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Mintegy harminc intézmény újul meg az idén

Kétszáz elsőéves az Alba Regia Műszaki Karon

Új járdák Tóvárosban

Hétfőn befejeződött a Bory Jenő Általános 
Iskola tetőfelújítása is

Húsz hallgató a duális képzés keretében kezdi meg tanulmányait Fehérváron

Az új burkolat mellett a vízelvezetés is kiépült

Stefkó kriSztina

BácSkai GerGely

Heiter DáviD tamáS

Nyolcszázmillió forintot költ ebben az 
esztendőben Székesfehérvár önkormányzata 
mintegy harminc intézmény felújításra. Az Ybl 
Miklós-program keretén belül oktatási-, szoci-
ális-, egészségügyi és kulturális intézmények 
is megújulnak.

Mintegy harminc intézményben zaj-
lott vagy zajlik jelenleg is felújítás 
Székesfehérváron. Az Ybl Miklós 
intézményfelújítási programot 2014-
ben indította el az önkormányzat. 
Azóta minden esztendőben egy-
milliárd forint körüli összeget költ 
a város intézményei felújítására, és 

 A Művészetek Palotájában tartotta központi 
tanévnyitó ünnepségét az Óbudai Egyetem. A 
fehérvári Alba Regia Műszaki Karon a duális 
képzési formában indított nappali tagozatos 
mérnök informatikus alapszak lett a legnép-
szerűbb a felvételizők körében, de az ötvenéves 
tradícióval bíró földmérő és földrendező 
mérnök alapképzés is rendkívül keresett volt. 
Fehérváron mintegy ezer diák tanul, közülük 
199-en kezdik az első szemesztert a városban 
szeptembertől. 

„Új lesz az idei év abból a szempontból 
is, hogy húsz hallgatónk duális képzés 
keretében kezdi felsőfokú tanulmánya-
it, ami szoros együttműködést jelent 
az ipar és a felsőoktatás között. Ez ma 

Akadálymentesített és felújított járdaszakaszt 
adtak át hétfőn a Tóvárosi Általános Iskola és 
a Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája 
előtt.  A beruházás hatmillió forintból valósult 
meg. 

Még az iskolakezdés előtt megtör-
tént a Tóvárosi Általános Iskola és 
a Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi 
Tagóvodája előtt megújult járda 
műszaki átadása. Mint Mészáros 
Attila, a terület önkormányzati 
képviselője mondja, alig egy 
éve volt a Tóvárosban az Iskola 
tér avató ünnepsége, amelyen a 
Tóvárosi Általános Iskola és a 
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi 
Tagóvodája előtti felújított teret 
adták át. Idén az óvoda és az 
iskola közötti valamint az iskola 
tornaterme mellett vezető járdát 
is sikerült bevonni a fejlesztésbe, 
de akadálymentesítették a feljárót 
is. A felújítás a burkolat mellett 
a vízelvezetés megoldásával és a 
közműrendszerek átvizsgálásával 
történt.
„Az iskola tornaterme melletti 
járdaszakaszon nagy betonlapos 
járdaelemek voltak, amelyek baleset-
veszélyessé váltak. A most kialakí-
tott járdafelületen a vízelvezetés is 
megfelelően biztosított. Az óvoda és 
az iskola közötti aszfaltjárda teljesen 
vízszintes volt, azon nem tudott 
megfelelően elfolyni a víz, ezért a 
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Szolgáltatási tevékenységet végző nagyvállalat

Kontroller / Pénzügyi elemző
munkakörbe munkatársat keres.

A LEENDŐ MUNKATÁRS FŐ FELADATAI:
# Részvétel az üzleti tervek összeállításában, elemzésében
# Közreműködés a negyedéves illetve éves beszámolókban
# Pénzügyi információk, riportok készítése
# Az üzleti folyamatok hatékonyságának értékelése
# Vezetői döntéshozatal támogatása
# Terv/ tényszámok nyomon követése
# SAP rendszer karbantartása

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELE:
# Felsőfokú, gazdasági szakirányú végzettség
# Magas szintű MS word és excel ismeretek (függvények, kimutatások)
# Jó kommunikációs képesség, felelősségteljes munkavégzés
# Terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség
# Pályakezdők jelentkezését is várjuk

ELŐNYT JELENT:
# Hasonló területen szerzett tapasztalat
# SAP ismeret

AMIT KÍNÁLUNK:
# Piacképes jövedelem
# Választható Cafeteria elemek
# Fiatalos, dinamikus csapat

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
# Pénzügy, Könyvelés
# Elemző, Tanácsadó
# Kontrolling
# Teljes munkaidő

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  Székesfehérvár
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. 09. 30.

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Jelentkezni lehet az alábbi e-mail címen: client43241@profession.hu

^Állásajánlat ^Állásajánlat ^Állásajánlat ^Állásajánlat^

^Állásajánlat ^Állásajánlat ^Állásajánlat ^Állásajánlat^

térkő burkolata alá csapadékcsatorna 
illetve két darab víznyelő épült, ezek 
a problémát a későbbiekben meg-
oldják.” – tájékoztatta lapunkat 
Bakró-Nagy Tamás, a Városgond-
nokság műszaki ellenőre.
A területen még a füvesítés van 
hátra. A körzetet egyébként 
három nagyon fontos fejlesztés 
érinti még: az óvoda tetejének fel-
újítása, a Sóstó természetvédelmi 
területnél a bicikliút-közvilágítás 
kiépítése és a Szőlő utcai kereszt-
nél játszótér és felnőtt fitneszpark 
kialakítása.

költ mindaddig, amíg a városhoz 
méltó állapotba kerülnek – hangsú-
lyozta Székesfehérvár polgármes-
tere: „Az intézményhálózattal szinte 
minden fehérvári találkozik, tehát ezen 
keresztül is leméri azt, hogy a városban 
mi történik, hogyan fejlődik Székes-
fehérvár. Azzal a céllal indítottuk el 
az Ybl Miklós-programot 2014-ben, 
hogy ne száz-kétszázmillió forintot 
költsön mindössze a város ezekre az 
intézményekre a felújításukkal, esetleg 
bővítésükkel kapcsolatban, mint a 
korábbi időszakban. Éves szinten 
nyolcszázmillió és egymilliárd forint 
közötti összeg kell ahhoz – hosszú 
éveken keresztül – hogy azt lehessen 
érezni: az intézményhálózat fejlődött. 
Ahol kell, ott bővíteni tudunk, és az 
energiakorszerűsítési feladatokat is el 
tudjuk végezni.” – mondta el lapunk-
nak Cser-Palkovics András.
Ilyen mértékű forrást a város ko-
rábban intézményfelújítási célokra 
nem fordított – jelentette ki Székes-
fehérvár jegyzője, aki hozzátette, 
hogy van más újdonság is: „Idén az 
igényfelméréstől kezdve a tervezésen 
át a műszaki ellenőrzésig, a kivitelezés 
koordinálásáig kizárólag a Polgármes-
teri Hivatallal munkaviszonyban álló 
kollégák végezték ezt a munkát, illetve 
egy kivétellel székesfehérvári vállalko-
zók dolgoznak valamennyi munkaterü-
leten.” – emelte ki Bóka Viktor.
A felújított épületek listája megte-
kinthető a város honlapján, a www.
szekesfehervar.hu oldalon.
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még újdonság, de meggyőződésem, 
hogy kiválóan fog működni nálunk 
is ez a képzési forma.” – mondta 
Györök György, az Alba Regia 
Műszaki Kar dékánja.
Tavaly júliusban alakult meg az 
Óbudai Egyetem hatodik kara, 
az Alba Regia Műszaki Kar, mely 
az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Egyetemi Központjának, valamint 
a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Geoinformatikai Karának 
integrációja révén jött létre. A kar 
Fehérváron maradása nagyban 
köszönhető a város önkormány-
zatának, melynek elismeréseként 
„Pro Universitate” elismerést ado-
mányoztak a tanévnyitón Fehérvár 
polgármesterének.
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„Mielőtt az útkereszteződésbe érünk”

Ünneplőbe öltözött diákokkal telt meg a Várkörút és a Budai út kereszteződése.

A Diákönkormányzat tagjai és az iskola új diákjai a gólyatáborban tanult össztánccal lepték 
meg a megjelenteket

láSzló-takácS kriSztina

Több mint ezer első osztályos kezdte meg 
tanulmányait kedden a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központhoz tartozó fehérvári 
általános iskolákban. A városi tanévnyitó 
ünnepség házigazdája az idén száznegyven éves 
Teleki Blanka Gimnázium volt.

Hétfőn kora este egészen más pers- 
pektívából szemlélhette a Budai 
út–Várkörút kereszteződését a 
fehérvári közönség, az autósforgal-
mat ugyanis a tanévnyitó ünnepség 
idejére felfüggesztették a Teleki 
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A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz tartozó székesfehérvá-
ri általános iskolák és középfokú 
intézmények összesen 454 osztályában 
10.307 diák tanul a 2015/2016-os 
tanévtől. Az alapfokú oktatásban 45 
osztályban 1041 elsős kezdte meg 
tanulmányait. A tanulói összlétszám 
az egyházi és az alapítványi iskolákkal 
együtt meghaladja a tizenötezer főt. 

A Teleki Blanka Gimnázium 1876-
ban egyetlen osztály 45 tanulójával 
kezdte meg működését Községi Polgári 
Leányiskola néven. Számos átalakulást 
követően a Teleki Blanka Gimnázium 
és a Sziget Utcai Általános Iskola 
egyesülésével jött létre a jelenlegi 
működési forma 2005-ben.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Blanka Gimnázium előtt. A cél az 
volt, hogy elegendő helyet adjanak 
a telekiseknek és a város többi 
iskolájából érkező képviseleteknek, 
akik mindannyian a már hagyomá-
nyos városi tanévnyitó ünnepségre 
érkeztek.

A hagyomány kötelez

A hagyomány szerint minden 
alkalommal egy jeles jubileumot 
ünneplő intézményben tartják a 
közös ünnepet, így esett a vá-
lasztás a város egyik legrégebbi 

oktatási intézményére, az idén 
száznegyven éves Teleki Blanka 
Gimnázium és Általános Iskolára. 
Köszöntőbeszédében Cser-Palko-
vics András hangsúlyozta, hogy 
egy ilyen alkalom célja az is, hogy 
megmutassa a város hatalmas, 
mégis egységes intézményháló-
zatát, azt, amiért Székesfehérvárt 
ma is iskolavárosként aposztrofál-

ják. A polgármester a város és az 
ország egyik legkomolyabb múlttal 
rendelkező iskolájának nevezte a 
Telekit, amely méltó helyet foglal el 
Székesfehérvár történelmében, és 
amely ebben az évben – a jubileum 
okán – nagyobb szerepet kap.

Merre tovább?

A 2015/2016-os tanévet Sipos Imre 
köznevelésért felelős helyettes 
államtitkár, a Teleki korábbi igaz-
gatója nyitotta meg. Jelképesnek 
nevezte, hogy az eseményt a város 
két nagy múltú, eltérő fenntartású, 
egymás mellett mégis jól megférő 
intézménye, a Teleki illetve a Szent 
Imre Általános Iskola és Óvoda 
melletti kereszteződésben rendez-
ték meg. Elmondta: a köznevelés 
döntéshozóinak és magunknak is 
azt üzeni a helyszín, hogy életünk 
kereszteződéseiben figyelnünk kell, 
merre megyünk tovább, közben 
pedig szükséges betartanunk a 
szabályokat. „Szakmai és társadal-
mi párbeszéd zajlik, és egyre inkább 
felerősödik ma Magyarországon a vita 
arról, hogy milyen iskolát szeretnénk. 
Milyen a jó iskola? Nyolc vagy kilenc 
általános iskolai évfolyama legyen? Öt 
vagy hat évfolyamos legyen az alsó ta-
gozat? Meddig tartson az iskola és mit 
kínáljunk a gyerekeknek a szünetben? 
Milyen tartalmi megújulás legyen, 
egyáltalán mit és hogyan tanítsunk? A 
következő tanévben a hagyományos 
feladatokon kívül ezekre a kérdések-
re is választ kell adnunk, mielőtt az 

útkereszteződésbe érünk, hogy onnan 
jó irányba, jó tartalmi szabályozással 
és jó módszertannal mehessen tovább 
a magyar köznevelés.” – emelte ki kö-
szöntőjében a helyettes államtitkár.

