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Választókerületi programok
Lakossági fórum
Szeptember 30-án, hétfőn 18.30-ra
lakossági fórumra várják a 7. számú
választókörzet lakóit a Bory Jenő
Általános Iskolába. A fórumon
jelen lesz Cser-Palkovics András
polgármester, Farkas László önkormányzati képviselő, Bozai István
városgondnok, Kovács Zsolt rendőr
alezredes, városi rendőrkapitány,
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda és
Laczi Péter, a Városüzemeltetési és
Közműellátási Iroda vezetője.

Közösségi programok
Aszalvölgyi focikupa: szeptember 28-án, szombaton rendezik a VIII. Aszalvölgyi Focikupát
a Túrózsáki úti szabadidőparkban. Az iskolás
csapatok délelőtt 9 órakor kezdik a versengést.
Vasútkörnyéki egészségnap: szeptember
28-án, szombaton a VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak 9 és 13 óra között.
A felsővárosi tájház avatása: szeptember
28-án 15 órakor avatják fel a Kertalja utcában
létrehozott felsővárosi tájházat.
Csapó utcai családi nap: szeptember 29-én,
vasárnap 10 órától a Csapó utcai játszótérnél
várják a családokat. Többek között helyi
futballtorna is lesz.
Béke téri pokrócpiknik: szeptember 29-én,
vasárnap 15 órától Fehérváron másodszor
tartanak pokrócpikniket a Kodály iskola
melletti területen.
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Kezdődhet a százhúszezer facsemete ültetése!
Kovács Szilvia

Erdőtelepítésről, út- és bölcsődeépítésről is
döntött pénteken a képviselő-testület. A ciklus
utolsó ülését tartotta Székesfehérvár közgyűlése.

A közgyűlés elején néma főhajtással emlékeztek meg a képviselők a
nemrég elhunyt Horváth Gáborról, a
Videoton legendás labdarúgójáról.
Az ülésen döntés született a déli
összekötő út megépítéséről: a munka
a tervek szerint jövőre kezdődhet el.
„Hosszú évtizedek óta az első új út építését jelenti ez Székesfehérváron. A déli
városrészben fontos gyűjtőutak összekötésével új közútrendszer alakulhat ki,
mellyel jelentősen csökkenhet a Horvát
István, a Széchenyi és a Mártírok út
forgalma. Az engedélyeink megvannak,
a kivitelezésről szóló közbeszerzési
eljárást is ki tudtuk írni.” – mondta el
lapunknak Cser-Palkovics András
polgármester.
A napirend tárgyalásakor a képviselők elfogadták Márton Roland
azon javaslatát is, hogy az önkormányzat kezdeményezze, hogy az
M7-es autópálya várost elkerülő szakasza a déli összekötő út megépítéséig díjmentesen használható legyen.
Döntés született közel százhúszezer
fa ültetéséről is, mely még idén
novemberben megtörténik Székesfehérváron. Erre több mint ötvennégymillió forint saját forrást biztosít a
város.

Közös eredmények, közös lehetőségek
Rába Henrietta
A lakossággal közösen szeretné Székesfehérvárt magasabb szintre
emelni a Fidesz. A párt öt fejezetből álló programját Cser-Palkovics
András polgármesterjelölt ismertette hétfői sajtótájékoztatóján.

Az előző kilenc év munkáját szeretné folytatni
Cser-Palkovics András, a Fidesz polgármesterjelöltje
és csapata, a Fidesz jelöltjei. Mint mondja, a képviselőjelöltekkel és a fehérváriakkal együttműködve
magasabb szintre kívánja emelni Székesfehérvárt.
A már letett alapokra építkeznének: „Az eddigi eredmények közösek és a lehetőség is közös, hogy magasabb
szintre emeljünk a városban sok területet, és ott olyan
megoldásokat kínáljunk, amelyek a régi történelmi várost
egyben modern, huszonegyedik századi várossá emelik.”
Öt területen határozták meg vállalásaikat. Ezekben

vannak elvi és gyakorlati programpontok is: „Az
a rengeteg ötlet, javaslat, vélemény, amit a fehérváriaktól kaptunk lakossági fórumokon, fogadóórákon, az
utcán vagy éppen közösségi médiafelületeken, mind
segítségünkre volt programunk kidolgozásában. Ezeket
összevetettük azokkal a szakmai programokkal, stratégiákkal, amikkel a város rendelkezik, és természetesen a
rendelkezésre álló forrásokkal is.” – mondta Cser-Palkovics András.
A polgármesterjelölt szerint mindenkit részesíteni
szeretnének az eddigi gazdasági sikerekből. Így
például 2020-tól a kórházban minden fehérvárinak biztosítanának CT- vagy MR-vizsgálatra
egy hónapon belül időpontot. Vonzóvá tennék a
közösségi közlekedés tarifarendszerét, folytatnák a
belváros rekonstrukcióját, a rendelő-, bölcsőde- és
óvodafelújításokat.

Kiemelt szerep a közbiztonságnak
A belváros közbiztonságának erősítését
szeretné elérni Tóth András, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület képviselőjelöltje. A lovasszobor rongálása és a pláza előtti
verekedés is erre hívja fel a figyelmet a
jelölt szerint: „Lényegesen nagyobb hangsúlyt

kéne fektetni a közterület-felügyeletre!” A
képviselőjelölt elmondta, a Szövetségben
Fehérvárért Egyesület programjában
kiemelt szerepet kap a közbiztonság
kérdése, a közterület-felügyelet erősítése, a
polgárőrszolgálat jelenléte.

Hatszorosára nőtt a térfigyelő kamerák száma
Az elmúlt napokban három közfigyelmet felkeltő bűneset
is történt Székesfehérváron, melyek tetteseit már felderítették a rendőrök. Ebből kétszer a térfigyelő kamerák
felvételei és a közterület-felügyelők segítették a munkát.

Számos példa volt már a rendőrség és a
közterület-felügyelet eredményes együttműködésére. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy folyamatosan csökken a városi
bűnesetek száma, és a nyomozást segítő
kamerafelvételeknek és lakossági bejelen-
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téseknek köszönhetően eredményesek a
felderítések.
Székesfehérvár önkormányzata folyamatosan dolgozik saját eszközeivel is a
közbiztonság erősítésén. Míg 2010-ben
huszonnégy, addig napjainkban százötvenegy térfigyelő kamera működik a városban,
illetve a korábbi tízhez képest huszonnégy
közterület-felügyelő (közülük tizenkét fő a
kameraközpontban) dolgozik a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában. (Forrás: ÖKK)
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A ciklus utolsó közgyűlésén a polgármester megköszönte a képviselőknek a városért végzett
ötéves szolgálatot

A DK egyik képviselőjelöltjéről,
Csabai Béláról az elmúlt hetekben
kiderült, hogy a Székesfehérvári
Törvényszék jogerősen eltiltotta a
gazdasági társaságok vezetésétől. A
Fidesz székesfehérvári szervezete
közleményben tájékoztatott arról,
hogy a frakciójuk a közgyűlésen
határozati javaslatot nyújt be, mely
szerint Székesfehérvár Önkormányzata éljen felterjesztési jogával: a
közgyűlés kezdeményezze, hogy
a jogalkotó törvénymódosításban
rendelkezzen arról, hogy képviselő-

jelöltté váláskor a jelölt tegyen nyilatkozatot, fennáll-e vele szemben
a törvényben leírt méltatlansági ok.
Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Egy ötven-hatvan gyermek ellátását biztosító új bölcsőde létesítéséréről is szó esett az ülésen, erre
pályázatot nyújt be Székesfehérvár. Az új bölcsőde az Úrhidai út mellett épülne önkormányzati ingatlanon. Több intézmény
nevének módosításáról is tárgyaltak a képviselők.

A kompenzációs és a nemzetiségi listák jelöltjei
A választási kampány második szakaszában a polgármester-jelöltek és az egyéni képviselőjelöltek múlt heti bemutatkozója után nézzük, kikkel találkozhatunk a választáson
induló szervezetek pártlistáján! Ezenkívül felsoroljuk a
nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölteket is.

A kompenzációs listák jelöltjei
Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért
Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki
Magyarországa Mozgalom; Momentum Mozgalom;
Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt
Dr. Márton Roland, Ráczné Földi Judit, Barlabás
András, Fazakas Attila Levente, Szabó László, Dr.
Mihályi Mónika, Tóth Nóra Timea, Rédei Norbert,
Vertig Csaba, Csabai Béla, Dr. Várnagy Emese,
Lángfalvi Attila Károly, Szabó Gábor, Németh László, Fülöp Zsolt Gyula, Dr. Kerkuska László, Dévai
Nándor Csaba, Pintérné Varga Anna Mária
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
Dr. Cser-Palkovics András, Róth Péter, Mészáros
Attila, Brájer Éva, Dr. Horváth Miklós Béláné, Molnár
Tamás, Dr. Dienesné Fluck Györgyi Mária, Csanády
László, Dr. Mikola József János, Földi Zoltán, Horváth Miklós Csaba, Patik Ferenc, Soós Attila Lászlóné, Bori Zsuzsa, Prekrit Judit, Lengyel Mihályné,
Molnár Ferenc László, Mohos László Béla
Szövetségben Fehérvárért Egyesület
Horváth-Tancsa Ágnes Izabell, Csány Attila, Tóth
András, Halász Róbert, Szücs Sándor, Csákvári
Angelika, Langmár Bettina, Botos Gergő, Kövecses
Dávid Zoltán, Éliás Beáta, Botos Kincső Lilla, Végh
Annamária, Bernáth Tamás, Horváth Lénárd
Válasz – Független Civilek Fehérvárért Egyesület
Juhász László, Kónyi-Kiss Botond, Dr. Boór Ferenc
Béla, Fehér Edit Veronika, Mezővári Balázs, Tóth
Szilvia, Márkus Klára, Vitézné Bán Tímea, Sajó Mária

Erzsébet, Tornyai Péter, Mikuska Barbara, Kelemen
Gábor, Nagy Gáborné, Skultéti András

Nemzetiségi jelöltek
Magyarországi Horvátok Szövetsége
Bálint Károly, Jakubek Tiborné, Nagy István
Bem Egyesület
Orbán Ilona, Harko Marek Roman,
Solymossy Zoltánné
Verband Der Deutschen Selbstvw
Schneider Éva, Horváth György, Jelinek István
Józsefné, Szikoláné Feczkó Éva, Bakos Krisztina,
Lánczosné Sági Ágnes Ilona
Örmény Kulturális és Információs Központ Egyesület
Gevorkjan Szuzanna Levonovna, Kazarjan Knar
Aszaturovna, Gevorkjan Levon Szandrojevics
Lungo Drom
Horváth Márió, Károlyi Attila, Kolompár Roberto,
Lakatos Edit, Kolompár László,
Lakatos Anikó, Kolompár Ernő
Nemzeti Roma Összefogás
Kolompár Rómeó, Horváth Károly, Horváth Károly,
Halmai Zoltán
Firosz
Jónás Eszter, Oláh Mária, Lakatos Tímea, Lakatos
Gabriella, Kolompár Vanda
Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület
Sándorovits Fanni Ibolya, Sándorovits László Pál,
Csepeli Attila Gyula, Sándorovits László, Sándorovits Tamás
Csongrád Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete
Najgyenov Vlagyiszlav, Schur Alekszandr, Faragó
Galina Nyikolajevna
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Tizennyolc és fél milliárdból fejlesztett a Denso
A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta, Látrányi Viktória

Szincsák Attila, a Denso Gyártó
Magyarország Kft. pénzügyi, stratégiai és kereskedelmi vezetője az
átadáson hangsúlyozta, hogy az
autóipar az elmúlt száz év talán
legnagyobb horderejű változásán
megy keresztül, és erre készen
kell állnia a cégnek. Az elmúlt
két évben olyan kapacitásintenzív beruházásokat hajtottak végre, melyekkel választ tudnak adni
a változásokra. Közel tizennyolc
és fél milliárd forintból épült meg
a tizenhétezer négyzetméteres
új logisztikai csarnok, amihez
másfél milliárd forint vissza nem
térítendő támogatást kapott a cég
a kormánytól.
„A keletről érkező beruházásoknak
nagy szerepük volt a magyar gazdaság dimenzióváltásában.” – fogalmazott Szijjártó Péter a logisztikai
központ átadóünnepségén. A
külgazdasági és külügyminiszter
emlékeztetett arra, hogy a magyar
kormány keleti nyitása nem volt
véletlen, hiszen a legmodernebb
technológiákat kifejlesztő, azokat

Fotó: Simon Erika

A világ harmadik legnagyobb autóipari
beszállítója a Denso, mely harmincöt
országban van jelen. Magyarországon
több mint négyezer embernek ad munkát.
A tizenhétezer négyzetméteres új csarnok
kormányzati támogatással valósult meg
Székesfehérváron közel tizennyolc és fél
milliárd forintból.

Ünnepi pillanatok: pénteken adták át a Denso új logisztikai központját Székesfehérváron

elsőként alkalmazó nagy távolkeleti cégek egyre nagyobb európai gyártási kapacitásra tesznek
szert, erre jó példa a Denso fehérvári beruházása.
Az avatáson Cser-Palkovics András polgármester arról is szólt,
hogy nemcsak több mint húsz
éves közös múltja van a Densónak

és Székesfehérvárnak, de szép
jelene és szép közös jövője is. A
város iparának fejlődését mutatja,
hogy míg 2010-ben kilencmilliárd
forint volt a város iparűzésiadóbevétele, tavaly ez meghaladta a
tizennyolcmilliárd forintot.
Cser-Palkovics András hangsúlyozta: az iparral együtt a

környezetnek is fejlődnie kell,
beleértve a közlekedési infrastruktúrát is. A polgármester
ismertette, hogy az Auchan
melletti körforgalom kapacitásbővítése kapcsán fontos döntés
született, a tervezés a végéhez
közeledik és az engedélyeztetés
is meg fog történni.

Sikeres a magyar gazdaság dimenzióváltása
Látrányi Viktória

„Székesfehérvár mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik
fellegvárává vált. Nem véletlen,
hogy az itt működő vállalatok
folyamatosan bővítik a termelési
vagy éppen a fejlesztési kapacitásukat. Ennek nyilvánvalóan több
oka van. Először is logisztikai
szempontból Székesfehérvár
talán a legjobb helyen lévő város
Magyarországon. Közel van
Budapesthez, jók az infrastrukturális adottságai, a munkaerő-utánpótlás szempontjából is
kifejezetten remek helyzetben
van.” – fogalmazott Szijjártó
Péter, hozzátéve azt is, hogy
a Magyarországon létrejött
nagyberuházások kilencven
százaléka a vidéki települé-

Fotó: Kiss László

„Ma már a magyar gazdaság tudja
felmutatja a leggyorsabb növekedési
ütemet Európában.” – fogalmazott
Szijjártó Péter, kiemelve, hogy a nemzet
teljesítménye a helyi közösségek
teljesítményéből áll össze. A magyar
gazdaság megerősödésében pedig a
vidéki városok és a helyi közösségek
egyre nagyobb szerepet játszanak az
elmúlt években. A külgazdasági és külügyminiszter múlt pénteken a Fehérvár
Televízió Köztér című műsorának volt a
vendége.

Szijjártó Péter kiemelte: érdekünk, hogy tudás által generált növekedés legyen a gazdaságban

sekhez köthető. A megyei
jogú városok kifejezetten
erősen szerepelnek, Székesfehérvár pedig az élmezőnyben van.
Az adatok alapján az is
elmondható, hogy Magyarország tudhatja magáénak
a leggyorsabb növekedési
ütemet Európában: „A gazdaságpolitika, a helyi közösségek
teljesítménye és a vállalkozások
bátor döntései adják azt a teljesítményt, amellyel Magyarország
most Európa-bajnoki teljesítményt nyújt.” – fogalmazott a
miniszter.
2010 óta javult a versenyképessége az országnak. Bár
lakosságszámban a kilencvenkettedik helyen állunk a
világban, az exportteljesítményünkkel a harmincnegyedikek vagyunk. Ezzel hazánk
azon harmincöt ország közé
tartozik, amely képes százmilliárd euró fölött exportálni egy
adott esztendőben.
„Sikeres a magyar gazdaság
dimenzióváltása. Egy termelésorientált gazdaságból átváltunk
egy fejlesztésorientált gazdasággá,
ahol a technológiai színvonal, a
kutatás-fejlesztés aránya, a hozzáadott érték folyamatosan nő. ” –
hangsúlyozta Szijjártó Péter.
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Wathayra emlékeztek

Tizenötmillió búzaszem

A HETILAP

Négyszázötvenegy éve
született Wathay Ferenc
egykori vicekapitány,
akinek nevéhez kötődik
Székesfehérvár 1601-es
visszafoglalása a töröktől.
A kapitány szobránál
tartott megemlékezés
után a Wathay Ferenc
Bajtársi Egyesület ünnepi
közgyűlésén adták át a
Wathay-emlékérmet, amit
az egyesület érdekében
végzett munka elismeréseként Pálmai Dénes,
Olasz Zoltán és Péter Ernő
nyugállományú ezredesek
vehettek át. (Forrás: ÖKK)

Vakler Lajos

Ismét megrongálták a lovasszobrot
A térfigyelő kamerának köszönhetően már meg is van a tettes

Kovács Szilvia
Szombat éjjel megrongálták a Városház téri
lovasszobrot. A 10-es huszárok emlékművének megcsonkítóját rögzítette az önkormányzat által telepített térfigyelő kamera.
A rendőrségi felhívást követően az elkövető
feladta magát: gyanúsítottként hallgatták ki
a székesfehérvári rendőrök.

Pátzay Pál 10-es huszároknak
emléket állító Városház téri szobrát
vasárnapra virradóra ismét megrongálták. A talapzatra és a lovasszoborra felmászva törte le a tizenkilenc éves S. Richárd a huszár jobb
karjában tartott kard végét.
2013-ban már történt hasonló
eset, akkor is és most is előkerült
a hiányzó rész. Így nagyjából

egy hónapot vesz majd igénybe
a javítás: „Vissza kell hegeszteni,
majd cizellálni, hogy olyan legyen
a felület, mint az eredeti. Ezután
egy patinázási folyamat következik,
hogy a zöldes-feketés színt elérjük.”
– mondta el lapunknak Kocsis
Balázs szobrász-restaurátor.
Az ügyben a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság rendelt el
nyomozást. Az önkormányzat
Közterület-felügyelete által
működtetett térfigyelő kamera
rögzítette az eseményeket. A
felvételek alapján a rendőrség
felhívást tett közzé, melynek köszönhetően a fiatal férfi feladta
magát, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki rongálás
vétség elkövetése miatt.

Új trükkök a termékbemutatókon
Gáspár Péter
A kiszolgáltatottabb fogyasztókat célzó
árubemutatókkal kapcsolatos trükkökre is
felhívta a figyelmét a Belvárosi Nyugdíjasklub tagjainak Ulcz Miklós, a Székesfehérvári Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi
Osztályának munkatársa. A Hiemerházban, az Alapítvány a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelemért szervezésében létrejött előadás megtartását Szabó-Bakos
Györgyné kezdeményezte.

