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Tudnivalók az önkormányzati választás előtt
Kurucz Tünde

Szabó Petra

Átalakult a turizmus

Lassan közeledik az október tizenharmadikai önkormányzati választás, melynek során több újdonsággal is
találkozhatnak a fehérvári választópolgárok.

Tíz éve jött létre a székesfehérvári TDM.
Ezen idő alatt átalakult a város turizmusa,
jelentősen nőtt a vendégéjszakák száma és a
programrepertoár is változott.

Pápai Erzsébet, a Helyi Választási Iroda
vezetőhelyettese lapunknak elmondta, hogy
a nemzetiségi választópolgárok a lakóhelyük szerinti szavazókörben szavazhatnak a nemzetiségi képviselőkre és listákra
is. A nemzetiségi szavazólapok zöld színűek
lesznek és zöld színű borítékban kell elhelyezni őket. Fontos, hogy a zöld borítékot
az urnába bedobás előtt le is kell zárni,
különben a szavazat érvénytelen lesz.
A székesfehérvári szavazókörök esetében
a Helyi Választási Iroda lehetőségeihez
mérten törekszik arra, hogy a választás
lebonyolításához mind a szavazatszámláló
bizottságoknak, mind a választópolgároknak kulturált, zavarmentes környezetet
biztosítson. Ennek jegyében a 77. számú
szavazókör már a tavaszi EP-választáson
is a Köfém Sport Club épületébe került
áthelyezésre, most pedig a 75. számú szavazókör költözik: a Börgöndi Szabadidőparkban (Tó sor) fog működni. A Civilközpontban (Rákóczi út) lévő 15. számú szavazókör
pedig az épület földszintjére kerül. Az 50.
számú szavazókör esetében egyértelművé
tették, hogy az a Főnix Csarnokban
(Gombócleső utca) található meg. A
szavazóhelyiségek címét az augusztusban
kiküldött választási értesítő már ennek
megfelelően tartalmazza.

A rengeteg embert megmozgató
Királyi Napok Székesfehérvár
legjelentősebb programsorozata. De
felsorolni is nehéz lenne azoknak a
további fesztiváloknak, tematikus
rendezvényeknek, látnivalóknak és
érdekességeknek a számát, amik a
városba érkezőket várják. Tíz évvel
ezelőtt alakult a Székesfehérvári
TDM, mely szervezet egy évtizeddel
ezelőtt a turisztikai szereplők ös�szefogását tűzte ki célul. Az elmúlt
évek számadatai szerint a város
igen népszerű úti cél lett.
„A székesfehérvári vendégéjszakák
száma 232 százalékkal nőtt 2009 óta.
A vendégek száma még nagyobb mértékben, de elmondhatnám azt is, hogy
közel kétszázezer látogatót fogadtunk
a tíz év alatt a Tourinform irodában,
vagy azt is, hogy közel ötvenezer látogató vett részt az általunk szervezett
városnéző programokon.” – foglalta
össze az árulkodó számokat F. Szegő Krisztina, a Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A szervezet tízéves jubileumán
szakmai konferenciára várta partnereit. A találkozón részt vett a város
polgármestere is. Cser-Palkovics

A résztvevőket Alba, a robot köszöntötte a turisztikai konferencián

András örömét fejezte ki, hogy a
világ egyik legfontosabb gazdasági
ágazatává váló turizmust egy professzionális szervezet fogja össze a
városban: „A turisztika egy nagyon
sokrétű terület. Van egy csodálatos
történelemmel rendelkező gyönyörű
belvárosunk. Nagyon fontos az ebből
fakadó kulturális turizmus, de fontos
a sportélettel összefüggő turizmus fejlesztése, ugyanúgy, mint az üzleti vagy
éppen a katonai turizmus. Bármelyiket
nézzük, Székesfehérvár az elmúlt egy
évtizedben sokat lépett előre!”

Két díjat is kapott Fehérvár
Bácskai Gergely
Tavaly csatlakozott Magyarország a Communities in Bloom nevű virágosítási világversenyhez, melyre idén a nagyvárosi kategóriában
Székesfehérvár kapott meghívást. A verseny
díjátadóját a kanadai Yarmouthban tartották
szombaton, ahol Székesfehérvár volt a versenyben résztvevő egyetlen olyan város, amelyik
két díjat is kapott.

A rendezvényen részt vett Révész
Máriusz is. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a Budapest-Balaton kerékpárút fejlesztéséről tartott előadást a résztvevőknek:
„Már idén ősszel több szakaszon
Etyekig, Etyektől Székesfehérvárig
megkezdődnek a munkálatok, a Székesfehérvár és Balatonakarattya közötti
részen pedig remélhetőleg a következő
esztendőben. Abban bízom, hogy 2021ben már egy nagyon szép kerékpárúton
lehet végigtekerni Budapest és Balatonakarattya között az utat!”

Megújult a Komjáti utca

elismeréseket. Egy különdíjat az
ifjúsági közösségek építéséért
kapott Székesfehérvár, a verseny
fődíjai között pedig szintén a város
„zöld” fiatalságáért tett erőfeszítéseket illetve a közösségi programokat
ismerték el. A versenyre való felkészülés során a város önkormányzata
széleskörűen bevonta a fehérváriakat, a vállalkozásokat és a civilszervezeteket, mozgósított a környezetszépítésre és a virágosításra.
Székesfehérváron még júniusban
tett látogatást a verseny szakmai
zsűrije, amikor egy kanadai és egy
amerikai szakember értékelte a
várost.

Bácskai Gergely
A Komjáti utcában a kivitelezés során a teljes
pályaszerkezet átépítése megtörtént, kialakítottak egy térköves járdát az út szélén, továbbá
a csapadékvíz-elvezetés is megoldódott egy
gravitációs és egy nyomott vezetékkel illetve
egy csapadékvíz-átemelő kiépítésével.

„Rendkívül rossz állapotban volt már
a Komjáti utca, ahol most nemcsak a
burkolat, de a csapadékvíz-elvezetési
rendszer is megújult.” – mondta
Östör Annamária önkormányzati képviselő. Kiemelte, hogy
az utcában lakókkal nagyon sok
egyeztetést kellett lefolytatni, míg
végül mindenkivel egyetértésben

sikerült felújítani az utcát a Saára
Gyula-program keretében.
Öreghegy képviselője a három hete
kialakított Zsolnai úti körforgalomról
is beszélt. Mint mondta, több száz
lakó írta alá azt a kérelmet, mely a
körforgalom kialakítását megelőzte.
A visszajelzések alapján bevált a körforgalom, sokkal biztonságosabbá
és egyértelműbbé tette a kereszteződést. A körforgalom ideiglenes, jelenleg készülnek a mostani tapasztalatokat figyelembe véve az engedélyezési
tervek, melyek tartalmazzák majd a
szabványos közvilágítás kialakítását,
ami lehetővé teszi, hogy gyalogos
átkelőhelyek létesüljenek a körforgalom minden ágánál.

Székesfehérvár a hazai Virágos Magyarország versenyben hosszú évek során elért kiemelkedő
sikerei alapján kapott meghívást a világversenyre

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

A díjkiosztó ünnepséget szakmai
szimpóziummal egybekötve Kanadában, a Nova Scotia tartománybeli
Yarmouthban rendezték, ahol Bozai
István, Székesfehérvár városgondnoka vehette át a városnak szóló
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Bácskai Gergely

túránkat. Mindez nem másról, mint
a város ellátásbiztonságáról szól,
ugyanis Fehérvár egyfajta innovációs központ.”
Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, hogy
pénteken délelőtt a fiatalok
környezetvédelmi megmozdulásától volt hangos a belváros, és
kéréseik közt volt, hogy használjunk minél több környezetbarát
megoldást az élet különböző
területein: „Minél több lehetőséget
meg kell adni az embereknek, hogy
választhassanak. Büszkék lehetünk
arra, hogy sokféle technológia jelen
van már a városban, mely nemcsak
a mában él, hanem készül a jövőre!”

A CNG (Compressed Natural
Gas) vagy sűrített földgáz nagy
nyomás alatt tárolt szénhidrogéngázok elegye, amit gépjárművek üzemanyagaként valamint
fűtésre használnak. A CNG –
nem azonos az LPG néven ismert
autógázzal – 200 bar nyomásra
sűrített metángáz, de lehet
földgáz vagy megújuló forrásból
származó kísérőgáz is. A CNG-t
benzinüzemű és Diesel-motorokban is lehet használni.
„A székesfehérvári az E.on első
ilyen kútja Magyarországon.” –
mondta Tóth Béla, a cég igazgatósági tagja. – „A mai világ
arról szól, hogy új utakat keresünk
az energiafüggetlenség irányába
és egyre környezettudatosabbak
vagyunk, hiszen egy jobb világ felé
szeretnénk menni! Székesfehérvár
nyitott és befogadó város, a legtöbb
cégünk által üzemeltetett elektromos
töltő itt van, és ez az a város, ahol
folyamatosan fejlesztjük infrastruk-

Fotó: Simon Erika

Az E.on Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
telephelyén létesített CNG-kút mostantól
bárki számára hozzáférhető. A hagyományos
üzemanyagoknál olcsóbb és sokkal környezetkímélőbb sűrített földgázt egy automata
töltő segítségével tankolhatják az autósok.

A CNG-t benzinüzemű és Diesel-motorokban is lehet használni

Az E.on székesfehérvári telephelyén, a
Gáz u. 2. szám alatt található CNGkúton az autósok saját maguk végezhetik a tankolást. Egyszerűen a gázcsonkra kell helyezni a töltőpisztolyt, amely
automatikusan rögzíti magát, és ha
mindent rendben talál az elektronika, a
kútoszlopon lévő gomb megnyomásával
lehet elindítani a gáz betáplálását.
Amikor a tartály megtelt, a gázáramlás
automatikusan leáll és befejeződik a
töltés, a pisztoly pedig eltávolítható. A
helyszínen egy fizetőautomata is helyet
kapott, így kezelőszemélyzet nélkül
üzemel a kút.

Okostantermet minden iskolába!
Bácskai Gergely
Az Alba Innovárral együttműködve új okostantermet alakítottak ki a Széna téri iskolában. Az
okostanterem nem csupán informatikaoktatásra szolgál, hanem hogy új pedagógiai módszerek használatával tanítsák mind a humán,
mind a reál tantárgyakat és növeljék a tanulók
motivációját és a tanulás hatékonyságát.

Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, hogy jóval többről
van szó, mint önmagában egy
tanteremről. Ami igazán lényeges,
az az okostanterem mögött lévő
pedagógiai módszer és azoknak
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

Fotó: Simon Erika

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Az alfa és a Z generációnak természetes a mobileszközök, számítógépek használata

a tanároknak a felkészítése, akik
ki tudják használni az eszközök
lehetőségeit. A város polgármestere
hangsúlyozta, hogy a következő
években valamennyi iskolában
szeretnének ilyen okostantermeket kialakítani az Alba Innovárral
együttműködve.
Török Szabolcs tankerületi igazgató külön köszönetet mondott
az Alba Innovárnak a háttérmun-

káért és a pedagógusoknak, akik
felkészülten használják majd az
új technológiát az oktatásban.
Mint mondta, ez a terem egyfajta
szemléletváltást is eredményez
valamennyi pedagógus esetében:
„Az alfa generáció is itt ül már az
iskolapadban, a Z generáció lassan
felső tagozatos lesz. Nekik már
teljesen természetes a mobileszközök
használata. Ha mi, pedagógusok eh-

hez nem tudunk alkalmazkodni, akkor
lemaradunk!”
„Felkészülünk arra, hogy milyen
változások történnek az oktatási rendszerben. A 21. század ne arról szóljon,
hogy a digitalizáció hogyan használja
az embereket, hanem arról, hogy az
emberek miként tudnak élni a digitalizációval és hogyan tudják használni a
mesterséges intelligenciát!” – mondta
Laufer Tamás, az Alba Innovár
vezetője.
Deák Lajosné önkormányzati képviselő párhuzamot vont az iskola
indulása és a most átadott okostanterem között, ugyanis 1938-ban
is nagyon sokan szerettek volna az
akkor megnyílt Széna téribe járni,
és ma is hasonlóan népszerű az
iskola.
Lórodiné Lajkó Ágnes, az iskola igazgatója hozzátette: a világ
változik és változnak a gyerekek és
az eszközök is. Az intézmény egyik
legfontosabb feladata, hogy az életre készítse fel a gyerekeket. Ehhez
változniuk kell a tanítási módszereknek is. Fontos, hogy a sok információból ki tudják választani azt,
amire szükségük van, ezt rendszerbe tudják foglalni és felhasználni.
Ez az okostanterem nem informatika oktatására szolgál, hanem megfelelő digitális környezetet biztosít
arra, hogy új pedagógiai módszerek
használatával tanítsanak mind
humán, mind reál tantárgyakat, és
növeljék a tanulók motivációját, a
tanítás hatékonyságát.
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Egy nap a civilekkel

Gáspár Péter
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg múlt
hétvégén a Székesfehérvári Civilnapot. A közel
harminc kitelepülő szervezet idén új helyszínen, a Zichy ligetben várta az érdeklődőket
számos érdekes programmal.

Fotók: Simon Erika

A civilek interaktív és érzékenyítő
foglalkozásokkal, közös játék-

készítéssel, hangszer- valamint
kisállat-bemutatóval is készültek.
„Fontos, hogy évről évre köszönetet
mondjunk a civilszervezeteknek,
hiszen nem nagyon van olyan terület,
amit nem fednek le a városban működő szervezetek.” – mondta köszöntőjében Cser-Palkovics András
polgármester, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy jó lehetőséget ad

A civilszervezetek bemutatkozása mellett székesfehérvári tánccsoportok is tartottak
bemutatókat

a rendezvény arra, hogy mindenki
kiválassza azt a civilszervezetet,
amelyikben szívesen vállalna önkéntes tevékenységet.
A színpadi programok a Zenepavilonban, a Székesfehérvári Szív
Egyesület bemelegítő tornájával

A játékos feladatokat a legkisebbek is élvezték

A klímaváltozásra hívták fel a figyelmet
Lugosi Balázs
A globális klímahét keretében pénteken
középiskolás diákok hívták fel a figyelmet
a klímaváltozás hatásainak mind sürgetőbb
kezelésére.

Letették az esküt az ülnökök
Bácskai Gergely
Ünnepélyes keretek között tett esküt a
Városházán az a hat bírósági ülnök, akiket a
fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bírósághoz
választott meg Székesfehérvár közgyűlése a
Székesfehérvári Törvényszékre és a Székesfehérvári Járásbíróságra.

Cser-Palkovics András köszöntötte
a megválasztott ülnököket, miután
átadta megbízólevelüket. Mint
mondta, emberi sorsokról kell döntést hozniuk az ülnököknek, ami
nagy felelősség. Rajtuk keresztül a
társadalom jelenik meg és a társadalmi bölcsességet, tapasztalatot
viszik be az ítélkezésbe a szakavatott bíró mellé.
Ülnöknek az a harmincadik életévét betöltött magyar állampolgár

választható meg, aki még nem múlt
el hetvenéves, nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy
támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen előéletű és
nem áll közügyektől eltiltás hatálya
alatt sem.
A bírósági ülnökökre az ítélkezés
során fontos szerep hárul, hiszen a
bírókkal egyenértékű jogaik és kötelezettségeik vannak. Az ülnökök,
csakúgy, mint a hivatásos bírák,
nem lehetnek tagjai pártnak és nem
folytathatnak politikai tevékenységet, ugyanakkor az ítélkezéssel
összefüggő tevékenységük során
mentelmi jog illeti meg őket. Az
ítélkezési tevékenységük során joguk van az iratanyagot teljes körűen
megismerni, de ezzel kapcsolatban
titoktartási kötelezettségük is van.

A fiatalok fellépnek saját jövőjük érdekében

Fotó: Simon Erika

Fotó: Molnár Artúr

„Az ilyen megmozdulások arra
jók, hogy felhívják a döntéshozók
figyelmét. Nagy öröm, hogy Székesfehérváron is voltak olyan fiatalok,
akik ezt a figyelemfelhívást felvállalják.” – mondta Kecskés Tímea
társszervező.
„A tavalyi esztendőben Norvégiában
éltem cserediákként és ott mentem

el egy hasonló eseményre. Néhány
esztendeje kezdődött, hogy a fiatalok
világszerte fellépnek saját jövőjük érdekében.” – emelte ki Szobol Zsolt, a
Teleki Blanka Gimnázium tanulója,
az esemény társszervezője.
„Fontosak azok a szavak, kifejezések, amelyek elhangzanak, de sokkal
fontosabb, hogy mit teszünk – a mi
esetünkben itt, Székesfehérváron.
Milyen ügyekben tudunk közösen
lépni, közösen erőfeszítéseket tenni?”
– hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester, aki a szervező
diákok meghívására vett részt az
eseményen.

kezdődtek, ezt követően a Pitypang zenekar gyermekkoncertjét
láthatták az érdeklődők. A nap
során pedig a kitelepülő szervezetek bemutatkozása mellett székesfehérvári tánccsoportok tartottak
bemutatókat.

A bírósági ülnökökre az ítélkezés során fontos szerep hárul
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Fehérvár első kézből – a választás estéjén is!

Kép: Megyeri Zoltán
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Az internet népe mindig precízen tapint rá a lényegre, amikor politikai eseményekről esik szó.
Még neki se kezdhettünk Gyurcsány Ferenc fiatalokat soraiba hívó szerda esti kocsmai találkozójáról szóló tudósításunk összeállításának, amikor már arról értesültünk a világhálón, hogy
a DK kampányrendezvényének otthont adó palotavárosi vendéglátóhely az ugyanígy hívott
prágai kocsmához hasonlóan új nevet kapott a virtuális térben: Söröző a kilőtt szemhez… A volt
miniszterelnök volt tehát a találkozó főszereplője. Az épület előtt ellentüntetők várták, akik
szóváltásba keveredtek a szervezőkkel. Erőszak ezúttal nem volt. Bővebb tudósításra azonban
ne számítsanak olvasóink, a rendezvény ugyanis – annak ellenére, hogy a legnagyobb közösségi oldalon keresztül érkezett rá fizetett meghívó – zártkörű volt, stábunkat is elküldték, és
ellentétben a Párbeszéd elnökségi ülésével, innen nem szivárgott ki semmi. Egyelőre. M. Z.

Október tizenharmadikán kövesse figyelemmel a választást és a szavazatszámlálást a Fehérvár
TV-ben! Tizenkilenc órától Látrányi Viktória, Somos Zoltán és Schéda Zoltán várja a nézőket a
képernyő elé stúdióvendégekkel, élő helyszíni bejelentkezésekkel, riportokkal és folyamatosan
frissülő adatokkal. Munkatársaink ott lesznek a pártok eredményváró helyszínen, s élőben
jelentkeznek az est folyamán. Stúdiónkba érkeznek majd a képviselő-testület újonnan megválasztott tagjai és minden bizonnyal Székesfehérvár polgármestere is. A Fehérvár Televízió
választási műsorával egy időben indul a Vörösmarty Rádió választási műsora is: friss hírekkel
Romhányi Anikó várja a hallgatókat, a műsorvezető pedig Bóna Éva lesz.

Fidesz-fórum Feketehegyen

Nincs jó helyen a szertartásjáték?

Rába Henrietta
A lakossággal együttműködve tervezi az eddigi
alapokra az építkezést Cser-Palkovics András,
a Fidesz polgármesterjelöltje. Fórumra várta a
Fidesz a Feketehegyen és Szárazréten élőket.

Kép: Halász István

A fórumon Menczer Tamás
tájékoztatásért és Magyarország
nemzetközi megjelenítéséért felelős
államtitkár felhívta a lakosság
figyelmét az önkormányzati választás fontosságára: „Az a tét, hogy
alkalmas vagy alkalmatlan jelölteket
választunk. Cser-Palkovics András és
kollégái az utóbbi időszakban bizonyí-

tottak, rátermettségükről tettek tanúbizonyságot. Fontos, hogy a megkezdett és ismert úton menjen tovább a
város, alkalmas vezetőkkel!”
Cser-Palkovics András, a Fidesz
polgármesterjelöltje hangsúlyozta, hogy az eddig lefektetett
alapokra szeretne építkezni a
fehérváriak együttműködésével: „Elkezdődött a városban egy
építkezés, amiben rengetegen vettek
részt, igazi közösségként fejlesztettük
Székesfehérvárt. Abban bízom, hogy
ezt a fejlesztést a fehérváriak bizalmából folytatni tudjuk a következő
esztendőkben.”

A Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Menczer Tamás államtitkár részvételével zajlott
fórumon Cser-Palkovics András lapunknak elmondta: Fekete Ferenc, a Fidesz képviselőjelöltje
az az ember, aki a feketehegyiek, szárazrétiek és szedreskertiek legsúlyosabb problémáit, így
a közlekedési nehézségeket a várossal és a kormányzattal a háta mögött képviselőként képes
lesz megoldani

Rába Henrietta
A fehérvári ellenzéki összefogás megszüntetné
a Koronázási szertartásjátékot a Nemzeti
Emlékhelyen. Az első ilyen hír augusztus huszadikán jelent meg Fazakas Attila közösségi
oldalán. A jobbikos politikus javaslatával ért
egyet az ellenzék polgármesterjelöltje, Márton Roland is. Lehetséges helyszínként több
javaslat született: a Piac tér és a Zichy liget is
szerepel ezek között. A Válasz polgármesterjelöltje, Juhász László a sóstói stadiont látná
alkalmasabb helyszínnek. Horváth-Tancsa
Ágnes, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület
polgármesterjelöltje szerint sem szerencsés
helyszín a Nemzeti Emlékhely.