A cél ugyanaz

Ugyancsak köszöntötte a meg-
jelenteket Szabó Gábor, a Teleki 
igazgatója. Beszélt többek között 
az iskola céljairól, melyek nem 
változtak az elmúlt száznegyven 
évben. A telekis pedagógusok és 
tanulók álma és feladata továbbra 
is az, hogy a diákok mind szűkebb 
környezetük, mind hazájuk művelt, 
magasan képzett, korszerű isme-
retekkel felvértezett, tenni akaró, 
környezetükért felelősséget vállaló 
fiataljaivá váljanak. „Elődeink több 
mint egy évszázados szellemi öröksége 
egyszerre büszkeség és édes teher is, 
hiszen lelkiismeretünket szüntelenül 
arra sarkallja, hogy mi is úgy végezzük 
munkánkat, hogy utódainknak ezt 
az örökséget átadhassuk. Ehhez a mun-
kához kívánok valamennyi diáknak, 
pedagógusnak sikeres tanévet!” – zár-
ta szavait az igazgató.
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Rohonczi István a tisztaságot, Josef Wurm a varázslatot keresi, György István Csaba pedig a 
maga utánozhatatlan vitalitásával az igazságot kutatja

Borgó alkotásai az ortodox szimmetriát követve kalauzolnak el bennünket a festőművész 
különleges világába

Török Ádám, a varázsfuvola és a Mini

Nagy Zoltán Péter szerint a forgatás legizgal-
masabb pillanata az volt, amikor kibontották 
az új harangot

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az 
Öreghegyi Közösségi Házban az Aranybulla 
Művészeti Napokat. A szervezők meghívására 
2015-ben színház, képzőművészeti kiállítás és 
jazztalálkozó várta az érdeklődőket.

A hagyományos Aranybulla Művé-
szeti Napok rendezvénysorozata 

vakler lajoS
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XVI. Aranybulla Művészeti Napok 

Színház és jazz az ÖreghegyenKultúrszomj
Lírám csokrai
Szeptember 7. 18 óra Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Drotleff Zoltán költő irodalmi 
estje.

V. Székesfehérvári Kamara-
kórus-fesztivál
Szeptember 13. 16 óra Szent 
István Hitoktatási és Művelődési 
Ház, Szent István-terem
A fesztivál kórusműhellyel 
indul Kutnyánszky Csaba, a 
Liszt Ferenc Zeneakadémia 
rektorhelyettese vezetésével. Ezt 
követően kezdődik a kórusok 
hangversenye. Fellép a Teleki 
Blanka Gimnázium Fiúkórusa, a 
várpalotai Bányászkórus, a pécsi 
Szeráfi Kórus, az olasz Corale 
Montefiore Kórus, a veszprémi 
Gizella Női kar és a Vox Mirabilis 
Kamarakórus.

Rövid és hosszú távú célok, 
motivációk és lehetőségek 
egy sportriporter életében
Szeptember 28. 17.30 Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Mohay Bence sportriporter, cser-
kész, MTVA-munkatárs előadása 
a Kaszap István-emlékév kereté-
ben.

Helyesbítés
A FehérVár magazin augusztus 27-i 
számában a Világtalálkozó, ahol a 
tánc a közös nyelv című cikkünk-
ben elírás történt: a Folk Song and 
Dance Ensemble of Warsaw School of 
Economics vezetőjének neve helyesen 
Marcin Kawko. Tőle és olvasóinktól is 
elnézést kérünk a pontatlanságért!

novák rita

Díjat kapott
a Fehérvár Televízió

Különdíjat kapott a Fehérvár Televízió Három 
új harang költözik a Ciszterci templomba című 
összeállítása a kulturális filmek fesztiválján 
Szatmárcsekén.

keretében ez évben is meghatáro-
zó volt a színházművészet. Idén a 
Szabad Színház mutatkozott be, 
Nagy Judit rendezésében John 
Mighton Fél élet című drámáját 
tekinthette meg a színházszerető 
közönség. Mighton darabja valós 
társadalmi problémát, a környe-
zetünkben élő generációk együtt 
és különélésének lelkeket feszítő 
ütközéseit boncolgatja. Ki kinek a 
foglya, kivel osszuk meg kétségein-
ket, beteljesedhet-e egy kapcsolat 
– megannyi kérdés egzakt vála-
szok nélkül. Köznapi párbeszédek, 
megoldást kereső, zaklatott gon-
dolatsorok, tűnődések, töpren-
gések halmaza. A darab mindezt 
gyengéd, mégis valóságos színpadi 
eszközökkel ábrázolja.
Pénteken este négy kiváló kortárs 
képzőművész, György István Csaba 

„Borgó”, Rohonczi István „Roho”, az 
osztrák Josef Wurm és a japán Fumio 
Wakabayashi alkotásaiból rendezett 
kiállításra invitálták meg az érdek-
lődőket. A tárlatot a neves művé-
szettörténész, Lóska Lajos nyitotta 
meg. Az alkotók más-más világba 
kalauzoltak el bennünket műveikkel, 
ugyanakkor mégis egységet és teljes-
séget élhetett meg a látogató.

Hagyományos módon jazzfeszti-
vállal zárult az idei találkozó. A 
Bluesberry Festen fellépett a név-
adó veszprémi Bluesberry Band. 
A kilenctagú formáció blues és 
funky muzsikája Európa-szer-
te ismert. A közönségkedvenc 
együttes népszerűségét jelzi, hogy 
Ian Anderson, a Jethro Tull világ-
hírű énekes-fuvolistája is fellépett 
már velük. Az est sztárvendége a 
csaknem ötven éve együtt játszó 
Mini együttes volt, élükön Török 
Ádámmal.
Természetesen a fiatalok is 
megmutathatták tehetségüket: a 
J.M.J. Trió, Joubert Flóra dobos, 
Muck Éva basszusgitáros és 
Jasper Andor szaxofonos meg-
mutatta, hogy kimeríthetetlen 
a magyar jazz tárháza. Egészen 
különleges produkciójukkal 
lopták be magukat a jazzrajongók 
szívébe. Muck Évát – aki egyéb-
ként Muck Ferenc lánya – az idén 
a világ legjobb női basszusgitá-
rosává választották az Egyesült 
Államokban.
Újra találkozhattunk Wessely 
Zoltán csapatával. A White Room 
együttes bizonyította, hogy nem vé-
letlenül kedvelik zenéjüket Székes-
fehérváron és szerte az országban.
Az est egyik sztárvendége az 
örökifjú szaxofonosikon, Muck 
Ferenc formációja, a Groupensax 
volt. Az öt szaxofonos, Muck 
mester és tanítványai, Bratka Bor-

bála, Cserta Balázs, Mits Márton 
és Jasper Andor ezúttal kiegé-
szült egy újabb Muckkal: Ivánt a 
dob mögött láthattuk.
Az idei fesztivál sztárparádét 
hozott, színvonalas előadásokat, 
remek kiállítást, ahogy azt az 
elmúlt esztendőkben megszok-
hattuk.

A döntőbe huszonnégy film került 
be, ezek közül választotta ki a 
háromtagú zsűri, Kerényi Imre ren-
dező, Dárday István filmrendező és 
Balogh Ákos Gergely, a mandiner.hu 
főszerkesztője a legjobb alkotásokat.
Több évtizednyi csend után 2014-
ben, Szent István ünnepéhez 
kapcsolódva csendült fel újra a 
harangszó a Ciszterci templom 
tornyában. A régi Ignác-harang a 
Városház teret díszíti, a templomba 
három új harang költözött. A több 
évszázados, hagyományos harang- 
öntés gyártási folyamatát mutat-
ta be a Nagy Zoltán Péter által 
szerkesztett, Megyeri Zoltán által 
forgatott és Orosz Attila által vágott 
film. Munkatársaink alkotása a 
fesztivál különdíját nyerte el.
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Fesztiválokkal és vigasságokkal búcsúzik a nyár
Programok szeptember 4-től 13-ig

ScHéDa Szilvia

Szeptember 4. péntek

IV. Székesfehérvári Mangalicafesz-
tivál 
Szeptember 4-6. Alba Plaza előtti 
tér
Az érdeklődő közvetlenül ta-
lálkozhat az ország minden 
pontjáról érkező tenyésztőkkel 
és őstermelőkkel, miközben 
egész napos színpadi műsorral, 
népzenei programokkal, vásári 
komédiával, élőállat-kiállítással, 
gasztrobemutatókkal valamint 
könnyűzenei koncertekkel várják 
a látogatókat. 

Jógaóra 
Szeptember 4., 7. és 11. 17 óra 
Fehérvári Civil Központ
Pap Csilla lélekgyógyász várja 
a mozogni vágyókat. Az Alba 
Pont Lakóközösségi Információs 
Szolgáltató Iroda Női Klubjának 
jógaórájára kényelmes öltözetben, 
polifoammal érkezzenek! 

Szeptember 5. szombat

Kisfalud-Novaj-pusztai Vigasság
9 óra Kisfaludi Közösségi Ház

A Barátság mozi műsora

Sportnaptár

Irány a bárka!
Szeptember 5. 10 óra
Német-belga-luxemburgi-ír 
animációs film.

Minyonok 
Szeptember 4. 18 óra, szeptem-
ber 12. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi animációs film.

Tízezer km
Szeptember 4. 20 óra, szeptem-
ber 5. 18 óra
Feliratos spanyol romantikus 
dráma.

Kész katasztrófa
Szeptember 7. 18 óra, szeptem-
ber 8. 20 óra, szeptember 11. 18 
óra és szeptember 12. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai 
komédia.

Saul fia
Szeptember 7. 20 óra
Magyar filmdráma.

Vakrandi
Szeptember 10. a Csajos esten, 
és szeptember 12. 18 óra
Magyarul beszélő francia víg-
játék.

Kosárlabda
Szeptember 5. 18 óra  TLI-Al-
ba Fehérvár – MBK Rieker 
Komárno

Kézilabda
Szeptember 12. 18 óra Fehérvár 
KC – Mosonmagyaróvári KC SE

Területi minősítő díjugrató 
verseny
Szeptember 5. Kunos Lovarda
A díjugratás talán a világ egyik 
legkedveltebb lovassportága. A 
lovasok egymástól eltérő magas-
ságú és szélességű akadályok-
ból álló sorozaton ugratnak át. 
Vajon kinek sikerül a legkeve-
sebb verőhibával a szintidőn 
belül teljesíteni a pályát?

Országos western-reining baj-
nokság
Szeptember 12-13. Kunos Lovar-
da

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

VÁR A VÉRTES VÉD
2015.SZEPTEMBER 4.

