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Óriáskerék a Zichy ligetben!

Az óriáskerék a Zichy ligetben péntektől az év végéig várja a látogatókat

Bácskai GerGely

Városrészek programjai

Óriáskereket telepítenek a Zichy liget Fő utca 
felőli végébe, melynek tetejéről a látogatók 
harmincöt méter magasból csodálhatják meg a 
belvárost és környékét.

Hétvégén már bárki a magasba 
emelkedhet az óriáskerékkel, ami 
ősszel és az adventi időszakban 
Székesfehérvár új látványossága 
lesz.
Igazi nosztalgia lehet ez a fehérvá-
riaknak, hiszen sokan emlékeznek 
még a régi Vidámparkban egykor 
működő szerkezetre. Cser-Palko-
vics András azt reméli, hogy sokan 
lesznek kíváncsiak arra, hogy is néz 
ki szeretett városuk a magasból, 
és élnek majd a lehetőséggel, hogy 
felszálljanak az óriáskerékre.
„A kerék tetejéről olyan páratlan 
látkép tárul majd elénk, melyre méltán 
lehetünk büszkék! Megállapodtunk az 
üzemeltetővel, hogy a székesfehérvári 
lakcímkártyával rendelkezők ötszáz 
forintos kedvezményben részesülnek 
a jegyvásárláskor.” – mondta a pol-
gármester, majd hozzátette: további 
együttműködésről is tárgyalnak az 
üzemeltetővel, de később már egy 
másik helyen kell majd felállítani a 
kereket, ugyanis jövőre kezdődik a 
Zichy liget újjáépítése.
Az üzemeltető Karma Production 
Kft. képviselője, Németh Károly 
szerint az óriáskerék minden 

Immunerősítés digitálisan Megújult a burkolat a Budai úton

A fiatalok fele egy napig bírja okoseszköz és internet nélkül A beruházás tízmillió forintba került

Gáspár péter Bácskai GerGely

Kedden Fehérvárra, a nyolcvanéves Széchenyi 
Szakgimnáziumba érkezett a Digitális Immun- 
erősítő Program rendezvénysorozata.

Megnyitójában Illés Boglárka, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak ifjúságpolitikáért és esélyterem-
tésért felelős helyettes államtitkára 
kiemelte: a kormány elsődleges 
célja, hogy a magyar fiatalok bizton-
ságban lehessenek az élet minden 
területén, így az online térben is.
Ezt segíti a több mint száz szakértő 
bevonásával kialakított digitális 
immunerősítő program, melynek 
rendezvényén bemutatták, mek-
kora károkat okozhat az internetes 
zaklatás, milyen könnyű feltörni egy 
hackernek egy Facebook-profilt, de 
a diákok is kipróbálhatták magu-
kat etikus hackerként és teszten 
mérhették meg, mennyire erős a 

Újra használhatják a Budai út 64-68. számú 
épületek mögötti területet az ott élők és a 
házsoron működő üzletek munkatársai és 
vásárlói. A mintegy hatszáz négyzetméternyi 
megújult felületen hamarosan kialakítják a 
mozgáskorlátozottaknak szánt parkolókat is.

Rendkívül rossz állapotban volt a 
burkolat a Budai út 64-68. számú 
épületek mögötti területen. A 
nyár végén kezdett felújítás 
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biztonsági előírásnak megfelel, 
kipróbálása igazi családi program 
lehet mindenkinek: „Székesfehérvár 
legjobb területén, a belváros kapujában 
állíthatjuk fel a hófehér kereket, úgy, 
hogy nem teszünk kárt a növényzet-
ben. Az ünnepélyes megnyitót szeptem-
ber huszadikán, pénteken délután négy-
kor tartjuk. Elsőként a Legmobilisabb 
osztályok láthatják majd a város feletti 
panorámát: a Mobilitási hét kiemelt 
programjában nyertes diákok jutalma 
ugyanis ez az utazás, aztán év végéig 
már bárki beszállhat a gondolákba.” 

A nyári időszakban a szerkezet  
Hajdúszoboszlón működött, év 
végéig pedig Székesfehérváron, 
a Zichy liget Fő utca felőli végén 
üzemel. Hétköznap délutánonként 
várja a vendégeket, hétvégenként 
pedig egész nap működik majd az 
óriáskerék. A szeptember huszadi-
kai megnyitót követően a fehér- 
váriak lakcímkártyával kedvezmé-
nyesen szállhatnak fel, de az iskolai 
osztályok és nagyobb csoportok 
számára is készülnek kedvezmé-
nyes díjszabással az üzemeltetők.

digitális immunrendszerük.
„Míg 2000-ben tíz fiatalból egynek 
volt otthon internet-hozzáférése, addig 
2016-ban tíz fiatalból kilenc nyilat-
kozott úgy, hogy rendelkezik vele. 
2016-ban minden ötödik – 15 és 29 
év közötti – fiatal állandóan jelen van 
az online térben, és ötven százalékuk 
mondta azt, hogy egy napnál tovább 
nem bírná okoseszköz, wifi, internet 
vagy a szociális média nélkül.” – is-
mertette az ifjúságkutatási adatokat 
a helyettes államtitkár.
„Nagyon fontos, hogy a székesfehérvári 
fiatalok minden olyan XXI. századi 
technológiát elérjenek a városban, ame-
lyek előbbre viszik őket az oktatásban, 
a mindennapi életben vagy a munka-
erőpiacon. Mindezzel párhuzamosan 
azonban fel is kell hívnunk a figyel-
müket az eszközök és technológiák 
rejtette veszélyekre is!” – mondta el 
lapunknak Molnár Tamás ifjúsági és 
civiltanácsnok.

befejeződött, a keddi műszaki 
átadáson Horváth Miklósné 
önkormányzati képviselő el-
mondta, hogy a tízmillió forintos 
beruházás nemcsak a lakókat, de 
a házakban működő cégeket is 
szolgálja.
A munkálatok befejezését követő-
en az üzletek könnyebb megköze-
líthetősége érdekében a bejáratok 
elé várakozni tilos jelzést festenek 
fel illetve mozgáskorlátozottak 
számára parkolókat alakítanak ki.

Felsőváros

A felsővárosi tájház avatóünnepségét 
tartják a Kertalja utcában szeptember 
28-án 15 órakor. A Felsővárosi Általános 
Iskola 3. a osztályos diákjainak műsora 
után a KALOT tagjai felsővárosi nép-
dalokat és bordalokat adnak elő, majd 
a Felsővárosi Hagyományőrzők Klubja 
mutatkozik be, végül a Táncol”KODO” 
Együttes néptáncbemutatója követke-
zik a Kákics együttes kíséretében. Az 
érdeklődők a rendezvény során az M-Art 
tagjaival kézműveskedhetnek. Köszön-
tőt mond Földi Zoltán önkormányzati 
képviselő, a tájházat Nyárai-Horváth Ist-
ván plébános áldja meg. A rendezvényre 
minden érdeklődőt várnak a szervezők.

Palotaváros

Szeptember 23-án, hétfőn 18 és 21 
óra között nap-éj egyenlőségi rituálét 
mutat be a székesfehérvári Borostyánkő 
Hagyományőrző Egyesület a palotavárosi 
tavaknál található Királyok parkjában. A 
programon részt vesz Viza Attila önkor-
mányzati képviselő. A rituáléban való 
szemlélődő részvétel mellett a látogatók 
végigizgulhatják a Borostyánkő vitézei-
nek 18.30-kor kezdődő harci bemutató-
ját, beléphetnek jurtájukba, megtekint-
hetik fegyvereiket. A szertartás 19 órakor 
veszi kezdetét. Ennek végeztével – a 
sötétség beálltával – 20 órától Laurent 
Diána és Vas Fruzsina tűztáncelőadását 
nézhetik meg az érdeklődők.
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Százhúszezer fát ültetnek ősszel Fehérváron

A közel félhektáros sóstói területen juhar, szil, kőris és kocsányos tölgy alkotja majd az erdőt

Bácskai GerGely

Cser-Palkovics András az év polgármestere

Az elismerést Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár adta át Cser-Palkovics András 
polgármesternek

szaBó petra

Pénteken dönt Székesfehérvár közgyűlése az erdő-
sítési-fásítási program folytatásáról. A mintegy 
százhúszezer fa telepítésére összesen több mint 
ötvennégymillió forint saját forrást biztosít a város.

Székesfehérvár közgyűlése a Modern 
Városok Programja zöldfelület-fejlesz-
tési terveivel összhangban 2015-ben ar-
ról döntött, hogy nyolc önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon kísérleti jelleggel 
erdőtelepítést hajt végre. A kiválasztott 
területeken – melyek a város észak- 
nyugati és délnyugati peremrészein, 
Feketehegyen, Maroshegyen és Palota-
város nyugati részén – helyezkednek 
el, a Vadex Zrt. 2016-ban ötvennégy-
ezer facsemetét ültetett el, melyek 
ápolásáról és fenntartásáról szintén a 
cég gondoskodik egészen 2028-ig.
A telepítés sikeres volt, azonban a 
fásítást tovább szeretné folytatni a 
városvezetés. Palotaváros és Tóváros 
paneltömbjeiben húsz-huszonöt ezer 
ember lakik, ezért szükséges, hogy a 
lehetőségeket kihasználva újabb össze-
függő zöldfelületeket létesítsenek ezen 
városrészek közelében. A közgyűlés 
elé kerülő javaslat szerint három terü-
leten tervezik a városrészeket övező 
erdők, fasorok és parkok létesítését.
A városvezetés a Városgondnokság 
illetékeseivel, erdész és természetvédő 
szakemberekkel valamint civilszer-

Velencén tartották az egyik legnagyobb ha-
gyománnyal bíró önkormányzati rendezvényt: 
a Városi Polgármesterek Randevúján kitüntető 
elismeréseket is átadtak. Díjazták városunk 
polgármesterét is.

A negyedszázados múltú rendez-
vény legfőbb célja, hogy az önkor-
mányzatok munkájára irányítsa a 
figyelmet, emellett lehetőséget biz-
tosít a kötetlen tapasztalatcserére. 
A résztvevők tájékoztatást kaptak 
a helyszín kapcsán a legfiatalabb 
egyetemvárosban lévő oktatásról, 
hiszen Velencén működik a Test- 
nevelési Egyetem új egysége.
Az eseményen részt vett Dukai 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Ellenzéki polgármesterjelöltek az eltiltásról
ráBa Henrietta

Ahogy arról múlt heti lapszámunkban 
beszámoltunk, a cégvezetéstől eltiltott 
Csabai Bélát indítja a fehérvári ellenzéki 
összefogás képviselőjelöltként az októberi 
önkormányzati választáson. Csabai Béla 
a múlt héten még „nem emlékezett” 
eltiltására, azóta nyilvánosan is elismerte 
azt. Bár az eltiltás jogi szempontból nem 
akadályozza a képviselői tisztség eset-
leges betöltésében, azonban kétségkívül 
kérdéseket vet fel személyével kapcso-
latban. 

A Székesfehérvári Törvényszék 
Cégbíróságának adatai szerint 
Csabai Bélát öt évre eltiltották 

attól, hogy gazdasági társaságok 
vezető tisztségviselője legyen. 
A végzés azután született meg, 
hogy a cégbíróság az adóhivatal 
kezdeményezésére a Csabai Bt., 
Csabai Béla családi cége kény-
szertörlését rendelte el. Múlt hé-
ten megszólaltattuk az érintettet 
és a DK, a Jobbik, az LMP, a 
Mindenki Magyarországa Moz-
galom, a Momentum, az MSZP 
és a Párbeszéd Magyarországért 
Párt polgármesterjelöltjét, Már-
ton Rolandot, aki azt mondta: 
Csabai Béla életútját ismerve 
bízik jelöltje szakértelmében, s 
véleménye szerint az öreghegyi-
eket kiválóan fogja képviselni. 
A Fejér Megyei Hírlap megke-
reste az önkormányzati válasz-
táson induló ellenzéki polgár-
mesterjelölteket, és feltette 
nekik a kérdést: ha Csabai Béla 
céget nem vezethet, akkor egy 
százezres várost hogyan? A hír-
lapnak Horváth-Tancsa Ágnes, 
a Szövetségben Fehérvárért 
Egyesület polgármesterjelöltje 
azt nyilatkozta, elfogadhatatlan-
nak tartja, hogy bárki ellenőrzés 
nélkül elindulhat önkormány-
zati választáson: „Ilyen előélettel 
nem szerencsés, ha százezrek 
sorsáról dönthetnek ellenőrizetlen 
emberek, éppen ezért ez a választá-
si törvény módosításáért is kiált.”
Megszólalt az ügyben Juhász 
Lászó, a VÁLASZ polgármester-
jelöltje is, aki szerint a jelöltet 
állító szervezet felelőssége, 
hogy milyen embereket indít a 
választáson.

vezetekkel egyeztetett és járta be 
az alkalmasnak ítélt területeket. A 
tapasztalatok és az eddig elvégzett 
talajvizsgálatok eredményei alapján 
az alábbi területeken valósítják meg 
a telepítést: a palotavárosi tavak 
mentén, azok közvetlen környezeté-
ben található közel nyolc hektáron 
száztizenháromezer darab erdészeti 
csemetét ültetnek el, a telepítés érinti 
a Sóstó Természetvédelmi Terület 
Sárkeresztúri út felőli oldalán a keleti 
kapubejáró melletti területet is, ahol 
az elmúlt hónapokban elbontották a 
régi éttermet és a faiskolát. Az ide ter-

vezett közparkba ötezer fát ültetnek, 
létrehozva ezzel az összefüggő, sűrű 
borítottságú fásított területet. Ezen-
kívül több mint kétszáz nagy méretű, 
várostűrő fát telepítenek Székesfehér-
vár különböző pontjain, pótolva ezzel 
a különféle beruházások valamint a 
balesetveszély és az elöregedés miatt 
eltávolított növényeket.
A meglévő adottságok miatt elsősor-
ban a Palotaváros északi és déli terü-
letein, a Schwäbisch Gmünd utcán, a 
Sóstó Természetvédelmi Terület északi 
részén valamint a Gugásvölgyi út és 
Kadocsa út közötti zöldterületen kerül 

sor a munkálatokra. A fásítási prog-
ramot még idén végrehajtja a város, a 
telepítés és a fenntartás ötvennégy- 
millió forintos összköltségét a Környezet- 
védelmi Alapból finanszírozza az 
önkormányzat.
Cser-Palkovics András polgármester 
az év egyik legfontosabb közgyűlési 
előterjesztésének nevezte az újabb 
fásítási-erdősítési programot, melyet 
évekkel ezelőtt civil kezdeményezésre 
álmodtak meg. Hangsúlyozta, hogy 
a közgyűlési döntés után nem kell 
éveket várni, a fákat novemberben el 
fogják ültetni: „Ez jelentős előrelépés 
lesz a Zöld Város – Fehérvár Tüdeje és a 
Modern Városok Programja terén is, ami 
mind fontos vállalása Székesfehérvárnak. 
A mostani fásítási programot folytatni 
kívánjuk komoly tervekkel, ambíciókkal!”
Mészáros Attila alpolgármester a sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy a most ki-
választott sóstói területen évtizedekig 
sikeresen működött az étterem, amit a 
tulajdonos nem kívánt tovább üzemel-
teti. Az épületet elbontották, a közeli 
faiskolát máshova költöztették, így jött 
létre a félhektáros szabad terület, ahol 
közpark jellegű erdősítés kezdődik.
Balsay Zsolt, a Vadex Zrt. erdőgazdál-
kodási ágazati igazgatója hozzátette, 
hogy juhar, szil, kőris, kocsányos 
tölgy alkotja majd a keménylombos 
ligeterdőt, ami tovább emeli a Sóstó 
szépségét.

Miklós, a Belügyminisztérium he-
lyettes államtitkára, aki a települé-
sek folyamatos átalakulásáról és az 
innovációs lehetőségekről beszélt a 
résztvevőknek.
A találkozón minden évben kioszt-
ják Az év polgármestere, Az év 
alpolgármestere és Az év jegyzője 
díjakat. Idén Székesfehérvár polgár-
mestere kapta a legtöbb voksot az 
internetes szavazáson. Cser-Palko-
vics András szerint megtisztelő az a 
szolgálat, amit a közösség érdeké-
ben lát el. Mint mondta, ahhoz, 
hogy egy település jól működhes-
sen, erős csapatra van szükség.
A találkozón bejelentették, hogy 
jövőre Komáromban találkoznak a 
városi polgármesterek.
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Lesz-e szőlő Öreghegyen?

Mészárovics Imrének, a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend nagymesterének szívügye az öreghegyi hagyományok továbbadása

Önkéntes szüretelők az Öreghegyen

Már kádban a szőlő!

lászló-takács krisztina, papp BriGitta

A legendák élnek, a Szent Donát-kápolna áll, a felszín alatt egy-
másba érő pincerendszerek felfedezhetők, a ma már lakóházak 
között kanyargó dűlőutak is megmaradtak. De vajon szőlő van-e 
még Öreghegyen? Nekünk sikerült fellelni, sőt belecsöppentünk 
a szüreti munkálatokba is. Kiderült, hogy a szőlő itt többet 
jelent pusztán gyümölcsnél: jelkép lehet, helyi hagyomány, a 
városrészben élők közösségteremtő alapja.

Van miért tenni!

„Több mint kétezer szőlőbirtok volt Öreghegyen és 
több mint ezer pince!” – magyarázza Mészárovics 
Imre, a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend 
nagymestere. A Millenniumi emlékműhöz veze-
tő lépcsősor alján van egy telek, amely kívülről 
éppen olyan, mint bármelyik másik a városrész-
ben, beljebb lépve azonban ma már ritkának 
számító látvány fogad: szőlősorok ereszkednek 
alá, mellettük gyümölcsös és présház. Mészá-
rovicséknál éppen szüret van, ami Öreghegyen 
olyan kivételes alkalom, hogy a Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület fehérvári tagozatának tagjai maguk 
jelentkeztek, hogy részt vehessenek rajta: „Kell 
a testmozgás, és jó kint a természetben, szívesen segí-
tünk, igazán nagy élmény szüretelni!” – lelkendez-
nek az asszonyok, közben kolbásszal, fasírttal, 
nagy szelet fehér kenyérrel, no meg szőlővel 
kínálnak. Mészárovics Imre harmincas éveinek 
közepén költözött ide. Meglátta a szőlőskertet, 
a pincét, a felette álló több száz éves présházat, 
Székesfehérvár polgármestere, Kerekes Lajos 
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egykori birtokát, és szinte azonnal eldöntötte: itt 
akar élni! Kezdetben a régi présházban lakott, 
onnan építette fel családi házát az utcafrontra. A 
Balaton mellől származó közgazdász otthonról 
hozta a szőlőművelés hagyományát, nem volt 
kérdés, hogy itt is folytassa. Ez egy életforma: a 
szőlő jelenti a testmozgást, nyugdíjasként a min-
dennapi feladatot, a bor készítése pedig évről 
évre a „teremtés” örömét. „Negyven éve borászko-
dom, megszállottja vagyok Öreghegy dolgainak.” – 
hangsúlyozza Imre. A családban egyébként nem 
szakadt meg a szőlő iránti szenvedély: bár Imre 
fia bankszakember, borász oklevéllel is rendel-
kezik, így az örökség apáról fiúra száll. Imre sze-
rint a szőlőnek komoly egészségmegőrző hatása 
van, nemcsak fizikálisan, de mentálisan is: van 

miért felkelni, tenni, terveket szőni, eredménye-
ket elérni és a tudást továbbadni.

