter, a Kodolányi 
János Egyetem rektora Székesfehér-
vár szellemi erejéről, a nyitottság-
ról, a szerethető városról szólt. 
Réger Mihály, az Óbudai Egyetem 
rektora beszélt a hallgatók előtt 

álló kihívásokról. Mindhárom 
egyetem vezetője kiemelte a kö-
zösség erejét, a szakmai együtt-
működésekben rejlő lehetősége-
ket. Arra biztatták a fiatalokat, 
hogy az egyetemek adta külföldi 
tanulási lehetőségeket kihasználva 
szerezzenek tapasztalatokat más 
országokban, tanuljanak nyelve-
ket, hogy aztán itthon megtalálva 
helyüket, otthonukat, kamatoztas-
sák tudásukat.

Hagyományteremtő szándékkal szervezett 
a város a most kezdő egyetemisták részére 
Gólyatúrát. A városismereti vetélkedőn a 
növendékek több mint negyven játékos, 
kreatív feladaton keresztül ismerhették meg 
az egyetemüknek otthont adó várost.
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Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Amit kínálunk:
•  akár 295 000 Ft bruttó jövedelem  

(alapbér, műszakpótlék,  
jelenlétösztönző, negyedéves bónusz,  
cafetéria)

•  bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:  
bruttó 100 000 Ft,

•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap  
dolgozója (negyedévente bruttó 10 00 Ft),

•  ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
•  élet- és balesetbiztosítás,
•  ingyenes sportolási lehetőség,
•  stabil munkahely egy multinacionális  

vállalatnál,
•  hosszú távú munkalehetőség,  

határozatlan idejű szerződéssel,
•  családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, küldd el önéletrajzod 
az allasfehervar@mdlz.com e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 8. postacímre.
Érdeklődni telefonon minden nap 12:00–16:00 óra között 
lehet a +36-22-513-740 számon.

Várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ
munkakörbe. 

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!

VT Metal Kft.

Betanított galván gépkezelő

Vegyszer előkészítő

Várjuk jelentkezését a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre,
vagy a 22/533-647-es telefonszámon, illetve személyesen a

VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 16-os épületében.

Feladat: galván automaták kezelése.
Elvárások: általános iskolai végzettség, 3 műszakos munkarend 
vállalása.
Előny: szakmunkás végzettség, gépkezelési ismeretek, üzemi gyakorlat.
Lehetőséget kínálunk gépkezelői végzettség megszerzésére, 
a vizsga letétele után fizetésemelés.

Feladat: galvánfürdők készítésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok. 
Vegyszerek anyagmozgatása, kezelése, minta vételezése 
1 műszakos munkarendben.
Előny: vegyipari szakmunkás végzettség.

Minden meghirdetett pozíciónkban kínáljuk:
• Versenyképes fizetés, prémiumrendszer, pótlékok.
• Éves nettó 180.000 Ft Cafeteria.
• Munkatárs ajánlási bónusz nettó 80.000 Ft.
• Céges üdülőben nyaralási lehetőség.
• Színházbérlet, sportolási és egyéb szociális juttatások. 
• Céges buszjáratokat számos településről.

Az alábbi pozíciókba keres munkatársakat:
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

MŰSZERÉSZ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 
munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli 

juttatás.
Főbb feladatok:

• hőtermelő telephelyek és berendezések műszerész 
karbantartása;

• mérés és szabályzástechnikai feladatok elvégzése.

Amit kérünk:
• elektronikai műszerész szakközépiskolai végzettség;
• alapos számítógépes ismeret (Word, Excel);
• B kategóriás jogosítvány. 

Előny lehet:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 

villanyszerelői ismeretek;
• elektrikusi végzettség;
• kazánfűtő, kazánkezelő, kazángépész tanfolyam;
• PLC-k ismerete.

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

Szabadegyetemi előadás-sorozat indult a megye arisztokráciájáról

látrányi Viktória, neüchel balázs

Évszázados utazásra invitálja az érdeklődőket a 
Vörösmarty Mihály Könyvtár új szabadegyetemi 
előadás-sorozata. A program középpontjában 
az egykori és mai Fejér megyei arisztokrácia 
áll. A sorozat első állomásán Károlyi György, 
Magyarország franciaországi nagykövete, 
Alföldy Gábor kerttörténész és Demeter Zsófia 
történész előadása várta a látogatókat.

„Lesz itt szó Hunyadiakról, Károlyiak-
ról, Nádasdyakról. A családok történe-
téről, a megyéhez való kötődésükről. 
Megismerhetik a kastélyaikat, amik 
már megújultak, vagy éppen azokat is 
megismerhetik a látogatók, amik épp 
romlásban, pusztulásban vannak. Ha 
már ezeket az épületeket említettem, 
akkor azt is elmondhatom, hogy szó 
lesz a kastélyok és a parkok felújításá-
ról is. Azzal is foglalkozunk, hogy ezek 
az arisztokraták és leszármazottaik 
hogyan élnek ma. Erről fog Hunyadi 
József beszélni. A mostani előadáson 
pedig Károlyi Györgytől hallhatunk ar-
ról, milyen emlékek vannak a családon 
belül az ő Fejér megyében is érintett 
őseiről, például Károlyi Györgyről, aki 
az akadémia alapításában is részt vett 
vagy Károlyi Józsefről, az ő nagyap-
járól, aki Fejér megye főispánja volt. 
De azt is felidézzük, hogyan kellett 
elhagynia a családnak a kastélyt.” – 
összegezte kérdésünkre a sorozat 
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Sobor Antal Hosszú háború című történelmi regényének újra kiadott változatát a Városi Levél-
tárban mutatták be

látrányi Viktória, neüchel balázs

Sobor Antal, a nagyra becsült székesfehér-
vári tanár, író, festő 2010-ben hunyt el. 
Most ismét napvilágot látott egy regénye: 
a Hosszú háború címet viselő történelmi 
regény újra kiadott változatát a Városi 
Levéltárban mutatták be.

Sobor Antal barátai, tisztelői, ro-
konai és pályatársai részvételével 
mutatták be történelmi regényét, 

Újra kiadták Sobor Antal regényét Szerelem versben

tematikáját a program egyik ötlet-
gazdája, Bányai Balázs. 
A csütörtöki előadássorozat részt-
vevőit Cser-Palkovics András 
polgármester köszöntötte, majd a 
találkozót Bányai Balázs történész 
beszélgetése nyitotta Károlyi György- 
gyel, Székesfehérvár tiszteletbeli 
polgárával. 
„Az arisztokrácia ma már megszűnt 

társadalmi osztály lenni, egy fogalom 
lett belőle, mely tulajdonképpen az 
egész társadalom számára nyitott. 
Mindenki, aki tisztességesen akar 
viselkedni, aki nem csak a saját önző 
érdekeit kívánja szolgálni, gondol 
másokra, a többiekre, a környezetére, 
a hazájára, az mind arisztokratának 
nevezhető.” – fogalmazott Károlyi 
György. 

Hazánk párizsi nagykövete kisgyer-
mek korától a francia fővárosban élt. 
Ott ismerte meg feleségét, ott szület-
tek a gyermekei is. A rendszerváltás 
után látogatott először haza és hozta 
létre a nagyapjáról, Károlyi Józsefről 
elnevezett alapítványt, mely az üresen 
álló és rossz állapotú fehérvárcsurgói 
kastély újjáépítését és kulturális köz-
ponttá alakítását tűzte ki céljául.

a Hosszú háborút. A mű az 
1593. és 1606. közötti időszakot 
– a tizenöt éves vagy más néven 
hosszú háború időszakát tárja az 
olvasó elé. A török korban játszó-
dik a regény, és a híres székes-
fehérvári vicekapitány, Wathay 
Ferenc életét dolgozza fel. 
A mű 1980-ban jelent meg elő-
ször. A szerző halála előtt változ-
tatásokat eszközölt a szövegben, 
ezért aktuálissá vált egy újabb 

változat. De korábbról fennma-
radt illusztrációkat, kiegészítése-
ket is tartalmaz a mű.
„Minőségi reprodukciókat mutat 
be Wathay Ferenc önéletíró éne-
keskönyvéből, mely szerencsésen 
megmaradt, és nagyon adekvált 
módon illusztrálja ezt a regényt, úgy, 
hogy könyvművészetileg is szép!” – 
fogalmazott a bemutatón Monok 
István, az MTA Könyvtár és Infor-
mációs Központ főigazgatója.
Két évforduló is fémjelzi az évet, 
hiszen a regény főszereplője, 
Wathay Ferenc, Székesfehérvár 
vicekapitánya négyszázötven év-
vel ezelőtt született, Sobor Antal 
József Attila- és Szent István-díjas 
író, festőművész, pedagógus, 
Székesfehérvár díszpolgára pedig 
nyolcvanöt éves lenne az idén.
„Többek között azért is esett válasz-
tásunk erre a műre, mert negyven 
éve jelent meg a könyv. A negyven 
év alatt teljes mértékig elfogyott az 
antikváriumok és a könyvesboltok 
polcairól. Szerettük volna, ha újra 
az olvasóközönség és elsősorban a 
fiatalok kezébe kerül a kötet, mert 
példaadó történelmi regény ez, és 
olyan példaadó embert állít eléjük, 
mint Wathay Ferenc végvári vitéz, 
költő és művész. Szeretnénk, ha 
őt a mai ifjúság is megismerné!” – 
mondta el kérdésünkre Hajdú 
Csaba, az író veje, hagyatékának 
gondozója. 
A könyv az Alba Civitas Törté-
nelmi Alapítvány kiadásában 
jelent meg újra.

Verses-zenés estre várják a közönséget hétfőn a 
Versünnep döntősei és a Misztrál együttes a múze-
um díszudvarán. A fiatalok előadásai a Székelyföldi 
Varga Sándor Verstábor élményeiből, tapasztala-
taiból merítenek, így idén a Csillaggal álmodik az 
éjszaka mottóval a szerelem lesz az összeállítás fő 
témája. 

Vershúron címmel gálaműsort rendez-
nek szeptember 17-én, hétfőn 18.30-tól 
a Fehérvári Versünnep döntősei. A 
fiatalok augusztusban gazdagodtak a 
Székelyföldi Varga Sándor Verstábor 
szakmai és kulturális programjain, 
mostani előadásuk a köszönet kifeje-
zése a város közösségének.   
„Csillaggal álmodik az éjszaka” – áll a 
Reményik-sor a rendezvény mottója-
ként: az idei összeállításban a szere-
lem lesz az elhangzó versek és dalok 
fő témája, például Ady Endre, Nemes 
Nagy Ágnes és Tóth Árpád gondolatai- 
val. A rendezvényen hagyományosan a 
Misztrál együttes zenél, és fellép a 21 
Gramm Akusztik zenekar is. 
A költészet szerelmeseit egy fiatalos, 
színvonalas kulturális estre várják a 
szervezők a Szent István Király Múze-
um Fő utcai épületének díszudvarán.