XVII.CSÓKAK
SZEPTEMBER 4. PÉNTEK                                 
14,00  Kosztics László szobrászművész kiállításának megnyitója
14,45  Karaván Família Cigány Zenekar 

19,00 HUNGARICA
Jegyek elővételben: 2 500,- Helyszínen: 3
                                                            
2015.SZEPTEMBER.05. SZoMBAT         
11.00 Csőszi Történelmi Haditorna és Hagyományőrző Egyesület,
           I. András Királyi Lovagrend lovagi fegyveres harci bemutatója 2 óránként 
Főszínpad: 
13.00  Megnyitó, Polgármester: köszöntő 
13.15  Szelindek Zenekar középkori műsora 
13.40  Várbarátok ünnepi műsora
14.00  Szent Donát Borrend ünnepi műsora
14.20  Bánhidai Szlovák Nemzetiségi 
14.45  Csókakőért érdemérmek átadás
15.00  Tihanyi Vándorszínpad mese előadása 
16.00  Bandiera Zászlóforgatók 
16.15  Középkori harcosok felvonulása
17.00  Sivatagi Álom hastánc bemutató
17.30  Csókakői Barkócaberkenye Egyesület néptánc
18.00  Tihanyi Vándorszínpad – „Éljen a magyar”
19.30  Szabó Ádám harmonika művész
20.00  Magyarock Dalszínház – Made in Hungária zenés műsora
Csókakői HUN-OK Tűztánc, Laser s
és Tűzijáték, Utcabál a Viking Zenekarral
Nagy-Magyarország Tér (Bajvívó tér)
13.15  Csákberényi Csikósok bemutatója
14.00  Magyar Királyi Kardforgatók Rendje
14.30 Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesület
15.30  Lóki György  Solymász bem
17.30  Csókakői HUN-ok harci bemutatója
SZEPTEMBER 6. VASÁRNAP  
11.15 Csurgó Zenekar koncertje
12.15 Kézműves foglalkozás gyerekeknek
13.00 Barkócaberkenye Táncház, Holdkő 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk                                                                                                                               

                                                                                                     

VÁR A VÉRTES VÉDÔ
2015.SZEPTEMBER 4.-5.

CSÓKAKÔI VÁRJÁTÉKoK
                            Művelődési ház 

szobrászművész kiállításának megnyitója 
ány Zenekar cigányfolklór autentikus zenei összeállítása

Váralatti rendezvénytér 
HUNGARICA koncert         21.00 BIKINI koncert
Helyszínen: 3 000,-  14 év alatti gyermekeknek ingyenes,kapunyitás:

         
Csőszi Történelmi Haditorna és Hagyományőrző Egyesület, 

Lovagrend lovagi fegyveres harci bemutatója 2 óránként 

Polgármester: köszöntő  
középkori műsora  

Várbarátok ünnepi műsora 
Szent Donát Borrend ünnepi műsora 
Bánhidai Szlovák Nemzetiségi Nyugdíjas Kórus 

k átadása 
Tihanyi Vándorszínpad mese előadása – Mese Mátyás királyról

Középkori harcosok felvonulása 
bemutató 

Csókakői Barkócaberkenye Egyesület néptánc bemutatója 
„Éljen a magyar” operett műsora 

Szabó Ádám harmonika művész előadása 
Made in Hungária zenés műsora 

aser show  
Zenekarral 

(Bajvívó tér) 
bemutatója 

Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
Megyer Sarja Hagyományőrző Egyesület lovagi torna  

bemutatója 
harci bemutatója 

Csókakői Vári Vásár 
koncertje 
gyerekeknek 

, Holdkő Zenekar           
                                                                                                                                                                      

                                                  

VÁR A VÉRTES VÉDÔJE! 
5.-6.  

ÔI VÁRJÁTÉKoK 
zenei összeállítása 

koncert 
14 év alatti gyermekeknek ingyenes,kapunyitás: 18 óra 

Lovagrend lovagi fegyveres harci bemutatója 2 óránként a Várban 

Mese Mátyás királyról 

 

                                         Csókakő Községi Önkormányzat 

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

www.treningstudio.hu
treningstudio@treningstudio.hu

Induló OKJ (E-000352/2014) tanfolyamaink:
• Targoncavezető /A009

• Emelőgépkezelő /A011

• Földmunkagép kezelő /A010

• Munkavédelmi technikus /A003

• Tűzvédelmi előadó /A004 
• Tűzvédelmi főelőadó /A019

• Emelőgép-ügyintéző /A016

• Fogyóelektródás ívhegesztő /A007

• Volfrámelektródás ívhegesztő /A008

Ifj. Ocskay Gábor-emléktorna

Idén a Fehérvár AV19 mellett a HDD Telemach 
Olimpija, a Moser Medical Graz 99ers és a 
HK 36 HANT Skalica csapatai vesznek részt az 
emléktornán. Az első napon, szeptember 5-én 
18 órakor az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok előtt 
a Nagy Benedek szobrászművész által tervezett 
ifj. Ocskay Gábor-szobor avatására kerül sor.
Program:
Szeptember 5. 15.30 HK 36 HANT Skalica – 
Moser Medical Graz 99ers
Szeptember 5. 19 óra Fehérvár AV19 – HDD 
Telemach Olimpija
Szeptember 6. 15 óra az előző nap vesztesei
Szeptember 6. 18 óra az előző nap győztesei

A napot kézműves programok, 
színpadi produkciók, veteránau-
tó-kiállítás és a pázmándi tűzoltó 
lányok bemutatója színesíti, de 
főzőversenyre is várják az érdek-
lődőket.

6. Börgöndi Mulatságok
10 óra Börgönd, Szent Anna-kápol-
na melletti park
Andi bohóc, harcművészeti bemu-
tató, főzőverseny, táncbemutatók, 
Gájer Bálint koncertje és utcabál 
várja a Börgöndre látogatókat.

Szedreskerti mulatság
15 óra Palotai úti sportpálya
A délután folyamán lesz néptánc, 
gyermekműsor és slágeregyveleg, 
fellép Váradi Eszter Sára és Keller 
János is. A mulatságot rock and 
roll party zárja este nyolc órától.

Nyárbúcsúztató családi nap
15 óra Rác utcai skanzen mögötti 
füves terület
Nyárbúcsúztató családi napot 
szervez a SZÉNA Egyesület. A 
Székesfehérvár önkormányza-
tának támogatásával szervezett 
ingyenes programmal a családi 
élet fontosságára kívánják felhívni 
a figyelmet.

Szeptember 8. kedd

Jubileumi bélyegkiállítás megnyi-
tója
17 óra Kaszap István u. 6.
A kilencvenéves Székesfehérvári 
Városi Bélyeggyűjtőkör által szer-
vezett tárlat szeptember 12-ig lesz 
megtekinthető a VOKE Vörösmarty 
Mihály Művelődési Házban.

Szeptember 9. szerda

Városrészek titkai II. – műemléki séta
15 óra Szerb ortodox templom (Rác 
utca)
Sándorovits László kalauzolja 
az érdeklődőket a Szerb ortodox 
templomban, ahol a székesfehér-
vári szerb közösség történetét is 
megismerhetik. A templomban a 
Rác utcáról szóló film vetítésével is 
várják az érdeklődőket.

Szeptember 10. csütörtök

Nyugdíjasklub évadnyitó klubnapja.
15 óra Felsővárosi Közösségi Ház
A „Nem csak a húszéveseké a 
világ”

Kézműves és őstermelői vásár
15 óra Fehérvári Civil Központ 
előtti tér
Lekvárok, szörpök, szószok, sajtok, 
rétesek, tej, kürtőskalács és kézmű-
ves termékek közül válogathatnak 
a vásárlók. Cecéről friss zöldség, 
paprika, paradicsom érkezik nagy 
választékban.

Szeptember 11. péntek

Fehérvár Feszt 
Szeptember 11-12. Nyolcas Műhely
Két színpad, zene, kultúra, prog-
ramok, színház, kiállítás várja a 
Fehérvár Feszt látogatóit.
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Újjáéledés az évtizedes enyészetből?

A csókakői vár lélegzetelállító lentről és fentről nézve egyaránt – hétvégi programjai mindezt 
csak fokozzák

naGy zoltán Péter

Augusztus 27-én jelentette be a Nemzetgazda-
sági Minisztérium (NGM) a Nemzeti Kastély- és 
Várprogram turisztikai célú fejlesztéseire szánt 
pályázati összeget. A támogatásokra szeptem-
ber végétől lehet beadni pályázatokat.

Várakra, kastélyokra a minimális 
pályázati érték ötvenmillió forint, 
míg a maximálisan igényelhető 
felújítási összeg 1,5 milliárd forint 
lehet, de a világörökségi helyszíne-
ken elhelyezkedő várakra, kasté-
lyokra akár hárommilliárd forint is 
elnyerhető.
Lázás János Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és L. Simon Lász-
ló, a Miniszterelnökség államtitkára 
szerdán adta át a majki kamalduli 
remeteség megújult kolostorépü-
letét. L. Simon László rámutatott 
arra, hogy a majki kolostorépület 
átadása egyben a Nemzeti Kastély-
program és a Nemzeti Várprogram 
nyitánya is, melynek keretösszege 
harminchárommilliárd forint. Az 
államtitkár lapunknak kiemelte: 
„Ne feledjük, hogy amit a nyugat büsz-
kén megőrzött és ápolt, az Magyaror-
szágon hat évtizedig a pusztulaté és 
az enyészeté volt! Kötelességünknek 
érezzük, hogy a Budai vár felújítása 
után a vidék épített örökségeinek ment-
hető emlékeit is visszaadjuk.”
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Energiahatékonysági bemutatóközpont épül 
Székesfehérváron, a Bregyó közben
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Az energiatakarékos ház előnyeit bemutató kiállítás:
• Kellemes hőérzet
• Extra kevés fűtési költség
• A kiemelkedő szigetelésnek köszönhetően a határoló falak belső felületi 

hőmérséklete megegyezik a belső levegő hőmérsékletével
• Egész évben friss levegő minden helyiségben
• Szabályozott a páratartalom és penészedés nem alakul ki az épületben
• Minimális energiafelhasználással a CO2 és egyéb káros anyag kibocsátás 

alacsony

Bemutatott technológiák: 
hőszivattyú, napelem, napkollektor, hővisszanyerő szellőztető rendszer, 
hőszigetelő nyílászárók, LED világítótestek, homlokzati hőszigetelés, 
szürkevíz hasznosítás, természetes és mesterséges árnyékolás, 
házi komposztálás, szelektív hulladékgyűjtés.

Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonpro t Kft.
8000 Székesfehérvár, 
Bregyó köz 2.
www.virtualiseromu.hu

KEOP-6.2.0/B/11-2013-0004 BEFEKTETÉS A J BE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A felújítások megkezdődhetnek 
illetve folytatódhatnak a kamal-
duli remeteség mellett a bicskei 
Batthyány-kastélynál és parkjában, 
Válon, Dégen, Fehérvárcsurgón, 
Csákváron, Lovasberényben és So-
ponyán is, csakhogy Székesfehér-
vár tágabb környezetét említsük.
Szomszédvárunk, mely évszáza-
dokon át volt a koronázóváros elő-
bástyája, ma joggal büszkélkedhet 
azzal, hogy a falu lakóinak lelkes 
odaadása miatt épül és szépül. 
Csókakő várának eddigi felújításait 
szeptember 3-án este hat órakor 
adja át L. Simon László államtit-
kár. Az ünnepélyes ceremóniával 
elindul a 17. Csókakői Várjátékok 
programsorozata. Fűrész György, 
Csókakő polgármestere elmondta 
a FehérVár újságnak, hogy bár ez a 
rendezvény Csókakő ünnepi napja-
inak szerves része, de azt a vár alatt 
élők pontosan tudják, hogy egyben 
a fehérváriak egyik kedvenc 
időtöltő eseménye is. Ezt igazol-
ja a gazdag program, amelyben 
pénteken két nagy koncertzenekar 
lép fel, a Bikini és a Hungarica. A 
tizennégy évnél fiatalabb gyerme-
kek még ezeket a koncerteket is 
ingyen látogathatják. A Csókakői 
Várjátékok részletes programját 
megtalálhatják az érdeklődők a 
csokako.hu oldalon.
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Tető kerül a fejük fölé  Kerékpárral az ipari parkba

Újabb kerékpárút készül – erről Törő Gábor 
országgyűlési képviselő, Cser-Palkovics András 
polgármester és Mészáros Attila alpolgármester 
számolt be a tervezett helyszínen. Hamarosan 
a Sóstó Ipari Parkban dolgozók is biztonsággal 
juthatnak el munkahelyükre két keréken.