Az ellenzéki összefogás szerint
a szertartásjáték nincs jó helyen
a Nemzeti Emlékhely területén.
Fazakas Attila, a DK, a Jobbik, az
LMP, a Mindenki Magyarországa
Mozgalom, a Momentum Mozgalom, az MSZP és a Párbeszéd
képviselőjelöltje közösségi oldalán
hívta fel erre a figyelmet: „A szertartásjátékoknak semmi keresnivalója
nincs a királyi sírok fölött. Annak
fogunk találni megfelelő helyszínt.
Van szerencsére a városban ilyen több
helyszín is. Nem méltó a királyokhoz,
az hogy állványok, az hogy szemét,
hogy így néz ki egy király sírhely.”
Az ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje, Márton Roland
szerint új helyszín adhatna otthont
a néhány napos előadásnak. Felmerült a Piac tér, de a Zichy liget
is szerepel lehetséges helyszínként: „A szertartásjátékot én személy
szerint nagyon kedvelem, ennek több
alkalmas helyszíne van a városban,

nem Szent István sírja fölött kell ilyen
eseményeket, rendezvényeket, színpadépítést megvalósítani.”
Horváth-Tancsa Ágnes, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület
polgármesterjelöltje több éve
jelezte: nem tartja jó ötletnek,
hogy a szertartásjáték helyszíne
a Nemzeti Emlékhely. Akkor –
mint mondja – senki nem jelezte,
hogy egyetértene vele: „Pont az a
balliberális tömörülés fogalmaz meg
most véleményt és akarja megoldani a
Nagyboldogasszony koronázóbazilika
sorsát, akinek semmi köze nincs se a
kereszténységhez, se a szakralitáshoz,
se ennek a helynek a szellemiségéhez!”
Juhász László, a Válasz Független
Civilek Fehérvárért Egyesület
polgármesterjelöltje a Mol Aréna
Sóstót találná alkalmasnak a szertartásjáték színpadra állításához:
„Ezen a területen nem erre a típusú
szertartásjátékra van szükség. Ez egy
szakrális tér, egy szakrális hely, és
gyakorlatilag az építéssel és a bontással együtt hetekig elvesszük az idelátogatók elől ezt a területet. Ennek a
szertartásjátéknak a fontosságát nem
kérdőjelezzük meg, de más helyszínt
kellene találni, nem ezen a helyszínen
kellene megtartanunk.”

A Koronázási szertartásjáték három
előadását 2019 augusztusában több
mint hatezren nézték meg. A tervek
szerint jövőre folytatódik a liturgikus
királylegenda. A Székesfehérvári
Királyi Napok a város legnagyobb
rendezvénye, sok tízezer látogatóval.
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Életre keltett hagyomány

László-Takács Krisztina

letben. Az anyukám parasztszoknyás
volt, de aztán hetvenben már városi
ruhában járt. A nagymamám élete
végéig népviseletben járt, és ahogy
a többi felsővárosi asszony, a piacra
járt eladni mindazt, ami a kertben
termett.” Szegfű Ferencné arról is
mesélt, hogy régen ilyen magánházakban egész nagy lakodalmakat is tartottak.

Ha valaki mostanában a Kertalja utcában
járt, biztosan nem kerülte el a tekintetét egy
frissen felújított, alapjaiban, hagyományos
szerkezetében rekonstruált, ékszínkékre festett
parasztház. A múlt hétvégén ünnepélyesen is
felavatták és átadták a közösségnek a Kertalja
utca 8. szám alatti Felsővárosi Tájházat.

Két barátnő a régi házban

Legyen találkozási pont!

Fotók: Simon Erika

„Itt volt egy kút, ott egy pince, utána
volt még két garázs. A másik oldalon
volt a tyúkól, a disznóól, a kamra,
hátul a kert. Itt minden megtermett, az
anyukám rendszeresen elvitte a piacra
eladni ugyanolyan kiskocsival, mint a
híres Kati néni.” – mutatja valamikori
szülőházát Kránicz Ferencné Mária.
A Kertalja utca 8-ban vagyunk, az
avatóünnepség után, ahová némi
dilemma után végül Marika néni
is ellátogatott: „Jött a minap a fiam,
mondta, hogy mindenképpen nézzem
meg a házat, nagyon szépen megcsinálták, így most itt vagyok.” Az idős
asszony ma is könnyes szemmel
emlékszik vissza gyermekkorára, a
tornácos házra, mert annak idején
nehezen vált meg szülőházától:
„Egy csatornázási probléma miatt
voltunk kénytelenek eladni az önkormányzatnak, amikor még tanács volt.”
A háború után eredetileg a Kertalja utca 3-ban lakott a családja
a nagyszülőknél, majd a Kertalja
utca 8-ban egy háborúban lebombázott ház helyén kezdték
el a szülei építeni az új házat
1953-ban. „Innen mentem férjhez,
itt szültem, ott laktam abban a hátsó
szobában!” – mutat a ház végébe
Marika néni. – „A szüleimet is innen
vitték a temetőbe. A lakodalmam is
itt volt a háznál, és előtte a fiatalság
az udvaron, a tornácon gyűlt össze
rendszeresen. Nagy élet volt mindig!”
Szegfű Ferencné, Kati néni is ide
járt szomszédolni lánykorában,
mert Marika nénivel mindig is ba-
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„Régen nagy élet volt a házban!” – Marika néni és Kati néni itt töltötte a fiatalságát

rátnők voltak. Most ő vezeti a helyi
nyugdíjasklubot: „Mi a Kertalja
utcában, a 22-es szám alatt laktunk, a
mi házunk is ilyen volt, eredetileg egy
szoba, konyha, spájzzal, padlással.
Az egész család egy szobában aludt:
két ágy volt, szekrény, a klasszikus
hármas tükörrel, éjjeli szekrényekkel,
futószőnyeggel. Ha még belefért, az
ilyen szobákban volt még sezlony

is. Nem volt még fürdőszoba, csak
a hatvanas-hetvenes években lettek
ezekben a házakban fürdőszobák,
de ahogy később lehetőség volt, úgy
bővítették az épületet.” – meséli
Kati néni, aki szerint jó volt ebben
az utcában felnőni, igaz, egyszerűen éltek az emberek: „Kékfestő
kötényünk volt, de mi, a háború utáni
nemzedék, már nem jártunk népvise-

Hasonló funkciót fog betölteni
az új tájház, mint annak idején,
legalábbis ami a közösségi együttlétet illeti: „Az a célunk, hogy
minden városrészben legyenek olyan
közösségi terek, találkozási pontok,
ahol rendezvényeket lehet tartani.
Olyan eseményeket, amelyek a helyi
közösséget erősítik vagy ahol a helyi
közösség bemutathatja saját kultúráját, a városrészhez kapcsolódó
hagyományait.” – mondja Cser-Palkovics András. – „Régi vágya volt,
és nyugodtan mondhatjuk, hogy
elvárása is a felsővárosiaknak, hogy
egy ilyen tájházzal ezt meg is mutathassák. Felmerült pár évvel ezelőtt,
hogy a megüresedett Kertalja utca 8.
szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlant tájházzá alakítsuk.”
Az épület nagyon jó helyen
van: átellenben az iskola, és ha
áttekintünk a tájház fölött, a felsővárosi templomnak a tornyait
látjuk. Ráadásul Felsőváros az
egyik leginkább hagyományőrző
városrésze Fehérvárnak. Nyilván
ez is átalakulóban van, hiszen
minden városrész folyamatosan
változik, mégis itt nagyon sok
régi hagyományt megőriztek. A
városvezetés koncepciója a helyi
közösségek erősítése minden
városrészben: „Ne csak éldegéljünk
egymás mellett százezren, hanem
legyenek összekötő kapcsok! Fontos,
hogy szeressük Székesfehérvárt, de
emellett nem baj, ha van maroshegyi, felsővárosi, öreghegyi, szárazréti, palotavárosi vagy vízivárosi
közösség is. Erre igenis érdemes
hangsúlyt helyezni, hiszen Fehérvár elég nagy város ahhoz, hogy
minél több közösség működjön. Ezek
tudják a nagy egészet is erősebb
közösséggé formálni. Nap mint nap
azt látom, hogy van az emberekben
igény arra, hogy találkozzanak, de
ehhez kellenek terek. Ahol ilyenek
létrejönnek, ott hirtelen megjelennek
a programok, az ötletek, elkezdenek
összejárni az emberek.” – hangsúlyozza Cser-Palkovics András,
aki kiemelte: ugyanebből a célból
a közelmúltban adtak át Csalán
egy kis közösségi teret, Feketehegy-Szárazrét megkapta az új
kulturális közösségi központot,
Börgöndön is léptek előre, hiszen
felújíttatták a kápolnát, a jövőbeli
elképzelés pedig egy közösségi
tér, egy művelődési ház létrehozása. Ebbe a sorba illeszkedik
Felsőváros is.

A tájházat együtt fogják berendezni
A Felsővárosi Általános Iskola diákjai ma már tanórán ismerkednek a városrész történetével, hagyományaival, táncaival és énekeivel

Az épületet kívül-belül felújították, terei azonban még üresek.

FEHÉRVÁR

fókuszban

Közéleti hetilap

7

A HETILAP

„Az infrastrukturális fejlesztés
után most kell belevinni ebbe a
házba a lelket! Ehhez szeretném a
környéken lakók közreműködését
kérni! Fontos, hogy beszéljünk
arról, milyen eszközökkel tegyük
tartalmassá és széppé a házat. Még
nincs meghirdetve a gyűjtés, de
már húszan-harmincan jelentkeztek, hogy különböző tárgyakkal,
eszközökkel, néprajzi kellékekkel
szeretnék gazdagítani a házat. Volt,
aki egy egész kukoricagórét ajánlott
fel!” – meséli Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője.
A régi tárgyakat főként az
idősebbek őrzik, a gyerekek
már nemigen, a régieknek meg
a szívük szakad meg, hiszen a
múltjukat, örömeiket, bánataikat, történeteiket, fiatalságukat
őrzik ezek a tárgyak. A Kertalja
utca 8. tehát nem múzeumnak
készült, hanem az élő emlékezetnek, ahová a berendezést, a
tárgyakat a helyiek viszik be,
és a következő generációnak
csupán annyi dolga van, hogy
megőrizze, továbbadja a hagyo-

A házavatóra összegyűlt Felsőváros apraja-nagyja

Míg a fiatalok csak tanulják, addig az idősek őrzik a helyi hagyományokat

mányt, a közös kincset. Ennyivel több ez egy múzeumnál!
„Ha valamiképpen hozzájárulok ehhez, a közösség erősödéséhez, attól
az ember jobban magáénak érzi ezt
a házat. Ezért tartom fontosnak,
hogy valóban a közösség rendezze
be az épületet! Sokan, sokféleképpen, de együvé tartozunk!” – vallja
Földi Zoltán.

Mi lesz a tájház funkciója?
A fiatalok vajon fogékonyak-e
a hagyományra? – merül fel a
kérdés egy ilyen intézmény kapcsán. A helyi általános iskolában
már évek óta német nemzetiségi
oktatás folyik, a gyerekek helytörténetet is tanulnak, német
nyelvű játékokat, táncokat,
amiket a tájház avatóünnepségén is bemutattak. „Az embereket
óhatatlanul megérinti ez a fajta

gondolkodásmód, a múlt, a gyökerek
tisztelete, és fogékonyak erre. Nyilvánvalóan jóval kisebb része lesz a
fiataloknak, akik ezt továbbviszik
vagy egyáltalán munkálkodni akarnak ezen, de én éppen ezért érzem
feladatomnak nemcsak képviselőként, hanem tanáremberként,
iskolaigazgatóként is, hogy a fiatalabbakat is megszólítsam egy-egy
ilyen kezdeményezéssel.” – magyarázza Földi Zoltán.
Közösségi házként is működik
majd az épület. Ez azt jelenti,
hogy nyitva áll a látogatók előtt,
és akár kisebb rendezvények –
például egy családi évforduló
vagy születésnap – számára is
igénybe vehető, kibérelhető lesz:
„Persze nem diszkónak vagy legényilletve leánybúcsú helyszínének szeretnénk kiadni, de aki úgy érzi, hogy
egy családi ünnepet ilyen autentikus
környezetben szeretne megtartani,

adott adott lesz számára a lehetőség.
Hiszen akkor érzünk magunkénak
valamit, ha közünk van hozzá!” –
teszi hozzá a képviselő.
A Kertalja utca 8. szám alatti
tájház ugyan közösségi felajánlásokból lesz teljes, Földi Zoltán
szerint ugyanakkor szakmai felügyelete is lesz, néprajzos szakértő segít a tárgyak, berendezések
összeállításában: „Szeretném, ha a
Felsővárosi Tájház kinőné Székesfehérvárt, és akár el is híresülhetne
országszerte, de ehhez még nagyon
sok munkára van szükség.”
A tájház két év múlva válik teljessé. A tervezett három ütemből
most az első készült el, de 2021ben ugyanígy ősz táján, akár egy
szüreti mulatság keretében szeretnék a teljes tájházat felavatni,
egyúttal hagyományt teremteni
a Kertalja és a Koppány utca
öblében egy közös mulatságra,
megtölteni az iskola udvarát és a
tájházat élettel.

A vasárnap felavatott tájház Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője szerint pezsgő
közösségi találkozóhelye lehet a városrész lakóinak
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Foci, család, szórakozás
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Lakossági fórum Palotavárosban

A HETILAP

Bácskai Gergely
Hétfőn este lakossági fórumot tartottak a Bory
Jenő Általános Iskolában, ahol Farkas László,
Palotaváros déli részének önkormányzati
képviselője számolt be az elmúlt önkormányzati
ciklus eredményeiről.

Futballtornát és családi napot szervezett szeptember utolsó vasárnapján az Alapítvány a
Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért Palotavárosban, a Csapó utcai játszótéren, ahol a kicsik
és nagyok egyaránt jól szórakoztak.
K. T.

Mesés születésnap
Stettler Zsuzsanna
Mesék és mesés feladatok minden mennyiségben,
közösen feldíszített születésnapi torta, ugróiskola
az égigérő paszulyon – ez jellemezte a Gárdonyi
Géza Művelődési Ház és Könyvtár szombati napját.
Az egy esztendővel ezelőtt megnyitott Népmesepont
születésnapját ünnepelték magyar népmesékkel,
kreatív foglalkozásokkal.

A cél a népmesekincs megőrzése

Farkas László szerint Palotaváros az elmúlt három évtizedben sokat fejlődött

Elismerés a közösségért végzett munkáért

rendszeresen, hogy megőrizzék
és a jövő nemzedékeinek átadják
népmesekincsünket. Ezekkel a programokkal készültek szombatra is, a
Népmesepont első születésnapjának
megünneplésére: „Igazi sikertörténet
ez, az első perctől nagy volt az érdeklődés
iránta, ami a mai napig is tart. Nemcsak
a gyerekek, hanem a szülők is örömmel
fogadták a kezdeményezést, mert sajnos
ma már kiveszőben van az élőszavas
mesemondás, pedig csodás ereje van a
magyar népmeséknek, amit hagyományként őrzünk. Azt tapasztaljuk, hogy a
mesélés az óvodában van leginkább jelen,
mert a szülők elfoglaltak – ezt az űrt
próbáljuk betölteni itt, Maroshegyen a
Népmesepont működtetésével.” – emelte
ki Iszkádi Erika igazgató.
A foglakozások, tematikus napok
ingyenesen látogathatók. Érkeznek ide
óvodai csoportok, iskolai osztályok,
családok és szakmai napra óvodapedagógusok is. A tapasztalat szerint
Székesfehérvár minden városrészéből
valamint a környező településekről is
jönnek látogatók.

Fotó: Molnár Artúr

Már a bejáratnál padlóra ragasztott mesefigurák várták a látogatókat, ezeket
követve juthattak el kicsik és nagyok
a Népmeseponthoz. A Gárdonyi
Géza Művelődési Házban kialakított
központ jelképe az égigérő paszuly,
ezt formázza az az ugróiskola, ami az
érkezőket fogadja. Ez azonban csak a
mesebirodalom kapuja. Ki itt belép, az
számos mesében szereplő, elképzelt
helyszínnel, festett paravánnal, no meg
az elmúlt egy esztendőben készült
gyermekrajzokkal csöppen bele a magyar mese- és mondavilág csodáiba.
A különleges szellemi műhelyben
mesemondás, meseolvasás, vetítések és egyéb programok zajlanak

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

A lakossági fórumon Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy eddig több mint háromezer-hétszáz pályázat érkezett
a Virágos Székesfehérvár programban való részvételre. Felhívta
a figyelmet arra, hogy október
hatodikáig minden fehérvári előtt
nyitva áll a lehetőség, hogy növényekre pályázzon.
Farkas László kiemelte, hogy az
elmúlt években nagyon sokat fordítottak a zöldterületek gondozására,

és évről évre egyre több fát ültetnek
a Palotavárosban. Idén késő ősszel
mintegy százhúszezer fát ültetnek
el a városban és környékén.
Arról is szó volt a fórumon, hogy
a Palotaváros közvilágításának
korszerűsítése már napirenden van.
Az esetleges új parkolók építésével
kapcsolatban Farkas László elmondta, hogy minden lehetséges terület
elfogyott a városrészben, csak zöldterület rovására lehetne létrehozni
új parkolót, illetve az iparcikkpiac
területén van lehetőség további
parkolóhelyek kialakítására.
Kérdés érkezett a János vitéz park
szökőkútjával kapcsolatban is.
Elhangzott, hogy a szökőkút meghibásodott, de a következő szezonra megjavíttatja, gépészetét pedig
átalakíttatja a Városgondnokság.

Gáspár Péter
Elismerő oklevelet adományozott három közszolgáltatásban dolgozó
személynek az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért.
Az oklevelet a székesfehérvári civilszervezetek és a helyi közösség
munkájának önzetlen segítéséért, fejlődésük támogatásának elismeréseként kapta Stettler Zsuzsanna, Havasi Tímea és Magony Tamás.

Az oklevelek átadására a Hiemer-házban került
sor múlt pénteken. Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért 2016 novemberében
jelentette be, hogy elismerő oklevelet adományoz
olyan magánszemélyeknek, akik legalább öt éve
dolgoznak állami, önkormányzati intézménynél,
szervezetnél vagy többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozásnál a megyeszékhelyen, és sokat
tettek a civilszervezetekért, a helyi közösségért.
A javaslatok alapján 2019-ben Stettler Zsuzsanna,
a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Kommuni-

kációs Irodájának vezetője, Havasi Tímea, a Kommunikációs Iroda munkatársa és Magony Tamás, a
Sportiroda munkatársa kapta az elismerést.
„Nagy öröm, hogy ebben az évben három olyan kollégát
ér a megtiszteltetés, aki a Városházán dolgozik: az, hogy
a civilek elismerik a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a munkáját, az minden városi alkalmazott számára
elismerés.” – fogalmazott Róth Péter alpolgármester.
Németh László, az Alapítvány a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelemért elnöke hozzátette, hogy a
civilek munkájának nyilvánossággal való megismertetése leginkább a díjazottakhoz kötődik,
ezáltal is fontos szereplői a város életének, a
közösségfejlesztésnek.
Az esemény vendége volt Cser-Palkovics András
polgármester, aki Polgármesteri Elismerő
Emlékérmet adott át Németh Lászlónak a helyi
közösség önzetlen támogatásáért végzett munkája
elismeréseként.

Megújult a kereszt a Móri úton
Visszakerült a
helyére a Móri út 33.
előtt álló, mintegy
száznegyven éves kereszt, melyet 1881ben Mikó Ferencz és
felesége, Winiczai
Anna emeltetett
Isten dicsőségére. A
keresztet Földi Zoltán
képviselői kerete
terhére újíttatta fel
Kocsis Balázs szobrász-restaurátorral.
Az aljzat és a kerítés
felújítását Link
Ferenc Gugásvölgyi
utcai lakos vállalta.
K. T.

Fotó: Simon Erika
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Bácskai Gergely
Szeptember utolsó hétvégéjén a százhetvenegy évvel ezelőtti események tiszteletére ünnepséggel,
koszorúzással valamint a Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző Szövetség és az Ifjú Nemzetőrök közreműködésével a csata megelevenítésével emlékeztek a szervezők Pákozdon, a Katonai
Emlékparkban.

Fotó: Horváth Renáta

Kész a csatára a sereg!

Vasárnap a honvédfesztivál keretében a pákozdi csata elevenedett meg

Előre, huszárok!

Születésnapi köszöntés

Harmincéves az Albatrosz
Gáspár Péter
Fennállásának harmincadik évfordulóját
ünnepli idén az Albatrosz Repülőegyesület. A
jubileum alkalmából ünnepséget tartottak a
Városháza Dísztermében.