A Noé-hegyi Szent István Borlovagrend célja a 
borkultúra feltámasztásával és népszerűsítésével 
éppen ez: „Azokat az embereket keresem, akik bele-
untak a panelba és idejöttek. Hiszen valamiért fontos 
volt nekik, hogy kertjük legyen, természetközelben 
éljenek, és ne csupán egy alvó kertvárosban. Fontos, 
hogy tudatosítsuk az itt lakókkal, milyen régi, a 
római korra visszanyúló hagyományai vannak a szőlő- 
termesztésnek Öreghegyen. Egy közösség össsze- 
kovácsolásának alapeleme a közös hagyomány isme-
rete és ápolása. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek 
szőlőt kell telepítenie, arra viszont legyünk igenis 
büszkék, hogy olyan helyen élünk, ahol évszázado-
kon át szőlőt termesztettek, bort készítettek. Ehhez 
szükség van például arra, hogy már az iskolában 
tanítsanak helytörténetet a gyerekeknek. Sőt fontos 
lenne, hogy a még működő pincéket megnyissuk 
a látogatók előtt!” – mondja Mészárovics Imre, 
majd hozzáteszi: a borrend anyagi háttere, szel-
lemi tőkéje nem biztos, hogy elég, ezért olyan 
szakértőkkel szeretnének együttműködni, akik 
ezt a törekvést tudományos illetve városi szintre 
emelik. Kapcsolatban állnak történészekkel, de 
a városrész önkormányzati képviselőivel, Östör 
Annamáriával és Horváth Miklós Csabával is. – 
„A múltat meg kell mutatnunk a gyakorlatban is. Van 

mit, hiszen áll még néhány pince Öreghegyen. Azon 
dolgozom, hogy megmutassam az érdeklődőknek. 
Nem marketingfogás ez: tudatosítani szeretném a 
látogatókban, hogy milyen helyen élnek.”

Dicső régiek, bizakodó maiak
 
„Ide valamikor kijártak szórakozni a fehérváriak – 
összeértek a pincék. Nálam minden megvan, ami 
akkor volt, igyekszem megőrizni a régi présházat, 
újítani rajta, amit tudok. A szőlő egy olyan alap, 
olyan hagyomány, amire érdemes építeni. Nemcsak 
beszélni kell róla, hanem tenni is érte!” – véli Mé-
szárovics Imre.
A valamikori szőlőskertek akkor váltak építési 
telekké, amikor Székesfehérvár lakossága a 
gazdasági fellendülésnek, a gyárak idetele-
pülésének köszönhetően megkétszereződött. 
Sokféle ember sokfelől költözött ide, s bár van 
iskola, óvoda, posta, kultúrház, meg kell találni 
azt az alapot, amire közösséget lehet építeni. 
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Bár az elmúlt két évben óriási előrelépést tett Ódor László, azért még rengeteg munka vár rá, míg a Say család egykori nyaralója 
régi fényében tündökölhet

Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő maga is 
borrendi tag, így az egykori Almási-pince megmentésének és 
közösségi térré, termelői piaccá, borozóvá alakításának ügyét 
különösen magáénak érzi

A megmentésre váró Almási-pince és présház felújítására és hasznosítására már megszülettek a tervek

Csutiné Schleer Erzsébet jól ismeri az öreghegyi pincéket és 
présházakat, a telkükön álló présház egykor Áron Nagy Lajosé volt

Öreghegyen rengeteg pince van, de a legtöbb 
mögött nincs szőlő, köztük számos eladó. A bor-
rend nagymestere szerint már az is nagy lépés 
lenne a helyi szőlészhagyomány őrzéséhez és 
hirdetéséhez, ha például a városi virágos pályá-
zatok során az öreghegyiek szőlőre is pályázhat-
nának: „Egy tőke szőlő körülbelül ugyanannyiba 
kerül, mint egy muskátli. Miért ne lehetne a házak 
elé egy kis lugast vagy néhány tőke csemegeszőlőt 
ültetni?”

Kezdjük a pincétől!

Öreghegy legelső hiteles térképábrázolása 1826 
és 1828 között készült, ami annyira pontos, 
hogy még ma is követhetők rajta azok a szűk 
dűlőutak, melyekből mára lakóutcák váltak. 

lépésre egy régi épület. Azért ilyen komótos a 
folyamat, mert a tulajdonos, Ódor László egy-
maga dolgozik rajta lassan két éve: „Öreghegyen 
ilyen jellegű házat már nem lehet találni, de én úgy 
döntöttem, hogy mivel képes vagyok rá és fel tudom 
újítani, ez az épület nem lesz szétdöntve, hanem 
helyre lesz állítva. Megvan az államilag elismert 
kőműves mestervizsgám, a szakmai tapasztalatom is, 
és úgy érzem, a környezetemnek is örömöt szerzek 
azzal, hogy ezt a házat a bozótból megmentem.”
A présház egykor a Say család birtokában volt, 
de az épületnek sokkal régebbi a története, csak 
pontosan nem sikerült még feltárni.
„Azért tartom mintaértékűnek, ami itt folyik és 
ami Ódor László nevéhez köthető, mert egyébként 
gyakori, hogy akik Öreghegyen vesznek telket, ritkán 
vannak a környék történetével tisztában. Az első 
dolguk, hogy betemetik a pincét, lebontják a régi 
házat. Jó lenne, ha az újonnan érkezők kicsit nagyobb 

Jenő megvette a telket, ahová a várát építette, 
még csak egy présház állt ott. Alatta most is 
ott van a pince, mely mélyen benyúlik a föld 
alá, amit maga Bory is továbbvájt, és az abból 
kinyert homokos talajt használta fel épületének 
falazásához.
A hagyomány pedig ma újra kezdi reneszánszát 
élni, legalábbis ami az építészeti emlékek meg-
mentését illeti. A Bory-várral éppen átellen-
ben, a Máriavölgyi út sarkán újul meg lépésről 

érzékenységgel próbálnának körülnézni a környéken 
– ehhez mutat szép példát ez az épület!” – állapítja 
meg Csutiné Schleer Erzsébet.
Ódor László úgy tervezi, hogy két év múlva már 
akár a környéken sétálókat, turistákat is vendé-
gül láthatja a saját sparheltjén készült harapni-
valóval. Meg fogjuk kóstolni!
Jelenleg egyébként az Öreghegyen közel kétszáz 
olyan présház és még több pince áll még lábon, 
amit részben vagy egészben eredeti funkciójá-
ban tartottak meg tulajdonosai, és akad olyan is, 
amelyik új feladatot kapott.

Piac és borbank

Nemcsak magánemberek, de az önkormány-
zat is fontosnak tartja, hogy a városrész 
épített örökségei megmaradjanak, akár úgy 
is, hogy új funkciót kapnak. A Krasznai úton 
jelenleg omladozó állapotban lévő Almá-
si-pince épületének felújításáról és hasznosí-
tásáról már megszülettek a tervek. Az épület 
alatt egy óriási pincerendszer van, ennek 
felújításával kialakítható egy úgynevezett 
borbank valamint egy borozó is. A meglévő, 
védendő présházban pedig piacteret szeret-
nének kialakítani: „Termelői piacra nagy igény 
van, hiszen kisebb boltok nincsenek a környéken, 
vásárolni csak a nagyáruházakban lehet. A cél az, 
hogy az épületegyüttes minél jobban kihasználha-
tó legyen: a piaci szolgáltatás mellett lehetne itt 
étterem, borozó, bortároló. Ilyen feltételekkel az 
Almási-pince közösségi rendezvények helyszíne is 
lehet a jövőben.” – avat be a tervekbe Horváth 
Miklós Csaba öreghegyi önkormányzati 
képviselő.

Vagyis Öreghegy utcaszerkezete nagy részben 
megmaradt, ahogy az a hatalmas pincerendszer 
is, amely az akkori szőlőtermő vidéket jellemez-
te.
„Máriavölgy területén szinte minden telek alatt 
van pince. Ha ma valaki építkezik az Öreghegyen, 
érdemes utánanéznie, van-e pince a talajban, hogy 
ne érje meglepetés! A Városi Levéltárban a pincék 
elhelyezkedéséről pontos adatok vannak. Nagyon 
sok gyönyörű pince van ezen a területen, amiket 
érdemes megmenteni! A Pozsonyi úton voltak akkora 
pincék is, ahová szekérrel lehetetett lemenni.” – 
meséli Csutiné Schleer Erzsébet építészmérnök, 
aki szintén Öreghegyen lakik. – „A mi telkünkön 
is van egy présház, ami Áron Nagy Lajoséké volt. 
Ötven éve itt lakunk. S bár az élet elment ezek fölött 
a pincék fölött, azért még itt vannak, és talán lehet 
őket valahogyan hasznosítani!”
A területet jól ismerő szakembertől azt is meg-
tudtuk, hogy amikor az 1900-as évek elején Bory 
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szaBó petra csapó ramóna

Hagyomány, érték, minőség Középpontban a fogyasztóvédelem

Koszti András, Velence polgármestere, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Molnár Krisz-
tián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke szeretettel várja a fehérváriakat is a Megyenapra

A fogyasztók jogai napjainkban címmel meghirdetett előadást lakossági igényekre reagálva 
kezdeményezte Horváth Miklósné önkormányzati képviselő

Színpadi programok, kézműves vásár és 
gyermekprogramok is várják az érdeklődőket a 
Megyenapon, de kiosztják a megyei elismeré-
seket is. A rendezvényt idén Velencén, a Korzón 
tartják.

A Megyenap minden évben új 
helyszínen egy jó példával elöljáró 
településnek ad bemutatkozási le-
hetőséget. Idén a hagyomány, érték 
és minőség jegyében a Velencei-tó 
partján rendezik a Megyenapot, 
ami egész napos elfoglaltságot 
kínál az érdeklődőknek. Nagy 
hangsúlyt kap a gasztronómia és 

Fogyasztóvédelmi tájékoztatót tartott kedden 
az érdeklődőknek a Fehérvári Civilközpontban 
Ulcz Miklós, a Székesfehérvári Járási Hivatal 
Fogyasztóvédelmi Osztályának munkatársa. A 
fogyasztók jogai napjainkban címmel meghir-
detett előadást lakossági igényekre reagálva 
kezdeményezte Horváth Miklósné önkormány-
zati képviselő.

„Fogyasztói társadalomban élünk, 
ahol az interneten is folyamatosan 
bombáznak minket kecsegtető hirde-
tésekkel, ajánlatokkal, de nem biztos, 
hogy tudjuk, mi az, amit megveszünk 
és milyen jogaink vannak akkor, ha 
mégsem olyan minőséget kapunk, mint 
amit szerettünk volna. Fontos tudni, 
hogy mielőtt bármire kiadjuk a pénzün-
ket, tájékozódjunk alaposan és arról 
is, hogyan érvényesíthetjük jogainkat 
panasz esetén. Ha ezekkel tisztában 
vagyunk, , akkor rengeteg bosszúságtól 
szabadítjuk meg magunkat.” – emelte 
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A hulladék új élete
Nyílt nap a Depóniánál

A hulladéklerakó telepen rácsodálkozhattak a fiatalok a nagymennyiségű hulladékra

Buzás GáBor

Iskoláscsoportok látogattak el a Depó-
nia Nonprofit Kft. telepére, ahol annak 
működéséről és a szelektív hulladékgyűjtés 
hasznosságáról valamint a komposztálásról 
tanulhattak.

Székesfehérvár hulladékát a 
Depónia Nonprofit Kft. kezeli. A 
cég egyik telephelyét pénteken 
iskolások tették a szokásosnál 
is élénkebbé. A szemetelésnek 
is vannak szabályai és ésszerű 
követelményei, elsősorban erről 
beszéltek a szakemberek a gyere-
keknek.
Steigerwald Tibor, a cég igazgató-
ja elmondta: „Meg tudjuk mutatni 
a gyerekeknek, hogy amit otthon 
látnak szemetet a mosogató alatt 
egy zacskónyi mennyiségben, az 
ipari méretekben hogy néz ki. Fontos 
elmagyarázni, hogy van értelme a 
szelektív gyűjtésnek, a „jó szemetelés-
nek”, annak, hogy igyekszünk minél 
kevesebb hulladékot a hulladéklera-
kóba tenni, a szelektált hulladékot 
minél nagyobb arányban továbbválo-
gatni, tisztítani, utána ipari felhasz-
nálókhoz elszállítani.”
Ez már a harmadik nyílt nap volt 
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a Depóniánál. Legutóbb óvodások 
és kisiskolások érkeztek a hul-
ladéktelepre, ezúttal pedig felső 
tagozatosok valamint középiskolá-
sok voltak a vendégek.
A Gaja Környezetvédő Egyesület 
vezetői is részt vettek a nyílt napon. 
Ők elsősorban a komposzt készí-
tésének rejtelmeibe avatták be a 
diákokat. Az egyesület szakértője, 
Gárdonyi László a komposztálás 

lényegéről beszélt: „Az udvarunkban 
és a háztartásunkban összegyűlt zöld 
javakat némi fizikai ráhatással ráve-
hetjük arra, hogy a mikroszervezetek 
segítségével egy kiváló, tápanyagban 
gazdag humuszszerű anyaggá álljanak 
össze, ami a növényeinknek létfontos-
ságú, és a talajt is kiváló állapotban 
tartja.” – A komposztálás fontos 
része a kerti hulladékok aprítása. 
Az egymásra halmozott és vízzel 

valamint kellő szellőzéssel ellátott 
kerti és konyhai szerves hulla-
dék mintegy fél év alatt remek 
tápanyaggá változik egy komposz-
tládában. – „Fűnyíróval kétszer-há-
romszor átmegyünk a faleveleken, 
és ha megfelelő körülményeket biz-
tosítunk neki, akkor négy-hat hónap 
múlva humuszszerű, tápanyagokban 
gazdag, morzsalékos anyagot kapunk, 
amely lényegesen javítja a kertünk 
talajszerkezetét.”
A hulladéktelepen is végeznek 
komposztálást, csak nem kisker-
ti, hanem ipari mennyiségben. 
Az iskolások megnézhették a 
válogatógépet, mely kiszűri a 
nagyobb műanyag és más, oda 
nem illő tárgyakat a telepre 
szállított zöldhulladékból, és 
így máris előáll a tápanyagdús 
komposzt.
A nyílt napon nemcsak a hulla-
dék helyes kezeléséről derültek 
ki hasznos tudnivalók, hanem 
a kreatív felhasználásukra is 
láthattunk példákat. Használt 
műanyag flakonokból és konzerv-
dobozokból készült sakktábla, Ki 
nevet a végén? játéktábla valamint 
műanyagflakon-csocsó is a gyere-
kek rendelkezésére állt.

a kultúra, bemutatva a környék és 
Fejér megye büszkeségeit, értékeit.
A nap a Fejér Megyei Közgyűlés 
ünnepi ülésével veszi kezdetét, ahol 
átadják a megye elismeréseit is. 
Kilenc órától a Megyekorzón lehet 
válogatni a térség termékei közül. 
A színpadi programok délután ket-
tőkor veszik kezdetüket. A délután 
folyamán lesznek gyermekműso-
rok, de fellép a Zichyújfalui Mazso-
rettcsoport és lesz karatebemutató 
is. A nap folyamán a Hungarikum 
Együttes és a Honeybeast zenél. 
Az idei Megyenap különlegessége, 
hogy Tusnádfürdőről is jönnek 
vendégek.

ki a tájékoztató kapcsán Horváth 
Miklósné, Víziváros önkormányzati 
képviselője, a tájékoztató előadás 
kezdeményezője.
A beszélgetésen Ulcz Miklós várta 
az érdeklődőket az Alapítvány a 
Székesfehérvári Fogyasztóvédele-
mért szervezésében: „Tévesen terjedt 
el a köztudatban, hogy ha veszünk egy 
terméket és mégsem tetszik, akkor min-
den esetben visszavihetjük és a keres-
kedő visszaveszi. Ilyen kötelezettsége a 
kereskedőnek nincs, ha csak nem külön 
vállalásként teszi meg ezt. Mindig előre, 
a vásárlás előtt kell tisztázni, hogy ha 
például vásárolok valamit a páromnak 
vagy a gyerekemnek és nem jó a méret, 
akkor visszavihetem-e. Alapesetben 
kötelessége a kereskedőnek csak akkor 
van, ha hibás a termék.” 
Ulcz Miklós felhívta a figyelmet arra 
is, hogy minden esetben azonosítás-
ra alkalmas módon kell feltüntetni a 
termék eladási árát, egységárát vagy 
a szolgáltatás díját.
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Gáspár péter

luGosi Balázs Bácskai GerGely

csapó ramóna

Szórakozás biztonságosan

A sportolás öröme Tanulás játékosan

Ügyességi akadálypálya a Koronás Parkban

Székesfehérvár önkormányzata a diáksportot, az iskolai sportköröket évente tizenötmillió forinttal segíti Az élményközpont havonta ötszáz diáknak segít megszeretni a természettudományokat

Kihelyezett osztályfőnöki órát tartott a város diákjainak 
a Székesfehérvári Zenés Szórakozóhelyek Egyesülete.

Az egyesület – főleg preventív jelleggel, a 
rendőrség és a katasztrófavédelem közre-
működésével – létrehozott egy minőség-
biztosítási rendszert, mely a Biztonságos 
szórakozóhely elnevezést kapta. Ez egy 
olyan védjegy, mely ha száz százalékos 
védelmet nem is jelent, de egy bizton-
ságos szűrőt tud nyújtani elsősorban a 
18 év alatti fiatalok kábítószer-fogyasz-
tásának megakadályozása érdekében. A 

A Tóvárosi Általános Iskolába várták tanévindí-
tó szakmai fórumra a Székesfehérváron oktató 
testnevelő pedagógusokat múlt csütörtökön. 
A tanácskozás résztvevői tájékoztatást adtak 
az iskolai sport és a diáksport helyzetéről, 
valamint a városi diákolimpia versenyeinek 
naptárát is összeállították.

A szakmai fórumon elhangzott: a 
mindennapos testnevelés, a diák-
sport új programjainak, kezdeménye-
zéseinek céljai közösek: minden ta-
nulót szeretnének fizikai aktivitásra 
ösztönözni, szeretnék elérni, hogy a 
sportolásban mindenki örömét lelje.
„Fehérváron a diákolimpiákon kívül 
középiskolások számára alapfokú 

Palotaváros általános iskolásait várták 
szombaton délelőtt a Titkok Háza Tudományos 
Élményközpont családi napjára. Idén szep-
tembertől minden hónap első két szombatján 
várják a gyermekeket és szüleiket a február-
ban megnyílt élményközpontba, a Rákóczi út 
25. szám alá.