Megnőtt a kiszolgáltatottabb
fogyasztókat célzó árubemutatókkal kapcsolatos fogyasztói panaszok száma: „Nagyon
fontos, hogy az emberek tisztában
legyenek a fogyasztói jogaikkal,
annál is inkább, mivel manapság
hatalmas a kínálat mindenféle
termékből, mindenféle országból,
és különös veszély leselkedik a
kiszolgáltatott fogyasztókra. Erre
hívja fel a figyelmet az előadás,
amit az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért szervezett.” – mondta el lapunknak
Szabó-Bakos Györgyné.
A pórul járt, becsapott idősek
szinte kivétel nélkül hasonló
körülményekről számolnak
be: egészségügyi vizsgálatra invitálják őket, majd egy
viszonylag „súlyos” diagnózist

közölnek, melyre megoldást kizárólag egy több százezer forint
értékű eszköz megvásárlása
jelenthet. Jellemző továbbá,
hogy a tizennégy napos elállási
jog fogyasztói érvényesítését
különböző kifogásokra – leginkább a hiteligénylési folyamat
megindítására – hivatkozva
jogszerűtlenül megtagadják.
Ulcz Miklós, a Székesfehérvári
Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának munkatársa
elmondta, hogy különösen
fontos felhívni a nyugdíjasok figyelmét az úgynevezett
„ingyenes egészségfelmérések”
veszélyeire. Kiemelte, hogy az
idősebb korosztályt gyakran
keresik meg telefonon vagy
személyre szóló meghívóval,
és invitálják őket ingyenes
egészségügyi vizsgálatra. Ezek
keretében egyfajta invazív
vizsgálatot végeznek, majd
súlyos diagnózist közölnek.
Rögtön „megoldást” is kínálnak a problémákra rendkívül
drága termékek formájában.
„Van, aki bedől ezeknek, ezért jó,
ha tisztában vagyunk vele, hogy
az ilyen vásárlásoktól tizennégy
napon belül el lehet állni, vissza
lehet vinni a terméket.” – hangsúlyozta Ulcz Miklós.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke az eseményen jelképesen elsőként
adta át Tusnádfürdő polgármesterének, Tibor
Albertnek, mint a Kárpát-medencei magyar
lakta területek képviselőjének az egy kilogramm
nemzeti színű szalaggal átkötött lisztet.

Hétvégén csatatéri sokadalom!
Tizedik alkalommal rendezik meg Pákozdon a Honvédfesztivált. Az 1848. szeptember 29-i pákozdi csata emléke
előtt tisztelgő programsorozaton megelevenednek a
százhetvenegy évvel ezelőtt történt események, valamint az
érdeklődőknek lehetőségük lesz a honvédelemmel és az abban aktív szerepet vállalókkal való találkozásra. Az esemény
fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A programsorozat a hagyományokhoz híven
szeptember 23-án Székesfehérváron, az
általános iskolások részére szervezett honvédelmi csapatversennyel kezdődött, amit
országos hadijáték, számháború követett a
KEMPP-ben. A hét folyamán voltak honvédelmi vetélkedők, járőrverseny és módszertani bemutatók is az emlékparkban.
Szombaton szintén az emlékparkba, a Csatatéri sokadalom mellett honvédelmi, kato-

nai hagyományőrző és családi napra várják
a látogatókat. A nap folyamán a különböző
hadtörténeti korszakok elevednek meg hagyományőrzők segítségével. A sokadalomban helyet kap a katonai és a könnyűzene
is, mindezek mellett lesz légpuskalövészet,
kézigránátdobás, egyensúlyozó pálya,
lézeres céllövészet, vívásszimuláció, Raptor-lézerharc, a kisebbeknek pedig tüzér- és
gyalogoskiképzés. A nagyobbakat I. világháborús témájú filmekkel várják: Zsalakó
István 12 Pokol és Burján Zsigmond Csak
még egyszer előre! című filmjeit vetítik.
A programok helyszíne megközelíthető
a Pákozd Szúnyog-szigeti bekötőúton, a
kijelölt parkolókból pedig gyalogosan. A
fesztiválról további információ a kempp.hu
oldalon olvasható.
(Forrás: ÖKK)

Térinformatika a régészetben
Kovács Szilvia
Lézerszkenner, geofizika a régészetben – innovatív térinformatikai fejlesztésekről tartottak
kétnapos konferenciát Gorsiumban. Az országos
rendezvényen számos témáról egyeztettek a
szakemberek.

Kétnapos konferenciára hívta a
térinformatikusokat, régészeket a
Szent István Király Múzeum Gorsiumba. A 2016-ban Kecskeméten
indult sorozat célja, hogy bemutassa a terület fejlődését, és lehetőséget biztosítson a szakemberek
tapasztalatcseréjére. A múzeumban
már folyik a háttérmunka, hogy
hamarosan online felületen a látogatók számára is elérhetővé tegyék
tárgyrekonstrukcióikat, a feltárás
során készített animációkat, videó-

kat, háromdimenziós fotókat.
„A múzeumban évek óta rendszeresen használjuk a feltárásainkon, a
dokumentációt szinte most már kivétel
nélkül ezeknek a technológiáknak a
segítségével hajtjuk végre. Ez gyorsabb, pontosabb, nem utolsósorban
látványosabb is, ha be kell mutatni a
nagyközönség számára.” – mondta el
lapunknak Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum
megbízott igazgatója.
A modern térinformatikai eszközök a város múltjának is részletesebb, pontosabb megismerését és
látványosabb bemutatását teszik
lehetővé – mondta a konferencián
Székesfehérvár polgármestere. A
szakmai találkozón elméleti előadásokon és terepgyakorlaton vehettek
részt a szakemberek.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A Megyeházán találkoztak a Magyarok Kenyere program résztvevői. A Magyarok Kenyere – tizenötmillió búzaszem elnevezésű
jótékonysági kezdeményezés azzal a céllal jött létre, hogy a
Kárpát-medence magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti
összefogással a határon innen és túl élő rászoruló magyar
gyermekek ellátására adományozzák.

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke köszönetét fejezte ki a gazdáknak,
hogy idén a felajánlók száma tovább nőtt:
összesen kétszázhat gazda húszezer kiló búzát
adományozott, melyből tizenháromezer kiló
liszttel segítették a Kárpát-medencei és a hazai
rászorulókat.
Varga Imre István, a Nemzeti Agrárkamara
Fejér megyei elnöke az önzetlen segítő összefogást emelte ki, melynek sikere a gazdákban
rejlik.
A magyar gazdák terméséből immáron lisztté
váló adományokat a gyermekek világnapját
megelőző napon, szeptember 19-én jelképesen
is átadták a rászoruló gyerekek képviselőinek.

Nagy szerepet kap a térinformatika a régészeti feltárásokban

Parkoló és sportpálya is épül
Somos Máté
Munkálatok kezdődnek a Vízivárosi Általános
Iskola udvara és a Budai út 94-es számú épület
között. A közterület teljes felújítása a cél, de
parkoló és sportpálya is épül.

Komplex, százmillió forintos beruházás vette kezdetét, a felújítás a
környék fejlesztésének utolsó idei
lépése.
„Végre ezt az eddig rendezetlen területet is hasznosítani tudjuk! Azt hiszem,
amikor elkészül a beruházás, a vízivárosiak álma valósul itt meg. Hiszen a
megújult teret birtokba vehetik a sportolni vágyók, kibővül a parkoló is, és
azok sem csalódnak, akik az árnyas fák
alatt pihennének, hiszen alkalmas lesz
erre az új sétány.” – sorolja Horváth
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Határon túli diákokat segítenek

Miklósné, Víziváros önkormányzati
képviselője.
Még ebben az évben megépül a
sportpálya, kialakítják a parkolókat
és novemberben elültetik a nagy
körméretű fákat is a jelenlegiek
mellé. A játszótérre a kombinált
eszközöket, a játszóvárat illetve
a padokat jövő tavasszal telepítik
majd a Városgondnokság szakemberei. A parképítés is ekkor lesz.
Az új közösségi tér egy részét a
helyi iskolaépület udvarából nyerik.
Az iskola ugyanis sokkal kisebb
intézmény lett, mint amikor azt
eredetileg tervezték. Így az udvara
is kihasználatlan, területe érdeksérelem nélkül csökkenthető, és az
ezzel felszabaduló részt visszakaphatják a környéken élők.

László-Takács Krisztina
Székesfehérvár is hozzájárul a határon túli diákok magyar nyelvű
oktatásának segítéséhez. Legutóbb Felvidéken, Gúta községben
jártak a Magyar Iskolaválasztási Program támogatói, ahol négy
alapiskola összesen hatvanhét diákjának adtak át ösztöndíjat.

A másfél évtizede indult program célja, hogy
a határon túl élő magyar családok közül minél
többen válasszák a magyar nyelvű oktatást
gyermekeiknek, megőrizve ezzel anyanyelvüket
és erősítve a kötődést a magyarok közösségéhez.
Sok támogató csatlakozott a kezdeményezéshez,
Székesfehérvár önkormányzata is hosszú évek
óta segíti a nemes cél megvalósulását.

Ilyen lesz a vízivárosi szabadidőpark. A régóta hiányzó sportpályára, játszótérre, pihenőparkra és
újabb parkolókra már nem kell sokat várni, az építkezés egy jelentős része még az idei évben véget ér.

A legjobb matekosok kaptak ösztöndíjat
Két telekis diák vehette át idén a Gál tanár
úr-ösztöndíjat. A fiatalok kiemelkedő matematikai teljesítményükkel és a versenyeken való
aktív és eredményes részvételükkel érdemelték
ki az elismerést.

Látrányi Viktória

Nemrégiben Eleinte Magyarországnak fővárosa lévén címmel
tudományos konferenciával
emlékeztek Siklósi Gyula
régészprofesszorra. Régészek,
történészek, építészek osztották meg legújabb kutatásaik
eredményét Székesfehérvár
Árpád-kori szerepéről. A
Fehérvár Televízió rögzítette az

előadásokat, melyeket október
elsejétől hétről hétre műsorára
tűz.
Kedden esténként 20 óra 20
perctől tehát középpontba
kerül Székesfehérvár középkori történelme. A sorozat első
részében Petkes Zsolt régész
előadását láthatják, melynek
témája: Székesfehérvár kora
Árpád-kori temetői – egy
fejedelmi központ régészeti
emlékei.
A hétrészes sorozatot Burján
Zsigmond a Fehéredő múlt IV.
– Az utolsó szó jogán (Siklósi
Gyula emlékére) című filmje
zárja majd.

Újabb parkolók épülnek Királykúton
Gáspár Péter
Többek között a parkolás fizetőssé tételéről, a
Cserkész és a Mikszáth Kálmán utcát összekötő
lakótelepi út egyirányúsításáról valamint új
parkolóhelyek létesítéséről is szó volt azon a
lakossági fórumon, amit Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője hívott össze.

A képviselő elsőként a fizetős parkolásról kérdezte a királykútiakat:
„A lakónegyedben már a délelőtti órákban „csúcsra van járatva” a parkoló,
estére pedig kaotikussá válik a helyzet.
A lakosság egy része azt szeretné, ha
fizetőssé válna a parkolás, egy része
pedig a jelenlegi állapot fenntartását
szorgalmazza.” – mondta el Földi
Zoltán. – „A fórum célja az volt, hogy

elinduljon egy közös gondolkodás a
mindenki számára megfelelő megoldás,
a konszenzus irányába.”
A lakók nem támogatták azt az
elképzelést, hogy a Cserkész és a
Mikszáth Kálmán utcát összekötő
lakótelepi út egyirányúsítva legyen.
Azt viszont igen, hogy a játszótér
területéből egy kisebb részt elvéve
– a fákat megvédve – az autók
számára az útra merőlegesen alakítsanak ki parkolókat.
A képviselő jó hírrel is szolgált a
Királykúton élőknek: tizenhárom
új parkoló épül a Forgó utca elején,
a Királykút lakónegyed 1-8. előtt
pedig leaszfaltozzák a murvás
parkolókat.

A fiatal ösztöndíjasok

Fotó: Gáspár Péter

Fotó: Simon Erika

Gál József aranydiplomás matematika-fizika szakos középiskolai tanár
hivatásának tartotta a tehetséges
gyermekek támogatását és segítését.
Az ösztöndíjprogramot Gál tanár úr
özvegye, Gál Józsefné Gyalog Enikő
felajánlásából hozta létre a Székes-

fehérvár Fejlődéséért Alapítvány a
matematika területén elhivatott 8.
vagy 9. évfolyamos, székesfehérvári oktatási intézményben tanuló
diákok támogatására. Idén két
középiskolás diák kapott támogatást: Leipold Zóra és Mészáros
Máté a gimnázium hatévfolyamos
matematika irányultságú osztályának tanulói. Szaktanáraik értékelése
szerint kiemelkedően tehetségesek
és gyakran vállalnak szorgalmi
feladatokat. Az iskolai matematika-szakkör tagjai, számos matematikai verseny aktív résztvevői.

Az idei esztendőben százezer forintot ajánlott fel
a város. Deák Lajosné, a határon túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanácsnoka kísérte el
Székesfehérvár képviseletében Tárnok Balázst,
a Rákóczi Szövetség alelnökét és Petrovay László
programért felelős igazgatót Gútára, ahol a mintegy kétszáz ösztöndíjátadó ünnepség egyikét
tartották. Magyar nyelvű műsorral fogadták a
vendégeket a kisdiákok. A Rákóczi Szövetség
Magyar Iskolaválasztás Programja keretében
ebben a tanévben – Felvidéken, Kárpátalján,
Vajdaságban és Horvátországban, Erdélyben és
a Partiumban – mintegy kilencezer, gyermekét
magyar iskolába írató család részesül támogatásban.
(Forrás: ÖKK)

Tudományos sorozat a Fehérvár TV-ben
Október beköszöntével új tudományos
sorozat indul a Fehérvár Televízióban:
kedden esténként 20 óra 20 perctől
középpontba kerül Székesfehérvár középkori történelme.

Szabó Petra
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A túlzsúfolt parkolókra keresnek megoldást a környéken élők bevonásával
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Megújuló terek és parkok a belváros környékén
A HETILAP

Bácskai Gergely, Kurucz Tünde

Egy igazi közösségi hely

A néhány éve felújított Fő utca attól
különleges, hogy a barokk épületeket,
a modern szökőkutakat, a letisztult
vonalvezetésű padokat, kerékpártámaszokat fák, bokrok és virágágyások kötik
össze. Így egy stílusában különböző, de
mégis egységes, huszonegyedik századi
közösségi tér jött létre, ahol jó üldögélni,
beszélgetni vagy csak egy szusszanásra
megpihenni. De mi a helyzet azokban a
parkokban, azokon a tereken, amelyek
pár percnyi sétányira helyezkednek el a
történelmi belvárostól?

Cseh Jánosné
„Régebben nem volt ennyire szép ez
a tér. A Virágóra és a mögötte lévő
hortenziák csodálatosak! Azt vettem
észre, hogy nyáron sokan üldögéltek
és beszélgettek a padokon. A gyerekek pedig a nagy köveken játszottak.
Igazi közösségi hely lett!

Fotó: Kiss László

Az Országzászló tér egyik ékessége a Virágóra. Hogy milyen mintában gyönyörködjünk jövőre,
azt a fehérváriak dönthetik el: szavazni a szekesfehervar.hu oldalon lehet október hatodikáig!

műtárgyakat hoztak létre, így
a tó nemcsak nevében, hanem
ténylegesen is alkalmassá vált a
csónakázásra. A víz visszaengedése után néhány nappal ismét
megjelentek a vízimadarak.
A tó körüli sétány mintegy hetvenkétmillió forintból szépült
meg. A korábban aszfaltos és
járdalapos szakaszok térkőburkolatot kaptak, és ahol lehetett,
három és fél méteresre szélesítették ki a sétányt. A munkálatok során harminc – többnyire
balesetveszélyes – fűzfát kellett

kivágni, de helyettük negyven
újat ültettek, sőt ahol szükség
volt rá, füvesítettek. A part
mentén megújult a közvilágítás,
a híd és az Ős-sziget, ahol helyet kapott Deák Dénes szökőkútja. Az új padok és asztalok
a családok, kirándulók kedvelt
helyeivé váltak. A sportolni
vágyók is birtokukba vehették a
tavat: kajakosoktatásra érkeznek a kisebb-nagyobb gyerekek,
a futók a tó körül köröznek.
Akik pedig romantikus csónakázásra vágynak, megfigyelhetik, ahogy „Reszket a hold a tó
vizén...”

Fontos találkozási pont
Néhány sarokra a Csónakázótótól az Országzászló tér kapcsolódik a Fő utcához. Fontos közlekedési és találkozási csomópont.
Amióta 2018-ban megújult,
szinte minden nap megtelik
színházi előadásra várakozókkal,
óriáskavicsokból csúszdát vagy
galaxist álmodó gyerekekkel és a
hortenziák előtt üldögélő asszonyokkal.

Fotó: Kiss László

Futók, kutyát sétáltatók, a
padokon beszélgető diákok,
kapásra váró horgászok, hintázó vagy éppen kacsát etető
kisgyerekek – a Csónakázó-tó
és a Liget sor gyalog nagyjából
tíz percre van a belvárostól. A
fehérváriak szemmel láthatóan nemcsak hétvégén, hanem
hétköznap délelőtt is megtöltik
élettel a tópartot.
A környék rehabilitációja 2016
februárjában a tó mederkotrásával kezdődött, melynek során
az iszapos mederanyagot a part
mentén elhelyezték. Ezután
több mint ezerötszáz méter
hosszan kiépítették a partvédelmet, a burkolatot, a csapadékvíz-csatlakozásokat valamint
olajfogó, betápláló és leeresztő

Fotó: Kiss László

Természetközeli élmény a belváros szélén

Természetközeli élmény néhány saroknyira a belvárostól

„Rendezett lett a környék!”

Fotó: Kiss László

„Most, hogy a tavat is megcsinálták,
rendezett lett a környék. Azt vettem
észre, hogy az emberek is jobban
vigyáznak rá. Régebben sokkal
több volt a szétszórt szemét, most
már alig-alig akad egy-két zacskó.
Szeretünk itt sétálni! Hetente háromszor-négyszer jövünk a tópartra
kacsákat etetni, de van, amikor a
halak ellopkodják előlük az ennivalót.”

Fotó: Kiss László

Michalcik Bernadett

A III. Béla király tér felújítását a lakók kezdeményezték
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Sokkal szebb lett a tér!
Szabó László
„Korábbi állapotában a Jávor Ottó
tér átlagos, majdnemhogy lerobbant
volt! Amióta felújították, sokkal
szebb lett. Azóta sokkal többen
járnak ide. Igaz, régen csak négy-öt
pad volt, most ennél jóval többen le
tudnak ülni a peremre.”

A felújítási munkálatok 2017-ben
kezdődtek. Az volt a cél, hogy
egy olyan közösségi tér jöjjön
létre, mely stílusában kapcsolódik a Fő utcához és méltó
környezetet nyújt a Virágórának
és az Országzászló-emlékműnek. Ennek szellemében a teret
ugyanolyan gránitkövekkel
burkolták le, mint a Fő utcát.
Ülőköveket, padokat helyeztek
ki. A térre növényeket ültettek,
sőt a felújítás során a kivágás
helyett egy speciális kitámasztással megmentették a hatvanéves
platánfát is.