Jávor Mátyásnét hetvenötödik születésnapja alkalmából köszöntötte fel otthonában Cser-Palkovics András polgármester. Zsuzsa néni negyven évet töltött el a József Attila utcai BMóvodában, vezető óvónőként innen ment nyugdíjba. Édesapját, Hacsek Józsefet, majd férjét,
Jávor Mátyást is rendületlenül támogatta társadalmi munkájában. Férje, a 2012-ben elhunyt
Jávor Mátyás a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke volt élete végéig.
B. G

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Az Albatrosz Repülőegyesületet 1989ben tíz, a repülés mellett elkötelezett
sportember alapította Székesfehérváron. Fő céljuk a régió repülős hagyományainak őrzése volt, az elmúlt
negyedszázadban azonban markáns
változáson mentek keresztül.
Az egyesület az elmúlt években
képes volt a repteret megőrizni és
működtetni, majd az önkormányzat állami segítséggel megvásárolta
a létesítményt és a mellette lévő
ipari park területét is. Következő
lépésként elkészült egy sport- és
üzleti célú reptér fejlesztésének
tanulmánya, mely mintegy tizenhárom-tizennégy milliárd forint
értékű beruházással tervez, amely
tartalmazza a 62-es és 63-as utak
összekötő útjának megépítését is.
„Ha az Albatrosznak csak annyit

köszönhetnénk, hogy megmentette
a börgöndi repülőteret repülőtérnek,
azzal is beírta magát a város történelmébe. De tovább is léptünk ennél:
a kormány segítségével az önkormányzat megvásárolta a területet. A
repülőtér a mellette lévő ipari parkkal
kiváló fejlesztési lehetőség. Két irányba
érdemes elindulni: a nagy fejlesztéseket önerőből nem tudja megvalósítani
a város, de addig is megpróbálunk elindulni egy kisebb fejlesztés irányába,
ami helyi összefogással a következő
néhány évben megvalósítható és a mai
állapothoz képest jelentős előrelépést
fog jelenteni.” – vázolta fel a jövőre
vonatkozó terveket Cser-Palkovics
András polgármester.
Szilády Dezső elmondta, hogy az
egyesület a megalakulásakor nem
örökölt eszközöket, ingatlanvagyont, a semmiből teremtette meg
a repülősportok lehetőségét. A tíz
fővel alakult egyesület mára száz
főnél is több tagot számlál, tagjai
között nemzetközi sikereket elért
sportolók, világbajnoki bronzérmes
és magyar bajnokok is vannak.

A tíz fővel alakult egyesület mára száznál is több tagot számlál
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Újra a Batthyány utcában rendelnek a háziorvosok
A HETILAP

Ismét a régi helyen, de megújult környezetben
várja a pácienseket a Batthyány utcai felnőtt
háziorvosi rendelő. Az épületet fél év alatt
alakították át, újították fel. A rendelők a
technikai eszközök fejlesztésének köszönhetően csökkenthetik a kórház szakellátásainak
terheit is.

Az épület külső és belső megszépülése a Kégl György Rendelőfelújítási Program keretében
valósult meg. Cser-Palkovics
András polgármester elmondta,

hogy sokat köszönhet a város
az alapellátásnak és a szakembereknek, ezért is szükséges a
modernizálás: „Fontos, hogy az
alapellátásban is modern rendelők,
tiszta, akadálymentesített épületek
várják a fehérváriakat, a gyógyító
munkát pedig korszerű eszközparkkal
tudják végezni az orvosok. Ezt az
önkormányzat részben uniós, részben
városi, önkormányzati forrásokból
tudja finanszírozni.”
Bráth Endre háziorvos szerint nagy
szükség volt a modernizálásra:
„Ötven évvel ezelőtt volt jelentősebb
átalakítás itt. Az ablakok már nem

Képek: Tar Károly

László-Takács Krisztina

A kivitelezés során akadálymentesítették a rendelőket és környezetüket, átalakították a
vizesblokkokat, átjárást biztosítottak a várótermek között, a teljes gépészeti és villamos
rendszert korszerűsítették, de új nyílászárókat és hőszigetelést is kapott az épület – tudtuk meg
Brájer Évától, Maroshegy önkormányzati képviselőjétől

A régi rendelőépület átépítése kilencvenmillió forintból valósult meg

nyíltak, a biztosítószekrény olyan
volt, amilyet múzeumban látott csak a
villanyszerelő. Ahhoz képest hatalmas
előrelépés történt, szerintem most a
miénk a városban a legszebb rendelő!”
A háziorvos hozzátette: olyan vizsgálatokat tudnak itt elvégezni, amelyekre eddig nem volt lehetőség, így
csökkenthetik a kórház szakellátásainak terhét az új modern eszközökkel. Informatikai fejlesztés
is történt, újabb számítógépekkel

dolgozhatnak a háziorvosok.
Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője lapunknak
elmondta: „Minden városrészben az a
cél, hogy a város különböző szolgáltatásai, az óvoda, az idősek otthona, az
iskola, annak környezete, a rendelők, a
védőnői szolgáltatás és az egészségügyi
ellátás is egyre jobb körülményeket
biztosítson. A Batthyány utcai rendelő
felújítása az egyik legfontosabb lépés
volt e téren.”

Közéleti hetilap
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Egészségfejlesztő mozgás a Bregyóban
Gáspár Péter

Ügyeljünk a megelőzésre!
Lugosi Balázs

A Magadért sportolj! elnevezésű országos program székesfehérvári állomását rendezték meg
vasárnap a Bregyó közi Sportcentrumban, ahol többek között a nordic walkingot is kipróbálhatták
az érdeklődők vizsgázott oktatók vezetésével. A programon részt vett Czene Attila olimpiai bajnok
úszó, a MASPORT elnöke is.

Harmadik alkalommal várták egészségnapra
a vasút környékén élőket szombaton a VOKE
Vörösmarty Mihály Művelődési Házba. Az
általános állapotfelmérésen túl lehetőség nyílt
testsúly- és haskörfogatmérésre, testzsír- és
testtömegindex-számításra, vérnyomás- és
vércukormérésre, kilégzéses vizsgálatra és a
boka-kar index meghatározására is.

elérhetők, és sokan éltek is a lehetőséggel!” – tudtuk meg az egészségnap
egyik fővédnökétől, Molnár Tamás
önkormányzati képviselőtől.
„Tanácsos, hogy legalább évente
mindenki vegyen részt egy ilyen
vizsgálaton!” – mondta Keresztury
Lászlóné, az Egészségfejlesztési
Iroda szakmai vezetője.
„Próbáljuk mindenki lakóhelyéhez
közel vinni a szűrővizsgálatokat, így
egy-egy városrész lakói időpontkérés
és utazás nélkül, helyben vehetik
igénybe azokat.” – hangsúlyozta
Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok.

Kép: Putyora Gábor

Fotó: Simon Erika

„Fontos a megelőzés és az egészségünkre való odafigyelés, a tudatos
gondolkodás. A szombati szűrővizsgálatok a választókerületben élő összes
lakó számára térítésmentesen voltak

Az ingyenes szűrővizsgálatokat reggeltől kora délutánig lehetett igénybe venni

Több mint fél évszázad a gyógyítás szolgálatában
A kilencvenéves Takácsi Nagy
József vehetett át Polgármesteri Elismerő Emlékérmet
csütörtökön a Városházán
Cser-Palkovics Andrástól és
Szent Márton-emlékérmet
Altorjay Andrástól, a Magyar
Orvosi Kamara Székesfehérvári Szervezetének elnökétől.
A belgyógyász főorvos
ötvenhét évig dolgozott a megyei kórházban. A budapesti
orvosi egyetemen diplomázott 1954-ben. Először körzeti
orvos és üzemorvos lett Székesfehérváron, majd 1957-től
1993-as nyugdíjazásáig a
megyei kórház belgyógyászatán dolgozott.
L. V.

Fotó: Simon Erika

A Bregyóban fittségmérés, goldsprint, evezős ergométer, petanque is várta a fehérváriakat.
A résztvevők kipróbálhatták a kerekesszékes vívást Hajmási Éva paralimpiai ezüstérmes és
világbajnoki ezüstérmes kerekesszékes vívóval. Volt „botkóstoló” is annak, aki kedvet érzett a
nordic walkinghoz – a Fejér Megyei Szabadidősport-szövetség hatvan pár nordic walkingbotot és négy vizsgázott oktatót is biztosított a kalandhoz.
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Nálunk hanyatt dobod magad!
Minden ágykeret

25 %

kedvezménnyel!
Az akció 2019.10.01.-31 között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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Kultúra

A Primavera Kórust díjazták

2019.10.03.

Vakler Lajos

Yehudi Menuhin üzenete célba
talált: Székesfehérváron immár
tizenötödik alkalommal rendezték
meg a zene világnapjához kapcsolódó hangversenyt. Az ünnepségen
Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a résztvevőket és
a vendégeket: „Örül a polgármester
szíve is, mert minden, amit itt látunk,
a fehérvári közösségekhez tartozik, a
városi közösségeket erősíti a zene szolgálatában, a zene szeretetével mosolyt
csalva saját maguk és mások arcára. A
zene összehozza az embereket, örömet
és megnyugvást ad, és nemcsak a
világnapon, hanem a mindennapokban
is.”
Kneifel Imre, a Kodály iskola igazgatója karnagyi minőségében is sokat
segített abban, hogy idén is kivételes programmal köszönthették az

Fotó: Simon Erika

1975-ben Yehudi Menuhin ezekkel a szavakkal
köszöntötte a zene világnapját: „Szavakkal már
nagyon sokszor visszaéltek, különösen a korunk
társadalmában egyre növekvő tudatlanság következtében. A zene azonban továbbra is módot
ad arra, hogy az emberek ma is megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt előítéletei
távolabb állnak, mint valaha, de megerősödve
kerülnek előtérbe azok az örök értékek, amelyek
mindig részét képezték bármely nép minden
művészi megnyilvánulásának.”

A Primavera Kórus megszolgálta a díjat

ünnepet: „A zene világnapja nemcsak a zene ünnepe, hanem azokról a
gyönyörűen éneklő zenei közösségekről,
gyermek-, ifjúsági és felnőtt kórusokról,
zenekarokról és néptánccsoportokról is
szól, akik egész évben magas színvonalon muzsikálnak és táncolnak.”
Az est során adták át a város által
alapított zenei elismerést, a Fricsay-díjat. Székesfehérvár közgyűlé-

se a város zenei életében több évtizeden keresztül kifejtett kiemelkedő
zenei munkásságának elismeréséül
Fricsay Richárd Zenei Díjat adományozott a Primavera Kórusnak. A
díjat Cser-Palkovics András adta át
a kórus képviselőinek.
A Horányi Ottilia vezetésével
alakult Primavera Kórus az elmúlt
közel fél évszázad alatt beírta magát

a város zenei életének történelmébe: „Köszönjük a városnak a díjat,
a közönségnek a gratulációt! Eléggé
meglepődtem, hiszen nagy kórus még
nem kapott Fricsay-díjat. Azt hiszem,
hogy megszolgáltuk, hiszen rengeteget
dolgozunk. A kórus az én életemben
szinte a családot jelenti. Nagyon örülök, hogy ennyi fiatal vesz körül ezen
az ünnepen!”

Kalandozások a zene világában
Kurucz Tünde

„Az, hogy közel négyszáz bérletet
megvásároltak már, visszajelzés a
város számára. Jó döntésnek bizonyult,
hogy néhány évvel ezelőtt új kulturális intézményt alapított a város, a
szimfonikus zenekar pedig évről évre
építkezett: megszólítva és összefogva a
városban működő kórusokat, civilszervezeteket, oktatási intézményeket ma
már egyre szélesebb körben terjesztik
a magas minőségű művészetet.” –
mondta el lapunknak Brájer Éva
alpolgármester.
Ifj. Major István, az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar igazgatója
ismertette a 2019/2020-as évad
műsorát. Az október 11-én kezdődő
hangversenysorozat első előadásán
népdalok és műzenék szerepelnek.
A szimfonikusok az ókori mitológia
világába kalauzolják decemberben
a fiatalokat görög zeneszerző és
karmester segítségével, majd a
februári előadáson Pablo Picasso
hét művészeti irányzatát kortárs zenével kísérik. A sorozat zárásaként
A varázsfuvola mesés történetét
ismerhetik meg a diákok.
Dubóczky Gergely vezető karmester elmondta, hogy ambiciózus

Fotó: Simon Erika

Zenei különlegességek, sztárszólisták és romantikus dallamok – az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar idei évadában a diákokat Mozart
Varázsfuvolájának világába kalauzolják el, míg
az új évet Bernstein, Gershwin és Frank Sinatra
muzsikájával köszöntik.

A két őszi és az újévi koncert karmestere Dubóczky Gergely lesz

és különleges vállalásokat tett a
zenekar az idei évadban: látszatra
hagyományos, a nyitány–versenymű–
szimfónia elve alapján strukturált
műsoraik számos újdonságot és
néhány formabontó megoldást is
tartalmaznak.
A két őszi és az újévi koncert karmestere Dubóczky Gergely lesz, a

tavaszi két esten vendégdirigensek
állnak a zenekar élére. Az évadot
Smetana Moldvája nyitja, ami után
mahleri barangolás következik
a német romantikában. Ibériai
dallamok jegyében született a
novemberi program, január elsején
pedig Bernstein, Gershwin és Sinatra muzsikájával köszöntik 2020-at

Tompos Kátya, Gájer Bálint és a
Fehérvár Big Band társaságában.
Márciusban Leonard Sini karmestert
és Alexandre Dimcevski hegedűművészt fogadja az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar. Az évadot
egy Csajkovszkij-est zárja Donato
Renzetti vezényletével, Boross Csilla közreműködésével.

FEHÉRVÁR

Kultúra

Közéleti hetilap

A láthatatlan egység

13

A HETILAP

Megnyílt Kiss László szabadtéri fotókiállítása

László-Takács Krisztina

„A világban és a fotózásban is olyan
trend uralkodik, hogy egy kicsit mindent túl kell tolni. Azt veszem észre,
hogy az emberek nem saját magukat
akarják a képen látni, hanem egy
valóságban nem is létező avatárt. Ezzel
a világgal nem nagyon tudok azonosulni. Sokat fotóztam divatanyagokat,
reklámot, és egy idő után azt kellett
látnom, hogy már én sem tudom elfogadni azt, amit csinálok. Ezért fordulok
a hétköznapokban a hagyományos film
felé. Abban is van valami fotográfiai
túlzás vagy fotográfiai áttét, de mégsem
az, amit ma csinálunk ezekkel a digitális
képekkel. Nem szeretem a valótlan
egeket, a valótlan reflexeket, én azt a
benyomást akarom látni a képeken, ami
a helyszínen ért, amikor megnyomtam a
gombot.” – magyarázza a fotográfus.
Laci nem utazik idegen tájakra
egy-egy különleges fotóért, inkább
a város szélén sétálva fedezi fel
a mindennapiban a különlege-

Fotó: Simon Erika

Utcza-kép címmel különleges kiállítással gazdagodott a Kossuth-udvar. A valamikor fotóműtermeknek helyet adó belvárosi téren Kiss László
tiszteleg a filmes fotográfia képalkotó valósága
előtt. A képeken a bennünket körülvevő természeti jelenségek kerülnek új megvilágításba.

Kiss László szabadtéri kiállítása bármikor megtekinthető a Kossuth-udvarban

set. Amikor bevisz egy tárgyat a
műterembe, legyen az például egy
növény, egészen más hatást ad:
megvilágítva, megfotózva műtárg�gyá lesz: „Nem minden adja magát,
mert a természetben leginkább a kerek
formák uralkodnak, ezért azt keresem,
ami egy kicsit több izgalmat nyújt. Az
a cél, hogy egy olyan környezetbe,
olyan világításba tegyem át a növényt,
ami a szemünknek elsőre szokatlan,

mégis egy ismerős világba kalauzol el
bennünket.”
A fekete-fehér filmre azért van szükség, mert a filmen az ezüstszemcsék
elrendeződése egyediséget ad a képnek: „Ezek a képpontok költői rendben
pakolódnak egymás mellé. Képzeljük el,
ha képesek lennénk a mindenséget egy
irgalmatlan nagy felbontású szemüvegen keresztül szemlélni! Elkezdenénk
látni az alkotóelemeket, a képpontokat,

Velencei visszhang

amelyek a világot alkotják. És amikor
elkezdjük szemlélni ezt a nem egyforma
képpontokból összeálló világot, akkor
rájövünk, hogy a világban elképesztő
rend van! Egyszerűen arról van szó,
hogy a mi szemüvegünk gyenge vagy
egyszerűen alkalmatlan, de alapvetően
itt munkál valami rajtunk kívül, ami
egy láthatatlan egységet teremt. Ehhez
hasonló a filmes textúra is. És persze
arról is árulkodnak ezek a képek, hogy
nagyon szeretek szöszmötölni.”
A kiállítást megnyitó köszöntőjében
Cser-Palkovics András arról szólt,
hogy egy izgalmas folyamat első
állomása a megnyíló tárlat: „Nemcsak
Kiss Laci kiállítását nyithatjuk meg,
hanem egy folyamatot indíthatunk el,
aminek nyomán abban reménykedünk,
hogy sok Fehérvárhoz köthető kiállítást
fogunk megrendezni.” – hangsúlyozta
a polgármester.
Nagy Veronika muzeológus, a
Hetedhét Játékmúzeum szakmai
vezetője az alkotásokról szólva így
fogalmazott: „A növények a fényképezőgép előtt műtárgyakká nemesültek.
Ehhez ugyanaz az idő és alázat kellett,
ugyanaz az aprólékosság és gondosság,
mint a műtárgyaink fotózásához. Elképesztő csodákra képes a természet és az,
ahogy Kiss László mindezt megmutatja
az utca emberének.”

Pokrócpiknik a Béke téren
Lugosi Balázs
Gyermekkoncert, bábszínházi előadás, ökotippek és harcászati bemutató is szerepeltek
a Béke téri Pokrócpiknik programjai sorában
vasárnap. A Szabadművelődés Háza és a HírBeleBumm csapata délutántól várta a pokróccal
vagy pokróc nélkül érkező fehérváriakat.

Megkezdte új évadát az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, elindult a Somorjai Ferenc hangversenysorozat. A Több mint koncert! szlogen jegyében a Szent Imre-templomban ezúttal Velencei
visszhang címmel, Dinnyés Soma vezényletével a Magyar Rádió Gyermekkórusa és a Liberatum
Férfikar lépett fel.
V. L.

Fotó: Lugosi Balázs

Fotó: Simon Erika

A júliusi, Széna téri után ismét
Pokrócpiknikre várták a fehérváriakat vasárnap. Az időjárás verőfényes és langyos késő szeptemberi
napsütéssel várta a látogatókat, így
kora délutántól színes pokrócokkal
és programokkal telt meg a Béke
tér.
A Pitypang mesezenekar gyerekkoncertje után a Figura Bábszínház
felnőtteknek is szóló tárgyjátékos
előadása következett, melynek során használati tárgyakkal adtak elő
négy jól ismert Grimm-mesét.
„A Pokrócpiknik lényege a közösségépítés. Igazi családi programról van
szó. Szerettük volna, hogy a környék

lakói találkozzanak és a hétköznapok
sűrűjéből kicsit kilépve, a problémákon
túl boldog pillanatokat is megoszthassanak egymással. A nap kifejezetten a
környezettudatosság jegyében került
megrendezésre: kézműves foglalkozás
keretében lehetett környezetkímélő
táskákat készíteni, a Gaja Környezetvédelmi Egyesület tagjai ökotippekkel
szolgáltak a látogatóknak. Saját és
gyermekeink jövője szempontjából is
kiemelten fontos, hogy odafigyeljünk
környezetünk megóvására.” – hangsúlyozta az esemény fővédnöke,
Molnár Tamás önkormányzati
képviselő.
Sokan voltak kívácsiak Csóri
Manyi varrónő ökostandjára, de
Sevella Zsuzsanna és Gonda Emma
gyerekek számára megálmodott
készségfejlesztő Mintakincstár
elnevezésű kézműves programja
illetve a Borostyánkő hagyományőrzőinek fejedelmi udvartartása is
nagy sikert aratott. A pikniket Tibiton retrósláger-parádéja zárta.

Színes pokrócokkal és programokkal telt meg a Béke tér
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Premierre készül a Székesfehérvári Balettszínház. A
társulat az idei évadra négy új bemutatót is tervez.
Ezek közül október közepén mutatják be a Homokrajzok
című darabot, melynek egyik felvonását a Norvégiából
érkező Ole Kristian Tangen koreográfus jegyzi.

A Homokrajzok című táncszínházi
esten három egyfelvonásos kortárs
balettet láthat a közönség. Ebben a
formában új a repertoárban a Homokrajzok, mondta Egerházi Attila balettigazgató a három egyfelvonásosról, és

hozzátette, hogy először dolgoznak
vendégkoreográfussal. Műfajilag a
verstáncokhoz sorolta az est darabjait.
A költői hangvételű táncmű az emberi
kapcsolatok törékenységéről, sérülékenységéről szól.
Egerházi Attila szerint a darab célja
nem más, mint visszavezetni az embereket a kommunikációhoz, ezen belül
is a gesztusokkal, a szemkontaktussal
való kommunikációhoz. Az egymásra
való figyelés, a virtuális világból való kiszakadás soha nem volt ennyire fontos
– vallják az alkotók.

Fotó: Simon Erika

Wéhli Regős Dóra, Látrányi Viktória

Fotó: Kiss László

A legújabb darabból látható részletet különleges helyszínen mutatta be a nyolc táncos. A tó
partján magával ragadta a közönséget az eklektikus zene és a dinamikus tánc.

A Malom utcai próbateremben folyamatosan készülnek a bemutatóra. A betanítást Cristina
Porres Mormeneo vállalta magára, a norvég koreográfus a finomhangolásokat végzi.