Forrás: ÖKK

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
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Családi nap a Bátkyn

Bár már javában zajlik a tanítás az iskolákban, az időjárás még kedvezett egy jó hangulatú, 
nyárbúcsúztató családi rendezvénynek múlt pénteken délután. A SZÉNA Egyesület a családok 
éve programsorozathoz kapcsolódva tartott családi napot, ahol ezúttal is a gyerekeken volt a 
hangsúly. Az egyesület szakmai vezetője szerint a programoknak mindig nagy sikere van. B. Z. 
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Bővült a szárazréti kultúrudvarKözszolgáltatók a civilekért
Elkészült és Kerkay Rita kiállításával 
hivatalosan is megnyílt a Fekete-
hegy-szárazréti Közösségi Központ 
és Kultúrudvar második üteme. A 
városrészben három éve kezdték 
tervezni egy olyan kulturális központ 
kialakítását az új közösségi ház 
mögötti udvaron, mely sokszínű, 
sokfunkciójú, széles közönséget 
szólít meg, kiszolgálja a városrész 
összes korcsoportját. A kultúrudvar 
két üteme összesen mintegy három-
százmillió forintból, teljes egészében 
önkormányzati beruházásként 
valósult meg.                   Forrás: ÖKK

Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért elismerését olyanok kaphatják meg, 
akik legalább öt éve dolgoznak állami, önkormányzati intézménynél, szervezetnél vagy 
többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozásnál a megyeszékhelyen, emellett folyamato-
san segítik a civilszervezetek munkáját, és aktívan kiveszik a részüket Fehérvár közösségének 
építésében.
Idén Zsabka Attila, a kríziskezelő központ igazgatója, Kincses Zsolt Dávid, a polgármesteri 
hivatal hatósági főosztályának főosztályvezetője és Schéda Zoltán, a Vörösmarty Rádió 
szerkesztő-műsorvezetője kapta az elismerést.                                                                                N. B.
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„A kutatás igenis menő!”

Jövőbeni terveiről is mesélt

Édesapjával utazott Kínába

kovácS v. oRSolya

Augusztus végén érkezett haza Kínából egy 
tudományos versenyről a tizenhat éves Laufer 
Tamás Jónás. A fiatalember az utazásról tartott 
élménybeszámoló mellett arról is beszélt, mi-
ért fontos számára, hogy minél több fiatalnak 
meghozza a kedvét a kutatáshoz.

Augusztus 14. és 20. között ren-
dezték meg Kínában a 33. Kínai 
Ifjúsági Tudományos és Technoló-
giai Innovációs Versenyt. Laufer 
Tamás Jónás, a székesfehérvári 
Teleki Blanka Gimnázium diákja a 
bronzérmet nyerte el a nemzetközi 
projektek közül az Egyensúly be-
folyásolásának kutatása 2.0, avagy 
a balesetek megelőzése okostele-
fonnal című pályamunkájával, ami 
az alkohol egyensúlyra kifejtett 
hatását mérő baleset-megelőző 
alkalmazás. Hogy milyenek egy 
sikeres, fiatal kutató diák min-
dennapjai és hogyan is működik 
az általa létrehozott projekt? Erről 
beszélgettünk Tamással Székesfe-
hérvár belvárosában.
Miért fontos egy fiatalembernek, hogy 
kutatási tevékenységgel foglalkozzon?
Mert az alkotás öröme társul hoz-
zá, ugyanúgy, mint amikor rajzolsz 
valamit. Nagyon fontos szerintem, 
hogy már fiatalkorban elkezdje-
nek foglalkozni ezzel az emberek. 
Hasznos, hiszen az egyetemen már 
elvárják a kutatáshoz szükséges 
készségeket, akár szakdolgozat- 
írásról, akár előadások tartásáról 
legyen szó. A kutatás ráadásul fej-
leszti a problémamegoldó képes-
séget, és inkább gimnazistaként 
szembesüljünk bizonyos akadá-
lyokkal, hogy a későbbiekre már 
megtanuljuk legyőzni őket! Ha ta-
nulunk a hibáinkból, az egyetemen 
is versenyképesebbek leszünk. 
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Kínában láttam, hogy mennyire át-
álltak az iskolákban a projektszerű 
oktatásra. Nem véletlen, hogy 
nyolcvankilenc nemzetközi mellett 
háromszáz kínai projekt vett részt 
ezen a versenyen. A lényeg, hogy 

valami új legyen benne, amit te 
tudtál hozzáadni az egészhez. A 
Telekiben a tudományos diákkör-
ben is ezen dolgozunk, hogy minél 
többek kedvét meghozzuk a kuta-
tási tevékenységhez. Molnár Janka 
Sárától vettem át a diákelnökséget, 
Lévayné Egyházi Piroska tanárnő-
vel hetente szervezünk előadáso-
kat, kísérleteket is bemutatunk.
Jut emellett időd kikapcsolódni?
Sokan hiszik, hogy választani kell 
a tudományos élet és a magánélet 
között. Szerintem ez ugyanolyan 
hobbi, mint a fotózás vagy a rajzo-
lás. Emellett én vívok az  

SZVSE-nél itt Fehérváron, so-
kat vagyok a barátaimmal, részt 
veszek a diákéletben a Telekiben. 
Szeretek olvasni is, filmeket nézni, 
és úgy igyekszem, hogy mind-
egyikre maradjon időm.

Az iskolában népszerűnek számítasz?
Úgy érzem, igen, de ezt nem ne-
kem kell megítélnem. Az amerikai 
filmek alapján a kutató diáko-
kat sokan úgy képzelik el, hogy 
szemüveges gyerekek, akik alig 
mernek szóba állni a többiekkel, 
kis közösségekben élnek, Star 
Trek- vagy Star Wars-rajongók, és 
egész napjukat a sötétben ülve töl-
tik a számítógép előtt. A versenye-
ken járva elég sok kutató diákot 
megismertem ahhoz, hogy ezt 
egyértelműen cáfoljam! Általában 
akik a kutatásaikkal kiemelked-
nek ezeken a versenyeken, azok 
ugyanennyire jeleskednek a diák- 
életben is. Bátran mondhatom, 
hogy a kutatók igenis bulis arcok, 
és nekik sem csak a tudomány az 
életük. A kutatás igenis menő!
Ráadásul a munkátok eredményét 
be is kell mutatni az embereknek, a 
szereplés, a kommunikáció ugyanúgy 
része a feladatnak.
Így van, plusz minden egyes ver-
senyen rengeteg új ismeretségre 
teszünk szert. Kína óta is sok új 
emberrel tartom a kapcsolatot. 
Nagyon értékes szálak ezek, jól 
jönnek majd a jövőben!
Hogy teltek a napok Kínában, milyen 
teendőid voltak?
Elképesztően be voltunk táblázva! 
Már a reptéren ott várt minket 
Joyce, a hivatalos kísérőnk, és 
egészen a hazautazásig velünk 
volt. Itthonról édesapám kísért 
el, aki egyben a mentorom is. 
Mi voltunk a magyar csapat, az 
egyetlenek az országból. A verseny 
helyszínén felállítottunk egy apró 
standot, a kiállításon három napon 
keresztül jelen kellett lennünk, a 
nyilvánosságnak és a zsűrinek is 
mesélni kellett a projektünkről 
egy plakát és szemléltető eszközök 
segítségével. És persze a többiek 
projektjeivel is megismerkedhet-
tem. Volt lehetőségünk várost 
nézni is, megnéztük Csungking 

egyik városközpontját (több is van, 
mert hatalmas város), elmentünk 
egy Ciqikou nevű skanzenfaluba 
illetve egy robotparkba is, ami 
nagyon izgalmas volt.
Mi tetszett a legjobban?
Nagyon előrejárnak a technikai 
fejlettséget illetően, de nagyon 
felkavaró volt például az, hogy 
nincsenek kertes házak, mindenki 
száz méter magas toronyházakban 
él, amiket az államtól hatvan évre 
vehetnek meg.
Édesapád az Alba Innovár vezető-
je. Az ottani tevékenység is fontos 
számodra?
Az elején, amikor alakult, részt 
vettem táborokban is segítőként, 
de most, hogy már saját projekt-
jeim vannak, erre kevesebb időm 
van. De így is jó látni, milyen 
szuper dolgok folynak ott.
Mesélnél egy kicsit magáról az app-
likációról, amivel most a versenyen 
részt vettél?
Bárki le tudja tölteni Playstore- 
ból, a neve Spirisense. A kutatás 
lényege az volt, hogy milyen 
hatással van az alkohol az em-
beri egyensúlyra. A kutatásom 
alanyai úgy használták, hogy 
egyik lábukat a másik elé tették, 
a telefont pedig a mellkasukra, és 
így ellenőrizték az egyensúlyér-
zéküket. Az első alapmérés után 
alkoholt fogyasztottak az ismerő-
seim, majd újabb mérést végez-
tek, az adatok pedig beáramoltak 
az én számítógépembe egy valós 
idejű adatbázisba. Jelenleg azon 
dolgozom, hogy ezt az applikációt 
fel lehessen használni különböző 
neurológiai betegségek detek-
tálására, neurológiai rohamok 
megelőzésére. Tehát segíthet ész-
revenni különböző egészségügyi 
problémákat magunkon.
Az egészségügyi területek is vonza-
nak?
Nagyon érdekel az anatómia és az 
orvostudomány is. Az anatómi-
ának szerintem a legérdekesebb 
része az agytudomány, a neuro-
lógia. Népszerű téma most az 
orvostudományban a telemedicina, 
hogy miként lehet mondjuk egy 
applikáció segítségével összekötni 
egy orvost és egy pácienst a világ 
két távoli pontján.
Milyen konkrét célkitűzéseid vannak?
Most kezdtem a tizenegyedik 
osztályt a Telekiben. A célom az, 
hogy minél több fiatal kezdjen el 
kutatni. Jelenleg egy szervezetnél, 
a KutDIáknál, (ez a Kutató Diákok 
Országos Szövetsége) vagyok a 
műszaki és reáltudományi tagozat 
vezetőhelyettese. Az a célom, hogy 
a versenyeiken minél több fiatal 
induljon a kutatásaival, előadásai- 
val, esszéivel. Szeretném, hogy 
minél többen érezzék át a kutatás 
örömét.
Kaptál több külföldi meghívást is. 
Mikor kelsz útra legközelebb?
Nagy valószínűséggel márciusban 
megyek Luxemburgba. A sanghaji 
és a tiencsini egyetemre is meghív-
tak, hogy beszélgessenek velem 
erről a projektről, illetve Pekingbe 
is van meghívásom, remélem, 
ezekre a helyekre is eljutok!
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Múlt heti rejtvényünk Fehérvár 1543-as török ostromával foglalkozott. Az első megfejtés két 
városrészt rejtett, amit az oszmánok először foglaltak el: Sziget és Ingovány. 
A török csapatok ezután megkezdték a vár ostromát. Az akkori várkapitány, Varkocs György 
és katonái hősiesen védték a falakat. Rendszeresen portyáztak a váron kívül is, hogy az ellen-
séget meggyengítsék. Egy ilyen alkalommal, amikor a kapitány elment portyázni, a fehérvári 
polgárok fellázadtak ellene. A második rejtvényből kiderült, hogyan: bezárták a várkaput. 
A város az árulás után török kézre került, akik ígéretük ellenére mindenkit lekaszaboltak. A 
Nagyboldogasszony-bazilikát feldúlták. A harmadik megoldás azt a magyar királyt takarta, 
akinek a maradványait még a bazilikából is kidobták: Szapolyai János.

Mostani rejtvényünk első megfejtése egy városszerte jól ismert név. Egy rádiós műsor-  
vezetőről van szó, aki néhány hete erősíti a Vörösmarty Rádió csapatát, de már korábban, 
más fehérvári rádiófrekvencián is hallhattuk őt.
Második feladványunk megfejtése egy magazinműsor címe, mely hétről hétre újabb témák-
kal, érdekességekkel jelentkezik a Fehérvár Televízióban. Annyit elárulunk, hogy a műsor 
készítői elsősorban családi, társadalmi, kulturális témákkal számítanak a nézők figyelmére.
Harmadik kérdésünk egy nagyszabású rendezvényhez kapcsolódik, mely a magyar 
katolikus társadalom központjává tette Székesfehérvárt a múlt hét végén. Melyik ez a 
rendezvény?
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Adoremus Dominum és Ars Sacra
Programok szeptember 14-től 23-ig

SzaBó PetRa

Látogatható kiállítások

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

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

Szeptember 14.
Adoremus Dominum – Imádságoskönyvek a 
múzeumi könyvtár gyűjteményéből
17 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
A kiállítást megnyitja Tóth Tamás esperes, 
plébános. Közreműködik Kiss Melinda (szop-
rán) és Szabó Adrienn (zongora). A kiállítás 
megtekinthető szeptember 14-től december 
2-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Ruminatio 
18 óra, Szent István Király Múzeum Megyeház 
utcai épülete
Gosztola Kitti képzőművész kiállításának 
megnyitója. 

