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Égen, földön repülők!
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Jubileum a Grundfosnál

Választókerületi
programok

Kovács Szilvia

Alsóváros, Sóstó, Tóváros,
Őrhalmi szőlők

Idén tizenöt éves a világ egyik legnagyobb
szivattyúgyártó vállalata, a dán Grundfos
székesfehérvári gyára. Ennek apropóján
jubileumi ünnepséggel kedveskedtek a cég
dolgozóinak.

Mészáros Attila

Rábaközi Ferenc
búcsúztatója
Fotó: Simon Erika

2007-ben kezdte meg működését a
Grundfos első Fehérvárra települt
gyára, ma pedig már két gyáregységgel működnek a Sóstó Ipari
Parkban. A világ egyik legnagyobb
szivattyú- és búvárszivattyú-gyártó vállalata az elmúlt tizenöt
évben óriási sikereket ért el, ami
nemcsak a cég, de az egész város
életére is kedvező hatással van –
mondta a jubileumi ünnepségen
Uher Zoltán. A gyárigazgató Udvar
Csaba ügyvezető igazgatóval
együtt köszönetét fejezte ki a cég
dolgozóinak az elmúlt időszakban
tanúsított erőn felüli munkájukért.
Az ünnepségen a város polgármestere emléklapot adott át a vállalat
vezetőinek, és háláját fejezte
ki, hogy a környezettudatosság,
a közösségépítés és az oktatás
területén is jelentős szerepet vállal
a fehérvári gyár: „A Grundfos egy
igazi közössége Székesfehérvár gazdaságának!”

Mészáros Attila önkormányzat képviselő két helyszínen
és időpontban tart fogadóórát. Szeptember 26-án, hétfőn
17 órakor Alsóvárosban, a
Sárkeresztúri út 1/A. alatti
képviselői irodában, majd október 3-án, hétfőn 17 órakor a
Tóvárosi Általános Iskolában
várja az 5. számú választókörzetben élőket.

Cser-Palkovics András elismerő oklevelet adományozott a vállalat vezetőinek az évforduló
alkalmából

Az ellenzék nem államosítana
Látrányi Viktória
Vízgazdálkodás és a Fejérvíz Zrt.-nél kialakult
helyzet – ebben a témakörben tartott szerda
délelőtt sajtótájékoztatót Ráczné Földi Judit,
Fazakas Attila és Márton Roland, a fehérvári ellenzéki összefogás önkormányzati
képviselői.

Kép: Zsiday Ádám

Mi a Fejérvíz Zrt.-vel kapcsolatos
álláspontja a Fidesznek? Ezt a
kérdést tette fel Fazakas Attila, a
Jobbik önkormányzati képviselője
a sajtótájékoztatón. Szeptember
tizenhatodikán rendkívüli ülést
tart a város képviselőtestülete.
Az ellenzéki frakció tagjai nem
tudják, hogy mit tartalmaz az
előterjesztés. Egy biztos: ők az
államosítás ellen vannak.
„Pénteken lesz a közgyűlés, itt
vagyunk szerda fél tizenkettő után,

Fazakas Attila, Ráczné Földi Judit és Márton
Roland a Fejérvízzel kapcsolatos ellenzéki
álláspontot ismertette

és még mindig nem tudjuk, hogy
valójában az önkormányzatnak vagy
az önkormányzati többséget adó
Fidesznek mi az ezzel kapcsolatos
álláspontja. Nagyon kíváncsian várjuk, de mi, ellenzéki képviselők arra
fogjuk buzdítani a többséget, hogy ne
szavazzák meg az államosítást. Ez a
legfontosabb vagyonelemünk, nem
lehet ilyen egyszerűen kezelni!” –
hangsúlyozta Fazakas Attila.
A Fejérvíz Zrt. 2022-es üzleti
tervét május végén zárt ülésen tárgyalta a székesfehérvári testület,
ami jelentős, milliárdos veszteséget mutatott. Akkor kiemelték:
ennek oka, hogy drasztikusan
megemelkedtek az energiaköltségek. Elhangzott az is, hogy a
megoldáshoz állami beavatkozásra
lesz szükség. Később a képviselő-
testülettől egyhangú felhatalmazást kapott a polgármester, hogy
kezdje meg a helyzet megoldására
irányuló tárgyalásokat.
Márton Roland frakcióvezető arról
beszélt, hogy egy átmeneti állami
segítségnyújtásban látja frakciójuk
a megoldást. Nem támogatják,
hogy az önkormányzat lemondjon
egy több tíz milliárdos vagyoni
elemről.
Ráczné Földi Judit, a DK politikusa
pedig azt emelte ki, hogy szeretnék, ha a Fejérvíz Zrt. továbbra is
a székesfehérvári önkormányzat
és a környékbeli közel nyolcvan település tulajdonában maradhatna.

Szeptember tizenhatodikán,
pénteken délután négy órakor hozzátartozói és tisztelői
a Szent Donát-kápolnánál
vesznek végső búcsút dr.
Rábaközi Ferenctől, városunk
egykori önkormányzati képviselőjétől.

Nem kerül állami tulajdonba
a Fejérvíz
Látrányi Viktória
Rendkívüli ülést tart pénteken a közgyűlés,
amit az ivóvíz-szolgáltatás garantálása tesz
szükségessé. Erről közösségi oldalán adott
hírt Cser-Palkovics András polgármester.
A szerda délutáni tájékoztatóból kiderül:
körvonalazódik a megoldás a közszolgáltatás
biztosítására. Nem kerül állami tulajdonba
sem a Fejérvíz Zrt., sem a cég vagyona. A
víz- és szennyvízszolgáltatás biztonságát
semmi nem sodorhatja veszélybe – emelte ki
a polgármester.

Cser-Palkovics András kifejtette,
hogy a közműszolgáltató Fejérvíz
Zrt. villamosenergia-beszerzésére
az utóbbi hetekben lefolytatott
közbeszerzési eljárások során
olyan magas összegű ajánlatok
érkeztek, melyekre a cégnél nincs
fedezet, és amire a nyolcvanhét
tulajdonos önkormányzat sem
tud garanciát vállalni.
A számok alapján elmondható:
2021-ben még nyereséges volt a
Fejérvíz Zrt. Idén több mint 1,11,6 milliárd forintos veszteséggel
zárhatja az évet a társaság. 2023ban pedig – a villamos energia
jelenlegi árszintjével számolva
– a veszteség elérheti akár a
tízmilliárd forintot is. „Ez olyan
összeg, amit az önkormányzatok
biztosan nem tudnak kigazdálkodni,

tehát feltétlenül szükséges az állam
beavatkozása.” – véli a polgár
mester.
Cser-Palkovics András arról is
beszámolt, hogy megkezdődtek
az állammal a tárgyalások a szolgáltatás biztonságát adó garanciavállalásról és forrásbiztosításról. Kiemelte, hogy a megjelent
álhírekkel ellentétben nem kerül
állami tulajdonba sem a Fejérvíz
Zrt., sem a cég vagyona.
Az állam átveszi az önkormányzat ellátási kötelezettségét és az
ezen kötelezettség teljesítéséhez
szükséges infrastruktúrát, például a vezetékhálózatot és a szennyvíztelepet. Az állam új részvény
kibocsátásával, ún. ázsiós tőkeemeléssel teremti meg a 2022.
évi veszteség fedezetét, valamint
lehetőség szerint a munkavállalók béremelését. A támogatás fejében az állam a cégben a tervek
szerint mindösszesen öt százalékos tulajdonrészt kapna, tehát a
cég köztulajdonban maradna.
Az állam jelenlegi ajánlata
arra az esetre vonatkozik, ha a
tulajdonosok száz százaléka,
tehát valamennyi tulajdonostárs
település támogatja a megoldást.
A tárgyalások folytatásához szükséges a fehérvári képviselő-testület pénteki döntése.
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Látrányi Viktória
Több mint húszezer fehérvári háztartás számára jelent könnyebbséget idén és jövőre, hogy
nem változik a távhő lakossági ára – erről
is beszélt múlt csütörtökön Cser-Palkovics
András a Fehérvár Televízió Köztér című
műsorában.

A kormány múlt héten csütörtökön jelentette be, hogy a távhő
lakossági ára biztosan nem változik a következő fűtési szezonban.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta:
a kormány programot indít arra,
hogy minden távfűtéses lakást
mérőórával lássanak el. Hogy
ezt finanszírozzák, huszonnyolc
Nézze meg Cser-Palkovics
András polgármesterrel készült teljes interjúnkat: Köztér
extra című műsorunk szeptember nyolcadikai adását
megtalálhatja a Fehérvár Televízió Youtube-csatornáján!

fillérrel megemelik a távhő árát,
amit az ipari fogyasztók fizetnek
ki.
A miniszter bejelentéséről is
megkérdeztük a polgármestert:
„Ez több mint húszezer fehérvári
háztartás számára jelent óriási kön�nyebbséget idén és jövőre. A piaci és
a rezsicsökkentett ár különbözetéből
adódóan pedig elmondható, hogy ez
több tíz milliárd forintos kormányzati
támogatásnak felel meg a fehérváriak
számára.”
A polgármester hozzátette: a
fehérvári távhő és meleg víz
szolgáltatója, a SZÉPHŐ számára
is a földgáz beszerzése jelentette a
legnagyobb kihívást. A következő
gázévre a korábbihoz képest csak
többszörös áron sikerült ugyanazt
a gázmennyiséget beszerezni.
„A távhő alapszolgáltatás. Az nem
fordulhat elő, hogy a fehérvári otthonokban, illetve a kritikus fontosságú
létesítményekben, így a kórházban,
a szociális otthonokban ne legyen
fűtés. Elsődleges szempont és feladat
tehát, hogy ennek működését bizto-

SZEPTEMBER 1-TŐL VÁLTOZIK A
SZÉPHŐ ZRT. SZEMÉLYES
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
NYITVATARTÁSA
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY TÁRSASÁGUNKNÁL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
SZEPTEMBER 1-TŐL AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSULT:
HÉTFŐ: 7:30-TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART
SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30-TÓL 12:00-IG
A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:
Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig

sítsuk!” – emelte ki Cser-Palkovics
András.
Az elmúlt másfél hétben több
fontos adatról is tájékoztatta a
fehérváriakat a polgármester. A
rezsiárak drasztikus növekedése
bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot eredményez, ami komoly
veszélyt jelent minden település
számára. Az intézkedési csomag
előkészítéséről is kérdeztük
Cser-Palkovics Andrást: „Körvonalazódnak a szükséges intézkedések. A
szeptember harmincadikai közgyűlésre szeretném ezt beterjeszteni, hiszen
nem én döntök egyedül, hanem a
testületnek van erre jogosítványa. Az

A távhő lakossági ára nem változik a következő fűtési szezonban

A többgenerációs családok
rezsikedvezménye
Komoly segítséget nyújt a kormány a többgenerációs ingatlanban élő családok részére. A
végrehajtásban az önkormányzatok is részt vállalnak.
A jogszabály szerint, ha egy
család több generációja életvitelszerűen együtt él ugyanabban a több lakásból álló
ingatlanban, és ugyanazon a
mérőórán vannak, az állam
lehetővé teszi, hogy a rezsicsökkentett áron jussanak hozzá a
földgázhoz.
Ezt az élethelyzetet hatósági
bizonyítvánnyal kell alátámasztani a gázszolgáltató felé.
A hatósági bizonyítványt a
polgármesteri hivatalok állítják
ki. Esetünkben a szekesfehervar.hu oldalon található meg az
ehhez szükséges formanyomtatvány. Ezt a fogyasztó nyújthatja
be. Két tanúnak is alá kell írnia,
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt.
internetes ügyfélszolgálati rendszere.
A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a
személyre szabott felhasználói profil.