A családi napon élményfoglalkozá-
sokon, vetélkedőkön, ismeretter-
jesztő előadásokon vehetnek részt 
a vendégek. Logikai és fejlesztő 
játékokkal ismerkedhetnek meg a 
látogatók, ki lehet majd próbálni 
az élményközpont eszközeit, a leg-

Ügyességi pályák, játékos feladatok várják 
az iskolásokat szeptember huszonhetedikén 
a Koronás Parkban. Három ügyességi pályán 
kell majd bizonyítaniuk a versenyzőknek 
rátermettségüket.

A Fixatlonon három különböző 
akadálypályát kell majd a verseny-
zőknek teljesíteni, melyeket Rozs 
Gergő álmodott meg. A szervezők 
az általános iskolából a 7., 8., kö-
zépiskolából pedig 9-től 12. osztá-
lyig várják a négyfős csapatokat. A 
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Egyetemi közösségépítés

Többféle csapatsportágban – labdarúgásban, streetballban, röplabdában, floorballban – mutat-
hatták meg tudásukat és ismerkedhettek egymással a város egyetemistái. A felsőoktatási sport-
napot a közösségépítést célozva szervezte meg idén is a Székesfehérvári Hallgatói Tanács.      R. H.
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minősítést félévente végzi a Székesfehér-
vári Rendőrkapitányság valamint a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
a hivatalból elrendelt hatósági ellenőrzé-
seken felül.
„Egy fiatal úgy is jól érezheti magát, ha 
biztonságban van. Vannak dolgok, amiket 
érdemes elkerülnie! A legfontosabb, hogy 
magukra és egymásra is vigyázzanak, min-
denki érjen haza biztonságban!” – emelte ki 
Cser-Palkovics András polgármester, aki 
hozzátette: a cél egy fiatalos város, ahol 
a fiatalok jól és otthon érzik magukat. 
Ehhez hozzátartoznak a bulik, de a 
biztonságos szórakozóhelyek is.

kisebbeket természettudományos 
játszóház várja.
A szombati délelőttön Viza Attila 
palotavárosi önkormányzati kép-
viselő is ott volt, aki hangsúlyozta, 
hogy az élményközpont havonta 
ötszáz diákkal ismerteti meg a ter-
mészettudományokat 21. századi 
környezetben.
A Tikok Háza a fiatalokról, a 
felnövekvő generációról szól és 
egy olyan képzési központ, mely 
segít abban, hogy még több diák 
szerezhessen tapasztalatokat a 
technológiai újdonságokról és a 
klasszikus természettudományos 
tárgyakból.

nevezés feltétele, hogy mindegyik 
csoport minimum egy lány részt- 
vevőt is indítson.
Mészáros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere elmondta: elődön-
tő, középdöntő és döntő vár majd 
a legjobbakra: „Három különböző 
pályát gondolt ki Gergő a Koronás 
Parkban. Részben a meglévő eszközök 
felhasználásával, részben egyéb eszkö-
zök telepítésével.”
Az extrém akadályfutó-versenyre 
szeptember 25-ig lehet jelentkez-
ni a fixatlon@szekesfehervar.hu 
e-mail-címen.

Botlatókő az egykori városatya emlékére

A székesfehérvári Grosz Bernátot és családját a tulajdonukban álló Fekete Sas Szállóból hurcol-
ták el 1944-ben és deportálták Auschwitzba. Megérkezése után az ekkor már hetvenhat éves 
Grosz Bernátot, mint munkára alkalmatlant azonnal a gázkamrába küldték. A meggyilkoltak 
emlékére helyezték el a város első botlatókövét az Ady Endre utcában.                                        G.P.
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versenysorozatot is indított a város, 
melyben a város valamennyi iskolája 
a saját kategóriájában részt vehet.”  
– emelte ki Magony Tamás, a 
Közművelődési, Rendezvény-
szervező, Ifjúsági és Sportiroda 
munkatársa.
„Ugyanilyen fontos az idősek sportja, 
a fogyatékkal élők sportja is.” – 
hangsúlyozta Östör Annamária, 
Székesfehérvár önkormányzatának 
egészségügyi és sporttanácsnoka, 
aki köszönetet mondott azoknak a 
testnevelő tanároknak, edzőknek 
és gyógytornászoknak, akik idén 
is vezetik a nyitott tornatermi fog-
lalkozásokat, amelyek már minden 
városrészben térítésmentesen 
elérhetők.
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Október negyedikéig igényelhető a Braille-sablon
Pápai Erzsébet, a Helyi Választási Iroda vezetőhelyettese lapunknak 
elmondta, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok október 4-én 
16 óráig igényelhetik, hogy a szavazókörükben Braille-írással készült 
szavazósablon álljon rendelkezésre. A szavazólapokat és a sablont a 
Nemzeti Választási Iroda fogja elkészíttetni. A szavazatszámláló bizottság a 
választópolgár szavazólapját belehelyezi a szavazósablonba, és így adja át 
részére. A szavazást követően a választó a szavazólapot kiveszi a szavazó- 
sablonból, borítékba helyezi és az urnába dobja, a szavazósablont pedig 
visszaadja a szavazatszámláló bizottságnak. Tekintve, hogy a választáson 
külön szavazólap szolgál a polgármesteri és az egyéni képviselői szavazás-
ra, illetve ha nemzetiségi a választópolgár, akkor arra is külön szavazólap 
lesz, így városunkban két vagy három féle szavazósablon készül abba a 
körzetbe, ahol ezt igénylik. A sablon meg fog egyezni a hivatalos szavazólap 
adattartalmával. A jelöltek neve melletti kör ki lesz vágva, ott lehet elhe-
lyezni a szavazatot. Amennyiben a látássérült választópolgár nem igényli 
a határidőig a Braille-írással készült sablont, akkor a választási eljárásról 
szóló törvény előírásai szerint segítséget vehet igénybe: például egy általa 
választott segítő közreműködését vagy a szavazatszámláló bizottság két 
tagjának együttes segítségét kérheti.
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek és 
információk Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss György 

Hírszerkesztő Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek 

története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: Kiss 
Dorottya, Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai magazin 
Vendég: Varga János

15.00 Hírek 15.00-kor. 
Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin Szerkesztő: Bóna 
Éva. Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja.

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel
23:00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Szőllösi Attila

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 
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00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 A XV. Fehérvári Lecsófőző 
Vigasság helyszínéről, a 
Látványstúdióból szól a 
Vörösmarty Rádió műsora

 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ 
Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szőllösi Attila Témák: 
műsorajánló, naptár, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08.10 Információk a XV. 
Lecsófőző Vigasságról 
és a Kulturális Örökség 
Napjai Székesfehérvári 
programjairól

13.00 Műsorvezető: Gemeiner 
Lajos Témák: aktualitások, 
érdekességek

13.10 XV. Lecsófőző Vigasság 
– beszélgetések a 
szervezőkkel, a főzőkkel 
és a fellépőkkel

17.10 A Jókai utcai ásatások – 
Vendég: Szücsi Frigyes

18.10 Könyvespolc irodalmi 
műsor Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits Marcival
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szőllösi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10.10 Gazdit keresünk az 
ASKA Menhely lakóinak 
Vendég: Molnár Tamásné 

11.10 A Család – Örökbefogadás 
Vendég: Fekete-Cseri 
Zsuzsanna, Pap Csilla, 
Tornyai Gábor

12.10 Sikeres rendezés – 
tapasztalatok az Evezős 
Masters VB után 
Vendég: Deák Csaba 

13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
            Vasárnap délutáni 

hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: Kiss György 

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból
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00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek és 
információk Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Divat magazin Vendég: 

Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

19.10 Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák Gábor

20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel 
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: Ficsóri Erika

08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával 
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss György 

Hírszerkesztő: Bóna Éva
10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Praktiker-Barkács 

Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Bóna Éva

15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég: 

Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Ficsóri Erika
20.10 Minden-mentes 

Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek és 
információk Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Lánglovagok – 
katasztrófavédelmi műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek és 
információk Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető Kiss György 

Hírszerkesztő: Bóna Éva
10.10 „107” magazin 
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllösi Attila
20.10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Szőllösi Attila

Kiszabták a bírságokat
kiss-dáVid renáta, kurucz tünde, Vakler lajos

Hétfőn délután ülésezett a Helyi Válasz-
tási Bizottság a Városházán. A tagok két 
fontos témát tárgyaltak. Az egyik a le nem 
adott ajánlóívekkel kapcsolatos bírságok 
megállapítása volt, a másik pedig egy kifogás 
elbírálása.

„Az általános és a nemzetiségi 
önkormányzati választáson a jelöl-

A Helyi Választási Bizottság  a benyújtott képviselőjelölti és polgármesterjelölti adatok hite-
lességét is vizsgálta
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teknek az ajánlásgyűjtéshez felvett 
ajánlóívekkel szigorúan el kell 
számolniuk a választási iroda felé. 
Abban az esetben, ha az ajánló- 
íveket nem tudják hiánytalanul visz-
szaszolgáltatni, a választási eljárási 
törvény alapján bírságot vagyunk 
kötelesek kiszabni a jelölőszervezetek- 
re, jelöltekre.” – emelte ki Pallos 
István, a Helyi Választási Bizott-
ság elnöke.

Márton Roland egy kifogást terjesz-
tett elő, melyről szintén tárgyalt a 
Helyi Választási Bizottság, ez volt 
a második napirendi pont: „Márton 
Roland a 4-es számú választókerület 
egyik képviselőjejelöltje, Molnár Tamás 
fideszes képviselőjelölt kampány- 
tevékenysége kapcsán élt kifogással.” – 
tette hozzá Pallos István.

A bizottság többségi döntéssel 
végül elutasította a kifogást: állás-
pontjuk szerint politikai vélemény-
nyilvánításról volt szó.
A Helyi Választási Bizottság szerdán 
is ülésezett: a benyújtott képviselője-
lölti és polgármesterjelölti adatok hi-
telességét vizsgálták. A bizottság ezen 
az ülésen mindent rendben talált.
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A nemzetiségi önkormányzati választások jelöltjei
Az október tizenharmadikán tartandó nemzetiségi 
önkormányzati választásokon az alábbi jelölőszerve-
zetek és jelöltek indulnak Székesfehérváron.

Vakler lajos kiss-dáVid renáta

ráBa Henrietta

Megnyitotta kampányát a VÁLASZ Ugróiskola, KRESZ-tanpálya és ivókút

Nem lesz megyei listája a Jobbiknak

Az egyesület nemcsak Fehérváron indul a választáson, de a megyei önkormányzatban is kép-
viseltetnék magukat: sikerült összegyűjteniük a megyei lista állításához szükséges támogatói 
aláírásokat is

Megtartotta kampánynyitó nagygyűlését a 
VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesü-
let. A Civilközpontban rendezett nagygyűlésen 
bejelentették: a szervezet összegyűjtötte az 
aláírásokat nemcsak fehérvári jelöltjei indulá-
sához, de a megyei listához is.

A kampánynyitón  ismertették azt 
a programot, melyet Székesfehér-
várért, Fejér megyéért, Magyar-
országért hirdettek meg. A helyi 
program fókuszában többek között 

Újragondolt ugróiskola és KRESZ-tanpálya kicsiknek, 
ivókút a parkban sétálóknak – ezek hiányoznak a vá-
rosból a Szövetségben Fehérvárért Egyesület szerint.

Már jól ismerhetik a fehérváriak azt az 
újragondolt ugróiskolát, amely az egyik 
közösségi oldalon futótűzként terjed. A 
krétával megírt járdán békaugrásban, 
oldalazva és futva lehet teljesíteni a 
játékot. Egy hasonló pálya jó lehetne a 
palotavárosi zöldterületen is, legalábbis 
Csákvári Angéla képviselőjelölt szerint, 
aki hangsúlyozta: elsősorban a legki-
sebb korosztályt célozzák meg,  illetve 
a háttérben ki szeretnének alakítani  

Nem vette nyilvántartásba Fejér megyében a Jobbikot 
a Területi Választási Bizottság, később a Nemzeti 
Választási Iroda honlapján jelent meg, hogy jogerősen 
is elutasították a párt nyilvántartásba vételét. A kudarc 
okáról megkérdeztük Galambos Istvánt, a Jobbik regio-
nális igazgatóját.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján 
szeptember 14-ei bejegyzéssel olvasható, 
hogy a Jobbik megyei listájának nyilván-
tartásba vételét elutasították, ugyanis nem 
sikerült összegyűjteniük a szükséges 1147 
aláírást. Negyvenhét ajánlás hiányzott.
„Nem szeretném szépíteni ezt a dolgot. Ko-
moly szervezési és logisztikai hibák történtek 
az aláírásgyűjtés időszakában. Mindenki kon-
centrált a saját településére, így nem is indult 
meg időben. Némi figyelmetlenség is társult 
ehhez, mert egyébként lényegesen többet ad-
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Mi Hazánk: „Felkészültünk!”

Árgyelán János, a Mi Hazánk Mozgalom Fejér 
megyei listavezetője

látrányi Viktória

A Mi Hazánk Mozgalom felkészült az önkor-
mányzati választásra – fogalmazott Árgyelán 
János székesfehérvári sajtótájékoztatóján. 
A pártigazgató kiemelte: országos viszony-
latban ötszáz egyéni jelölttel indulnak, 
harmincnégy polgármesterjelöltjük van 
és további ötszáz jelölt szerepel a megyei 
közgyűlési és a kompenzációs listákon.

Fejér megyében harmincöt saját 
egyéni jelölttel és két polgármes-
terjelölttel indul a Mi Hazánk 
Mozgalom. Árgyelán János párt- 
igazgató, Fejér megyei listavezető 
arról is beszámolt, hogy ezenfelül 
huszonnégy fő szerepel a me-
gyei közgyűlési listán és további 
húsz jelöltet támogatnak, akik 
függetlenként vagy civilszervezet 
színeiben indulnak. 
„Ez nagyon nagy eredmény egy egy-
éves párttól! A Fidesz és a balliberá-
lis tömb mellett egy harmadik pólust 
képvisel a Mi Hazánk Mozgalom. 
Azokat a választókat szólítjuk 
meg, akik egy olyan politikai erőt 
szeretnének a döntéshozó testületek-
be juttatni, akik radikális, nemzeti, 
konzervatív, ugyanakkor szociálisan 
érzékeny utat képviselnek. Leegysze-
rűsítve: azokat kívánjuk megszólíta-
ni, akik 2014 előtt a Jobbik szavazói 
voltak.” – fogalmazott Árgyelán 
János. 
A Mi Hazánk Fejér megyei lista-
vezetője kiemelte: célkitűzésük 
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az ingyenes parkolók létrehozása, 
olcsóbb, sűrűbb buszközlekedés és 
a biztonságos, drogmentes közterek 
szerepelnek. A vidékbarát megye- 
székhely víziója mellett ígéret 
hangzott el a környezettudatos, 
közösségközpontú politikai kép- 
viselet megvalósítására is.
Juhász László polgármesterjelölt 
kijelentette, hogy megállapodásuk 
szerint képviselőjelöltjeik vissza-
hívhatók lesznek, amennyiben a 
választópolgárok ennek szükségét 
látják.

Horvát nemzetiség:
Nagy István (Magyarországi Horvátok Szö-
vetsége)
Bálint Károly (Magyarországi Horvátok 
Szövetsége)
Jakubek Tiborné (Magyarországi Horvátok 
Szövetsége)

Lengyel nemzetiség:
Harko Marek Roman (Magyarországi Bem 
József Lengyel Kulturális Egyesület)
Orbán Ilona (Magyarországi Bem József Len-
gyel Kulturális Egyesület)
Solymossy Zoltánné (Magyarországi Bem 
József Lengyel Kulturális Egyesület)

Német nemzetiség:
Lánczosné Sági Ágnes Ilona (Fejér Megyei Né-
met Önkormányzatok Szövetsége Egyesület)
Bakos Krisztina (Fejér Megyei Német Önkor-
mányzatok Szövetsége Egyesület)
Schneider Éva (Fejér Megyei Német Önkor-
mányzatok Szövetsége Egyesület)
Jelinek István Józsefné (Fejér Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület)
Horváth György (Fejér Megyei Német Önkor-
mányzatok Szövetsége Egyesület)
Szikoláné Feczkó Éva (Fejér Megyei Német 
Önkormányzatok Szövetsége Egyesület)

Örmény nemzetiség:
Gevorkjan Szuzanna Levonovna (Örmény 
Kulturális és Információs Központ Egyesület)
Kazarjan Knar Aszaturovna (Örmény Kulturá-
lis és Információs Központ Egyesület)
Gevorkjan Levon Szandrojevics (Örmény Kul-
turális és Információs Központ Egyesület)

Roma nemzetiség:
Lakatos Gabriella (Fiatal Romák Országos 
Szövetsége)

Oláh Mária (Fiatal Romák Országos Szövetsége)
Lakatos Tímea (Fiatal Romák Országos 
Szövetsége)
Jónás Eszter (Fiatal Romák Országos Szövetsége)
Kolompár Vanda (Fiatal Romák Országos 
Szövetsége)
Károlyi Attila (Lungo Drom Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Kolompár Ernő (Lungo Drom Országos Ci-
gány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Kolompár László (Lungo Drom Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Lakatos Edit (Lungo Drom Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Lakatos Anikó (Lungo Drom Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Kolompár Robertó (Lungo Drom Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Horváth Márió (Lungo Drom Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség)
Kolompár Rómeó (Nemzeti Roma Összefogás)
Halmai Zoltán (Nemzeti Roma Összefogás)
Horváth Károly (1977) (Nemzeti Roma Ösz-
szefogás)
Horváth Károly (1996) (Nemzeti Roma Ösz-
szefogás)

Ukrán nemzetiség:
Najgyenov Vlagyiszlav (Csongrád Megyei 
Ukránok Kulturális Egyesülete)
Faragó Galina Nyikolajevna (Csongrád Megyei 
Ukránok Kulturális Egyesülete)
Schur Alekszandr (Csongrád Megyei Ukránok 
Kulturális Egyesülete)

Szerb nemzetiség:
Sándorovits Tamás (Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület)
Sándorovits László (Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület)
Sándorovits László Pál (Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület)
Sándorovits Fanni Ibolya (Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület)
Csepeli Attila Gyula (Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Kulturális Egyesület)

nem változott, fő üzenetük, hogy 
tisztességes, becsületes politikai 
képviselőkre van szükség. A 
legfontosabb a rend megteremté-
se és fenntartása, hogy a magyar 
családok méltó körülmények közt 
élhessenek.
Véleménye szerint az elmúlt egy 
év következménye az, hogy a Job-
bik nem tudott Fejér megyében 
listát állítani: „Sajnálom, hogy nem 
tudnak rajthoz állni, de megértem a 
választópolgárokat, akik már nem 
adtak jelölést a Jobbiknak, hogy 
rajthoz álljon!”