A magyar géniuszok 
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A Magyarországon született tudós elmék 
világraszóló eredményei kerülnek bemu-
tatásra. A megnyitón közreműködik Kiss 
Dorottya, Nagy Zsoltné, Szigeti Gábor és Boór 
Ferenc. A vándorkiállítás október 14-ig látható 
Kisfaludon.

Fehérvár AV19 – KHL Medveščak Zagreb 
jégkorongmérkőzés
18.45, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok

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

Török-Zselenszky Tamás lemezbemutató 
koncertje 
20 óra, Petz söröző

Siska Finuccsi, Tkyd, Mikee Mykanic 
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Holdkő ír táncház 
21 óra, Ikon Klub
Ír táncház élőzenével, kezdő táncosok számára 
is. Profi tánctanárok gondoskodnak arról, 
hogy mindenki jól érezze magát.

Szeptember 15.
Mesél a kastély
10 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Mesés időutazásra, különleges sétára invitálja 
a résztvevőket a kápolnásnyéki Halász-kas-
tély. Sok minden kiderül a kastély lakóiról és 
sorsáról, a jelenleg látogatható kiállításokról, 
rendhagyó módon. 

Ars Sacra Fesztivál 
15 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
A fesztivál célja a kultúra mélyén rejlő szak-
ralitás felszínre hozatala, a remény jeleinek 
felmutatása a keresztény-zsidó kultúrkörhöz 
kapcsolható művészeti alkotások segítségével. 
Koncertek, kiállítások és előadások színesítik a 
programpalettát.

A kulturális örökség  napjai Királykúton
16 óra, Királykút Emlékház
Szeptember 15-én az Ariadné Consort és az 
Ajtai Jazz Trió zenél a barokk zene jegyében, 
szabad improvizációval, majd másnap Demeter 
Zsófia történész divattörténeti előadása lesz 
hallható. 

KastélyKoncert
19 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély

Puccini, Verdi, Bellini és Mascagni remek-
művei csendülnek fel Schnöller Szabina 
operaénekes tolmácsolásában. Zongorán kísér 
Polgár Judit. 

Szeptember 16.
Őszi babaruhabörze 
8 óra, Videoton Étterem
Ruha, cipő, játék, könyv, babafelszerelés, 
sporteszköz cserélhet gazdát.

XII. Velencei évadzáró Honda-találkozó
9 óra, Agárdi szabadstrand
Autós szépségverseny és bemutatók is várják a 
márka szerelmeseit.

Gesztenyemese
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.

Szeptember 17.
Alakformáló női torna
18 óra, István Király Általános Iskola
Hétfőnként 18 órakor ingyenes alakformáló 
tornára várja a hölgyeket az Egészségfejlesztési 
Iroda.

Szeptember 18.
Ringató Irmával
11.15, Öreghegyi Közösségi Ház
Kisgyermekkori zenei nevelés. 

Rehabilitációs torna szívbetegeknek 
16.30, Deák Ferenc középiskola
A szív- és érrendszeri betegeket várják 
preventív mozgásra. A program a Székes-
fehérvári Szívegyesület közreműködésével 
valósul meg.

Fehérvár Szalon 2018
Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete
A Fehérvár Szalon kiállítássorozatot több évtizede indították 
el, hogy a tárlatlátogatók számára áttekintést adhasson 
a város képző-, ipar- és fotóművészetéről, szereplőkről, 
gondolataikról. Ez évben rendhagyó módon a kiállítás 
különleges tematikájához kapcsolódó meghívott művek is 
szerepelnek, melyek a kortárs művészetben továbbélő, a ba-
rokk művészetre jellemző jegyeket mutatnak. Megtekinthető 
szeptember 23-ig.

Tíz év fotói a lánglovagokról 
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Fotókiállítás Koppán Viktor Dávid fotós, önkéntes tűzoltó 
fotóiból. Megtekinthető szeptember 28-ig.

Kiállítás a világhírű kamaszról – nem csak kamaszoknak
Vörösmarty Mihály Könyvtár zenei és számítógépes részlege
Kiállítás Anne Frankról, az íróról. Megtekinthető október 
29-ig.

Ékszerek és ékszertartók 
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Rózsavölgyi Ágnes kiállítása. Megtekinthető szeptember 
29-ig.

Selmeczi Anna és Selmeczi Mátyás Ma című kiállítása 
Öreghegyi Közösségi Ház
Képzőművészeti tárlat. Megtekinthető október 12-ig.

A magyar géniuszok 
Kisfaludi Közösségi Ház
A tárlaton a Magyarországon született tudós elmék világra- 
szóló eredményei kerülnek bemutatásra. Megtekinthető 
október 14-ig.

Barokk mennyország – kincsek, rejtélyek a Szent István- 
székesegyházból
Csók István Képtár
A kiállítás szorosan kapcsolódik a székesfehérvári barokk év 
programsorozatához, melyet a Szent István-székesegyház be-
fejezésének kétszázötven éves évfordulója inspirált, és annak 
kiemelkedő eseménye. A kiállítás fő témája a bazilika barokk 
műkincsei, de a sok kiváló minőségű műtárgy segítségével az 
egész korszak szellemiségét idézi fel, teszi átélhetővé annak 
egyik legfontosabb jellegzetessége, a felfokozott vizualitás 
felől. Megtekinthető október 23-ig.

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. Megtekinthető: november 
4-ig.

Akit Jeruzsáleminek nevezünk
Csók István Képtár
A rendhagyó tárlat keretein belül bemutatásra kerülnek II. 
András életének legfontosabb eseményei. Kiemelt szerep jut 
szentföldi hadjáratának, az Aranybullának és Gertrúd király-
né szarkofágjának. Izgalmas installációk idézik meg a múltat 
és kalauzolják végig a látogatókat. A kiállítás megtekinthető 
december 31-ig, hétfőtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
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A Barátság mozi műsora
Szeptember 19. 
Gyógyulások és segítségek Bruno Gröning 
tanítása által 
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány ren-
dezvényterme
A Lélekhíd Önismereti Klub szeptember havi 
foglalkozása Tánczi Erika vezetésével. Vendég: 
Farkasné Kovács Aranka, a Bruno Gröning 
Baráti Kör vezetője. 

A cselekvés halála az okoskodás 
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Pap Csilla life coach, párkapcsolati mediá-
tor, személyes fejlesztő, motivációs tréner 
előadása. 

ByeAlex és a Slepp 
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Szeptember 20. 
Furfangos kezek kötő- és horgolóklub gyere-
keknek 
15 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
Az érdeklődők egyedi amigurumi figurát, 
telefontartót, kulcstartót vagy bármi mást 
készíthetnek a kötés és horgolás technikájával.

Bringás uzsonna 
15 óra, Piac tér–Selyem utca sarka
A Magyar Kerékpárosklub szeretettel várja a 
bicikliseket egy kis uzsonnával, beszélgetéssel.

Fotókiállítás 
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Németh Tamás természetfotós Közeli termé-
szet című kiállítása. A tárlatot megnyitja Kiss 
László fotográfus. Közreműködik Fendrich Ve-
ronika – ének. A tárlat október 3-ig tekinthető 
meg a művelődési ház nyitvatartási idejében, 
hétköznapokon 8-tól 17 óráig.

Kastélymesék
18 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Grászli Bernadett művészettörténész, múzeum- 
igazgató mesél a két győri mester – Cziráki 
Lajos és Tóvári Tóth István – életéről, szemé-
lyiségéről és művészetéről. 

Felépítjük a templomot 
18 óra, Vörösmarty Társaság
A nyolcvan éve született Bokros János beszél-
getős, zenés irodalmi emlékestje. 

Bűnbánat és megváltás 
19.30, Ciszterci templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar megújult 
Somorjai Ferenc Kamarazenekari Hangverseny-  
sorozata. Aki kérdez: Vakler Lajos, aki vála-
szol: Göttinger Pál.

Szeptember 21. 
Tóvárosi őszköszöntő 
Program:
16 óra: Iskola tér
16 óra: a Tóvárosi Általános Iskola műsora
16.45: a Pitypang zenekar gyermekműsora
17.30: Vágó Zsuzsi és Keller János zenés 
összeállítása
18.15: köszöntők
18.30: Free Spirit Dance
19 óra: Irigy Hónaljmirigy 
20 óra: Dj Kátay Dávid
Műsorvezető: Németh Gábor.

Selmeczi Anna és Selmeczi Mátyás Ma című 
kiállítása 
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményt Kishonty Zsolt művészettörté-
nész nyitja meg, a zenét Dj Suefo szolgáltatja. 
A tárlat október 12-ig látogatható. 

PASO
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Görög táncház és koncert 
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Taverna Görög Népzenei Együttes, 
táncot tanít Gábor Ferenc. 

Szeptember 22. 
Total Chrono Classic 
8 óra, Csónakázó-tó
A megszokott időpontban, de új helyszí-
nen várják az oldtimer autók rajongóit: 
idén a Csónakázó-tó melletti ideiglenes 
parkolóból indul útnak a guruló múzeum. 
Érdemes kilátogatni 9 órától a rajtra, ahol 

szakértő műsorvezető mutatja majd be a 
járműveket. 

Furfangos kezek kötőklub 
9 óra, Szent istván Hitoktatási és Művelődési 
Ház
A Székesfehérváron újonnan induló kötőklub-
ban az érdeklődök megismerhetik a technika 
alapjait és egyedi, saját készítésű pulóverrel, 
kendővel térhetnek haza. Első alkalommal egy 
kendőt készítenek.

VI. Öreghegyi Egészségnap
9 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Szűrések, állapotfelmérések, mérések és 
bemutatók is lesznek a nap folyamán. 

Critical Mass Fehérvár 
14.30, Halesz-park
Közös kerekezés a városban. 

Maroshegyi Böndörödő
Sóstó-lakótelep
A nagy hagyományú rendezvény színes 
programkínálattal vár minden korosztályt.

Évadnyitó táncház
Táncház
17 óra: kézműves foglalkozás Papp Barbara 
keramikus irányításával
18 óra: „Ősz az idő, Szent Mihály-nap közele-
dik…” – népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó 
Kriszta vezetésével
19.30: magyarpalatkai táncok tanítása. Táncok-
tató: Chifor Lénárd András.
20.30: táncházi mulatság, muzsikál a Galiba 
zenekar

Firkin 
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék

William Shakespeare: A vihar 
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása. 

Szeptember 23. 
Molly és Miló, a szeleburdi manók
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása.

Ízlés szerint fűszerezve
Szeptember 14. 18 óra, szeptember 17. 20 óra
Olasz vígjáték.

Túl szexi lány
Szeptember 14. 20 óra, szeptember 19. 16 óra
Kínai-angol vígjáték.

Barátom, Róbert Gida
Szeptember 15. és 22. 16 óra
Amerikai animációs vígjáték.

Mamma Mia! Sose hagyjuk abba
Szeptember 15. 18 óra, szeptember 22. 20 óra
Amerikai zenés vígjáték.

Könyvklub
Szeptember 15. és 21. 20 óra
Amerikai vígjáték.

Férfiak fecskében
Szeptember 17. 18 óra
Angol vígjáték.

Az élet napos oldala
Szeptember 18. 18 óra
Magyarul beszélő svéd vígjáték.

A kutyám nélkül sehova
Szeptember 18. 20 óra
Ciprusi vígjáték, dráma.

Csajos est
Szeptember 19.
A filmvetítéssel egybekötött beszélgetés témája: 
az önismeret szerepe a párkapcsolatokban. A 
meghívott vendég Kaló Attila szakpszichológus, 
tréner. A beszélgetés után az Egy fantasztikus nő 
című filmet vetítik.