Fotó: Bácskai Gergely

Távhőtámogatás:
segítség húszezer háztartásnak

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

büntetőjogi és kártérítési felelősségük tudatában.
A kitöltött dokumentumot elektronikus úton, az ügyfélkapun át
(https://ekozig.szekesfehervar.
hu/) vagy postai úton lehet beküldeni, illetve személyesen, a
Városháza portáján lévő gyűjtőládába lehet bedobni. Ha min
den megfelelő, akkor a polgármesteri hivatal kérésre elküldi
vagy személyesen átadja a
hatósági bizonyítványt.
A gázszolgáltató bármikor kérheti
az adott ingatlan hatósági ellenőrzését, amit vagy az önkormányzat
vagy a kormányhivatal folytat le.
Csalás esetén az elkövetők a versenypiaci ár másfélszeresét kell,
hogy kifizessék kártérítésként.
Érdeklődni lehet telefonon a 70
6699 199-es számon vagy e-mail
ben az ugyfelszolgalat@pmhiv.
szekesfehervar.hu címen.
előkészítés zajlik. Intézményeket hallgatunk meg, vállalatainkkal, közszolgáltatóinkkal egyeztetünk. Két típusa
lesz a helyi önkormányzati szolgáltatásoknak, amit nem a kötelező és az
önként vállalt feladatok mezsgyéjén
osztanék meg, hanem hogy melyek
azok a szolgáltatások, amelyek
mindenképpen szükségesek egy város
működtetéséhez. Prioritást élveznek
a bölcsődék, az óvodák, a szociális intézmények, ezek közül is különösen a
bentlakásos intézményeink, valamint
a rendelőintézetek, a közétkeztetés.
Kiemelném még, hogy fontos minél
magasabb szinten tartani a közösségi
közlekedést, valamint biztosítani a
közvilágítást. A működőképesség
fenntartása a cél, az ehhez szükséges
intézkedéseket kell meghozni!”
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Újra itt van a nagy csapat!

Fotó: Szabó Miklós Bence

Vakler Lajos

A negyven éve történt szárazréti vonatbaleset áldozataira emlékeztek a Farkasvermi úti
vasúti átjárónál pénteken. 1982. szeptember 9-én 11 óra 55 perckor a 37-es busz ráhajtott a
sínekre, és összeütközött a Fehérvárra tartó gyorsvonattal. A balesetben tizenhatan, köztük
sok iskolás gyerek és egy kilenc hónapos csecsemő veszítette életét.
Sz. M. B.

A jó hangulatú találkozón csaknem száz egykori dolgozó idézte
meg az ötvenes, hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évek hangulatát.
Bajáki Ferenc, a cég egykori anyagbeszerzője és az egész közösség
számára nehéz volt a váltás, de

Fotó: Bácskai Gergely

Kép: Zsiday Ádám

A páratlan oldal is sorra került

Az Illés fenti dalával kezdődött az a múlt
csütörtöki találkozó a Major utcában, melyen
az 1975-ben megszűnt, majd tevékenységét
Videoton Kossuth Gyáregység néven folytató
Finommechanikai Vállalat munkatársai randevúztak egykori munkahelyükön.

mint mondja, a mindenható
vezérigazgató, Papp István bizalma
sokat segített abban, hogy átvészeljék a váltás időszakát.
Annus István mérnök, a találkozó főszervezője örömének adott
hangot, hogy a cég végleges
átalakulását követően a csapat
most újra egymásra talált, hogy
visszaemlékezéseikkel is megerősítsék összetartozásukat, azokat
a komoly szakmai munkával telt
évtizedeket, melyek először a
Finommechanikai Vállalatot, majd
a Videotont is elismert szakmai
műhellyé tették.

Miután a páros oldal megújult, nyáron megkezdődött a Deák Ferenc utca páratlan oldalán
a belső utak felújítása, és mostanra el is készült a beruházás első üteme. A fejlesztésnek
köszönhetően megújult az útburkolat, a járda és a szegélyek, valamint a parkolófelületek is.
Összesen ezeregyszáz négyzetméternyi felületre került új burkolat. Mellé kétszázötven méter
hosszan építettek új szegélyt, kicseréltek hét fedlapot, visszaépítették a fekvőrendőröket, és
mintegy húsz parkolóhelyet alakítottak ki.
S. Z.

Jól érezték magukat az egykori kollégák

A Depónia Nonprofit Kft.

A CONTINUS NOVA Kft.
Székesfehérvár-Csalai telephelyére
azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra:

BÉRSZÁMFEJTŐ - TB-ügyintéző
(napi 6 órás részmunkaidőben)

Feltételek:
• Társadalombiztosítási és bérügyintézői felső- vagy középfokú OKJ végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat
• TB kifizetőhelyi gyakorlat
• Bérelszámolási rendszerek ismerete
• Bérszámfejtéshez kapcsolódó aktuális jogszabályi háttér ismerete
• Felhasználói szintű MS Office számítástechnikai ismeretek
• Precizitás, terhelhetőség, rugalmasság
• Határidők pontos betartása
Előny:
• Servantes rendszerben szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Kedvezményes sportolási lehetőségek
• Családbarát, környezettudatos munkahely
• Munkába járáshoz hozzájárulás
• Hosszútávú munkalehetőség
• Támogató és stabil vállalati háttér
Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel várjuk
a munkaugy@continusnova.hu e-mail címre 2022. szeptember 30 -ig.
„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja
alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

JAVÍTÓMŰHELY-VEZETŐ

munkatársat keres az alábbi feltételekkel:
Elvárás:
• Szakirányú min. középfokú végzettség
• 7,5 tonna feletti tehergépjárművek, munkagépek és egyéb hidraulikus gépek javítása területén szerzett minimum 5 éves tapasztalat
• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok ismerete
• Hidraulika rendszerek elméleti és gyakorlati ismerete
Előny:
• „C” kategóriás jogosítvány
• Lakatos, hegesztő munkák irányításában szerzett jártasság
Amit kínálunk:
•
•
•
•
•

Bejelentett jövedelem
Cafetéria
Egy műszakos munkarend
Céges gépjármű biztosítása
Hosszú távú munkalehetőség
Szakmai önéletrajzokat 2022.09.30-ig várjuk
bérigény megjelölésével a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

„Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1)
b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul
töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”
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Harmincéves az Alba Regia
Nyugdíjas Egyesület

köszöntötte a jubiláló szervezetet.
Az ünnepi program baráti beszélgetésekkel folytatódott, majd az
ebédet és a születésnapi tortát
követően Buch Tibor zenés műsorával zárult.

Novák Rita
Több százan ünnepelték múlt pénteken az
Alba Regia Nyugdíjas Egyesület harmincadik
születésnapját a MOL Aréna Sóstóban megrendezett programon. Az eseményen minden helyi
nyugdíjasklub képviseltette magát.

Másokért tenni, szeretettel. Ez az egyesület összetartó ereje! – fogalmazott Vargha Tamás,
Székesfehérvár országgyűlési képviselője köszöntőjében
Fotók: Simon Erika

Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület
harminc éve fogja össze a városban működő klubokat, és kedvezményes árú szolgáltatásokkal,
valamint kikapcsolódási lehetőségekkel támogatja az idősebb
generáció tagjait. A kezdetekkor
csak néhányan, pár hónappal később már százan voltak – mondta
el a szervezet vezetője. Csetényi
Attiláné hozzátette: a számtalan kirándulás, közös ünnepség
mellett az általuk szervezett
műveltségi vetélkedők voltak a
legnépszerűbb programjaik, de a
betegtársak rendszeres látogatására is nagy gondot fordítottak az
elmúlt időszakban.
Az ünnepségen Cser-Palkovics
András polgármesteri emléklappal

Cser-Palkovics András kiemelte: a szervezet nélkülözhetetlen munkát végez az idősekért és
Székesfehérvár közösségeinek építéséért

Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület vezetője,
Csetényi Attiláné arra biztat minden fiatal és
idősebb nyugdíjast, keressék fel őket vagy
bármelyik székesfehérvári nyugdíjasklubot,
hiszen olyan közösségbe tartozhatnak,
amely egy második családot jelenthet
mindenki számára

Milyen legyen jövőre
a Virágóra?
Somos Zoltán
Évről évre változik a Virágóra beültetése. Hagyomány már, hogy a kertészek minden évre máshogy
tervezik a virágágyásokat. A jövő évi beültetésre
három tervet is készített a Városgondnokság,
melyek közül ezúttal is szavazással választhatjuk
ki, melyik valósuljon meg jövő tavasszal.