egy pályát, ahol játékos formában 
ismerhetnék meg a kicsik a közlekedési 
alapszabályokat.
Horváth-Tancsa Ágnes lapunknak 
elmondta: „A városnak sokszor az az 
elképzelése, hogy milliárdokat kell költeni 
egy-egy terület felújítására, hogy azt élettel 
lehessen megtölteni. Mi azt akarjuk meg-
mutatni, hogy nem kell ennyi pénz ahhoz, 
hogy egy klassz kis tér kialakuljon, ezt 
fillérekből is meg lehet oldani. A városnak 
az a feladata, hogy biztosítsa a területet!”
A Szövetségben Fehérvárért Egyesület 
nemcsak a kisgyerekeknek szeretne 
kedvezni. A felnőttek számára a fák 
árnyékába sakkasztalokat és ivókutakat 
helyeznének ki.

tunk le, mint ami a szükséges mennyiség volt, 
de egész egyszerűen olyan mennyiségű volt 
a nem elfogadható ajánlás, hogy csak 1100 
érvényes ajánlást talált a Területi Választási 
Bizottság.” – fogalmazott Galambos István.
A regionális igazgató szerint – bár a 
megyei közgyűlésben nem lesz kép- 
viselője a Jobbiknak – továbbra is tenni 
szeretnének a lakosságért: „Meg fogjuk 
találni azokat a lehetőségeket, hogy a Fejér 
megyében élőket képviselni tudjuk, ha nem is 
megyei szinten, de parlamenti szinten ezeket 
a problémákat fel fogjuk vetni a jövőben is. A 
fideszes ellenfeleink már temetik a Jobbikot 
Fejér megyében. Ez természetesen nincs így, 
folyamatosan építkezünk és folyamatosan 
helyt fogunk állni a következő évek küzdel-
meiben is.” Galambos István hozzátette: 
a Jobbik megyei, regionális és országos 
vezetése próbálja levonni a következteté-
seket a jövőre nézve.
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Dr. Márton Roland (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd) 

Horváth-Tancsa Ágnes  (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
A Szövetségben Fehérvárért Egye-
sület polgármesterjelöltje vagyok. 
Az elmúlt 5 évben képviselőként, 
családügyi tanácsnokként mindig 
az volt a legfőbb kérdés számomra, 
hogy egy adott döntéssel mennyire 
szolgálom városunk hosszú távú 
fejlődését. Azért mérettetem meg 
magam az önkormányzati választá-
son, mert alternatívát kívánok nyúj-
tani mindazok számára, akik sem a 
Fideszt, sem az alkalmi társulásként 
működő balliberális tömörülést 
nem szeretnék a város élén látni. 
Nem vagyok tagja, szimpatizánsa, 
aktivistája egyetlen pártnak sem. 
Ez nem jelenti, hogy szövetségesek 
nélkül indulok a választáson, hiszen 
civil szervezetek, szakmai csoportok 
és két országos párt a MIÉP és a Mi 
Hazánk Mozgalom támogatását is 
bírom. Van programom, amely rész-
letesen tartalmazza a város jövőjé-
vel kapcsolatos elképzeléseimet. A 
12 témakört feldolgozó programból 
néhány elem:   
Egészségügy: a háziorvosi rendszer 
megerősítése a célom, a fiatal orvo-
sok bevonzására mentor és ösztön-
díj programot indítanék, lakhatási 
támogatással segíteném a letele-
pedésüket. Alapvető diagnosztikai 
eszközöket szeretnék a háziorvosi 
rendelőkbe, ahol több orvos is hasz-
nálhatná azokat, tehermentesítve a 
kórházat néhány vizsgálat esetében. 
Példaként a legegyszerűbb eset: a 

háziorvosnál is lehetne vért venni, 
nem kellene a kórházban órákat 
várni. Mindehhez szakmai, pénz-
ügyi támogatást adva. 
Közlekedés: vallom, urbanisztikai 
kérdés. Rendszerben kell szemlél-
ni a város közlekedését, meg kell 
határozni egy célt. Az én célom, 
hogy legyen választási lehetősé-
günk, milyen közlekedési eszközzel 
menjünk, ne kényszerből kelljen 
egyiket vagy másikat választani. 
Hosszútávon városi tulajdonú köz-
lekedési társaságban gondolkodom, 
melyet olyan üzletággal is ki kell 
egészíteni, amely a közösségi közle-
kedés költségeihez érdemben hozzá 

tud járulni. Elektronikus jegyrend-
szer, kényelmi szolgáltatások. Azt 
gondolom, hogy a szolgáltatás a 
kulcsszó a közösségi közlekedéssel 
kapcsolatban. Kerékpáros infra-
struktúra kiépítése (fedett, zárható 
tárolók, biztonsággal használható 
kerékpárutak, kerékpársávok, 
bérbringa), elektromos buszok, 
buszsáv jelenti számomra az első 
lépéseket egy környezetbará-
tabb közlekedési rendszer felé. 
Az iskolai rendszerbe integrált 
közlekedésbiztonsági oktatás, 
aminek megvalósulásáért már most 
megtettem a kezdő lépéseket, a 
szemléletformálás egyik eszköze. A 
város három pontján alakítanék ki 
olyan közlekedési parkokat, ahol a 
leggyakrabban előforduló közleke-
dési szituációkat modellezhetnénk, 
méretarányos csomópontokkal, 
közlekedési táblákkal, jelzőlámpák-
kal. A rendőrség közreműködésével 
iskola időben (az úszás, korcsolya 
oktatás mintájára) vehetnének részt 
az általános iskolások közlekedés-
biztonsági oktatásokon. Elméleti 
és gyakorlati tudásra is szert téve, 
megtanulva a szabályokat, elsajátít-
va a megfelelő közlekedési kultúrát. 
Oktatás: az óvónők már letettek az 
asztalra egy javaslatcsomagot, sze-
rintük, hogyan lehetne enyhíteni az 
óvónőhiányt. Ezt kívánom megvaló-
sítani, kiegészítve saját javaslatok-
kal. Ma egy kezdő óvónő 149 ezer 

forintot keres, de az évek múltával 
sem keresnek sokkal többet az 
átlag fizetésük 200 ezer forint körül 
mozog. Így a legfontosabbnak a 
bérkiegészítést tartom. Fehérvárnál 
gyengébb adóerejű települések már 
élnek ezzel a lehetőséggel, 30 ezer 
forint körüli összegekkel egészítik 
ki az óvónők bérét, amíg Fehérvá-
ron 9 ezer forint cafetériát kapnak. 
Ezen is emelnék. 
Környezettudatosság: a légszeny-
nyezettségi adatokon javítani kell, 
sokszor éri el a kritikus értéket, 
főleg a Belváros környékén. Ez az 
a területe a városnak, ahol alig van 
árnyat adó fa, és zöld felület. Ezek 
arányát növelni kell. Jó lehetőség 
erre például az Esperanto tér és 
a Skála mögötti terület, ahol fél 
szintet lesüllyesztve a parkolókat 
a földbe, új területet nyerhetünk 
a parkosításra. Támogatnám a 
megújuló energia lakossági szintű 
felhasználást mind családi házak, 
mind panelek, emeletes házak 
esetében. 
Továbbra is azt tudom felelősen 
ígérni, hogy a problémákat meglá-
tom, meghallom, és megkeresem rá 
a megoldást a téma legjobb szakem-
berével. Felkarolom a várost építő 
javaslatokat, ötleteket, és segítem 
azok megvalósulását. A bölcsek 
köve nálam sincs, ezért kérem, Ön 
is használja a Liszt F. utcai véle-
ményházunkat, szóljon bele!

Bemutatkoznak a polgármesterjelöltek 
Szeretem Székesfehérvárt és az itt 
élő embereket. Az a célom, hogy 
minden fehérvári jobban, egészsé-
gesebben és boldogabban élhessen. 
Ezért akarok Székesfehérvár polgár-
mestere lenni. Sorsfordító választás 
előtt állunk! Két alternatíva közül 
választhatunk. Akik úgy gondolják, 
hogy minden rendben van Fehérvá-
ron az egészségügy, a közlekedés, az 
oktatás területén és nem probléma 
a város határába hordott külföldi 
szennyvíziszap, őket a Fidesz képvi-
seli. Akik viszont minőségi közszol-
gáltatásokat szeretnének: minőségi 
egészségügyet, fejlett közlekedést, 
színvonalas oktatást, szociális 
biztonságot és elérhető lakhatást, 
azoknak az erős ellenzéki szövet-
ség, a közös jelöltek a jó választás! 
A mi várospolitikai programunk 
középpontjában a székesfehérváriak 
életminőségének javítása áll. Ezt a 
közszolgáltatások radikális fejlesz-
tésével fogjuk elérni. Erős Brüsz-
szeli szövetségeseimmel közvetlen 
európai uniós forrásokat hozzunk 
Székesfehérvárra a fejlesztésekhez!
Új intézményt alapítunk: Egész-
ségügyi Diagnosztikai Központot 
építünk a fűtőerőmű felszabadult 
helyére a Gáz utcába. Világszín-
vonalú diagnosztikai berendezé-
seket hozunk Székesfehérvárra: 
a legmodernebb CT, MR, lézeres 
mammográfia, ultrahangos képalko-
tó eszközök a kezdet, de el akarunk 

jutni az egynapos sebészetig és 
tervezzük egy meddőségi centrum 
kialakítását. Azt garantáljuk, hogy 
minden fehérvári állandó lakos há-
ziorvosi, szakorvosi beutaló alapján 
egy héten belül időpontot kap a 
neki javasolt diagnosztikai vizsgá-
latra, méghozzá ingyenesen! 
A közlekedésben megszüntetjük 
az életünket megkeserítő forgalmi 
dugókat, feloldjuk az indokolat-
lan sávszűkítéseket, megépítjük a 
hiányzó modern parkolási inf-
rastruktúrákat, ésszerűsítjük a 
forgalomszervezést. Célunk, hogy 
a busz közlekedés és a kerékpáros 
közlekedés részaránya növekedjen. 

Ennek érdekében önkormányzati 
tulajdonban ujjászervezzük az Alba 
Volánt, radikálisan megnöveljük az 
önkormányzat közösségi közle-
kedésre fordított kiadásait, mert 
modern elektromos járműparkra, 
sűrített, pontosan közlekedő jára-
tokra és a buszok használatában 
mobil applikációs lehetőségekre van 
szükség. Védett lakótelepi kerék-
párgarázsokat építünk és növeljük a 
bringás úthálózatot.
A képzett, pályakezdő fiatal fehér-
váriak külföldre vándorlása súlyos 
probléma, ami azonnali beavatko-
zást kíván: bérlakásokat építünk és 
újítunk fel; támogatjuk a székesfe-
hérvári szakszervezeteket a béralku 
előmozdítása érdekében; iskola 
felújítási és pedagógus bérkiegészí-
tő programot indítunk a gyermekek 
versenyképes tudásáért. Küzdeni 
akarok a klímaváltozás ellen és al-
kalmazkodni a hatásaihoz: minden 
lehetséges lebetonozott helyszínt ki 
fogunk zöldíteni! A külföldi szenny-
víziszap lerakást azonnal beszün-
tetjük, az idehordott 150 ezer tonna 
gyanús anyagot kivizsgáljuk és az 
összes szükséges intézkedést meg-
tesszük. Székesfehérvár nekünk a 
királyok városa és nem a külföldi 
szennyvíziszap lerakó telepe.
A Fidesz polgármestere 2010-ben 3 
dolgot ígért a fehérváriaknak: 1) em-
berhez méltó körülményeket teremt 
az egészségügyben; 2) visszaadja 

a tisztességes munka becsületét; 
3) idehaza is boldogulni fognak a 
fiatalok. Semmit sem tett aztán ezek 
ügyében. Semmit. Csak romlott a 
helyzet. 2015-ben a Modern Városok 
Program keretében 7 fejlesztést ígért 
meg a fehérváriaknak: új belgyógyá-
szati tömböt, középiskolai kam-
puszt, a Zichy-ligetnél a föld alá vitt 
autósforgalmat, a Fekete Sas Szálló 
felújítását, Zöld Város – Fehérvár 
Tüdeje programot, sport- és rendez-
vénycsarnokot az Alba Arénát, vala-
mint a Börgöndi Repülőtér fejlesz-
tését. Ezekből az ígéretekből nem 
valósult meg egy sem, még csak egy 
kapavágás sem történt. Tízből nulla! 
Cser-Palkovics András a betartatlan 
ígéretek polgármestere!
Mi azt képviseljük, hogy az önkor-
mányzatnak mindennel dolga van, 
ami a városlakók hétköznapi életét 
befolyásolja. A Fidesz a kifogáso-
kat keresi, mi a megoldásokat. Itt 
az idő, hogy a teljesítmény nélküli 
politikai marketinget a szakértő cse-
lekvés váltsa fel! Olyan polgármes-
terre van szükség, aki felelősséget 
vállal minden székesfehérváriért, 
felelősséget vállal mindazért, ami 
ebben a városban történik! Felelős 
polgármestert, felelős városvezetést, 
felelős önkormányzatot akarunk!-
Bízzanak bennünk! Mi be fogjuk 
tartani, amit ígérünk! Együtt építjük 
fel a XXI. századi szabad, szolidáris, 
európai Székesfehérvárt!
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Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
2010-ben közösen jelöltük ki az 
irányt, amerre Székesfehérvár-
nak fejlődnie kell. Elsődleges 
volt, hogy az örökölt akadályokat 
leküzdjük, hiszen akkoriban 
minden második forintot a város 
költségvetéséből az adósságok kö-
töttek le, a gazdasági válság és az 
addigi várospolitika Székesfehér-
várt negatív irányba mozdította. 
Elsőként közösen elértük, hogy 
Fehérváron mindenkinek lehető-
sége legyen dolgozni, és városunk 
költségvetését 2018-ra megdupláz-
tuk. Bár sokmilliárd forintot fordí-
tottunk a város rendbetételére, ezt 
hitelfelvétel nélkül tettük, így nem 
éltük fel gyermekeink jövőjét, sőt 
évek óta növelni tudjuk a tartalé-
kokat. 
Biztos és változatos gazdasági 
háttérre mindig szükségünk lesz, 
ezért elindítjuk a városi kis- és 
középvállalkozásokat mind anya-
gilag, mind tanácsadással segítő 
programunkat, mert hisszük, 
hogy a vállalkozószellemet az 
egész közösségnek támogatnia 
kell, és továbbra is biztosítani 
akarjuk, hogy magánszemélynek 
ne kelljen helyi adót fizetnie váro-
sunkban. 
Az erős gazdaságnak vannak ke-
zelendő következményei is: négy 
év alatt 11 000-rel nőtt a városban 
a gépjárművek száma, és mintegy 
40 000 ingázó használja váro-
sunk infrastruktúráját az állandó 
lakosság mellett. Éppen ezért az 
autóforgalomról az alternatív meg-

oldásokra helyezzük a hangsúlyt, 
mert a közlekedés kihívásait nem 
azzal kell megoldani, hogy letarol-
juk a belvárost soksávos autóutak 
kedvéért. A buszközlekedés tarifa-
rendszerét vonzóvá kell tennünk, 
a járműállományt pedig úgy kell 
korszerűsíteni, hogy földgázos, 
hibrid vagy tisztán elektromos 
buszokkal váltsuk a flottát, ebbe 
pedig lehetőség szerint bevonjuk 
a nagy hagyományú és évtizedes 
hanyatlás után újjáéledt fehérvári 
buszgyártást. 
30 kilométer hosszan kezdtünk 
bicikliutak építésébe, és ezek 
használatát közösségi kerékpár 
és elektromos robogó hálózattal 
szeretnénk maximalizálni. 
Folyamatos a városi rendelők 

felújítása, és bővítjük az egész-
ségügyi programunkat. Nem új 
intézményeket kell létrehozni időt 
és erőforrásokat elvesztegetve, 
hanem a meglévőket kell optimáli-
san használni: kidolgoztuk a mód-
ját és 2020-tól garantáljuk, hogy 
a Szent György Kórház európai 
színvonalú diagnosztikai központ-
jában minden fehérvárinak egy 
hónapon belül időpontot biztosít-
sanak CT vagy MRI vizsgálatra.
A város sokkal több közigazgatási 
fogalomnál, a város közösség, 
amiért, ami által élünk. Évek alatt 
visszaadtuk közösségünk büszke-
ségét és pezsgését, olyan kultu-
rális és közösségi programokkal, 
melyek élménnyé teszik a fehér-
vári hétköznapokat. A közösségi 
életet együttműködéssé kell fej-
lesztenünk, ezért az egyre bővülő 
városi önkéntességet, a cseleked-
ni akaró polgárok erőfeszítéseit 
összehangoljuk önkormányzati 
segítséggel.
Mindeközben garantáltuk a 
mindennapok biztonságát, hiszen 
kilenc év alatt 75%-kal csökkent 
a városban a bűncselekmények 
száma. Rendőreink, közterület-fel-
ügyelőink és polgárőreink tovább 
dolgoznak, hogy Székesfehérvár 
Magyarország legbiztonságosabb 
városa legyen, e cél érdekében 
tovább bővítjük a közterületi 
kamerarendszert.
Gyermekeink boldog élete múlik 
azon, hogy a jövő városa zöld 
város legyen. Az évtizede még 

végveszélyben lévő Sóstói Ter-
mészetvédelmi Területet meg-
mentettük, de nem állunk meg 
itt: Közép-Európa legnagyobb 
erdősítési programját indítottuk el 
54 000 facsemete elültetésével, ezt 
további 110 hektárnyi erdő követi 
a Fehérvár Tüdeje programban. 
A város belső területein mintegy 
1000 fát ültetünk évente, ezt fog-
juk kiegészíteni Székesfehérvár 
Virágoskertjének megvalósítá-
sával, amely méltó párja lesz az 
erdősítéseknek. Együtt tegyünk a 
klímaváltozás ellen, ki-ki a maga 
helyén!
De nemcsak a zöld, hanem 
a biztos jövővel is tartozunk 
gyermekeinknek: ezért tovább 
erősítjük a fehérvári sszakkép-
zést, sőt új modellt is bevezetünk 
a műszaki képzések területén. Az 
Alba Innovár, a Titkok Háza és az 
Okos Tanterem projektek pedig 
garantálni fogják, hogy Fehér-
váron senki ne veszíthesse el az 
állását a robotika vagy a digitali-
záció miatt. Csapatommal azon 
is dolgozunk, hogy a szélessávú 
internet eléréséből anyagi okból 
senki se szoruljon ki.  
Székesfehérváron immár megte-
remtettük a lehetőségét annak, 
hogy generációk számára építsünk 
modern, biztonságos, összetartó 
várost. Lendületben vagyunk, és 
ebből a lendületből erőt merítve, 
közösen kell magasabb szintre 
lépnünk, új korszakba emelnünk 
a Királyok Városát!