Sztálin halála
Szeptember 20. 10 óra
Magyarul beszélő francia-angol vígjáték.

Teljesen idegenek
Szeptember 20. 18 óra
Olasz vígjáték.

A kíméletlen
Szeptember 20. 20 óra
Angol-amerikai-francia dráma.

Ramen Shop – Ízek a múltból
Szeptember 21. 18 óra
Japán-szingapúri filmdráma.

Egy fantasztikus nő
Szeptember 22. 18 óra
Chilei-német-spanyol-amerikai filmdráma.
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Füst, pálinka, lecsó

A tökéletes lecsóhoz a füstölt szalonna zsírjában kell megpirítani a hagymát

Gyűjti, a Depónia kabalafigurája a szelektív hulladékgyűjtésre hívta fel a figyelmet

A remek végeredményhez néha még az ördöggel is le kell paktálni

kuRucz tünDe

Gombás, tarhonyás, csülkös, birkás vagy csak 
simán tojásos – szeptember nyolcadikán, 
szombaton közel hatszáz bográcsban rotyogott 
a lecsó a XIV. Fehérvári Lecsófőző Vigasságon. 
Az idei győztesek – az Egyesített Szociális 
Intézmény csapata – házi kenyérben tálalt 
csülkös lecsóval kápráztatták el a zsűrit. 

Szombat reggel hét órától gyüle-
keztek a főzőhelyeken a csapatok. 
Mindenki szépen sorban pakolta ki 
a szatyrokból, kosarakból a hagy-
mát, a paprikát, a paradicsomot. A 
termoszos kávé és a házi pálinka is 
sokat segített, hogy a közösségépí-
tő főzés gördülékenyen induljon.
A feladatok kiosztása után indulha-
tott a munka. Csattogtak a balták, 
kopogtak a kések a deszkákon a 
paprika, a paradicsom és a hagyma 
alatt. Mire a csípős, őszi reggel 
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Horoszkóp
szeptember 13. – szeptember 19.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Most hajlamos hangulatának megfelelően kezelni a munkatár-
sait, és ez nem tesz jót a kapcsolatainak. Szeszélyessé válhat, és 
megtörténhet, hogy az egyik percben még nagyon lehangolt, a 
másikban pedig szeretetreméltó és vidám. Ügyeljen, hogy ne a 
rokonszenv vagy ellenszenv legyen a legfontosabb szempont! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Szeretne abban a tudatban dolgozni, hogy jó munkaerő, fontos, hogy 
minőségi munkát adhasson ki a kezéből. A fáradozása nem marad 
észrevétlen – tudomására juthat, hogy a felettese pozitívan vélekedik a 
munkájáról.  Magánéletében egy kicsit több szabadságra tartana igényt, 
szeretne már egy délutánt, mely kizárólag az Ön igényeiről szól.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nehezen dönti el, hogy van-e kedve a munkához vagy sem. 
Szeszélyes, nagyon változékony a hangulata. A legjobb, ha 
egyedül, békésen dolgozhat a munkahelyén. Feszültté teszi, 
ha megzavarják. Ilyenkor elveszítheti a fonalat, és nehezen 
veszi fel újra a saját tempóját. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Munkahelyén csendesebb időszakát éli, és inkább ahhoz 
van kedve, hogy egyedül dolgozzon. A feladatokkal is 
meggyűlhet a baja. Talán lassabban halad, mint máskor, 
és jellemzőbb lehet Önre a figyelmetlenség is. Különö-
sen az aprólékos, unalmas feladatok bosszantják.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Visszahúzódó lehet a munkahelyén, a hangulata is 
változékony. Semmi kedve nincs hozzá, hogy a napi 
feladatokat megbeszélje a munkatársaival, sőt leginkább 
arra vágyik, hogy egyedül dolgozhasson. Ez azért 
meglepő, mert általában Ön teremti meg a jó hangulatot!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Könnyen megvalósítja akaratát a munkahelyén, de kapcsolatai 
összekuszálódhatnak. Tartsa szem előtt, hogy nem mindig az 
a legjobb barát, aki a legszebb arcát mutatja. A magánéletben 
arra vágyik, hogy eseménytelenül teljenek a napjai. Szívesen 
vonul vissza otthonába, csendet és nyugalmat szeretne. 

elmúlt, a paprikás füst teljesen be-
borította a Móri utat és környékét.
Voltak profi csapatok, akik ponto-
san tudták, milyen lecsót fognak 
főzni, míg mások a folyamatos 
kóstolgatások közben próbálták 
kitalálni, milyen fűszerekkel vagy 
egyéb hozzávalókkal tökéletesítse-
nek az alkotásukon. Közben rendü-
letlenül fogyott a sör, a bor, no meg 
a pálinka, mert mindig akadt egy 
arrajáró ismerős, akit feltétlenül 
meg kellett kínálni...

Harmonikus ízvilág

A zsűri sem tétlenkededett: már a 
kóstolás előtt végigjárták a csapa-
tokat. Ha éppen szükség volt rá, 
ellátták a főzőembereket meg a  

főzőasszonyokat némi jótanáccsal, 
de arra is volt példa, hogy ráztak 
egyet a bográcson, nehogy odaégjen 
a nagy diskurzusban a hagyma alja.
A zsűritagokra a legnagyobb 
feladat a kora délutáni órákban 
várt. Közel kétszáz lecsót kellett vé-
gigkóstolniuk és rangsorolniuk. A 
hagyományoknak megfelelően pon-
tozással választották ki a legjobb 
húszat, akik közül kisorsolták, ki 
ülhet fel idén a lecsókirályi trónra.
„A legtöbben a hagyományos receptet 
valami mással, többek között gombá-
val, tarhonyával, kolbásszal, rizzsel 
vagy tojással dobták fel, de akadtak 
olyanok is, akik birkahúst vagy csülköt 
tettek a lecsóba.” – mondta Polgár 
János, a zsűri elnöke, aki szerint 
a nap végére nem a lecsófőzőver-

senyen, hanem inkább a vigassá-
gokon volt a hangsúly. – „Apróbb 
hibák több helyen is előfordultak. 
Például túlfőzték a paradicsomot, ezért 
felpödrődött a héja, vagy túl sok lett a 
tetején a lé, amit csak le kellett volna 
merni, de alapjában véve sok, ízeiben 
harmonikus ételt kóstolhattunk meg.”

A csülkös volt a legjobb

A szerencse idén az Egyesített Szoci-
ális Intézmény csapatának kedvezett. 
A trónra a képviseletükben Szakács-
né Hadnagy Melinda ülhetett fel. A 
lecsókirálynő a koronázás után is a 
könnyeivel küszködött, hiszen a kol-
légáival először neveztek a versenyre, 
és nem számítottak ekkora sikerre: 
„Egy hagyományos csülkös lecsót főz-
tünk, amit otthon sütött házi kenyérben 
szolgáltunk fel. Mindenkinek megvolt a 
maga feladata: volt, aki a csülköt főzte 
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Az Egyesített Szociális Intézmény győztes csapata csülkös lecsóval kápráztatta el a zsűrit 
A szakács sörutánpótlásáról folyamatosan 
gondoskodni kell! A végére csak a vigasság maradt
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Megvan az esélye, hogy békén hagyja a világ. Jószándékúan 
bánik családtagjaival, önmagával is legalább ennyit kellene tö-
rődnie! Legalább egy nyugodt délutánja legyen a héten. Magán- 
életében kellemes napokat élhet meg,  jó alkalmakat találhat rá, 
hogy őszinte és mély beszélgetéseket folytasson családtagjaival.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Sok kreativitással rendelkezik, ezért a napokban hajlandó 
lehet rá, hogy munkatársainak segítsen a feladatok meg-
szervezésében. Ha valóban felvállalja a szervezőszerepet, 
akkor komoly feladatokkal is megbízhatják a közeljövő-
ben, melyek a koordinálóképességére építenek

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban a hegyeket is meg tudná mozgatni, annyi energiával 
rendelkezik. Nagyon szerencsés helyzet, ha a munkája érdekli, és ezt 
a sok energiát a munkahelyi boldogulásába fekteti. Ha így van, akkor 
még előre is léphet, de ha már nem motivált a munkában, akkor elő-
fordulhat, hogy feszültté válik és a terhére vannak a napi feladatok.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Munkája jelentős energiákat mozgósít meg, rengeteg tennivalóval 
találhatja szemben magát. Nagy szerencse, hogy örömmel dolgozik, 
jókedvű lehet a napokban. Vidám hangulatát még a plusz terhek 
sem tudják elrontani, így sokkal könnyebben megy minden. Fele 
annyi idő is elég lehet a munkáira, mint a megszokott időráfordítás.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Mindig tele van energiával, másokat feltölthet erővel. A 
napokban is mozgékony és rugalmas, azt is pontosan 
tudja, hogy mit szeretne elérni. A munkahelyén 
feladatokat kaphat, melyek kihívást jelentenek az Ön 
számára, de most örül, hogy végre kipróbálhatja magát. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nehezen viseli, ha a munkahelyén dirigálnak Önnek. 
Különösen akkor bosszantja a jelenség, ha ráadásul ér-
telmetlennek is találja a szabályokat. Rájön, hogy sokkal 
jobban meg tudná szervezni a munkát, mint a felettese, 
és kifejezetten tehetségtelennek találhatja őt.

SzaBó PetRa

Tökös álmok Gárdonyból

A napernyő ezúttal a tök védelmére szolgál

Mint egy mesebeli kertben, csak éppen ez valóság

Tudták, hogy hazánkban a legnagyobb tökök 
Gárdonyban teremnek? Persze ehhez szüksé-
ges a speciális mag és az odafigyelés, és nem 
árt, ha napernyő és hintőpor is van otthon. 
Keszler László többszörös tökkirály, most a 
határon túl is próbálkozik egy még növekvő 
monstrummal.
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elő, volt, aki a kenyeret sütötte, és vol-
tak, akik a főzésben segítettek.” 
Bét Bence, a győztes csapat másik 
tagja kifejtette, hogy a fűszerek 

közül csak sót, pirospaprikát és 
borsot használtak. Az étel ízét 
igazán a füstölt csülök dobta meg. 
De az nagyon!

Keszler László napi rutinjához hoz-
zátartozik, hogy leméri a tököket. 
A töktermesztő korábban Angliá-
ban élt, ott szeretett bele az óriás-
tökökbe. Amikor hazajött, speciális 
magokat rendelt, és elültette őket 
nagyszülei kertjébe. Azóta minden 
évben egyre nagyobb termések 
születnek. Az óriási növények meg-

hálálják a gondoskodást, hiszen 
naponta akár öt kilót is híznak, 
ehhez azonban komoly odafigyelés-
re van szükség!
Keszler László, aki többszörös rác- 
almási és szintén többszörös őrségi 
tökkirály címmel büszkélkedhet, 
most a határon túl is nevezne az 
egyik monstrummal. A legnagyobb 
tök már most kétszázhetven kilót 
nyom, de akár háromszáz kilósra is 
dagadhat.

„Idén szeretnék elmenni a délvidéki 
Nagykikindára, ahol rendszeresen 
tartanak tökfesztivált. Úgy néz ki, 
hogy ezek a tökök, amik itt vannak a 
kertemben, esélyesek arra, hogy az első 
három helyezett közé kerüljenek!” – 
árulta el terveit a töktermesztő.
De ezen túl is vannak céljai: Kesz-
ler László tervei között szerepel, 
hogy az egyik tökben átevezi a Ve-
lencei-tavat, persze csak ha sikerül 
elérni az álomméretet. 
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Pisztráng- és borfesztivál Tapolcán

A festői Malom-tónál megfelelőbb helyszínt keresve sem lehetne találni

A pisztráng minden formában ínyencségnek számít

kuRucz tünDe

A régi és elfelejtett halas hagyományok a 
Balaton-felvidéken újra nemzetközi hírűek. 
Köszönhető ez a sok tiszta vízforrásnak, ami a 
legérzékenyebb hal, a pisztráng tenyésztésére 
alkalmas. Pár éve új gazdára talált az ország 
legnagyobb pisztrángkeltető és -tenyésztő 
telepe, ahol korábban is pisztrángot tenyész-
tettek. A felelevenedő Balaton-parti halas és 
boros hagyományokat kínálja a varázslatos 
szépségű Malom-tó környéke szeptember 
28. és 30. között, mely a VIII. Pisztráng- és 
borfesztivál rendezvényhelyszíne.

Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb 
pisztrángtelepét a csónakázó-  
barlangként ismert karsztforrá-
sokból kiáramló tiszta, oxigéndús, 
télen-nyáron tizennyolc fokos 
karsztvíz táplálja. A város alatt 
húzódó barlangrendszer számtalan 
földalatti tóval rendelkezik, mely-
ből egy csónakázható is. A földalat-
ti vizek közvetlen összeköttetésben 
vannak a város szimbólumává vált 
Malom-tóval és a megújult parti 
sétánnyal. A Tapolcát körbeölelő 
nyolc vulkanikus hegy oldalaiban 
termő legkiválóbb borokat mutat-
ják be a környék pincészetei.
A pisztrángfesztiválon több halké-
szítési módot is megismerhetnek 

Fo
tó

k:
 P

us
zt

ai
 P

ét
er

8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • +36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu • www.hotelaquamarin.hu

A gyógyító pihenés Otthona, szó szerint gyógyítja Önt 
Hévízen a Hotel Aquamarinban! „5 éj + 5 kezelés”

Promóciós kód: FV0913
6 nap / 5 éjszaka szállás félpanzióval, délben egy csésze levessel • gyógyvizes fürdőrészleg használata 
szabadtéri medencével, szaunával, ivókúttal, sószobával • fürdőköpeny • Wi-Fi, parkolás

24 770 Ft / 2 fő / éjszaka*

Az ajánlat min. 2 fő és 5 éj esetén, kétágyas szobában a „B” épületrészben foglalható. 
* Érvényes: 2018. 11. 04 – 12. 21. között. • A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, 

az IFA külön fizetendő. 500 Ft / fő

Hotel Aquamarin Hévíz, a gyógyító pihenés Otthona!

az érdeklődők. Minden vendég-
nek ajánlják a ropogós tapolcai 
pisztrángot, a bükkfa fűrészporon 

füstölt tapolcai pisztrángot, a 
kakukkfűvel, rozmaringgal, borssal 
bundázott ropogós tapolcai piszt-
rángot, az erdélyi módon kuko-
ricadarával sült ropogós tapolcai 

pisztrángot, a tökmagos bundában 
sült ropogós tapolcai pisztrángot 
vagy a ropogós tapolcai pisztrán-
got házi pestóval. Ezek voltak a 
közelmúlt slágerei. Akár szuve-
nírként haza is vihetik a látogatók 
a tapolcai ízeket, mint például a 
kapribogyós pisztrángkrémet.

Harmadik víz helyett bort!

Tapolcán a halak mellett komoly 
történelme van a borkereskedelem-
nek is, így a rendezvény hangsúlyt 
fektet a hal- és borfogyasztás együt-
tes népszerűsítésére. A pisztráng és 
általában a hal fogyasztása szinte 
kötelezővé teszi a bor fogyasztását 
is, hiszen „átkozott a hal a har-
madik vízben” – tartja egy latin 
mondás. Nem nehéz megfejteni, ez 
mit is jelent. A hal az első vízben 
úszott, a másodikban párolódott, 
tehát Isten ellen való vétek lenne 
harmadikként vizet inni hozzá. 
A közeli badacsonyi borvidéken ké-
szült borok – úgymint a kéknyelű, 
a rózsakő, a szürkebarát vagy az 
olaszrizling – a halételeket harmo-
nikusan kiegészítik.
Ezen kívül lesz népművészeti 
kirakodó vásár, bemutatkoznak a 
környékbeli borházak, pálinkák, le-
het kóstolni különböző halételeket, 
kenyérlángost és házi rétest is. 
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Hogyan készüljünk az őszre? Ősszel újra egészségnapok

A sütőtök például nagyon sok káliumot, 
B-vitamint tartalmaz. Rengeteg béta-karotin 
is van benne, ami A-vitaminná alakul szerve-
zetünkben. Kiváló E- és C-vitamin-forrás.

látrányi Viktória, rába henrietta látRányi viktóRia

Egyre hűvösebb nappalok és hidegebb éjszakai 
levegő érzékelteti, hogy itt az ősz. Az esős, 
kevésbé napsütéses időszakban az immunrend-
szerünk legyengülhet, érdemes védekezni a 
betegségek ellen! Hogy hogyan, arról megosz-
lanak a vélemények.

„A probléma az immunrendszerünk fel-
készületlenségével van. Ilyenkor az őszi 
időszak elején fel kell tölteni a tartaléka-
inkat. A vitaminszükséglet megnövek-
szik, hogy a kezdődő járványos időszak 
esetén már felkészülten várhassuk a 
különböző kórokozókat. Érdekes adat, 
hogy a bélrendszerünknek a felülete két 
focipályányi méret. El lehet képzelni, 
hogy ha ezen elterülnek a baktériumok, 
mekkora behatolási felületet jelente-
nek a szervezet számára.” – mondta 
Farkas Zoltán háziorvos.
Nyáron a napsugarak „készítik el” 
a D-vitamint, ősszel már kevesebb 
napsütés éri a bőrünket. Zöldséget, 
gyümölcsöt ma már ősszel és télen 
is ugyanúgy fogyaszthatunk, mint 
a szezonban, helyes táplálkozással 
így a C-vitaminhoz is hozzájutha-
tunk. Hogy a „brit tudósok” melyik 
csoportjának hiszünk, akik nyakló 
nélkül öntenék belénk a különböző 
vitaminkészítményeket vagy akik 
éppen fölöslegesnek vagy káros-
nak tartják őket, mindenki döntse 
el maga. De ha a vitaminszedés 
mellett döntünk, tegyük azt ésszel 
és ügyeljünk a mértékre! 

Ősszel újra elkezdődnek a városrészi szűrő-
napok. Jövő szombaton délelőtt az Öreghegyi 
Közösségi Házba várják az érdeklődőket. A 
szűrővizsgálatok mellett életmód-tanácsadás-
sal, tornákkal és kóstolókkal várnak minden 
korosztályt.

Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok, öreghegyi ön-
kormányzati képviselő elmondta: 
a rendszeresen megjelenő nyug-
díjasok mellett idén is szeretnék 
megszólítani azt az aktív korosz-
tályt, mely már nem részese az 
iskola-egészségügy rendszerének, 
és még nem ér rá rendszeresen 
a hétköznapokon szűrésre járni. 
Ezúttal szombaton és ingyenesen 
tehetik meg. A tanácsnok arról is 
beszélt, hogy a szűrővizsgálatokon 
való részvétel csak a kapuja a gyó-
gyulásnak: „Az eredmények alapján 
tett javaslatokat be kell tartani, és ha 
szükséges, fel kell keresni a háziorvost 
vagy egy szakorvost!” – hívta fel a 
figyelmet Östör Annamária.
A rendezvény nem titkolt cél-
ja, hogy felhívja a figyelmet az 
egészséges életmód fontosságára. 
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Korlátok nélkül

A Mozgáskorlátozottak Egyesületének 
Országos Szövetsége olyan súlyosan mozgás-
korlátozott embereket keres, akik hároméves 
együttműködési megállapodás keretében 
folyamatos támogatás mellett szeretnék 
megtanulni használni az akadálymentesített 
info-kommunikációs eszközöket. A programot 
szeptember 20-án 10 órától toborzási napon 
ismerhetik meg az érdeklődők a Viktória Re-
habilitációs Központban. A projekt keretében 
hatszáz súlyosan mozgáskorlátozott embert 
támogatnak olyan korszerű segédeszközökkel, 
melyek a mindennapi ügyintézést, a képzé-
seket és a munkavállalást segítik. A toborzási 
napon tanácsadást és bemutatót is tartanak.

„Egyenlő esélyekkel az egészségért”
látRányi viktóRia

Ezzel a mottóval szervez nyílt családi egészségnapot a 
Viktória Rehabilitációs Központ. Szeptember 15-én dé-
lelőtt mindenféle fogyatékossággal élő csoport tagjait 
fogadja az intézmény, az eligazodást önkéntesek segí-
tik majd. A központ szeptember 20-án toborzónapot is 
szervez, ahol az akadálymentes info-kommunikációs 
eszközöket ismerhetik meg a mozgáskorlátozottak.

A esélyegyenlőség jegyében megvalósuló 
programot a Székesfehérvári EsélyKör 
szervezi a Humán Szolgáltató Intézet, 
a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesü-
lete és Székesfehérvár önkormányzata 
támogatásával.
Horváth Klára, a Viktória Rehabilitációs 
Központ vezetője elmondta, hogy az 
egészségnapon a különböző fogyatékos-
sággal élő embereket is tudják fogadni 
családjukkal együtt, mivel számukra is 
tudják biztosítani a megfelelő feltétele-
ket a részvételhez. A mozgássérülteket 
akadálymentes környezettel várják, a 
látás- illetve hallássérültek részére pedig 
kísérőt biztosítanak. A ház és a rendez-

Szemüveglencsék japán technológiával

 

 

 

 

*Az ajándékkupon 2018. szeptember 1. és november 30. között váltható be bármilyen komplett szemüveg 
készítése esetén. A kupon más akcióval, kedvezménnyel össze nem vonható!

Székesfehérvár,
Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360
Madách tér 1. •Tel.: 22/340-556

www.csertaoptika.hu www.facebook.com/csertaoptika1

Komplett gyerek szemüveg
(keret + lencse) 

20% kedvezménnyel!
Az akció időtartama 2018. augusztus 13. - október 31.

Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.

Tel.: 22/340-556,
• Távírda u. 25.

Tel.: 22/507-360

Iskolakezdés jó látással

Cserta János
optometrista, látszerész 

mester

Az iskolakezdés körül rengeteg teendője van egy lelkiismeretes szülőnek. 
Azonban nem csak a tankönyvek, nyáron kinőtt ruhák, iskolaszerek 
beszerzéséről kell gondoskodnunk.
Gondolnunk kell arra is, hogy a gyerek szeme nem változott-e a nyáron. 
Érdemes még az iskola megkezdése előtt ellenőriztetni azt, szükség esetén 
elkészíttetni a jó korrekciót, hogy a tanulás már az elején könnyebben 
menjen.
Sok problémát, iskolai elmaradást és felnőttkori, végleges tompalátást 
lehetne megelőzni a jó szemüveggel. A szükségtelen alkalmazkodási 
többlet, azaz a szemüveg hiánya, mely az idegrendszert is megterheli, 
nehezíti a gyerek napi tevékenységét, gátolja a tanulásban, akár viselkedési 
problémákat is okozhat.
Nem csak az iskoláskorú gyermekekre kell azonban gondolnunk. Különösen 
ajánlott vizsgálatra vinni már a kicsiket is. Ha a családban volt szemészeti 
eltérés, koraszületés, eltérő nagyságú szemgolyók, pupillák, kancsalság 
észlelése esetén, gyerek közelről olvas, rajzol, gyakori fejfájása van, 
hunyorog feltétlenül vizsgáltassuk meg a szemét.
A gyermekszemészet a szemészet szakmán belül is egy nagyon speciális 
terület. A gyermekszemész egyrészt más műszerekkel dolgozik, de ami a 
legfontosabb, hogy a gyermekek szemészeti vizsgálata más módszereket 
igényel. Egy kis gyerek nem tud olvasni, esetleg megkérdezni sem könnyű 
tőle, hogy mit is lát egy ábrán.
Madách utcai üzletünkben lévő rendelő magas technikai színvonalon 
felszerelt. A többi műszer között külön megemlíthető egy olyan korszerű 
számítógép vezérelt speciális gyermekszemészeti vizsgáló gép, mely 
különösen alkalmas csecsemők, gyermekek fénytörési hibájának, vagy akár 
rejtett kancsalságának nagy pontosságú meghatározására. 
A vizsgálatot Dr. Nagy Piroska szemész szakorvos végzi a hét minden napján 
előzetes bejelentkezés alapján.
Megkönnyítendő az iskolakezdés okozta kiadásokat, augusztus 
és szeptember hónapokban 20% kedvezményt adunk komplett 
szemüveg készítése esetén a gyermek keretek és lencsék árából.
Szeretettel várjuk Önt és családját üzleteinkben!