A jövő évi Virágóra beültetéséről azért
most kell dönteni, mert a virágok beszerzését – több mint százezer tő egynyári palántával együtt – még most,
ősszel indítja a Városgondnokság.
Három, különböző megjelenésű
beültetési terv készült a virágok pontos fajtáival együtt. Homoki László
kertészmérnök elmondta, hogy a tervezésnek határt szabott az óra kerete
mellett a mutatók mérete, valamint
a telepített virágok kezelhetősége
egyaránt. Bármelyik terv is kapja a
legtöbb szavazatot, biztosan nagyon
szép, virágos számlapja lesz jövőre is
a Virágórának! Szavazni szeptember
tizennyolcadikán este kilencig lehet a
szekesfehervar.hu honlapon.
Illusz.: Bácskai Gergely

Közéleti hetilap

Ezekre a lehetőségekre lehet szavazni a
város honlapján
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Sport, honvédelem, hagyomány
Látrányi Viktória

Ezren töltöttek együtt egy igazán
tartalmas napot a hétvégén a táci
régészeti parkban, ahol történelmi
korokon átívelő programokkal
készültek. A rendezvényen egy
dolgot nem lehetett: unatkozni.
„A mai fiatalságot úgy tudjuk megmenteni az online világtól, ha valami
érdekeset adunk nekik. Az egyik ilyen
lehetőség a sport lehet, a másik a
katonaság, a honvédelem és ennek
szellemisége.” – fogalmazott Pletser
Ádám, a szervező egyesület elnöke.
A Gorsium Régészeti Park történetéhez a katonai hagyományok is
szorosan illeszkednek: „Az elmúlt
pár ezer évben, amióta itt emberi
élet volt, gyakorlatilag folyamatosan
voltak katonai cselekmények. Katonai
tábor is volt itt a római korban. A
középkorban pedig a fehérvári országgyűlések egy részét a legközelebbi
szárazulaton, Föveny falu mellett
rendezték, ami itt helyezkedett el.” –

Csapó Ramóna

Fotó: Kiss László

Első alkalommal rendezte meg szombaton a
Honvéd Szondi SE, az iGenerációért Egyesület,
a Fiatal Civil Kurázsi Egyesület a Gorsium
Régészeti Parkkal együttműködésben nagyszabású sportos családi és hagyományőrző
napját.

Az Iloncsuk az Árpád-kori élet hangulatát idézte meg

mondta el Kovács Loránd Olivér, a
park szakmai vezetője, hozzátéve,
hogy egészen a II. világháborúig
volt kötődése a parknak a honvédséghez, a katonasághoz.
A szervezők fontosnak tartották,
hogy a mai kor katonája is bemutatkozzon a rendezvényen. Így

például katonai technikai bemutatóval, valamint harcijármű-bemutatóval is készültek, de a katonai
ruházatot is megismerhették a
látogatók. Még toborzósátor is volt.
A sport és a park története szintén
összekapcsolható. A Honvéd
Szondi SE látványos bemutatókkal

érkezett, és sportolóikat is megismerhették a látogatók. Voltak
ökölvívó-mérkőzések, birkózóbemutatók, megismerkedhettek a
résztvevők a tradicionális japán
harcművészettel is. A vállalkozókedvűek ki is próbálhatták magukat a különböző sportágakban.

Bemutatkoztak a civilek

A társadalmi kapcsolatok erősítése és a közösségi megjelenési
lehetőségek bővítése volt a célja
az idén is megrendezett Székesfehérvári Civilnapnak. A Zichy
ligetbe kitelepült egyesületek
a bemutatkozáson túl színpadi
produkcióval is készültek a közönségnek.
Az Alba Dojo Egyesület különleges műsorával a különféle
harcművészeteket népszerűsítette a résztvevők körében: ,,Szeretnénk bevonni a közönséget, ezért
hoztunk tradicionális fegyvereket,
amiket a gyerekek is kipróbálhatnak.” – mondta el Rétlaki Gábor,
az Alba Dojo Egyesület elnöke.
A város polgármestere, Cser-Palkovics András lapunknak
elmondta, hogy a rendezvénynek
már sokéves hagyománya van, valamint a civilélet is nagy múltra
tekint vissza Fehérváron: „Ez egy
kis seregszemle, ahol bemutatkozhatnak az egyesületek, megmutathatják
magukat, azt, amivel foglalkoznak.
Egymást is jobban megismerhetik,
kialakulhatnak kapcsolatok, és jöhetnek új érdeklődők is.”

Fotó: Simon Erika

Szombaton ismét megrendezték városunkban a civilnapot, melyen több mint hatvan
egyesület, szervezet vett részt és mutatta be
tevékenységét az érdeklődőknek.

Nemcsak a felnőttek számára nyújtott kikapcsolódást a szombati nap, a gyerekeket mesével és koncerttel is szórakoztatták
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A magyar katonai vitézség jelképei
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Hadtörténelmünket bemutató kiállítás nyílik Fehérváron

Látrányi Viktória

A Szent István Király Múzeum
rendházépülete az Árpád-ház-program keretében újult meg és
bővült ki. A fejlesztésnek köszönhetően létrejött egy több mint
ezer négyzetméteres, szabályozott
hőmérsékletű és páratartalmú
kiállítótér, ami alkalmas exkluzív időszaki és állandó régészeti,
történeti, illetve képzőművészeti
kiállítások rendezésére.
Vargha Tamás emlékeztetett rá,
hogy a 2013-as kihelyezett kor
mányülésen merült fel az Árpádház-program gondolata, majd
2017-ben született az a kormánydöntés, mely szerint a 2022-es,
Árpád-házról szóló kiállítás Székesfehérváron valósuljon meg.
„A huszonegyedik századi múzeumi
tér kialakításához csaknem öt és fél
milliárd forintos támogatást biztosított a kormány. Ezt Székesfehérvár
városa száznyolcvankilencmillió
forinttal egészítette ki. Hosszú utat
tettünk meg, sok munkánk volt a
felújítás során és a nagyszabású
nyitókiállítással, amellyel méltó
módon emlékezhettünk Árpád-házi
királyainkra. Nem titkolt célunk, hogy
az épületben mindig legyen egy nagy,
reprezentatív, sok látogatót vonzó
kiállítás.” – fogalmazott Vargha
Tamás, hozzátéve, hogy a magyar
katonai vitézség jelképei megtes-

Fotó: Simon Erika

Újabb nagyszabású kiállításnak ad otthont a
Szent István Király Múzeum. A Hadtörténeti
Intézet és Múzeum időszaki kiállítása 2023
tavaszától a fehérvári intézmény új kiállító
terében, tizenhét teremben mutatja be a magyar hadtörténelem elmúlt évezredét. Mindezt
Székesfehérváron jelentette be Vargha Tamás,
városunk országgyűlési képviselője, Töll László ezredes, a HIM parancsnoka és Pokrovenszki
Krisztián múzeumigazgató.

Pénteken jelentették be, hogy jövőre újabb nagyszabású kiállítás nyílik a Szent István Király
Múzeumban

tesítik, élővé teszik a megmaradásunk érdekében vívott évszázados
harcainkat, és összekötnek bennünket vitéz elődeinkkel. – „Olyan
jelképek ezek, melyek segítségével közösségben érezhetjük magunkat a haza
mindenkori védelmezőivel. Ezekből a
tárgyakból nyújt a látogatók számára
egy rendkívüli válogatást a Hadtörténeti Múzeum páratlan gazdagságúnak
ígérkező új kiállítása.”
Töll László ezredes, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnoka
elmondta, hogy az időszaki kiállítás terveik szerint 2023 tavaszától
a székesfehérvári Szent István
Király Múzeum új kiállítóterében,
tizenhét helyiségben mutatja
majd be a magyar hadtörténelem
elmúlt évezredét a magyar katona

HORVÁTH SÍRKŐ
Gránit sírkövek
Mindenszentekre!

Kétszemélyes sírkő kompletten 550.000 Ft-ért.
Teljes kivitelezéssel, előleg nélkül, 10 év garanciával.
Időpont egyeztetésért hívja az alábbi telefonszámokat:
0622-200-363, 0620-9756-229, 0620-325-3391
Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.

(Érv.: 2022.09.30-ig, illetve a készlet erejéig!)

Horváth Sírkő

fegyverzete, felszerelése, illetve
a mindenkori magyar haderő
jelképei tükrében. Nem csak a
legnyilvánvalóbb külsőségekre
kell gondolnunk, mint például a
sűrűzsinóros huszáruniformis, az
uralkodói névjellel hímzett tarsoly
vagy a farkasfogas zászló! Jelképpé
válhat minden olyan tárgy, amely
a katonát szolgálata során körbevette: fegyver, felszerelés, viseleti
darab, használati tárgy vagy háborús emlék. Hiszen sajátos, csak a
magyarságra jellemző forma- és ízlésvilággal, díszítéssel találkozunk
a hódoltság korának hegyestőrein,
Mária Terézia huszártisztjeinek
nappal, holddal és csillagokkal
ékes fringiáin, Kossuth honvédjeinek tölténytáskáin, a nagy háború
propagandajelvényein, de még a
Ludovika Akadémia báli meghívóin és a tömeghadsereg korának
leszerelőzászlóin is.
Ugyanígy jelképnek minősül,
magyar sajátosságokat visel a
hazai tervezésű és készítésű fegyverzet, hiszen egyszerre tanúskodik hadmérnökeink ízléséről és
tudásáról, hadiiparunk és gyártáskultúránk jellegzetességeiről
Az idei évben a múzeum a
Prosperis Alba Kutatóközpont
közreműködésével felmérést
végzett a látogatók körében.
Több területre fókuszált a kutatás, azt is vizsgálták, hogy mely
kiállítások iránt mutatkozik a
legnagyobb érdeklődés.

és gyártói stílusáról: „A tárlaton
tematikus bontásban ismerhetik meg
a látogatók ezer év jellegzetes vagy
éppen különleges magyar fegyvereit,
amelyekkel a honfoglaló harcosoktól
napjaink honvédjéig a magyar katona
teljesítette szolgálatát, védte hazáját.
Megismerhetik a haderő és a katonai
szolgálat elsődleges jelképeit: a zászlókat, az egyenruhákat és a kitüntetéseket, amelyek az összetartozást és a
kiválóságot szimbolizálják. De a militáriák mellett megjelennek a katonák
mindennapjainak és ünnepnapjainak
tárgyi emlékei, dokumentumai is, tükrözve a különböző korszakok katonai
szimbólumrendszerét.” – összegezte
a tárlat tartalmi elemeit Töll László
parancsnok. Mint elárulta, a fehérvári kiállításon lesz több különleges darab is, amiket eddig nem
tudtak kiállítani. Példaként az
1941-ben a Szovjetuniótól visszakapott 1848-as zászlókat említette.
Pokrovenszki Krisztián, a Szent
István Király Múzeum igazgatója kiemelte, hogy a Királyok és
szentek – az Árpádok-kora című
kiállítás sikere is azt erősítette
meg, hogy a látogatóknak van
igényük és érdeklődésük történeti
és régészeti témájú kiállítások
iránt. Közel negyvennégyezren
tekintették meg az Árpád-ház
tárgyi emlékeit bemutató exkluzív
anyagot. Ez meghaladja a 2017es Seuso-kiállítás negyvenezres
látogatószámát.
„Óriási lehetőséget jelent az, hogy az
intézmény életének eddigi legnagyobb
felújítása valósulhatott meg a rendház
épületének rekonstrukciójával. Nem
titkolt célunk, hogy Székesfehérvár
egy új közösségi térrel is bővüljön.
Konferenciáknak, rendezvényeknek, beszélgetéseknek és számos
eseménynek adhat majd otthont a
látogatóközpont, ahol egy többkamerás közvetítőrendszert is kiépítünk.
A legmodernebb eszközök kerülnek
beszerzésre, amivel élő közvetítéseket
is megvalósíthatunk online felületeinken vagy a Fehérvár Televízióban.
Virtuális tárlatvezető alkalmazással
is rendelkezünk, és számos olyan
technológia áll rendelkezésünkre, ami
szükséges egy élményekben gazdag,
interaktív tárlathoz.” – tette hozzá
Pokrovenszki Krisztián.
„A történeti kiállítások iránt
érdeklődők aránya kiugróan
magas, a kérdőívet kitöltők háromnegyede szívesen látna ilyen
jellegű kiállítást.” – fogalmazott
Pokrovenszki Krisztián, a
Szent István Király Múzeum
igazgatója.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: Somos Zoltán • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs nyomdaigazgató • Terjesztő: Alba-Hír Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Égen, földön repülők

Somos Zoltán
Helikopterek, sugárhajtású, veterán, katonai
és polgári gépek – a Börgöndi Repülőnapot
soha nem látott érdeklődés mellett, idén már

2022.09.15.

huszonhetedik alkalommal szervezték meg
a városhoz közeli reptéren. Az elmúlt közel
három évtizedben a légiparádé az ország
egyik legnagyobb repülős eseményévé nőtte
ki magát.