Tősgyökeres fehérváriként gye-
rekkorom óta különlegesen fontos 
számomra szülővárosom. 17 évvel 
ezelőtt alapítottuk a VÁLASZ-t, és 
immár 17 éve változatlan hitval-
lással, pártatlan lokálpatriótaként 
dolgozunk Székesfehérvárért. 
Jómagam 2006 óta a választók 
bizalmából önkormányzati képvi-
selő vagyok, idén már a negyedik 
választásunknak vágunk neki. Mi, 
független civilek a fehérvári embe-
rekkel kötünk szövetséget, ennek 
keretében egyedülálló módon 
minden mandátumot szerző kép-
viselőnk egy társadalmi szerződés 
keretében visszahívható lesz.
Függetlenek vagyunk országos 
pártközpontoktól, gazdasági 
érdekköröktől, nekünk tényleg 
csak Székesfehérvár, Fejér megye 
és a Hazánk számít. De mit is akar 
pontosan a VÁLASZ?
Programunkat 7 pontban foglaltuk 
össze, ezek közül első helyen áll a 
„Királyi Székesfehérvárt”. Nekünk, 
fehérváriaknak különösen fontos 
a Koronázó Város egyedülálló 
öröksége. A történelmi múltunk-
hoz méltón a régió turisztikai 
központjává szeretnénk fejleszteni 
Szent István városát a Főváros 
és a Királynék Városa, Veszprém 
között. Kiállunk azért, hogy a Rom-
kert területén a Koronázó Templom 
helyreállítását legkésőbb 2038-ig 
meg kell valósítani. 
Második pontunk, a „Tiszta Szé-
kesfehérvárt” tiszta levegőt, tiszta 

kezeket, tiszta közéletet céloz meg. 
Tisztességes válaszokat kínálunk 
és várunk a fehérváriak kérdéseire, 
kéréseire. Külföldi szennyvíziszap-
tól mentes, tiszta várost szeret-
nénk.
Míg korábban a civil ügyekért, az 
elmúlt ciklusban a környezetvéde-
lemért feleltem tanácsnokként, így 
részese és elkötelezett támogatója 
lehettem a fehérvári zöld fejleszté-
seknek. Azonban még több terüle-
tet kell zölddé varázsolnunk, elég 
volt a betonból és a térkőből! „Zöld 
Székesfehérvárt” programpontunk 
alapján zöld tetők és zöld homlok-
zatok létrehozását szorgalmazzuk. 
Térkövezés helyett füves, lombos, 
árnyas parkokat és játszótereket 

álmodunk Fehérvárnak.
Az ehhez szorosan kapcsolódó 
„Lendületes Székesfehérvárt” 
programpontunk a fehérváriak 
egyik legnagyobb problémájára, 
a közlekedésre kíván válaszokat 
adni. Csökkenteni kell a forgalmi 
dugókat javaslatunk szerint úgy, 
hogy ingyenes P+R parkolókat kell 
kialakítani négy központi és négy 
városszéli területen, az első fél 
órában ingyenes közösségi kerék-
párhálózatot kell kiépíteni, továbbá 
legfeljebb 15 perces járatsűrűségű 
buszközlekedést kell biztosítani. 
A legkritikusabb körforgalmak 
dinamikus és korszerű átalakítá-
sa nem várhat tovább, és a még 
hiányzó elkerülő utak megépítése 
is szükséges.
Jól tudjuk, mennyire fontosak 
a társadalmunk kis közösségei, 
így a sport-, tánc-, kulturális és 
civil egyesületek. Egy olyan fedett 
szabadidőközpont létrehozását 
szorgalmazzuk, amit a tömegsport, 
a kultúra, és a civil élet szerelme-
sei is egyaránt használni tudnak. 
„Sportos Székesfehérvárt” prog-
rampontunk másik fő elemeként 
tízéves általános- és középiskolai 
tornateremfelújítási és -építési 
programot hirdetünk, így biztosítva 
a tornatermek iskolaidőn túli és 
hétvégi használatát. Mindannyi-
an büszkék vagyunk a fehérvári 
élsport eredményeire, de a tömeg- 
és szabadidős sportot is meg kell 
becsüljük, ezért ezek költségvetési 

támogatását legalább duplájára kell 
emelni. 
„Gondoskodó Székesfehérvárt” 
programpontunk szerint javasla-
tunk, hogy kisméretű, gazdasá-
gosan kivitelezhető garzonlaká-
sokat építsünk az egészségügyi 
szakemberek, a pedagógusok és a 
pályakezdő fehérváriak számára. 
A kórházakba orvosok és ápolók, 
az iskolákba tanárok kellenek! A 
szakemberhiány – és vele együtt a 
kórházi várólisták – csökkentését 
az önkormányzati lakásépítés tudja 
segíteni. A fiatalok helyben tartása 
és lakáshoz segítése kulcskérdése 
Székesfehérvárnak. A családok 
támogatásához pedig mihamarabb 
meg kell szüntetni az óvodai és 
bölcsődei kritikus férőhelyhiányt! 
Fellépünk az egyre nagyobb mér-
tékű drogfogyasztás ellen, bizton-
ságos és egészséges, drogmentes 
jövőt szeretnénk.
Összességében az ezeréves hagyo-
mányainkra építkező korszerű, de 
emberközpontú, boldog, kiegyen-
súlyozott jövőt, a nemzeti öntuda-
tot, a lokálpatrióta elkötelezettséget 
és a társadalmi felelősségválla-
lást megerősítő várost, „Virágzó 
Székesfehérvárt” szeretnénk, ahol 
garantált gyermekeink, unokáink 
fehérvári boldogulása. Mindehhez 
kínálunk környezettudatos, közös-
ségközpontú, a helyiek bevonását 
célzó, példamutató politikai képvi-
seletet és felelős válaszokat a jövő 
kihívásaira.
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Hangulatos, 
barátságos 
belvárosunk 
Székesfehérvár 
szíve, melyet 
kemény mun-
kával óvunk 
és ápolunk. 
A választóke-
rületben élek 

több mint négy évtizede, és az 
elmúlt években végzett munkám 
során is igyekeztem az itt élők 
minden kérésére megoldást 
találni. Hiszek a becsületes 

Szabó-Bakos Györgyné (Fidesz)

és tisztességes helytállásban, 
és nem azért kérem támoga-
tásukat, hogy az ugródeszkát 
jelentsen az országos politika 
felé. Szeretném folytatni Égi 
Tamás munkáját – Önökkel 
együtt sikeresen formálhatjuk 
még szebbé városunk szívét. 
Egy virágos, tiszta, rendezett 
városközpontot építhetünk kö-
zösen. Családi programok, sok 
mosoly, kikapcsolódás, de nem 
bulinegyed! Az Önök támogatá-
sával ilyen lehet Székesfehérvár 
belvárosa.

Külkereske-
delmi kép-
zettséggel és 
pedagógus 
diplomával 
rendelkezem, 
férjemmel há-
rom gyerme-
ket nevelünk 
keresztény 

családban. Polgármester úr 
felkérésére vállaltam a jelölt-
séget városrészünkben, mely 
egyszerre belváros és lakó- 
telep: játszóterekkel, óvodák-
kal és iskolákkal, hangula-

Dr. Kovács Zsoltné (Fidesz)

tos és megújult parkokkal, 
kellemes környezettel. Egy 
közösség él itt, ahol generá-
ciók nőnek fel. A városrészt 
meg kell tartani annak, amit 
főként mi, a város központ-
jában élők érzünk: itt otthon 
vagyunk. Megválasztásom 
eseten arra fogok törekedni, 
hogy a képviselői jelenlét, a 
személyes találkozások, az 
együttgondolkodás a minden-
napok állandó része legyen, 
szeretném, ha együtt, közö-
sen döntenénk a városrész 
jövőjéről!

Ismerjék meg a képviselőjelölteket!

65 éves nyug-
díjas vagyok, 
35 éve a Bel-
városban élek, 
ezer szálon 
kötődöm ide. 
Ezeket kell 
megoldanunk: 
történelmi 
belvárosban 

élők pihenéshez való jogá-
nak biztosítása; közlekedési, 
parkolási problémák; behaj-
tási engedélyek szabályozása, 
felülvizsgálata; szűk belváros 

Tóth András (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

épületeinek ütemezett, tá-
mogatott felújítása, kiemel-
ten a homlokzatok; zöldítési 
program; nagyobb közterület 
felügyeleti, polgárőri jelenlét, 
tiszta Belváros. Skála mögött 
fél szinttel föld alá süllyesztett 
parkoló, fölötte pihenőpark, 
játszótér. Szelektív hulladék-
gyűjtés rendezése, szemetes 
konténerek környezete; járdák 
akadálymentesítése, felújítása; 
gyalogátkelők biztonságossá 
tétele. Tiszta, rendezett közös-
ségi terek.

37 éves köz-
gazdász, 
immár 12 éve 
egy vállalko-
zást vezet. A 
belvárosban 
él és dolgozik, 
napi kapcso-
latban van a 
körzetében 

élőkkel, ismeri a problémáikat 
melyre megoldásokat kínál.  
Egy Fejér megyei kis faluban 
nőtt fel népes családban. Magas 
fokú szociális érzékenysége 

Ráczné Földi Judit (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

neveltetéséből és a vidéken 
tapasztalt szegénységből fakad.  
Programjának fő elemei: egész-
ségügy, közlekedés, oktatás. 4 
éve a városi testület tagja, célja 
hogy segítse az önhibájukon 
kívüli nehéz sorsú embereket. 
Sok év küzdelem után lett 
édesanya, így még inkább átérzi 
a gyermeket nevelő szülők napi 
nehézségeit. Szereti a kihívá-
sokat. A szakmai munkában, a 
folyamatos párbeszédben és a 
közösségépítésben hisz. Hajrá 
Belváros!

43 éves va-
gyok, cége-
ket és civil 
szervezeteket 
vezetek. A vá-
lasztók bizal-
mából 13 éve 
önkormány-
zati képviselő 
lehetek. Mind-

emellett a VIDEOTON Baráti 
Kör Egyesületet alapítóként 
menedzselem.
A körzeteben élek, a Prohászka 
utcában. A Belvárosban jobb 

Juhász László (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

közbiztonságot szeretnék: a 
buszpályaudvar és pláza kö-
zötti területen több rendőrt és 
közterületfelügyelőt állítanék 
szolgálatba. A belvárosi közle-
kedési problémák kezelésére 
kerékpártámaszokat tervezek 
létesíteni és a belvárosi utcák 
bevezető részeire.  Ingyenes 
P+R parkolók építése a tervem, 
például a skálaparkoló helyére, 
hogy ne a Belvárost terheljék 
az autók.  A Belvárosba faborí-
tású ládákban fákat szükséges  
telepíteni. Zöldebb Belvárost!

47 éves va-
gyok, Pécsen 
végeztem tör-
ténelem-föld-
rajz szakon, 
az elmúlt 15 
évben tanítot-
tam. Szedres-
kerten élek, 
a városrész 

problémáit jól ismerem, hiszen 
ide kötnek a hétköznapjaim. 
Ezeket kell megoldanunk: 
forgalomszervezési kérdések – 
pl.: Mátyás király krt., Mészöly 

Halász Róbert (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

Géza, Berényi út (ezeket egy-
ségben kezelve a város többi 
útjával). Liget sori felújítás 
felülvizsgálata. Ybl lakótelep 
nagy parkolójának rendbeté-
tele, zárható kerékpártárolók, 
Ybl lakótelep, Zichy liget ját-
szóterének fejlesztése. Fórum 
tér rendbetétele. A tervezett 
Campus újabb terhelést okoz 
a körzet úthálózatára, ezért 
kiemelt feladat a szükségessé-
gének, méretének átgondolása, 
áttervezése. Ősz utca rendezé-
se.

Az egyesült 
ellenzék 
közös polgár-
mesterjelöltje 
azzal vállalta 
a jelölést, 
hogy a Kígyó, 
Mancz, Ősz, 
Rákóczi ut-

cáktól a Szedreskertig húzódó 
választókerületben a képvise-
lői munkát is el akarja látni. 
Mert vissza akarja hozni azt 
a szellemiséget, amit testvé-
re Márton Zoltán honosított 

Dr. Márton Roland (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

meg itt képviselőként és a 
lakókkal való napi szintű 
kapcsolattartáson alapult. A 
forgalomnövekedést kiszol-
gálni képtelen sávszűkített 
úthálózat kibővítése, modern 
parkolási infrastruktúra, a  
panelházak oldalában védett 
kerékpárgarázsok kiépíté-
se, valamint talajvízre fúrt 
kutakkal  öntözött üde zöld 
felületek szerepelnek a tervei 
között. Az estétől-reggelig pe-
dig a kerület élete legyen tele 
nyugalommal!

27 éves 
vagyok, 
építészmér-
nök, a HVIM 
székesfehér-
vári elnöke. 
Elkötelezetten 
képviselem 
a nemzeti, 
keresztény, 

hagyományhű elveket. Fontos-
nak tartom a hősi emlékművek, 
szobrok és megemlékezések 
megteremtését a városban. 
Az egyenesség, a tisztesség, 
rendpártiság mentén tudom 

Kónyi-Kiss Botond (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

elfogadni egyedül a képviselői 
munkát.
A körzetben szükséges a 
közbiztonság erősítése: biz-
tonságos és drogmentes Zichy 
ligetet és Rózsaligetet kell te-
remtenünk, ahol a fehérváriak 
szívesen töltik szabad idejüket.  
A Ligetsor-Uszoda parkolási 
gondjainak megoldását első 
feladataim közé sorolom.
Fő célkitűzésem, hogy a Szent 
István városa számára kiemel-
ten fontos ünnepnap, Nagybol-
dogasszony napja munkaszü-
neti nap is legyen.

1. válaszókerület

2. válaszókerület

A Fehérvár hetilap e heti számában lehetőséget biztosított a polgármesterjelölteknek és képviselőjelölteknek, hogy azonos terjedelemben bemutassák programjukat, céljaikat. A kedd éjfélig a jelöltek 
által beküldött anyagok közlésének sorrendjét a szerkesztőség sorsolással döntötte el. A polgármesterjelöltek bemutatkozó írása lapunk 10-11., a képviselőjelölteké 12-17. oldalán olvasható.
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A 2010 óta 
elvégzett munkát 
Önök látják, 
kérem bizalmu-
kat a folytatás-
hoz: befejezzük 
a  Fűtőerőmű 
kitelepítését, 
Közösségi Házat, 
parkot építünk 

a vízivárosiaknak. Az Akóts-malom 
az állagmegóvási munkák után ipar-
történeti létesítményként hasznosít-

Dr. Horváth Miklósné (Fidesz)

ható. Felújítjuk a Rákóczi utca 27-41. 
és a Gáz utca 1/A-D. közötti utca 
teljes útszerkezetét, a Budai út 48-
62. és 70-88. mögötti járdát, a COOP 
előtti teret, mögötte parkolót, utat, 
játszótereket bővítünk, kiskerteket 
virágosítunk, minden városrészben 
óvjuk, bővítjük a zöldterületeket! 
Erőm, hitem, képességem, készsé-
gem készen áll arra, hogy segítsé-
gükkel szolgáljam Vízivárost: mert 
együtt semmi sem lehetetlen, mert 
mi szeretjük Vízivárost!

Megválasztásom 
óta igyekszem 
minden székes-
fehérvárinak be-
bizonyítani, hogy 
fiatalon, lelkesen 
és ötletekkel 
tele lehet egy 
városrészt és az 
ott élőket képvi-

selni. Ma már több év tapasztalat áll 
mögöttem, és ezt Önöknek köszön-
hetem! Rengeteg mosoly, kedves 

Molnár Tamás (Fidesz)

szó kíséri munkám, kaptam kritikát 
is, melyet köszönök, hiszen így lett 
otthonunk olyan, amilyenre mind 
vágytunk: rendezett, biztonságos, 
barátságos. Sok munka kellett hoz-
zá, de folyamatosan nő a parkolók 
száma, nő a közbiztonság, Székes-
fehérvár fákkal és zöldterülettel teli 
városrésze, mindannyiunk otthona 
közös munkával lett ékszerdoboz. 
Ehhez a munkához kérek felhatal-
mazást Önöktől, folytassuk együtt a 
4-es választókerület építését!

Örömmel 
képviselem az 
itt élőket már 
két ciklus óta, 
köszönöm a sok 
megkeresést, ja-
vaslatot, melyek 
szükségesek vol-
tak ahhoz, hogy 
ma elmondhas-

suk: rengeteget fejlődött Tóváros 
és Alsóváros. Büszke vagyok arra, 
hogy részese lehettem a Sóstó meg-

Mészáros Attila (Fidesz)

mentésének! Egy összetartó, sikeres 
és tenni akaró közösség tagjaként 
végzett közös munka eredményét 
sokfelé láthatják a választókerület-
ben, de sok feladat vár még ránk. 
Folytatni kell az alsóvárosi úthálózat 
fejlesztését, a Sóstó-rehabilitáció 
utolsó elemeként fel kell újítani a 
Homoksort, illetve egy új közösségi 
házat kell építenünk a Sóstó keleti 
kapujánál, a Tóvárosban pedig 
folytatnunk kell a járdafelújítást és a 
parkolási lehetőségek bővítését.

32 éves 
közgazdász, 
családjával a 
környéken él, 
ezért könnyen 
elérhető. Véle-
ménye szerint 
az Erzsébet 
úton, a Lövöl-
dén és a Deák 

Ferenc utcában az útburkola-
tok, járdák, a vízelvezető árkok 
rendbe tételét meg kell kezdeni 
és az évek óta beígért Prohászka 

Barlabás András (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

út teljes felújítása sem várhat 
tovább. Fontos fejlesztésnek 
tartja a diagnosztikai Központ 
megépítését a Gáz utcában. A 
kerékpáros úthálózat fejleszté-
sét, valamint a villanyhajtású ke-
rékpárok és rollerek elterjedését 
szeretné városi szinten elősegí-
teni. A Horvát István lakótele-
pen a közbiztonság javítására 
irányuló tervei vannak, ami 
tartalmazza a kamerarendszer 
fejlesztését és az állandó rendőri 
jelenlétet is.

42 éves vagyok. 
A Vízivárosban 
korábban is 
igyekeztem a kö-
zösség számára 
hasznos dolgokat 
kezdeményezni, 
sikerült néhány 
elodázhatatlan 
gond megoldásá-

ban közbenjárni.  Fontos számomra 
az elesettek, mozgássérültek és hátrá-
nyos helyzetűek támogatása. Emellett 

Nagy Gáborné (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

kiemelt célom a nyugdíjas korosztály, 
a szépkorúak megbecsültségének és 
boldogulásának előmozdítása. Szíve-
sen képviseltem eddig is a lakóközös-
ség érdekeit, ezután is szeretnék még 
többet tenni értük.
A régi malomépületet és a kiköltöző 
fütőerőmű épületét szeretném a 
terület lakosainak javára hasznosí-
tani. Szükség van a lakótelepen a 
közvilágítás javítására és a járdák 
felújítására: a babakocsikra és a moz-
gássérültekre is figyelemmel. 

40 éves tanár 
vagyok. Született 
fehérváriként el-
sődleges célom a 
város történelmi 
múltján, gyöke-
rein alapuló élhe-
tő város építése. 
A Vízivárosban 
élők számára a 

kényelem megteremtése a legfonto-
sabb. Viszonylag kis területen sok 
autó koncentrálódik, ezért nehéz 

Horváth Lénárd (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

parkolni. Ezt felszíni parkolókkal 
megoldani a jövőben nem lehet. 
Parkolóházra van szükség, hogy a 
maradék zöld felületet ne veszélyez-
tessük. Támogatott megújuló ener-
giafelhasználás a valódi rezsicsök-
kentésért. I. számú lakásszövetkezet 
problémáira megoldás. Támogatott 
épületfelújítás (korlátcsere, lépcső-
ház világítás, lift felújítás). Közösségi 
terek, városrészi központ kiala-
kítása. Szelektív hulladékgyűjtés 
lehetőségének bővítése.