2018 végére lett kész a Jávor
Ottó tér, mely rímel a Várkörút
túloldalán lévő Országzászló
térre, és szervesen kapcsolódik
a Zichy ligethez. A beruházás során a régi vörös murvás sétautak

Újra lett víz a szökőkútban
Egy kicsit feljebb 2019 elejére
fejeződött be a III. Béla király
tér rekonstrukciója, amit az ott
lakók már nagyon régóta vártak és
szorgalmaztak. Az egykor szebb
napokat látott park körül először
az utakat és parkolókat tették
rendbe, majd a térre mintegy harminc fát és ezerkétszáz fás szárú
növényt telepítettek és egy szép,
kör alakú virágágyást alakítottak
ki. A szökőkutat is felújították,
üzembe helyezték, sőt még világítást is kapott. A teret nemcsak
a lakók, hanem a Művészetek
Háza és a környékbeli iskolák is
használják. Sajnos nemcsak ők,
hanem éjszakánként mások is,
aminek nyomai helyenként meg is
látszanak.

„Napi háromszor járok
errefelé”
Bánhidi Alma
„Napi háromszor járok a Bartók
Béla tér felé a kisbabámmal kutyát
sétáltatni, és örülök, hogy a park
megszépül! Azt hallottam, hogy lesz
itt egy színpad, ahol majd kisebb
koncerteket fognak tartani. Egy
kicsit tartok tőle, hogy ezek a rendezvények hangosak lesznek, mert
egy házzal arrébb lakunk.”

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Több mint ötezer új növény

amelyben tavasztól őszig lehet
gyönyörködni.

Fotó: Kiss László

Színpad a téren

A múltat nem lehet letagadni!
Kötél István

Fotó: Kiss László

„Sokkal hangulatosabb lett a III.
Béla király tér, mint volt. Bár
akárhányszor erre jövök, mindig
eszembe jut, hogy ezekben a házakban egykor orosz katonák laktak.”

helyén mészkő támfalakkal
szegélyezett térköves sétányokat
és vízáteresztő gyöngykavics
burkolatú tereket alakítottak ki,
illetve összefüggő füves és évelő
növényekkel beültetett részeket
építettek. A Katyń-emlékkeresztet is áthelyezték, a Corpus Hungaricum emlékmű a helyén maradt. Mindkettő környezetébe évelőket, hagymásokat,
díszfüveket és rózsákat ültettek,
így összesen több mint ötezer
növénnyel és tizennégy fával lett
gazdagabb a park. Ezenkívül a
közvilágítási rendszer is megújult: a Fő utcai kandeláberekkel
megegyező öntöttvas lámpaoszlopok kerültek ki adventi
díszvilágítás elhelyezésére is
alkalmas tartókkal felszerelve.
A gyerekek legnagyobb örömére
a parkba egy szökőkút is került,

Jövőre szökőkút lesz a Zichy ligetben

Látványterv: Green Flag

A Bartók Béla téren színpad is lesz

A belvárosi terek közül a Bartók
Béla tér fog legközelebb megszépülni. A közműveket már felújították, ahol kellett, cserélték.
Nemsokára pedig új burkolatot
kap a park. Megújulnak a zöldfelületek és az utcabútorok, sőt
egy kisebb színpadot is kialakítanak, amely a későbbiekben
kisebb kulturális rendezvényeknek ad majd otthont.

Jövőre a Zichy liget is megújul. A Fő utca felőli végére egy százhatvan négyzetméter
alapterületű vízmedencés szökőkút épül, körülötte a burkolat korszerű, vízáteresztő lesz.
Biciklitárolós, korszerű utcabútorok kerülnek majd az új szökőkút köré. A liget intenzív
használata során sok helyen kitaposták a növényzetet, amit további növénytelepítéssel
pótolnak. Egyetlen fát sem vágnak ki a ligetben, ültetnek azonban további hét fát a szökőkút köré. A szökőkút a régi hajós szobor helyére kerül, ahol a Zichy színpad szokott állni.
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Kultúra

Kirándulás a kulisszák mögé

2019.09.26.

László-Takács Krisztina

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Kulisszajárás a Vörösmarty Színházban, belvárosi séta és nyílt nap a Hiemer-házbeli szabadulószobában, vizit a polgármesternél, épületbejárás a Barátság moziban és a Corvinus székesfehérvári
campusán, kiállítások, fényfestés és számos izgalmas program várta a fehérváriakat a kulturális
örökség napjain. A két évtizede rendszeresen jelentkező program tematikája minden évben más,
idén a szórakoztatás házai, a szórakozás terei álltak a középpontban.

Fotó: Simon Erika

A polgármester szemszögéből: a Városháza különlegességei között a legvonzóbb a polgármesteri iroda volt

Fotó: Simon Erika

Vigyázó szemek: így figyelnek a szabadulók biztonságára a Hiemer-házban

Fotó: Simon Erika

Közel a tető: némi munkavédelmi oktatás után a rekonstrukció alatt álló bazilika freskóit az
állványokról nézhették meg az érdeklődők. S bár a székesegyház nem éppen a szórakoztatás
tere, kulturálisan mindenképpen élményt jelentett a látogatás.

Talán a képen látható játékosok sem ragadtak benn a Hiemer-ház szabadulószobájában,
mindenesetre fotósunkat kiengedték a „fogságból”

Különleges hangulata volt a Nemzeti Emlékhelynek, amelyet ezúttal este is lehetett látogatni
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A Játék a kastélyban nagyjelenete önmagában is nyílt próba, hiszen abban egy színházi darab
próbájának abszurd jelenetein mulathat a közönség. De ha mindennek a próbáját nézheti végig
a közönség, akkor az már többszínű tükröződés, valóságos prizmaállapot. Októberben mutatja
be a Vörösmarty Színház Molnár Ferenc darabjának Mohácsi-féle átiratát Szikora János rendezésében, ebbe tekinthettünk bele szombaton, na és abba, miként változik, formálódik egy
jelenet, kap hangsúlyt egy-egy mozdulat, gesztus, mondat, arckifejezés, válik a gondolatból
játék és fordítva. A nyitott műhelymunka a művészeknek is fontos visszajelzés, hiszen azonnali
reakciót kaptak a közönségtől, nekünk, nézőknek pedig érdekes tapasztalat arról, hogyan viszonyulnak szerepükhöz a színészek, hozzájuk és a műhöz a rendező. Az már most látszik, hogy
érdemes lesz megnézni a darabot! Almádyt, az idős színészt formáló Gáspár Sándor például
kizökkenthetetlen volt szerepéből és Szikora János rendezői utasításaira is inkább Almádyként
reagált, fokozva ezzel az amúgy is virtuózan megírt, átírt jelenet komikusságát, és persze a
nézőtéri hangulatot.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Tóth Gabriella

A HETILAP

Ezúttal az idén huszonöt éves társulati tagságát ünneplő Závodszky Noémi vezette az érdeklődőket a színház kulisszái mögé

A Perelj, Uram! az Irodalmi Szalonban A Chicago kapta a Színikritikusok díját
Folytatódott az irodalmi szalon a Vörösmarty
Színház kávézójában. Az évad első találkozóján az elmúlt évben bemutatott Sobor-mű, a
Perelj, uram! című történelmi dráma utóéletét
tárgyalták meg a vendégek.

Kép: Megyeri Zoltán

A 2018-as színházi évad színháztörténeti jelentőségű bemutatóval gazdagította Székesfehérvárt: Szikora
János rendezésében bemutatták
Sobor Antal Perelj, Uram! című
kisregényének színpadi adaptációját, melyet Román Károly jegyzett.
A darabot nemzeti ünnepünkön,
március 15-én a budapesti Nemzeti
Színház közönsége is láthatta.
A pódiumbeszélgetés résztvevői –

P. Maklári Éva, Bobory Zoltán és
Bakonyi István a Vörösmarty Társaság képviseletében illetve Szikora
János, a darab rendezője és Gáspár
Sándor, az egyik főszereplő –
szerint a mű színpadra állításának
körülményei jelentősen hozzájárultak a Sobor-életmű megőrzésének
missziójához. Kiemelték: Sobor
Antal realista prózájának mélységei – akár a nemzet lelkiismeretét
ébren tartó prédikátorok – sokat
tettek azért, hogy a morális helytállás mártírjait ne feledje az utókor.
Sobor tanár úr 2002-ben úgy fogalmazott: „Mindig az lebegett előttem,
hogy ezzel a könyvvel emlékművet
állítsak.” A bemutató óta eltelt időszak megmutatta: ez megtörtént.

Sobor Antal sokat tett azért, hogy a morális helytállás mártírjait ne feledje az utókor

A Vörösmarty Színház Chicago című előadása
elnyerte a legjobb zenés előadásnak járó
Színikritikusok díját. Az elismerést szeptember
22-én az előadás rendezője, Horváth Csaba és
a két főszereplő, Kiss Diána Magdolna és Varga
Gabriella vette át a Katona József Színházban
rendezett ünnepségen.

A Színházi Kritikusok Céhe már
negyvenedik alkalommal nyújtotta
át az előző évad legkiemelkedőbb
színházi teljesítményeit elismerő
Színikritikusok díját. Idén huszonkét színikritikus vett részt
a voksolásban, ezúttal is tizenöt

kategóriában adták le voksaikat. A
helyezésekért adott pontok megszámlálásával kialakult a legjobbak
listája, amelyen kategóriánként
három (holtverseny esetén négy)
név volt található.
A győztesek személyére szeptember 22-én, a Katona József Színházban tartott gálaesten derült
fény. Az idei évadban ünnepli a
színház önálló társulata megalakulásának negyedszázados évfordulóját, így rögtön egy komoly
elismerés elnyerésével indul a
jubileumi évad.
(Forrás: ÖKK)

Fotó Simon Erika

Vakler Lajos

A Chicago közel negyven éve folyamatosan műsoron van szerte a világon. A siker titka: a szerzők boszorkányos módon elegyítették a fanyar társadalmi szatírát a káprázatos, buja revüvel.

Székesfehérvár a szláv kultúrában
Vakler Lajos
Nagyszabású konferenciát rendeztek a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A tanácskozáson a résztvevők a királyi város emlékezetét
vizsgálták a szláv irodalomban és nyelvben.

Az ELTE Bölcsészettudományi
Karának Szláv Filológiai Tanszéke
országjáró körútjának állomásaként a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban is megrendezte A magyar királyok városának
emlékezete a szláv irodalomban,
nyelvekben és kultúrákban címmel
tudományos konferenciáját. Spányi
Antal megyés püspök köszöntőjében kiemelte: a magyar identitás
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Egy dolgot tudnak, de azt nagyon!

megőrzésének záloga, hogy a
Kárpát-medence különböző nyelvű
irodalmi kurzusai is megerősítsék
Székesfehérvár, a királyi város szerepét a magyar történelemben.
A konferencia előadásainak
középpontjában a szláv népek
történelmének kapcsolódás pontjai
szerepeltek Székesfehérvárral, azok
a tények, melyek mentén a 19-2021. században is bizonyítást nyer a
királyi város szerepe.
A tanácskozáson górcső alá vették
a cseh, a szlovén, a bolgár és a
szerb kultúrában tetten érhető
magyar vonatkozású, a királyi
városhoz kötődő és a leírásokban
megjelenő történéseket.

A NAV NYOSZ Fejér Megyei Adóigazgatási Nyugdíjasklub szeptemberi összejövetelére látogatott
el szerdán Cser-Palkovics András polgármester. Az
egykori adószakértők minden hónap utolsó szerdáján
találkoznak az Ősz utcai klubhelyiségben.

„A mi klubunk különleges, egyedülálló
Székesfehérváron. Az aktív, fiatal nyugdíjasokból álló csapat, amelyet harminchárom
hölgy és két úr alkot, nem alakított sem
tánc-, sem énekcsoportot. Mi egy dolgot
tudunk, de azt nagyon: adóbevallást
készíteni!” – fogalmazott Fekete Lászlóné
klubvezető.
A hat évvel ezelőtt alakult klubban a
havi találkozók mellett kulturális és

Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Vasútkörnyéki Klubja 1994. október 7-én kezdte
meg működését Csata Erzsébet vezetésével.
A hétfős alapító tagsággal induló klub tevékenysége vonzotta a nyugdíjasokat, jelenleg
negyvennégy fővel működnek.
Köszöntőjében a jelenlegi klubvezető
elmondta: foglalkozásaikat hetente a
Lövölde úti Szolgáltatóházban tartják, ahol

élénk klubélet folyik, mindig megbeszélik a
napi eseményeket. Jó kapcsolatot építettek
ki más nyugdíjasklubokkal, és mindig
részt vesznek a város és az egyesület által
szervezett kulturális és sporteseményeken,
és a huszonöt év alatt hazánk szinte minden
táját bejárták.
Cser-Palkovics András Polgármesteri
elismerő oklevéllel köszöntötte a város
nevében az ünnepelteket: „Sok mindenre
büszkék lehetünk mi, fehérváriak, többek között
a nyugdíjasklub-hálózatra is. A vasútkörnyéki
klub elmúlt huszonöt évének egyik fontos alapja
az induláskor meghatározott cél, a programok
szervezése, a kirándulások élménye, amely összeköti a résztvevőket.”
(Forrás: ÖKK)

Közös koncert a nemzeti összetartozás jegyében
Csapó Ramóna
A nemzeti összetartozás ügyét szolgálta a Vox
Mirabilis Kamarakórus hangversenybérletének
első koncertje. Az esten egy Ipolyságról érkezett
vegyeskarral, a Musica Aureával énekelt együtt a
fehérvári kórus.

Híres zeneszerzők művei csendültek fel
a Jézus Szíve templomban határon túli
és az országban élő magyarok közös
előadásában. A Musica Aurea vegyeskar a szlovák-magyar határon fekvő
Ipolyságról érkezett, és a tagjainak ez
az este lehetőséget adott arra, hogy az
országon belüli magyarokkal együtt
énekeljenek: „Igyekeztünk színvonalas
repertoárt felállítani. Főleg magyar nyelven
szólalunk meg, de éneklünk szlovákul,
oroszul, angolul is. Tehát nyelvtől független
a működésünk. Huszonkét éve gyarapítjuk
városunk kultúráját és visszük hírét a
világba.” – tudtuk meg Béres Gábortól,

a Musica Aurea karvezetőjétől.
Az idén kilencedik alkalommal összeállított hangversenysorozat szombati
előadása a nemzeti összetartozás éve jegyében zajlott. A színvonalas előadáson
számos dalszerző műve felcsendült,
melyekkel elhunyt művészeinkre is
emlékeztek a zenekarok: „Pont ezért is
hívtunk a Felvidékről egy kórust, a Musica
Aureát, hogy ezzel is kifejezzük a nemzeti
összetartást. Közös műveket is énekeltünk,
emlékeztünk Kocsár Miklósra, Bárdos
Lajosra. Deák Bárdos György művét is
megszólaltattuk, de Daróczi Bárdos Tamás
emlékét is felelevenítettük.” – mondta el
lapunknak a Vox Mirabilis karnagya,
Zemlényi Katica.
Az esten részt vett Horváth Miklósné önkormányzati képviselő is, aki
köszöntötte a résztvevőket: „A zene
egy közös nyelv. A magyarokat – éljenek
bárhol is a világban – a magyarságuk, a
nyelvük mindig összeköti!”

Kép: Körtvélyes Tivadar

Kép: Körtvélyes Tivadar

egészségmegőrző programokat szerveznek, és részt vesznek az országos szervezet eseményein. A múzeumlátogatások mellett szívesen mennek színházba,
túráznak együtt a Velencei-hegységbe és
távolabbi vidékekre, valamint kirándulásokat szerveznek gyógyfürdőkbe.
Cser-Palkovics András polgármester
a klub tagjaival folytatott beszélgetés során bemutatta azt a tájékoztató füzetet,
amelyet kifejezetten az idős korosztálynak állítottak össze az önkormányzat és
az intézmények kínálta lehetőségekkel,
programajánlóval. Elmondta: a nyugdíjasklubok példaértékű közösségei a
városnak.
(Forrás: ÖKK)

Negyedszázados a vasútkörnyéki nyugdíjasklub
Szerdán ünnepelték az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület
Vasútkörnyéki Klubja alapításának huszönötödik évfordulóját. A klub tagjait Cser-Palkovics András Polgármesteri
elismerő oklevéllel köszöntötte a város nevében. Az
eseményen részt vett Csetényi Attiláné, az egyesület vezetője valamint Mészáros Attila alpolgármester valamint
Dienesné Fluck Györgyi és Molnár Tamás tanácsnokok.

A konferencia résztvevőit Spányi Antal megyés püspök köszöntötte
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A nemzeti összetartozás évében adott közös koncertet a Vox Mirabilis és a Musica Aurea
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Az Alzheimer-kórra hívták fel a figyelmet
A HETILAP

Szabó Petra

A demencia nem válogat, Magyarországon közel kétszázötvenezer
ember él a kórral. Az érintettek
száma a hozzátartozókkal együtt
meghaladja az egymillió főt, ami a
teljes magyar lakosság tíz százalékát jelenti.
„Sok a rejtőzködés és a tabu a betegséggel kapcsolatban, mert az emberek
nem nagyon beszélnek róla, ha van
ilyen beteg a családban. Ezt a falat át
kell törnünk, több okból is. Egyrészt,
hogy ne legyenek egyedül az érintettek és a gondozott családtagjai, másrészt pedig, hogy aki nem érintett,
az tudjon tenni annak érdekében,
hogy ne is legyen.” – összegezte
a célkitűzést Radnainé Egervári
Ágnes. A rendezvényt szervező
és a problémával komplexen
foglalkozó Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója kiemelte, hogy
Székesfehérváron indítják útjára
és hat városban szervezik meg a
DIÓ (demencia információs órák)
nevű programot, ahol a betegek
családtagjai kaphatnak tájékoztatást a gondozásról.

Fotó: Molnár Artúr

Szeptember huszonegyedike az Alzheimer-kór
világnapja. Székesfehérváron rendezték meg
azt az országos rendezvényt, melynek célja a
figyelemfelhívás és a segítségnyújtás.

A világnapi rendezvény egyik előadója és párfogója Koltay Róbert színművész volt, aki maga is
átéli a betegséget, igaz, csak színpadon, egy demens idős emberről szóló darabban

A Fehérvár magazin korábbi cikksorozatában már foglalkoztunk
vele, hogy a betegség kialakulása
bizonyos esetekben megelőzhető.
A szakemberek szerint például a
szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél nagy eséllyel
jelentkezhet a demencia.

Hálaadás a Szőlő utcában

A rendezvényen alkalom nyílt
egészségügyi szűrésre is, hiszen
itt volt Magyarország legnagyobb
mobildiagnosztikai központja, ahol
harminchétféle vizsgálat végezhető
el, többek között demenciaszűrés is.
„A cél az, hogy közel fél óra alatt
mindenki teljes, átfogó vizsgálati

képet kapjon saját egészségi állapotáról. A világnap keretében külön
érdekesség a demenciasátor, így a
demenciaszűrést is megcsinálhatják
ezen a helyszínen.” – magyarázta
Dankovics Gergely, a Magyarországi Átfogó Egészségvédelmi
Szűrőprogram programigazgatója.
A rendezvény mellé állt a Székesfehérvári Egyházmegye is. A megyés püspök szerint a katolikus
egyház küldetése az érzékenyítés
is: „Fontos, hogy az embereket,
akiket szolgálni akarunk, a bajban
észrevegyük és próbáljunk melléjük
állni! Nagyon sok családot érint az
Alzheimer-kór. Először sokszor fel
sem tűnik, hogy beteg valaki a családban, csak morgunk, hogy megint
elfelejtett, megint nem jól csinált
valamit, megint nem találja a kulcsát,
megint valami problémát okoz. Fontos tudatosítani, hogy egy betegséggel
állunk szemben, melyhez szakszerű
hozzáállás és minél több információ
szükséges!” – hangsúlyozta Spányi
Antal.
A Katolikus Szeretetszolgálat
hosszú távú céljai között szerepel
a hatékony demenciaprogramok
kialakítása. Ennek alapelemei a
prevenció és a korai felismerés
elősegítése, a tudásbővítés és az
érzékenyítés.