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

A mozgás, a szabad levegőn 
töltött idő legalább annyit segít 
egészségesnek maradni. Helyes 
táplálkozás és normális élet-
vitel mellett nem biztos, hogy 
szükségünk van a „vegyipar 
gyümölcseire”, de különböző 
betegségek esetén lehet helye 
a külön bevitt vitaminoknak, 
ásványoknak. Érdemes meghall-
gatni a szakemberek véleményét, 
de ne felejtsünk el körülnézni a 
rendelők folyosóin, a patikákban 
és a gyógynövényboltokban, hogy 
mely multicégek reklámnaptárjai 
díszítik a falakat...

Többek között kardiológiai és 
bőrgyógyászati szűréssel, csont-
sűrűség-méréssel és boka-kar 
index meghatározással is várják 
az érdeklődőket az Öreghegyi 
egészségnapon. A vizsgálatokon túl 
lesz jógabemutató, de a városrészi 
nyugdíjasklub tagjai egészséges 
kemencés finomságokkal látják 
majd el az érdeklődőket.
A rendezvény szeptember 22-én 
kilenc órától immár hatodik alka-
lommal várja az érdeklődőket. A 
vizsgálatok száma minden évben 
bővül, a rendezvény már az egész 
közösségi házat elfoglalja. 
„Örömmel adunk helyet az egészség-  
napnak, amin évről évre nő az 
érdeklődők száma, hiszen a részvétel 
nincs előzetes regisztrációhoz kötve.” – 
fogalmazott a program házigazdája, 
Haas András tagintézmény-vezető.
A vizsgálatokat a Szent György 
Kórház szakemberei végzik a 
Humán Szolgáltató Intézet mun-
katársainak közreműködésével. A 
szűréseken és a programokon való 
részvétel díjtalan, minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak!

vény egész délelőtt nyitva lesz, 13 óráig 
a programokra bárki jöhet, családjával 
együtt.
Szeptember 15-én, szombaton ingye-
nesen lehet igénybe venni a különböző 
szűréseket, így boka-kar index-mérést, 
érbetegségek szűrését, csontsűrűség-, 
vércukor-, testzsír-, testtömegindex- és 
vérnyomásmérést, mozgásállapot-felmé-
rést és személyre szóló egyedi tanácsadá-
sokat is.
„Székesfehérvár egészségfejlesztési tervének 
fontos elemei az egészségnapok. A Viktória 
Rehabilitációs Központba is minden eszten-
dőben nagyon szívesen jövünk, és segítünk 
a szervezésben, a lebonyolításban, valamint 
különféle szűréseket hozunk a Humán 
Szolgáltató Intézeten keresztül.” – hangsú-
lyozta Östör Annamária, Székesfehérvár 
önkormányzatának egészségügyi és 
sporttanácsnoka.
Pásztor László főorvos, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának egészségfejlesztési veze-
tője arról beszélt, hogy rendezvénnyel 
segíteni szeretnék a fogyatékossággal élő 
székesfehérvári embereket abban, hogy 
az egészséges életmód, a betegségek ko-
rai felismerése és kezelése érdekében ők 
is egyenlő esélyekkel vehessenek részt 
egy-egy ilyen tematikus napon.
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A haladó szellemű báró
Eötvös József, Eötvös Károly és a XIX. századi magyar zsidóság története 

Eötvös József liberális polgári Magyarország-
ról álmodott

A kápolna mellett található az az obeliszk, melyet közadakozásból emeltek Eötvös József emlékére

Séllei eRzSéBet

Ercsi az idén újjávarázsolta a kápolnát, 
melyben báró Eötvös József, az első felelős 
magyar kormány minisztere, a Falu jegyzője 
és több jelentős mű írója nyugodott. És éppen 
százötven éve, 1868. decemberében ült össze 
az első országos izraelita kongresszus Eötvös 
József kultuszminiszter bábáskodása mellett. 
Ebből a két jeles alkalomból emlékezünk rá, 
és munkásságának a zsidóság sorsát egyen-
gető kis szeletére.

Eötvös József 1813-ban született 
Budán. A reformkorban nyilado-
zott értelme, és a közreműködé-
sével is létrehozott kiegyezés után 
rövid idővel hunyt el ötvennyolc 
évesen. A XIX. század legizgalma-
sabb magyarországi történelme 
zajlott körülötte és vele, melybe 
beleszólást kapott születési elő-  
jogán és tehetsége révén.           
Rejtély, hogy a mélyen vallásos, 
hithű katolikus Eötvös József 
miért vállalta fel és vezette végig a 
zsidóság ügyét. Az indokok között 
talán elég lenne a liberális polgári 
Magyarországról álmokat szö-
vögető elképzeléseit megjelölni. 
Más indok is van, személyesebb 
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természetű. Az anekdota sze-
rint – melyet a zsidó származású 
Falk Miksa tett közzé – a budai 
gimnáziumban kiközösítették 
osztálytársai Eötvös Józsefet, 
akinek két bűne volt: a felvidéki 
koleralázadást vérbefojtó hírhedt 
apja és az ellenzéket vasra verető, 
keménykezű adóbeszedő királyi 
biztos apai nagyapja. A gyerekek 
kegyetlenek. Még a padból is tün-
tetően elhúzódtak mellőle. Falk 
szerint egyedül ő tartott ki mellet-
te, melyet Eötvös felnőve, barát-
ságával és közössége sorsa iránti 
elköteleződésével hálált meg.
További személyes okok is erősí-
tették Eötvösben a zsidó ügyek 
felé irányuló figyelmet. Ercsiben 
nevelkedett Lilien József báró, 
anyai nagyapja házában és gon-
doskodása mellett. Az apa más 
városban szorgoskodott, nem ért 
rá a családjára. Szerencsére talán, 
mert a westfáliai gyökerű Lilien 
nagyapa, az országos hírű minta-
gazdaságot működtető nagyszerű 
mezőgazdasági szakember kitűnő 
férfimodellt jelentett unokája szá-
mára. Anyai nagyanyja, Szapáry 
Julianna grófnő két évvel egyetlen 

gyermeke születése után fiata-
lon elhunyt. Lilien báró egyedül 
nevelte fel Anna nevű leányát és a 
házában tartotta, maga mellett. Az 
unoka egy életre szóló útravalót 
kapott tőle egészséges, embersze-
rető, okos életszemléletéből. A 
gyermek Ercsiben számos érdekes 
emberrel találkozott, közöttük 
zsidókkal is. A nagyapja 1828-
ban bekövetkezett halála után 
az addigi mintagazdaság nehéz 
helyzetbe került. A bécsi pénzügyi 
válság idején a hitelekkel terhelt 
ercsi vállalkozást a család barát-
ja, a zsidó Ullman Mór próbálta 
kirángatni a csődhelyzetből. Az 
apa, a könyörtelenségéről hírhedt 
Eötvös Ignác úgy tűnik, a csalá-
di vagyonra nem fordított kellő 
figyelmet. 1851-ben ő is elhunyt, 
felesége terhén hagyva a gondo-
kat. 1858-ra, az anya halála idejére 
az ercsi birtok már elúszott.
Magyarország területén már jóval 
a honfoglalás előtti időktől – a 
2-3. századtól – éltek zsidó közös-
ségek, amit egy Dunapentele terü-
letén talált fogadalmi tábla bizo-
nyít. A honfoglaló magyarokkal is 
érkezhettek zsidó vallású emberek 
a kazárok soraiban. III. Béla király 
idején Bizáncból települtek át na-
gyobb számban. A törökkori Buda 
zsidóságát az egyik legjelentő-
sebb európai zsidó közösségként 
tartották számon. A török idők 
után német nyelvű askenázi zsidó 
csoportok telepedtek le, majd az 
1830-as évektől megjelentek a 
szegényebb kelet-európai zsidó-
ság első csoportjai is. Együttesen 
egy összetartó, a magyarsághoz 
asszimilálódó vallási-kulturális 
közösséget alkottak.    
IV. Béla király híres zsidó kivált-
ságlevelét az egymást követő 
középkori uralkodók megerősítet-
ték. Az egyenjogúsításra azonban 
még várni kellett. A már csaknem 
nyolcvanezres lélekszámúra növe-
kedett zsidóság emancipációjához 
vezető utat II. József egyengette az 
1781-ben kiadott türelmi rendele-
tével összhangban. Halálos ágyán 

azonban a rendeleteit visszavonta. 
A „kalapos király” által e tárgyban 
hozott intézkedések visszaállítását 
a soron következő uralkodó, Lipót 
császár orvosolta az 1790. évi or-
szággyűlés megerősítő rendelkezé-
seinek szentesítésével. 1840-ig ez 
adott keretet a zsidó közösségek 
mozgás- és életterének.
A reformkor politikusai folytatták 
a II. József által megkezdett egyen-
jogúsítási folyamatot. Az 1839-
1840. évi országgyűlésen a hu-
szonhat esztendős Eötvös József 
elsők között vetette fel a keresz-
tény társadalom felelősségét az 
egyenjogúsítás létrehozásában. Az 
1840. évi XXIX. törvénycikk nagy 
előrelépést jelentett e tárgyban, 
de korántsem valósított meg teljes 
körű rendezést. Az őshonos és 
befogadott zsidóság esetében fel-
számolta a lakhatási korlátozáso-
kat, rendelkezett a vállalkozások 
szabad alapításáról – a bányászati 
tevékenység kivételével – felszaba-
dította az ingatlanokra vonatkozó 
korlátokat, kötelezte a családokat, 
hogy vezeték- és tulajdonnevekkel 
éljenek, és arra, hogy a megszüle-
tett gyermekeket anyakönyveztes-
sék. Az iskolák, egyetemek kapuit 
II. József már korábban megnyi-
totta. Az emancipációs folyamat 
további kiteljesedése érdekében 
Eötvös József A zsidók emancipá-
ciója címmel közzétette esszéit a 
Budapesti Szemlében.        
A 48/49-es forradalom és szabad-
ságharc alatt a hazafias zsidóság 
jelentős anyagi és emberi áldoza-
tokat hozott. A harctéren jeles-
kedtek: zsidó orvosok látták el a 
sebeket, zsidó alkalmi ügynökök 
tájékoztatták a magyar hadveze-
tést a császári haderő mozgásáról, 
tábori rabbik erősítették a lelke-
ket. Az 1849-es szegedi ország- 
gyűlés – néhány nappal a világosi 
fegyverletétel előtt – ezt hálálta 
meg, amikor „szent elvi kijelen-
tésként” az emancipáció ügyében 
határozatot hozott. A határozat 
azonban már nem léphetett 
érvénybe. Viszont a bukás után a 
zsidókkal megfizettetett hadi-  
 sarcot Ferenc József császár rab-
biképzők, tanitóképzők létesítésé-
re fordította.    
A kiegyezés nem halogatta tovább 
az egyenjogúsítás kérdésének 
megoldását. Ismét Eötvös József 
volt az, aki Deák Ferenc oldalán az 
ügy élére állt és meggyőzte And-
rássy Gyula miniszterelnököt a 
törvényjavaslat előterjesztésének 
szükségességéről. A legrövidebb 
törvényjavaslat két passzusból 
állt: 1.§: az ország izraelita lakosai 
a keresztény lakosokkal minden 
polgári és politikai jog gyakor-
lására egyaránt jogosítottnak 
nyilváníttatik. 2.§. Minden ezzel 
ellenkező törvény, szokás vagy 
rendelet ezennel megszüntettetik. 
1867. december 24-én a törvény 
ratifikálása is megtörtént. A kép-
viselőház egyhangúan, a főrendi-
ház hatvannégy igen és négy nem 
szavazattal elfogadta az 1867. évi 

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



21Közéleti hetilap TörTénelem
A  H E T I L A P

FeHérVÁr

Az egy éve felújított Eötvös-Szapáry kápolnához érdemes kilátogatni, remek kirándulóhely a 
Duna-part kedvelőinek

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 15-től 21-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. 15. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Kéklámpások 
a Köztérben – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Danka	Attila
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendégek:	Sándorfi	András
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Mits	Márton.	