A programot ebben az évben is kétfelé bontották a szervezők – a polgári repülés szerelmesei
ugyanúgy megtalálták a számításukat, mint a katonai gépek iránt érdeklődők
Szakács Gábor pilóta köszönti a délelőtti programra érkezőket. Az általa vezetett L-29 Delfin
típusú, sugárhajtású vadászgépen képezték régen a magyar vadászpilótákat, de ma már
alig van működőképes belőlük. Magyarországon csak ez az egy, amit most Börgöndön is
megcsodálhattunk.

Szilády Dezső (balra), az Albatrosz Repülőegyesület élén évtizedek óta szervezi a repülőnapot. A reptér tavaly óta elkészült új hangárja kapcsán Cser-Palkovics András, Fehérvár
polgármestere elmondta, hogy mindez az egyesület és az önkormányzat összefogása nélkül
nem jöhetett volna létre.
Sokan kifejezetten a nagy számban jelenlévő veterán gépek miatt látogattak ki Börgöndre

Az ejtőernyős ugrások soha nem hiányozhatnak a programból. Szerencsére ideálisak voltak
az időjárási körülmények, hogy a lehető leglátványosabb lehessen a műsor.

Az idei repülőnapra is több ezren látogattak el Börgöndre, de talán a legkisebbek élvezték leginkább a parádét és a találkozást a levegő hőseivel. Ilyenkor minden gyerek pilóta
szeretne lenni!

Közéleti hetilap
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A közönség által leginkább várt délutáni bemutatón a Magyar Honvédség Gripenje percek
alatt megérkezett Kecskemétről a börgöndi légtérbe, majd a pilótafülkében helyet foglaló
Majerik Máté főhadnagy infracsapdákkal és látványos manőverekkel tarkított műsorát
csodálhatták meg a nézők
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A Börgöndre érkezők számára nemcsak az égen látható show miatt volt emlékezetes a
repülőnap

A járművektől az egyenruhákig találkozhattak a látogatók a nem is olyan régi kor katonai
jellegzetességeivel

Fotók: Simon Erika

A bemutatók és a sétarepülések keretében folyamatosan rótta a köröket a közönségkedvenc
An-2-es és a Li-2-es repülőgép. Hosszú sorok vártak rá, hogy madártávlatból is megnézhessék Székesfehérvár környékét, kihasználva a repülőnap kínálta lehetőséget.

FEHÉRVÁR

Az ünnepélyes megnyitó résztvevői néma koszorúzással hajtottak fejet a székesfehérvári
repülés meghatározó alakjai előtt. Ahogy Vargha Tamás, városunk országgyűlési képviselője
fogalmazott: a repülőnap tisztelgés a százéves fehérvári repülés előtt.

Bár hivatalosan nem tartják nyilván a repülőnapok nézőszámait, az idei eseményen talán
minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés
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GASZTRONÓMIA

Sikeres volt a mangalicafesztivál

Vakler Lajos
A múlt hétvégén megrendezett Mangalica
fesztivál küldetése, hogy a termelőktől

közvetlenül kerüljön a kifogástalan minőségű
portéka a vásárlókhoz. Ezúttal is a legjobb
mangalicatenyésztőkkel és termékeikkel
találkozhattak a vendégek.

Fotók: Simon Erika

A mangalica nagysága éppen abban rejlik, hogy a legegyszerűbb ételektől a legmagasabb
igényekig képes kiszolgálni bárkit

Mangalicát azért kell enni, mert finom, és húsa a szervezetre előnyösebben hat, mint a
normál sertéshús

A mangalicatepertő is keresett termék, sokan esküsznek rá

Az illata sem rossz!

Agrárpéntek a Városház téren
Vakler Lajos

A velencei Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola képviselői rendszeresen
képviseltetik magukat a találkozón, hiszen céljuk, hogy népszerűsítsék a komoly szakmai jövőt
biztosító intézményt, amely Fejér
megyében komoly múlttal rendelkezik.
Az Agrárpéntek vendége volt
a Munka Gyümölcse Szociális
Szövetkezet is, mely a Fejér megyei
Alap községben működik. Fő
tevékenységük a száz százalékos
gyümölcslevek készítése, feldolgozása és forgalmazása. A közfoglalkoztatás alapjain szerveződött,
önkormányzati tagsággal, továbbá
nyolc magánemberrel létrejött
szövetkezet 2017 óta ad munkát a településen élő regisztrált
munkanélküli, hátrányos helyzetű
álláskeresőknek. Gyümölcsleveik
a környező települések és a helyi
lakosság által megtermelt gyümölcsökből készülnek.

Fotó: Simon Erika

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ebben
az évben is a Városház térre hirdette meg
hagyományos vásárát. A kamara meghívására
Fejér megyei őstermelők mutatkoztak be a
vásárlóknak olyan termékekkel, amelyek a
legkényesebb szakmai és fogyasztói igényeknek is megfeleltek.

Nagy érdeklődés kísérte az Agrárpéntek rendezvényét

A megyei agrárkamara munkatársai
ismét fontos üzenetet fogalmaztak
meg azzal, hogy segítettek előtérbe

helyezni a tudatos vásárlás fontosságát, a természetes anyagokból készült, környezettudatos, fenntartható

élet kialakítását elősegítő termékeket, a hazai termelők finomságait és
minőségi termékeit egyaránt.

Közéleti hetilap
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
LEBEGŐ HAJÓK

Gál Csaba

ISTEN VELEM
Isten velem kedves
a térdére ültet
és megtanít arra hogy
így lovagolnak a hölgyek
a hölgyek
jönnének éppen a fess katonák
de Isten elhallgat
nem mondja tovább
tanít egyedül is lennem
a térdeimen
azért mert jó
hogy nem igyekeztem
jónak lenni
amikor ott ültem
az ölében
csak játszottunk egész délután
és mesélt nekem este a sötétben
és nem féltem
Bakonyi István

Kürtőskalácsért indultunk útnak
a ZD 97-20 forgalmi rendszámú
S100-as bordó színű Skodával,
a tihanyi üdülőből Füredre.
Hátul ültünk hárman, mi gyerekek,
elől apu és anyu, valamin nevettek.
Bőgött a farmotor, délibáb remegett
előttünk messze, az aszfalt hullámzott,
jegenyék húztak el mellettünk.
Látjátok, de szép a Balaton!
– mutatott anyu jobb felé.
Fiatal volt és szép,
fejét is arra fordította, tekintetével
követte a látványt, amíg csak bírta.
Aztán egy szivárványt
néztünk sokáig,
ég és föld között lebegő
hajók vakító fehér vitorláit

BESZÉDES
tejfehér üvegpohárból
inni tűzpiros paradicsomlevet
édeni ártatlanság
téglavörös agyagedényből
inni vérvörös bort
pusztai lázadás
csontfehér kőedényből
inni borrá lett vizet
kánaáni józanság
rubinpiros kristálypohárból
inni száraz fehéret
beszédes szótlanság
falfehér porcelán csészéből
inni édes fehér tejet
ezeréves extázis

Balajthy Ferenc

TISZAVIRÁG
/”Lég ölén, víz körén
mindenütt vagyok,”../

(Weöres Sándor)

Három év vízben, - utána tiszavirág, Kérész lét, de egyszeri gyönyörű nász.
Hogy mit miért, soha nem lesz rá felelet,
Szállni kell, amíg a fény el nem temet!
Szőke Tisza felett őrült bál, és tánc ez,
Lombok közt a szél halál nótába kezd.
Domborded keblű évek oly messzi távol,
Fehér víztükör tudja csak, itt nász volt!
Kilenc hónap a magzatvízben, s utána
Kérész lét születhet, - várva a nászra.
Hogy mit miért, soha nem lesz rá felelet,
Szállni kell, amíg a fény el nem temet!