Stefkó kriSztina leffelHolcz marietta

Lassan két hónapja élnek tető nélkül a Gellért 
lakópark lakói. A Gánts Pál utcai épület ügyének 
i-jére lassan felkerül az a bizonyos pont.

Július elején, egy szerdai napon 
csapott le Székesfehérvárra az omi-
nózus vihar. Számos fát döntött ki 
és csonkított meg a nagy erejű szél, 
épületeket bontott meg, vezetéke-
ket szakított le. A legnagyobb kár a 
Gánts Pál utcai társasházat érte, ott 
közel 1300 négyzetméternyi felület-
ről vitte le a szél a tetőszerkezetet, 
ami megrongált több, a ház előtt 
parkoló autót is.
Ez közel két hónapja történt, ennyi 
idő kellett, hogy a társasház és a biz-
tosító meg tudjon egyezni, és elkez-
dődhessenek a javítási munkálatok. 
A két tető nélkül töltött hónap alatt 
a lakók a tűzoltók segítségével, fóli-
ával próbáltak védekezni az időjárás 
viszontagságai ellen, több-kevesebb 
sikerrel. A vékony műanyagot több-
ször is feltépte a szél, ha esett az eső, 
azt a legfelső szinten élők azonnal 
a saját bőrükön érezték. Harminc 
lakásban keletkezett kár beázás 
miatt. Bár még mindig nincs fedél 
az épületen, a lakók már augusztus 
21. óta látják a fényt az alagút végén, 

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően tovább 
bővül Székesfehérvár kerékpárút-hálózata. A város 
kétszázmillió forintot nyert a Japán utca–Amerikai 
fasor–Holland fasor mentén kialakítandó kerékpárút 
építésére, valamint egy multifunkcionális járdataka-
rító-gép beszerzésére, amely hótolásra, fűnyírásra és 
seprésre egyaránt használható. A projekt célja, hogy 
a 8. számú főúttal párhuzamosan gyalogos- és kerék-
párutat alakítsanak ki, közel két kilométer hosszan.

A Vásárhelyi útig fog tartani az a 
kerékpárút, melynek kialakítását 
hamarosan megkezdik a szakemberek. 
Több mint tízezren dolgoznak a Sóstó 
ipari parkban működő cégeknél, és 
régi igény volt már arra, hogy kerékpár-
ral is biztonsággal megközelíthessék 
munkahelyüket. Több cég is össze-
fogott az ügy érdekében, egy nyertes 
pályázatnak köszönhetően pedig már 
a teljes költség rendelkezésre áll, így 
a kerékpárútra összegyűlt pénzt más 
fejlesztésekre fordíthatják majd.
A kerékpárút november 30-ig elkészül, 
kialakításához egy-két helyen árkokat 
kell majd lefedni. A Japán utca–Ame-
rikai fasor–Holland fasor útvonalon 
halad majd, 1880 méter hosszú és több 
mint három méter széles lesz.
Lassacskán az egész várost kerékpárút 
hálózza be. A tervek szerint Gorsium 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat  Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési enge-
délyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

1.  A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
 - A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek. 
 - A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.

 
2. A Pályázat beadásának határideje:                        2015. szeptember 11. 
        
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

 

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

 

5 év
5 év
5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

360,-
360,-
360,-
360,-
400,-

 

1.000,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-

1.220,-/500,-
800,-

 

200,-
200,-
500,-
200,-

Helyiség címe

Havranek József utca 9. 6. j.
Havranek József utca 12. 8. j.
Havranek József utca 12. 20. j.
Martinovics utca 2. 1. j. 
Széchenyi utca 2. 9. jelű

Budai út 68/A 4. j.
Jancsár utca 11. 3. j.
Jancsár utca 13. 3. j.
Jancsár utca 21. 6. j.
Kossuth utca 15. tetőtér 4. j.
Tóvárosi ln. 44-46.

Prohászka O. utca 46-48.
Prohászka O. utca 56.
Várkörút 44.
Repülőtér út 6. 

Terület 
(m2)

20
18
18
16
16
 

163
35
35
35

16+11
26
 

149
70
16

273

Megnevezés

garázs
garázs
garázs
garázs
garázs

 

üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda

iroda
iroda

 

légópince/raktár
légópince/raktár

raktár
pince/raktár

GARÁZSOK

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁR

és az ácsokat a tetőn dolgozni. A 
szakemberek a régi átmeneti fólia 
helyére új tetőfóliát raknak, vala-
mint a lécezésen dolgoznak, azaz 
a lemezelés előkészületei, majd a 
bádogos munka zajlik a napokban.
A közös képviselő szerint, ha az idő-
járás kegyes lesz hozzájuk, szeptem-
ber végére lesz fedél a lakók felett. 
A tervezési munkákban egy külső 
statikus segített, szakvéleményben 
jegyezte le többek között a szerkezet 
megerősítésének módját, de a léce-
zésre és a tartógerendák elhelyezé-
sére is pontos iránymutatást adott. 
Ennek köszönhetően a megújult tető 
sokkal masszívabb lesz elődjénél. 
A tetőépítési munkálatokat kö-
vetően a lakások belső javítására 
lesz szükség. „A lakásokon belül a 
gipszkarton fal és az átázott hőszige-
telés bontására, nagyon sok helyen 
nyílászárócserére, utána visszaszige-
telésre, párazáró fólia felhelyezésére, 
gipszkartonozásra van szükség. Utána 
végzik majd a festést, a mázolási mun-
kákat és a burkolatcserét.” – mondta 
el lapunknak Csárádi László közös 
képviselő. A társasház tervezi, 
hogy ott is kicseréli a tetőt, ahol 
a vihar nem tett benne kárt, hogy 
egységes, biztonságos fedél legyen 
a fejük felett.

is megközelíthető lesz biciklivel. Az 
új kerékpárútszakasz ugyanis kapcso-
lódik majd a megyei területfejlesztési 
programban szereplő nyomvonalhoz, 
melynek külterületi vezetése az Ame-
rikai fasor folytatásában, a meglévő, 
autópálya feletti híd felé várható. Ez 
a nyomvonal később Csősz, Soponya, 
Aba és Káloz Székesfehérvárral való 
összekötését is szolgálja. A projekt kö-
zelében várható a közeljövő legnagyobb 
kerékpáros fejlesztése, a Budapest–Ba-
laton kerékpárút, melynek tervezett 
nyomvonalához a kapcsolat a Vásárhe-
lyi úton indulva alakítható majd ki. 
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Lazúrigény a lazúridényben 

Keresztes Tibor azt tanácsolja, hogy a fa védelmének érdekében gondosan nézzük meg a festék összetevőit

A festés minősége az ecseten is múlik!

láSzló-takácS kriSztina

A lazúrozási munkálatok legideálisabb időszaka 
a tavasz és az ősz. Szeptemberben például 
ildomos nekilátni, hiszen nyáron az UV-sugárzás 
megbonthatja a festést, így ilyenkor fel kell 
frissíteni, hogy télen ne kapjon nedvességet, ne 
penészesedjen, ne menjen tönkre a fa. A „mit, 
mivel, mikor” kérdéstrióra Keresztes Tibortól, az 
Alba-Fess Kft. ügyvezetőjétől kaptunk választ.

Mire érdemes vékony, és mire vastag-
lazúrt használni?
Sajnos sokan már csak a végered-
ményt látva jönnek rá, hogy nem 
a megfelelő anyagot választották a 
fa fedésére. Amikor például vala-
ki kültéri faépítményre színtelen 
vastaglazúrt használ, nem gondol 
arra, hogy ez nem fogja megvédeni 
a fát az UV-sugaraktól. Egy év alatt 
ugyanis az UV-sugárzás annyira 
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Horoszkóp
szeptember 3. – szeptember 9 .

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A hét során érezhet fokozott szeretetéhséget. Ebből 
fakadóan adódhatnak konfliktusok Ön és párja között. 
Önmagában csak az elvárás nem célravezető stratégia 
szeretet kérdésében. Amennyiben szelíden kezdemé-
nyez, gyengéd szeretet ébred fel újra kettőjük között.  

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A költekezései megnövekedhetnek ebben az időszak-
ban, ami könnyen vitaalapot képezhet a családban. 
Azok az ügyei, melyek az utóbbi időben megrekedtek, 
most kedvező irányba mozdulnak. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A szoros személyi kapcsolataiban érdemes fokozott 
óvatossággal kezelni a kényes kérdéseket, mert köny-
nyedén olyan érzései ébredhetnek, hogy célirányos 
provokációknak van kitéve. Lényegesen nagy össze-
get érintő esemény is várható, ami lehet egy nagyobb 
kiadás, de váratlan nagyobb bevétel is.  

Bika 4. 21. – 5. 20.

Valaki, aki már rég távol él Öntől, újra felveszi Önnel 
a kapcsolatot, ami nagy örömmel tölti el. Hosszú 
távú terveivel kapcsolatban most nem érdemes 
kockáztatni. Elérkezettnek látszik az idő arra, hogy a 
tervezett változtatásokat kivitelezze.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Párkapcsolatában a meghittségnek, az egymás felé 
való fordulásnak kedvező ez az időszak. A hét elején 
energiaszintje egy kis törődést igényel. Kerülje a 
nagyobb erőfeszítéseket igénylő teendőket!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A környezete maximálisan igyekszik minden támaszt 
megadni Önnek, ha szükségét érzi. Amennyiben lehetsé-
ges, ezen a héten óvatosan kezdeményezzen magánjellegű 
új dolgokat, inkább a folyamatban lévőn munkálkodjon! 

Minden vásárlónk vendégünk egy koktélra!
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 AKZO-NOBEL

 BAUMIT

 POLIFARBE

 RIGIPS

* A felsorolt gyártók termékeiből 15-25% közötti kedvezményt biztosítunk. 
Az akciós kedvezmények részletei az üzletben!

15-25%kedvezmény*




5.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu

Gyermek/ifjúsági
íróasztalok és székek.

KÉSZÜLJÖN VELÜNK AZ ISKOLAKEZDÉSRE!

lebontja a fát a festék alatt, hogy a 
festék végül lepereg, mert nincs, ami 
megtartsa. A lazúr egyébként bírna 
öt, akár hét évet is, azonban amikor 
a fa sérül, az csak csiszolással és új-
rakenéssel hozható helyre. Kültérre 
tehát mindenképpen vékonylazúrt 
használjunk, és jó, ha hozzászokunk 
a gondolathoz, hogy két-három éven-
te kenegetünk.
Miért jobb a vékonylazúr kültéren?
Nem képez réteget a fán, hiszen 
beszívódik, így követni tudja a fa 
mozgását. A vastaglazúr harminc 
százalék lakkot tartalmaz, így ha 
változik a fa térfogata – például ned-
vesség hatására – a lazúr megreped, 
majd felpörög, ezt követően pedig 
teljesen le kell cserélni.
Milyen más fakezelési módszer létezik a 
lazúron kívül?
Egyre többen vannak, akik olajjal 
kezelik a fát. Léteznek színezett 
olajok, kerti bútorokat például szíve-
sebben kennek át ilyenekkel. Az olaj 
teljesen matt felületet biztosít, be-

szívódik a fába. Jelen van a pigment, 
de mivel azt nem védi semmi, egy 
idő után kimossa az eső. De annyi 

elég, hogy egy évben egyszer ezzel az 
olajjal átkeni az ember a fát.
Kell ezt csiszolni?
Egy kicsit csupán, a jó tapadás 
érdekében.
A faápolás ezek szerint nem egyszerű 
dolog…
Bizony nem! Tudni kell a fáról, hogy 
mérettartó-e, puha vagy keményfa. 
Sok minden meghatározza, hogy mi-
lyen anyaggal színezhetjük, ápolhat-
juk a fát. Nagyon fontos az alapozó 
kérdése: el kell dönteni, melyik 
gyártótól veszünk lazúrfestéket, és 
az ahhoz tartozó alapozót érdemes 
megvásárolni. Van ugyanis olyan 
gyártó, amelyik a gomba- és rovarvé-
dőt egyaránt az alapozóba teszi, de 
olyan is, amelyik csak a penész elleni 
szert teszi az alapozóba, a rovarölőt 
pedig a lazúrba, éppen azért, hogy a 
vevő együtt használja a két terméket.
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Milyen ereszcsatornát válasszunk?