Október 5-én, az Országos Könyvtári Napok keretében a Csók István Képtár ad otthont annak a
japán estnek, amely a távol-keleti ország kultúráját hozza közelebb az érdeklődőkhöz. Ezen a
napon a székesfehérváriak olyan pillanatoknak
lehetnek tanúi, amelyek megmutatják, milyen
különlegességeket tartogat az ősi japán kultúra
a köznapi embernek.

egy harminc éve működő szervezet.
Két előadással készültek, az egyik
minden bizonnyal nagy érdeklődést
vált ki, hiszen a japán szokásokról
tart előadást Vihar Judit, aki a japán
császár kitüntetettjeként, irodalomtörténészként és japanológusként hozza
közelebb a távol-keleti ország mindennapjait. Ezt követően egy tradicionális
japán öltözéket fogunk bemutatni,
a yukatát, amely a kimonó nyári
változata. A rendezvényt egy rajzkiállítás is színesíti a Tóparti Gimnázium
grafikusnövendékei munkáiból.”
Megszólalnak a zenés-verses esten
a tradicionális japán zenék és versek is. A programról Radics Éva, a
Musicolore Énekegyüttes vezetője
adott tájékoztatást: „Tíz évet éltem
Japánban, ott születtek a gyermekeim is, a japán élet kihívásait a saját
bőrömön tapasztaltam meg. Tekintve,
hogy zenész voltam, és volt lehetőségem ezt kint is gyakorolni, ráláttam
a japán zenei kultúrára. Voltaképpen
erről szól majd a japán est zenei
programja.”

Fotó: Kiss László

Fersch Renáta, a Vörösmarty
Mihály Könyvtár munkatársa, az
egyik ötletgazda sokat tett azért,
hogy nívós programok várják
az érdeklődőket: „Az idei évben
százötven éves a magyar-japán diplomáciai barátság, és mivel a Vörösmarty Könyvtár minden évben egy
tematikus, nemzetiséghez kötött estet
rendez, ezért úgy döntöttünk, hogy
idén ezt a japán kultúrának szenteljük.
Délután kettőkor origamifoglalkozással
kezdünk, a könyvtár olvasórészlegének
galériájában várjuk a gyermekeket
és a családokat. Vendégünk lesz a
magyar-japán baráti társaság is, mely

Középpontban a numizmatika

A japán est a távol-keleti ország kultúráját hozza közelebb az érdeklődőkhöz

Fotó: Bácskai Gergely

Vakler Lajos

Az estet záró harmadik rész, a Félhomály félelmeinkről szól és a démonjainkkal vívott harcot mutatja be. A darab egyszerre szólítja meg az idősebb és
a fiatalabb korosztályt. Erre hívta fel a
figyelmet Brájer Éva alpolgármester, kiemelve, hogy azért is van nagyon nagy
jelentősége ennek a megközelítésnek,
mert ezt a nyelvet a fiatalok értik: „A
fiatalok, akiket még nem rontott el az élet,
tisztán látják a világot, a kapcsolatokat, sok
mindent. Talán még őszintébbek is, így ez a
nyelv leginkább hozzájuk tud szólni.”
A Homokrajzok premierje október 16án a Vörösmarty Színházban lesz.

Vasárnap tartotta őszi éremgyűjtő-találkozóját a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei
Alba Regia Szervezete. A numizmatika iránt érdeklődőket a Művészetek Házába várták, ahol mintegy százhúsz-száznegyven asztalon kínáltak régi és modern érméket, különlegességeket. B. G.

Szeretném magam megmutatni!
Szeretném magam megmutatni! címmel a Frim Jakab
Képességfejlesztő Szakosított
Otthon fiataljainak tárlata
nyílt meg kedden az Árpád
fürdő galériájában. Rábai
Ildikó, az otthon vezetője
szerint a festészet lehetőséget ad a fiataloknak,
hogy a művészet eszközeivel
kifejezhessék gondolataikat,
érzéseiket és az alkotómunkán keresztül megmutathassák különlegességüket,
egyediségüket. A kiállítást
Deák Lajosné önkormányzati
képviselő és Pocsi Julianna
festőművész nyitotta meg.
G. P.

Fotó: Kiss László

Japán est a képtárban

Az Ole Kristian Tangen norvég
koreográfus által nyolc táncművészre
komponált részlet az elválást mutatja
be: „Minden ország más és más, mégis
sok közös dolog van bennünk annak
ellenére, hogy a világ különböző pontjain élünk. Mindenképpen szeretném
beletenni a norvég jegyeket, a norvégokra jellemző nyugodtságot a darabba. Megmutatni, hogy ha nyugodtak
tudunk maradni, akkor sokkal könnyebb
megoldást találni a konfliktusokra.
Ebben az értelemben pedig nincsenek
országhatárok. Ezt fejezzük ki a tánccal,
a táncosokkal.”
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Vakler Lajos

A tárlatot Izinger Katalin művészettörténész nyitotta meg: „A képek,
amelyeket a Pelikán Galériában lát a
közönség, mind 2019-ben születtek.
Fantasztikus, hogy nyolcvanesztendősen ilyen erővel és ilyen kedvvel
dolgozik Bukovácz Lajos. Olyan a képi
világa, amit ismerünk, hiszen leginkább
a hétköznapjaink krónikása ő. Bemutatja, hogy élnek az emberek városban és
falun, mi történik egy divatszalonban,
egy színjátszóköri próbán. Szereti a
groteszket, az iróniát, szereti kivesézni
az emberi viszonyokat. Nagyon jó karakterábrázoló, egyedi, ahogy az emberi
test eltúlzott motívumait, formáit bemutatja: sohasem bántóan, mindig nagyon
kedvesen, megengedően teszi ezt.”
Bukovácz Lajos szinte csak
felskiccelt, néhány vonalból álló,
abszurd figurái a leghétköznapibb
szituációkban elevenednek meg
és tartanak tükröt elénk. Mozgalmas képei, magával ragadó színei,
alkotói attitűdje kihívás a léleknek
és a fantáziának: „Munkamódszerem
hasonlít a néptáncoktatásra: a fontos

Fotó: Kiss László

A Pelikán Galéria adott otthont Bukovácz Lajos
festőművész Mozaikok című kiállításának. A
nyolcvanadik születésnapját ünneplő alkotó
ezúttal is megcsillantotta varázslatos képi
világát a képzőművészet barátai előtt.

A Bukovácz-gesztusok a képeken is elkísérnek bennünket

lépéseket be kell gyakorolni, aztán
az azokat összekötő mozdulatokat a
táncos szabadon csinálhatja. Tehát ami
nagyon lényeges a képben, azt meg kell

tervezni, kompozíciós szempontból
mindennek a helyén kell lennie, és ha
az egész már benne van a tudatban,
akkor lehet szabadon rajzolni! Az

A természet csodái

ember tudata készíti el a képet, a többi
már technikai kérdés. Így lehet az,
hogy minden képemen felfedezhető a
tudatosság és a játékosság is.”

Szent Mihály ünnepe
Kurucz Tünde

Fotó: Simon Erika

Az elmúlt évtizedek slágerei, operettcsokor
és néptánc – vasárnap Szent Mihály-napi
Sokadalmat tartottak a Feketehegy-szárazréti
Közösségi Központban.

A szeptemberi jeles napok közül
kiemelkedik Szent Mihály napja. E
napot a gazdasági év fordulójaként
tartották számon az állattartók, és
a Szent György-napkor legelőre
hajtott állatokat ilyenkor hajtották
vissza.
Az estig tartó, változatos program
résztvevőit Szigli István önkormányzati képviselő köszöntötte,
majd a Szárazréti Óvoda gyerme-

keinek és a Farkasvermi úti iskola
diákjainak színes műsorával indult a délután. Az Iszkiri zenekar
gyermekműsora után a táncé volt
a főszerep a Fürge lábak csapatával.
Bokányi Zsolt és Grasics Anita
előadásában a legismertebb slágerek csendültek fel. A TáncolKodó
néptáncegyüttes műsorát operettparádé követte. A színpadon Buch
Tibor, Horváth Elemér és Horváth
Péter szórakoztatta a közönséget. Látványos előadást tartott a
Circum Auróra Légi Tűzszínház,
majd a Sokadalom idei programját Horváth Charlie koncertje
zárta.

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának eseményeként hétfőn nyílt meg Berta
Gábor A természet csodái című fotókiállítása a Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasótermében. A
tárlatot Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója nyitotta meg,
közreműködött a Pásztor Katalin és Fersch Renáta alkotta Parlan Duó. A kiállítás október 12-ig
tekinthető meg.
L. B.

Neüchel Balázs
Szeptember 26-án, csütörtökön kezdődött a
Fehérvári Irodalmi Napok, melynek keretében a
hétvégén a város több pontján irodalmi estek,
koncertek várták az érdeklődőket.

A Fehérvári Irodalmi Napokat
elsőként 2016-ban rendezték

meg, azóta már a negyedik alkalommal nyújt kikapcsolódást a
művészetek kedvelőinek.
A programsorozatot Lévai Balázs rendező-producer nyitotta
meg, akinek meggyőződése,
hogy a kedvenc könyveink
remek tükröt tartanak egyéniségünknek.

Fotó: Simon Erika

Irodalomra hangolódva

A délután a szárazréti ovisok és iskolások műsorával kezdődött
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Augustalia és családi táncház
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Programok október 4-től 13-ig

Szabó Petra
Október 4.
Fénybütykölde
17 óra, Új Magyar Képtár
Egyedi, hordható, világító ékszerek
készítése.
Bő szekund
19 óra, Szent István-terem
Bősze Ádám második zenei standupja.
Sorsod dallama
19 óra, Művészetek Háza
Önismereti előadás élő zenével.
John Mighton–Nagy Judit: Fél élet
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Október 5.
Évkerék 2019
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Közös túra a Sóstó Tanösvényen. Gyülekező, indulás: Zöld Tanya, Segesvári út.
A programok a túra után a művelődési
házban folytatódnak. Lesz nyomvadászat,
íjászpárbaj.

Éjszakai akadályverseny
Idén is megrendezi éjszakai
akadályversenyét a Székesfehérvári Diáktanács. Ezúttal a Sóstó
Természetvédelmi Területen lesz a
bátorsági és ügyességi próba október
11-én, pénteken 18 és 22 óra között.
Ötfős csapatok jelentkezését várják
október 11-én, pénteken 12 óráig a
diaktanacs@pmhiv.szekesfehervar.hu
e-mail-címen, de lehet regisztrálni
az iskolák diáktanácsi tagjainál és a
DÖK-munkát segítő pedagógusoknál
is. A részletes tájékoztatást a beérkező jelentkezésekre válaszul küldik
meg a szervezők.

Székesfehérvár önkormányzata az
aradi vértanúk tiszteletére megemlékezéseket szervez október 4-én.
8.30-kor a Haleszban, a ’48-as emlékműnél a Széchenyi István Műszaki
Szakgimnázium és Szakközépiskola
ad műsort. 10.30-kor a Jávor Ottó
téren a Corpus Hungaricum szobornál
a Rákóczi iskola előadását tekinthetik
meg a megemlékezők.

Horoszkóp
október 3. – október 9.

Játszani jó!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Budai úti Tagkönyvtára
Zengő bölcső foglalkozás 0-4 éves kor
között Szűcsné Ott Adriennel.
Dinnyési Madárkavalkád
10 óra, Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központ
Ingyenes családi nap. Vezetett túrák, madármegfigyelés, bemutató és gyűrűzés.
Augustalia
10 óra, Tác, Gorsium Régészeti Park
10 óra: Légiós alaki bemutató
11 óra: Gladiátorküzdelem
12 óra: Áldozatbemutatás Fortuna Reduxnak, gabona- és kenyérosztás
13 óra: Bacchus-jelenet
14 óra: Gladiátorsimogató és kiképzés
16 óra: Légiós kiképzés
Egész nap vásár, római étkek, kreatív
foglalkozások kicsiknek és nagyoknak.
Japán est
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
14 óra: Origami – mozgó játékok készítése. Előadó: Sziliné Molnár Klára.
15 óra: Meglepő szokások a felkelő nap
országában – Vihar Judit, a Magyarjapán Baráti Társaság elnökének vetítéses
előadása
16 óra: Jukatabemutató – Vihar Judit
előadása
17.15: Japán harcművészeti bemutató –
Magyar László ötdanos mester, a Zentai
Mitama Aikido dojo vezetőjének előadása
18 óra: Kis japán nyelvlecke és élménybeszámoló. Előadó: Radics Éva.
19.15: Zenés irodalmi est. Fellép a MusiColore Énekegyüttes.
20.30: Cosplay. Bemutatkozik a Fehérvári
Anime Team.
Közben: Japán teaház a Café Mandalával.
Családi nap
14 óra, Beszédes József tér
Színes programokkal várják a családokat. Lesz arcfestés, lufik, kézműves foglalkozás, bohócok és népi
játszóház.

Hexina jósnő

Műsoron: Smetana: Moldva, Mahler: A
fiú csodakürtje – válogatás, Mahler: IV.
(G-dúr) szimfónia. Közreműködik Pasztircsák Polina, vezényel Dubóczky Gergely.

Szól a dal
17 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Fellépők: Horváth Irma és barátai, Passz
Együttes, RH+ Emlékzenekar, Sputnik
Crew Együttes.

Október 8.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Őszi ajtókoszorú készítése tojástartóból.
A foglalkozást vezeti: Richterné Márai
Teri és Silye Sándorné.

Szent István országa – Boldogasszony
országa
17 óra, Szent Imre-templom
Kórustalálkozó és ünnepi hangverseny.
Műsort ad a Dunaújvárosi Vegyeskar, a
Pro Musica Női Kamarakórus és a Primavera Kórus.
Élni jöttem
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Bagdi Bella koncertje.
Koncert és táncház a Zagyva Bandával
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Október 6.
Gyógynövénygyűjtő túra
9.15, Csákberény
Találkozó a csákberényi Vadászati
Múzeum parkolójánál. A megközelítés
egyénileg történik illetve a fehérvári buszpályaudvarról 8 órakor induló járattal,
zámolyi átszállással. Túravezető: Lencsés
Rita gyógynövényszakértő. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés
szükséges e-mailben vagy telefonon az
alábbi címeken, számokon: krizsany.
anna@szikm.hu, 70 338 6173 , lencsesrita82@gmail.com, 30 296 6480.
Farkas-barkas
11 óra, Igéző
Az Aranyszamár bábszínház előadása.

E. K. Avenue-koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza

A boldogság és a hit a lélekgyógyász
szemével
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Tringer László pszichiáter előadása.
Koreai zen meditáció
17.45, A Szabadművelődés Háza
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Olah Zoltán molekuláris biológus A
Kárpát-medence történelme az archeogenetika tükrében című előadása.
Hajós András önálló estje
18 óra, Barátság Háza
A leküldött ember – zenés agyi tárlatvezetés.

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az Autósbolt mellett.

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.

Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

Október 7.
Égi örömök
19 óra, Vörösmarty Színház

A hirdetést hozza magával
és kedvezményben részesül!

H-P: 9.00-17.30-ig, Szo: 9.00-12.00-ig

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nem minden alakul úgy, mint elképzelte, viszont nem is
olyan rossz a helyzet, mint amilyennek gondolja. Engedje
el magát, csökkentse kicsit az elvárásait és adjon időt a másik félnek! Rövidesen kellemesen csalódhat a kedvesében.

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

Re-kreatív kuckó
15 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és
szüleiknek. Ezúttal házirend készül majd.
Információ és jelentkezés: Pintérné Palkovics Gabriella (tel.: 20 269 0096, e-mail:
terepjarodse@gmail.com).

Túl sokat várnak Öntől és az elvárás nem arányos a
fizetésével és a kapott megbecsüléssel. Talán mások helyett
is dolgozik, túlórázik, a legjobbat hozza ki magából, de
gyakran feleslegesnek érzi mindezt. Érthető, ha azt fontolgatja, hogy másik munkahelyet keres, de az sem lenne
utolsó megoldás, ha szóvá tenné, hogy mivel elégedetlen.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Felmerülhet néhány kellemetlen családi probléma, de az is lehet, hogy
a korábbi sérelmek kerülnek terítékre. Ezek csak akkor oldódhatnak
meg, ha arra törekszenek, hogy megoldják, és nem mindenki a saját
igazát, sérelmét kívánja hangoztatni. A napokban többször is döntőbíró lehet mások veszekedése során, és sok múlik azon, amit mond.

A napokban lehetősége adódhat anyagi helyzetének javítására, de még
arra is, hogy a kapcsolatait rendbe szedje. Érdemes élnie a kínálkozó
lehetőségekkel! Ha valaki békejobbot nyújt vagy szeretne Önnek
valamilyen formában segíteni, azt pláne ajánlatos elfogadnia! Egyedül
a büszkesége miatt kerülhet kellemetlen helyzetbe a napokban.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bizonytalan a helyzetével és a kedvesével kapcsolatban. Mielőtt
bármilyen hirtelen döntést hozna, nem ártana előbb őszintén beszélnie a párjával az érzéseiről, vágyairól! Akik pedig harmadik félnek
számítanak vagy nekik van egy kapcsolatuk a kedvesükön kívül,
legyenek óvatosak, mert a napokban könnyen lebukhatnak!

Szervezze úgy a napjait, hogy több idő jusson önmagára! Nem
ártana rendeznie a magánéletét, otthonát illetve testi-lelki szükségleteit, de úgy nem lehet, ha folyton másokkal foglalkozik
vagy menekül ezek elől. A napokban több értékes felfedezést is
tehet, amelyek segítségével rájöhet, min kellene javítania.

Október 9.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és
édesanyáknak. A programot Pintérné
Markovich Marcella vezeti. Információ és
jelentkezés: Pintérné Palkovics Gabriella
(20 269 0096).
Kun Attiláné első önálló festménykiállítása
18 óra, Fejér Megyei Művészetek Háza
A kiállítást megnyitja Simon M. Veronika.
Október 10.
Szenior örömtánc
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Nincs szükség partnerre, sem előzetes
tánctudásra, csak ritmusérzékre és kényelmes váltócipőre.
Őszi temetői séta
16.30, Hosszú temető

Ismét temetői sétára várják a várostörténet iránt érdeklődőket. Poklosi Péter, a
Városvédő és -szépítő Egyesület elnöke
rendhagyó történelemórát tart a neves
személyiségek síremlékei és a művészi
értékű alkotások bemutatásával.

Október 11.
Van, aki marad…
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Ziffer Sándor (1880–1962) festőművész
munkáit bemutató kiállítás. Látogatható: 2020. február 2-ig.

Népi bútorfestés
17 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
alkotóháza
A hagyományos székelyföldi motívumokkal való tervezést és festést Radetzky
Jenőné népi iparművész tanítja. Az alsó
korhatár 14 év. A festenivalóról ki-ki
maga gondoskodjon! Érdeklődni a 30 239
2489-es telefonszámon lehet.

Október 12.
Egyházmegyei női csendesnap
8 óra, Budai úti református templom és
gyülekezeti ház
Téma: Lábnyomok – jussunk új látásmódra életünk nehézségei közt! Előadó:
Anda Judit noszvaji lelkésznő, lelkigondozó.

Festménykiállítás
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Karóczkay Ottó Tájak, hangulatok című
kiállításának megnyitója. A tárlatot
megnyitja Lakner József egyetemi tanár, a
Vörösmarty Társaság alelnöke. A kiállítás
november 4-ig megtekinthető.

Az ezerarcú nő – női műhely
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Lélekfrissítő meseterápia.
Színek és szőttesek
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
Gyakorlattal egybekötött, négyrészes
sorozat első előadása.
10 óra: A NESZ Szövő Szakbizottsága
tagjai kiállításának megnyitása az
alkotóház termében.
10.30: Kósa Klára keramikusművész
előadása: A színek jelképes üzenete
11.30: Kisné Portik Irén gyergyószentmiklósi etnográfus előadása: A színek
jelentése a székely népviseletben
(A jelentkezési lap a Fehérvári Kézművesek Egyesülete honlapjáról tölthető
le.)
Családi táncház
17 óra, Táncház
17 óra: Kézműves foglalkozás – ajtódísz
készítése őszi terményekből Pintérné
Markovich Marcella irányításával
18 óra: „Dombon törik a diót…” – népi
gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit
vezetésével
19.30: Európa táncos öröksége – ami a
művészettörténeti írásokból kimaradt –
Botos József tánctörténeti előadássorozata az Alba Regia Táncegyüttes és
a Galiba zenekar közreműködésével.
I. rész: A fegyvertáncoktól az ügyességi
táncokig
21 óra: Táncházi mulatság, muzsikál a
Galiba zenekar.
Görög táncház a Taverna zenekarral
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Taverna görög népzenei
együttes, táncot tanít Gábor Ferenc.
Október 13.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szeretne változtatni egyes dolgokon, talán a munkahelyén, a munkafeladatán vagy a munkamódszerén, de az is lehet, hogy szakmát
váltana. Nincs ezzel baj, ha nem biztos magában, apró lépésekben
próbáljon meg előre haladni és akkor nem lesz baj! Sikerülni fog
megvalósítani céljait, ha nem hagyja magát lebeszélni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Keményen hajt a következő napokban. Sokáig nem fogja látni azt, hogy
eredménye is lenne, és ez kedvét szegheti. De érdemes kitartania, mert nincs
olyan messze a cél, mint hiszi! A munkahelyén sokszor próbára tehetik a türelmét, úgy érezheti, túl sokat várnak Öntől. Érdemes lenne elgondolkoznia
azon, mihez kezd, miután végre célba ér!

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

Látogatható kiállítások
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.