László Zsolt: Függőhíd a semmiben

S most itt az újabb könyv. Nyolc olyan összeállítás után, amelyek mindegyikében a vers uralkodott. Mindez megfordult, ugyanis a Függőhíd a semmiben
főleg prózát tartalmaz, ám itt is van néhány közbeiktatott lírai mű. Az alcím
szerint novelláskötet, de lehet, hogy a „kispróza” elnevezés pontosabb lenne,
ugyanis – legalábbis hagyományos értelemben – itt-ott inkább a karcolat vagy
az irodalmi jegyzet is megjelenik az írások sorában. Mindenesetre a „költő vagy
író?” kérdésre adott a válasz: is, is. És jól van ez így. Hiszen oly sok kortársra és
elődre is mondhatjuk ezt.
László Zsolt prózája mögött ott a gazdag valóság- és életismeret, a számos
önéletrajzi elem és élmény. S ugyanígy a keserű tapasztalatok, a nyersesség vagy
a szkepszis. Vagy éppen a kétkedés a jövőt illetően. Ez már érződik Előszó helyett… című előszavában is, melyben megfricskázza a megmondó embereket, az
ítészeket. Ez utóbbiak közé vagyok sorolható jómagam is, persze az itt leírtakat
nem veszem magamra…
A természetélményt épp úgy elénk tárja, mint a városban élő, de onnan
kiszakadni képes ember élményvilágát. Az Egy marék jegenye pedig gyönyörűen
mutatja be a nemzedékek szellemi és szeretetteljes kézfogását, a nagyapa és az
apa örökét. A tovább adandó erkölcsi értékrend fontosságát. A bölcs életelvek
örök értékeit. Szép befejezése így hangzik: „…Kérem, hogy válasszon csillagot
sorsának jeleként. Fiam rám néz, belemarkol a venyigébe. Apám, nekem még
nem kell megbánnom semmit. Már kiválasztottam a Vénuszt, a reményt.” Természetes hangon szól itt az író, némi líraisággal átszőve szövegét. Foglalkoztatja
a szabadság kérdése is, olyan értelemben, hogy a szabadság-szerelem kettősségét is megragadja. A szabadság rabjai olvasása közben eszembe jut egy Fenyvesi
Ottó-szöveg is. Nem véletlenül. Hiszen tágabb értelemben nemzedéktársak ők,
ha különböző élethelyzetekben is. Abban közösek, hogy újra tudják értelmezni
ezt a kiemelt fogalmat és annak jelentését.
Jellemzi László Zsolt szövegeit a tömörítés, a gyakran csupán néhány szavas
környezetrajz és narráció. Tartalmilag pedig az őszinteség, saját életének kitárulkozása. A valóság és a fikció sajátos viszonya, bár gyanítható az előbbi fölénye.
Másutt meg a részvét, az elesettekhez odaforduló humanista attitűdje, A Mikulás
segédje így lesz megráró mű, hiteles, érzelmekben gazdag alkotás. A cselekvő
szeretetet mutatja föl, akkor is, ha a hajléktalan főhős számára nincs igazi
megoldás. „..Gábort többé nem láttam, végleg elnyelte a tél démoni gyomra. A
szállingózó hóesésben másképp nyitottam ki a lépcsőház ajtaját, mert megváltoztak az idők ízei, és a Mikulás sem a régi már…”
Hasonlóképpen katartikus a Hallgatnak az angyalok, amelyben a lengyelek
katyni tragédiája a téma mozaikszerű feldolgozásban. A minden időben bűnös
és indokolatlan háború, a barbár pusztítás fölelevenítése itt is az egyén szemszöAz oldalt szerkesztette: Bakonyi István

géből történik meg torokszorító szépséggel. Ilyesfajta írásai a legérvényesebbek,
ezeken a helyeken az alkotó képzelet elemei is fontosak.
Másutt naplószerűen mesél el hétköznapi történeteket, önéletrajzi elemekkel.
Legyen szó Revák Istvánról vegy éppen egy cicáról… Aztán elvezet bennünket a közelmúlt világába, a létezett szocializmus idejébe is. A Méntelep némi
erotikával fűszerezett sztorija ilyen. A közügyekben (is) érdekelt szerző van itt
jelen. Megint másutt karcolatszerűen ír, pl. a Balatoni hekkben, ahol a kisember
csetlő-botló mozgása a jellemzők egyike. A tengeri halat idéző címben némi
szatirikus elemet is fölfedezhet az olvasó…
Egymáshoz kapcsolódnak az ünnep- és hétköznapok, vagy egy balatoni nyaralás kényszerű pillanatai. A felszabadultság érzését gyakran beárnyékolja valami, ebben a tekintetben az egyetlen igazi kivétel a megtalált társhoz, a másik
emberhez fűződő meghitt és biztos kapcsolat. Közvetve azt is sugallja ezáltal,
hogy a szétszabdalt világban egyedül az ilyen viszony vihet bennünket közel a
harmóniához. Vannak persze a kötetben üresjáratok is, a legtöbbször megjelenő
mélység pl. nem jellemzi a Ferdén görbület világát. Szerencsére azonban nem ez a
fő „csapásirány”, hanem az imént jelzett értékrend.
És vannak nagyobb lélegzetű, a hagyományosnak nevezhető novellisztikát
megtestesítő művek is. Az Átszervezés egy lélektelen hivatali gépezetet leplez le
a kirúgások láncolatának bemutatásával. Tömör társadalombírálat a meghatározhatatlan időben, vagyis bármikor és bárhol megtörténhetett. Más tekintetben
izgalmas az Angyal a háztetőn, amelyben széles tablót kapunk egy város életéről.
Konkrétan is megneveztetett Székesfehérvár, így beszűkültebb a világ, de a
megnevezés nélkül még általánosabb lenne. Ám kétségtelen, hogy így hangsúlyosabb az író lakóhelyéhez kötődése. A lokálpatriotizmusa. S tegyük hozzá:
az angyali jelenlét értékei hasonlóképpen. A középpontban egy beteg kislány,
Jázmin tragikus sorsával és angyallá változásával.
Nem szóltunk még a László Zsolt kisprózájában föllelhető hatásokról. Ő is
emlegeti előszavában Rejtőt, Örkényt, Moldovát, Tamási Áront. Érdekes névsor,
mind külön világ. A magam részéről az Örkény-hatást emelem ki, legfőképpen
az Egy szem barack kapcsán. Ez az „egy-két perces” novella igazi kis remekmű.
Az egyetlen épségben marad barack és gazdája sorsáról. Így ér véget: „…Már
nem volt semmilyen ötlete. Az asztal árnyékos közepéről kitolta a barackot
a perzselő hőségbe, az asztal másik felére, hogy hadd rohadjon tovább.” S a
humor A hentesnél című írásban is számottevő.
Írónk megveti az erőszakot, sajnálja, hogy elsilányultak az emberi kapcsolatok, és vágyik a szeretetre, keresi a kiutat. Hogy ne a semmiben függjenek
hídjaink. De azért várjuk tőle a verseket is!
(Vörösmarty Társaság, 2022.)
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Piknik a Salétrom utcában

Fotó: Simon Erika

Csapó Ramóna

Kivételes zenei estnek lehettek tanúi, akik pénteken a Feketehegy-szárazréti Közösségi
Házat választották kikapcsolódásul. Buch Tibor és a Horváth fivérek, Emi és Péter ezúttal két
olyan művészt invitáltak meg műsorukba, akik a saját műfajukban a legmagasabb szintet
képviselik. Vendégeikkel, Lőrincz Judittal, a varázslatos szopránnal és a fúvós hangszerek
mesterével, St. Martinnal felejthetetlen estével ajándékozták meg a nagyérdeműt.
V. L.

Második alkalommal népesült be
családokkal a Németh László Általános Iskola előtti tér. A gyerekek
kipróbálhatták a hordólovaglást,
megtudhatták, milyen a sajtlabirintus, valamint ördöglakattal tehették
próbára logikai gondolkodásukat.
Volt süteményosztás, és gyöngyöt is
fűzhettek a gyerkőcök és szüleik.

Tábla emlékeztet mostantól a Tulipános Óvoda homlokzatának megalkotójára, Lantos Ferencre. A képzőművész a hetvenes években álmodta meg azt a mintát, mely azóta ikonikussá
lett az épület homlokzatán. Annak érdekében, hogy a bonyhádi zománcgyárban készült stilizált, kék-fehér tulipánok alkotóját, Lantos Ferencet is minél többen megismerjék, a Fördős
testvérek emléktáblát állíttattak az intézmény Várkörút felőli oldalára.
Sz. M. B.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

Aki miatt tulipánosnak hívjuk az óvodát

Arcfestés, fajátékok és kézműves foglalkozások várták a családokat szombat délután a
Salétrom utcában. Mindezek mellett színpadi
produkciók nyújtottak igazi kikapcsolódást a
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A tavalyi sikeren felbuzdulva a
szervezők idén is igyekeztek egy
jó hangulatú pikniket életre hívni,
amely mindenkinek igazi feltöltődést kínált: ,,A cél az volt, hogy a
járvány utáni, felszabadult időszakban
próbáljuk meg újra összehozni azokat
a közösségeket, amelyek az elmúlt két
évben kissé szétzilálódtak. Szerettük
volna a családokat egy olyan délutánra
hívni, ahol tudnak beszélgetni egymással, a mindennapok problémáiból,
nehézségeiből kiléphetnek, és néhány
felszabadult órát tölthetnek együtt
gyermekeikkel.” – mondta el lapunknak Molnár Tamás, a városrész
önkormányzati képviselője.

A színpadi programokból sem volt hiány a délután folyamán, a látogatók a Hímzett Igricek
népi meséjét hallgathatták meg, ezt követően Kádár Szabolcs János nagysikerű operett- és
retróslágerekkel énekeltette meg a közönséget

Bemutatták Burján Zsigmond új filmjét Országos tudományos versenyt hirdettek
Vakler Lajos
Szombaton este ünnepélyes keretek között
mutatták be munkatársunk, Burján Zsigmond
Szétszakítva című filmjét a Feketehegyszárazréti Kultúrudvarban.

Fotó: Simon Erika

A Csak még egyszer előre! című háborús filmballada folytatásaként elkészült
alkotás a Magyar Királyi Székesfehérvári 17. Honvéd Gyalogezred frontról

Fotó: Nick Risinger

Burján Zsigmond köszönetet mondott a
segítségért, ami lehetővé tette, hogy elkészüljön a Szétszakítva című film

2022. szept. 15-21.

hazatért katonáinak sorsát mutatja be
az 1918. és 1920. közötti időszakban,
az őszirózsás forradalomtól a román
megszálláson át a trianoni döntésig.
Köszöntőjében Cser-Palkovics András
polgármester hangsúlyozta: a hiánypótló alkotás egy vészterhes időszak
történéseit mutatja be, egyben tiszteleg a nemzeti sorstragédiát megélő
emberek előtt.
A film 1959 októberéből indul vissza
a múltba. A kórházban fekvő, végső
búcsúra készülő Sipos Gyula ezredes,
a 17-esek parancsnoka emlékeiből azt
az időszakot idézi meg, amikor ezredének életben maradt katonáival együtt
helyüket, kapcsolódási pontjaikat
szeretnék meglelni a polgári létben.
A film alkotói attitűdje tisztelgés az
elődök előtt, üzenet a mának és a holnapnak. Burján Zsigmond története a
trianoni békediktátum megszületésénél
ér véget, mi pedig reménykedünk, hogy
folytatása következik.

Szabó Miklós Bence
Tudományos versenyt hirdetett a Harman
Becker Kft. az Óbudai Egyetemmel és az önkormányzattal együttműködve. A selejtezőket
követően október végén mindössze huszonnégy óra leforgása alatt kell majd a négyfős
középiskolás csapatoknak megoldaniuk technológiai problémákat. A vetélkedő díjazása
is egyedi: a feladatok elvégzésével virtuális
valutát kereshetnek a résztvevők.