A jól megválasztott ereszcsatorna védelmet jelent a háznak

láSzló-takácS kriSztina

Az ereszcsatorna elsődleges funkciója a biz-
tonságos vízelvezetés, éppen ezért elengedhe-
tetlen, hogy időtálló és megbízható rendszert 
építtessünk ki ingatlanunkhoz.

A piac széles választékot kínál, 
többféle alapanyagból gyártott 
ereszcsatorna is található: horgany-
zott acél, színes horganyzott acél, 
színes alumínium, réz, horgany. 
Mindegyik hordoz magában va-
lamilyen előnyt a többivel szem-
ben, ezért a választás szabadsága 
megmarad a vásárlóknak. Egyik fő 
szempont a tartósság. Vannak fe-
lületi védelemmel ellátott ereszek, 
ezek általában acélból készülnek, 
védőbevonattal kombinálva. Ennek 
hátránya, hogyha megsérül, annak 
rozsdásodás a vége. A felületkeze-
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ebben az időszakban óvatosnak kell lennie a kockázatos 
ügyekkel. Ez az időszak nem kedvez semmilyen bizony-
talan tervnek. Megérzései most főképp a pénzügyeire 
terelik a figyelmét. Állítson fel határozott korlátokat a 
költekezési szokásaival és a vágyaival szemben! 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ebben az időszakban nagyobb hangsúlyt kell fektetnie 
az egészségének megőrzésére. Amennyiben panaszai 
vannak, mindenképp keresse fel orvosát, ne halogassa! 
A fájdalomszüntetők csak a tünetet blokkolják, de a 
bajt nem oldják meg.  

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagy szerep jut most az életében egy kreatív ötlet-
nek. Talán nem ért meg egy projektet, esetleg nem 
lesz hozzá energiája, vagy nem lesz rá elegendő ideje, 
hogy végigvigye. Egyszerre Ön sem tud több lovat 
megülni, bármennyire szeretné.  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne legyen túl borús a pénzügyei miatt! Valóban most 
egy kicsit lefelé ível a mutató a a költségek miatt. 
Ezekkel a kiadásokkal számolt, mégis elszomorítják. 
Rövidesen újra felfelé fog állni a mutató, és végül jól 
alakulnak a dolgai.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Amennyiben előrelátóan tervez, elkerülheti azt, hogy később 
kiderüljön, csak a a munka kedvéért dolgozott, és semmi 
más haszon nem származik belőle. A hét közepe fele lehet-
séges egy átmeneti feszültség a kapcsolatrendszerében, ami 
okozhat némi átmeneti nyugtalanságot Önben. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Partnerének van néhány jó ötlete, amivel lényegesen 
emelni tudnák a bevételüket. Azonban ebben az 
időszakban óvakodnia kell a hirtelen döntésektől, 
ugyanis átgondolás nélküli döntése kárt okozhat 
Önnek. 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ, FÜRDŐSZOBASZALON, 
CSEMPE-ÉS ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2. (Balatoni út-Gyimesi u. sarok) Tel.: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya) Tel.: 22/400-220

RADIÁTOR CSEREAKCIÓ!  
ÚJ RADIÁTOR VÁSÁRLÁSAKOR A RÉGIT BESZÁMÍTJUK! 

15% KEDVEZMÉNY, 10 ÉV GARANCIA, HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
Pl.: Lapradiátor 

22K 600/1000 19800 Ft helyett 16830 Ft 
22k 600/1200 22600 Ft helyett 19210 Ft 
22k 600/1400 26200 Ft helyett 22270 Ft 
Csőradiátor: 300x1250 18200 Ft helyett 15470 FtAz ajánlat 2015. szeptember 3-tól 30-ig tart.

Részletek az üzletekben.

www.hollander.hu  • Keress bennünket már a Facebookon is!

Akció 2015.06.04-től a készlet erejéig, illetve max. 100 darabra értendő.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Tel.: 22/747-660, 70/423-0060 • Nyitva: h-p.: 7-17, szo.: 7-12

www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

AK
CI

Ó
!!! Szögacél 40x40x4  3.490 Ft/6 fm

Zártszelvény 40x40x2  2.990 Ft/6 fm
Síkháló 5000x2150x150x150 4 mm 3.125 Ft/db
Horganyzott ereszcsatorna 33 4 fm 1.990 Ft/db

Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz szállítás.
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok

széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332, 06-20/234-1012

www.mesz-tor.hu

Akció 2015. június 4-től december 31-ig tart, részletek az üzletben.

Hörmann szigetelt, szekcionált 

kapuk 4 választható méretben

motorral, 2 db távadóval

már bruttó 199.000 Ft-tól

AKCIÓ!!!

lés nélküli ereszeknek alumínium 
vagy vörösréz az alapanyaga, ezek 
önmagukban ellenállnak a környe-
zeti hatásoknak.

Színes és tartós

A minőségi acélból készült eresz-
csatornák nem csupán letisztult, 
modern, esztétikus külsővel rendel-
keznek, de a megfelelő bevonatuk-
nak köszönhetően ellenállnak az 
idő és a természeti viszontagságok 
károsító hatásának. Az elemek 
belső acélszerkezete ugyanis mind-
két oldalról négyrétegű bevonatot 
kap. Ezt a bevonatot a horganyré-
teg, a passziváló réteg, az alapozó 
réteg és a színanyagot tartalmazó 
úgynevezett organikus bevonat 
együttese alkotja. A szín hosszú 
távú tartósságát az adja, hogy a 
bevonat már a termék gyártását 
megelőzően felkerül a horganyzott 
acélra, nem utólag festett a termék. 
Ez a bevonat tökéletes megoldás 
a különböző időjárási viszonyok 
esetén: a színtartóssága kiváló, és 
ellenáll az UV-sugárzásnak.

Ellenálló és terhelhető

A PVC-nek elég rossz híre van, ez 
azonban alaptalan. A mai kor-
szerű gyártási technológiáknak 
hála már minden régi hátránya 
megszűnt a PVC-ből gyártott 
ereszcsatornáknak. Anyagának 
köszönhetően ez az ereszcsatorna 
minden mechanikai hatásnak és a 
korróziónak is maximálisan ellen-
áll, emellett kitűnően bírja a nagy 
terhelést is. Gazdag formai és 
színválasztékban érhető el, így de-
koratív hatást nyújt az épületeken. 

Összeszerelése is nagyon könnyű: 
a legtöbb esetben az előre gyártott 
paneleket mindössze össze kell 
pattintani. Az anyag időtálló, az 
UV-védelemnek köszönhetően 

színtartó és hőálló egyaránt. A 
fémszerkezetekkel szemben itt 
nem áll fenn a korrózió veszélye, 
ráadásul sokáig szép marad, és 
megőrzi fényes felületét. 
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leffelHolcz marietta

Szeptember elsejétől már nem elsősorban 
a betegek, hanem a család és a könyvek 
töltik ki Bernáth Imre mindennapjait. A 
Kardiológiai rehabilitációs és krónikus 
osztály vezetője nyugdíjba ment. 1971 
óta dolgozott a Fejér Megyei Szent György 
Egyetemi Oktatókórházban.

Egészségügyben dolgozókkal 
beszélgetve szinte adódik az első 
kérdés, hiszen nem egyszerű hivatás 
az önöké: miért döntött úgy, hogy 
gyógyítani szeretne?
Édesapám anyai nagybátyja 
családfakutatást végzett, és az 
1700-as évekből is talált adatot 
tarra, hogy felmenőim között 
volt már orvos, aki egyébként 
állatokat is gyógyított. Monor-
ról került Kunszentmiklósra, 
és a Kiskunságban gyógyított. 
Édesapám körzeti állatorvos volt 
hosszú évekig Dabason, de a 
családban több állatorvos is volt. 
Annak, hogy én a humán orvos-
lást választottam, a legfontosabb 
oka az volt, hogy édesanyám 
gyermekkoromtól hosszú, vissza-
térő betegségben szenvedett. Így 
megismerhettem az orvosi pályát 
és annak nehézségeit, szépségét 
egyaránt – ezért jelentkeztem az 
orvosi egyetemre. És hogy miért 
éppen a belgyógyászat? Úgy gon-

Búcsú a kórháztól

Pihenjünk le délután!
leffelHolcz marietta

Gyermekkorban nem szeret-
tük, a munka miatt pedig nem 
jut rá idő – pedig a délutáni 
szunyókálás életmentő lehet! 
Ezt állapította meg egy görög 
kardiológus által ismertetett 
új tanulmány, amiről a The 
Independent számolt be. Japán 
kutatók szerint a 7,5 óránál 
kevesebb alvás 33 százalékkal 
növeli a szívroham és agyvérzés 
kockázatát a magas vérnyomá-
súaknál, elsősorban az idősebb 
betegek esetében, ám a délutá-
ni alvás vérnyomáscsökkentő 
hatású lehet, és csökkentheti a 
szívroham kockázatát.  

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Az akció 2015.szept.1.-30. között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Párban nyerő és 
párban olcsóbb!
Két bármilyen* méretű matrac együttes 
vásárlása esetén,
az olcsóbbat féláron adjuk.
*max 200 x 200 cm

• tisztán érthető  
beszélgetések a zajos 
utcán

• visszhang nélküli 
templom

• egyénre szabott,  
kényelmes viselet

• televízióval, 
mobiltelefonnal 
összekapcsolható

Élvezzen minden szót a  
modern hallókészülékek  
segítségével!

Vegyen részt DÍJMENTES 
hallásvizsgálaton, melyet összehajtható 
BEVÁSÁRLÓTÁSKÁVAL jutalmazunk.*

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló 
8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.

Bejelentkezés:  06-22/500-053 
06-30/557-1731

„ A VILÁG HANGJAI 
NÉLKÜL ÉLNI NAGYON 
NEHÉZ ÉS FÁRASZTÓ”

*  Az akció 2015. október 15-ig vagy a készlet 
erejéig tart. Az ajándék bevásárlótáskára 
csak a hallásvizsgálaton részt vevők jogo-
sultak. A részvételhez hozza magával a 
hirdetést!