A Barátság mozi műsora
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
Október 7.
18 óra: A létezés eufóriája
20 óra: Akik maradtak
Október 8.
18 óra: Folyékony arany
20 óra: Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot
Október 9.
15 óra: Újrakezdők
18 óra: Az aranypinty
Október 10.
18 óra: Akik maradtak
20 óra: A művészet templomai – Tintoretto: Egy lázadó Velencében
Október 11.
17.30: Az arany kesztyű
20 óra: Downton Abbey
Október 12.
10 óra: Mi újság, kuflik?
15 óra: Playmobil: A film
17 óra: Az aranypinty
20 óra: FOMO – Megosztod és
uralkodsz
Október 13.
Európai Art Mozi Nap
14 óra: Mű szerző nélkül
17 óra: The Specials/Hors Norme
19.30: A legfehérebb nap

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Túl sok érzelmi hatás érheti a napokban. Emiatt néha a mennyországban, néha a pokolban érzi magát. Egyes szerettei kimondottan rátesznek egy lapáttal a hangulatára. Lesz, aki örömöket,
mások viszont fájdalmat okoznak. Alig várja, hogy vége legyen
ennek a hétnek, ami egyébként roppant tanulságos lesz Önnek.

Valami olyanra bukkan a következő napokban, ami teljesen lázba hozza,
és csak azzal akar majd foglalkozni. Azért ne szorítsa háttérbe a kötelezettségeit, de érthető, hogy nagyon megnyeri ez a bizonyos a dolog, ami
rengeteget tehet az életéhez. Ennek köszönhetően akár új barátságokat is
kiépíthet, és kimondottan azt érezheti, hogy végre megtalálta a helyét.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Egy kissé elbizonytalanodott a jövőjét illetően. Nem
biztos abban, hogy jó úton jár és hogy arra vágyik,
amiért lépéseket tesz. Még nincs lekésve semmiről, gondolja át, mit is szeretne valójában! Ha pedig kell, merjen
változtatni, mert minden lehetőség adott hozzá!

17

A HETILAP

Bármennyire is szeretne, nem tűnhet el, nem vonulhat el a világ elől. Nemcsak
azért, mert akad éppen elég dolga, hanem mert vannak, akik kimondottan számítanak Önre, mert segítséget ígért nekik vagy legalábbis a társaságát. Nemcsak
az elbújás lehet hatékony, ha szeretne pihenni, feltöltődni, gondolkodni. Akár
mást is rávehet arra, hogy együtt csináljanak valamiféle nyugtató tevékenységet.
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Rádiósok köszöntötték az időseket
A HETILAP

Gáspár Péter

Örökzöld dallamok, közkedvelt, jól
ismert operettslágerek és magyar
nóták töltötték meg az Alba Regia
Sportcsarnokot: „Ugyanazokat a
műfajokat vonultatjuk fel, amelyeket a rádióban hallhatnak, csak az a
különbség, hogy ezeken az alkalmakon
személyesen találkozhatnak azokkal,
akiket esetleg arcról nem ismernek.
Hiszen a rádióban nincs kép, ott csak
a fülre hagyatkoznak, és itt látják,
hogy néz ki Budai Beatrix, Tarnai Laci,
Benedekffy Katalin vagy Tordai Zoli
prímás.” – mondta Tarnai Kiss László, a Dankó Rádió alapító művészeti vezetője.
Budai Beatrix előadóművész, Benedekffy Katalin énekművész, Voith
Ági és Bodrogi Gyula színművészek
is megénekeltették a székesfehérváriakat, de előtte elmondták, hogy
szeretik azokat a nótákat, amiket
kívülről fúj a közönség, és az a legszebb ezeken a koncerteken, amikor
mindenkiből kitörnek a hangok.
Az időseket Székesfehérvár
polgármestere is köszöntötte.
Cser-Palkovics András elmondta,

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvárra érkezett a Dankó Rádió
országjáró körútja. Hagyományosan zenés
gála- műsorral köszönti a város önkormányzata
az időseket világnapjuk alkalmából.

Csendül a nóta, száll az ének...

hogy a világnap lehetőséget biztosít a hála kifejezésére, amivel a
város tartozik nyugdíjasainak: „Ez
a város biztonságos és békés. Szeretném megköszönni az ünnepelteknek
nemcsak azt, hogy építették ezt a

várost, hanem hogy velünk közösen
építik azt a jövőben is!”
Az elmúlt években minden alkalommal megtelt a csarnok, idén
sem volt ez máshogy: „Nagyon
örülök, hogy olyan műsorszámok

vannak minden évben, ami a
fiatalságunkra emlékeztet. Nagyon
jó nosztalgiázni!” – hangsúlyozta
a város legnagyobb nyugdíjas
egyesületének elnöke, Csetényi
Attiláné.

Idén utoljára szálltak vízre
Kovács V. Orsolya
Tizennegyedszer tartották meg a Székesfehérvári Sárkányhajó-fesztivált a Csónakázó-tavon
szeptember utolsó hétvégéjén.

A sárkányhajósport idei utolsó,
szezonzáró összecsapása volt a 14.
Székesfehérvári Sárkányhajó-fesztivál és Nebuló Kupa. Az első
versenynapon, pénteken a Székesfehérvári Nebuló Kupával indultak
az események, melyen a Superman,
a Bogyiszló, a Süsü, a sárkány, a

Batman, a Tóparti Gimnázium 9.BÉ
és a kápolnásnyéki Vörösmarty
Mihály Általános Iskola és Gimnázium csapatainak szurkolhattak a
nézők. A szombati nap folyamán
pedig a felnőtteké volt a tó.
A sárkányhajósok által méltán
kedvelt koronázóvárosi versenyhelyszín most is különleges kihívást jelentett a résztvevő csapatok
számára, hiszen a sprintverseny és
a kétezer méteres futamok a sok
kanyar miatt nagyon látványos küzdelmekre adtak lehetőséget.

Fotók: Tóth Gabriella

Pénteken a nebulók ragadtak evezőt

Látványos küzdelmeknek lehettünk szemtanúi

A Csónakázó-tó remek helyszín
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Életmentés nyaralás alatt

A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta, Papp Brigitta

Nyolc év fegyház
a lövöldözőnek

Kovács Szilvia

Amikor nyaralni indulunk, jó esetben hátunk
mögött hagyjuk a munkát, kikapcsolunk,
leeresztünk. De van az a helyzet, amikor nincs
gondolkodási idő, hiszen egy ember élete
múlhat az elvesztegetett másodperceken. A
székesfehérvári, mentőtisztként dolgozó Pápai
házaspár Mallorcán, nyaralás közben mentett
életet.

Nyolc év fegyházban letöltendő büntetést kapott szerdán az a dunaharaszti férfi, aki tavaly
áprilisban célzott lövéseket adott le öt iskolás
korú gyermekre a Budai úton egy hetedik emeleti lakás ablakából engedély nélküli, távcsővel
felszerelt lőfegyverével.

Fotó: Horváth Renáta

Az életmentésre a legritkább esetben gondolunk úgy, mint ideális
körülmények között zajló munkára.
Ám van az úgy, hogy a még megszokottnál is nehezebb, de legalábbis szokatlanabb körülmények
között kell helytállni. Amikor a
gyors helyzetfelismerés és reagálás
egy embertársunk életben maradásának a kulcsa.
A székesfehérvári mentőtiszt
házaspár, Pápai Kitti és ifjabb
Pápai Imre idén Mallorcán töltötte
szabadságát. Ugyancsak a tengerparti kikapcsolódást választotta
éppen akkor az a hatvan év körüli
férfi is, aki vélhetően úszás közben
lett rosszul és veszítette el az eszméletét. A vízben sodródó testre
fiatalok lettek figyelmesek, az ő
kiabálásukat hallotta meg Kitti és
Imre.
„A kora délutáni órákban egy nagy
tengerparti strandon észleltük, hogy
több fiatal segítségért kiált. A helyi
vízimentőket megelőzve értünk a
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A mentőtisztként dolgozó Pápai házaspár Mallorcán, nyaralás közben mentett életet

vízbe, és azt vettük észre, hogy egy
életjelenségeket nem mutató, hatvan
év körüli férfi lebeg a víz felszínén. Őt
aztán ketten próbáltuk Kittivel kihúzni,
egészen addig tudtuk, míg a homokos
partra nem értünk.” – meséli a történteket Imre.
A fehérvári mentőtisztek azonnal
nekiláttak az életmentésnek, és a
spanyol vízimentőkkel közösen – a
nyelvi nehézségeket is áthidalva –
végül megmentették a bajba jutott
férfi életét: „A vizimentő kizárólag
spanyolul beszélt. Több mint fél óra
telt el a mentők megérkezéséig. Az

segített addig a korrekt betegellátásban, hogy a vízimentők jól felszereltek
voltak, lélegeztető ballon, oxigén és
félautomata defibrillátor is rendelkezésre állt.” – emelte ki Kitti.
A mentők kiérkezése előtt a
férfinak visszatért a keringése és a
légzése, a páros stabil állapotban
adta át további ellátásra a spanyol
kollégáknak. A férfit a helyszínről
a helyi kórházba szállították a mentők, majd szívből megköszönték a
házaspárnak a gyors és profi munkát, mely tovább öregbíti a magyar
mentők jó hírét a nagyvilágban.

Három fiatalnak okozott sérüléseket a lövöldöző. A Székesfehérvári Járásbíróság megállapította,
hogy a férfi bipoláris zavarral és
súlyos depresszióval küzd. Tette a
fehérváriak köznyugalmát súlyosan
megzavarta. Az ítélettel szeretné
a bíróság elrettenteni a hasonló
szándékú embereket.
Az elsőfokú ítélet nem jogerős. A
vádlott és védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeznek. A lövöldöző megbánta, amit
tett. Mivel a vádlott esetében fennáll a bűnismétlés lehetősége, az
esetleges szökés, elrejtőzés veszélye
miatt letartóztatásban marad.

Ocskay-ütő Zentének
Vakler Lajos

A másfél éves kisfiú kezelésére
szülei indítottak gyűjtést, mivel
a gyógyszergyártó cég új, csupán május óta forgalmazott készítménye csaknem hétszázmillió forintba kerül. A gyógyszert
ráadásul csak kétéves kor előtt
kaphatják meg a beteg gyermekek, ezért Zentééknek csak fél
évük maradt a gyűjtésre.
Szeptember 25-én jó hírt közölt
Zente édesanyja: a teljes összeg
összegyűlt, így fia végre megkaphatja a gyógykezelést.
Ocskay Zsuzsanna családja
a tragikusan korán elhunyt
nagyszerű jégkorongozó, ifj.
Ocskay Gábor ütőjét bocsájtotta árverésre: „Nem volt
kérdés számunkra, hogy segítsünk
valamilyen módon. Amikor nyilvánosságot kapott ez a szomorú
történet, nekem is eszembe jutott,
hogy elárverezhetnénk Gábor ütőjét, amit már nem tudott kivinni
magával a moszkvai A csoportos
világbajnokságra.”

Kép: Körtvélyes Tivadar

Zente gyógykezelésére gyűjtött az
ország: a pécsi kisfiú egy rendkívül ritka,
genetikai eredetű betegségben, spinális
izomatrófiában szenved. Zente megsegítésére megmozdult az ország, Székesfehérváron Ocskay Zsuzsanna családja a
tragikusan korán elhunyt jégkorongozó,
ifj. Ocskay Gábor ütőjét bocsájtotta
árverésre.

Az Ocskay család megválik a kincsként őrzött ütőtől
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Már most is lehet meleg az otthonunkban!

A HETILAP

Szabó Petra
Bár egyelőre kegyes az ősz, bármikor beköszönthet a hideg! A fűtési idény ugyan
még nem indult el, de már több társasház
is kérte a szolgáltatás elindítását.

radiátorok: „Október 15-én indítjuk a fűtést, abban az esetben nem
indítjuk csak el, ha azt külön kérik.
Tehát pont megfordul az eljárás,
nem azt kell kérni, hogy indítsuk,
hanem azt, hogy ne indítsuk. Októ-

„Van nyolc leürített ház, ahol nem
tudtuk még elindítani a fűtést. Mi
hiába állunk készen, ezekben a
házakban nem tudjuk indítani a
szolgáltatást, mert a rendszerük
üres. Ezúton is szeretnék kérni

mindenkit, hogy ne az utolsó
pillanatra hagyja a visszatöltést!
Már nem sok idő van a fűtési
idény kezdetéig, ha lehet, minél
előbb helyezzék készenlétbe a ház
rendszerét!”
A lakók a közös képviselőknek
vagy a lakásszövetkezeteknek
tudják jelezni, ha fáznak. A
szolgáltató legkésőbb 48 órán
belül indítja a fűtést, október
15-én pedig mindenhol elindul.
ÉPÍTŐANYAG
SZAKKERESKEDÉS

ALAPTÓL A TETŐIG

SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

ŐSZI AKCIÓK:

Fotó: Kiss László

Tetőcserép és bádogos áru,
cseréplemez, zsindely, tetőtéri
ablakok, tégla, kémény,
cement, MAPEI termékek…

Október tizenötödikén kezdődik hivatalosan a távfűtési idény. Aki már most szeretne fűteni, kérheti a szolgáltatás elindítását. Nem kell félni a
felesleges pazarlástól: ha kint felmelegedne az idő, a fűtés automatikusan lekapcsol.

Szeptember 15-től tart a Széphő készenléti időszaka. Ez azt
jelenti, hogy fűtési szezontól
függetlenül bármelyik társasház kérheti a szolgáltatás
elindítását. Sokan már éltek
ezzel a lehetőséggel, a lakossági felhasználók körülbelül
negyede. Hamarosan viszont
mindenhol felmelegszenek a

ber 15-én azokban az otthonokban
is elindítjuk a fűtést, ahol korábban
még nem kérték.” – hangsúlyozta
Szauter Ákos, a SZÉPHŐ Zrt.
vezérigazgatója.
A szolgáltatás elindításának
azonban lehetnek akadályai.
Fontos, hogy ne csak a szolgáltató, de a házak rendszere is
készen álljon a fűtés indítására:

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ
RENDSZER (készletről is!)
Az akció 2019.10.03-tól a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

TETŐCENTRUM
Fehérvár Kft.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok)

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

tetocentrum.fehervar@gmail.com

ÜLŐGARNITÚRÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

• KLOSE bútorok • Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak • Lakberendezés

ŐSZI FAÁPOLÓ AKCIÓ!

Jedynka vékonylazúr 0,9 l 2.790 Ft (3.100 Ft/l)
Boróka vizes vastaglazúr 0,75 l 3.020 Ft (4.027 Ft/l)
Pergola időjárásálló festék 0,75 l 3.690 Ft (4.920 Ft/l)
Az ajánlat 2019. szeptember 25-től-október 12-ig, ill. a készlet erejéig tart. Részletek az üzletekben.

• Konyhabútorok • Étkező garnitúrák
• Irodabútorok • Szalagfüggönyök
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

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

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Megújult a burkolat
réSzlegünk

KÉSZÜLJÖN VELÜNK A FŰTÉSI SZEZONRA!

Keresse szórólapjainKon a
10 000 Ft-os KuponunKat.

Kaloritherm vegyestüzelésű kazánok,
gázkazánok és
gázkonvektorok
most szuper áron
a Hollandernél!

Az akció időtartama: 2019.09.30-10.12.

Az ajánlat 2019. október 3-tól visszavonásig érvényes. Részletek az üzletben. A képek illusztrációk.

www.braunbau.hu

Székesfehérvár, Móri út 102.

22/513-220

H

nder-200
olla
0

Kft.

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

WEBSHOP: www.hollander.hu

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Kovács V. Orsolya

A lassan hosszabbodó esték meghozzák a kedvünket ahhoz, hogy
elővegyük a különböző gyertyákat,
mécseseket, azokkal varázsolva
meghitt fényt az otthonunkba. Az
áruházak polcai ugyan tele vannak
szép őszi mécsestartókkal, égősorokkal, sőt némelyütt már a karácsonyi tematikájú árukészletetet is
kikészítették. Ha mégis egyedibbre
vágyunk és szívesen eltöltünk egyegy délutánt családi barkácsolással,
magunk is készíthetünk különleges
fénydekorációt a lakásban. Amihez
a család minden tagja hozzátette
a magáét, olyan biztosan nem lesz
másnak!

Kandalló tűzbiztosan
A gyerekek szobáját (vagy ha úgy
tetszik, a nappalit) a hideg hónapokban feldobhatjuk egy álkandallóval. Nem kell megijedni: ha
nem értünk a gipszkartonozáshoz,
ennek akkor is bátran nekiállhatunk: nem lesz másra szükségünk,
csak egy jó adag cipősdobozra vagy
más hasonló kartondobozra. Meg
persze valamilyen hangulatos

Fotók: Kovács V. Orsolya

Kislámpák és mécsesek helyett készítsünk
dobozkandallót vagy világítsuk ki az ajtódíszt!

Hangulatos kandalló papírdobozból

burkolóanyagra. A legtöbb barkácsáruházban számos kő- illetve
téglamintás tapéta közül választhatunk. Ollóval és tapétaragasztóval felszerelkezve lássunk neki a
műveletnek! Némi ügyességre azért
szükség lesz, hogy az adott esetben
különböző méretű és formájú dobozokat kandallóalakúra igazítsuk,
aztán az ennek megfelelő formát
tapétából kivágjuk.

Ezek után nincs más dolgunk,
mint először a papírdobozokat
egymáshoz rögzíteni ragasztóval
(ehhez a ragasztópisztoly lesz a
leghasznosabb szerszám), majd
gondos lapítgatások és simítgatások közepette beborítani a mintás
tapétával. Ez utóbbi műveletben a
család legkisebb tagjai is lelkesen
segítenek majd! Legjobb, ha egy

napig még hagyjuk száradni az
elkészült alkalmatosságot, majd
elhelyezzük a rendeltetési helyére.
Tüzet persze ne rakjunk benne, viszont nagyon szépen mutat, ha egy
sólámpát teszünk a közepébe, és az
világít lángok gyanánt. Néhány séta
közben gyűjtött bottal, fahasábbal
még élethűbb lesz a hatás. A tetejét
tobozokkal, gesztenyékkel, színes
levelekkel is telepakolhatjuk,
melyeket december elején egy mozdulattal lecserélhetünk majd egy
karácsonyi égősorra és pár fényes
gömbre.

Világító koszorú
Őszi ajtódíszt szintén nem nagy
ördöngösség készíteni. Szalma
vagy moha koszorúalapot a piacon,
a virágosnál és a nagyáruházak
kertészeti részlegén is találunk, de
ha például teljesen be szeretnék
borítani egy színes szalaggal, akkor
a hungarocellből készült karika is
megteszi a hobbiboltból. Ragasztópisztoly vagy drót segítségével
tűzdeljük tele őszi termésekkel,
majd tekerjük körbe egy égősorral.
Lehetőleg elemeset válasszunk,
akkor nem kell még arra is ügyelnünk, hogy olyan helyre akasszuk a
koszorút, ahol konnektor is van.

Októberi feladatok a kertben
Meleg nyárias szeptembert hagytunk magunk mögött. Ahol sikeresen védekeztek a vándorpoloska ellen, még javában érik a paprika,
paradicsom, uborka, vagy a zöldbab. Ezek akár a fagyokig is teremhetnek, érdemes továbbra is óvni ezeket a kártevőktől. A kiürült
ágyásokat viszont érdemes újra használni. Ássuk fel, trágyázzuk
be a területet, és érdemes talajfertőtlenítőt is használnunk. A Force
1,5G, vagy a bio Artis Pro lehet a segítségünkre. Bár az időjárás még
nyári, itt az ideje elvetni az áttelelő borsót, spenótot, sóskát, áttelelő
salátát, madársalátát, tépősalátát, fehér színű hagymát, elduggatni
a fokhagymát és a dughagymát is. Az őszi duggatású hagymával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy ősszel nem csak zöldhagymának érdemes duggatni, hanem vannak olyan fajták
is, melyek nem hajlamosak a felmagzásra. Emiatt képesek áttelelés után is növekedni anélkül,
hogy magszárat fejlesztenének. Korán kiszedhető fejes hagyma, vagy kiválóan tárolható vörös-, vagy lilahagyma termeszthető ezzel a módszerrel. A makói dughagymát őszi duggatással
csak zöldhagymának ajánljuk, míg tárolásra a Shakespeare, Radar, vagy a lila Electric fajtákat
javasoljuk.
A gyümölcsfák közül az őszibarack igényel fokozott figyelmet. Ha a napi középhőmérséklet 1012 fok közelébe csökken, a még leveles fákat célszerű réztartalmú szerekkel permetezni, hogy
a tafrinás levélfodrosodás gombaképleteit még az idei évben, áttelelés előtt gyérítsük. Erre
bármelyik réztartalmú szer alkalmas, pl. a Champion, a Bordói lé, a Vegesol eReS.
Hasonló gyérítést javaslok a szőlőben a szüret utánra, ahol a lisztharmat ellen szükséges a védekezés, hogy az áttelelő képleteket, még azok bezáródása előtt elpusztítsuk. Ez tulajdonképpen a
jövő évi első permetezés, hiszen ez már a következő év termésének megvédése miatt szükséges.
Használható itt is a kombinált hatóanyagú Vegesol eReS, vagy Nevikén, Agrokén, Thiovit Jet.
Ne feledkezzünk el a hagymás virágokról sem. Most kell elültetni a hóvirág, a krókusz, a nárcisz,
a jácint, a liliom és számos más tavasszal nyíló virágot, így a tulipán hagymákat is. Igyekeztünk
minden színváltozatból rendelni, hogy Önök is kedvükre válogathassanak.
Napos őszt, csendes éjszakai esőt és sok friss levegőn töltött időt kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00,
Szo.-8-00-12.00

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com

Az őszi ajtókoszorút is kivilágíthatjuk

Szigetelnél?
Vásárold meg hőszigetelő rendszeredet a Chemikálban!