A tudományos versenyre az ország
minden szegletéből várják a 9-13.
évfolyamos, négyfős, középiskolás csapatok jelentkezését – első
körben egy selejtezőre – melyre október kilencedikéig lehet
jelentkezni online formában, a
program weboldalán keresztül egy
kisfilmmel, mely a csapat környezetében található problémát és
annak megoldását kell bemutassa.
Ezt egy október 28-án tartandó

huszonnégy órás döntő követi.
„Egy technológiai problémát kapnak
majd a versenyzők, ezt kell megoldaniuk a rendelkezésre álló eszközökkel.
Erre huszonnégy óra áll majd rendelkezésre. Nagy kihívás lesz számukra
szellemileg, szakmailag és műszakilag
egyaránt!” – mondta el a versenyről
Németh Tibor, a Harman Becker
Kft. oktatási menedzsere.
A Harman Hackathon díjazása
is egyedi lesz, hiszen nemcsak
a helyezettek, de szinte minden
döntőbe jutó csapat nyeremén�nyel térhet haza. A verseny során
a csapatok munkájukért virtuális
valutában fizetséget is kapnak
a zsűritől – ebből tudják a vetélkedő végén megvásárolni azokat
a Harman-termékeket, melyek
számukra hasznosnak bizonyulnak. A legjobban teljesítő csapat
pedig egy londoni tanulmányúttal
gazdagodik.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az anyagiak területén előrelépés várható: nagyobb jövedelem
szorgalommal, kitartással és megfelelő diplomáciával érhető el.
Ugye tudod, hogy a főnökkel nem tanácsos összekapni? Tüzes
születési jegyed időnként túlságosan igazmondóvá tesz. Ne feledd, hogy lobbanékonyság helyett az okos taktika célravezetőbb!

Egy korábbi munkád gyümölcse most érik be, így
az anyagi helyzeted jelentősen javul. Örömödben az
élet más területeit is rózsaszínben látod. Lehetőséged
nyílik régen vágyott dolgok beszerzésére, de akár egy
utazás is szóba jöhet!

A megszokottnál nagyobb lendülettel cselekszel, vonzerőd is
növekszik. Lesznek olyan pillanatok, amikor előnyöd származik
abból, hogy megcsodálnak. Házastársaddal, pároddal felemás
helyzet alakulhat ki, mivel túlságosan vehemensen képviseled az
érdekeidet. Engedékenyebb stílussal többre jutsz!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Eljött a dolgos hétköznapok ideje. Váratlanul esnek a nyakadba a
tennivalók, de amint elfogadod a kihívásokat, máris a hasznodra
válnak! Leginkább az anyagiak területén érzed a változást. A
nagyobb jövedelem azonban nem jelenti azt, hogy azonnal el is
kéne mindent költeni!

Házastársad, partnered szinte minden szavadra figyel,
és elsősorban az általad jónak tartott dolgokat fogadja
el. Ez rendkívül kellemes, vitamentes időszakot hoz.
Amennyiben találsz kedvedre való tanfolyamot, képzést, iratkozz be, mert nagy hasznát fogod venni!

Te vagy a hónap ünnepeltje, érzed is a pezsgést és az energiát. Ragadj meg minden érdekes, figyelemre méltó lehetőséget! Fizikai
és érzelmi energiád is növekszik, így érdemes lenne új mozgásformát kipróbálnod! Anyagiak terén meglehetősen változékony a
hónap, ezért nem ártana kicsit tartalékolni!

Közéleti hetilap
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Zene

A kulturális örökség napjai
Szeptember harmadik hétvégéjén, a kulturális örökség napjain Székesfehérváron is
számos érdekes program vár az érdeklődőkre, akik hallhatnak a bazilika felújításáról,
bejárhatják a Hiemer-házat és a megyei
levéltár épületét, vezetett sétát tehetnek a
belvárosban és a Rác utcában, de megismerkedhetnek a Barátság mozi történetével is.
A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér
Megyei Levéltára szombaton várja a
látogatókat 10 órától 17 óráig. Megtekinthető lesz egy igen érdekes
kiállítás is: az 1984–85-ös országos település-fényképezési akció
keretében született fotográfiákat és
a korszakot idéző kisebb enteriőröket láthat a közönség az egykori
nőnevelő intézet kápolnájában.
Állandó helyszín a szerb ortodox
templom is a Rác utcában. A
templomban mindkét napon igény
szerint épületbemutatót tartanak.
Szombaton este fél hatkor Vukovits
Koszta, a Szentendrei Szerb Egyházmegyei Múzeum igazgatója tart
előadást a szerb egyházról, vasárnap pedig ugyanebben az időpontban a Vox Mirabilis Kamarakórus
koncertjét élvezheti a hallgatóság a
templomban.

A Szent István Király Múzeum
kiállítóhelyei ezen a hétvégén ingyenesen látogathatók! Szombaton
délután a Rác utcában lesz Csutiné
Schleer Erzsébet által vezetett séta,
vasárnap pedig az Országalmától
indulva Váczi Márk történész-
városkutatóval fedezhetjük fel a
Csitáry-éra épületeit a belvárosban.
A Városi Képtár–Deák-gyűjteményben Dományi Virág művészet
történész előadását szombaton
hallhatják az érdeklődők, vasárnap
a Csók István Képtárban pedig egy,
a székesfehérvári épületekről szóló
beszélgetésen vehetnek részt.
Minden bizonnyal az egyik legkeresettebb helyszín lesz az újra
megnyitott Szent István-székesegyház. Szombaton 10 órától 13 óráig
óránként indulnak majd vezetések
a bazilikában.
Vasárnap megnyitja kapuit a
látogatók előtt a fehérvári belváros
egyik gyöngyszeme, a Hiemer-ház
is: 10 és 14 órakor indul vezetett bejárás az épületben. Szintén előzetes
regisztráció után lesz látogatható
a Barátság mozi, ahol a nézők –
maximum tizenöt fő – ezúttal a
vászon mögé is bekukkanthatnak!

Kezdődik az Ars Sacra Fesztivál!
Kamaramuzsika, kórushangverseny, irodalmi
est, kiállítás és ismeretterjesztő előadás szerepel a szeptember 17-én kezdődő Ars Sacra
Fesztivál székesfehérvári eseményei között.
A XVI. Ars Sacra Fesztivált a
hagyományok szerint szeptember
harmadik hetében, idén 17-e és
25-e között rendezik meg. De már
16-án megnyílik Balás Benedek
grafikusművész Inspiratio – Bibliai
illusztrációk című kiállítása a Szent
István Hitoktatási és Művelődési
Házban.
A Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeumban szeptember 17-én,
szombaton 18 órakor Fény és erő
címmel folytatódik a Zene-szó ka-

Környezet

marakoncert-sorozat az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar művészeinek
előadásában. Vasárnap 18 órakor
kezdődik a székesfehérvári Primavera Kórus hangversenye a maroshegyi Szent Kristóf-templomban.
Az Egyházmegyei Látogatóközpontban szeptember 20-án, kedden
folytatódik a Zarándoklatok és Székesfehérvár című sorozat. Az Ars
Sacra Fesztivál fehérvári programjai szeptember 22-én, csütörtökön
18.30-kor egy különleges előadással, Hirtling István színművész és
Mészáros Tibor irodalomtörténész
Éltem egyszer én… Márai és a vers
című Márai-estjével zárulnak az
Egyházmegyei Múzeum udvarán.

A kulisszák mögött

Mobilitási hét Fehérváron

A környezetbarát és fenntartható városi
közlekedést hangsúlyozza az Európai
Mobilitási Hét, melyhez idén is izgalmas
programsorozattal csatlakozik Székesfehérvár városa szeptember 16-a és 22-e között.

Szeptember 16-án délelőtt az óvodásokat és az iskolásokat szólítják
meg. A legkisebbek 10 órától
gyülekezhetnek a Németh László
Általános Iskola előtt, hogy 10.30tól kismotorjaikkal, biciklijeikkel,
rollereikkel bevehessék a Gáz utca
lezárt szakaszát. 10 és 13 óra között
a Salétrom utca is a gyerekeké lesz:
megismerkedhetnek a szelektív
hulladékgyűjtéssel, találkozhatnak
a Depónia Kft. kabalafigurájával,
Gyűjtivel, és a Gaja Környezetvédő
Egyesület is izgalmas játékokkal,
napelemeseszköz-bemutatóval
várja őket. 18.30-kor nyílik meg
a Székesfehérvári Közösségi és

Kulturális Központ Fürdő sori
épületében a Circular design című
kiállítás, ahol ökoruhákkal, táskákkal, textilekkel, kerámiákkal,
bútorokkal ismerkedhetnek meg
az érdeklődők Papp Anett textiltervező iparművész vezetésével. 21
óráig Molinók újragondolva címmel
használt molinókból közös kollázskészítő workshopot tartanak.
A KAMU összművészeti csoport
pénteken 19 órától jelentkezik slam
poetry-vel és játékfilmvetítéssel, 20
órától a Hajnal Mozgástértársulat
tűztánc-bemutatója várja a látogatókat. 21 órától a Crescendo Selecta
koncertje zárja az estet.
Szeptember 16. és 18. között Székesfehérvárra látogat a Petőfi-busz,
a Petőfi Irodalmi Múzeum új utazó
tárlata. Az Átröpűlök hosszában
hazámon című vándorkiállítást Petőfi Sándor születésének kétszáza-

dik évfordulója alkalmából hozták
létre – Fehérvár lesz a nyitóállomás.
Vasárnap a belvárosban folytatódnak a mobilitási hét programjai. 9
és 18 óra között a Rákóczi utca és
a Vár körút lezárt szakaszán Menő
jövő címmel az elektromos járművek napjára várja az érdeklődőket
az SZKKK és a társszervező Jövő
Mobilitása Szövetség. Láthatjuk és
tesztvezetésen ki is próbálhatjuk
az elektromos autókat, valamint
többféle kétkerekű járművet. 15
órától a Prohászka ligetben Belvárosi pikniket tartanak kerékpáros
bemutatókkal, környezettudatos
foglalkozásokkal, családi programokkal. Az SZKKK és a Magyar
Kerékpárosklub Bringázz, Fehérvár! elnevezésű kerékpáros felvonulása 14 órakor indul a Haleszból, és
várhatóan 15 órakor érkezik meg a
Prohászka ligetbe.

Szétszakítva:
beszélgetés a filmről
Ahogy lapunk tizenkettedik oldalán
olvashatják, bemutatták kollégánk, Burján
Zsigmond rendezésében a Szétszakítva című
filmet. A Vörösmarty Társaság a rendező
legújabb és korábbi filmjével kapcsolatos
beszélgetést szervez.
A Szétszakítva előtt a Csak még
egyszer előre! című filmnek is forgatókönyvírója és rendezője volt
Burján Zsigmond. E két alkotás
lesz a témája a Vörösmarty Társaság szervezésében zajló beszélgetésnek, melyen az alkotók mesélnek a filmekről. A rendezőn kívül
Tűzkő Sándor, Balogh Mihály és
Szigethi Panni színészek, valamint
Szamosi Mariann rendezőas�szisztens lesznek Bobory Zoltán
vendégei.
A beszélgetést a Titkok Házában
rendezik szeptember 16-án 17
órától.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Rendkívül kreatívan hasznosítod a baráti kapcsolataidat,
éppen ezért meglepő helyekről érkezhet támogatás.
Elképzelhető, hogy otthonváltás előtt állsz. Sok munkád
lesz vele, de megéri, mivel minden az elképzeléseid
szerint alakul!