Vendég:	Dánielfy	Gergely	
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Kéklámpások a 

Köztérben – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Péntek	Imre	
14:10 Honvéd7 – ismétlés  
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Fischer	Orsolya	
és	Zsovák	Szilárd

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

Televízió	archívumából
16:25	 Valse	Triste	–	Bús	keringő		
	 Az	Alba	Regia	Szimfonikus	

Zeneka	a	forradalom	
és	szabadságharc	
60.	évfordulójára	
rendezett	koncertje

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Drusza	Orsolya
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
19:50	 Fehérvár	AV19	–	Medveščak	

Zagreb	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:35	 Hőlégballon-karnevál	2016
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 9. 16. VASárnAp 2018. 9. 17. Hétfő 2018. 9. 18. Kedd 2018. 9. 19. SZerdA 2018. 9. 20. CSüTörTöK 2018. 9. 21. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	
Vendég:	Drusza	Orsolya

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

Vendég:	Danka	Attila
11:40 Turisztikai magazin 

– ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég:	Sándorfi	András
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Kéklámpások a 

Köztérben – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Mits	Márton.	

Vendég:	Dánielfy	Gergely	
15:15	 Virtuózok	–	Csodabogarak	
16:00 Hol volt, hol nem volt 

–	Fehérvár	feltáratlan	
középkori történelme

17:10	 A	határon	túli	magyar	
irodalom napjai

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vaszi	Levente
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Vershúron	–	Dicsőség	a	

verseknek	1-2.	rész
21:30	 I.	Országos	Főnix	

Táncverseny	
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 Kéklámpások a 
Köztérben – ismétlés

11:00	 Üzleti	negyed	–	
gazdasági 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:	Schéda	Szilvia.	
Vendég:	Drusza	Orsolya

16:40	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
17:10 Kéklámpások a 

Köztérben – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kövecses	Petra
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Aqvital	FC	Csákvár	–	
Békéscsaba	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kövecses	Petra

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

Vendég:	Csemez	Attila
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15	 VI.	Fricsay	Richard	
Katonazenekari Fesztivál

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Csemez	Attila

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

Szilvia.	Vendég:	Csabai	Réka
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Bogányi	Gergely	és	a	
csodazongora	I-II.

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:	Schéda	Szilvia.	
Vendég:	Csabai	Réka

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Tihanyi	Tamás

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 II.	Fehérvári	Ifjúsági	
Feszt 2015

22:15 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Tihanyi	Tamás

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

Vendégek:	St.	Martin	és	
Szentmártoni	Norman

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:35	 Stánusz	Ferenc	–	portréfilm	
a Tour de Hongrie 
1964-es	győzteséről

21:35	 Szarajevó	2018
	 Székesfehérvári	delegáció	

látogatása	a	Szarajevóban	
békemissziót	teljesítő	
fehérvári	katonáknál

22:15 Híradó és Köztér – ismétlés
23:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 21. 21:35 Szarajevó 2018. Székesfehérvári delegáció látogatása a Szarajevóban békemissziót teljesítő fehérvári katonáknál.
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XVII. törvényt, mely Ferenc József 
szentesítésével életbe lépett. A 
polgári és politikai egyenjogúsítás 
megtörtént ugyan, de elmaradt a 
vallási egyenjogúsítás.
Az eltérő gyökerű és vagyoni 
helyzetű zsidó csoportok között 
ellentétek feszültek. A számbeli 
többségben lévő ortodoxok még 
inkább visszatértek a hagyomá-
nyokhoz, a mobilabb szellemű 
neológok további újításokat 
követeltek. Közöttük alakult ki 
egy kisebb csoport, az „előbbi 
állapotok szerint való zsidóság”.  
Eötvös József kultuszminiszter 
kezdeményezésére 1868. decem-
berében összeült az első országos 
izraelita kongresszus. Eötvös 
szándéka arra irányult, hogy egy 
egységes izraelita hitfelekezet 
formálódásához nyújtson keretet 
és adjon támogatást. Az eredeti 
szándékkal ellentétben azonban a 
kongresszus hivatalos szétválás-
hoz vezetett. A kudarcot majd-
hogynem Eötvös nyakába varrták. 
Ezzel egyidőben kibontakozott az 
antiszemita hisztéria is.
Tiszaeszláron 1882 áprilisában a 
pészah, a zsidó húsvét előtt eltűnt 
egy tizennégy éves keresztény 
cselédlány, Solymosi Eszter. Az 
emberek vérvádat kiáltottak. 
Azzal vádolták meg a helyi zsidó-
kat, hogy ők követték el a rituális 
gyilkosságot. A vérvád szerint a 
zsidók keresztény gyermekeket 
gyilkolnak meg rituális célokra, 
különösen a húsvéti kovásztalan 

volt. Állította, hogy a lányt egy 
sakter ölte meg. A vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy friss 
ásás nyomai látszanak a zsinagó-
ga közelében, és Eszter eltűnése 
napján késő estig jövés-menés volt 
a zsinagógában. A női sikolyokra 
is jelentkezett tanú. A Tiszaesz-
láron, majd Nyíregyházán lefoly-
tatott tárgyaláson a védelmet a 
mezőszentgyörgyi nemes Eötvös 
Károly ügyvéd látta el. Annak 
ellenére vállalta a védelmet, hogy 
az antiszemita közhangulat miatt 
politikustársai és barátai féltették 
őt attól, hogy akár a közelébe is 
menjen a pernek. A vérvádper ha-
talmas érdeklődés mellett zajlott. 
Európában minden szem Eötvös 
Károlyra szegeződött. A bizonyíté-
kok ízekre szedésével a tehetséges 
védő bebizonyította, hogy alapta-
lan vádakkal illették a helyi zsidó 
közösséget. A lány vízbe fúlhatott, 
és a tragédiához a megvádoltak-
nak nincs köze. Híres, hétórás 
védőbeszédét követően a bíróság 
mind a tizenöt vádlottat felmen-
tette. Az ügyvédet pedig a per 
egycsapásra híressé tette. Győzel-
me saját maga számára hiábava-
lónak bizonyult: Eötvös Károlyt 
„zsidóbarátságáért” a következő 
választáson már mellőzték. Az 
1883-ban megalakult Antiszemita 
Párt viszont az 1884-es és az 1887-
es választásokon fényes győzelmet 
aratott. Az pedig, hogy valójában 
mi történt a szerencsétlen Solymos 
Eszterrel, máig sem tisztázódott.

kenyér elkészítésével összefüggés-
ben. Az eltűnés időpontja egybe-
esett az ünneppel, s mivel a lány 
hosszas keresgélés után sem ke-
rült elő, ez a gyanúsítás mutatko-

zott a legkézenfekvőbbnek. Mint 
ahogyan az lenni szokott, akadt 
egy szemtanú is, egy négyéves 
kisfiú személyében, aki története-
sen a zsidó templomszolga kisfia 
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A MAC ellen is megvoltak a helyzetek, a Zágráb ellen már be is kell lőni őket!

Szárnyalt a csapat, akárcsak Claudine Mendy

Fehérvár AV19: kezdődik a szezon!

Nyertek egy pontot

kaiSeR tamáS

németh kRiSztián

A MAC elleni vereséggel hangolt az EBEL rajtjára 
a Fehérvár AV19. De ahogy mondani szokták: 
rossz főpróbát jó előadás követ – legalábbis 
Székesfehérváron ebben bíznak.

Összességében jól sikerült a  
Fehérvár AV19 felkészülése, igaz, az 
eredményekből messzemenő követ-
keztetéseket nem szabad levonni. 
Még augusztusban, Németországban 
lett ezüstérmes egy rangos tornán a 
Volán, majd megnyerte a hazai ren-
dezésű, immár tizedik Ifjabb Ocs-
kay Gábor-emléktornát, a döntőben 
azt a Medveščak Zagrebet legyőzve, 
melyet pénteken az EBEL első for-
dulójában fogad a fehérvári gárda. 
Legutóbb pedig a négy év után 
ismét megrendezett Szuperkupa- 
döntőben a MAC volt az ellenfél. A 
Tüskecsarnokban ezúttal a főváro-
siak bizonyultak jobbnak, igaz, már 
a MAC sem a hazai pontvadászatra, 
hanem a szlovák Extraligára készül. 
Éppen ezért talán még nagyobb 
presztízzsel bírt a mérkőzés, melyet 
az Erste Liga tavalyi bajnoka, vagyis 
a MAC nyert 3-2-re. 
A mérkőzés után Hannu Järvenpää, 
a Fehérvár AV19 vezetőedzője a 
következőket nyilatkozta a klub 
honlapjának: „Ezt a találkozót táma-
dásban és védekezésben is elveszítettük. 

Bravúros döntetlent ért el első hazai bajnokiján az 
Alba Fehérvár KC. Deli Rita együttese a klasszis lé-
giósokkal teletömött Kisvárdával 23-23-ra végzett. 
Működőképes tehát a klub által felállított modell, 
mely rutinos játékosaira és fiataljaira épül.

Nyáron rendesen bevásárolt a Kis- 
várda, mely a fehérváriakkal szemben 
homlokegyenest más játékos-  
politikát folytat. Ebből a szempontból 
is pikánsnak ígérkezett a 2018/19-es 
bajnoki szezon első hazai derbije. És 
ünnepinek is, mert a negyed évszá-
zaddal ezelőtti csapatot köszöntöt-
ték, mely 1992-ben kiharcolta az NB 
I-es tagságot. A Köfém SC megala-
pozta a klub későbbi sikereit.
Deli Rita együttese nem ijedt meg a 
nem kevesebb, mint kilenc légióssal 
érkező Kisvárdától és a bátor, össze-
szedett játék már az első félidőben 
kifizetődött: a fehérváriak tartották 
a lépést, sőt ha Gorsenyina időn túli 
szabaddobása beakad, döntetlennel 
fordultak volna az együttesek.
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

Fizikálisan óriási terhelésnek voltak 
kitéve a Deli-lányok: aprították őket 
rendesen, Mendy konkrétan annyi-
ra megsérült az arcán, hogy az öltö-
zőben kellett ápolni. A kiállítások, 
hetesek azonban el-el maradoz-
tak… „Voltak bosszantó esetek, amikor 
nem kaptunk emberelőnyt. Ilyenkor 
vettem egy nagy levegőt és próbáltam 
nyugodt, koncentrált maradni.” – em-
lékezett vissza a francia átlövő, aki 
a fordulás után sorozatban három 
gólt szerzett. 
Megnyugtató volt látni, hogy képes 
túlélni a holtpontot az Alba. Az elő-
ző szezonban sok pontot hullajtott 
el az együttes a hajrában, ezúttal 
azonban háromgólos hátrányt is 
képes volt villámgyorsan ledolgoz-
ni. Ehhez a csapategység mellett, 
kellett Nascimento is, aki hét góllal 
járult hozzá a sikerhez, ő dobta az 
egyenlítő találatot is a kisvárdaiak 
üres kapujába.
„Elégedett vagyok, egy nagyon erős 
Kisvárda ellen nyertünk egy pontot.” – 
értékelt Deli Rita vezetőedző. – „A 

csapat megdolgozott fizikálisan is a 
döntetlenért, büszke vagyok a lányokra. 
A szélső játékunk végig nagyon erős 
volt, szinte tökéletes. A védekezésünk 
agresszivitása, a labdaszerzések – 
ezekkel harcoltuk ki a döntetlent. A 
játékosok megmutatták, hogy lehet rájuk 
számítani, egy percig sem gondolták, 

hogy ezt a meccset elveszíthetjük. Jó 
úton haladunk!”
Az út következő, szombati állomása 
a tapasztalatgyűjtésre lesz jó, hiszen 
az Alba a Ferencvárossal játszik 
idegenben. Majd szeptember 22-én 
itthon az újonc egriek, az Eszterházy 
SC lesz az ellenfél. 