42 éves, férje-
zett, ügyvéd. 
Vízivárosban 
történő indulása 
szívügye, mert a 
Vízivárosban élt, 
így jól ismeri a 
körzetet. Küzdő 
alkatnak tartják, 
aki képes jó 

célokért küzdeni és ezt a feladatot 
pártállástól függetlenül felelősen 
vállalja minden lakó érdekében. 

Dr. Mihályi Mónika (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

Célja többek között a folyamatos 
elérhetőség biztosítása, zöldfelüle-
tek bővítése, tisztaság megóvása, 
lakótelepi városkép minőségének 
emelése, közlekedési problémák 
megszüntetése, idősebbek támoga-
tása. Korábbi hasznos beruházások 
(pl. járdafelújítás, parkolóhelyek 
bővítése) folytatását maga is szor-
galmazza. Tervbe vett fejlesztések 
esetében kikérné a lakosság véle-
ményét, így szeretne érvényt szerez-
ni az itt élő emberek akaratának.

Környezetvédel-
mi technikus-
ként kiemelten 
fontos számom-
ra Fehérvár víz 
és levegőtiszta-
sága, a termé-
szeti értékeinek 
védelme és 
a megfelelő 

hulladékgazdálkodás. A megújuló 
energia felhasználásának széleskö-
rű lehetőségei vannak városunk-
ban lakossági szinten. Ezt támo-

Kövecses Dávid (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

gatni kell. A városrészben is sok 
a megoldandó feladat: kerékpárút 
bővítése, a meglévő karbantartása; 
szelektív hulladékgyűjtés lehető-
ségének bővítése; közbiztonság 
növelése (kamerarendszer, aktí-
vabb közterület felügyelői jelen-
lét); vasútállomás környezetének 
rendbetétele; játszótérfejlesztés, 
parkolási problémák megoldása, 
iskolakert program. Közössé-
gi terek kialakítása, városrészi 
hagyományteremtő rendezvények. 
Iskolák felújítása.

39 éves üzlet-
vezető vagyok, 
a körzetben 
élek,  dolgozom.  
Természet- és 
állatvédelmet és 
a felelős állat-
tartást tartom 
fontosnak. 
Nagy hangsúlyt 

fektetek az elesettek támogatására, 
a nők társadalmi megbecsültségére. 
A parkolási nehézségek megoldása 

Márkus Klára (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

érdekében a kerékpárúthálózat bőví-
téséért és közösségi kerékpárhálózat 
kialakításáért szeretnék tenni. Az 
idősek otthonápolásának fokozott 
támogatását is indítványozom.
A körzetemben a vasúti parkolót P+R 
jelleggel, zöldmezős beruházásként 
kibővítjük, hogy a vasútra érkezők ne 
a környező utcák parkolóit használ-
ják. A nagy forgalom okozta káosz 
enyhítéseként szükség van a Horvát 
István, Széchenyi és Prohászka utak 
áteresztő képességének növelésére.

Lángfalvi Attila  
43 éves, 12 éve 
vállalkozóként 
dolgozik pénz-
ügyi területen.
Feleségével és 
két gyermekével 
több, mint egy 
évtizede él a 
Tóvárosi lakóne-

gyedben. Szabadidejében szívesen 
sportol. Munkája miatt naponta 
találkozik az emberekkel, így nem 

Lángfalvi Attila Károly (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

csak az itt élők problémáit, hanem 
foglalkozásukat, családjukat, és 
hobbijukat is ismeri. Saját bőrén 
tapasztalja Székesfehérvár közleke-
dési káoszát. Munkájában kiemelt 
témakörök  az egészség, az oktatás, 
a közlekedés és a nyugdíjkérdés.
Célja: növelni a zöld területek szá-
mát és a zöld energia felhasználását 
a városban.
Elkötelezett az 5-ös körzet és 
Székesfehérvár családias, élhetőbb 
várossá tételéért.

4. válaszókerület

3. válaszókerület

5. válaszókerület
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Bár a Stadionnál 
nagyon sok par-
kolóhely épült, a 
választókerület-
ben élők egyik 
legnagyobb 
problémája a 
parkolás. Az itt 
élőkkel közösen 
olyan megoldást 

kell találni, ami nem a meglévő 
zöld felületekből vesz el a parko-
lók miatt. A Tóvárosban az iskola 

Botos Gergő (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

környékén ligetes szabadidőparkot 
alakítanék ki. Felújítást igényel az 
iskola épülete. A Börgöndi úton a 
közvilágítást fejleszteni kell, gyalo-
gos átkelőket, járdát kell kiépíteni. 
Az Őrhalmi Szőlőkbe szeretnék egy 
városrészi központot, ami közössé-
gi térként, kulturális centrumként 
működik. Erősíteni kell a közösségi 
és kerékpáros közlekedést, busz-
sávokra van szükség. A Horváth 
István-Széchenyi úti kereszteződés 
is további fejlesztést igényel.

Történész, két 
gyermek boldog 
édesapja, jelen-
leg a kereskede-
lemben dolgo-
zik. Munkája 
során a kölcsö-
nös megbecsü-
lésre kívánja 
a hangsúlyt 

fektetni. Szereti a kihívásokat, 
nagy tudásvággyal és teherbírással 
rendelkezik. Hisz a tisztességben 
és az őszinte munkában. Maros-

Szabó László (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

hegyre, mint falusi városrészre 
gondolnak sokan, célja ezen 
változtatni. Egy igazi kertvárost 
kíván kiépíteni még több közös-
ségi térrel. Legfontosabb feladata 
a dugók felszámolása, hogy a Bel-
város könnyen és gyorsan elérhető 
legyen minden időszakban. Fontos 
továbbá a Rádió lakótelep XXI. 
századivá tétele tiszta, rendezett 
parkokkal. Célja között szerepel 
még az Úrhidai úton valós kerék-
párút kiépítése. Tiszteséggel és 
becsülettel!

Dél-Palotavá-
rosban lakom, 
nap, mint nap 
tapasztalom 
a városrész 
változásait, 
elszenvedem 
a jelentkező 
problémákat. 
Feladatomnak 

tartom: hatékony forgalomszerve-
zés az átmenő forgalom csilla-
pítására; több zárható szelektív 
konténer; parkosítás, játszótér 

Bernáth Tamás (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

fejlesztés; járdák felújítása, építé-
se; gyalogos átkelőhelyek kialakí-
tása, biztonságossá tétele (pl.:Ho-
rog-ház, piac, üzletek környezete); 
megújuló energiafelhasználás 
támogatása; parkolási gondok - 
parkolóház építése; közvilágítás 
fejlesztése; midibuszok, amik 
ráhordanak a fővonalra; fekvő- 
rendőrök autókímélő, ugyanakkor 
céljának megfelelő kialakítása, 
láthatóvá tétele; kerékpáros 
infrastruktúra kiépítése, fedett 
kerékpártároló (pl: a piachoz).

59 éves vagyok, 
üzletvezető. 
Példaértékűnek 
tartom, hogy mi, a 
VÁLASZ jelöltjei 
megválasztásunk 
esetén a visz-
szahívhatóságot 
vállalva polgár-
jogi szerződést 

kötünk a választópolgárokkal, hiszen 
a közélet erkölcsi tisztasága nagyban 
függ a felelősségre-vonhatóságtól.

Sajó Mária (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

Alsóváros, Tóváros egyformán fontos 
számomra.
Fontos a déli összekötő út megépítése, 
mely nagyban javítja majd a városrész, 
és egész Fehérvár közlekedését. Az 
Őrhalmi szőlőknél,a volt Tsz irodában 
és a „Lehetőségek” házában szeretnék 
egy orvosi rendelőt, és közösségi házat 
létrehozni, ahol a helybeliek progra-
mokat szervezhetnének.
Az M7-es körforgalom terve túl bonyo-
lult: felüljáróval, külön lehajtóval kell a 
kapcsolatot megoldani. 

Maroshegyen 
élek. Egészség-
fejlesztéssel, 
ifjúságvédelemmel 
foglalkozom. A 
választókerület-
ben megoldjuk: 
hatékony lobbi az 
Úrhidai út felújítá-
sáért, járda és ke-

rékpársáv kialakításáért, az elkerülőbe 
való bekötéséért; használható közösségi 

Langmár Bettina (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

közlekedés, a fő vonalra ráhordó midi-
buszok a városrész belsejéből; kerékpá-
ros infrastruktúra kiépítése; játszóterek 
(Kovásznai út, Tordai utca); közvilágítás 
korszerűsítése; Rádió lakótelepen 
járdák felújítása, osztott kutyafuttató, 
parkosítás; közúthálózat fejlesztése 
(Bakony utca felé egérút, belső utak asz-
faltozása); Úrhidai út mellett szolgáltató 
központ (városrészi központ) kialakí-
tása; bölcsőde építése, iskola felújítása; 
kamerarendszer kiépítése.

42 éves vagyok, 
sportszervezőként 
a város humán 
bizottságának tagja-
ként is  dolgozom. 
Szeretném megóvni 
Maroshegy csalá-
dias jellegét, ezért 
támogatom a közös-
ségi rendezvények 

szervezését és a fiatalok sportolási lehe-
tőségeinek bővítését. Szeretném segíteni 

Mezővári Balázs (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

továbbá a kisebb sportegyesületeket, vala-
mint a város hírnevét öregbítő, sportért és 
egészségért tenni akarók kezdeményezése-
it. Az olyan elhanyagolt területeket, mint a 
Repülőtér út, vagy az Úrhidai út szükséges 
fejleszteni, illetve megteremteni a kerék-
páros közlekedés kulturált lehetőségeit, 
egészen a Belvárosig.
Egy vidékbarát megyeszékhelyt szeretnék, 
melynek sarkalatos pontja a közétkez-
tetés helyi, megyei alapanyagokból való 
biztosítása.

Mi, maros-
hegyiek egy 
folyamatosan 
fejlődő vá-
rosrészben 
élünk. 2006-óta 
képviselem 
munkámmal 
az itt élőket, és 
látom az újabb 

feladatokat is, a Nagyváradi és 
Aradi utcák, a Rádió lakótelepen 
a járdák, a Vásárhelyin a par-
kolók felújításának folytatását. 

Brájer Éva (Fidesz)

Gyermekeinknek szüksége van 
modern játszó- és sportlehető-
ségekre. Vannak állami forrást 
igénylő fejlesztések is, ilyen az 
Úrhidai út és a Gárdonyi Műve-
lődési Ház felújítása. Országos 
program keretében újul meg 
a Táncsics iskola és az orvosi 
rendelő környéke. Továbbra 
is parkosítanunk kell, irtani a 
parlagfüvet és elérni, hogy senki 
ne használja területünket illegális 
szemétlerakásra. Otthonunk 
legyen szép és rendezett!

1982-ben költöz-
tünk a Palota-
városba három 
kisgyermekem-
mel. Akkoriban 
bizony nehezen 
tudtuk elkép-
zelni, hogy nem 
sok idő múlva 
emberi, szép 

és igazán lakható vidékké lesz 
ez a körzet is. Amikor 1990-ben 
először választottak meg a körzet 
önkormányzati képviselőjének, 

Farkas László (független)

azt tűztem ki célul, hogy a lakó-
negyedben élőkkel összefogva 
olyanná formáljuk a városrészt, 
ahol mindenki úgy érzi, jó itt lakni. 
Büszkén vallhatom, hogy az elmúlt 
közel három évtizedben egy élhető 
városrésszé fejlődött Palotaváros. 
Amennyiben 10.13-án ismételten 
bizalmat szavaznak nekem, ezt 
a fejlődő folyamatot biztosítani 
fogom. Ezért arra kérem Önöket, 
hogy szavazzanak Farkas László 
független önkormányzati képvi-
selőjelöltre!

Palotavárosban 
élek a családom-
mal, gyermeke-
ket nevelünk, 
élvezzük váro-
sunk szépségeit. 
Lakókörnyeze-
tünk azonban 
nagyobb odafi-
gyelést igényel, 

melyre a városért valóban tenni 
akarók közössége az igazi garancia. 
Ennek a közösségnek vagyok aktív 

Ungváry Árpád (Fidesz)

tagja, és az Önök segítségével a kö-
vetkezőket szeretném megvalósítani: 
Parkolókat kell építenünk, de nem 
a zöldfelület rovására!  A meglévő 
játszótereket fel kell újítani, bővíteni 
kell, és ivókutakat is szeretnék 
elhelyezni. A Cserepes közi, Jancsár 
utcai és Selyem utcai parkokat fej-
lesztenünk kell. Zárt kutyafuttatókat 
szeretnék kialakítani. Sportpályát 
és fitness-játszóteret kell építenünk. 
Információs és közösségszervező 
irodát szeretnék létrehozni.

37 éves vagyok 
területi képviselő 
és labdarúgóedző, 
két gyönyörű iker 
büszke édesapja. 
A Hydro Fehér-
vár AV19 egyik 
vezérszurkolója-
ként különböző 
szurkolói rendez-

vények társszervezője vagyok.
Elsősorban az ifjúság érdekeinek 
védelmét tartom fontosnak, és nagy 

Tornyai Péter (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

hangsúlyt fektetek az egészséges 
életmód népszerűsítésére.
Célom a palotavárosi tavak körül 
valódi pihenőpark kialakítása, 
illemhelyekkel, ívókúttal és sportolási 
lehetőségek biztosításával. A murvás 
parkoló visszavásárlását indítványo-
zom, és a helyén zöld parkot alakíta- 
nék ki, alatta parkolók kialakításá-
val. A Palotavárosban több helyen 
szükséges a közvilágítást fejleszteni és 
gondolnunk kell további járdaszaka-
szok felújítására.

5. válaszókerület
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Rédei Norbert 
fiatal informa-
tikus. Székesfe-
hérváron szüle-
tett, itt végezte  
középfokú ta-
nulmányait,  itt 
él,  itt dolgozik. 
Az utóbbi 
időben Dél-Pa-

lotavárosban a jelenlegi politika 
diktál, a parkolási válságra megol-
dásul parkolási adóval sarcolják a 

Rédei Norbert (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

helyieket. A kialakult problémára 
valódi megoldásaként egy modern 
mélygarázs építését szorgalmazza a 
körzetben. A XXI. század alapvető 
követelményeként a parkokban 
nyilvános illemhelyeket építtetne. 
Vállalja továbbá, hogy megvédi a 
közösségi tereinket, zöldfelületein-
ket attól, hogy a jelenlegi városve-
zetés térkővel borítsa be azokat.  
Továbbá online probléma bejelentő 
felülettel modernizálná  a lakók 
közti kapcsolattartást. 

Cukrász vagyok, 
Észak-Palotavá-
rosban élek a 
családommal. A 
városrészt érintő 
programom 
mellett azért 
dolgozom, hogy 
a sajátos nevelési 
igényű gyerekek-

nek legyen lehetőségük kiscsoportos 
nyári táborokban, napközikben részt 
venni a nyári szünetben támogatott 

Csákvári Angelika (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

formában. Amit a városrészben meg 
kell oldanunk: Gellért utcára nyíló 
zöld területen pihenőpark kialakítá-
sa; bőrgyár rendbetétele, közösségi 
célú hasznosítása (termelői piac, 
közösségi ház); Rác utca bekap-
csolása a turisztikai vérkeringésbe; 
közbiztonság növelése, rendszeres 
polgárőri, közterület felügyeleti 
jelenlét (közterületi italfogyasztás 
fokozott ellenőrzése); tiszta Palotavá-
ros program; játszótér árnyékosítási 
program. Droggondok.

Egy új és 
modern XXI.. 
századi  Feke-
tehegy-Száraz-
rét-Szedres-
kertet építene.  
Feketehegyen a 
munkásszállókat 
szeretné meg-
szüntetni, illetve 

a körforgalmi káoszt kívánja felszá-
molni. Kiemelt feladatának tekinti a 
Mura- és a Bakony utca összeköté-

Vertig Csaba (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

sének megvalósítását, a járdák és az 
elmaradt utcák felújítását, valamint 
a kamerarendszerek kiépítését 
az itt élők védelme érdekében. A 
városrészben fontos egy szolgáltató 
központ létrehozása (Posta, Orvosi 
Rendelő, Gyógyszertár). Tervei 
között szerepel egy szabadidő park 
kialakítása a Virág és Bébic utca kö-
zött. és  a zártkertek közvilágítással 
való ellátása. Szedreskerten járda 
felújítási programot indítana, illetve 
modernizálná a játszótereket.

Békés terek, 
családias 
beszélgetések, 
bővülő parkok, 
ezek a kulcssza-
vak Palotaváros 
északi részéhez. 
Ennek eléréséhez 
sok-sok munka 
kellett, tervezés, 

tárgyalás, de látjuk, hogy a befekte-
tett energia megtérül. A városrészt 
érintő legfontosabb problémát meg-

Viza Attila (Fidesz)

megoldó parkolóbővítéseket elkezd-
tük és folytatni fogjuk. Kialakítottuk 
a Gellért újsort és a Bőrgyár utcát 
összekötő hidat. A Királyok Parkjá-
nak felújítása és közösségi térré való 
formálása megkezdődött. Újjászer-
veztem a városrész polgárőrségét, 
civilekkel együttműködve közösségi 
programokat rendeztünk. Kérem 
Önöket, hogy ötleteikkel, javaslataik-
kal továbbra is segítsék munkámat, 
hiszen rengeteg feladat vár még 
ránk, melyhez kérem bizalmukat!

Marosvásárhe-
lyen született, 45 
éves számítás-
technikai mér-
nök, 2 gyermek  
boldog édesapja. 
Kelemen Béla ut-
cai lakosként na-
ponta szembesül 
a problémákkal. 

XXI. századi megoldással elkezdené 
a parkolási gondok felszámolását. 
Fedetté tenné a Palotai úti buszme-

Fazakas Attila (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

gállót, a növekvő zöld felületeket 
helyben fúrt kutakkal gondozatná.
Tervei között szerepel az orvosi 
rendelő és az István Király Általá-
nos Iskola felújítása, jó minőségű, 
a babakocsik számára is megfelelő 
járdák, külső kerékpártárolók, 
kerékpárutak kialakítása és bizton-
ságos gyalogátkelőhelyek építése. 
Fontosnak tartja a közterek gondo-
zását, a játszóterek árnyassá tételét, 
a kutyatartás higiéniáját, az éjszaki 
nyugalom biztosítását.