Hogy miért?
3 okunk is van rá: náluk
minőségi vakolatokból
választhatsz,bármilyen
színt kikeverünk neked
és mindent azonnal
el is vihetsz.

Chemikál Építőanyag- és Festékáruház

Szfvár, Szárcsa u. 42. Tel: 06-30-633-5355
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Ékszerkészítés és égboltmérés
Bácskai Gergely, Somos Máté
Laboratóriumok és gyárak mellett a csillagvizsgáló működésébe nyerhettek betekintést az érdeklődők: a kutatók éjszakája idén is különféle
programokat kínált minden korosztálynak.

ládoknak, gyerekeknek mutatta
be, mit is csinál a valóságban egy
programozó.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rendkívül érdekes
ízes, szagos és színes érzékszervi
vizsgálatokkal valamint mikroszkópos kártevő-felismeréssel készült.
A Terkán Lajos Csillagvizsgálóban
a távcsöves bemutatókon túl zsinóros és számítógépes égboltméréssel
várták a látogatókat.

Bácskai Gergely
Szeptemberben két alkalommal is kitárta kapuját az új
keréktermékgyár, ezeken a napokon a dolgozókon kívül a
családtagok is beleshettek a kulisszák mögé és megtekinthették a már telepített modern gépeket, gyártócellákat.

Az eseményen összesen hatszáz látogató vett részt, akik

többek között találkozhattak a
székesfehérvári gyárban készült
kerekeken versenyző, kétszeres
Európa-bajnok Kiss Norbert
kamionversenyzővel. A legkisebbek pedig a gyár által készített
kerekekkel szerelt vállalati
tűzoltóautóba és kamionba is
beülhettek.

Fotók: Kiss László

Paróczy Pálma, a Grundfos
Magyarország Kft. munkatársa
lapunknak elmondta, hogy gyárukban meg lehetett nézni például a
pneumatikus robotot. A bátrab-
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Nyílt napok az Arconicnál

A HETILAP

Kép: Burján Zsigmond

A családtagok is bepillanthattak a kulisszák mögé

„Jó, jó, de mitől megy?”

bak kipróbálhatták az operátorok
felvételi tesztjét, de akár ékszert is
készíthettek alkatrészekből. A gyártúra és a laborlátogatás résztvevői a
szivattyúk, alkatrészek gyártásának
folyamatába nyertek betekintést.
A Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa az utcai órák
világába kalauzolta el az érdeklődőket a belvárosban, az egyetemen
pedig a designkommunikációról
is tartottak előadást. Az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki
Karán a drónok világába tekinthettek be kicsik és nagyok. De volt
retrójátékkuckó, továbbá a korábbi
nagy siker után idén is kialakítottak egy pneumatikus játéktermet.
Ezenkívül az egyetem telefonos
kincskereséssel is készült, de a
3D-nyomtatást is közelről meg
lehetett nézni. A Logiscool a csa-

Megnézhették a modern gépeket is

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

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

Munkerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, diákmunka

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

„Mi is itt bérelünk,
mert az üzemeltetés
nem a mi gondunk.”

TRIGO
Quality Support Kft.
Kanász Tamás
Site Manager

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

whc.szekesfehervar@whc.hu • Tel.: + 36 22 783 013
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Több kamera, eredményesebb felderítés
A HETILAP

László-Takács Krisztina

Az Alba Plaza előtti verekedésnél
illetve a Városház téri lovasszobor megrongálásánál a térfigyelő
kamerák felvételei segítették a
közterület-felügyelők és a rendőrök
munkáját. Míg 2010-ben csupán
huszonnégy, 2019-ben már százötvenegy térfigyelő kamera működik a városban. A korábbi tízhez
képest pedig huszonnégy közterületfelügyelő teljesít szolgálatot, közülük
tizenketten a kameraközpontban
– tudtuk meg Nagypál Róberttől.
A városi közterület-felügyelet
irodavezetője hozzátette, hogy a
bekamerázandó helyszínek kiválasztásában szorosan együttműködnek
a rendőrséggel, de az önkormányzati
képviselőkön keresztül a lakosság
véleményét, tapasztalatait is figyelembe veszik: „Az ő lakókörnyezetük
védelme érdekében kerül ki a kamera,
azonban sokszor nem pont ott és olyan

Fotó: Simon Erika

Ha csak a közelmúltban történt, közfigyelmet
felkeltő bűnesetekről beszélünk, egyértelmű,
hogy milyen fontos szerepet játszik a felderítésben a térfigyelő kamerák jelenléte. A legutóbbi
három esetből kettőt ugyanis a kamerafelvételek
segítségével göngyölítettek fel a közterület-felügyelők és a rendőrök. Nem véletlen, hogy az
elmúlt kilenc évben hatszorosára nőtt Fehérváron
a közterületi kamerák száma.

Non-stop felügyelet: ide futnak be a városi közterületi kamerák képei

módon lehet megvalósítani, ahogyan
azt elképzelik. Fontos szempont még
a kivitelezés költsége. Csak az elmúlt
négy évben több mint ötvennégymillió
forintot költött az önkormányzat a
kamerarendszer bővítésére.”
Kiemelt terület a buszpályaudvar,
a vasútállomás, a belváros, ide
sorolhatók a nagyobb közlekedési
csomópontok, és egyre nagyobb
az igény a sűrűn lakott lakótelepi, de a családi házas övezetek
rendszerbe történő csatolására is.

Hogy mindenki hazaérjen!
Kovács Szilvia
Fejér megye is csatlakozott a TISPOL
EDWARD-nap elnevezésű akciójához. A
rendőrök figyelemfelhívó ellenőrzéseket
végeztek múlt csütörtökön a megye közútjain
a balesetek elkerülése, a tragédiák csökkentése érdekében. Fehérváron több helyszínen, gyalogosátkelőknél lehetett rendőri
jelenlétre számítani.

„A reggeli csúcsforgalomban különösen
oda kell figyelniük a közlekedésben
résztvevőknek! A gépkocsivezetők és a
gyalogosok sem ügyelnek kellőképpen
saját maguk és egymás biztonságára,
ezekből szoktak kialakulni a balesetek. Azt pedig jól tudjuk, hogy abban
az esetben, ha egy gépkocsi és egy
gyalogos ütközik, ott csak és kizárólag
a gyalogos járhat rosszul!” – mondta
el lapunknak Májer László, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság
kiemelt közlekedési főelőadója.
A statisztikák szerint szerencsére
elmondható, hogy megyénkben
csökkent a halálos gázolások
száma, de van még sok tennivaló
azért, hogy mindenki hazaérjen.

A kezdeményezés célja, hogy senki se veszítse életét Európa közútjain

Visszakerült a kard
Mivel a pengedarabot szerencsére
nem lopták el, Kocsis Balázs szobrász-restaurátor kedden már vissza is
illesztette a Városház téri lovasszobor
kardjának letört darabját. Most már
csak egy pár évet kell várni, amíg a
fém patinázódik és elnyeri a szobor
egészére jellemző zöldes árnyalatot.

Népszerű a tűzmegelőzési program

Kép: Körtvélyes Tivadar

A rendőrök szeptember 26-án
reggel nyolc és este nyolc óra között
a zebrák demonstratív ellenőrzését
végezték. Szabálytalankodás azonban még így is előfordult, ezért az
autósokat, gyalogosokat, kerékpárosokat egyaránt figyelték.

A közterület-felügyelet munkatársi
létszámának növelésére is szükség
volt, hiszen a kamerák élő képeit
folyamatosan, huszonnégy órában
nézik a felügyelők a központban.
Ha valamelyik kamera meghibásodik, azt is azonnal látják, így a
hiba elhárítása azonnal meg tud
kezdődni.
„2008-ban kerültek ki az első kamerák.
Egyértelműen érződik a hatásuk, nagy
visszatartó erejük van az adott területen. Tettenérés során fontos szerepük

van, legtöbb esetben jól használható
kép áll rendelkezésre az elkövetőkről, mint például a múlt héten történt
két esetben, a Városház téri szoborrongálásnál vagy a Palotai kapu téren
történteknél. A rendőrség munkáját is
megkönnyíti a rendszer.” – mondja
Nagypál Róbert.
A városban járva nagyon sok kamerát lát az utcán az ember, nyilván
felmerül a kérdés, hogy minden
kamera működik-e: „A térfigyelő
kamerákon kívül számtalan vagyonvédelmi kamera is működik a városban,
például bankfiókoknál vagy bevásárlóközpontoknál. Én csak az általunk
figyelt térfigyelő kamerákról tudok
nyilatkozni, azok mindegyike működik,
és mindegyiket figyelik is a kollégák.”
Nagypál Róbert szerint nem jellemző
a kamerarongálás, hiszen eleve olyan
helyekre telepítik őket, ahol védett helyen, megfelelő magasságban vannak.

Bácskai Gergely
Nyáron hirdette meg a lakástüzek megelőzését célzó lakossági programját a Fehérvári
Tűzoltó Egyesület, melynek keretében
látványos tűzoltási bemutatókat tartanak,
valamint füstérzékelők, tűzoltó takarók,
porral oltók és egyéb, a biztonságot növelő
eszközök használatát oktatják.

A program elindításának oka,
hogy az idei esztendőben drasztikusan megemelkedett azon
tűzesetek száma, melyek jobbára
a lakosságot sújtották. Ezek jó
része nem nagy tűz, hanem helyi, háztartási eset volt. Koppán
Viktor Dávid, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy eddig még
nem volt olyan lakossági tűzmegelőzési program, melynek célkitűzése az, hogy aktívabbá tegyék

a tűzmegelőzést. A Palotavárosban, sűrűn lakott városrészben társasházaknál tartottak
interaktív tűzvédelmi oktatást,
ami napi, életszerű dolgokon
keresztül mutatta meg a tűzmegelőzés teendőit.
Viza Attila közbiztonsági tanácsnok, Palotaváros önkormányzati
képviselője köszönetet mondott
a Fehérvári Tűzoltó Egyesület munkájáért. Mint mondta,
felelős lakóként egy sűrűn lakott
városrészben, társasházakban
fokozottabban kell figyelni
a tűzmegelőzésre. Egy egész
városra kiterjedő tűzmegelőzési
program indításáról is beszélt,
melyen valós körülmények
között érzékelhetik a résztvevők,
milyen könnyen keletkezhet tűz
a lakásban.

Azok között, akik a program keretében kitöltötték a
tűzbiztonsági kérdőívet, értékes ajándékokat sorsoltak
ki. Szabó Zoltán tűzoltótakarót, Kallós Béla füstjelzőt,
Bélecki-Vass Andrea poroltót nyert. Viza Attila közbiztonsági tanácsnok elmondta: a jövőben szeretnék a
tűzvédelmi programot kiterjeszteni, mert a kérdőívekből
kiderült, hogy az emberek nagy része hamis biztonságérzetbe ringatja magát. Sokan rosszul priorizálják a tűzvédelmi eszközöket. Például szívesebben vesznek tűzoltótakarót, mint poroltót, mert ez utóbbi a használata
során piszkol...
„Javasolni fogom polgármester úrnak, hogy mindenki, aki
kitöltötte a kérdőívet, kapjon poroltót. Bár sikeres volt a program, de szerintem sokkal hatékonyabb lenne, ha először tantermi körülmények között tartanánk tűzvédelmi előadásokat.
Ennek végén a résztvevők írnának egy tesztet, és a gyakorlati
bemutató csak ezután következne.” – tájékoztatott terveiről
Viza Attila.
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Mozaikok a székesfehérvári javítóintézet történetéből – 2. rész
A HETILAP

Asztalos Tamás
Magyarország harmadik javítóintézete 1895-től működött
Székesfehérváron. Az első bécsi döntés értelmében 1938-ban
hazánkhoz került Kassa, így az ottani javítóintézet újra tudott
fiúkat fogadni. Megkezdődött az átszervezés. 1939-ben a ceglédi, leányok számára fenntartott intézetben a Nyíregyházáról
odaköltöztetett fiatalkorúak fogháza nyitotta meg a kapuját. Ezzel egyidejűleg elhelyezték a fiúkat Székesfehérvárról, helyükre
leányokat költöztettek. A férfi tisztikart pedig felváltották a
hölgyek. Közel tíz évig nevelték a leányokat a javítóintézetben,
amikor 1948 nyarán újabb helycsere történt: távoztak a leányok,
visszatértek a fiúk.

Wagner János az Aszódi Javítóintézetet építő
mester Székesfehérváron született 1813. október
6-án. Önálló művein kívül számos fontos épület
kivitelezését végezte, így a Vigadót, a régi Tőzsdét, az első budapesti rakodópartot a Lánchídtól
a Ganz-házig, a Thonet-udvart, de szerepet
kapott a gödöllői királyi kastély átépítésében,
és ő volt a Bakáts téri plébániatemplom építőmestere is. Szoros barátság fűzte Ybl Miklóshoz
és Theophil Hansen dán építészhez, akinek fő
műve a bécsi parlament.
Fiai közül többen követték pályáját, de a legsikeresebb Gyula volt, akit a magyar börtön-

A székesfehérvári javítóintézet igazgatói és családfői
1895 és 1944 között
Igazgatók
Krajcsik Soma 1895-1902
Vásárhelyi Gyula 1903-1905
Mészáros Sándor 1905-1919
Dr. Kardos Jenő 1919-1938
Sugár Béláné 1939-1944
Családfők
Stanitz Sándor, Mészáros Sándor, Téglás Lajos, Kiss
József, Petrás György, Zelenka Frigyes, Tibolt Boldizsár, Radics József, Kamaker Ferenc, Juhász Balázs,
Martzi Ferenc, Lónyai János, Demeter Gyula, Rettlinger Vilmos, Winkler Ágoston, Fekete Győző, Tálos
József, Sándor Rezső, Vrannay József, Javornitzky
Dezső, Vathy József, Réthy Vilmos, Véghely Gábor,
Kajdi Károly, Szálas Géza; Sugár Béláné, Marjai
Sarolta, Halász Kálmánné, Halman Margit, Réthy Erzsébet, Mihályi Margit, Farkas Mária, Vida Erzsébet,
Maison Valéria, Klautz Erzsébet, Debreczeni Júlia.
építészet egyik legmeghatározóbb alakjának
tartanak. Számos épület mellett ő tervezte a
kassai javítóintézet kápolnáját. Abban a három
részre osztott kápolnában – elsőként a magyar
javítóintézeti ügy történetében – egy fedél alatt
imádkoztak a katolikusok, a protestánsok és a
zsidók. A fehérvári Királyi Törvényszéki Palota
is Wagner Gyula munkája.
Ürményi Gaál Manó Pál tanító, a magyar javítóintézeti ügy, egyben az aszódi javítóintézet első
igazgatója (1884-1891) 1845-ben Székesfehérváron született, s aktív munkásságát követően
szülővárosában érte a halál 1897-ben.
Krajtsik (Krajcsik) Soma javítóintézeti igazgatót, pedagógust, szakírót 1891-ben helyezte az
igazságügyi miniszter Aszódra, majd néhány
hónap múlva kinevezte a kolozsvári javítóintézet
igazgatójává. Innen került a megnyíló székesfehérvári javítóintézetbe, annak első igazgatója
lett. Lánya, Vilma itt ment férjhez Gazdy Béla
székesfehérvári királyi járásbíró fiához, Gazdy
Jenő budapesti magyar királyi posta- és távírda-

Fotók: hu.wikipedia.org

Jeles fehérváriak a javítóintézeti ügyben

Wagner János és fia, Wagner Gyula

igazgatósági segédtitkárhoz, aki később posta-főigazgató, egyben kormányfőtanácsos lett.
Krajtsikot a miniszter Aszódra helyezte igazgatónak, ahonnan 1907-es nyugdíjazását követően
visszaköltözött Fehérvárra.
Stanits Sándor családfőt a miniszter saját
kérelmére helyezte Aszódról az induló székesfehérvári javítóintézethez, mint első családfőt.
Stanits tizennyolc esztendőn keresztül munkálkodott az intézetben.
Radics József tanítót, polgári iskolai tanárt 1897.
szeptember 22-én ideiglenes minőségben a székesfehérvári javítóintézethez családfővé nevezte
ki a miniszter, ahonnan 1903-ban került Aszódra, amikor Lónyai János aszódi családfővel
kölcsönösen helyet cseréltek. A későbbiekben
kolozsvári, majd aszódi igazgatóvá nevezték ki.
Mészáros Sándor 1889 és 1891 között Aszódon
és Kolozsváron dolgozott családfősegédként,
majd családfőként. Székesfehérvárra 1895-ben
került, s itt hunyt el 1919-ben tízéves családfői
és tizennégy éves igazgatói munkásságát követően.

Vrannay Józsefet a miniszter 1910-ben áthelyezte
családfősegéddé a székesfehérvári javítóintézethez. Családfőként 1940-ig dolgozott itt, majd
Kassára, onnan Aszódra került, s lett igazgató.
Nigriny Ernő okleveles tanító és rajztanító 1919
augusztusában, amikor kiutasították Kassáról a
„csehszlovákok”, a székesfehérvári javítóintézethez került, ahonnan 1920-ban helyezték
át Aszódra, s lett igazgató a harmincas években,
majd a bécsi döntést követően hazakerült Kassára, szintén igazgatónak. Vrannay sírját Aszódon,
Nigriny sírját Kassán találjuk.
A párt és a kormány egyetértésével 1950-ben
szovjet minta alapján létrehozták a Munkaerő
Tartalékok Hivatalát, az MTH-t. Az MTH-nak,
mint a szakmunkásképzés irányítószervének az
ipari és kereskedelmi szakmunkás-utánpótlás
biztosítása volt az egyik fő feladata. Ennek az
átalakítási folyamatnak a keretében, még 1950ben tanműhelyeket létesítettek az aszódi és a
székesfehérvári javítóintézetekben. 1952. július
16-án azonban az MTH 6. sz. székesfehérvári
javító-nevelő intézetéből huszonnégy növendé-

Vrannay József és Nigriny Ernő

Javornitzky Dezső hosszú évtizedeken keresztül
családfőként szolgált Székesfehérváron, azonban 1938-ban kinevezte a miniszter a budapesti
javítóintézet igazgatójává.

ket áttelepítettek Aszódra. Ezzel a mozzanattal
a székesfehérvári javítóintézet ötvenhét év után
bezárta a kapuját. A huszonnégy növendék személyi anyagát ma is az aszódi javítóintézet őrzi.
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Huszonöt éves a Budai úti református templom
A HETILAP

Vakler Lajos

A megemlékezésen közreműködött
az Ars Musica Kórus Szabó Adrienn karnagy vezényletével és Szabó
Balázs zenetörténész-zenetanár, aki
szintén ez alkalommal ünnepelte
Budai úti kántori szolgálatának huszonöt éves jubileumát. Az ünnepi
zenés áhítat fényét emelte, hogy
Gárdonyi Zsolt zeneszerző, orgonaművész személyes jelenlétével is
megtisztelte az eseményt.
A székesfehérvári református egyházközség presbitériuma az 1990-es
években döntött úgy, hogy a meglévő
belvárosi és maroshegyi templomok
mellé a létszámban gyorsan növekedő öreghegyi városrészben új
szakrális helyet hoz létre. Az 1993.
szeptember 19-én megtartott hálaadó
istentiszteletet és az alapkő lerakását
követően megkezdődött az építkezés.
Az első istentisztelet és a létesítmé-

Kép: Körtvélyes Tivadar

A Budai úti Zenés Esték hangversenysorozat
keretében ünnepi zenés áhítatra került sor az
istentiszteletek megindulásának huszonötödik
évfordulóját köszöntve. Az áhítat keretében
röviden felidézték a negyedszázaddal ezelőtti
eseményeket, majd a magyar református egyházzene két legjelentősebb alkotóegyénisége,
Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt orgona-,
kórus- és vokális műveiből álló rövid hangversenyt hallgathattak meg a gyülekezet tagjai.

Berze János lelkész emlékezett a negyedszázada történtekre

nyek ünnepélyes használatba adását
1994. szeptember 25-én tartották
Márkus Mihály püspök szolgálatával.
Berze János református lelkész gondolataival a múlt és a jelen kapcso-

lódási pontjait idézte meg köszöntőjében: „Minden templom, ez is,
amiben vagyunk, jelképezi az újrakezdést: Istennek és az ő kegyelmének a
szimbóluma. Amikor arra emlékezünk,

hogy huszonöt éve indultak el az istentiszteletek, töredelmes szívvel látnunk
kell azt is, milyen nehézségeink voltak,
de látni kell Isten kegyelmét, segítségét,
mellénk álló akaratát is!”