Szent Gellért-napi pedagógustalálkozó

Szabadtéri szentmisére gyűltek össze a Vasútvidéki Prohászka és a Maroshegyi Egyházközségek tagjai a 2013-as Szent István-emlékévben felújított Szőlő utcai keresztnél a felszentelés évfordulóján, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódóan. A misét
Lovász Rajmund, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány örökfogadalmas tagja
celebrálta.

Rába Henrietta
Szent Gellért napján pedagóguskonferenciára várta a Székesfehérvári Egyházmegye
tizenkét nevelési-oktatási intézményének
pedagógusait. A katolikus iskolák pártfogójára emlékeztek a nevelőtestületek
képviselői, a kiemelkedő munkatársak pedig
átvehették a Szent Gellért-díj ezüst és arany
fokozatát.

A Szőlő utcában Vida Pál hegymester kezdeményezésére 1902-ben közadakozásból állították
fel a feszületet, mely 2013-ban megújult
L. B.

Kép: Halász István

Fotó: Lugosi Balázs

A Prohászka-templomban szentmisével kezdődött a konferencia.
A misét Spányi Antal megyés
püspök távollétében Ugrits
Tamás, a Székesfehérvári Egyház-

megye püspöki irodaigazgatója
celebrálta. A Szent Gellért-napi
találkozóra az egyházmegye tizenkét nevelési-oktatási intézményének pedagógusai érkeztek.
Az egyházi intézmények képviselői a 2020-ban Budapesten megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról
hallhattak előadást Fábry Kornéltól, a rendezvény főtitkárától.
Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató Spányi Antal gondolatait
osztotta meg a pedagógusokkal,
megköszönve az intézményvezetők missziós helytállását.

Idén hárman vehették át a Szent Gellért-díj ezüst fokozatát, az arany érdemérmet pedig kiemelkedő munkájáért Kovács Béla Emil, a móri Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola
igazgatója kapta

FEHÉRVÁR
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Látogatható kiállítások
Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a
babapatika, mely egy nagymúltú
vajdahunyadi gyógyszertár modelljeként készülhetett a 19-20.
század fordulóján, és amelyet
a múzeum tavaly vásárolt meg
gyűjteménye számára. Ez a játék,
ahogyan a kuriózumnak számító
eredeti patikaberendezés is, arról
vall a mai kor emberének, milyen
is volt a régi idők patikája. A kiállítás megtekinthető szeptember
31-ig, keddtől vasárnapig 10-től
18 óráig.
A természet csodái
Köfém Művelődési Ház
Karkóné Lukácsy Marianna és
Bak Mária festménykiállítása.
Megtekinthető október 8-ig.
Hősök, szentek, hódítók – IV.
Béla élete és uralkodása
Szent István Király Múzeum
Országzászló téri épülete
A tárlat végigkíséri a látogatókat a király életén, megjelenítve
uralkodásának és életútjának legmeghatározóbb és legemblematikusabb pillanatait. Megtekinthető
december 31-ig.
Mozaikok
Pelikán Galéria
Bukovácz Lajos festőművész tárlata. Megtekinthető október 31-ig.

Programok szeptember 27-től október 5-ig

Szabó Petra
Szeptember 27.
Vászonszövés-oktatás
13 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
alkotóháza
Vászonszövő oktatás kezdőknek és
haladóknak.
Mozaikok
18 óra, Pelikán Galéria
Bukovácz Lajos festőművész tárlata. Megnyitja: Izinger Katalin művészettörténész.
Megtekinthető október 31-ig.
Tallér Edina–Nagy Judit: Kaliforniai álom
(18+)
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Szeptember 28.
Vasútkörnyéki egészségnap
9 óra, VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház
Az általános állapotfelmérésen túl lesz
testsúly- és haskörfogat-mérés, testzsír- és
testtömeg-index számítás, vérnyomás- és
vércukormérés, kilégzéses vizsgálat és
boka-kar index meghatározása. Várják továbbá a résztvevőket EKG-val, kardiológiai konzultációval és dietetikai tanácsadással is. A vizsgálatokat ingyenesen lehet
igénybe venni, előzetes bejelentkezés sem
szükséges.

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

„Utcza-kép” címmel szabadtéri fotókiállítás nyílik Kiss László fotográfus
munkáiból. Ünnepélyes megnyitó:
október 2-án 11 órakor, az Órajáték
udvarában. Köszöntőt mond Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere, a kiállítást megnyitja
Nagy Veronika, a Hetedhét Játékmúzeum szakmai vezetője. A feketefehér filmes fotográfiákkal szeretné
a szerző a nézelődőket visszahívni a
mobiltelefonos világból, olyan képek
segítségével, melyek a lakókörnyezetünkben készültek. Aznap este 6 órára
beszélgetős, borozgatós tárlatvezetésre vár minden érdeklődőt Kiss
László, lapunk fotósa.

az Autósbolt mellett.

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig, Szo: 9.00-12.00-ig

A hirdetést hozza magával
és kedvezményben részesül!

„Én is itt bérelek,
mert alacsony a
rezsi és nincsenek
rejtett költségek.”

Mannhardt Hungary Kft.
Petrovszki Péter
üzemvezető

2019.09.26.

Bonsaiok és bébiunikornisok

A HETILAP

R A K TÁ R A K ,
M Ű H E LY E K
2 2 / 5 0 0 -15 3

Foltvarrás-oktatás az Asszonyműhelyben
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
alkotóháza
Már beértek a finom őszi gyűmölcsök
és színesnek, kellemesnek ígérkezik az
ősz is. Ehhez a hangulathoz kapcsolódva Bodáné Fenyves Zsuzsa almás
témával készül. Ajtódíszt és párnát
lehet készíteni tervei alapján, szép
piros almákkal. 40x40-es párnabetét
szükséges!
Ökotúra – Szeptemberi Sóstó
10 óra, Sóstó-látogatóközpont
Túra szakvezetéssel.
Varázsmesék
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Mészöly Géza utcai Tagkönyvtára
A bébiunikornis mese nem csak gyerekeknek. Bisztricz Bea mesél.
A bonsaiok csodálatos világa
10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Róth Péter magángyűjteményéből tekinthetnek meg bonsaiokat az érdeklődők.
Szombat:
14 óra: A bonsaiok és a természet fotózása – Gaál Zoltán vendégkiállító vetítéses
előadása
15 óra: Így neveld a bonsaiodat! – Kecskeméti Zoltán vendégkiállító bonsaialakítási
előadása

15:30: Tai chi-bemutató Szentirmai Béla
vezetésével
16:30: Keleti hangzásvilág keleti hangszereken – élő hangdrumbemutató
Keleti teakészítési szokások, teafogyasztási tanácsadás is lesz. A
látogatók között vasárnap délután egy
kompozíciót sorsolnak ki.
Egyéves a Székesfehérvári Népmesepont
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Hetedhét országra szóló mesés mulatság. Lesz óriás társasjáték, diavetítés,
kézműves foglalkozás, játékos próbatételek és sok minden más.
Ujjé, a ligetben jaj, de jó!
15 óra, Zichy liget
Kézműves mesterségek bemutatója
is várja a Székesfehérvári Civilnapra
érkezőket szeptember 28-án 15 órától a
Zichy ligetben: az érdeklődők betekintést kaphatnak a városban működő
szakkörök és művészeti körök munkájába, bekapcsolódhatnak a mesterek által
vezetett programokba, ismerkedhetnek
az általuk használt alapanyagokkal
és eszközökkel valamint a működő
közösségek tagjaival. A napot 19.30-kor
ingyenes kertmozi zárja a Barátság mozi
közreműködésével.

Megnyit a Felsővárosi Tájház!
Ünnepélyes keretek között nyitják
meg a Felsővárosi Tájházat a hétvégén. Szeptember 28-án, szombaton
15 órára várják az érdeklődőket a
Kertalja utca 8. szám alá. Az ünnepségen a Felsővárosi Általános Iskola
3. a osztályos diákjai lépnek fel, utána
a KALOT tagjai felsővárosi népdalokat és bordalokat adnak elő, majd a
Felsővárosi Hagyományőrzők Klubja
mutatkozik be, végül a Táncol”KODO” Együttes néptáncbemutatója
következik a Kákics együttes kíséretében. A résztvevők a rendezvény során
az M-Art tagjaival kézművesedhetnek.
Tízéves a Babos Bábos Társulat
16 óra, Igéző
Kiállítás-megnyitó.
Szüreti kézműves foglalkozás
17 óra, Táncház
17 óra: kézműves foglalkozás – mustosüveg festése Pintérné Markovich Marcella
irányításával
18 óra: népi gyermekjátszó Kneifelné
Laczkó Kriszta vezetésével, közben szőlőpréselés, mustkészítés, kukoricamorzsolás. (Minden látogató egy fürt szőlőt
hozzon magával!)
19.30: „Megérett, megérett a fekete szőlő…”
az Alba Regia Táncegyüttes Senior csoportjának műsora – szüreti hagyományok
felelevenítése sok-sok tánccal és játékkal

21 óra: táncházi mulatság, muzsikál a
Galiba zenekar.
MOL Fehérvár FC – Újpest FC
19.30, sóstói stadion
Szeptember 29.
Őszi Éremgyűjtő-találkozó
9 óra, Művészetek Háza
Mintegy 120-140 asztalon és 300-400
fő részvételével szabad éremcsere lesz.
A találkozón bemutatják a Fehérvári
nagyjaink éremsorozat újabb darabját,
valamint lesz az aktuális évfordulóhoz
kapcsolódó előadás és kiállítás is.
Családi nap
10 óra, Csapó utcai játszótér
A program villám focitornával kezdődik, melyhez némi szurkolás is elkél,
délután pedig a család kerül előtérbe. 14
órakor az István Király Gyermekkórus
előadásával kezdődik a családi nap, majd
eurojumping, vízen járó labda, arcfestés,
népi játszó, kézműves foglalkozás, csillámtetoválás, lufi, bohóc, tűzoltóautók
és tűzoltó bemutató várja a kicsiket és
szüleiket.
A három kismalac
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Dolgozzon a Városgondnokságnál!
Jelenleg az alábbi munkakörökbe keresünk kollégákat:

● Városi kertész
● Színpadépítő
● Rendezvényszervező
● Erősáramú villanyszerelő
● Villamosmérnök

Amit kínálunk
Versenyképes juttatási csomag - Cafeteria - Önkéntes
nyugdíjpénztári hozzájárulás - Sport- és kultúrakeret Útiköltség támogatás - Családi nap - Félévkor Szent
István jutalom (fél havi bér) - Év végén Karácsonyi
juttatás - Továbbképzési lehetőségek - Szakmai fejlődés
Jelentkezés:

További részletek:

Fényképes önéletrajzát az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail címre várjuk.
www.varosgondnoksag.hu
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Közéleti hetilap

Béke téri Pokrócpiknik
15 óra, Béke tér
15 óra: Pitypang zenemese
16 óra: a Figurina Bábszínház előadása
16.45: kora középkori harci bemutató
17.15: Tibiton
Közös palacsintázás, gyerekjátékok teszik
színessé a vasárnap délutánt.
Szeptember 30.
Játszani jó! – zenés foglalkozás
10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A négy év alatti korosztálynak ajánlott
foglalkozáson Horváth Irmával találkozhatunk és mélyülhetünk el a zene világában.
Október 1.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Karkötő és táska készítése origami
technikával. A foglakozást vezeti: Sziliné
Molnár Klára.
Ki mint vet, úgy arat
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Az érdeklődő felnőttek megismerhetik a
vetés-aratás törvényét a Holle anyó című
mesén keresztül Májer Ágnes meseterapeuta vezetésével.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bene Gábor Nemzeti Értékrend – III. rész
című előadása.
Október 2.
Kórushangverseny
18 óra, Hiemer Rendezvényközpont
A Comenius kamarakórus koncertje.
Karnagy: Lovrek Károly, közreműködik:
Endl László.
Október 3.
Szenior örömtánc Maroshegyen
9.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Nincs szükség partnerre, sem előzetes
tánctudásra, csak ritmusérzékre és kényelmes váltócipőre. A program délután
13.30-kor is várja a táncos lábúakat.
Október 4.
Fénybütykölde – világító ékszerek
készítése
17 óra, Új Magyar Képtár
Egyedi, hordható, világító ékszerek
készítése.
Mérgezett hajtűk
18 óra, Petz Söröző
Cserna-Szabó András könyvének bemutatója.
Bő szekund
19 óra, Szent István-terem
Bősze Ádám második zenei standupja.
Sorsod dallama
19 óra, Művészetek Háza
Önismereti előadás élő zenével.
Október 5.
Évkerék 2019
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Közös túra a Sóstó Tanösvényen. Gyülekező, indulás: Sóstó Tanösvény, Zöld
Tanya, Segesvári út. A programok a túra
után a művelődési házban folytatódnak.
Lesz nyomvadászat, íjászpárbaj.
Re-kreatív kuckó
15 óra, Mesterségek Háza

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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A Barátság mozi műsora
Szeptember 27.
18 óra: Aki bújt
20 óra: Akik maradtak
Szeptember 28.
10 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
16 óra: Kópé
18 óra: Downton Abbey
20 óra: A Wall Street pillangói
Szeptember 30.
18 óra: A létezés eufóriája
20 óra: Folyékony arany
Október 1.
18 óra: Pavarotti
20 óra: Akik maradtak
Október 2.
18 óra: Csajos est, téma: A boldogságot kereső modern nő.
Film: A bűn királynői
Október 3.
17.30 Az aranypinty
20 óra: A létezés eufóriája
Október 4.
18 óra: Downton Abbey
20.15: Akik maradtak
Október 5.
10 óra: Playmobil: A film
15 óra: Mi újság, kuflik?
18 óra: A művészet templomai – Tintoretto: Egy lázadó Velencében
20 óra: A fénykép

A Magadért sportolj! országos program
székesfehérvári állomását rendezik
meg szeptember 29-én vasárnap
10 órától a Bregyó közi Sportcentrumban. Nordic walking-bemutató,
gerinctorna és tartásjavító torna is
lesz, de folyamatosan használhatók
a Magyar Szabadidősport-szövetség
által biztosított mozgásprogramok is.
Lesz fittségi mérés, goldsprint, evezős
ergométer, petanque is. A résztvevők
kipróbálhatják a kerekesszékes vívást
is Hajmási Éva paralimpiai ezüstérmes
és világbajnoki ezüstérmes kerekesszékes vívóval. Lesz „botkóstoló” is annak,
aki kedvet érez a nordic walkinghoz: a
Fejér Megyei Szabadidősport-szövetség hatvan pár nordic walking-botot
és négy vizsgázott oktatót is biztosít a
kalandhoz. Szeptember 29-én 10.15től Czene Attila, a MASPORT elnöke, a
Magadért sportolj! projekt vezetője a
program megvalósulásáról tart interaktív előadást, majd 12 órától Legény
Árpád gerinctornász, életmód-tanácsadó ismerteti, hogy a mindennapi élet
során milyen apróságokra kell figyelni,
ha egészségesen szeretnénk élni.
Foglalkozás általános iskolásoknak és
szüleiknek. Ezúttal házirend készül majd.
Információ és jelentkezés: Pintérné Palkovics Gabriella (tel.: 20 269 0096, e-mail:
terepjarodse@gmail.com).
Élni jöttem
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Bagdi Bella koncertje.
Holdkő-koncert
19 óra, Petz Söröző
Koncert és táncház a Zagyva Bandával
20 óra, A Szabadművelődés Háza
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Huszonöt éves a Vörösmarty Rádió
A HETILAP

László-Takács Krisztina
A napokban, egészen pontosan szeptember
huszonnegyedikén tűzijáték gyúlt a csokitortán
a rádió szerkesztőségében. Születésnapot
ünnepelt a Fehérvár Médiacentrum: pontosan
huszonöt éve szólalt meg először a Vörösmarty
Rádió adása. Azóta voltak ugyan váltások és
változtak a munkatársak is, de van, ami állandó. Sasvári Csilla és Horváth Miklós alapítótagok például évek óta újra munkatársai a rádió
szerkesztőségének, a híreket pedig – akárcsak
az első napon – ma is Romhányi Anikótól
hallhatjuk. Most a kezdetekről mesélnek –
születésnapon a születésről.

Az ünnepi torta sem maradhatott el

A technikai hátteret Horváth
Miklós szervezte, ő rakta össze
műszakilag az akkor még analóg,

Sasvári Csilla neve és hangja sokak számára ismerősen cseng. A műsorvezető a jubileumi
évfordulón az indulásról beszélt lapunknak. Mint mondja, nem gondolta volna annak idején,
hogy ma még mindig itt lehetnek, együtt dolgozhatnak férjével, Horváth Miklóssal abban a
rádióban, mely huszonöt évvel ezelőtt, szeptember 24-én meg- de még inkább újraszületett
Székesfehérváron.

„A Kodolányi épületében béreltük a
helyiséget, és végignézte a kísérleti
adás előkészületeit a főiskola akkori főigazgatója, Rockenbauer Lajos is. Látta,
hogy ez milyen csoda, és elkezdett gondolkodni rajta, hogy ha létrehozhatna
egy kommunikáció szakot, akkor ehhez
működtethetne egy rádiót. Emlékszem
rá, hogy egyszer csak, amikor benn
voltunk – Wágner Péter, Horváth
Miki és én – becsapta az ajtót, kiállt
középre, és azt mondta: „Viszem a
gyerekeket!” – értette ezt rám és Mikire – „Megcsináljuk a rádiót!” Hát így
lettem a Vörösmarty Rádió munkatársa 1993-ban!” – emlékszik vissza
Sasvári Csilla, aki néhány év kitérő
után ma is a rádió munkatársa. –
„Közben csodálatos közösség alakult
a rádió köré, volt, hogy harmincan
voltunk a stúdióban, annyira szerettek
itt lenni a kollégák és a kodolányis
diákok is. Megindult a műhelymunka,
nagy reményekkel, új műsorokkal.”

szalagos rendszert, majd ő volt az
első vezetője a Vörösmarty Rádiónak.
„Mai fejjel, a számítógépek világában
élve egy kicsit nehéz megérteni az
akkori rendszert, hiszen a zenék CDről mentek, a hanganyagot szalagos
rendszerben vágtuk.” – magyarázza
Horváth Miklós, aki néhány éve
újra a rádió munkatársa, műszaki
szakértője. A rádió alapvető célja az
volt, hogy a kommunikáció szakos
diákok megtanulják itt a szakmát,
miközben műsort is szolgáltatnak
a városnak. – „Csodálatos érzés volt
felépíteni egy ilyen rádiót! Én mérnök
vagyok, erősáramú automatikán végeztem annak idején a Kandón, de a rádió
volt mindig a szerelem!”
A családi emlékek még inkább
erősítették Miklósban a kötődést,
hiszen édesapja volt az ’56-ban pár
napig szabadon működő Vörösmarty Rádió elindítója, aki megte-

remtette az adás műszaki alapjait:
„Amikor elkészültünk mindennel,
jött a feladat: nevet kell adni az új
rádiónak! Eszembe jutott édesapám,
és indítványoztam, hogy legyen annak
a rádiónak folytatása, kapja az új is a
Vörösmarty Rádió nevet! Óriási dolog
volt, amikor édesapám az első adások
egyikébe meghívást kapott, ahol
elmesélte a forradalmi Vörösmarty
Rádió történetét. Ez a felvétel a mai
napig megvan.” – mondja Miklós,
aki szerint a rádióban rengeteg
dolog változott az elmúlt évek alatt,
a mikrofonok előtt is sok ember
megfordult már, de az induláskor
megfogalmazott elgondolást elérték
a rádió alapítói. A cél továbbra is
ugyanaz: a hallgatók teljes körű
kiszolgálása.