A vizsgálat során 386 magas 
vérnyomású páciens esetében 
mérték a délutáni alvás hatását. 
A résztvevők átlagos életko-
ra 61,4 év volt. A nap közben 
szunyókálók vérnyomása napi 
átlagban öt százalékkal alacso-
nyabb volt, mint azoké, akik 
nem dőltek le. A szundikálók 
körében ráadásul a magas vér-
nyomás kevésbé károsította az 
artériákat és a szívet. A tanul-
mányban a magas vérnyomást 
befolyásoló egyéb faktorokat, a 
kort, a nemet, a testtömeginde-
xet, a dohányzást, az alkohol-
fogyasztást, a testmozgást és 
a koffeinbevitelt is figyelembe 
vették. 

dolom, ez a terület szintetizálja 
az orvostudományt.
Hogyan vezetett az útja Székesfe-
hérvárra?
1971-ben végeztem a Semmel-
weis Orvostudományi Egyete-
men. A tanulmányi évek alatt 
több kórházat is megismerhet-
tünk, köztük a Fejér megyei 
kórházat, amely már akkor is 
modernnek és jól működőnek 
számított. Így kerültem ide 
1971-ben az egyes belosztály-
ra. Akkoriban két belosztály 
működött, egy-egy osztályon hét 
orvos dolgozott. Természetesen 
azóta sok minden megváltozott. 
Annak idején még az igazgató-
sági épülettel szemben volt, és 
kisebb volt az osztály teherbíró 
képessége: ötven ágy volt egy-
egy osztály.
Mit jelentett az ön számára a hiva-
tása, a munkája?
Nagyon sokat jelentett, az egész 
napomat, sőt az egész életemet 
kitöltötte a betegekkel való 
foglalkozás. Ha véget ért a nyolc 
óra munka, még nem mentem 
haza, csak akkor, mikor nyugodt 
szívvel tudtam elmenni, hogy 
mindent megcsináltam. Ám 
amikor hazamentem, a gondo-
lataim akkor is a betegek és az 
osztály körül forogtak. Ehhez 
kellett egy jó családi háttér is a Bernáth Imre 1971 óta dolgozott Székesfehérváron. Szeptember elsejétől a Krónikus osztály nyugdíjba vonuló osztályvezető főorvosa a családjának és könyveinek szenteli idejét.
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A földszinten külön bejárattal kap helyet a gyerekgyógyászati részleg, az épület többi osztálya 
pedig a felnőttek ellátását szolgálja. A gyógyítás mellett a rehabilitációnak is kiemelt szerep 
jut az új enyingi rendelőintézetben.

Új rendelőintézet Enyingen 
novák rita

Jól haladnak az új enyingi rendelőintézet 
kivitelezési munkái. A létesítmény alapkövét 
néhány hónapja tették le, de ma már burkolnak 
és festenek a szakemberek. Az új rendelőintézet 
várhatóan még az idén fogadja a betegeket.

Kétszintes, ezer négyzetméteres, 
akadálymentesített épületben 
várják majd a gyógyulni vágyó-
kat Enyingen. A korábbi elavult 
rendelőintézetet új eszközökkel és 
új egészségügyi és gyógyászati szol-
gáltatásokkal feltöltött létesítmény 
váltja fel. A beruházás egy komplex 
egészségügyi fejlesztés része. A Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi 
Oktatókórház főigazgatója szerint 

2015. 08. 17.
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI
FŐIGAZGATÓSÁG
FEJÉR MEGYEI KIRENDELTSÉGE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009. AZONOSÍTÓSZÁMÚ „EGYÜTT HALADUNK” CÍMŰ 
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 
számú, „Együtt haladunk” című pályázat keretén belül megváltozott munka-
képességű és autista személyek foglalkoztatására kerül sor Fejér megyében. 

A TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 azonosító számon regisztrált projekt kapcsán, a fog-
lalkoztatás keretén belül, mosodai munkavégzés valósul meg. A mosoda kialakítására 
Székesfehérvár, Kikindai utca 1. szám alatt került sor, új, korszerű mosodai gépekkel. A 
mosodát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Fejér 
Megyei Integrált Szociális Intézmény fogja 2015. szeptember 1-től üzemeltetni. Az üzem 
a Polgárdi-Tekerespusztán működő székhelyintézményének, valamint Gánt, Polgárdi és 
Sárosd telephelyintézményeinek a részbeni mosodai ellátását biztosítja a jövőben. 

A fejlesztéssel létrehozott üzem 34 fő autista és megváltozott munkaképességű ember 
foglalkoztatását teszi lehetővé, akiknek a tevékenységét mosodavezető koordinálja, irá-
nyítja. A mosoda működtetése hozzájárul ahhoz, hogy az érintett célcsoporthoz tartozó 
hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, foglalkozta-
tási mutatója, valamint az életminősége javuljon.

A projekt megvalósításának időtartama: 2014. április 1. – 2015. augusztus 31.
A projekt elszámolható összköltsége: 100 millió Ft
A támogatás intenzitása: 100%

A projekt lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei 
Kirendeltsége.

Kapcsolat:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Fejér Megyei Kirendeltsége
Mátrahalmi Tibor igazgató
36-22-522-529

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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feleségemmel az élen: ők tették 
ezt lehetővé számomra, és elfo-
gadták mindezt. A fiam kereske-

Mi a véleménye, mitől lesz jó orvos 
valaki?
Nagyon sokat kell tanulni, de 
rátermettség is kell hozzá. Ám 
ami talán ugyanennyire fontos, 
az az együttérzés képessége a 
beteggel, a beteg hozzátartozói-
val. Meg kell tanulni elviselni a 
kudarcokat is. Hihetetlenül jó 
érzés, amikor megy az ember 
az utcán, és megszólítják, 
hogy kezeltem őt is, és jól van. 
Ennél nagyobb dicséret nincs 
is talán.
Kiket említene meg, akiknek úgy 
érzi, sokat köszönhet a szakmai 
pályafutásában?
Gömöri és Magyar belgyógyász 
professzorok. Az egyetemen 
Szentágotai és Straub profesz-
szor urak voltak azok, akiktől 
sokat tanultam. Ők indítottak el 
azon az úton, hogy belgyógyász 
lehessek.
Lesz-e megfelelő utánpótlása a 
szakmának? Sok fiatal külföldön 
folytatja inkább.
Már most érezni, hogy sokan 
elmentek, már most nagy hiány 
van. Úgy érzem, amikor az em-
ber elvégzi az egyetemet, még 
a mai globalizált világban is 
kötelessége lenne a saját orszá-
gában a saját népét gyógyítani, 
és nem pedig külföldre menni 
a jobb élet reményében. Ám 
mégis azt mondom, ha rendez-
nék például az egészségügyben 
dolgozók bérét, többen marad-
nának itthon.

Kollégái hogyan fogadták a hírt, 
hogy többé nem dolgozhatnak 
együtt?
Szerveztek számomra a kórház-
ban egy kis búcsúztatót. Nagyon 
jól esett mindenkitől, hogy eljöt-
tek, sajnálják, hogy nyugdíjba 
mentem. Ami pedig különösen 
nagy öröm volt számomra, hogy 
olyan egykori kollégák is részt 
vettek az összejövetelen, akik 
nem fehérváriak.
Mivel fogja tölteni a szabadidejét?
Egyelőre még nem sokat gon-
dolkodtam rajta. Most nagyon 
fáradt vagyok, ilyenkor úgy érzi 
magát az ember, mint amikor 
csak szabadságra megy. Szóval 
először pihenek, és majd a jövő 
eldönti, mit fogok csinálni. Per-
sze vannak terveim. Édesanyám 
Révfülöpről származik, van ott 
egy kisebb nyaralónk és szőlőnk 
is. Így szüretelni fogok, és szeret-
nék is ott hosszabb időt tölteni. 
A ház körül is van intézni való. 
Számomra a Balaton sokat 
jelent, nagyon szeretem. Különö-
sen az őszi Balaton látványát, és 
ezt most szeretném kihasználni. 
Van egy könyvtáram is, és ha egy 
részét sikerülne elolvasni, az már 
nagy teljesítmény lenne! Régen 
sok könyvet gyűjtöttem, hogy 
majd elolvasom – most szeretnék 
is nekiállni. Szakirodalmat és 
regényeket gyűjtöttem, főleg a 
magyar irodalom darabjait. De 
nem olvastam még a Háború és 
békét sem, most lesz időm rá! 

delemmel foglalkozik, a lányom 
ügyvéd, és van egy kilencéves 
unokám is!

Bernáth Imre 1971 óta dolgozott Székesfehérváron. Szeptember elsejétől a Krónikus osztály nyugdíjba vonuló osztályvezető főorvosa a családjának és könyveinek szenteli idejét.

a cél az, hogy az egészségügyi 
ellátórendszerhez való hozzáférés 
egyenlőtlenségei mérséklődjenek. 
Csernavölgyi István főigazgató hoz-
zátette: nemcsak Enyingen, hanem 
Sárbogárdon, Móron és Csákváron 
is tettek lépéseket a fejlődés érde-
kében. Sárbogárdon befejeződött 
a korszerűsítés, Móron megújult 
a belgyógyászati és az ápolási 
osztály. Törő Gábor országgyűlé-
si képviselő szerint ez nemcsak 
a város, hanem az egész térség 
szempontjából kulcsfontosságú. Az 
enyingi rendelőintézet várhatóan 
még az idén elkészül, a beruházás 
összesen hétszázmillió forintba 
kerül, melynek hetvenöt százalékát 
az unió biztosítja.
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A Városi Piac új nyitva tartása:
hétfőtől–péntekig: 6–18

szombat: 6–14
vasárnap: 6–12

Városi Piac

* Székesfehérvár, 

Pa
lo

ta
i ú

t 3
. *

A
 h

ét
 m

inden napján

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Parkolóhelyek:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban parkolóhelyek;

Irodák:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

irodahelyiségek;

Garázsok, raktárak:
• Zámoly u. 5. szám alatti telephelyen, zárt 

udvarban garázsok, raktár;
• József Atti la kollégiumnál (Hosszúsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. u. - Kodolányi 

J. u. sarkán, használaton kívüli hőközpont
 
 

Továbbá vállaljuk rövid határidővel lakások, 
telephelyek értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu
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vakler lajoS

Lecsófőző Vigasság felsőfokon

Baráti és céges csapatok, családok és kíván-
csi érdeklődők ezreit várják az idei „Lecsóra”

 Ízek, színek és illatok kavalkádja jellemzi 
a Fehérvári Lecsófőző Vigasságot, amelyre 
immáron tizenegyedik alkalommal invitálják 
a fehérváriakat és a látogatókat.

Szeptember 12-én és 13-án, tizenegyedik alka-
lommal rendezik meg Székesfehérváron a Fehér-
vári Lecsófőző Vigasságot. Ahogy megszokhattuk, 
ez évben is hatszáznál több csapat nevezett.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

.
Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
 
Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható 
zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés 
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

• köztisztasági munkatárs

• szolgáltatási koordinátor / 
Koronás Park

• villanyszerelő

• parkfenntartó - gondozó 
és gépkocsivezető

• parkfenntartó - gondozó

munkakörbe keres munkatársat.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail 

címen lehet!

Részletek a www.varosgondnoksag.hu 
oldalon!

Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 
1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet 
alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 577/2013. 
(XI. 14.), 619/2014. (IX. 19.) és 475/2015. (VI. 26.) számú határozatai értelmében, nyilvá-
nos pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári lakóház és lakások 
értékesítésére:

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehérvár, 
…………….. szám alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az ingatla-
nokat kezelő Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.-hez 
(8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai úton, vagy személyesen benyúj-
tani. Ügyintéző: Kovácsné Szajkó Lívia, Dr. Takács Dénes Bálint, telefon: 22/511-323, 
70/66-99-337.

Az ingatlanok megtekintése előzetes időpont egyeztetés mellett lehetséges. 
Az ingatlanokat a lakások kezelője, a Székesfehérvári Városfejlesztési Köz-
hasznú Nonprofit Kft. képviselője mutatja meg.

A pályázatok beadási határideje:
2015. október 16.  9:00 óra

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályáza-
ti felhívás tartalmazza.

Cím
Ingatlan-nyilván-

tartás szerint
(Székesfehérvár)

Bercsényi utca 34.

Szent István tér 11. 
fsz./3.

Vörösmarty tér 5. 
I. emelet 4.

Hrsz.

7130

327/A/3

5732/A/4

Funkció,
komfortfokozat

Lakóház, udvar, gazd. 
ép. - komfortos

Lakás - összkomfortos

Lakás – komfortos

Terület

88 m2

45 m2

34 m2

Forgalmi 
érték 

(Minimális 
eladási ár - Ft)

10.000.000,-

7.200.000,-

8.300.000,-

Székesfehérvár,
Virág Benedek u. 9.