Eredményes volt 
az elmúlt öt esz-
tendőm. Ígéretei-
met teljesítettem. 
A legfőbb fejlesz-
tések az alábbiak 
voltak: iskola, 
óvoda, templom, 
utak felújítása, 
Gaja gyalogos-ke-

rékpáros híd megépítése, javult a 
közbiztonság. Megépült a közösségi 

Szigli István (független)

központunk, megtörtént a Ligetsor, 
Csónakázó-tó, Sajó utca, Farkasvermi út 
felújítása. Megújult a szárazréti orvosi 
rendelő. A jövő fő feladatai: háziorvosi 
körzet, posta bővítése, szedreskerti 
parkolók bővítése, Új Csóri járda és a 
Palotai út teljes felújítása, a Bakony-Ka-
pos utca összekötőút megépítése, egy 
új bölcsőde építése és egy szabadidő 
futópálya elkészítése. 
Kérem, a leírtak alapján bízzanak ben-
nem továbbra is! Szavazzanak rám!

Szücs Sándor (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

Feketehegyen 
élek, közleke-
dési szakember 
vagyok. Amit a 
körzetben meg 
kell oldanunk: 
átkötő út kiépíté-
se a Mura utca 
- Palotaváros kö-
zött (egérútként 

az Új Csóri úti körforgalom miatt); 
Új Csóri úti körforgalom átépítésé-
ért hatékony lobbi; használható kö-

zösségi közlekedés a városrészben 
is (pl.: 36-os busz a Kőrösiig); Új 
Csóri útról a 7,5 tonnás kamionok 
kitiltása; Bébic utca - sportcentrum 
uszodával a városrészben élőknek; 
ésszerűbb parkolókialakítások a 
Szedreskertnél, Ligetsoron; Kereszt-
töltés út és a Móri út között átkötés; 
fedett, zárható motor és kerékpártá-
rolók a Szedreskertre; rendezettebb 
szelektív hulladékgyűjtés; Bregyó 
mögötti terület hasznosítása szabad- 
idős tevékenységekre.

A városrész a 
lakóhelyem. A 
családommal itt 
élünk sok ezer 
lakótársunkkal 
együtt. Az itt 
élők vélemé-
nyét, javas-
latait jobban 
figyelembe 

vevő munkát szeretnék végezni. A 
legnagyobb probléma a közlekedés 
kérdése, elég csak a körforgalom 
évtizedes problémájára utalnom. 

Fekete Ferenc (Fidesz)

Ezt csak az Önkormányzattal és a 
Kormánnyal közösen lehet megol-
dani. Biztosítani szeretném a lakó-
környezet nyugalmát, hiszen nem 
bulinegyed vagyunk. A városrész 
adottságai miatt fontos a csapa-
dékvíz elvezetése, de figyelmet kell 
fordítani az útburkolatok felújítá-
sára és parkolóhelyek kialakítására 
is. Nagyon szeretem Fehérvárt! 
Azt szeretném, hogy Szedreskert, 
Feketehegy és Szárazrét legyen 
szerves része Székesfehérvár 
városának!

30 éves vagyok,  
erőforrás koor-
dinátor. Évekig 
dolgoztam 
Németországban 
vezető beosztás-
ban. Saját életta-
pasztalatom alap-
ján vallom, hogy 
az igazi boldo-

gulást nem külföldön, hanem itthon 
lehet megtalálni. Szeretnék mindent 
megtenni a nyugaton dolgozó magya-
rok hazacsábítása érdekében is.

Kelemen Gábor (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

Feketehegy-Szárazrét és Szedreskert 
családias, kertvárosi jellegének meg-
őrzése a célom.
Szeretném a szárazréti körforga-
lom kapacitását növelni és sűrített 
buszjáratokat bevezetni a főbb 
közlekedési útvonalakon és a 
városrészen belül 15 percenkénti 
járatsűrűséggel. Elodázhatatlan 
egy kisegítő lehajtó megépítése, 
amellyel a teherforgalmat köz-
vetlenül az elkerülő útra tereljük 
– csökkentve a lakókörzet forgal-
mát.

25 éves minő-
ségbiztosítási 
mérnök. Az 
alulról építkező 
közösségeket, 
mint a VÁLASZ 
csapata és a Vi-
deoton szurkoló-
tábora, mintaér-
tékűnek tartom. 

Szenvedélyes Videoton szurkoló 
vagyok. Szeretném képviselni azo-
kat az embereket, akiknek fontos a 

Skultéti András (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

környezetük gazdasági, kulturális és 
infrastrukturális fejlődése. 
A lakótelep iskolái udvarainak és 
tornatermeinek felújítása a célom. A 
szülők számára külön parkolók ki-
alakítása szükséges, hogy ne a lakók 
helyeit foglalják el. Támogatom a 
tavak körüli pihenőpark kialakítását, 
illemhelyekkel, ívókúttal és spor-
tolási lehetőségek biztosításával. A 
vissza kell vásárolnunk a murvás 
parkolót, és a helyén zöld parkot, 
alatta parkolókat alakítunk ki.

7. válaszókerület 8. válaszókerület

8. válaszókerület

9. válaszókerület

9. válaszókerület



16 2019.09.19.választás 2019
A  H E T I L A P

FEHÉRváR

34 éves vagyok, 
irodavezető, 
személyi titkár, a 
Város gazdasági 
bizottságának 
tagja. A válasz-
tókörzetben 
élek. Szociálisan 
érzékeny vagyok. 
Jótékonysági akci-

ókat szervezek, mert szeretek adni és 
tenni az emberekért, fontos számomra 
a közösség. 

Fehér Edit Veronika (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

Szeretném fenntartani lakókörze-
tem élhető, csendes hétköznapjait. 
Kisgyermekes anyukaként fontos 
számomra a játszóterek környékének 
tisztántartása, fejlesztése, azok bizton-
ságosabbá fejlesztése.
Fontos  célkitűzésként zöld tereket, 
zöld parkolókat, zöld tetőket és zöld 
homlokzatokat szeretnék, ahol térkö-
vezés helyett füves, lombos, árnyas 
parkokat alakítunk ki, és beton helyett 
növényzetet telepítünk a lapos tetős 
óvodákra, iskolákra és középületekre.

42 éves vagyok, 
masszázsterapeu-
ta és energiagyó-
gyász. A fehérvári 
fiatalok lakáshoz 
segítését,  helyben 
maradását szeret-
ném segíteni, gar-
zonlakás építési 
programmal.

Kétgyermekes anyukaként közpon-
ti jelentőségűnek tartom az utak,  
járdák felújítását és kerékpárutak 

Mikuska Barbara (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

fejlesztését. Szükséges Öreghegyen 
belül, körkörös mini busz hálózat 
beindítására. A buszok maximum 15 
percenként járnának, és összekötnék 
Berényi-Béla utak és a Budai út fő köz-
lekedési útvonalát. Így a 15 percen-
ként a belvárosba közlekedő buszok-
kal 30 perc alatt elérhető lesz a vasút, 
az autóbuszállomás és a kórház.
Emellett szeretném megőrizni a vá-
rosrész családias, kertvárosi jellegét. 
Öreghegy és Csala egyaránt fontos 
számomra.

Egy alapítvány 
elnökeként több 
mint 10 éve dol-
gozom a nehéz 
helyzetbe került 
emberekért. 
A vezér utcák 
egyikében lakom 
a családommal. 
Folyamatos elér-

hetőséget, kitartó munkát ígérhetek. 
Amit meg kell valósítani: közösségi 
tér ingyenes, hagyományőrző, kéz-

Éliás Beáta (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

műves, egészségmegőrző napokhoz; 
a Fay A. / Almássy ltp-i játszótér 
felújítása/ bővítése; csapadékvíz elve-
zetés a vezér utcákban; a katasztrófa 
helyzetet idéző posta rendbetétele 
a Magyar Postával, gyalogos járdák 
felújítása (Pl: Töhötöm / Kisteleki 
utca); Álmos vezér utcában forga-
lom lassítók kiépítése, valamint az 
iskolások szállítása miatti forgalom 
normalizálása. Széna tér fejlesztése, 
rendezett terület kialakítása. Játszóte-
rek bővítése.

Az Öreghegyen 
élek a családom-
mal, a kérdései-
vel itt megtalál. 
A nyugodt, békés 
környezet meg-
óvása a legfonto-
sabb, ezen túl az 
utak rendbetéte-
le, leaszfaltozása 

(a Pozsonyi út, de a belső utcák álla-
pota is sok helyen minősíthetetlen). 
A Kossuth iskola parkolási gondját 

Csány Attila (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

két területen is orvosolni, egyrészt 
a Kiss&Go rendszer használatát 
ellenőrizni kell, mert sokkal haté-
konyabban működne, ha mindenki 
megfelelően használná, másrészt 
az iskolaudvar irányába kialakítani 
egy forgalmi rendet. A postahivatal 
túlterheltségére megfelelő megoldást 
találni a Magyar Postával, parkolási 
gondok orvoslása. Közbiztonság 
erősítése, közterület felügyelet, pol-
gárőrség. A csalaiaknak is termelői 
piac létesítése.

Önkormányzati 
képviselőként 
jelenleg is azért 
dolgozom, hogy 
a fehérváriaknak 
több lehetősége, 
kényelmesebb 
mindennapjai 
legyenek. Felső-
városba jártak 

iskolába a gyerekeim, itt él a csalá-
dom, barátaim. A legfontosabbnak a 
városrész nyugalmának megőrzését, 

Horváth-Tancsa Ágnes (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

sok utcájában annak visszaállítását 
tartom. Vállalásaim: a jelentősen 
megnőtt átmenő forgalom kiszo-
rítása a városrészből; csapadékvíz 
elvezetése; járda, kerékpárút építése 
a Park Centerig; Móri út felújítása, 
munkásszállások környékének 
rendezése, Királykúton a közleke-
dési káosz megszüntetése forgalom-
szervezési eszközökkel, utak, járdák 
felújítása; Kubikgödör szabadidős 
hasznosítása, madárvilág megőrzé-
sével. Fecskepart fejlesztése.

43 éves vagyok, 
a körzetben élek 
és dolgozom, 
így naponta 
szembesülök az 
itteni gondokkal.  
Rendezvényszer-
vezőként, egy 
táncstúdió veze-
tőjeként és civil 

szervezetek vezetőjeként szívesen 
állok a jó ügyek élére, képviselve a 
fiatalokat, a családokat, a vállalkozó-

Vitézné Bán Tímea (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

kat és a kulturális területen műkö-
dőket. Színvonalas rendezvényekkel, 
táncos programokkal színesíteném 
városunk életét.
Elsődleges célom a körzetet ellehe-
tetlenítő külföldi szennyvíziszap 
szállításának leállítása. Nem tűrhet  
halasztást a csapadékvízelvezetés 
gondjainak megoldása és kerékpáru-
tak kialakítása a városba bevezető 
utakon. A felsővárosi közösségi ház 
programjait sűrűbbé és még színe-
sebbé tenném az itt élők bevonásával.

Várnagy Emese, 
orvos, vállalko-
zó, üzletasszony, 
kertész, nagyma-
ma és feleség.
26 éve költözött 
Fejér megyébe, 
azóta itt él. Saját 
cégeket épített, 
de jelenleg sür-

gősségi osztályon dolgozik. 
2 éve kezdett politizálni, mert 
elege volt abból, hogy megvonják 

Dr. Várnagy Emese (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

tőlünk a tisztességes nyugdíjhoz, 
az egészséghez való jogunkat és 
bűn a tudás. Az unokáiért, itthon 
maradásukért küzd! Bizalom, 
megértés, tisztesség, színvonalas 
oktatás- és egészségügy, magasabb 
bérek elérésére törekszik. Felsővá-
ros lakóinak rendszeres jelenlétet, 
nagyobb odafigyelést, több anyagi 
forrást, több kerékpárutat, gyako-
ribb buszjáratokat, ingyenes egész-
ségügyi diagnosztikai központot és 
színvonalas oktatást ígér.

Megszámlálha-
tatlan ötlettel 
fordultak már 
hozzám baráta-
im, a Felsőváros-
ban élők. Mindig 
kihívás egy prob-
léma megoldása, 
de a siker gyü-
mölcse közös. 

Az elmúlt években felújítottuk a 
templom előtti teret, elkészült a Be-
rényi út, lakóutcák, járdák készül-

Földi Zoltán (Fidesz)

tek el és nagyon sokat dolgoztunk 
a csapadékvíz-elvezetésen. Sikerült 
a Királykút Emlékházat közösségi 
élettérré varázsolni és a lakótelepen 
leaszfaltoztuk a belső nagy parko-
lót. A Fecskeparti lakótelep esetén 
folytatódott a lakóházak járdáinak 
térkövezése, lépcsőinek megépítése. 
Változatlanul szükségét érzem a 
Tájház megvalósításának. Terveim 
között szerepel a Barátság ligetben 
nagyobb játszóteret létrehozni és 
folytatni az utak felújítását.

Amikor először 
kértem támo-
gatást képvi-
selői munkám 
megkezdésé-
hez, nem is 
reméltem, 
mennyi barátot 
és támogatót 
szerzek! Sze-

mélyes találkozásaink alkalmával 
igyekeztem a lehető legjobban 
megismerni az itt élők véleményét 
és tolmácsolni a városvezetés felé.  

Deák Lajosné (Fidesz)

Sokat dolgoztunk együtt, uta-
kat újítottunk fel, terek, parkok 
bővültek, de ami a legfontosabb: 
közösséget építettünk. Az Önök 
segítségével szeretném folytatni 
ezt a munkát, így a játszóterek, 
parkok felújítását és a Széna tér 
környezetrendezését. Fontosnak 
tartom, hogy megépüljön az Olaj 
utca és a Nefelejcs utca átkötő 
útszakasza, az író és a vezér 
utcákban pedig az utak, járdák 
felújítása illetve a csapadékvíz 
elvezető árkok megújuljanak.

Szabó Gábor 
63 éves humán 
szakember. 
Több diplomá-
val rendelke-
zik, jelenleg 
a Kodolányi 
János Egyetem 
mesterokta-
tója. Jelentős 

politikai és közéleti tapasztalata 
van. Volt már Székesfehérváron 
képviselő, megyei önkormányzat 
elnöke és parlamenti képviselő 

Szabó Gábor (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

is. Feladatait komolyan veszi, 
munkájában kitartó és kellően 
agilis. Az ellenzéki jelöltekkel 
összhangban vállalja, hogy 
az egészségügy fejlesztése, a 
közlekedés megreformálása, az 
oktatás támogatása és a termé-
szeti környezet védelme lesz a 
súlypontja az önkormányzati 
munkájának. A 11. választókerü-
letet szeretné minta kertvárossá 
fejleszteni.
Jelmondata: Mindig lehet többet, 
mindig lehet jobban!

10. válaszókerület

11. válaszókerület

12. válaszókerület
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59 éves műegye-
temi tudományos 
munkatárs va-
gyok, a Fejér Szö-
vetség társelnöke. 
Püspök-kertváros 
lakosaként célom 
Öreghegy kert-
városi arculatá-
nak megőrzése. 

Tősgyökeres fehérváriként pedig az 
apostoli magyar királyság történelmi 
központjához és Szent István öröksé-

Dr. Boór Ferenc (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

géhez méltó királyi város jelenéért és 
jövőjéért dolgozom.
Érdeklődési területeim: magyarságtu-
dományi kutatás, ismeretterjesztés, 
településfejlesztés, városrendezés, 
szőlészet és borászat.
Fő célkitűzésem: helyreállítani, ami 
helyreállítandó, például Szent István 
koronázó templomát, a város szakrális 
jelentőségét, illetve megőrizni és fej-
leszteni, ami megtartandó, így Öreg-
hegy közösségi területeit a Bánya-tótól 
a Millenniumi parkig.

34 éves vagyok, 
tanárként az 
ifjúság és a 
diákok érde-
keit kívánom 
képviselni. 
Szeretném, ha 
a mindenki szá-
mára elérhető 
sport-, kultu-

rális- és egyéb kikapcsolódási 
lehetőségek nagyobb támogatást 
kapnának. Továbberősíteném 
Börgönd és Rácz-hegy családias, 

Tóth Szilvia (VÁLASZ – Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

kertvárosi jellegét.  A buszjára-
toknak sűrűbben kell járniuk 
a seregélyesi, és a budai úton. 
További parkolókat építése 
szükséges a Köfémben dolgozók 
számára és a kórház mellé, hogy 
a lakótelep és a környéken lakók 
nyugalmát ne zavarják. Fontos 
számomra, hogy megvalósítsuk 
egy tízéves tornaterem felújítási és 
építési programot, ezzel biztosítva 
a tornatermek iskolaidőn túli és 
hétvégi használatát helyi sport és 
kulturális egyesületek számára.

Az Öreghegyen 
élek, itt nőttem 
fel, a városrész 
az otthonom. 
Ezért nagyon 
fontos, hogy 
minden város-
részi problémá-
ra megoldást 
találjunk, hogy 

az itt élők bármikor fordulhassanak 
képviselőjükhöz. Ígérem, engem 
mindig elérnek, makacsul képvise-

Végh Annamária (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

lem az öreghegyiek és a kisfaludiak 
érdekeit. A legfontosabb az itt élők 
kényelme, nyugodt életkörülményei-
nek megóvása. E mellett a megfelelő 
esővíz elvezetés és csatornázás (pl: 
Vereckei utca). A forgalom lassítása 
a belső utcákban, ahol sok esetben 
a kint játszó gyerekekre sincsenek 
tekintettel. A Donát utca és az 
Aranybulla környékére több és ösz-
szehangoltabb buszjárat. Közbizton-
ság erősítése. Közvilágítás korszerű-
sítése. Termelői piac Kisfaludra is.

A város legna-
gyobb területű 
választókerü-
letében élők 
képviseletére 
vállalkozom. A 
terület méretéből 
adódóan sokféle 
igény, lehetőség 
fogalmazódik 

meg. A posta hiánya, az akadály-
mentesítés, a közösségi terek, a 
szabadidős tevékenységek helyszíne, 

Botos Kincső Lilla (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)

a parkolási gondok, a lépcsőházak 
körüli területek rendezetlensége, a 
kerékpáros infrastruktúra, az útháló-
zat állapota, a közbiztonság kérdése 
mind jelen van a körzetben, ami 
tulajdonképpen nem is egy, hanem 
legalább négy városrészt ölel fel. 
Amit felelősen ígérek, hogy mindig 
elérnek, a területet építő javaslato-
kért kiállok, harcolok a megvalósu-
lásukért, a felmerülő problémákra 
megoldást találok. A körzetben élők 
nyugalma és érdeke a legfontosabb.

57 éves építész, 
a megyei kamara 
elnöke, 30 éve 
él családjával 
az Öreghegyen. 
Fontosnak tartja, 
hogy legyenek 
szakemberek az 
önkormányzat-
ban, elkerülendő 

a hibás döntéseket az egészségügy-
ben, közlekedésben, oktatásban, 
városfejlesztésben.

Németh László (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

Az orvosi rendelő, az akadálymente-
sítés nélküli posta környezete túlter-
helt, ezért szükségesnek tartana egy 
új szolgáltató központ létesítését. 
Fontosak az utak, járdák, közművek 
állapota. Tervezi a Nagyszombati út 
felújítását, az átmenő forgalom kivál-
tását, a Videoton felöl járda építését 
a Köztemetőhöz.
Célja biztonságosabb kerékpárbarát 
utak kialakítása Öreghegyen. Terve 
egy otthonosabb, szebb, élhetőbb 
Öreghegy - Csala városrész.