Az első hírmondó
Romhányi Anikó volt az első, aki
huszonöt éve, szeptember 24én reggel hat órakor beolvasta a
híreket a frissen épített stúdióban.
Tizennyolc éves volt, s bár korábban szép eredményekkel vett
részt számtalan versmondó- és
szépkiejtési versenyen, a Kodolányi
újonnan induló kommunikáció

Fotó: Kiss László

A rádió szerelem

Fotó: Tóth Gabriella

A Vörösmarty Rádió története ahhoz az ideiglenes rádióhoz nyúlik
vissza, amelyre 1993-ban Posch
Ede kapott engedélyt. Összesen hat
napra szólt a frekvencia, kísérleti
jelleggel. Mivel kellett neki ehhez
technika, kellett ember, aki ért
hozzá, így kibérelte azt a videóstúdiót, ahol Sasvári Csilla és Horváth
Miklós dolgozott, és létrejött az
FMR Rádió.

Fotó: Tóth Gabriella

„Viszem a gyerekeket!”

szakának elsőéves hallgatójaként
izgalmas feladatot jelentett számára
a hírszerkesztés. Mondhatjuk, hogy
maradandót is, hiszen az elmúlt
negyed évszázadban szinte folyamatosan erősítette és erősíti ma
is a rádió csapatát: „A kodolányis
kommunikáció szakon tulajdonképpen
már akkor duális képzés folyt, hiszen
főiskolásként szinte azonnal lehetőségünk volt a gyakorlatban is kipróbálni azt, amit elméletben tanultunk.
Nyilván volt tétje a szárnypróbálgatásnak, hiszen minden ment ki adásba, a
híreket is élőben olvastam fel, mégsem
voltak ennyire szigorú szabályok, mint
ma. Például aki hírszerkesztő volt,
vezethetett műsort is. Emlékszem,
az órák közti szünetben vágtuk az
anyagainkat, tanulás mellett jártunk ki
riportokat készíteni. Csodás, pezsgő,
nagyon intenzív időszak volt, rengeteget lehetett tanulni, nem beszélve arról
a jó csapatról, amiben benne lehettünk.
Nem egyszer előfordult, hogy annyian
voltunk bent egyszerre a szerkesztőségben, hogy alig lehetett megmozdulni.
Mindez azért, mert rengeteg műsort
készítettünk, így eleve sokan dolgoztunk egyszerre, de azért is, mert itt
mindenki jól érezte magát.”
Anikó szerint akkoriban igazi szellemi műhely alakult ki a
Vörösmarty Rádió körül, hiszen
tanárok, diákok, médiaszakemberek együtt akartak létrehozni egy
sokszínű információs és szórakoztató rádióadót, mindezt persze még
az internet korszaka előtt. A helyi
rádiózás fénykoraként emlegetett
kilencvenes évek végén sokan megfordultak a rádióban: „Óriási élmény
volt, hogy ilyen sok fiatal és idősebb,
tapasztaltabb kolléga együtt munkálkodott, és mindenkinek ugyanolyan fontos volt a rádió. Murányi Ottó például
sokáig műsorvezetője volt a rádiónak,
és ő azért nagy „kiképző” volt! Amikor
híreket olvastunk, ugyanúgy bent voltak a műsorvezetők is. Ottó ahelyett,
hogy szolidan háttérbe húzódott volna,
pöckölgette a fülesünket, pókjárásban
ment, csikizett, húzogatta a harisnyánkat, mondván, hogy egy profinak ezt
mind nevetés nélkül kell végigcsinálni.
Na hát ez nem mindig sikerült!”

Romhányi Anikó a kezdetek óta szerkesztője rádiónak

Közéleti hetilap
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Múlt heti keresztrejtvényünk a Maroshegyi Böndörödőhöz kapcsolódott. Az
első feladvány arra kereste a választ, hogy idén hányadik alkalommal tartották meg a rendezvényt: tizenkettedik.
A böndörödőn minden évben fontos szerepet tölt be a zene és a tánc. A helyi
művészeti csoportokon túl országosan ismert előadók is fel szoktak lépni. A
második megoldás az idei vendégművész nevét rejtette: Polyák Lilla.
A szórakozás mellett különféle finomságok is rotyogtak a bográcsokban. A
harmadik megfejtésből kiderült, hogy többek között milyen ételek készültek:
gulyás és birkapörkölt.

Mostani rejtvényünk első két megfejtése a fehérvári színházhoz kapcsolódik.
Elsőként arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyik darab nyílt próbáján vehettek
részt a kulturális örökség napjainak látogatói.
Fontos elismerésben részesült egy zenés darab, amit tavaly mutattak be a Vörösmarty Színházban, de az új évadban is műsoron van. Milyen díjat kapott a
közelmúltban a Chicago című musical?
Múlt héten fontos bejelentés hangzott el, mely nagyban érinti a város környezettudatos közlekedésének ügyét. Harmadik megfejtésünk az a kezdeményezés, amely
a 2019. szeptember 20. és 2020. június 30. közötti időszakot öleli fel a városban.
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gasztronómia

Lecsó füsttel és zenével

2019.09.26.

Gáspár Péter, Kurucz Tünde

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Közel hatszáz bográcsban rotyogott a lecsó a XV. Fehérvári Lecsófőző Vigasságokon. Voltak csapatok, akik a gombára, mások a húsgombócra esküdtek, de akadtak olyanok is, akik harcsát dobtak a
kondérba, hogy a végeredmény tökéletes legyen. A zsűri által legjobbnak ítélt húsz lecsó közül a
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ csapatának kedvezett a szerencse, így a főzést
vezető Németh Nóra fejére került a lecsókirálynői korona.

Majdnem hatszáz baráti társaság foglalt főzőhelyet a Zichy liget, a Dózsa György út és a Móri
út egy vagy akár több pontjára, hogy közösen főzzenek

Fotó: Tóth Gabriella

Több csapat figyelt a körítésre is. A főzőhelyek fölött lógó paprikafüzérek mellett őszi kompozíciók, színes kiskertek, hulladékból készült kutyák, sárkányok, plüsszöldségek és félbevágott
gázpalackból kialakított alternatív virágtartók díszítették az asztalokat.

Fotó: Kiss László

Azoknak, akik zsűriztetni is kívánták lecsójukat, a Zenepavilon melletti standnál kellett
regisztrálni. A zsűri tagjai délelőtt körbejártak a főzők között, és némi előkóstolás után hasznos
tanácsokkal látták el a csapatokat.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Tóth Gabriella

A nap az üdvözlő kávé és/vagy pálinka után mindig hagymaaprítással, paprikakarikázással és
paradicsomszeleteléssel indult

Idén a Városgondnokság vezetősége is segített a lecsófesztivál utáni takarításban

A gyerekek is jól érezték magukat
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Fotó: Simon Erika

Fotó: Tóth Gabriella

A HETILAP

Füst az út felett…

Vakler Lajos
A Depónia találó szlogenje – Közösen egy
zöld úton – a Lecsófőző Vigasságon is sikert
aratott.

Már majdnem kész!

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

A cég második alkalommal szervezett szelektív hulladékgyűjtést.
A résztvevő csapatok számára
két százhúsz literes hulladékgyűjtő zsákot biztosítottak, ezekbe gyűjthették az elkülönített
hulladékot a résztvevők. Gyűjti,
a Depónia kabalafigurája nem
volt rest: napközben többször is
körbejárt és megnézte, melyik
csapat miként tesz eleget a
felhívásnak. Azok a lecsófőzők,
akik az össznépi buli mellett sem
feledkeztek meg a szelektálásról,
„Ön jól Gyűjti” matricával gazdagodhattak.

A Depónia munkatársai, ahogy
már esztendők óta mindig,
ezúttal is kitettek magukért a
füstös, de minden egyéb szempontból felhőtlen vigasságon.
Íme Steigerwald Tibor ügyvezető
rövid értékelése a történésekről:
„Már évek óta jelen vagyunk a
munkatársainkkal a rendezvényen.
Én magam nyolc éve vagyok a
cégnél, és a kollégáimról átragadt
rám a lelkesedés. Ők már a korábbi
években is itt voltak, és azóta is nagyon jól érezzük magunkat minden
alkalommal. Több mint ötvenen
jelezték a kollegák közül, hogy részt
vesznek az idén is a közös főzésben,
ahol többféle lecsót is készítünk
ilyenkor. Idén kettő készült: az
egyik húsgombócos, a másik pedig
egy „rendes” lecsó, a hagyománytisztelet okán.”

Fotó: Simon Erika

A Depónia a Lecsófőző Vigasságon

Gyűjti és segítői szívesen válaszoltak a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos kérdésekre

Az idei első helyezett a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ csapata lett, a főzést
vezető Németh Nóra lett a Lecsókirálynő

A színpadon már délelőtt elkezdődött a műsor: egymást követték a táncos produkciók. Felléptek a Felicita KTSE, a Free Spirit Dance Stúdió és a Főnix Rock and Roll SE
csoportjai. Délután a gyerekeket Mihályi Réka várta Masni és Pocó című koncertjére,
majd Oláh Gergő műsora következett.
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Hada Tibor életműve bélyegeken
A HETILAP

Vakler Lajos

Bensőséges hangulatú ünnepséggel
egybekötött tárlaton köszöntötte
Hada Tibort, a magyar bélyeggyűjtés
doyenjét a Székesfehérvári Bélyeggyűjtők Köre. A kiállítás megnyitóján a Kodály Zoltán Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola diákjai köszöntötték az
ünnepeltet. Hada Tibor, aki idestova
nyolcvan esztendeje tagja a bélyeggyűjtők nagy családjának, ezúttal
egy életmű-kiállítással gazdagította
városunkat. Laczi Zoltán, a Székesfehérvári Bélyeggyűjtő Kör elnöke
köszöntőjében kiemelte azt a több
évtizedes munkát, melynek eredményeként Hada Tibort országszerte
elismert gyűjtőként tisztelhetjük:
„Óriási öröm, hogy Tibi bácsi közöttünk
van és bemutathatjuk azt a rengeteg
bélyeget, amit gyűjtött, megköszönhetjük kiállításszervező tevékenységét és
megtudhatjuk, melyik motívumhoz mi
kötötte. Ez a tárlat a bélyeggyűjtőknek és
a látogatóknak is különleges élmény!”
Tibi bácsi hatéves korában szeretett bele a bélyeggyűjtésbe és azó-

Fotó: Simon Erika

A Vörösmarty Mihály Művelődési Házban
rendezték meg Hada Tibor életmű-kiállítását.
A Fehérvári Bélyeggyűjtők Körének megbecsült tagja több mint nyolc évtizede hódol
szenvedélyének.

Hada Tibor nyolc évtizede hódol szenvedélyének

ta különböző tematikákban hódol
szenvedélyének. A Vörösmarty
Mihály Művelődési Házban is
olyan szeletét mutatta be egyedülálló gyűjteményének, mely méltán
ad okot a főhajtásra: „Rengeteg
bélyegből kellett kiválogatnom azt az
anyagot, ami valamennyire tükrözi
a nyolcvan év alatt összegyűjtött
bélyegek sokféleségét. A vasúttal kapcsolatos anyagokkal kezdtem, majd a
cserkészetre tértem át, majd különböző témákban próbáltam kapcsolódni
a város kulturális életéhez. Elsősorban a rendezvényeknek emlékeket
állító bélyegeket tettem ki a tárlókra.
Nagyon sok kiállításon vettem részt,
és számtalan díjjal ismerték el a tevékenységemet. Szép emlék számomra
az az Esztergomban megrendezett
kiállítás 2000-ben, ahol csak az én
anyagom szerepelt. A kezdetektől
tagja vagyok a Magyar Bélyeggyűjtők
Országos Szövetségének, így nagyon
nehéz kiválasztani olyan mélységben
az anyagból azt, ami itt bemutatásra
kerülhet, de köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget.”
Hada Tibor a hagyományokhoz hűen,
ezúttal is olyan sorozatokkal jelentkezett, amelyek nemcsak a filatelisták
számára nyújtanak különleges
élményt, de a köznapi látogatót is
elkalauzolják olyan történelmi korokba, amelyek ismerete ma is fontos.

Kű Lajos Helsinkiben
Vakler Lajos

Tudatos volt, hogy Helsinkibe látogattál?
Helsinki egy csodálatos hely, ahol
sportolóink világraszóló eredményt értek el. Tekintve, hogy az
Aranycsapat Alapítvány elnöke
vagyok – és minden szentnek
egy kicsit maga felé hajlik a
keze – kiemelném a futballisták
menetelését, de ott volt nekünk
Csermák József kalapácsvetésben,
Papp Laci ökölvívásban, a zseniális vízipólócsapatunk Gyarmati
Dezsővel, Kárpáti Györggyel,
Keleti Ágnes, Székely Éva és a
többiek – fantasztikus társaság!
Amikor megkaptam a meghívót a
Finnországi Magyarok Országos
Szövetségének elnökétől, nagy
várakozással indultam útnak arra
a helyre, amely a magyar sporttörténelem aranybetűkkel írt lapjaira
kívánkozik. Urkuti György, hazánk helsinki nagykövete mindkét
előadásomat megtisztelte jelenlétével. Az elsőt a Helsinki Magyar
Kulturális Kör székházában, a

Fotó: Finnországi Magyarok Egyesülete

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke
nemrégiben Finnországban járt. Abban a
városban, Helsinkiben tartott előadásokat, ahol az 1952-ben rendezett olimpián
minden idők legjobb szereplésével hazánk a
nemzetek összesített rangsorában harmadik
lett az Egyesült Államok és az olimpián akkor
először résztvevő Szovjetunió mögött tizenhat
arany-, tíz ezüst- és tizenhat bronzéremmel.

Kű Lajos előadása nagy sikert aratott Helsinkiben

belváros szívében tartottam, a
másikat pedig egy ökumenikus

istentisztelet után a helsinki
magyarok evangélikus gyüleke-

zetének közösségi házában. Az
előadáson felvetődött, hogy a
Helsinkiben élő magyarok illetve a
nagykövetség segítségével próbáljunk meg egy összmagyar nemzeti
zarándokhelyet létesíteni. Abban
maradtunk nagykövet úrral, hogy
tegyünk lépéseket ennek érdekében, és végül megállapodtunk
abban, hogy 2020. május végére,
amikor elkészül a helsinki olimpiai stadion felújítása, egy emléktáblát fogunk avatni az 1952-es
olimpia magyar résztvevőinek tiszteletére.
Kik vannak segítségedre ebben a
munkában?
Sajnos az Aranycsapat tagjai már
nincsenek köztünk, ugyanakkor
nagyon sok segítséget kapok
Wichmann Tamástól, Melocco
Miklóstól, Tolcsvay Bélától és Döbrentei Kornéltól. Mellettük egyre
több fiatal csatlakozik hozzánk, és
érezzük a kormány bizalmát is.
Járod a világot, a tengerentúlon –
Amerikában, Ausztráliában – egyaránt népszerűsíted az alapítványt. De
mi újság a Kárpát-medencében?
Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján is ismerik már
a jelszavunkat: Mindenkiért, senki
ellen! Jövőre is megrendezzük az
Összmagyar Diákbajnokságot: kézilabda, sakk, birkózás, irodalmi
és történelmi vetélkedő szerepel a
palettán. A történelmi vetélkedő
a trianoni évfordulóhoz kapcsolódik.
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Sirályszárny és ezerkecske

A HETILAP

Stettler Zsuzsanna, Kurucz Tünde
Szebbnél szebb veteránautókat csodálhatott
meg a közönség a Mátyás király körúton,
mielőtt elrajtolt a több mint száz fős mezőny a
Total Chrono Classic Székesfehérvártól Balatonlelléig meghirdetett túrájára. Számos fehérvári
csapat is vállalkozott a kétszázhatvanöt kilométeres, tizenkét ügyességi feladattal tarkított
útvonal teljesítésére.

Mintha most gördült volna le a gyártószalagról

Fotók: Bácskai Gergely

Gyönyörű őszi napsütésben gyülekeztek a Total Chrono Classic
versenynapjának résztvevői a Mátyás király körúton. Több mint száz
csodálatos oldtimer és különleges
youngtimer nevezett a túraversenyre, mely idén is Székesfehérvárról
indult Balatonlellére. Az ország
minden részéről érkeztek gyűjtők
és klubtagok, sőt jó néhány fehér-

vári csapat is nevezett az Oldtimer
Szuperkupára, Magyarország legnagyobb veteránautós túraversenysorozatának utolsó futamára.
Rengetegen megcsodálták a rajthoz
felsorakozó, gyönyörűen restaurált
és műszakilag kiváló állapotban
lévő autókat, melyek között a sirályszárnyas Mercedestől az 1200-as
Ladáig, azaz az „ezerkecskéig” számos amerikai, olasz, angol, francia,
szovjet és német gyártmányú járműkülönlegességet lehetett felfedezni.
A mezőnyt Mészáros Attila indította: „A mezőny az ország történelmi
fővárosából indul az éves versenysorozat utolsó állomására immár hos�szú évek óta. Fantasztikus autócsodák
lepik el ilyenkor a várost, és szerencsére a rajt után sem hagyták a résztvevők
azonnal maguk mögött Székesfehér-

2019.09.26.

James Bond sosem ülne amerikai autóba, de talán ezzel a Mustanggal kivételt tenne...
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

Keleti kényelem

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

ISO 9001

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Horoszkóp
szeptember 26. – október 2.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Rengeteg dolga lesz a következő napokban. Felmerül
pár régiebbi, megoldatlan probléma is, amik nem tűrnek
majd további halasztást. Fontos lenne az anyagi helyzetét
is rendbe tennie! A napokban nem érdemes a gondjait a
szőnyeg alá söpörni, mert azzal nem old meg semmit.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Önnek is van elég problémája, nem kell még másokét is a nyakába vennie! Néha már az is segítség,
ha meghallgat másokat, ne akarjon mindenkit
megmenteni! Attól nem lesz önző, ha a saját életével
is foglalkozik.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nagyon sűrű hét elé néz, mivel túlvállalta magát. Ugyanakkor most nagy a tét is, egyesek összehozhatnak egy
komolyabb üzletet, jelentősebb összeg ütheti a markukat,
de az előléptetés is összejöhet. Mindenképpen érdemes
szorgalmasnak lennie és dolgoznia céljai megvalósításán!