Erősnek, egészségesnek és hatékonynak érzed
magad. Ha vannak külföldi kapcsolataid vagy munkáid, akkor most ideje ezekre összpontosítanod! Az
életed egy területén most valami lezárul, de az új
kihívás már a kapuban van.

Megnövekszik a vonzerőd, szinte nem lesz ember, aki ne
nyilatkozna rólad dicsérően. Bővül az ismeretségi köröd,
szinte semmit sem kell tenned, hogy új barátokat, segítőket, csodálókat találj. A párkapcsolatodban ugyanakkor vár
rád néhány összezördülés, de ezek gyorsan megoldódnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Elsősorban szellemi tevékenységek várnak rád ebben az
időszakban. Közeledik a születésnapod is, ennek megfelelően érzed, hogy szinte kitágul körülötted a világ. Most
megcsillogtathatod diplomáciai érzékedet! A szerelemben egyszer a fellegekben jársz, máskor búskomor leszel.

Minden figyelmedet az otthonodra fordítod, és a
gyakorlati dolgok megoldásával foglalkozol. Lehet
ez egy kisebb átrendezés vagy valamilyen felújítás,
a lényeg, hogy tervszerűen haladj! Kapkodásra
nincs okod!

A Jupiter és a Szaturnusz a segítségedre vannak. Mivel ezek
lassú égitestek, van alkalmad megtapasztalni a jótékony
hatásukat. Olyan hetek jönnek, amikor emberileg épülsz,
közben pedig mások is sokkal nagyobb megbecsüléssel
néznek rád.
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Veni, Vidi, vici
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Vakler Lajos

A főszervező az a Németh János
volt, aki idestova negyven esztendeje szolgálja szeretett klubját, és
jelenleg az utánpótlás technikai
vezetője: „Egy éve volt a Videoton
nyolcvanéves, a második hely megszerzése pedig negyvenöt esztendeje
történt. Tavaly a koronavírus-járvány
miatt nem tudtuk megtartani ezt a
találkozót, én azóta lázban égek, hogy
összehozzam ezt a világverő csapatot.
Végre sikerült, itt volt az ideje, hogy
hivatalosan is megünnepeljük a két
évfordulót!”
A találkozó vendégeként köszönthettük Fister Ferencet, a népszerű
„Ficerét”, aki bár Budapesten,
a Vasasban ért el fantasztikus
sikereket, de a hőskorszakban,
1959-től 1963-ig a piros-kék mezt
is viselte: „Amikor a székesfehérvári
Petőfi feloszlott, akkor kerültünk át
a Vadásztölténygyári Vasashoz, a
későbbi Videotonhoz. Én ott kezdtem
futballozni az NB II-ben. Nagyon jó
érzés találkozni a régiekkel! Tímár
Misit nem is emlékszem, mikor láttam
utoljára, pedig nagyon sok szép emlékünk van!”
Tímár Mihály hálóőrként tett sokat
azért, hogy a VT Vasas, azaz a
későbbi Videoton, meghatározó
csapattá nője ki magát: „1959-ben
kerültem a csapathoz. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy több
generációval játszhattam együtt. Most
én vagyok a csapat doyenje. Először
az NB II-ben, aztán az NB I/B-ben
szolgáltam a csapatot, majd 1967-ben
– Fehérvár történetében először –
felkerültünk az NB I-be, és ott is tagja
lehettem a piros-kék együttesnek. A
szezont végigjátszottam, aztán sajnos
kiestünk, de nem feledem, hogy olyan
világklasszisok ellen játszhattam, mint
Albert Flóri, Bene Feri, Göröcs Titi
és a többiek. Miután kiestünk, abba
akartam hagyni a játékot, de felkértek,
hogy folytassam még egy évig, így
ott voltam a pályán, amikor 69-ben
bajnokcsapatként visszakerültünk az
első osztályba. Örülök, hogy a gyerekekkel, akik most itt vannak, újra
találkozhatok! Elsodort bennünket az
élet, de most újra együtt lehetünk.”
Karsai László minden idők egyik
legjobb középpályása volt Fehérváron. A remek irányítói vénával
megáldott „Sunyi” egyik alapembere volt a bajnoki ezüstérmes
csapatnak: „1976-ban ezüstérmesek
lettünk, de nem rajtunk múlott, hogy
nem lettünk bajnokok. Aztán jött az
új generáció: Csongrádi Feriék, Májer
Laliék, akik folytatták ezt a tradíciót.
Az ezüstérem ma is fáj, mert ha valaki
elindul egy bajnokságban, semmi
más célja nem lehet, csak a győzelem,

Fotó: Simon Erika

A Videoton labdarúgó-együttesének legendái
népesítették be szombaton a MOL Fehérvár
FC múzeumát. A találkozó apropója, hogy az
elmúlt évben két fontos évfordulója is volt a
fehérvári futballnak.

A hetvenes évek közepének csapata alapozta meg a későbbi sikereket

hogy bajnok legyen! Mi jól haladtunk
efelé 1974-től 1976-ig, de a sors és
egy játékvezető, illetve az MLSZ nem
engedte meg, hogy bajnokok legyünk.
Mi vidékiek voltunk, a Fradi pedig
régen nyert bajnokságot.”
Fejes Gábor volt az első fehérvári
válogatott labdarúgó. A szigorú
beállós egy legendás időszakban
mutatkozhatott be a nemzeti
színekben: „Jó érzés találkozni a
régiekkel, annál is inkább, mert a mi
akkori eredményeink alapozták meg
a Videoton későbbi sikereit. Összetartó csapat voltunk: a meccsek után
leültünk egy vendéglőben, és számot
vetettünk, hogy mi történt a mérkőzésen. Jó barátok voltunk, így bátran
elmondhattuk egymásnak, hogy mi
tetszett, illetve mi nem tetszett az
adott mérkőzésen.”
Nagy III. Jánost, azaz „Gúnárt”
válogatott szélsőhátvédként
tisztelték az ellenfelek gyorsasága
és letisztult játéka miatt: „Szomorú
szívvel tölt el minden játékost, aki
játszott azon a Fradi elleni mérkőzésen, hogy elvették tőlünk a bajnoki
címet. Nagyon jó csapat voltunk, és
máig nem feledem, hogy egy szabályos gólunkat nem adták meg, majd
Müncz játékvezető kiállította Májer
Lalit. Egyébként még maradtam volna
Fehérváron, de úgy alakult a helyzet,
hogy el kellett mennem. Ennek ellenére teljesnek érzem a pályafutásomat!”
Tiber László ma is a futballbarátok kedvence: „A stadion másik
oldalán volt a székesfehérvári Spartacus-pálya, és én attól száz méterre
laktam. Ide kötődik a fiatalságom.
Talán nem járunk messze a valóságtól, ha kijelentjük, hogy a hetvenes
évek közepének csapata rakta le a ké-

sőbbi UEFA-csapat alapjait. Nagyon
jó érzés találkozni a régiekkel, mert
ez is azt mutatja, hogy megvagyunk,
élünk!”
Kovács József, az eleganciájáról
ismert söprögető, aki a válogatottban és az ezüstérmes olimpiai
csapatban is szerepelt középpályásként, örömmel tett eleget a
meghívásnak: „Amikor az 1972-es
müncheni olimpián ezüstérmet
szereztünk, azt mindenki nagy kudarcnak érezte, mert aranyérmet vártak
tőlünk. De hát ahogy mindent, ezt is
megszépíti az idő, így aztán ötven év
távlatából hiszem, hogy megsüvege
lendő a dobogó második foka is! A
bajnoki ezüst viszont szomorú emlék,
mert abban az évben magasan mi
voltunk a legjobb csapat, és megérdemeltük volna a bajnoki címet. Sajnos
olyan nagy volt az ellentét a főváros
és a vidék között, hogy azt a bajnokságot hatalmi szóval a Fradinak kellett
megnyernie, és nem a pályán dőlt el
az eredmény, hanem fönt, az irányítók
kezében. Sajnos ritkán találkozom a
régi csapattársakkal, úgyhogy nagy
örömmel jöttem, hiszen van olyan
csapattársam, akit már negyven éve
nem láttam!”
Burka Imre, a dupla tüdejű középpályás egy olyan időszak tanúja,
ami alapja a jelen piros-kék sikereinek is: „Azért jöttem el, hogy végre
láthassam a régi csapatot. A maiakat
megnézhetem a tévében is, de velük
nagyon ritkán találkozom. Nagyon
jó volt ebben a csapatban játszani!
Az én erényem az volt, hogy sokat
tudtam futni. Fontos, hogy emberileg
is nagyon jó közösséget alkottunk,
szerettük egymást, és ez meghozta az
eredményeket is.”

Kuti László fiatal tehetségként
érkezett Fehérvárra, és megjárva
a ranglétrát, tagja lett az ezüstérmes gárdának: „Mindig szívesen
emlékezem a múltra, mert annak
ellenére, hogy lehetett volna jobb is a
pályafutásom, nagyon sok élménnyel
gazdagodtam! A Videotonban sikerült
eltöltenem öt remek évet, itt lettem
NB I-es labdarúgó. Minden évben egy
lépcsőt léptem: Szőke Miki bácsinál az
ifjúsági csapatban játszottam, Németh
Lajos bácsinál a tartalékban, tizen
nyolc évesen pedig az első csapathoz
kerültem Kovács Feri bácsi edzősége
alatt. Nagyon örülök, hogy újra láthatom a régi csapattársaimat, hiszen
annak idején nagyon sokat tanultam
tőlük. Mondhatom, hogy az ő segítségüknek köszönhetően nőttem fel!”
Szabó Józsefet csak nemrégiben taszította le a minden idők legeredményesebb Vidi-futballistája trónjáról Nikolics Nemanja, de soha
nem feledjük, hogy gólkirály volt
itthon, majd az UEFA-kupa-menetelés során is: „1977-ben jöttem
Fehérvárra Dorogról, és álmomban
sem gondoltam volna, hogy egyszer
majd UEFA-kupa-döntőt fogok játszani. Nagyon jó közösség volt a miénk,
gyorsan befogadtak a srácok, igaz,
talán szerencsém is volt, hiszen ahogy
idekerültem, az első évben tizenhét
gólt lőttem. Az UEFA-menetelés örök
emlék: gólkirály lettem, a Paris Saint
Germainnek lőtt négy gólomat pedig
talán ma is emlegetik! Akkor összejött
minden, de később is sikerült eredményesnek maradnom. Már negyvenöt
éve Fehérváron élek, most is kijárok a
mérkőzésekre, emellett a múzeumban
tárlatvezetéssel foglalkozom, így ma is
ezer szállal kötődöm a Videotonhoz.”
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Szülés utáni visszatérés