A Vörösmarty Rádió műsora október 5-től 11-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 10. 5. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 A Móri Bornapok Népzenei
és Néptánc Fesztivál
helyszínéről szól a
Vörösmarty Rádió műsora
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
11.10 Művésztársalgó –
Bóna Éva műsora
13.00 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Szombaton 5-kor ugyanott
– Sasvári Csilla műsora
Vendég: Ari S. Kupsus
18.10 Könyvespolc irodalmi
műsor Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19.00 Beszélgetés Mits Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2019. 10. 6. Vasárnap

2019. 10. 7. Hétfő

2019. 10. 8. Kedd

2019. 10. 9. szerda

2019. 10. 10. CsütörtöK

2019. 10. 11. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az
ASKA Menhely lakóinak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 A család Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla
12.10 Őszi népszokások
Vendég: Bordács Andrea
13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető: Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
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: Gemeiner
Lajos 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:
Sasvári Csilla
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Sporthírek
09.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla 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:
Germán Márton
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Sasvári Csilla
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: Sasvári
Csilla 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: Szőllösi Attila
20.10 Beszéljünk róla!
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:
Gemeiner Lajos
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: Gemeiner
Lajos 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 és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss György
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.
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A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk két kérdése is a fehérvári színházhoz kapcsolódott.
Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik darab nyílt próbáján vehettek részt a kulturális örökség napjainak látogatói. A helyes megfejtés:
Játék a kastélyban.
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? A megoldás: Színikritikusok díja.
A közelmúltban fontos bejelentés hangzott el, mely nagyban érinti a város

környezettudatos közlekedésének ügyét. Harmadik megfejtésünk az a
kezdeményezés volt, amely a 2019. szeptember 20. és 2020. június 30.
közötti időszakot öleli fel a városban: kerékpározás éve.
E heti rejtvényünk a felsővárosi tájházzal foglalkozik. Az első megfejtésből kiderül, melyik utcában van az újonnan átadott tájház.
A második megoldás az intézmény egyik fő feladatát rejti.
A harmadik megfejtésből kiderül, hogy az épületben kialakított tisztaszobát miként szeretnék használni.
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Ocskay Gábor Fejér megye díszpolgára
A HETILAP

Ünnepi közgyűléssel kezdődött a Megyenap
Velencén, a Velence Korzó dísztermében, ahol
a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet
idősebb Ocskay Gábor, a hazai jégkorongsport ikonikus alakja is átvehette Molnár
Krisztiántól, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnökétől.

Előttem van egy kép a Kisstadionból:
Fodor, Kiss, Rétfalvi, Kolbenheyer
és Ocskay. Ezt az ötöst mutatták, a
Jakabházy-iskola fiatal, tehetséges
növendékeit.
Tényleg vissza kell menni a történelemben ahhoz, hogy ezeket
az időket felidézzük! Amikor a
Központi Sportiskola megalakult,
Jakabházy László volt az a szakvezető, aki lerakta a hoki alapjait,
és én azok közé tartoztam, akik
tényleg a legelejétől ott voltak.
Miként választott sportágat magának egy polgári családból származó
kisfiú?
Sokat jártunk sporteseményekre
a tíz évvel idősebb bátyámmal és
édesapámmal. Leginkább futballmeccsekre, ami nagyon sikeres
sportág volt az Aranycsapat utáni
időszakban is. A véletlen folytán
– a hároméves úszópályafutásom
után – Jakabházy László kérdezett
meg, lenne-e kedvem jégkorongozni, mivel a műjégen látott
korcsolyázni.
Egy nagyon fontos időszak volt ez:
1968-ban járunk, az innsbrucki olimpián szerepelt a magyar válogatott,
másrészt pedig 1969-ben ti voltatok
az első ifjúsági válogatott, akik nyugaton is bemutatkozhattatok.
Középiskolát kellett váltanom,
hogy az ifjúsági vb-n részt vehessek, mert a gimnázium igazgatója azt mondta, mivel nem vagyok
KISZ-tag, nem vagyok megbízható, ezért nem támogatja,
hogy elhagyjam az országot. Egy
másik fővárosi gimnáziumban, a
Kölcseyben sportszerető közegbe
kerültem, ennek köszönhetem,
hogy 1969 márciusában ott
lehettem a világbajnokságon
Genfben.
Egyenes utad, utatok volt, hiszen a
tehetség és a szorgalom mellett megvolt bennetek az alázat is. Aztán jött
egy óriási törés, 1975-ben egy súlyos
sérülés, ami kettétörte a pályafutásodat. Miként éli meg egy fiatal, ereje
teljében lévő, sokra hivatott ember,
hogy abba kell hagynia a szeretett
sportágát?
Nagyon nehezen, de én már
középiskolában elhatároztam,
hogy az iskola után is olyan
területeken fogok továbbtanulni,
hogy a sporttól ne szakadjak el
akkor sem, ha a sportolói pályafutásom véget ér. A jégkorong
Magyarországon nem tartozott a
legnépszerűbb sportágak közé,
de a fővárosban az a sportág volt,
amelyik télen helyettesítette a
focit. Nagyon kedvelték a jégkorongot, főleg a két nagy klub,
a Ferencváros és az Újpest révén.
Aztán jött a nagy váltás: Fehérváron, a Raktár utcában felépült a
műjégpálya, amit több nagyválla-

lat összefogása hozott létre. Olyan
még az országban nem fordult
elő, hogy egy fővárosban élő és
edző csapat a hazai mérkőzéseit
Székesfehérváron játssza!

Szükségszerű volt egy idő után szintet lépni?
Kovács Zoltán főtitkárral nagyon
sokat gondolkodtunk azon, hogyan lehetne erősebb bajnokságot,

székesfehérvári Divízió I-es
világbajnokság, amikor majdnem feljutottunk, ezt követően a
szapporói siker. Ezekben Gábornak kulcsszerepe volt, és akkor, a

erősebb versenyeztetési rendszert
csinálni ahhoz, hogy szintet
tudjunk lépni, hiszen egy nagyon
értékes, nagyon erős korosztály
nőtt fel Dunaújvárosban és Fehérváron is. A dolog lényegi része az
volt, hogy az utolsó nagy fehérvári
nekibuzdulásunk a Continental
Kupa döntőjének megrendezése
volt, ami egy komoly pályázat után
sikerült, és ami annyira sikeres
volt 2005-ben, hogy 2006-ben és
2007-ben a nemzetközi szövetség
kért fel bennünket, hogy rendezzük meg. Az utolsó rendezvényen
két olyan meghatározó szponzorunk is jelezte felém, hogy ha nem
tudunk váltani és nem tudunk
abba az irányba elmenni, hogy
ilyen szintű csapatokkal játsszunk,
akkor nagyon nehéz lesz nekik
mellettünk maradni. Akkor jött a
véletlenszerű ötlet, és vezérigazgatói egyeztetés után elindultunk
úgy az alagútba, hogy nem volt
nálunk zseblámpa. Aztán 2007
március közepén eldőlt, hogy
felvesznek bennünket az EBEL-be,
amihez hihetetlenül komoly anyagi
feltételeknek kellett megfelelni.
Tíz esztendeje, hogy Gábor fiad
nincs köztünk…
Felvillannak a képek: Continental-kupadöntő, a 2002-es

2009-es bajnoki döntő után három
nappal távozott e földről. Nincs
olyan nap, hogy ne fordulna meg
a gondolataim között, csak annyit
tudok mondani, hogy nem lehet
elfelejteni. Ameddig ki tudom
nyitni a szemem, Gábor mindenfajta ténykedésemnek részese.
Milyen gondolatokkal fogadtad az
értesítést a díszpolgári címről?
Bevallom férfiasan, engem lepett
meg a legjobban, amikor Mikó Péter után idősebb Ocskay Gábor nevét mondták be. Meg is hatódtam,
mert azért ahogy korosodik az
ember, a könnycseppek meg-megjelennek a szeme sarkában. Megtiszteltetés, hiszen annyi elismerést kaptam az utolsó tíz évben,
amire életemben nem gondoltam
volna! Részben köszönhetem ezt
magamnak, de még inkább annak
a közegnek és annak a sportágnak,
amelyikben ötvenöt éve dolgozom.
Mindig azt mondom hasonlatként
a játékosoknak az öltözőben, hogy
próbáljuk meg minden szezonban
megmászni a legmagasabb hegyet,
amit úgy hívnak, hogy Csomolungma, és ha már eljutottunk
hétezer-nyolcszáz méterig, akkor
azt az utolsó ezer métert próbáljuk meg összeszorított fogakkal
megcsinálni!

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

Példaképek

A Volán-BVSC vegyes csapat után
aztán eljött az idő, amikor meg kellett
találni azt a fehérvári magot, akik
kellően tehetségesek ahhoz, hogy a
későbbiekben már igazi fehérvári
Volán legyen az az együttes. Milyen
volt a kezdet?
1981-ben valóban a pesti válogatott játékosok nyerték meg a bajnokságot, ezt követően azonban
a helyi utánpótlásból megérkezett
a 64-es, 65-ös, 66-os korosztály,
Kóger, Énekes, Hegyi, Endrődi,
majd a 74-es, 75-ös, 76-os születésűek, Palkovics, Ocskay, Zalavári,
Balajti, Horváth Balázs. Ők már
tiszta fehérvári bajnoki címet
nyertek 1999-ben Kiss Tibor vezetésével, aminek most ünnepeljük
a huszadik évfordulóját.
Mennyit változott a játék a légiósok
megérkezésével illetve a különböző
nációkból érkező edzők szerepvállalásával?
Nagyon jó külföldi edzők kerültek ide, a kilencvenes évek elején
ebben úttörők voltunk. Puskarjov
egy évet játszott, utána öt évig
edző volt. Őt követte Jasko, aki
szintén nyert bajnokságot, kupát
és Interligát, majd jött Pat Cortina,
a legsikeresebb magyar edző, aki a
kedvenc edzőm volt és emberileg
is olyan, ami nagyon-nagyon ritka.
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„Szeretem az érzést, hogy megbíznak bennem!”
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
Párkapcsolattal, gyerekneveléssel kapcsolatos gondolatait hetente meghallgathatjuk a
Vörösmarty Rádióban: Egey Tímea pszichológiai mentor, mediátor Székesfehérváron élő
kétgyermekes családanyaként gondoskodik a
fehérváriak lelkéről, most őt igyekszünk egy
picit jobban megismerni.

Hogyan lett az életed része ez a szakma?
Bölcsész végzettségem van, magyar-angol-könyvtár szakos tanár
vagyok. Azonban mindig éreztem,
hogy valami másra is vágyom még.
Rendszeresen jó érzéssel tapasztaltam az angolóráimon, hogy szívesen
nyílnak meg nekem az emberek.
Szerettem, ha megbíztak bennem
és megosztották velem, ami éppen
foglalkoztatta őket. Tanácsot már
akkor sem adtam konkrétan, de
élveztem a helyzetet, hogy bizalmat
ébresztek másokban. Már kétgyermekes anyaként kezdtem pszichológiai tanulmányaimat, nyilván sok
családi támogatás kellett hozzá
munka és gyerekek mellett. Eleinte
magamnak sem ismertem be, mekkora változást hozhat ez az életemben, de mire befejeződött a képzés,
tudtam, hogy váltani szeretnék.
Nyilván nem véletlen, hogy mindez
anyaként jött már az életedbe.
Így van, és annak külön örülök,
hogy nem a húszas éveim elején
kerültem ki a pszichológia szakról.
Mert hiszem és vallom, hogy az az
élettapasztalat, ami most, negyvenöt évesen mögöttem áll, nagyon
sokat segít a szakmámban. Számít
a lexikális tudás is, de ezt a pluszt
nem pótolja semmi.

van az én személyiségem, tudásom,
tapasztalatom. Aki leteszi a voksát
mellettem és elkezdünk együtt
dolgozni, azzal akarva-akaratlanul is kialakul egyfajta kötődés.
Hiszen olyan ember felé nem tudok
bizalommal lenni, aki nekem nem
szimpatikus, akivel nem vagyunk
összhangban. Mindezt persze
egészséges mederben kell tartani.
Aki ebből kibillen, azzal meg kell
beszélni: a terápiának a része, hogy
nagyobb hatással vagyunk egymásra. Előfordult, hogy a terápia végeztével valaki a barátom lett, mert
annyira jól egymásra találtunk.
Ez belefér szakmailag?
A terápiás folyamatba nem való
a barátság. De ez nem azt jelenti,
hogy amikor ennek a kapcsolatnak
vége, nem ugorhatunk szintet. Nyilván ez nem gyakori. Alapvetően
igyekszem betartani a korlátokat,
a pácienseknek szükségük van rá.
Hiszen pont ez különbözteti meg a
barátot a terapeutától, hogy utóbbi
másképp áll hozzájuk. Empatikus,
de közben nincs érzelmileg érintve.
Ettől függetlenül ha kell, együtt
sírunk, együtt nevetünk. De valamikor nem erre a fajta együttérzésre
van szükség, hanem hogy megkérdezzem tőlük, miért gondolod,
amit gondolsz, mit tettél te, hogy
ez helyzet kialakult. A barátok kevésbé tesznek fel ilyen kérdéseket.
Volt már rá példa terápia alatt, hogy
meghívtak kávézni, de arra nemet
mondtam, és ezt el is fogadják az
emberek. Nekem nem teher az,
hogy kötődnek hozzám, tudom
kezelni, és én is kötődöm valamilyen szinten hozzájuk. Nem lehet
együtt dolgozni olyan emberrel, aki

A Vörösmarty Rádió hallgatóival is rendszeresen megosztja gondolatait

A személyiséged is kell ahhoz, hogy
meg tudd nyitni az embereket. A munkád révén sokak életének részévé válsz
hosszabb-rövidebb időre, akár kötődni
is kezdenek hozzád. Hogy kezeled ezt,
nem jelent terhet?
Meg kell tudni húzni a határt, éreztetni a klienssel: nem a barátod vagyok, hanem a segítő szakembered.
De ebben a segítésben igenis benne

valamiért viszolyogtató számomra
vagy erkölcsileg nekem nem fér
bele az, amit tesz. Lehet, hogy a
szakma szabályai nem ezt kívánják,
meglehet, hogy semlegesnek kéne
lenni ebben a tekintetben, de a
pszichológus is ember.
Akár vissza is utasíthatsz olyan klienst, aki valamiért ellenérzéseket kelt
benned?

Fotók: Tóth Gabriella

Beszélgetés Egey Tímeával

Egey Tímea szerint a lelkünket olykor érdemes rábízni a megfelelő szakemberre

Így korrekt! Azt mindenkinek
elmondom az első találkozás után,
hogy ha úgy érzi, nem én vagyok
az ő embere – hiszen nem lehetek
mindenkinek szimpatikus – akkor
nyugodtan jelezze. Akkor segítek
neki keresni olyat, akivel sokkal
jobban megtalálja a közös hangot.
Az évek alatt összesen kétszer volt
ilyen. Ezen nem megsértődni kell,
hanem elfogadni.
Mennyire vagy nyitott személyiség?
Nem vagyok zárkózott, sem introvertált. Bár az évek múlásával
észreveszem magamon, hogy én
is egyre vastagabb falakat tudok
emelni. De ha valaki kérdez, én
szívesen beszélek, megosztom a
tapasztalataimat, elmondom a saját
életemet. A szakma szabályai elvileg tiltják azt, hogy a pszichológus
magáról beszéljen, de akkor mégis
mitől vagyunk hitelesek? Miért ne
mondhatnám el, hogy nekem mi
segített egy hasonló helyzetben?
Neki nem feltétlenül azt kell tennie,
viszont tudni fogja, hogy más is volt
már ilyen szituációban, és lám, ki
lehet belőle keveredni!
Hogyan lehet egy változó korban lévő
nőnek elmondani, hogy ezen túl lehet
lenni, ha a közelében sem voltál ennek
a helyzetnek? Hogyan lehet párkapcsolati tanácsot adni, ha soha nem volt
senkid? Hogyan lehet egy válófélben
lévőnek azt mondani, hogy elmúlik és
jó lesz, ha soha nem váltál el?
Nagyon sokat számít a lexikális
tudás, de az a plusz, ami mögötte
van tapasztalatban, évek számában,
gyakorlatban, az megfizethetetlen.
Ez az, amitől valaki jobb szakember
lesz. Kell hozzá valamiféle ráérzés,
tehetség. Nem lehet különválasztani
attól, aki én vagyok, azt, amit csinálok. Nem akarom, hogy misztifikáljanak a klienseim, én is csak ember
vagyok, gyerekkel, családdal. Nem
bánom, ha látják az emberi oldalamat is, ezzel vagyok hiteles. Van egy
saját külön szakmai oldalam is, de
amögött sem bújok el, maximálisan
vállalom, hogy PszichéAnyu is én
vagyok, aki mindenkinek egy kicsit
az anyukája.
Tipikusan olyan feladat a tiéd, amit
nem lehet csak úgy kikapcsolni a gon-

dolataidból. Kell valami teljesen más
tevékenységgel töltődnöd?
Muszáj, hogy időnként letegyem
ezt a dolgot. Ami a rendelőmben
történik, az ott is marad. Egyes
esetek jobban megérintenek, mint
mások, azok sokáig foglalkoztatnak. De nem szabad hazavinni ezt
a munkát. Ha elmegyek egy buliba,
nem szeretem, ha odajönnek és
mint szakembertől kérnek tőlem
tanácsot.. Ezt is meg kellett tanulnom kezelni, mert nem akarom,
hogy azt higgyék rólam, szívtelen
vagyok vagy nem akarok segíteni.
Aki ismer, tudja, hogy nagyon is
segítőkész ember vagyok, de nekem
is vannak határaim. Ahol magánemberként vagyok jelen, senkinek az
életét nem akarom megoldani. Ha
ismerős, barát, kerítek neki valaki
mást, ha idegen, akkor a munkahelyemen keressen meg, mert
ott fogok neki segíteni. Mindenki
tudja, a barátaim, a családom, hogy
a szakmai dolgokat nem veszem elő
privát helyzetekben.
A rádiós beszélgetések a közösségi
videócsatornádon is megtalálhatók,
és más közösségi oldalon is szólsz az
emberekhez.
A tájékoztatást a feladatomnak
érzem, úgymond a zászlómra van
tűzve. Anélkül, hogy bárki konkrét
problémáit kiadnám, jó, ha tudatjuk
az emberekkel, hogy van segítség.
Kedvenc mondásom, amit én találtam
ki és büszkén hangoztatok: az ember
a fogát sem otthon tömi be, hanem
elmegy fogorvoshoz! Ugyanígy a lelkünket is érdemes rábízni a megfelelő
szakemberre, ha szükségét érezzük.
Sok ember azért fél segítséget kérni,
mert nincs elég információja.
Van-e számodra jelentősége, hogy Székesfehérváron teszed jobbá az emberek
életét?
Palkó Zsuzsival beszélgettünk arról
a Vörösmarty Rádióban, hogy számomra Székesfehérvár az itthon,
Kolozsvár, a szülővárosom pedig
az otthon. Huszonhárom éve élek
Fehérváron, egyből beleszerettem a
városba. Nagyon szeretnék hozzátenni minél többet mind önkéntes
munkában, mind a szakmám által a
székesfehérváriak életéhez!
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Demeter Bence gondolatai múltról, jelenről, jövőről

Kovács V. Orsolya

Gyerekként még tartott a lovaktól, ma már az egyik kedvenc száma a lovaglás

hogy ideje még többet beleadni!
Ezek hoznak egyensúlyba.
Említetted, hogy a sportban a közösségi élet milyen fontos számodra. Így
volt ez az iskolában is? Hiszen nem
mindennapi életvitelt folytattál egy
átlagos általános iskoláshoz képest.
Hogy teltek a napjaid akkoriban?
A Kossuth Lajos Általános Iskolába jártam az Öreghegyen, szerettem az osztályomat. Reggel 5 óra
40-kor már az uszodában kezdtem,
majd suli után a Volán-telepen
folytatódtak az edzéseim, ahol
a másik négy szám valamelyikét gyakoroltam. Többnyire két
edzésem volt délután. A legjobb

Fotó: m4sport.hu

Nyolcévesen kezdtél öttusázni. Már
akkor dédelgettél sportolói álmokat?
Akkoriban még inkább a játékon
járt az eszem meg a barátaimon,
nem igazán tudtam, mi az az
öttusa. Persze idővel lett rálátásom
édesapám révén. Inkább az autók
meg a gokartok érdekeltek, és a
testvéreimmel szerettem játszani.
Nagyjából másodikos általános
iskolás koromban próbáltam ki
az öttusát: édesapám egyik edző
kollégája kiválasztott az uszodában. Így csöppentem bele ebbe
a sportágba, ami eleinte csak az
úszást meg a futást jelentette. Ami
engem leginkább megfogott, az a
közeg. Az, hogy milyen jó társaságban, barátokkal együtt edzeni!
Nem feltétlenül az eredmény volt
fontos számomra, bár érezhető
volt, hogy ügyes vagyok. Idővel
mégis meginogtam egy rövid időre,
úgy tizenkét éves korom körül,
hogy biztosan folytatnom kell-e.
Kicsit kikacsintottam az atlétika
felé is, részt vettem pár versenyen,
de fél év elteltével visszataláltam
az öttusához és azóta töretlen a
lendületem.
Vitt magával a tehetséged...
Mondhatjuk, hiszen a korosztályos
versenyeken úszásban, futásban

Fotó: Pápai Barna

Kisfiúként még nem öttusáról és olimpiáról
álmodott, inkább az autók és a gokartok
foglalkoztatták. Most a sport a mindene, és
nem tartja kizártnak, hogy még a 2024-es
olimpiát is megcélozza. A távlatokat illetően is
őriz bőven terveket a tarsolyában – ezekről is
beszélgettünk Demeter Bencével.

Különösen nagy élmény, ha élőben versenyezhet a fehérvári közönség előtt

majdnem mindig ott voltam a
dobogó valamelyik fokán. Ez egy jó
visszaigazolás, akár tíz-, akár harmincéves az ember. Mégis fontos,
hogy ne csak az eredményt lássuk
magunk előtt, hanem élvezzük a
tevékenységet! Kell a siker, mint
motiváció, ugyanakkor a rossz
eredmények is adhatnak lendületet,

kapcsolatom így a csapattársaimmal alakult ki, mai napig tartó
barátságok. Az öttusa erősen
összekovácsolt bennünket, és
próbáljuk ezt a közösséget minél
tovább fenntartani. Persze már
egyre nehezebb, ahogy idősebbek
vagyunk, ki külföldön, ki itthon
dolgozik vagy éppen edz.