A napokban lehetősége adódhat anyagi helyzetének
javítására, de még arra is, hogy a kapcsolatait rendbe
szedje. Érdemes élnie a kínálkozó lehetőségekkel!
Ha valaki békejobbot vagy segítséget nyújt, azt
fogadja el!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban a családé és a barátoké lehet a főszerep.
Olyanokkal is találkozik, akiket rég látott. Sok kellemes percet tölt együtt szeretteivel, akik különböző
módokon, de rengeteget tehetnek hozzá a napjaihoz.
Ingatlan adás-vételt a csillagok támogatják.

Nem ártana rendeznie a magánéletét, otthonát,
illetve testi-lelki szükségleteit, de úgy nem lehet, ha
folyton másokkal foglalkozik vagy menekül ezek
elől! Nézzen szembe a különböző életterületeivel,
hogy min kellene változtatnia!
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Felnövünk a biciklihez?
A HETILAP

László-Takács Krisztina
Lehet másképpen, lehet környezetkímélő módon közlekedni! Erre hívták fel a
fehérváriak figyelmét az idei Mobilitási hét
programjai. A városban burjánzó autósforgalom még indokoltabbá teszi, hogy minél
több lehetőséget kapjunk a kerékpáros közlekedésre. Persze nem mindegy, tudunk-e
helyesen közlekedni és megvannak-e ehhez
az infrastrukturális feltételek! Ez a kérdés
is megfogalmazódott a Mobilitási hét
kapcsán. Emellett egy fontos bejelentés
is elhangzott: elindították a kerékpározás
évét Székesfehérváron.
Tűzpiros csoda

Oldtimer-életérzés

a Balatonig, a partot pedig először
Balatonföldvárnál érintették. A
befutó előtt látványos ügyességi
feladatokkal kellett megbirkózniuk Fonyódon és Lengyeltótiban
is. Végül a mezőny késő délután
vitorlások közé futott be Balatonlellére, ahol a díjkiosztóval zárult az
egynapos túra.

Fotó: Molnár Artúr

várt, hanem tettek egy kört Sóstón is,
ahol meglepetés várt a versenyzőkre.”
– mondta el lapunknak az alpolgármester.
A versenyzőkre kétszázhatvanöt
kilométer várt, az utat a tizenkét
ügyességi feladat tette még izgalmasabbá. A térségben eddig nem
érintett utakon jutott el a mezőny

Közel ötszáz új kerékpártámaszt
helyeznek ki a városban, a
megújuló nagyobb városi utak
szinte mindegyike kerékpársávval készül, vagyis egyre több
olyan szakasz van a városban,
ahol szabályosan lehet biciklivel
közlekedni. A hangsúly ezúttal a
„szabályosan” jelzőn volt a Mobilitási hét nyitónapján. Körforgalom, vasúti átjáró, jelzőlámpák,
szlalom, a láthatósági mellény
szerepe, helyes közlekedés –
többek között ezekkel ismerkedhettek a gyerekek a Jávor Ottó
téren szerda délelőtt a rendezvény keretében. A célközönséget
a legkisebbek alkották, hogy
már a biciklizés technikájának
elsajátításával együtt magukba
szívják a közlekedési szabályokat is.

A kerékpározás népszerűsítésének fontos állomása volt az
idei Tour de Hongrie fehérvári
befutója, az pedig a hab a tortán,
hogy jövőre a világ egyik leghíresebb nemzetközi kerékpáros
körversenye, a Giro d’Italia harmadik rajtja Székesfehérváron
lesz május 11-én.
A pénteki közgyűlés a nagyszabású rendezvényhez kapcsolódóan arról döntött, hogy a 2019.
szeptember 20. és 2020. június
30. közötti időszak a kerékpározás éve lesz városunkban – ezt
Mészáros Attila alpolgármester
jelentette be a Mobilitási hét keretében rendezett minimotoros
és kerékpáros felvonulás rajtja
előtt.
A cél, hogy felhívják a figyelmet
a kerékpározás előnyeire és a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésének lehetőségére: „Hamarosan
átadásra kerül a Széna téren az új
kerékpáros létesítmény, emellett a
következő évben több tíz kilométernyi kerékpárút fog épülni. Reményeink szerint a Budapest-Balaton
kerékpárút kivitelezése is elindul a
jövő évben, ennek is lesz fehérvári
szakasza.” – mondta Mészáros
Attila.
A kerékpározás éve az infrastrukturális fejlesztések mellett
számos ismeretterjesztő és
szórakoztató programot ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Óriási érdeklődés övezte idén is a kisgyermekek számára rendezett rolleres, minimotoros és
biciklis felvonulást a Gáz utcában

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ha valamivel elégedetlen a párkapcsolatát illetően,
akkor azt a kedvesével kellene megbeszélnie és
nem mással! Ne lepődjön meg azon, ha párja rossz
néven veszi azt, hogy kibeszéli, inkább üljön le vele
és beszéljék meg egymással a problémát!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bizonyos tekintetben nehéz napok várnak Önre. Komoly
és váratlan kihívásokkal kell szembenéznie. Erősnek kell
lennie, ha célt akar érni és rendületlenül hinnie a sikerében. Áttörést érhet el az életében, ha elég szorgalmas és
nem hagyja magát eltántorítani az elképzeléseitől.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Valaki a segítségére siet, amikor a legnagyobb szüksége
lesz rá, és kihúzza munkahelyén a csávából. Rengeteget
köszönhet majd neki! Egyúttal rájöhet arra, hogy rossz
helyen van, és szeretne mással foglalkozni. Érdemes a
héten szétnéznie, milyen lehetőségei vannak!

Hamar el fog telni ez a hét, mivel rengeteg feladata
lesz. Nem lesz megállás, egész héten pörögni fog.
Nemcsak a saját feladataival sikerül haladnia, hanem
még arra is marad kapacitása, hogy másoknak segítsen. Legyen ezzel óvatos, nem kell túlzásokba esni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban gyakran találkozik olyan feladatokkal,
kihívásokkal, amelyek fejtörést okoznak Önnek. Ha
nem fogja menekülőre, hanem igyekszik szembenézni velük, akkor kellemesen csalódhat magában és
még célt is érhet.

Anyagi helyzete számottevően javulhat, sőt az előmenetel lehetősége is felderenghet. Igaz, sokat is küzdött
mostanában azért, hogy célt érjen. Ha felért a csúcsra,
akkor ne felejtsen el pihenni, nem pedig azonnal nyakába kapni a következő kihívást!
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álláspiac

Otthonról jó dolgozni?
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Kurucz Tünde

A home office, azaz az otthoni
munka sokak számára csábító
lehet, mert meg lehet vele spórolni
az utazással töltött időt. Csendben, nyugalomban lehet dolgozni,
nincs a háttérben hangzavar. Nincs
veszekedés azon, el kell-e húzni a
függönyt vagy miért kell tizennyolc
fokra hűteni nyáron az irodát. Az
otthoni iroda lehetőséget biztosít
arra, hogy a házi teendőket hatékonyabban iktassuk a napunkba, így
több idő jut a minőségi pihenésre
is.

Számítógép, telefon,
internet
Az otthoni irodát jelenleg azokban a
munkakörökben alkalmazzák a leggyakrabban, ahol a munkavégzéshez
számítógépre, telefonra és internetcsatlakozásra van csak szükség a
munkatárs szellemi képességein túl.
Otthonról leginkább a marketing,
a média, az értékesítés területén
alkalmazottak dolgoznak, de egyre
népszerűbb megoldás a grafikusok,
a fordítók, az informatikusok és az
adminisztrátorok körében is. Az úgynevezett digitális nomádok pedig e
fenti három eszköz birtokában a világ
bármely pontjáról a világ bármely
pontján lévő munkaadó számára
teljes értékű munkát tudnak végezni.

Kép: pexels.com

Munkavégzés melegítőben, nyugodt körülmények között, rugalmas időbeosztással – ezek az
otthoni munka előnyei. A megoldást az elmúlt
években egyre több cégnél alkalmazzák.

Az otthoni munkához önfegyelemre van szükség

nak célszerűbb bejárni a munkahelyükre.
A home office-nak nemcsak
előnyei, hanem hátrányai is vannak. Kutatások kimutatták, hogy
azok, akik otthonról dolgoznak,
általában sokkal több munkát végeznek, mint az irodába
bejáró társaik. Sokaknak külön
figyelmeztetniük kell magukat,
hogy tartsanak néhány perc szünetet. Azonban mivel nem áll ott

az Alba Ipari Zónába
keresünk egy műszakos
munkarendbe:

• varrónőt (tapasztalat szükséges)
• raktárost
• gépi, illetve kézi vasalót
• ruhaipari művezetőt
• épület karbantartót

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

06-22-397-717

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása

a krine.munkaugy@krine.hu
email címre várjuk.

Jelentkezni lehet:
betanitottmunka16@gmail.com vagy
a 06 20 234 6272-es telefonszámon.

További információ:
telefonszámon
vagy önéletrajzát

A nem bejárás másik következménye, hogy gyengülnek a kollégákkal
való kapcsolatok. Nincs közös
kávézás és ebéd, így nagyobb az
esélye az elszigetelődésnek, ami
hosszú távon magányhoz, szorongáshoz, a legrosszabb esetben
depresszióhoz is vezethet. Éppen
ezért fontos, hogy ha nem is minden nap, de bizonyos időközönként
bejárjon az alkalmazott az irodába
és részt vegyen a közös munkában.

Munkerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, diákmunka

Az otthoni munkavégzéssel a munkáltató is jól járhat. Főleg akkor, ha
a munkavállaló vagy gyermeke éppen annyira beteg, hogy már nem
tanácsos közösségbe menniük. Az
alkalmazott ilyenkor otthonról tud
dolgozni. Nem kell senkinek sem
helyettesítenie, és a határidőkkel
sem csúszik el. Ugyanakkor a home
office-hoz önfegyelemre és precíz
munkabeosztásra van szükség:
reggel neki kell állni, és este tudni
kell abbahagyni a munkát! Akik
számára ez nehézséget okoz, azok-

Varrodába,

mellettük senki, és napi szinten
nem ellenőrzik a munkájukat,
ezért nem biztos, hogy tudatosul
a vezetőségben vagy a kollégákban, hogy az illető mennyit
dolgozik. Éppen ezért fontos
például a napi szintű telefonos
vagy e-mailes kapcsolattartás,
amelyben az alkalmazott beszámol arról, hogy az aznapra betervezett feladatok közül mennyit
végzett el.

whc.szekesfehervar@whc.hu • Tel.: + 36 22 783 013
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Kovács Szilvia

Évente körülbelül hatezer
nőnél diagnosztizálnak
rosszindulatú emlődaganatot
hazánkban, akik közül több
mint kétezret veszítünk el.
Éppen ezért fontos felhívni a
figyelmet a szűrővizsgálatok
és az önvizsgálat fontosságára.
Városunk tizenegyedik
alkalommal csatlakozik az
országos mozgalomhoz,
hiszen ahogy a szakemberek
fogalmaznak: az idejében
felfedezett betegség gyógyítható! Ugyanakkor a szűrővizsgálatokon való részvétel
még mindig nagyon alacsony:
„Megyei szinten száz hölgyből
negyven megy el a szűrővizsgálatokra, így csak negyven
százalékuk adja meg magának az
esélyt, hogy időben felfedezhető
legyen az esetlegesen kialakuló
daganat.” – mondta el lapunk-

Fotó: Horváth Renáta archív

Rózsaszínbe öltözik a belváros október
ötödikén, szombaton. Újra figyelemfelhívó sétára várják a fehérváriakat az
Országalmához, ezúttal az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A szimbolikus rózsaszín léggömbbel a mellrák
elleni küzdelemre szeretnék irányítani a
figyelmet a résztvevők.

A program háziasszonya és fővédnöke idén is Závodszky Noémi színművésznő

Egy gála is lehet segítség

Új műszert kapott a szemészet

Orosz Georgina gyógyulására gyűjtöttek

Csapó Ramóna
Derékba tört egy fiatal lány táncos karrierje,
amikor autóbalesetet szenvedett és kerekesszékbe kényszerült februárban. Az Orosz
Georgina gyógyulásáért szervezett jótékonysági gálán több százan vettek részt vasárnap
délután Feketehegy-Szárazréten.

A nemes ügy mellé állt a Vörösmarty
Színház is, művészei, Váradi Eszter
Sára és Keller János köszöntötték
a közönséget, illetve fellépett az
összes fehérvári táncegyesület. A

Buzás Gábor

rendezvényt a család megsegítésére
és Gina gyógykezelésére szervezte
edzője, Lővei Mária és volt edzőtársa,
Lajos Andrea. A gálát több szervezet
támogatta, többek között a Székesfehérvári I. Lions Klub, Székesfehérvár
labdarúgócsapata, a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ illetve
a város önkormányzata is. A fiatal
lány gyógyulására szánt adományok
fogadására létrehozott bankszámlára
eddig több mint négyszázezer forint
érkezett, a jegyekből befolyt összeg
pedig nyolcszázötvenezer forint.

Elkészült a rendelő felújítása
Látrányi Viktória
Hétfőtől újra a Batthyány utcai rendelőben várják a betegeket, elkészült ugyanis a felújítás.
Pénteken költöznek az orvosok, aznap a sürgős
eseteket még a Mészöly Géza utcában látják

A Humán Szolgáltató Intézet tájékoztatása szerint a Batthyány utcai
háziorvosok – Sarafi Andrea, Kovács
Krisztián, Bráth Endre és Orendt Jácint – szeptember 26-án, csütörtökön

nak Krisztián Erika megyei
tisztifőorvos.
Ahogy már 2009 óta megszokhattuk, most is az Országalmától indul a menet a szimbolikus rózsaszín lufikkal.
Ezúttal is nagy az összefogás,
számos szervezet ölti magára
a szalagot a lányok, asszonyok
egészségéért. Akik részt vesznek a programon, egy táskát
is kapnak, benne hasznos
információs anyaggal.
„Jelezték már civilszervezetek,
sportklubok, hogy idén is részt
vesznek a sétán. Egy különös
aktualitása a rendezvénynek,
hogy Székesfehérvár a kerékpározás évévé nyilvánította
2020-at a Giro d’Italia magyarországi szakaszának lebonyolításáig, és ennek a versenynek
a hangsúlyos színe szintén a
rózsaszín. Így szeretném hívni a
kerékpárosokat is, hogy jöjjenek
és vonuljanak ők is velünk!” –
hangsúlyozta Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok.
Október 5-én 9 órától a
résztvevőket szaktanácsadás
is segíti, de a mammográfiás
meghívóval rendelkező hölgyek időpontot is egyeztethetnek a kórház munkatársaival.

még a Mészöly Géza utcai rendelőben
várják a betegeket, ahol a felújítás
ideje alatt ideiglenesen elhelyezést
kaptak. Szeptember 27-én, pénteken
a visszaköltözést intézik, ezért kérik,
hogy csak sürgős esetben induljanak
el a háziorvosaikhoz a 11., 12., 30. és
37. számú felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozók. Szeptember 30-án,
hétfőn már a megszokott helyen és
rendelési időben várják a pácienseket
a Batthyány utcai orvosi rendelőben.

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

Új diagnosztikai eszközhöz jutott a Szent
György Kórház szemészeti osztálya. A digitális szemnyomásmérő a Fehérvár Travel
Alapítvány jóvoltából került a kórházhoz.

Szemnyomást eddig is mértek
a szemészeti osztályon, csak
nem úgy, ahogy az új eszközzel
lehetséges. A digitális szemnyomásmérő előnye ugyanis,
hogy érzéstelenítés nélkül lehet
használni. Tóth Jenő, a megyei
kórház osztályvezető főorvosa elmondta, hogy az új eszköz nemcsak az érzéstelenítés elhagyása
miatt számít előrelépésnek,
hanem azért is, mert felgyorsítja
az ügymenetet.

A szakemberek azonnal megkezdték az ismerkedést az új
műszerrel. A működés lényege,
hogy a szemnyomásmérő nekipattint egy kis tüskét a szaruhártyának, és a visszapattanás
sebességgörbéjét vizsgálja. A
vizsgálat fájdalommentes.
A szemnyomásmérő a Fehérvár
Travel Alapítvány adománya.
A szervezet évek óta támogatja
a rászorulókat, elsősorban az
egészségügy területén. Igari
Antal kuratóriumi elnök elmondta, hogy negyedévente hirdetnek
pályázati lehetőséget. A kétmillió forintos adomány várhatóan
sokkal gyorsabbá és gördülékenyebbé valamint kellemesebbé is
teszi a szemvizsgálatot.

Fejlesztések a kórház több telephelyén
Szabó Petra
Már több éve tart a sárbogárdi kórház
fejlesztése: az elmúlt időszakban az épület
teljesen megújult, most pedig új eszközök
kerültek az intézménybe.

Többek között egy új fizikoterápiás kezelőtorony is segíti
a gyógyulást a sárbogárdi
kórházban. Ezen kívül egy
cryo-kezelőgépet, magzatmonitort, pulzoximétert és huszonnégy órás EKG-berendezést
és vérnyomásmérőt is sikerült
beszerezni.

De nemcsak itt, hanem Székesfehérváron és Móron is történt
eszközfejlesztés, összesen háromszázmillió forint értékben. A
fejlesztés célja a járóbeteg-ellátás
fejlesztése, hogy azokat a kezeléseket, amiket el lehet végezni a
járóbeteg-ellátásban, azok valóban ott történejenek meg.
Egyre melegebbek a nyarak,
évről évre egyre nagyobb igény
mutatkozik légkondicionáló berendezésekre. Éppen ezért folyamatosan történnek és a jövőben
is lesznek ilyen fejlesztések a
kórház összes telephelyén.
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László-Takács Krisztina

Fotó: Molnár Artúr

Van, aki akkor ült utoljára óriáskeréken, amikor még működött a fehérvári vidámpark, van, aki még
sohasem. A legtöbben arra kíváncsiak, milyen lehet a belváros felülnézetből, hiszen most ezt bárki
megcsodálhatja. A lecsófesztiválon már forgott, sőt hamarabb is, már pénteken elindult első útjára
az óriáskerék. A Zichy ligetben felhúzott huszonnégy kabinos szerkezet egyszerre száznegyvennégy
főt tud feljuttatni harmincöt méter magasba. S bár mindezt nem ingyen teszi, fehérváriaknak
kedvezményes a kilátás. Az óriáskerék idén szilveszterig lesz látogatható.

Fotó: Kiss László archív

Elsőként a Mobilitási hét vetélkedőjének győztesei gyönyörködhettek a látványban. A Legmobilisabb osztály, a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 6. c osztályos diákjai mentek pár kört. Velük együtt az elsők között élvezhette a látványt a versenyen
második helyezést szerzett 7. c osztály, a harmadik helyezett, a Kossuth Lajos Általános Iskola
6. b osztálya valamint a Németh László Általános Iskola 8. osztályos csapata is.

Fotó: Tóth Gabriella

Ilyen volt annak idején a fehérvári vidámpark óriáskereke. A park a kétezres évek elején még állt a
Rózsaliget mellett.