Somos Zoltán
Kedden megkezdődött az öttusa Európa-bajnokság Székesfehérváron. Az első nap során
negyedik helyen végzett az Alekszejev Tamara,
Bauer Blanka kettős a női váltók versenyében,
a férfiaknál pedig hatodik helyen ért célba
a Gyurka Márk Manó és Tamás József alkotta
páros.

második lövészetével a svájci elé
került, a britet pedig az utolsó
körben lehagyta, így negyedikként
ért célba. A litvánok lettek az
Európa-bajnokok.
„Nagyon jól éreztem magam, a vis�szatérésem óta versenyről versenyre
javulok, ez most is látszott a futáson és a lövészeten is. Nem voltak
mély- és csúcspontjaim ezen a napon,
folyamatosan teljesítettem. Örülök
a javuló tendenciának!” – értékelt
Alekszejev Tamara.
A férfiaknál is volt fehérvári a
csapatban, a Volán Fehérvár
versenyzője, Tamás József. Tíz

kettős kezdte meg a küzdelmeket, Tamásék végig a középmezőnyben voltak. A zárószámban
minden váltótagnak háromszor
hatszáz métert kellett futnia és két
lövősorozatot teljesítenie a lehető
leggyorsabban. A rajtot a magyarok a hetedik helyen várták, Tamás
ugyanebben a pozícióban váltotta
Gyurkát, aki aztán egy helyet javított. A versenyt Csehország nyerte.
A folytatásban selejtezők és elődöntők következnek az Európa-
bajnokságon. Vasárnap lesz a férfi
és a női döntő. A Volán Fehérvárt
Demeter Bence képviseli.

Fotók: Bácskai Gergely

Az Európa-bajnokságon tért vissza
gyermeke januári születése után a
fehérvári Alekszejev Tamara, aki
főleg a vívásával volt elégedett.
Az első tusa után hatodik helyen
álltak Bauerrel. Ezután következett

az úszás, amivel összesítésben a
negyedik helyre léptek előre. A
Bregyó közi Regionális Atlétikai
Központban előbb a lovaglás,
majd a bónuszvívás következett a
kombinált szám előtt. A lovaspályán Bauer hibátlanul, a csapatban
korábban vb- és Eb-aranyérmes
Alekszejev Tamara egy akadályveréssel ment végig. A lövészettel
kombinált futásnak ötödikként
vágott neki a hazai páros. Elsőként
Alekszejev teljesítette a távot,
hatodik helyen váltotta őt Bauer,
aki előbb felzárkózott az előtte
futókra, majd a nagyon jól sikerült
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Elégedett volt formájával Alekszejev Tamara

A fiatal Tamás József is megmutathatta magát a hazai közönségnek

Két másodpercen múlt
Emlékezetes körülmények között született
döntetlen a női kézilabda-bajnokság Fejér
megyei rangadóján. Már-már győztesnek tűnt
a fehérvári csapat, de a Dunaújvárosnak – szó
szerint – volt még egy dobása…

Fotó: Kiss László

Fiatal kerettel vágott neki ennek a
szezonnak az Alba Fehérvár KC,
és ennek biztos lesznek olykor „tanulópénz-jellegű” következményei.
Persze a fiatalság lehet előny is: a
nyitófordulóban, Debrecenben elszenvedett sima vereséget például
nem lelkizte túl a társaság.
A Dunaújváros ellen a Köfém-
csarnokban – főleg a második

félidőben – megvolt az a lendület,
ami kell a kiegyenlített meccsek
megnyeréséhez. A szünetben még
a vendégek vezettek, de a hét
gólig jutó Stošić és társai fordítottak, és volt, hogy már néggyel
vezettek. Igaz, a hajrára talán
elfáradtak, és voltak hátrányban
is, az utolsó másodpercekben
lőtt góllal mégis nyerésre álltak.
Csakhogy a Dunaújvárosnak volt
még egy válasza: Farkas Johanna
majdnem félpályáról lőtt óriási
gólt, ezzel kialakítva a 26-26-os
végeredményt. Két másodperc
volt hátra, ennyin múlt, hogy
nincs meg az első fehérvéri győzelem a szezonban.

A fehérvári Varga Emőke két gólt szerzett a Dunaújváros ellen

Somos Zoltán
Egyedülálló módon a férfi és a női röplabdabajnokság legmagasabb osztályában is lesz
csapata a MÁV Előrének. A fehérvári klubnál
zajló építkezés újabb állomása lehet a nagy
kihívást jelentő, hamarosan kezdődő szezon.

A MÁV Előre vezetői néhány éve
fogalmazták meg a célt, hogy neves műhelyekkel együttműködve
magas szintre emeljék a röplabda-utánpótlást a régióban. Hosszú
még az út, de most jogos a büszkeség, hogy a női és férfi szakág is a
legmagasabb osztályba jutott!
„Mind a női, mind a férficsapat
sarokkövét képezi a stratégiánknak,

hiszen az utánpótlást szeretnénk
világszínvonalúvá tenni, ehhez pedig
elengedhetetlen, hogy a felnőtt csapataink a legjobbak között harcoljanak,
lehetőség szerint beépítve az általunk
nevelt játékosokat.” – fogalmazott
a szezonnyitó sajtótájékoztatón
Tálos Péter klubelnök.
A célok eltérőek a női és a férfi
együttesnél, hiszen a női liga
erősebb Magyarországon. Nagy
Fanni csapatának elsődlegesen a
megragadás lehet a célja az Extra
ligában. A Dávid Zoltán edzette
férficsapat – szintén sok fiatallal
és albán válogatott igazolásokkal – ennél talán merészebben is
tervezhet.

Fotó: fehervarvolley.hu

Somos Zoltán

A legmagasabb szinten

A klubelnök büszkén mutatja az új mezt, amit az Extraligában viselhetnek a fehérvári röpisek
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08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
M.vez.: Kiss György
Hírszerk.: Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati ismeretek
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi percek
Vendég: Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Gemeiner Lajos
és Kiss György
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: Szollár- Kaczur
Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka
Vendég: Pál Loránd, Kalmár
Ádám és Buda Andrea
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége: műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek, programajánló
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Hírszerkesztő:
Varga Zalán
09.10 Az egészség
hullámhosszán
Vendég: Supliczné
Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk
az ASKA menhelyén
élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan!
Vendég: Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig
Vendég: Kiss György
14.10 Zeneturmix
Műsorvezető: Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
M.vez.: Schéda Zoltán
Hírszerk.: Germán Márton
09.10 Autófitnesz
Vendég: Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek Magyarország történelméről, az
Árpád-házi királyok életéről
12.10 Ebédidő
13.10 Illemtan
Vendég: Óber László
14.10 Krízishelyzet
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések –
Fejér megyei kastélyok
és arisztokraták
Vendég: dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Czenczi Anikó ügyvéd
Műsorvezető: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
M.vez.: Schéda Zoltán
Hírszerk.: Germán Márton
09.10 Munkaügyek
Vendég: Pajtók-Vizsolyi
Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat
Vendég: Puska József
14.10 Élelmiszer-biztonsági
és állategészségügyi
magazinműsor
Vendég: Sziebert Gergely
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő: Varga Zalán
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka
Vendég: Gombaszögi Attila
17.10 Beszéljünk róla!
Vendég: Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes
Vendég: Antal Vali
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
16.10 Szuvenír
Vendég: Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta
a Szabad Színházzal
18.00 Nézőpontok
Vendég: Vacsi Viola
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
M.vez.: Schéda Zoltán
Hírszerk.: Germán Márton
09.10 Állati dolgok
Vendég: Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház
Vendég: Egyed Attila
12.10 Ebédidő
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek
Vendég: Ábrahám Csaba
17.10 Gyógynövények világa
Vendég: Lencsés Rita
18.00 Zöldellő utakon
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő: Varga Zalán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Katalin
12.10 Ebédidő
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Varga Zalán
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Helló, péntek!
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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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Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Kultúrkorzó 2015
Paletta magazin
Híradó – ismétlés
Úton
XVII. Aranybulla
Művészeti Fesztivál
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Erdélyi Teréz
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
Hol volt, hol nem volt
A Fehérvár Televízió
archívumából –
Lecsófesztivál 2005
III. Kolbásztöltő Fesztivál
Alba Regia kick-off
koncert
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 18. VASÁRNAP

2022. 09. 19 . HÉTFŐ

00:00 Képes hírek
08:40 Filmválogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Úton
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:15 Családőrzők
13:45 Agrárinfó
14:15 Városrészek titkai
15:20 Úton
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Kű Lajos
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:20 Virtuózok
és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 A hét hírei
07:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
07:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Kű Lajos
08:25 Hitünk és életünk
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:30 Képes hírek
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
12:00 Hitünk és életünk
– ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:30 Vörös Tamás:
Bass show – 1. rész
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobszay Péter
18:25 Kultúrkorzó
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin
– ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Vörös Tamás:
Bass show – 2. rész
21:20 Gyimesi csángók
Patakországból
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek
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20:10
20:15
20:45
22:20
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobszay Péter
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
V. Jótékonysági estély
Portrék a Királykúton
– Vendég: Török Máté
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tisztl Henrik
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Arany-est – 1-2. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 21. SZERDA
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tisztl Henrik
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Kempógála 2018
Kerékbe zárt álom
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Rendhagyó tárlatvezetés
a Trianon kiállításon
– 1-2. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 22. CSÜTÖRTÖK

2022. 09. 23. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 A Fehérvár Televízió

07:20 Köztér

archívumából

07:50 Bajnokok városa

08:20 Képes hírek

08:20 Képes hírek

11:00 A Fehérvár Televízió

11:00 Köztér – ismétlés

archívumából

11:30 Bajnokok városa

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Harmonia Albensis
– A barokk nyomában
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 Bajnokok városa
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Köztér – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Bajnokok városa

– ismétlés
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Fülöp Attila, a bodajki
fegyvergyűjtő
16:20 Pozsonyi Imre: Zuhanás
az emlékekbe
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés

– ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés
20:20 Rendhagyó tárlatvezetés 19:55 Nálatok mizu?
a Trianon kiállításon
– ismétlés
– 3-4. rész

21:00 Misztrál-koncert

22:40 Híradó – ismétlés

22:45 Híradó – ismétlés

23:00 Képes hírek

23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 18. 17:55 Fehérvári beszélgetések — Vakler Lajos vendége Kű Lajos