Nyaraláskor is ennyire aktív vagy,
mint ahogy egyébként a napjaid
felépülnek? Vagy szeretsz csak úgy
kifeküdni a partra?
Inkább az utóbbi! Általában úgy
teltek a nyarak, hogy amint vége
volt a versenyszezonnak – augusztus végén, szeptember elején – beültünk az autóba és leruccantunk
valahová a horvát tengerpartra. Hol
kevesebben, hol többen, voltunk
már tizennégyen is. Ilyenkor úgy
nyaralunk, mint bárki: napozunk a
parton vagy sétálunk a városban.
Az autók iránti szenvedély megmaradt
gyerekkorodból?
Sosem szeretnék lemondani a
vezetésről! Még akkor sem, ha
lesznek önvezető autók, amiknek
csak megmondom, hova szeretnék
eljutni. Volt is nagyobb teljesítményű kocsim, szerettem kihasználni az erejét ésszerű keretek
között. Gokartozni is szeretek,
remélem, egyszer komolyabb
versenypályán is kipróbálhatom
magamat! Emellett a raftingolás is
lassan öt éve része az életemnek.
Jó lenne többször menni, de vigyázni kell magamra, és év közben
idő sincs rá.
Abban, hogy vigyáznod kell magadra,
az is benne van, hogy bizonyos dolgok
tiltottak?
Ha a szerződésbe bele is foglaltak ilyet, sosem volt gond belőle.
Az öttusázók többnyire eléggé
le vannak ahhoz fárasztva, hogy
ne járjon extrém sportokon az
eszük. De óvatosak és tudatosak
is vagyunk. Talán majd jövőre, az
olimpia után megnyílnak ezek a
lehetőségek is...
Az olimpia, mint álomkép, aztán
lehetőség, hogyan szerepelt a gondolataidban az évek során?
Gyerekként még nem annyira
foglakoztatott, tizenhat-tizennyolc éves korban fogalmazódott
meg igazán bennem, hogy ezt a
sportágat, amit ennyire szeretek,
képviselném az olimpián is. Akiben benne van a versenyszellem,
a legnagyobb versenyen szeretne

igazán nagyot mutatni és képviselni az országát. Akkoriban
éreztem igazán, hogy van esélyem.
Hiszen a nemzetközi korosztályos
versenyeken már szereztem dobogós helyezéseket, így tudatosult
bennem, hogy én is képes lehetek
oda kijutni.
Az öttusa sportágain belül melyik a
szíved csücske?
Nagyon szeretem a vívást, mert
elegáns, taktikus, nemcsak technikailag, de fizikálisan is ott kell
lenni, mondhatni át kell vágni az
ellenfelet. Élvezem ezt a fajta táncot
a páston. A lovaglás pedig azért
áll közel hozzám, mert különleges
kihívás a lóval együtt mozogni, ráérezni, hogyan közelítsünk hozzá,
kiegyezni vele. Felszabadító érzés
lovagolni, akár az akadályokon
gyakorlunk a Volán-telepen, akár a
közeli bekötőúton, egy kicsit terepre is kimerészkedve.
Hány éves korodban ültél először lóra?
Tizenhárom éves koromban. Akkor
még egész máshogy álltam hozzá.
Tartottam ettől a számtól, attól,
hogy mi lesz, ha leesek. Akkor még
bokszokban álltak a lovak, nem
voltak ennyire nyugodtak sem a karámban, sem a pályán. Nagy előny
és könnyebbség számunkra, hogy
itt, Fehérváron szabadon tarthatjuk
a lovakat.
Édesapád hogy élte meg, hogy sportoló
lettél?
Örült neki, hogy belekerültem
ebbe a közegbe. Úgy érzem, sok
örömet okoztam neki azzal, hogy
tudtunk, tudunk együtt dolgozni
és a magunk elé kitűzött célokat
többé-kevésbé sikerül megvalósítani. Különlegessége ez a
kapcsolatunknak. Tudom, nem
minden családban működik ez így,
de nekünk sikerült megtalálni az
arany középutat. Nem ő edz mind
az öt számban, a vívással foglalkozik, meg persze valamilyen szinten
próbál a koordinációban is segíteni.
Sokat kapok tőle mind szakmailag,
mind mentálisan.
Hogy látod az életedet tíz év múlva?
A pályafutásomnak már a közepevége felé tartok. Legszívesebben
a sport területén maradnék, mert
úgy érzem, sokat tudnék segíteni
és ez az, ami boldoggá tesz. De
nem alapozhatok csak erre, nem
olyan sportág ez, aminek elég
biztos a jövője. Az öttusa az elmúlt
időszakban kicsit megingott az
olimpiai programban, volt már
róla szó, hogy leveszik. Amíg
ez nem történik meg, a sportág
létjogosultsága biztosítva van. Ha
mégsem alakulnak jól a dolgok,
akkor más irányba lépek. Hamarosan befejezem Dunaújvárosban a
műszaki menedzser szakot, logisztikai területen is el tudom magam
képzelni. Bár nem tanultam, de
nagyon érdekel a sportrendezvények szervezése. Sőt a katonaság
felé is kacsingatok! De úgy érzem,
akár még egy olimpiára is kijuthatok, ha az egészségi állapotom és a
lendületem engedi. Még szívesen
folytatnám!

30

FEHÉRVÁR

sport

2019.10.03.

Álomrajt után, pikáns rangadó előtt
A HETILAP

Somos Zoltán

„Tényleg jó meccset játszottunk
pénteken a Szolnok ellen! Mindent,
amit megbeszéltünk, megcsináltunk,
a védekezés és a támadás is jól működött. A triplákat ötven százalékkal
dobtuk, ami rendkívüli. Remélem,
így folytatjuk a szezonban, és amit
gyakorolunk, azt a pályán is meg
tudjuk mutatni!” – értékelte a
parádés szezonrajtot a csapatkapitány, Markovics Luka.
A tizenöt(!) bedobott tripla
mellett persze érdemes megállni
egy szóra! Az előszezonban is
látszott, hogy jó kezű játékosok
gyűltek össze Fehérváron, ritka
volt az olyan meccs, amelyen
tíznél kevesebb hármast vágtak
be. A téthelyzet sem változtatott
ezen, és nemcsak a mezőnyemberek jeleskedtek. Sőt az
elvileg center, de bedobóerényeket csillogtató Csupkovics négy
triplával vitte a prímet! Ebből az
is következik, hogy palánk alá
ritkán kényszerült be az Alba, de
ha ott járt a labda, a dobást sem

Fotó: hunbasket.hu

Nagyszerű játékkal 100-80-ra győzött Szolnokon, vagyis remekül kezdte a kosárlabdabajnokságot az Alba Fehérvár. A folytatásban
jön a Paks, korábbi fehérvári kedvencekkel a
soraiban.

Markovics Luka (10) tizenegy ponttal és hét lepattanóval vette ki a részét a Szolnok legyőzéséből

hibázó Molnár Márton vezérletével centerben is eredményes volt
a csapat.
„Hazai pályán mindenkit meg kell
vernünk, ez az alap! Ha úgy játszunk, ahogy Szolnokon, akkor itt-

Szomorú rangadó
Németh Krisztián
Megszakadt a MOL Fehérvár remek sorozata
a bajnokságban: az Újpest mindhárom pontot
elvitte Sóstóról, de továbbra is a Vidi áll a
tabella élén.

Nem a Volán hétvégéje volt

A pályán eközben elmaradt a
Vidi-bravúr: a hazaiak kétszer a
keresztlécet találták el, az Újpest
meg kettőt berámolt a hajrában és
elvette a fehérváriak veretlenségét.
Szombaton újabb hazai rangadó
jön, a zsinórban három vereségből
érkező Debrecen ellen.

Október 5-én a sóstói stadionban vehetünk végső búcsút Horváth Gábortól.
A gyászolók 10 óra és 10.45 között
róhatják le kegyeletüket a ravatalnál,
majd a búcsúztató beszédek következnek. Ezt követően a Szedreskerti
temetőben helyezik végső nyugalomra
a Vidi-legenda hamvait a család és a
barátok jelenlétében.

Németh Krisztián
A szezonban most először pont nélkül zárta a
hétvégét a Hydro Fehérvár AV 19: előbb Villachban, majd itthon a Graztól kaptak ki a mieink.

A Villach otthonában a középső
harmadban összeomlott Hannu
Järvenpää együttese:: a bekapott
három gól végzetesnek bizonyult,
csak a szépítés sikerült. Itthon
viszont szépen alakult a Graz elleni
csata – legalábbis az első húsz percben. A második harmadban leadta
kétgólos előnyét, majd nagy csatá-

ban 4-3-ra kikapott, azaz elvesztette
hazai veretlenségét a Volán.
Hét meccs, hét pont, hetedik hely
– ez a csapat mérlege az EBEL idei
kiírásában. Az előző szezonban az
alsóházban végző gárdák ellen eredményes a szereplés, de az első hatban záró Graz és Klagenfurt ellen
egy pontot sem sikerült szerezni.
Pénteken a bécsiek várát kellene
bevenni. A tavalyi ezüstérmest
legutóbb két éve tudta legyőzni a
fehérvári gárda. Vasárnap pedig a
Bécs mögött az ötödik helyen álló
Znojmo érkezik a Raktár utcába.

Elnémult a stadion: Horváth Gáborra emlékeztek

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Volt valami földöntúli üzenete is
annak a remek védésnek, amit az
Újpest ellen Disztl Péter mutatott
be. Igen, Disztl Péter, aki a tribünön kapta le a levegőből a kósza
labdát.
Mert a legendák velünk élnek. Akkor is, ha nincsenek már köztünk:
Horváth Gábor már odaföntről
figyelte egykori csapattársa bravúrját.

hon is sikeresek leszünk. A következő ellenfélben, a Paksban is vannak
kitűnő játékosok, jó meccset fogunk
játszani ellenük!” – tekintett már
előre Markovics, aki már játszott
a paksi csapatban.

De nem miatta lesz pikáns a
szombati, fehérvári rangadó,
hanem az ellenféllel érkező
Dzunics-Lóránt páros miatt. A
korábbi fehérvári sikeredző és
az ikonná váló csapatkapitány
alighanem dupla motivációval
érkezik a Gáz utcába, ahol a
közönség továbbra is szereti
őket. Persze a szolnoki diadal
után nagyon várják a szurkolók
a jó folytatást, ráadásul egy
újabb rangadón bizonyíthatják
Ljubicsicsék, hogy a keretben
meglévő rutin aranyat ér. Ez
volt ugyanis az Olaj elleni siker
egyik kulcsa is, mert bármen�nyire is félelmetes volt a hangulat a Tiszaligetben, nem akadt a
fehérvári keretben, aki ne tudta
volna ezt kizárni. A higgadtság pedig a Paks ellen is sokat
érhet, pláne, ha az első fordulóval ellentétben szoros állásból
kellene megnyerni a meccset.
Szolnokon hatan is eljutottak
legalább tíz pontig, kiosztottak
egymásnak huszonnyolc gólpasszt a játékosok, vagyis igazi
csapatként funkcionált az Alba,
miközben remek egyéni teljesítményeket is láthattunk. Ez
így együtt mindig sikert eredményez, ebben bízunk az Atom
elleni rangadón is!

Két góllal nyitott itthon a Volán a Graz ellen, mégis pont nélkül maradt a csapat

Közéleti hetilap

Somos Zoltán

FEHÉRVÁR
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Fix siker lehet

Első alkalommal rendezték meg a Koronás
Parkban az iskolások számára kiírt extrém
akadályfutó versenyt, amelyet az ötletgazda
Rozs Gergely fixatlonnak nevezett el.

egyre ügyesebben teljesítette a feladatokat. A csapatokban legalább
egy lánynak is lennie kellett, és az
egyéni képességek mellett az is számított, hogyan osztják el a különböző számokat, mennyire működnek
együtt csapatként. A gömbfutás,
pókhálójárás vagy éppen alagútban
kúszás sikert aratott, így alighanem
teljesül a szervezők szándéka, és
lesz még fixatlonverseny a Koronás
Parkban!

Fotók: Kiss László

„Nem könnyű új nevet kitalálni egy
ilyen versenynek, végül a Fehérvári
Ifjúsági Extrém Akadályverseny lett
hivatalosan, tömörítve pedig fixatlon. A
Koronás Park adottságait kihasználva,

néhány saját kiegészítéssel terveztem
meg a pályát, amelyen futni, ugrani,
mászni, függeszkedni is kell, és van
néhány ügyességi gyakorlat is.” –
mondta el lapunknak Rozs Gergely,
aki az egyik kereskedelmi televízió
sportvetélkedőjében vált ismertté.
A fehérvári kórházban dolgozó fiatalember előbb végigvezette a gyerekeket a pályán, utána rajtoltatott,
időt mért, segített. A hét fehérvári
iskola tizenöt csapata pedig idővel

Időre ment a verseny, de nem volt könnyű gyorsnak is lenni és fent is
maradni az akadályokon

A lányok lendülete is nagyon kellett, ha egy csapat jó eredményt akart
elérni!

Minden fronton jól állnak
Németh Krisztián
Három forduló után veretlen a férfi asztalitenisz NB I Nyugati csoportjának élén a Honvéd
Szondi SE. A fehérvári asztaliteniszezők a
sorsolásnak köszönhetően itthon játszották az
első három kört. Az NB II-ben és a megyei első
osztályban is jól szerepelnek a szondisok.

Kaiser Tamás

A szurkolónak mindig igaza van?
Rengeteg közhellyel kezdhetném, de talán
a legfontosabb: ha veszít a csapat, akkor
az edző, a klubvezető, a játékos egyszerűen hülye! Persze a kép azért ennél
árnyaltabb…
Olvastam a közösségi oldalon a Vidi
hétvégi Újpest elleni veresége után, hogy a
fehérvári gárda nem más, mint középszerű külföldi játékosok tömege, és kis
túlzással mindenki alázat nélkül focizik.
Lehet, hogy így van, lehet, hogy nem, de
felmerült bennem a kérdés, hogy amíg
hatból hatot nyert a csapat, addig nem
ez volt a helyzet? Csak akkor szeretjük
a csapatot, ha nyer? Félreértés ne essék,
nem a kritikával van a bajom, hanem
annak megfogalmazásával és stílusával.
A kritika fontos, ideális esetben építő,
de ne sértettségből fakadó „naénmostjólmegmondom” gondolatok középszerű
tömege legyen! Kérdezem én: most, hogy
Szolnokon simán nyert az Alba, Ramírez
jobb edző, mint az előző szezonban volt?
Nem hinném! És persze egy meccsből ne
vonjunk le messzemenő következtetéseket!
Na tessék, azért egy újabb közhely csak
becsúszott...
Egyszer egy norvég edző azt mondta, azért
szeret Fehérváron dolgozni, mert Norvégiával ellentétben itt nem csak a siker miatt
szurkolnak egy csapatnak az emberek. Ne
hagyjuk, hogy ne legyen igaza!

A válogatottban is bizonyítottak

a Tata, a Hévíz és a Győr otthonába
látogat a Szondi.
Jakab Gábor persze továbbra
sem csak vezetőedzői feladatait látja el: játékosként száz
százalékos teljesítménnyel áll
a bajnokság egyéni táblázatán,
de a nyári igazolás, Kaiser János
sem panaszkodhat hét megnyert
és mindössze egyetlen vesztes
meccse miatt.
Az NB II-ben szereplő gárda egy
döntetlent és egy vereséget tud
felmutatni, a hétvégén pedig itthon
– a Hétvezér iskolában – játszik a
sereghajtó Bonyháddal.
A megyei első osztályban szereplő
szondisokról se feledkezzünk meg,
akik három forduló után a tabella
második helyén állnak!

Kaiser Tamás
Csehország, Szlovákia, Horvátország, Magyarország és a vendéglátó Szlovénia legjobb
serdülő atlétái versengtek Ptujban. A magyar
csapat második lett, soraiban az ARAK Utánpótlás-akadémia fiatal atlétáival.

Mészáros Luca, Tatai Zalán, Blaumann Marcell, Mészáros Balázs
és Nagy Dávid szerepelhetett a
nemzeti együttesben. Tatai Zalán
100 méteres síkfutásban indult és
utasította maga mögé a teljes mezőnyt. Blaumann Marcell 300 gáton
ötödik helyen végzett, Nagy Dávid

a rövidebb gátszámban startolhatott
és lett hetedik. A lányok 4x100 méteres váltójában kezdőemberként
futott Mészáros Luca, aki első helyen adta át a botot, végül hajszállal
a csehek és a horvátok mögött ért
célba a magyar kvartett. A 4x300-as
váltó mindkét fiú tagját a fehérvári akadémia adta. Tatai Zalán és
Mészáros Balázs is kitett magáért, a
staféta negyedikként zárt. Magyarország lány csapata az élen zárt, a
fiúk a másodikok lettek a nemzetek
közötti pontversenyben. Összesítésben két ponttal nyert Csehország
együttese Magyarország előtt.

Jakab Gábor játékos-edző vezérletével ebben a szezonban is komoly célokért küzdenek a
Honvéd Szondi SE csapatai

Fotó: Ambrus László

Fotó: Nagy Maryanna

Az NB I-es nyitányon a Pestújhelyt
verték a fehérváriak, majd két
szoros döntetlen következett előbb
a Budaörs, majd a harmadik helyen
álló Celldömölk ellen.
Jakab Gábor tanítványai tehát jól
indították a szezont, a lendület
remélhetőleg a folytatásban is
megmarad. Annál is inkább, mivel
a liga erősebb csapatai következnek a sorban, ráadásul idegenben:
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Babos Rita edző (a serleggel) büszke lehetett válogatott tanítványaira
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A Fehérvár Televízió műsora október 5-től 11-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. 10. 5. SZOMBAT

2019. 10. 6. VASárnAp

2019. 10. 7. Hétfő

2019. 10. 8. Kedd

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: id. Ocskay Gábor,
Fejér megye díszpolgára
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Ruff
Tamás és Sánta Martin,
téma: A Vörösmarty Színház
Chicago előadása elnyerte
a legjobb zenés előadásnak
járó Színikritikusok díját
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész,
Vörösmarty Színház
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: Botos József,
téma: Székesfehérvár
díszpolgárának megjelent
a kötete Pesovár Ferenc
néprajzkutatóról
15:25 Honvéd7 – ismétlés
15:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Aracsi
Norbert filmrendező
16:15 Agrárinfó – ismétlés
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tolcsvay Béla
zeneszerző-énekes
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Generációnk –
nyugdíjas magazin
19:50 „Eleinte Magyarországnak
fővárosa lévén” – tudományos
konferencia Siklósi Gyula
emlékére 1. rész. Előadó:
Petkes Zsolt régész
20:20 Musica Sacra 2018 – Rossini:
Petite messe solennelle
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tolcsvay
Béla zeneszerző-énekes
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: id. Ocskay Gábor,
Fejér megye díszpolgára
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Ruff
Tamás és Sánta Martin,
téma: A Vörösmarty Színház
Chicago előadása elnyerte
a legjobb zenés előadásnak
járó Színikritikusok díját
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Lecsófilm 2019 – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész,
Vörösmarty Színház
15:25 MOL Fehérvár – Debreceni
VSC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
17:05 Kis kamerák, nagy vadak
– ismeretterjesztő film
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Fridel
Marianna tanárnő
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár –
Atomerőmű SE
21:20 Mits Jazz Band a
Szabadművelődés Házában.
Vendég: Lukács Peta
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Generációnk –
nyugdíjas 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: Fridel
Marianna tanárnő
16:40 Generációnk – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Fersch Renáta és
Radics Éva, téma: Japán est
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 Hydro Fehérvár AV19 –
Znojmo jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 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 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.
Vendégek: Fersch Renáta és
Radics Éva, téma: Japán est
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek:
Gallyas Lakatos Ákos és
Baricza Tibor sportolók
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 2.
rész, előadó: Szabados
György történész,
téma: „Országnak nagy
örömével” – Szent
István székesfehérvári
koronázásáról
20:50 Ökoportrék – Széll Antal
21:20 Táncbeszéd
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 10. 9. 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 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: Rába
Henrietta. Vendégek:
Gallyas Lakatos Ákos és
Baricza Tibor sportolók
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Csikós Péter –
Galiba zenekar és Szőllősi
Lajos – Folk On 45 zenekar,
téma: Jótékonysági estély
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:20 Keresd a nőt! – amerikai
romantikus vígjáték (12)
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2019. 10. 10. CSüTörTöK

2019. 10. 11. 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 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.
Vendégek: Csikós Péter –
Galiba zenekar és Szőllősi
Lajos – Folk On 45 zenekar,
téma: Jótékonysági estély
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Halmay
Tivadar festőművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Ökoportrék – Persányi Miklós
20:50 Alba Fehérvár – Kisvárda
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 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: Látrányi
Viktória. Vendég: Halmay
Tivadar festőművész
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Fűrész-Mayernik
Melinda, a gyermekek
angoloktatásának szakértője
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Hol volt, hol nem volt
– dokumentumfilm
Fehérvár feltáratlan
középkori kincsei. Beszélgető
partnerek: Prof. Feld István,
Kulcsár Mihály, a Szent István
Király Múzeum igazgatója,
Phd. Siklósi Gyula, az MTA
ny. főmunkatársa, Zsoldos
Attila akadémikus, MTA BTK
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek
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