…és ilyen a múlt héten felépített Zichy ligeti óriáskerék

Fotó: Tóth Gabriella

A kerék huszonnégy kabinja összesen több mint száznegyven fő befogadására alkalmas. A
mindössze másfél éves holland monstrum számítógép-vezérelt, a kabinok plexivel vannak
körülvéve, így biztonságosak.

Fotó: Tóth Gabriella

Izgatottan gyűlt a tömeg múlt pénteken, mindenki az óriáskerék megnyitójára várt. Sokan
nosztalgiával érkeztek, még az egykori vidámparki óriáskerékre emlékezve.

Fotó: Tóth Gabriella

Fotó: Tóth Gabriella

Így néz ki Székesfehérvár madártávlatból, egészen pontosan harmincöt méteres magasságból

Az óriáskerék szilveszterig várja a látogatókat. Hétköznapokon délután, hétvégén már délelőttől
este nyolcig várja a vendégeket. Fehérvári lakcímkártyával kedvezményesen lehet felszállni!
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Závodszky Noémi és a dolgok, amikért érdemes élni
A HETILAP

Vakler Lajos

Tudjuk, hogy a Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban voltál középiskolás
Budapesten, aztán felvételiztél a
Vendéglátóipari Főiskolára is, hogy
végül megtaláld azt a hivatást, ami
egy életre szól.
Bízom benne, hogy ez valóban így
van, és ez a köszöntés is ezt támasztotta alá, hiszen negyedszázada dolgozom ebben a színházban.
A színpadon elmondtam, hogy
tulajdonképpen nem fontos a papír, hogy ki milyen iskolát végzett,
én színészként váltam felnőtt emberré, itt alakult ki az a Závodszky
Noémi, aki ma is vagyok.
Idézzük fel azt a pillanatot, amikor
először láthattak a székesfehérvári
nézők ebben a színházban! Ez nem
volt más, mint a Színezüst csehó
című darab, amit Szikora János is
megtekintett.
Ennek az a jelentősége, hogy nem
akkor találkoztam vele először,
amikor igazgató lett Székesfehérváron, hanem az ő segítségével kerültem a Pécsi Nemzeti Színházba,
miután látott ebben a darabban.
Azt viszont tudjuk, hogy mielőtt megérkeztél Székesfehérvárra 1995-ben
– ahogy te fogalmaztál – Pécsett egy
kicsit otthontalan voltál.
Hiszek abban, hogy soha semmi
nem történik véletlenül. Pécs is
fontos állomás volt az életemben,
és valóban egy picit kudarcként
éltem meg, de ennek kapcsán
volt lehetőségem arra, hogy sok
minden másban is kipróbáljam
magam, akár tévésorozatról, akár
egy-egy filmről beszélünk.
Önálló társulatot alapítani óriási
felelősség. Miként éltétek ezt meg?
Emlékszem arra a sajtótájékoztatóra, ami a Polgármesteri Hivatal
kis tanácstermében volt. A város
részéről érezhettük, hogy nagy
dolognak tartják az önálló társulat
felállítását, de én huszonévesen

Fotók: Simon Erika

A Vörösmarty Színház évadnyitóján Szikora
János, a teátrum igazgatója és Cser- Palkovics
András polgármester köszöntötte Závodszky
Noémit abból az alkalomból, hogy huszonöt
esztendeje alapítótagként csatlakozott a Vörösmarty Színház társulatához.

A hülyéje – Mme Pontagnac szerepében

2000-ben Pro Civitate díjat vehettél át.
Nagyon meglepődtem, váratlanul
ért! Úgy látszik, a kis tanácsterem
nagyon fontos színhely az életemben. Ott kaptam meg, és sajnáltam,
hogy anyukám nem láthatja, mert
biztos megkönnyezte volna. Arra
emlékszem, hogy az Egy hölgy a
Maximból című darabot próbáltuk,
amiben Osztrigás Micit játszottam,
ami az egyik legjobb szerepem volt,
és még ugyanabban az évben díjat
is kapott. Ez az év a jutalmak éve
volt számomra.
Milyen gondolatokkal vág neki az új
évadnak egy színész?
A vezetőségtől kaptam egy felajánlást, hogy csináljak egyedül egy
előadást. Nagyon hosszasan keresgéltem egész nyáron, de nem találtam meg, mi legyen az. Aztán a sors
vagy az égiek segítségével augusztus

még nem fogtam fel ennek a
jelentőségét. Később tudatosult
bennem, hogy milyen megtiszteltetés és milyen nagy lehetőség számunkra, hogy részesei lehetünk.
Mára egyedül maradtam az alapító
társulati tagok közül, és örülök,
hogy erre mások is emlékeznek.
Ez óriási kincs számomra, és nagy
becsben tartom!
Beszéljünk az első társulatról! Az
már olyan volt, amilyet egy színész
megálmodik magának?
Talán még nem, hiszen társulat
alatt minden korosztályt értünk, hogy például egy komplett
Shakespeare-mű szerepeit ki
lehessen osztani. Tíz egykorú
fiatallal indult a munka, és gyorsan kiderült, hogy bővíteni kell a
csapatot, hogy repertoárt tudjunk
kialakítani.
Nagy előrelépés volt, amikor színészlegendák érkeztek Székesfehérvárra.
Én még Szabó Gyulánál felvételiztem a főiskolára, vele egy színpadon játszani csodálatos dolog
volt. Mellette Kállay Ilona volt
számomra az eszményi mintakép,
akit színészként és nőként is tiszteltem. Felnéztem rá, csodáltam
a játékát, a természetességét, a
humorát. Elmondani, hogy baráti
viszonyba kerültem vele, nagyon
nagy ajándéka az életnek!

Szabó Magda örökbecsű darabja, az Abigél is sikert hozott: Závodszky Noémi Horn Micit alakította

A Pletykákban Claire Ganz szerepét formálta meg

Melyik volt az a pillanat, amikor
kimondhattad, hogy megjöttem, ide
tartozom!
Sokkal előbb, minthogy papírom lett róla. A szívemben
előbb érkeztem meg. Egy hosszú
folyamat eredménye volt, hogy
teljes mértékben idehelyezzem az
életem székhelyét, amiben nagy
szerepe van a férjemnek is, hiszen
ő fehérvári. Életem egyik legjobb
döntése volt.

közepén sikerült találkoznom azzal
a darabbal, aminek a premierje október negyedikén lesz. Tele vagyok
izgalommal és kíváncsisággal, hogyan fogadja majd a közönség! Egy
igényes mű, amit büszkén fel tudok
vállalni, és amivel egy picit valahogy
az embereknek is mutatok valamit
abból a gondolkodásmódból, hogy
miként kellene, hogyan érdemes
élni. A címe árulkodó: Dolgok,
amikért érdemes élni.
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Húsz éve Fehérváron az Aquamobil
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Mi az az Aquamobil?

Húsz esztendeje, 1999. óta áll
Székesfehérváron az Aquamobil
a Balatoni úti Vízügyi Igazgatósággal szemben a Beszédes József
parkban. A különleges alkotást
az 1998-as Lisszaboni Világkiállításra tervezte egy akkor végző
építészhallgató, Borosházi Tamás.
Portugáliában kilenc hónapon
keresztül jártak csodájára a
látogatók, majd Székesfehérvárra került, és már két évtizede a
fehérváriak büszkélkedhetnek
vele.
A napokban városunkba látogatott családjával együtt Tissevits
Dezső, aki egyike volt az Aquamobilt összeszerelő csapatnak
1998-ban. Vele együtt fedeztük
fel újra az alkotást, melyet azóta
is élete legemlékezetesebb munkájaként tart számon.
Az első csavartól az utolsóig
benne van a két kezem munkája,
minden részletére emlékszem.
Valahova az aljára a nevemet
is bevéstem. Ez már a második
világkiállítási alkotás, amiben
közreműködtem, ott voltam
1992-ben Sevillában is a Makovecz-háznál. De ezt jobban a
szívembe zártam!
Mennyi ideig tartott, amíg elkészült
az Aquamobil?
Négy és fél hónapig készült.
Amiatt is, hogy ilyen tölgyet akkor

Fotó: Tóth Gabriella

Akár öt órát is képesek voltak sorban állni az
emberek az 1998-as Lisszaboni Világkiállításon, hogy kipróbálhassák a különleges
Aquamobilt. A szerkezet már húsz éve
Székesfehérváron várja a látogatókat, most
az egyik alkotója is felkereste, és mesélt
nekünk a szerkezet titkairól.

Tissevits Dezső és az Aquamobil

Magyarországon nem lehetett
kapni. Több mint két hónap alatt
szereztük meg a rönköket hozzá.
Nagybátyáméknak volt egy erdész
ismerőse, aki Marcaliban talált
négy olyan rönköt, amiből kijött
volna, de azt már eladták Ausztriának. Telefonálnunk kellett a minisztériumnak, és onnan szóltak a
kereskedésnek, hogy ne engedjék
az osztrák kamionra a rönköket.
Végül minden ebből a tölgyfából
készült az Aquamobilra, kivéve
talán a fogakat, amik égerből.
Hogyan szállították ki a világkiállításra?
Kamionnal, de nem éppen egyszerűen. Túl nagyok ugyanis a
tengelyek. A legmélyebb fekvésű
kamionnal lehetett csak kivinni,
mert voltak olyan helyek, ahol
másképpen nem fért volna át a

hidak alatt. Háromezer-ötszáz
kilométert tett így meg, darabokra szétszedve. Külön a medence,
külön minden tengely, mindezt
aztán a helyszínen újra össze kellett rakni. Már itthon is többször
szétszedtük és összeraktuk, mert
ahol először próbálkoztunk, ott
csak egy tengely fért el az épületben. Így kivittük Dunakeszire, egy nagyobb csarnokba, ott
teszteltük, hogyan működik. De
itthon még egyszerű volt, mert
magyarul elmondtam, hol kell
felsétálni rá, melyik kart kell
elnyomni, és előbb-utóbb elindultak a kerekek, hozták fel a vizet,
a végén pedig egy pecsétet lehetett nyomni vele a világkiállítás
logójával. De kint, Lisszabonban
már bonyolultabb volt ezt megértetni a nemzetközi közönséggel.

Az Aquamobil több különböző
malomfajtát ötvöz játékos formában.
Három részből áll. Az első tagja egy
szárazmalom rekonstrukciója, melynek taposókerekéhez egy vödrös vízemelő csatlakozik. A keréken vödrök
vannak. A vödrökből alázúduló víz
meghajt egy vízimalomkereket, amit
egy kallómalom vagy hámorkalapács
követ. Ide a tervező egy emberi kart
formázó faragást tervezett. A markában található egy pecsét, mellyel
bármilyen papírra lehet nyomtatni.
A szerkezet a ’98-as vizes témájú
(„Az óceán a jövőnk közös kincse”)
világkiállításon a magyar pavilon
büszkesége volt, több százezer látogatójának köszönhetően bekerült az
expó legnépszerűbb darabjai közé –
írja a kdtvizig.hu.
Mennyi idő alatt rakták össze ott?
Három és fél hétig tartott. Nagy
különlegességnek számított! Az
első ember, aki kipróbálta, az
amerikai Disneyland főigazgató
asszonya volt. Én voltam az egyik
szerencsés ember, aki megszólíthatta, mert éppen ott sétált a
magyar pavilon előtt. Teljesen
odáig volt érte!
Ott is kellett maradniuk üzemeltetni?
Három hónapot töltöttem a
világkiállításon. Ezalatt sokszor
láttam, hogy volt, aki négy-öt órát
is sorban állt, hogy egy stemplit
nyomjon vele. Abban az évben a
harmadik leglátogatottabb volt
a magyar pavilon, az amerikaiak
és a japánok előztek csak meg
minket. De hát mind a kettő
csúcstechnológiával dolgozott!

Két pár, négy boldogító igen
Kiss-Dávid Renáta

Két pár, négy boldogító igen. A
rendhagyó esküvő vőlegényei fiatalok ugyan, de úgy döntöttek, egy
életre összekötik sorsukat párjukkal a város polgármestere előtt.
A fiatalokat a megismerkedésükről és a bennük lévő érzésekről
kérdeztük a ceremónia előtt. A
fehérvári Molnár Mónika és Balázs
András arról mesélt lapunknak,
hogy boldogságuk akkor teljesedett
be igazán, amikor megszületett első
gyermekük. Már a második kicsi is
úton van, így lesz teljes a család! A
pici fél év múlva érkezik, a nevén
már sokat gondolkodtak.
Hasonló a helyzete Spanner
Ramónának és Nagy Albertnek.

Fotó: Kiss László

Meghitt, boldog pillanatok, rendhagyó
ceremónia – különleges menyegzőt tartottak a
Hiemer-házban múlt pénteken este. Az állami
nevelésben felnövő fiatal párokat Cser-Palkovics András, városunk polgármestere adta
össze.

A fiatalok a Hiemer-ház házasságkötő termében mondták ki a boldogító igent

Három éve alkotnak egy párt.
Szerintük is a család a legfontosabb, így náluk is hamarosan
érkezik a második kisgyermek. A

közös esküvőre nagyon készültek.
Az állami nevelésben élő fiatalokat
évek óta támogatja a Vigyázó Kéz

Gyermekvédelmi Egyesület, mely
ezúttal is segítséget nyújtott az
esküvők megszervezésében, lebonyolításában.

Közéleti hetilap
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Mozaikok a székesfehérvári javítóintézet történetéből – 1. rész
A HETILAP

árok és út választja el, hátulról
pedig szántóföldekkel határos.
A város által ingyen átengedett 3,4632 hektárnyi terület a
felállítandó uj intézet czéljaira
ugy osztatott be hogy az egyik
fele az épületek elhelyezésére,
a másik fele pedig konyhakertnek, játszótérnek és gazdasági
udvarnak tartatott fel.”
A javítóintézet létesítésének
költsége 458.944 korona és 50
fillér volt. A kivitelezést Rózsa
Ferenc és fia székesfehérvári
építési vállalkozó végezte el.
Az építkezést 1895 decemberében fejezte be a vállalkozó, de
a javítóintézet már júniusban
megkezdte működését. Az
intézet kilenc épületből állt.
Az igazgató lakása az emeletes
igazgatói lakban volt. Egy másik emeletes épületben laktak
a családfők és a felügyelők. A
hat növendékcsaládot, összesen
százhúsz fiút, három emeletes
épületben helyezték el. Volt egy

táshoz szükséges anyagok és
eszközök elhelyezésére szolgáló
színek, a fáskamra, a jégverem,
a virágházak és a kenyérsütő
kemence. A javítóintézetet a
várossal távbeszélő hálózat kötötte össze. Az épületet három
oldalról téglafal övezte, az utca
felé oszlopokkal erősített léckerítés határolta.
„Bejövet balkézre esik az igazgatói, jobbra pedig a családfők
és felügyelők részére szolgáló
lakóépület. E két épület mögött
terül el a díszkert. … A három
pavillon, vagyis a növendékek
munka- és hálótermeit magában foglaló épületek a beépített
terület közepén és két oldalán
arányosan vannak elhelyezve. A
pavillonok közti terület közepén áll az ima- és iskolaház,
ennek háta mögött a kezelési
épület, s két oldalt, vagyis balra
az igazgatósági és zárkaépület,
jobbra pedig a kórház épület.”
– olvasható az Igazságügyi Minisztérium kiadványában.
Az egy-egy épületben elhelyezett két-két növendékcsalád
külön épületrésszel, lépcsőházzal rendelkezett. A földszinten
voltak a munkatermek és a
családfő szobája, az emeleten
a hálótermeket valamint a
felügyelő hálószobáját helyezték
el. A hálótermek bejáratánál
alakították ki a mosdóhelyiséget. Az ima- és iskolaépület
közepén volt a kápolna, két oldalán pedig egy-egy tanterem. A
kezelési épületben helyezték el
a harmadik és negyedik tantermet, a raktárt, az öltözőszobát,
a főző- és mosókonyhát, a téli
fürdőt, a cselédszobát és a szakácsnő szobáját. Az alápincézett épület kimagasló részében
volt a ruhaszárító. Az igazgatósági épületben volt az igazgató,
a gondnok és az írnok irodája
valamint a tíz zárkahelyiség. A
kórházban tizennégy beteget

fölszintes ima- és iskolaház, egy
kezelési épület, egy igazgatósági és zárkaépület valamint egy
kórház. A kiegészítő épületek
közé számítottak az iparokta-

tudtak egyszerre gyógyítani a
két kórteremben és az elkülönítőben. Az intézmény vízellátását öt kút szolgáltatta.
(Folytatjuk.)

Asztalos Tamás

nekké tették a magyarországi
intézeteket.
A kolozsvári, a kassai és a
szamosújvári javítóintézetek
háborús veszteségeink közé

dott fiatalokat növendékeknek
nevezték, és családokba osztva
gondoskodtak nevelésükről, tanításukról. A családfők vezette
családok életében központi szerepet töltött be a munka. Fontos
szerepe volt a kertészetnek, a
mezőgazdaságnak és a különböző iparágaknak. A javítóintézet
népe a rendtartás szellemében,
pontosan meghatározott napirend szerint élt.
A jogász- és pedagógustársadalom az intézetek megalapításától kezdve igen élénk figyelmet
szentelt a javítóintézeti nevelésre. Rendszeresek voltak a
nemzetközi konferenciák, ahol
a magyar szakemberek rendre
felszólaltak, s a külföldi kollégák érdeklődését felkeltve
kedvelt megfigyelési helyszí-

tartoznak. A székesfehérvári javítóintézetet az ötvenes
években zárta be a kormányzat.
Ma az aszódi és rákospalotai javítóintézet mellett Debrecenben
és Nagykanizsán működik a
fiatalok reszocializációját célul
tűző intézmény.
A millennium évében az Igazságügyi Minisztérium kiadta
A magyar királyi országos
javítóintézetek ismertetése
című munkát, melyben így írta
le a szerző a székesfehérvári
javítóintézetet: „Az intézet
a város végén a lövölde utczában fekszik, nem messze
a vasúti indóháztól. Jobbról,
vagyis észak-nyugati oldalról a
lovassági laktanyával, balról a
jelenleg működésben nem lévő
szöggyárral, melytől egy mély

Fotó: darabanth.com

Javítóba három úton kerültek a
bűn útjára tévedt, nehezen nevelhető vagy veszélyeztetett szociális helyzetben lévő fiatalok.
Egyrészt jogerős bírósági ítélet
alapján, másrészt a szülők,
gyámok kérelmére, harmadrészt
a gyámügyi szervek javaslatára.
A javítóintézetek kisebb várost
alkottak. A javító nevelésre áta-

Fotó: bedo.hu

Fotó: darabanth.com

Idén százharmincöt éves a magyar javítóintézeti ügy. Honatyáink 1884-ben alapították meg az első javítóintézetet Aszódon.
Hosszas szakmai felkészülést követően Pauler
Tivadar igazságügyi miniszter idején, László
Zsigmond osztálytanácsos vezető közreműködésével, Csemegi Károly jogalkotó, Tauffer
Emil, Csillagh László és Horvát Boldizsár
előkészítő munkájára alapozva a tizenkilencedik század végén, a huszadik század elején
egymás után nyíltak meg a királyi javítóintézetek. Az aszódi után 1886-ban Kolozsváron
szintén fiúk, 1889-ben Rákospalotán leányok
számára nyitottak javítóintézetet. A székesfehérvári javítóintézetet 1895-ben állították
az ügy szolgálatába. 1901-ben Kassán,
1913-ban Szamosújváron nyílt fiúk számára
újabb intézet.
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Rangadóval indítanak

Pénteken kezdődik a kosárlabda-bajnokság,
rögtön a fehérvári szurkolók által legjobban várt
párosítással.

lános képet fest Jesus Ramirez gárdája:
benne van-e egy hagyományokhoz
méltó(bb) szezon ígérete.
„Reménykedünk benne, hogy jó csapat alakul! Kényszerből ugyan változtatnunk kellett
nemrég, de ez is elsülhet jól, mert Govens
személyében az elmúlt évek egyik legjobb
magyarországi légiósát igazoltuk le. Két hazai edzőmeccsen a közönség is láthatta, mik
lehetnek az erősségeink, és bár a mezőnyről
még nem lehet sokat tudni, bízom benne,
hogy ott leszünk az elején!” – mondta a rajt
előtt Simon Balázs ügyvezető.
Az biztos, hogy az erős karakterjegyekre hamar szükség lesz, mert
a bajnokság elején nehéz meccsek
várnak az Albára, egy jó rajt pedig
komoly önbizalmat adhatna ehhez a
csapatnak.