Tel.: 22/330-900
06-20/9540-218

Nyitva:
h-p.: 8.00-16.30

SZEREZZEN BE
MINDENT

EGY HELYEN A
LECSÓFESZTIVÁLRA!

– műanyag tányérok
– evőeszközök
– poharak
– szalvéták
– papír abroszok

Elöljáróban tisztázzunk valamit: 
a lecsó egy törékeny viszony-
rendszer az ember és a természet 
között. A lecsót alkotni nem lehet, 
hiszen ki hinne ma nekünk, ha az 
üdvözült gasztromágusok uralta 
ételkörnyezetben azt mondjuk és 
hirdetjük, hogy jólétünk és a boly-
gó jóléte ettől illetve ettől is függ. 
Szó sincs róla. A lecsó filozófiája 
végtelenül egyszerű. Puritán étel, 
nem kell hozzá más, mint négy 
összetevő: némi zsiradék, hagyma, 
paprika és paradicsom. Ötödik-
ként éppenséggel megbolondíthat-
juk fokhagymával, padlizsánnal, 
cukkinivel, rizzsel, petrezselyem-
gyökérrel, tojással, szalonnával, 
virslivel, kolbásszal, már csak az 
íze miatt... A gasztromániás új-
dondászok tesznek hozzá csülköt, 
marhát, csirkét, pulykát, hogy a 
fűszerek végtelen tárházát már ne 
is említsem. A lecsó, ha elkészül, 
teljesen mindegy, hogy cserép 
vagy fatányéron tálalva, egyszerű 
és egyszeri, a miénk, és ráadásul 
tanulható. Hiszen ne feledjük, 
a nagymamáink által készített 
ételhez sem kellett más a felsorol-
takon kívül.
Visszatérve az eredendőhöz, egy 
valamit kihagytam: a lecsóhoz gon-
dolat is kell, játék. Hiszen egy ilyen 
találkozón a füst szőtte világban 

dalcsokrokkal, bogrács közelben 
közelíthetünk egymáshoz, mert a 
lecsó mindenkié.

Adott esetben pedig csak magun-
kat hibáztathatjuk, ha valami nem 
úgy sikerül, ahogy szeretnénk. Ne 
feledjük, lecsót a lecsóval összeha-
sonlítani botorság. Olyan, mintha 
az almát a körtével hasonlítanánk 
össze ízben, színben. Furcsa lenne, 
annyi szent. Inkább térjünk vissza 
a gondolathoz, az emberi dolgok-
hoz. Mert ha öt ember találkozik 
ilyen tájt városunkban, szeptember 
közepén, imigyen beszélgetnek:
- Én hozom a paprikát!
- Én meg a paradicsomot!
- Enyém a hagyma!
- Nekem marad a zsír!
A legkisebbnek haboznia kell, és ez 
természetes. Aztán felemelt fejjel ő 
is kiböki:
- Én meg hozom a barátaimat.
Aztán csak jőnek, jőnek, s újra meg-
tapasztalhatjuk, hogy a világ legegy-
szerűbb ételéhez nem kell filozófia, 
hiszen misztériuma működik.
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 Avatás és dzsembori a hoki szezonnyitóján

Polgármester, szakmai igazgató, helyettes államtitkár – és az igazi főszereplők, a jövő remény-
ségei a C pálya szalagátvágó ceremóniáján

Sok szurkoló jött el találkozni a fehérvári 
hokisokkal, de aligha ez volt az utolsó alka-
lom, amikor nagyobb tömeget láttunk az Ifj. 
Ocskay Gábor Jégcsarnok előtt

Hagyományosan a szezon első hivatalos csapatfotója is a fanfeszten készül el – ennek a Volán-
nak szurkolhatunk az EBEL-ben

SomoS zoltán

A Fehérvár AV19 csapatának, sőt immár 
csapatainak és szurkolóinak találkozása, a 
harmadik alkalommal megrendezett „fanfeszt” 
ezúttal is hozta a várt sikert. Az EBEL-ben és a 
MOL-ligában induló felnőtt csapatok mellett az 
utánpótlás is bemutatkozott, a közönség együtt 
szórakozhatott a kedvencekkel. Ekkor adták át 
ünnepélyesen a hosszú évek óta várt, nemrég 
elkészült C-pályát is.

Ifj. Ocskay Gábor- 
emléktorna

A megszokott szomorú, de 
méltó emlékezéssel kezdődik 
a pályán az új hokiidény. Az 
Ifj. Ocskay Gábor-emléktor-
na korábban rendre a hazai 
csapat sikerét hozta, ám az 
Olimpija Ljubljana tavaly 
megtörte ezt a sorozatot. 
Egykori vezére, kapitánya, a 
legendás 19-es emléke előtt 
tisztelegve idén visszavághat 
a Volán, hiszen szombaton 
éppen a szlovénekkel talál-
kozik az emléktorna első 
napján. Ez a meccs 19 órakor 
kezdődik, előtte 15.30-kor 
a HK 36 Skalica és a Graz 
csap össze. Vasárnap a torna 
döntőjét 18 órától a szombati 
győztesek vívják, a bronz-
meccs 15 órakor kezdődik. 
A tornán már az új szezon 
jegyárai érvényesek, és fontos 
információ a szurkolóknak, 
hogy a bérletek árusítása is 
megkezdődik a héten. Aki 
megveszi a szezonjegyet, 
természetesen az emléktorna 
mérkőzéseit is azzal tekint-
heti meg, egyébként napije-
gyek vannak. Szintén fontos 
hagyomány, hogy a csapat 
speciális, csak a tornán viselt 
mezeire ezúttal is licitálni 
lehet, jótékony céllal.
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Matusek Miklós Reni cikkei nyomán sikeresen változtatott életén, és ennek nem csak ő, de családja, 
szerettei is élvezik az eredményét

kaiSer tamáS

Sosem késő változtatni!
A tavasszal mutattuk be olvasóinknak 
Angyal-Csóra Renáta fitneszedzőt. Azóta két-
hetente jelentkezik életmódtanácsaival. Ezúttal 
a Fehérvár magazin olvasói a hatvan esztendős 
Matusek Miklóssal ismerkedhetnek meg, aki 
Reni cikkei hatására váltott életmódot, és ért 
el sikereket.

A mai napig focizom a barátaim-
mal, hetente többször is – kezdte 
Matusek Miklós. – Korábban sok-
szor fájt a térdem meg a derekam 
is. Hiába kenegettem krémekkel, 
nem hatott. Aztán jött Reni cikke, 
és változtattam a táplálkozáso-
mon. Elhagytam a cukrot és a 
lisztet, vagy ahogy nevezik: a 
fehér mérgeket. Azt vettem észre 
néhány hónap után, hogy távoztak 
a szervezetemből a különböző 
méreganyagok, és teljesen tünet-
mentes lettem. Azóta nem fáj sem 
a térdem, sem a derekam. Teljesen 
feldobódtam – nem tudom más-
ként mondani – úgy, mint egy lufi. 
Azt nem tudom, hogy a cukor vagy 
a liszt elhagyásától van mindez, 
leginkább azt gondolom, hogy 
mindkettőtől.
A gyakorlatban mit jelentett az élet-
módváltás?
Nagyon szerettem a rétest: egy jó 
meggyesért a térképről lementem 
volna! Ma ezt is meg tudom állni. 
Rétes tehát már nincs, maradt 
viszont a meggy. Nagyon sok 
gyümölcsöt, zöldséget fogyasztok. 

EXCLUSIVE
Funkcionális edzőterem

Székesfehérvár • Tel.: 30/678-3789

www.rgym.hu
www.facebook.com/rgymhu

Csóra Reni sportos tippjei

Egyrészt egészséges, másrészt 
pedig jó részüknek magas a folya-
déktartalma, ami szintén nagyon 
fontos. Próbálok úgy étkezni, hogy 
minél több folyadékot vigyek be 
a szervezetembe. Egyébként a 
cukrot teljesen kiiktattam, a lisztet 
pedig zabpehellyel helyettesítem. 
Most is éppen zabkását csináltam. 
Nagyon szeretem a főzelékeket. 
Most ahhoz is zabpelyhet haszná-
lok. Van, hogy csak megpárolom 
a sóskát, összekeverem egy kis 
zabpehellyel és úgy eszem meg. 
A kenyér helyett pedig zöldséget, 
paprikát, paradicsomot, hagy-
mát eszem a házikolbászhoz. De 
csak valódi házikolbászt eszem, 
ezekkel a gyors érlelésű bolti 
készítményekkel nem foglalko-
zom! Étolajról pedig sertészsírra 
váltottam.
Milyen változásokat vett észre saját 
magán?
Az elmúlt hónapokban több 
mint hat kilót fogytam, ami nem 
elhanyagolható következménye 
az életmódváltásomnak. De azt 
is észrevettem magamon, hogy 
reggel és úgy általában is sokkal 
frissebb, energikusabb vagyok. Azt 
gondolom –  bár ez közhely – hogy 
minden fejben dől el! Én döntöt-
tem, hogy egészségesebben fogok 
élni! Reni és az ő cikkei ebben nagy 
segítségemre voltak. Többször is 
voltam már nála edzésen, és rend-
szeresen csinálom otthon is az ott 
látott gyakorlatokat.
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németH zoltán

Ingyenlecsó

Zöldség-gyümölcs üzlet, valahol Fehérváron:
- Jó napot kívánok! Paradicsomot és paprikát 
szeretnék, egészen kiváló minőségű legyen 
mindkettő, mert szeretnék a Lecsófesztivál 
legjobbjai között végezni az idén! Mondhatnám, 
a Lecsóbajnokok Ligájának csoportkörére 
pályázom!
- Üdvözlöm! Kiváló minőségű árunk van, a para-
dicsomnak 600, a paprikának 550 forint kilója.
- Hűha, az egy kicsit sok! Ingyen nincs?
- Nézze uram, ha ön a Lecsófesztivál legjobbjai 
között akar végezni, ne sajnálja a pénzt a 
megfelelő alapanyagokra!
Nem tagadom, a fenti beszélgetés e sorok író-
jának képzeletében született, nélkülöz minden 
valóságalapot. A gyökere, mondhatni múzsája 
mégis létező: a Videoton FC nemzetközi kupa-
szereplése adta képzeletbeli lecsóm alapját.
Ugyanis nem értem a dolgot. Meghatározó 
játékosok sora távozott a bajnoki cím után Sós-
tóról, miközben az érkezési oldal a győri kon-
tingens megszerzése ellenére is vékonykának 
számított. Mi volt a cél? BL-csoportkör? Ahhoz 
játékosok kellenek, olyanok, akik erősítést 
jelentenek. A szabadon igazolható labdarúgók 
között pedig elenyésző az esély egy erre a célra 
jól használható játékos megtalálására.
Szóval ahogy én látom: Sóstón ingyenpara-
dicsomból akartak szuperlecsót főzni. Nem 
sikerült. Meglepő? Őszintén szólva nem. Még a 
bajnokságban elfoglalt 11. hely sem az. Tudják, 
kell a megfelelő alapanyag!

Bekalkulált vereség

Tápai Szabinára végig nagyon figyeltek a győri védők, itt éppen Groot és Broch próbál-
ják lebirkózni

kaiSer tamáS

A Lionz vidám csapat, a sport mellett a jó 
hangulat is garantált

A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győr 
ellen nem sok csapatnak van esélye a győze-
lemre, a Fehérvárnak sem volt sok. A bajnok-
ság nyitó fordulójában rendezett Fehérvár KC 
– Győri Audi ETO KC mérkőzésre mégis sokan 
kilátogattak a Köfém Sportcsarnokba. 