Hiába alakítottuk ki a helyzeteket, az 
ellenfél kapusa mindig jól látta a ko-
rongot és magabiztosan védeni tudott. 
A védekezőharmadban nagyon sok 
hibát vétettünk, és ennek meg kellett 
fizetnünk az árát. De az élet megy 
tovább, holnap újra edzünk, be kell 
gyakorolnunk azokat a jó szokásokat, 
amiket pénteken az első mérkőzésen 
szeretnénk látni, mert most már arra a 
találkozóra kell fókuszálnunk. Nem is 
kérdés, ez a vereség nagyon szorosan a 

földhöz szegez bennünket. Egy nagyon 
jó csapat ellen veszítettünk kemény 
meccsen. Ugyanakkor láttam, hogy a 
játékosaim egy része nagyon keményen 
dolgozott. Vannak rutinos és fiatalabb 
játékosaink, és ma a fiatalok nem álltak 
készen. De hosszú a szezon, majdnem 
hatvan mérkőzés áll előttünk, és hiba 
lenne részemről most pánikolni. Ma 
is megvoltak a helyzeteink, de nem 
tudtunk élni velük. A pénteki össze-
csapáson három dologra lesz szüksé-

günk: munkára, munkára és arra, hogy 
higgyünk magunkban.”
Pénteken tehát már tétre megy a 
játék, és jó lenne győzelemmel kez-
deni, ezzel is megadni az alaphangot 
többek között a szurkolóknak az 
egész szezonra. A Zágráb elleni mér-
kőzés 18.45-kor kezdődik, aki pedig 
nem tudja a helyszínen biztatni a 
Volánt, annak sem kell elkesered-
nie: a szekesfehervar.hu oldalon 
élőben lehet nézni a találkozót!
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Közvetít a város

Ioana Gaspar nyerte a Kiskút Ladies Opent Arattak az ARAK serdülői

Mostantól három fronton

Közben az Alba Fehérvár felnőtt csapata a szezonra készül, és Jordan Heath húsz pontjának is 
köszönhetően 91-67-re verte a Kecskemétet edzőmeccsen 

A fehérvári tornát egyesben Ioana Gaspar nyerte A lányok harminckettő, a fiúk huszonegy pontot vertek a második helyezett csapatra

SomoS zoltán

kaiSeR tamáS nemeth kRiSztián

SomoS zoltán

Székesfehérvár önkormányzatának a Dávid Kor-
nél Kosárlabda-akadémia Alapítvány és az Alba 
Regia SC között több hete húzódó konfliktusban 
nincs hatásköre, hiszen egy magánalapítvány-
ról és egy sportklubról van szó. A székesfehér-
vári kosárlabdasport legnagyobb támogatója-
ként azonban javaslatokat fogalmaztak meg a 
felek felé.

A város, ahogy az önkormányzat által 
kiadott közleményből kiderül, azt 
kéri, hogy a most kezdődő bajnoki 
idényben a felek mindenben segítsék 
egymást, amire a gyermekek és a szé-
kesfehérvári kosárlabda fejlődésének 
érdekében szükség van. Kérik az Alba 

A román Ioana Gaspar sikerével ért véget a Kis-
kút Ladies Open tizenötezer dollár összdíjazású 
női tenisztorna. Gaspar a döntőben két játszmá-
ban győzte le a magyar Lukács Vandát.

A Kiskút Ladies Open fináléját jól 
kezdte Lukács Vanda, aki előbb 
4-1-re, majd 5-3-ra is vezetett. Ioana 
Gaspar azonban nem adta fel az 
első szettet sem, és fordított: négy 
gémet nyert zsinórban, 7:5 arány-
ban hozta ezzel az első játszmát. 
A második elején 3-3-ig tudta 
tartani a lépést Gasparral Lukács, 
akiből saját bevallása szerint is 
sokat kivett a szombati elődöntő, 
amikor is az első kiemelt orosz 

Fölényesen nyerte a serdülő csapatbajnokságot 
az ARAK Utánpótlás-akadémia. A Bregyóban a 
felnőtt mezőny is versenyzett, a házigazdáknál 
sok volt a hiányzó, meg kellett elégedniük az 
ötödik hellyel.

Meglehetősen komoly előnnyel 
nyerték a fehérváriak a serdülő 
csapatbajnokságot. Ráadásul ezt 
újra hazai környezetben tehet-
ték, hiszen a fehérvári egyesület 
ötödik éve ad otthont a csapat-
bajnokságnak, köszönhetően 
a kimagasló személyi és tárgyi 
feltételeknek. Az ARAK Után- 
pótlás-akadémia összesítésben 
256 ponttal zárt az élen.

A válogatott mérkőzések miatti szünet-
ben is zajlott az élet a MOL Vidinél. A 
csapat javában készül az Európa-liga 
jövő héten esedékes rajtjára.

Kovácsik Ádám, Kovács 
István, Pátkai Máté, Fiola At-
tila, Paolo Vinícius és Tamás 
Krisztián a magyar, Boban 
Nikolov a macedón, Stopira 
pedig a zöld-foki-szigeteki vá-
logatottal készült és játszott 
a múlt héten tétmérkőzése-
ket, így foghíjas keret edzett 
Marko Nikolics irányítása 
alatt Sóstón. Pedig a leg-
mozgalmasabb és legsűrűbb 
időszak vár a MOL Vidire. 
Hétvégén folytatódik a baj-
nokság (a Puskás Akadémia 

Bérletek ajándékba
Kedden a Városházán fogadta Cser-Palkovics András polgármes-
ter a MOL Vidi FC bajnokcsapatát, szerdán pedig ő látogatott 
el a Vidi Shopba, hogy az önkormányzat nevében ötven bérletet 
vásároljon az Európa-liga-csoportkör mérkőzéseire. A belépőket 
a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ lakói és nevelői kapják. 
Vannak, akik a kedvező bérletkonstrukciót sem tudják megvásá-
rolni, ezért döntött a város vezetése a gyermekotthon támogatása 
mellett hatszázezer forint értékben, ami az utaztatást is magában 
foglalja. 
A klub folyamatosan értékesíti az Európa-ligára szóló bérleteket, 
sőt már a londoni Chelsea-Vidi meccsre szóló vendégjegyeket is 
megvehetik a fehérvári szurkolók.
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„Nemcsak az összetettet, hanem külön a 
fiúk és a lányok versenyét is megnyer-
tük. Kitűnően szerepeltek a rúdugróink 
a fiúknál, dobóink mindkét nemnél és 
nagyon jó sprintereink is vannak.” – ér-
tékelt Hirt Károly, az ARAK elnöke. 
A felnőtt csapatbajnokságon szokás 
szerint a tatabányaiakkal alkottak 
egy formációt – a Pannon Duót – a 
fehérváriak. Sajnos több kulcs- 
ember is hiányzott: a 400 gáton 
egyeduralkodó Mátó Sára betegség-
gel küszködött, a rúdugrás magyar 
bajnoka, Siskó Zsófi műtét előtt 
állt. Utóbbi edzője, Skoumal Péter 
pedig – aki műveli is a sportágat – 
Katarban vállalt edzői munkát. A 
Pannon Duó az ötödik helyen zárt a 
felnőtt csapatbajnokságon.

Kant győzte le. Gaspar végig 
higgadt és koncentrált maradt, 6:3 
arányban hozta a második szettet, 
ezzel pedig a Kiskút Teniszklub 
második nemzetközi női tornáját a 
román hölgy nyerte meg. 
„Nem volt könnyű számomra ez az 
egy hét, hiszen nagyon jó játékosokat 
kellett legyőznöm. Az ellenfeleim nagy 
része szinte még junior korú volt. 
Nagyon gyorsak voltak, de nagyon 
élveztem a játékot ellenük. Vanda a 
döntőben nagyon jól kezdett ellenem, 
de próbáltam a saját játékomat játsza-
ni. Nem volt könnyű, de küzdöttem az 
utolsó pillanatig. Működött, nyertem, 
boldog vagyok!” – értékelt a finálé 
után az értékes világranglista-pon-
tokkal gazdagodó Ioana Gaspar.

Regia Sportcsarnokot üzemeltető és a 
felnőtt csapatot működtető Alba Regia 
SC-t, hogy a megfogalmazott cél jegyé-
ben, ha van rá lehetősége, biztosítson 
teremidőt továbbra is az alapítvány 
számára. Javasolják, hogy az után-
pótlás-nevelés rendszerének jövőbeli 
kialakítása érdekében álljon fel egy 
munkacsoport, amely megvizsgálva 
az összes szakmai, jogi, pénzügyi kér-
dést, javaslatokat tud megfogalmazni a 
szervezetek optimális működéséhez és 
együttműködéséhez. A város közle-
ményében az áll, hogy a két szervezet 
vezetője elfogadta a javaslatokat és 
hajlik az együttműködésre, így talán 
hamarosan érdemi megoldás születhet 
a senkinek sem jó konfliktusban.

lesz az ellenfél szombaton 
Felcsúton), hamarosan indul 
a Magyar Kupa (szeptember 
23-án Cigándon játszanak a 
piros-kékek), és amit aligha-
nem mindenki a legjobban 
vár: jövő csütörtökön este 
kilenckor a fehérorosz BATE 
Boriszov ellen az Európa-liga 
csoportkörében is pályára lép 
a magyar bajnok! 
A tripla terhelés mostantól 
még inkább megköveteli a bő 
keretet, ennek megfelelően 
már a csapattal edz a két friss 
szerzemény, Georgi Mila-
nov és Armin Hodžić. Varga 
Józseftől viszont elköszöntek 
– bár hamar viszontláthatjuk, 
hiszen a szombati ellenfél 
Puskás Akadémia szerződtet-
te a középpályást.
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A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 15-től 21-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: 
Schéda Zoltán

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. 16. Vasárnap 2018. 9. 17. Hétfő 2018. 9. 18. Kedd 2018. 9. 19. szerda 2018. 9. 20. CsütörtöK 2018. 9. 21. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

10:10  Tudósítások, riportok a 

Grundfos Családi Nap 

helyszíről. Riporter: 

Sasvári Csilla

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

13:10 Tudósítások, riportok 

az Elektromos Autók 

Napja helyszínéről. 

Riporter: Kiss György

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka. 

18.10  Sport műsor

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: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10 Természetesen 

egészségesen Vendég: 

Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk a 

HEROSZ Fehérvári 

Állatotthon lakóinak.

Vendég: Krepsz Gyöngyi

13:10 Műsorvezető: 

IszkádiErika

            Vasárnap délután 

hangulat vendégekkel 

öt órában

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. 15. 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: 
Germán Márton

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: 
Germán Márton

18:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

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

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

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 
rösszefoglalóSzerkesztő: 
Germán Márton

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Germán Máton

19:00  Női szekció
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

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: 
Schéda Zoltán

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: 
Germán Márton

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

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

Szerkesztő: 
Germán Márton

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: 
Germán Máton

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: 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40 Kressz percek – 

Ábrahám Csaba
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