Fotó: Weiner Nagy Attila

Az elmúlt tíz évben csak két csapat
tudott egynél több bajnoki címet
szerezni, a Szolnoki Olaj és az Alba
Fehérvár. Történelmileg is komoly
presztízzsel bíró párharcukban tehát
az előző évtized legeredményesebb
klubjai találkoznak, és megszoktuk,
hogy ezt a szuperrangadót valahol az
alapszakasz felénél, majd a hajrájában
rendezik meg. Csak hát az Alba tavalyi
pocsék szereplése új forgatókönyvet
írt: a bajnokság tizenegyedik helyezettje korábban kapja a jobb helyen

végzett ellenfeleket, az elődöntőig jutó
Szolnokot speciel mindjárt az első
fordulóban! Ráadásul idegenben, a
Tiszaligetben kezdenek Csorvásiék, de
bízzunk benne, hogy igazán nagy terhet nem cipelve, jó játékkal bizonyítják: jobb lehet ez a csapat a tavalyinál.
A Szolnok-Alba meccs akkor is igazi
rangadó, ha mindkét oldalon alaposan
átalakult együttes áll fel, melyek még
nem lehetnek kiforrott csapatok az első
fordulóban. A fehérváriak az előszezonban egyetlen vereséget szenvedtek el,
a múlt heti, soproni tornán kaptak ki
a házigazdától. De nyolc új igazolással,
hat hét munka után megjósolhatatlan,
mire lesznek képesek a vélhetően forró
hangulatú szolnoki csarnokban péntek
este. És talán fontosabb is, milyen álta-

Ők várják a feldobást: légiósok, rutinos magyarok és fiatalok az Alba Fehérvár 2019/20-as keretében

Ötdanos mester nem csak látogatóban
Nem mindennap látogat el olyan nagyság a Fehérvár Karateakadémia edzőtáborába, mint az
ötdanos orosz mester, Alekszej Gorohov, akitől
volt mit tanulnia a fehérvári sportolóknak.

Fotó: Elena Szmirnova

A többszörös világ- és Európa-bajnok Gorohov nem csak látogatóba
érkezett a zámolyi edzőtáborba,
több edzést is vezényelt a fehérvári
karatékáknak: „Másodszor vagyok
itt, és azt látom, hogy sokat fejlődtek
tavaly óta. Edzőként nagyon különleges

érzés látni ezt a fejlődést. Akár tegnapról mára: amit tegnap mutattam nekik,
ma már viszontlátom az edzésen. Mi
mind egy különleges nyelvet beszélünk:
a karate nyelvén bármit át tudunk adni
egymásnak. Ebben a pár napban is
nagyokat lépnek előre a tanítványaink.
Igen, ilyenkor az én tanítványaim is!”
A Fehérvár Karateakadémiánál
bíznak benne, hogy nem utoljára járt náluk Alekszej Gorohov,
hiszen ezúttal is sokat tanultak a
kyoukushin egyik legtapasztaltabb
mesterétől.

Gorohov mester nem csak magyarázott, minden gyakorlatot be is mutatott

Hibajavító
Csalódás után keserűség – sok kosárlabdaszurkoló élte meg nagyon rosszul az
előző szezont. Az Alba Fehérvár arcpirító
módon az alsóházban volt kénytelen a
bentmaradásért játszani, miközben ennek
a klubnak a hívei érmekhez és címekhez
vannak szokva. A háttér rendben van, a
város és több támogató stabilan biztosítja, hogy a nemzetközi porondon is érintett hazai élcsapat lehessen az Alba. Ennek a stabilitásnak a megőrzése is a tétje
a pénteken induló új szezonnak, mert
egyszeri kisiklásnak talán elmegy az,
amit tavaly láttunk, de nem ismétlődhet
meg! A klubba vetett bizalmat alapjaiban
rengetné meg a sorozatos kudarc, most
azonban még mindenki a világ rendjének
visszaállításáról beszél. A nap süt, az ég
kék, az Alba pedig az érmekért küzd. Ha
utóbbi nem is természeti törvényszerűség, de egyszerűen ezt szoktuk meg!
Mellébeszélésre, magyarázkodásra azért
sem lesz mód, mert a spanyol vezetőedző
helyén maradhatott, a teljesen átalakult
keret az ő és a klubvezetés „terméke”,
a csapat eredménye tehát a munkájuk
minősítése is lesz. A szurkolók pedig –
sérelmeiket félretéve – sokat segíthetnek,
hogy az általuk teremtett atmoszférában
a játékosok erőfeszítésével bebizonyosodjon: működik a fehérvári hibajavító.

Élvonalra hangolva
Németh Krisztián
Kevesebb mint egy hónappal a bajnokság rajtja előtt hazai rendezésű tornákon vettek részt a fehérvári röplabdázók. Különleges szezon elé nézünk:
bő egy évtizeddel azután, hogy a MÁV
Előre SC a női Extraligában, a Kodolányi
FRKE pedig a férfi NB I-ben koptatta a
parkettát, 2019-ben a székesfehérvári
vasutasklub mindkét nemnél a nemzeti
bajnokság első osztályában szerepel!

Talán a női csapat számára
nagyobb a tétje a felkészülésnek, hiszen Fésüs Irén
tanítványainak immár a
legfelsőbb osztályban kell
bizonyítaniuk. A III. Dévényi
Tibor Női Röplabda Emléktornát a második helyen zárták a házigazda fehérváriak,
akik újabb légióssal, a feladó
poszton bevethető mexikói
Ivone Martinezzel erősödtek.
A férfi együttes az ugyancsak
hazai rendezésű, hatcsapatos
Horváth Károly Férfi Emléktornán szerepelt. A MÁV
Előre a csoportmeccseken
legyőzte a Sümeget és a Nyitrát, és mivel a keresztjátékon
kikapott a Dunaferrtől, a
harmadik helyért játszhatott
a Pozsonnyal. A fehérváriak
végül a negyedik helyen
zárták a tornát.
Az új szezonban a felnőtt
férfi mellett az immár NB
I-es női csapat is a Jáky
középiskolában játssza mérkőzéseit.

Fotó: Kiss László

Kaiser Tamás

Somos Zoltán

A férfi csapat már rutinosnak számít az NB I-ben, a női
gárda most teheti le a névjegyét az első osztályban

Közéleti hetilap
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Kaiser Tamás

A Dornbirn ellen remekül kezdett a
Volán, de hiába tüzeltek a fehérvári
csatárok nagyon sokat, az első gólt
a vendégek lőtték az első harmad
vége előtt az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokban. A forgatókönyv
a második húsz perc során sem
változott: a Fehérvár támadott, lőtt,
gólt azonban a dornbirni Bulldogok
szereztek, így kétgólos hátrányban
várta a zárófelvonást a csapat.
Az utolsó húsz perc aztán meghozta a várva várt áttörést: előbb Sarauer szépített, majd három perccel
a vége előtt Caruso egyenlített. A
hosszabbítást így lélektani előnyből
várta a Volán, amit ki is használt:
Yogan hetedik lövése győzelmet
és két pontot ért Hannu Järvenpää
alakulatának.
A Dornbirn elleni 3-2 után jöhetett a
vasárnapi, Innsbruck elleni csata. A
Cápák elleni találkozó menete ugyan
más volt, mint a szombatié, de a
végeredmény hasonló. Igaz, ezúttal
is a vendégek szereztek vezetést, de
erre négy góllal válaszolt a fehérvári
gárda: Kuralt emberelőnyös góljával

Fotó: Kiss László

Két hazai meccs várt a hétvégén a Hydro
Fehérvár AV19 gárdájára. Előbb szombaton
a Dornbirnt, majd vasárnap az Innsbruckot
fogadták és győzték le hosszabbítás után.

A Dorbirn ellen is nagyot küzdöttek Timminsék

és Timmins találatával fordított az
első harmad végére, majd a pihenő
után Harty és Szabó Krisztián 4-1-re
módosította az állást. Broda felhozta
mínusz kettőre az Innsbruckot, de
a harmadik játékrész elején Yogan
visszaállította a különbséget. Ekkor
jött a feketeleves: alig több mint tíz
perc alatt nemhogy kiegyenlített, de
átvette a vezetést az Innsbruck! A

borzalmas szériát Szita találata állította meg, így 6-6 lett a vége a rendes
játékidőben.
A túlórában már nem engedte a Volán
felülkerekedni az Innsbruckot, Yogan
újabb góljával két perc után megnyerte a meccset. A 7-6-os sikerrel begyűjtött újabb két pont azt jelenti, hogy a
Hydro Fehérvár AV19 négy fordulót
követően hét megszerzett ponttal

az EBEL, vagyis az osztrák hokiliga
tabelláján a harmadik helyet foglalja
el. A kezdés tehát jól sikerült, de nem
szabad elfelejteni, hogy első négy
találkozójából hármat is hazai jégen
játszott a csapat. Mostantól azonban
majd felváltva jönnek a meccsek: egy
itthon, egy idegenben. A Volán pénteken Villachban lép pályára, vasárnap
pedig a Grazot fogadja.

Élet a Puskás-díj után
Csillogó gálán, sztárok között vehette át az év
góljáért járó díjat Zsóri Dániel. Utána hazatért, és
próbál bekerülni a Vidibe.

„Szeretnék sok csúnya gólt lőni!” –
ezt hetekkel ezelőtt nyilatkozta az
átigazolási szezon végén Fehérvárra
szerződő Zsóri Dániel. A tizennyolc
éves csatár szerénysége fontos,
hiszen már ekkor arról faggattuk,
milyen érzésekkel várja a FIFA
gáláját, melyen kiderül, övé lesz-e az
év legszebb góljáért járó Puskás-díj.
Ő pedig elmondta: a gyerekkorában

sokszor gyakorolt mozdulatból jött
„csodagól” elismerése jó dolog, de
szeretné minél gyorsabban lezárni
ezt a történetet és arra koncentrálni,
hogy új csapatában, a Vidiben is
eredményes legyen.
A legkevesebb, amit mondhatunk,
hogy nem lesz könnyű dolga elfelejteni a Debrecen színeiben elért találatot, hiszen hétfőn a milánói Scalában
végül őt szólították színpadra. Az év
játékosának választott Lionel Messi
is irigykedhetett, hiszen Zsóri gólja
az argentin zsenié előtt végzett – de
éppen ez az a nézőpont, amit most
valóban el kell felejteni. A vakuk fé-

Minifoci-fesztivál és jótékonykodás

Fotó: fifa.com

Somos Zoltán

Fotó: Kiss László

A Puskás-díj Zsóri Dániel kezében a milánói gálán

A Fehérvár Minifutball-fesztivál keretében vasárnap középsúlyos értelmi fogyatékkal élők
számára is rendeztek tornát a Csíkvári úti sportkomplexumban. Hat intézményből jöttek a csapatok, akik annak is örülhettek, hogy az ugyanitt rendezett Business Cup nevezési bevételéből
számukra vásárol sportfelszerelést az Országos Minifutball-szövetség. A harmadik torna a
Fehérvár-kupa volt, amit a Magyar Posta csapata nyert.
S. Z.

nyében megilletődötten pózoló, majd
hazatérve a repülőtéren is kamerák
és mikrofonok előtt szereplő fiatal
játékos sokadszor is megígérte: minden erejével azon lesz, hogy sikeres
karriert fusson be. Alighanem ő is
tudja, ez nem következik egy mégoly
gyönyörű gólból sem, viszont többet
jelentene a magyar futballnak, mint
egyetlen szép, díjazott mozdulat. Az
élményekből, melyeket Milánóban,
világsztárok között szerzett, persze
sokáig táplálkozhat, elvégre motivációnak sem utolsó mondjuk Jürgen
Klopp gratulációját fogadni! A Vidiben viszont ezzel együtt sincs bérelt
helye, sőt sérülésből gyógyulva még
első pályára lépésére is várni kell.

A csapat nélküle verte a Magyar Kupában a harmadosztályban játszó Egert
(4-2), most pedig a szombati, Újpest
elleni mérkőzésre készül. A MOL
Fehérvár még pontot sem vesztett
eddig a bajnokságban, hibátlan mérleggel listavezető. A fővárosi lilafehéreknek ellenben több vereségük
van, mint győzelmük, tizeneggyel
kevesebb pontjuk a Vidinél, egyértelműen esélyes a Nikolics-csapat.
Ráadásul hazai környezetben eddig
három meccsen tizenkét gólt rúgotak
a fehérváiak, ebből nyolcat Hodžić
és Futács, akik Egerben is betaláltak.
Szóval, a Puskás-díjas Zsóri Dánielnek sem lesz könnyű helyet szorítani
magának ebben a csapatban!

A Vörösmarty Rádió műsora
szeptember 28-tól október 4-ig
hirdetés
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2019. 9. 28. SZOMBAT

2019. 9. 29. VASÁRNAP

00.00 Válogatás az elmúlt

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
hírek, időjárás és
08.10 Műsorvezető: Sasvári
közlekedési információ
Csilla Hírszerkesztő:
Műsorvezető: Palkó
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
Zsuzsanna Hírszerkesztő:
kalendárium,
Ficsóri Erika Témák:
névnapok, aktualitások,
műsorajánló, naptár,
érdekességek
névnapok, aktualitások,
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
érdekességek
Supliczné Tóth Mária
09.10 Könnyed beszélgetés
10.10 Gazdit keresünk a
Schéda Zoltán
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
11.10 Művésztársalgó –
Vendég: Krepsz Gyöngyi
Bóna Éva műsora
11.10 Fitt receptek Vendég:
13.00 Műsorvezető: Gemeiner
Szabó-Farkas Lilla
Lajos Témák: aktualitások, 11.40 Negyedóra két keréken
Vendég: Dr. Pásztor László
érdekességek
12.10 Magyar Királynék
17.10 Szombaton 5-kor ugyanott
története Vendég:
– Sasvári Csilla műsora
Szalánczi Viktória
13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
Vendég: Ari S. Kupsus
Vasárnap délutáni
18.10 Könyvespolc irodalmi
hangulat, vendégekkel
műsor Szerkesztő:
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Bokányi Zsolt
Műsorvezető: Kiss György
19.00 Beszélgetés Mits Marcival
20.10 Könnyed beszélgetés
20.10 Koktél – színes
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
hét műsoraiból

2019. 9. 30. HÉTFŐ

2019. 10. 1. KEDD

2019. 10. 2. SZERDA

2019. 10. 3. CSÜTÖRTÖK

2019. 10. 4. PÉNTEK

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 Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna
Éva Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divat magazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
19.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila

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.
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Praktiker-Barkács
Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

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 Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Ficsóri Erika

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 Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető Kiss György
Hírszerkesztő Bóna Éva
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
20.10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szőllösi Attila

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 Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sport műsor
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda Zoltán
10:10 A Móri Bornapok Népzenei
és Néptánc Fesztivál
helyszínéről szól a
Vörösmarty Rádió műsora
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő Bóna Éva
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Ocsenás Katalin
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő: Bóna
Éva. Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szőllösi Attila

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

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 28-tól október 4-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 9. 28. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Zoltán
kajak-kenu versenyző
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Závodszky
Noémi színművész
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Tihanyi
Tamás, téma: missziós
szolgálat Peruban
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Eszterhai Katain író
15:25 Honvéd7 – ismétlés
15:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Sándorfi András költő
16:15 Agrárinfó – ismétlés
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Mudris
Anett és Kremnitzky Géza,
téma a Fehérvár-klip
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Épí-Tech Magazin
19:50 Szafari a nagyvárosban
11-16. rész
20:30 Szolnoki Olaj – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 9. 29. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Mudris
Anett és Kremnitzky Géza,
téma: a Fehérvár-klip
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Zoltán
kajak-kenu versenyző
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Závodszky
Noémi színművész
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Deák Bill Gyula koncertje
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Tihanyi
Tamás, téma: missziós
szolgálat Peruban
15:25 Tiber László útja
70. születésnapját
ünnepelte az egykori kiváló
labdarúgó, Tiber László
15:50 Belvárosi vásár – ismétlés
16:25 A láthatatlan madárfotós
– dokumentumfilm
17:20 Cseh Tamás – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
17:35 Hőlégballon-karnevál 2016
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Káliz
Sajtos József költő
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Padis, az Isten tenyerén
– ismeretterjesztő film
20:20 MOL Fehérvár – Újpest
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2019. 9. 30. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Épí-Tech Magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Káliz
Sajtos József költő
16:40 Épí-Tech Magazin
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: id. Ocskay Gábor,
Fejér megye díszpolgára
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 Hydro Fehérvár AV19
– Moser Medical Graz
99ers jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2019. 10. 1. Kedd

2019. 10. 2. SZerdA

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: id. Ocskay Gábor,
Fejér megye díszpolgára
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Ruff
Tamás és Sánta Martin,
téma: A Vörösmarty Színház
Chicago-előadása elnyerte
a Színikritikusok díját
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 „Eleinte Magyarországnak
fővárosa lévén” –
tudományos konferencia
Siklósi Gyula
emlékére 1. rész
előadó: Petkes Zsolt régész,
téma: Székesfehérvár
kora Árpád-kori temetői
– Egy fejedelmi központ
régészeti emlékei
20:50 Aqvital FC Csákvár – ETO FC
Győr labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:15 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Ruff
Tamás és Sánta Martin,
téma: A Vörösmarty Színház
Chicago-előadása elnyerte
a Színikritikusok díját
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:20 Halálra rémülve – angolúj-zélandi-ausztrál
filmdráma (12)
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 10. 3. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Botos József,
téma: megjelent Botos
József kötete Pesovár
Ferenc néprajzkutatóról
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Fehérvári Titánok – Újpest
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2019. 10. 4. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Botos József,
téma: megjelent Botos
József kötete Pesovár
Ferenc néprajzkutatóról
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Aracsi
Norbert filmrendező
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Lecsófilm 2019
Közel hatszáz csapat vett
részt az idei Lecsófőző
Vigasságon. A tizenötödik
alkalommal megrendezett
őszi gasztronómiai
fesztiválon kicsik és
nagyok egyaránt találtak
kedvükre valót.
21:00 A meghódított
Kárpát-medence –
ismeretterjesztő film
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 1. 20:20 „Eleinte Magyarországnak fővárosa lévén” – 1. rész