Az első félidő nagy részében 
kifejezetten szoros volt az állás, 
az FKC végig ott loholt ellenfele 
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Még foghíjasan, de már pályán az Alba Lesz-e csatár Sóstón?

Budapesten szerepel a Lionz

Nyilvánvaló, hogy Lóránt (a labdával) nagy 
erősítés az Albának

SomoS zoltán németH zoltán

németH zoltán

Első felkészülési meccsét játszotta az elősze-
zonban a TLI-Alba Fehérvár. Az MBK-Rieker 
Komarno ellen láthatta a közönség először az új 
irányítót, Kenny Cheryt és a magyar sztárigazo-
lást, Lóránt Pétert is Alba-mezben.

Simon, Supola, Tóth P., Lóránt, 
Csorvási magyar ötössel állt fel a 
Komarno ellen az Alba, de már az 
első negyedben pályára került Czir-
bus, Markovics, Fülöp és a jelenlegi 
egyetlen légiós, Chery is. Sok fiatalt 
is bevetett tehát Dzunics Braniszláv, 
de a rutinos Lóránt volt a legered-
ményesebb. A játékon bőven érző-
dött még, hogy kemény edzésekből 
érkezett a meccsre az Alba, sem 

Jelen pillanatban nehéz megtippel-
ni, hogy a DVSC-Teva elleni, utolsó 
pillanatokban kiharcolt győzelem 
elegendő lendületet ad-e a Videoton-
nak ahhoz, hogy kikecmeregjen a 
szörnyen induló szezon hullámvöl-
gyéből. A kezdeti lépések egyelőre 
úgy tűnik, alakulnak, bár kissé késői 
lehet a keret felturbózása. Több 
játékosától is megvált a klub. Valljuk 
meg, Maréval, Pajač és Luijcx nem 
evett meg sok sót Fehérváron. Koltai 
kölcsönadása Paksra szintén benne 
volt a pakliban. Az érkezési oldalon 
Nego vagy Suljić neve kifejezetten 

Az ultimate frisbee fehérvári képvi-
selője, a Lionz együttese a szeptem-
beri Nemzetközi Sporthét alkalmából 
ismét nyílt edzésre várja a sportág 
iránt érdeklődőket. Az elsősorban 
12-34 év közötti, sportolni vágyó 
leendő frizbisek szeptember 7-én 18 
óra és 19:30 között a Köfém pályán, 
9-én ugyanebben az időben a Bregyó 
közben, 16-án 17:30 és 19 óra között 
a Halesz Parkban, míg 21-én szintén 
ebben az időpontban újra a Köfémen 
próbálhatják ki az izgalmas csa-
patsportágat. Az ultimate szakágat 
most kezdők később akár a Budapest 
Bajnokságban szereplő csapatba is 
bekerülhetnek. A tavaszi toborzó 
legjobbjai már most a Lionz kezdő ka-
tegóriában versenyző együttesének az 

jól cseng. Két poszt azonban még 
erősen hiányos: egyrészt a vezető-
edzői poszt vár betöltésre (Pető Ta-
más csak vészmegoldásnak tekint-
hető), másrészt továbbra is nagyon 
hiányzik egy gólerős befejező csatár. 
Ide volt kiszemeltje a Vidinek, de a 
hírek szerint a Premier League-ben 
szerzett rutinnal rendelkező támadó 
végül Franciaországot választotta. 
Véglegesnek tehát távolról sem 
tekinthető a sóstóiak kerete illetve 
szakmai stábja. Az biztos, jó csatárt 
már csak a szabadon igazolható 
labdarúgók táborából nézhet ki a 
Vidi. Valljuk meg, nem lesz egyszerű 
a klub dolga.

erősségei, ezt a pontvadászat második 
fordulójában is bizonyíthatják majd. 
A fehérvári gárda a haladó kategóri-
ában az első kört a harmadik helyen 
zárta, a szeptember 5-én rendezendő 
második fordulóban a cél már az első 
két hely valamelyikének elérése lesz. 
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támadásban, sem védekezésben 
nem sikerült mindig megvalósítani a 
mester által vártakat. Az nyilvánva-
ló, hogy Lóránt komoly erősítés, de 
az is biztos, hogy hiányoznak még 
meghatározó légiósok a keretből.
Persze Chery minden bizonnyal az 
lesz, érkezése után két nappal még 
nem válthatta meg a világot. Így 
is elég sok pontot dobott a csapat, 
szóval lesz ez még jobb, ahogy a ke-
ret teljesebb. A 79-78-ra, egy utolsó 
másodperces büntetővel elvesztett 
mérkőzés után Dzunics dicsérte a 
fiatalokat, és elmondta, a játék pont 
olyan volt, amilyennek ebben a peri-
ódusban lennie kell, messze még az 
igazi formájától a csapat. Minden-
esetre szombatig közelebb kerülhet 
hozzá, akkor ismét a Komarno lesz 
az ellenfél. Plusz egy légiós segíthet 
az Albának, mert a próbajátékra 
érkező Tristan Spurlock már bevet-
hető lesz.
Hogy a saját nevelésű fiatalokból 
mikor épül be valaki stabilan a nagy 
múltú felnőtt csapatba, még kér-
dés, de a Dávid Kornél Akadémia 
szezon eleji tájékoztatóján többször 
elhangzott, hogy mindenképpen 
ez a cél. Az akadémia új szakmai 
vezetője, a férfi és női vonalon a 
felnőtt mezőnyben minden címet 
begyűjtő edzőlegenda, Farkas 
Sándor elmondta, egyelőre áttekinti 
az intézmény működését, ezután 
pedig ajánlásokat tesz a továbbiak-
ra vonatkozóan. A férfi szakágért 
Peresztegi Nagy Ákos, a nőiért Zsol-
nay Gyöngyi felel. Utóbbi kiemelte, 
a kosarazni vágyó lányokat minden 
korosztályban szeretettel várják.
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nyakán. Ambros Martin együt-
tese negyedóra elteltével rázta 
meg magát, addig „csak” 6-5-
re vezettek, ezután azonban a 
nyáron igazolt holland, Cornelia 
Groot vezetésével zsinórban hat 
gólt dobtak, és elléptek héttel. 
Az utolsó néhány perc azonban 
úgy alakult, ahogy a fehérváriak 
akarták: előbb a visszatérő Tápai 
Szabina, majd Horváth Bernadett, 
végül Emberovics Míra is betalált, 

és mivel a túloldalról nem jött 
válasz, így a szünetben a teljesen 
vállalható 8-12 állt az eredmény-
jelzőn.
A második játékrész két hetessel 
indult, Sulland és Tápai is be-
dobta a magáét, az ETO azonban 
egy 8-3-as rohammal alaposan 
ellépett, és tulajdonképpen el is 
döntötte a meccs sorsát. 20-11-nél 
nagyon közel volt ahhoz az FKC, 
hogy a remek hangulatot teremtő 
vendég drukkerhad rászámoljon, 
de Tápaiék nem engedték, hogy 
tízre nőjön a differencia. Sőt! Jött 
egy hazai 9-4-es válasz, aminek 
köszönhetően néhány perccel a 
vége előtt ismét csak öt volt a kü-
lönbség, ráadásul a huszadik fe-
hérvári találatot a súlyos sérülése 
után visszatérő szélső, Kazai Ani-
ta lőtte egy kínai figurát követően, 
talpra ugrasztva ezzel az egész 
csarnokot. Ahogy az első harminc 
percben a zárás az FKC-nak sike-
rült jobban, úgy a második vége 
egyértelműen a vendégeké volt, 
6-0-ra nyerték a végjátékot- Ekkor 
kicsit szétesett már Bakó Botond 
együttese, mind elöl, mind hátul. 
A Győr magabiztosan, 31-20-ra 
nyert Székesfehérváron a bajnok-
ság első fordulójában. Nyilván az 
FKC-nak nem az ETO ellen kellett 
megkezdenie a pontgyűjtést, de 
jövő kedden Budaörsön ez már 
kötelező lesz!
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2015. 9. 5. SZOMBAT
 

00:00 Képes hírek 
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 
07:25 Képes hírek  – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés. Műsorvezető: 
Leffelholcz Marietta. 
Vendég: Horváth Hella

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Heiter Dávid

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Szabó Petra. 

Vendég: Demeter Zsófia
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Radetzky Jenőné
14:05 Napi színes – ismétlés 
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Újrakezdés 57-58. rész  
 Színes, magyarul 

beszélő, olasz 
tévéfilmsorozat, 2000

16:30 Balatoni utazás
 Ismeretterjesztő 

filmsorozat. 15. rész.
17:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Stefkó 

Krisztina. Vendég: 
Forgó Béla

A hét hírei című heti hírösszefoglalónk minden vasárnap 19 órakor jeltolmáccsal látható!

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed
19:50 Trópusi hőség – Csak 

írókkal ne kezdj! (12) 
 (am. sorozat)
20:50 Koronázási Szertartásjáték 
22:00 Öreghegyi 

Mulatságok 2015
 Összefoglaló a nap 

eseményeiből.
22:30 FehérVászon – 

filmes magazin
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

2015. 9. 6. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek  - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Stefkó 

Krisztina. Vendég: 
Forgó Béla

10:45 Együtt – ismétlés 
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Szabó Petra. 

Vendég: Demeter Zsófia
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Radetzky Jenőné
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:00 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

15:05 Napi színes – ismétlés 

15:15 Honvéd7 – ismétlés 
15:30 Újrakezdés 59-60. rész 
  Színes, magyarul 

beszélő, olasz 
tévéfilmsorozat, 2000

16:30 Balatoni utazás
 Ismeretterjesztő 

filmsorozat. 16. rész.
17:00 A Fehérvár TV archívumából
17:30 Kincsesláda
18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Percze Ilona
18:30 A Fehérvár TV archívumából 
19:00 A hét  
19:20 Hitünk és életünk – 

egyházi magazin 
19:50 Trópusi hőség – Ne felejts 

el! (12) (am. sorozat
20:50 Katonazenekari Fesztivál
 Összefoglaló a III. Fricsay 

Richárd Regionális 
Katonazenekari Fesztiválról.

22:00 Zorán és barátai
 A székesfehérvári Zorán-

koncerten beszélgettünk 
az énekes-zenésszel, 
Gerendás Péterrel a gitáros 
zeneszerző-szövegíróval, 
valamint Kulka János 
színművésszel.

22:30 FehérVászon – ismétés 
23:00 A hét hírei
23:20 Képes hírek

2015. 9. 7. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed - ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Percze Ilona

17:00 Üzleti negyed - ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Leffelholcz 

Marietta. Vendég: 
Bernáth Imre

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek
20:20 XX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál nyitógála
 Közvetítés felvételről 

a Zichy ligetből.
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

2015. 9. 8. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Leffelholcz 
Marietta. Vendég: 
Bernáth Imre

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Bágyi Balázs

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 
20:15 Hírek
20:20 XX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál zárógála
 Közvetítés felvételről 

a Zichy ligetből.
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

2015. 9. 9. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: 
Bágyi Balázs

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Stefkó 

Krisztina. Vendég: 
Forgó Béla

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin    
20:15 Hírek
20:20 XX. Budaörs – Fehérvár 

KC kézilabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50 Napi színes
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2015. 9. 10. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

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

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Stefkó 
Krisztina. Vendég: 
Forgó Béla

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos. 

Vendég: Medveczky Ádám
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek

20:20 Fehérvár Szépe 2015
22:20 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:05 Képes hírek
 

2015. 9. 11. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler Lajos. 
Vendég: Medveczky Ádám

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 V. Székelyföldi Verstábor 
21:00 Aranybulla Művészeti 

Napok
21:30 Alba Regia Feszt
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés  
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 7. 20:20 XX. Nemzetközi Néptáncfesztivál nyitógála, közvetítés felvételről a Zichy ligetből.