Öreghegy a maga 
kis utcáival, han-
gulatos kertjei-
vel, a barátságos 
szomszédokkal 
egy folyamatosan 
fejlődő, gyönyö-
rű városrész. A 
célom is ez volt, 
hogy az itt élők 

modern, biztonságos, kulturált, 
szép lakókörnyezetben éljenek. Sok 
munkánk volt benne: befejeződött a 

Östör Annamária (Fidesz)

csatornázás, épülnek és újulnak az 
utcák. A Fiskális után a Nagyszom-
bati következik, de fontosak a lefelé 
vezető utak is. Ahogy eddig is az 
Önök javaslatainak köszönhetően 
tehettem városrészünket otthono-
sabbá, úgy továbbra is számítok az 
öreghegyiek segítségére. Valósítsuk 
meg azokat a terveket, melyekkel 
javulhat a közbiztonság, kényelme-
sebb lehet a közlekedés, kertváros 
maradhat Öreghegy. Folytassuk a 
közösen megkezdett munkát!

1945-óta él 
Székesfehérvá-
ron. Végzett-
sége okleveles 
villamosmérnök, 
közgazdász. 
Huszonkét évig 
élt és dolgozott a 
13. sz. választó-
kerületben innen 

ment nyugdíjba. Nyolc unokája van. 
Szeretne tenni a jövőjük érdekében, 
kellő élettapasztalattal rendelkezik 

Csabai Béla (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

célja az ellenzék által jól kidolgozott 
program megvalósítása. Az első és 
legfontosabb Öreghegy infrastruk-
turális fejlesztéseinek koordinálása 
úgy, hogy közben közlekedni is le-
hessen. A keskeny utak, szűk utcák 
igen körültekintő jól szervezett kivi-
telezést igényelnek. Ezt csak igen jól 
átgondolt, határidőket már kiíráskor 
tartalmazó közbeszerzéssel lehet 
biztosítani komoly kötbéres hatá-
ridőkkel. Még több közösségi teret 
szeretne létrehozni.

A képviselőnek 
nem lehet más 
célja, mint an-
nak a területnek 
és az ott élő em-
berek érdekének 
a képviselete, 
ahol megválasz-
tották! Ennek 
szellemében 

dolgoztam a múltban Öreg- 
hegyért és Kisfaludért, és ez motivál 
a következő évek feladatai előtt. A 

Horváth Miklós Csaba (Fidesz)

városrész legnagyobb problémája 
az úthálózat rendbetétele, de ez egy 
évtizedes program! Ahogy megígér-
tük, először a teljes szennyvíz- 
csatorna-hálózatot építettük ki, majd 
a csapadékvizet befogadó gerincet 
kellett megépíteni. Ez zajlik ezekben 
a hetekben is a Fiskális úton, mely-
nek teljes körű felújítását végre a 
kisebb lakóutcák fogják követni egy 
ütemezett felújítási terv szerint. A 
rendelőt felújítottuk, most a közössé-
gi élet színterei következnek!

A 14-es választó-
kerület válto-
zatos és nagy 
kiterjedésű, így 
képviselem Bör-
gönd, a Köfém-
lakótelep, Rác-
hegy és Búr-
telep lakóit. 
Sokat végez-

tem Önökkel együtt, de sok még 
a tennivaló. Fontos a Topolyai és a 
Verseci út átépítése. A Zentai út is 

Dienesné Fluck Györgyi (Fidesz)

nagy felújítást igényel. Ráchegyen 
a csapadékvíz elvezetéséről gon-
doskodnunk kell. A Búrtelepen 
feltétlenül el kell kezdeni a járdák át-
építését, be kell fejezni a Zrínyi utca 
felújítását. Börgöndön szükséges 
a közvilágítás korszerűsítése, és a 
börgöndiek összetartó közösségének 
„OTTHONT” kell adnunk. Az éle-
tem során az emberi szeretetre épülő 
pozitív kapcsolatok a mai napig tud-
nak motiválni, ezért Önökkel együtt 
szeretnék dolgozni a jövőben is!

24 éves fiatal, di-
namikus hölgy. 
A Pázmány 
Péter Katolikus 
egyetem poli-
tológia szakára 
járt, 3 éve a Ma-
gyar Országgyű-
lés Hivatalában 
dolgozik. 

10 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy 
közélettel szeretne foglalkozni. 
Felismerte, hogy az életünk minden 
részleteire hatással van a politika.

Tóth Nóra Tímea (DK-Jobbik-LMP-Mindenki Magyarországa-Momentum-MSZP-Párbeszéd)

Tudja, hogy Székesfehérvárt nem 
egy ember teszi nagyszerűvé, ha-
nem az itt élők. 
Értük szeretne dolgozni. Azért, 
hogy a fehérváriak mindennapjait 
könnyebbé tegye. 
Senki nem szeret reggel hosszú 
perceket üldögélni a dugóban, sen-
ki nem akar hónapokat várni egy 
vizsgálatra, és sokak szeretnék, ha 
kinyitna a Zombori úri posta. 
Mindezekért  a közösséggel együtt  
egy  még jobb várost szeretne 
építeni!

12. válaszókerület

13. válaszókerület

14. válaszókerület
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Horoszkóp
szeptember 19. – szeptember 25.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban többször is gyorsan kell majd reagálnia, 
nem lesz ideje arra, hogy hosszasan elmélázzon bizonyos 
dolgokon. Ne féljen attól, hogy rossz döntést hoz, bízzon 
a képességeiben! De még egy komolyabb ajánlat is befut-
hat, amin szintén nem lesz túl sok ideje teketóriázni. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Újabban túlságosan fél attól, hogy elveszíti kedvesét, 
ezért rettenetesen ragaszkodik hozzá és néha már-
már fojtogatja a viselkedésével. Legyen ezzel óvatos, 
mert besokallhat tőle a párja, akár friss, akár tartós a 
kapcsolatuk! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az az érzése, hogy sok időt veszteget valami olyanra, 
ami nem is okoz Önnek örömet. Okosan is tenné, 
ha nem pazarolná idejét, energiáját olyan dolgokra, 
amik nem visznek örömöt az életébe és csak fáradttá, 
esetleg boldogtalanná teszik. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Mostanában egyre könnyebben veszíti el a fejét 
és sokszor kifejezetten apróságokon gurul el a 
gyógyszere. Emiatt nemcsak ingadozó hangulata 
lesz a héten, de borzasztóan könnyedén veszik össze 
másokkal.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Túl sok negatív dolog történt Önnel mostanában 
vagy akár történhet, és ez kissé elbizonytalanítja, 
kedvét szegi abban, hogy folytassa útját és elérje cél-
jait. Pedig nem szabadna megállnia, mert már nincs 
messze a siker, és végre levethetné terhei egy részét!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Tartsa tiszteletben párja vagy épp jelöltje döntését! Ha 
kedvese kér Öntől valamit, legyen az idő vagy valamivel 
több tér, akkor érdemes lenne megadnia neki. Mint 
ahogy az egyedülállóknak sem kellene tovább próbálkoz-
niuk olyan személynél, aki nem vágyik velük kapcsolatra!

Kastélyok és életek
Könyv készül Séllei Erzsébet történelmi sorozatából

Séllei Erzsébet, történelmi rovatunk állandó szerzője

lászló-takács krisztina

Séllei Erzsébetnek két történelmi sorozatát 
ismerhették meg lapunk olvasói az elmúlt évek-
ben. Elsőként a Székesfehérváron megkoroná-
zott királyok és királynék életének izgalmas 
részleteiben merülhettünk el. Ezt követően 
született egy újabb cikksorozat Kastélyok és 
életek címmel, mely a Fejér megyei kastélyok 
történetéről szól, valaha élt lakóinak állít 
emléket. Utóbbi írásokból most könyv születik 
– erről kérdeztem a szerzőt. Séllei Erzsébettel 
ugyanolyan jó beszélgetni, mint ahogy írásait 
olvasni, hiszen minden kérdés, minden téma 
egy-egy újabb történetet hoz felszínre. Így 
ez sem lett egy hagyományos interjú, inkább 
néhány villanás abból, amit majd a születendő 
könyv fog nyújtani.

A Fejér megyei kastélyok lakóiról 
írtam a Fehérvár magazin hasábja-
in. Az egyes írásokat összegyűjtve, 
képeskönyv formájában szeretném 
azokat az olvasók elé tárni. Így 
állnának össze az egyes részek. 
Elképzelésem szerint bejárva a 
megyét áthatóvá válna a családok, 
rokonok elhelyezkedése, az ősi 
fészkekből kirajzó leszármazottak 
területfoglalása, ami újabb és újabb 
kastélyok születését eredményezte. 
Szemléletesebbé válnak a szom-
szédságok, közelebb kerülhetünk 
a szomszédok egymásra gyakorolt 
szellemi hatásának megértéséhez 
is. Jó példa erre Vál és Martonvá-
sár. Az oktatásügy terén jeleskedő 
Ürményi gróf, a Ratio Educationis 
szerkesztője addig ecsetelte a jó 
szomszéd martonvásári Brunszvik 
grófnak az oktatásügy fontosságát, 
míg a figyelmes grófi gyermekek-
ben megfogant a kisdedóvó gondo-
lata. A letűnt úri világot szeretném 
előhívni és bemutatni. Helyzetük-
nél fogva ők voltak Magyarország 
sorsának közvetlen alakítói. Az 
életüket, családi kapcsolataikat, a 
társadalmi ranglétrán elfoglalt he-
lyüket, a politikai életben való rész-
vételüket, úri szokásaikat, a lovak 
iránti szenvedélyüket, a párbajok 
belső természetét, a vadászatokat 
és nem utolsósorban a hátrahagyott 
építészeti emlékeket, a kastélyaikat 
szeretném megismertetni érdekes 
történeteken keresztül. Könnyű 
dolgom van: történelmi távlat-
ból kutathatok! Segítőtársaim az 
arisztokrata családok aranytollú 
leszármazottainak emlékezései, 
Nádasdy Borbála, Széchényi 
Zsigmond, Esterházy Péter írásai 
is, továbbá a nyilvánosságra került 
egykori naplók, melyeket – hála az 
akkori szokásoknak – az arisztok-

rata családokban vezettek. De a 
gyűjtemény a családok és kastélyok 
bemutatásán túl visszaidézné a 
történelmi környezet hangulatát is.    
Mennyire lehet behatárolni a kas-
télyok időszakát, vagyis azt a kort, 
amelyről a születendő könyvben ol-
vashatunk? Volt-e olyan korszak, amit 
a Fejér megyei kastélyok virágkorának 
nevezhetünk?

A török idők vége felé illetve 
közvetlen azután alakultak ki az 
új birtokok. Egyrészt uralkodói 
adományok során – III. Ferdinánd 
király 1650-ben adományozta Zichy 
István győri vicegenerálisnak, Vá-
sonkő kapitányának és feleségének 
valamint fiainak és Klára lányának 
Palota várát minden tartozékával 
és számos más település mellett 
Seregélyest, Lángot, Szentmihályt, 
Kálozt, Hörcsököt, Vajtát, Lepsényt 
– másrészt felvásárlások során. 
Egyes tehetős hivatalnokok, mint 
például a verebi Véghek tettek szert 
nagyobb területekre, nemességük 
előzetes megerősítése után. Ezeken 
a birtokokon kezdődött meg a kas-
télyépítés. A Fejér megyei kastélyok 
is többféle korszakban épültek, 
többféle stílusban, az 1700-as 
évektől egészen a huszadik század 
közepéig. A stílust az adott korszak 

építészeti trendje határozta meg. 
Legszemléletesebben az iszkaszent-
györgyi Pappenheim-kastélynál 
követhetők nyomon a különböző 
stílusirányzatok és korszakok. Itt 
hat periódusban épültek az egy-
máshoz érő kastélyrészek az újabb 
nemzedékek által. Az 1700-as évek 
elején Amade Antal emelte az első 
épületet. A keleti mellékszárnyat 

és a kaput Amade Tádé építtette az 
1760-as években. A XVIII. század 
végén és a XIX. század elején ké-
szült el a fő szárny udvari előcsar-
noka és a főlépcsőház mellvédje. 
Bajzáth püspök örököse bővítette 
tovább a főszárnyat az 1820-as 
években, barokk elemeket is tartal-
mazó klasszicista stílusban. 1840 
körül bővítették az udvari homlok-
zatot kétfelől földszintes toldalék-
kal, oszlopsorral. 1899-ben Bajzáth 
Valéria feleségül ment Pappenheim 
Sándorhoz, és fiúk, Szigfried 1904-
ben megkezdte a kastély további 
bővítését neobarokk stílusban. A 
barokkból a klasszicista stíluson át 
a neobarokkig szépen megférnek 
egymással a különböző épületek. 
Minden tulajdonos hozzátett az ő 
saját fantáziájából, ízlésvilágából, 
az elődök munkáját tiszteletben 
tartva, mert a korszerűsítés mellett 

fontos volt, hogy a generációk nyo-
mot hagyjanak maguk után. Másik 
példánk Soponya (Nagyláng) és Ná-
dasdladány. Soponyán klasszicista 
épület került a részben elbontott 
barokk helyére és mellé, Nádasd- 
ladányban a barokk épület alapjain 
született újjá a tudor stílusú új. 
Az egykori barokk épületnek az 
ezüstneműk és szőnyegek tárolásá-
ra szolgáló alagsori helyiségei ma is 
bejárhatók. 
Ha a különböző korok építészetéről 
beszélünk, érdemes megemlíteni 
a vajtai kastélyt. A vajtai újbirto-
kos, a Soponyáról származó Zichy 
Aladár elővette a soponyai kastély 
fiókjából a meg nem valósult kas-
tély százéves tervrajzát, leporolta 
és a vajtai dombokra alakította. Így 
épült fel a század utolsó klasszi-
cista stílusú kastélya Vajtán akkor, 
amikor már senki nem épített 
hasonlót. Mindezt anyagi meg-
fontolásból is tette, és milyen jó 
döntésnek bizonyult! 
Csákvár az egyik kedvenc helyem, 
ahol a sort az 1760 körül épített  
későbarokk földesúri lak nyitja 
meg hófehéren, szokatlan arányai-
val. A kastély csak később készült 
ennek folytatásában, angolpark-
jához bűnös módon felhasználva 
a vértesszentkereszti középkori 
apátság faragott köveit.     
A magyarországi felső tízezer kivált-
sága volt kastélyban élni. Ebből arra 
következtethetnénk, hogy nem volt 
olyan sok kastély.
Dehogynem! Fejér megye bővelke-
dik a kastélyokban, kúriákban. Az 
épület státuszszimbólum is volt: 
kinek szebb, kinek fényesebb, 
kinek nagyobb – mind számított. 
A sárszentmihályi kastélyt Zichy 
Rafael építtette, mert az édesapja, 
Zichy Jenő által lakott földszintes 
kúriát már „snassznak” tartotta, 
ide nem vihette Pallavicini Edina 
grófnőt. A móri születésű Möller 
Istvánt kérte fel a tervezésre. És ha 
már Nádasdladányt említettük az 
előbb, az ottani eklektikus, angol 
neogót stílust választotta a sár-
szentmihályi Zichy Rafael gróf is: 
kicsit kisebbet, kicsit szerényebbet, 
de a szomszédéhoz igazodót.
Történelmi viharok, gazdasági változá-
sok jöttek-mentek, vagyis a kastélyban 
élő családoknak sem ment mindig 
fényesen. Mi volt az az alap, aminek 
mindenképpen meg kellett lennie egy 
kastélyban?
A kényelmes lakosztályokon, a 
dísztermen – amely bálok rende-
zésére szolgált – és a személyzet 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Attól még, hogy valami nem sikerül elsőre, nem 
biztos, hogy az rossz, hogy el kellene engednie! Ne 
képzelje mindjárt azt, hogy akkor az biztos nem is 
az Ön útja! Célszerű lenne másodszor is nekifutnia, 
mert már jóval több esélye lesz a sikerre!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Mostanában nem túl lelkes, jóformán semmi sem izgatja. Nincs 
kedve dolgozni vagy erőfeszítéseket tennie céljai elérésének érde-
kében. Lehet, hogy csak ki van merülve, vagy talán elvágyódik 
a jelenlegi helyéről. Érdemes lenne megvizsgálni karrierjével 
kapcsolatos elképzeléseit, és szükség szerint változtatni! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vigyázzon, mert a szerelme kissé fojtogató lehet. 
Igyekezzen nem a párja idegeire menni azzal, hogy 
minden szabad percet vele tölt, vagy hogy túl sok, 
esetleg irreális elvárásokat támaszt felé, mert abból 
csak konfliktusuk származhat. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban lényeges elhatározásra jut. Belevág na-
gyobb terveinek a megvalósításába. Talán még olyanba 
is, amelybe eddig nem mert. Most viszont határozott, 
érzi magában az erőt. Nem kizárt, hogy az út rögös lesz, 
de megéri küzdeni, mert nem marad el a siker!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nem várt pénz ütheti a markát, de ugyanígy nem várt sikerben is 
lehet része. A napokban meglepő eredményeket érhet el. Olyan 
dolgok is összejöhetnek, amikről már letett. Sőt olyan dolgot 
vihet véghez a munkahelyén, amely által kivívja kollégái, de még 
felettesei elismerését is, és hirtelen roppant népszerű lehet. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nincs azzal baj, hogy sok mindenre hajlandó a sikerért, de 
figyeljen oda arra, hogy ne forduljon ki egészen magából és 
ne tegyen olyan dolgot, amit később megbánhat! Vagyis ne 
térjen le a helyes ösvényről! Maradjon becsületes és kerülje az 
alantas vagy veszélyes,  kockázatos módszerek használatát! 

Az iszkaszentgyörgyi Pappenheim-kastély ősszel is csodás kirándulóhely, ráadásul a közelben van

elhelyezésén kívül a kiváló istállók 
jelentették a szükséges alapot, bár 
az alcsúti Habsburg nádori kastély-
ban nem volt bálterem! Az arisz-
tokrácia a lovak tenyésztésében 
és a lovassportban élen járt. Ma is 
látható néhány kastély homlokza-
tán vagy kapuja felett két, egymás-
ba hajló lófej. Tudomásom szerint 
ez a legjobb tenyészistállókat jelzi. 
Az iszkaszentgyörgyi,  fehérvár-
csurgói, de a távolabbi keszthelyi 
kastély is szép példa erre. Ha 
egyszer beengednének bennünket 
a lezárt, pusztuló soponyai kastély-
ba, láthatnánk a vörös márványból 
készült lóetető vályúkat is. Való-
színűleg a hajdani soponyai istálló 
kulcsa került hozzám a gyűjtemé-
nyembe. 
Mi a célja a készülő könyvnek?
Szeretnék kedvet csinálni ahhoz, 
hogy az olvasó elinduljon és bejárja 
ezeket a kastélyokat. Sétálna egyet 
a kertjükben, s a megírt történetek 
segítségével felidézné fénykoru-
kat, a bennük megélt örömöket és 
tragédiákat, mindazt, amiről a még 
álló vagy a történelmi viharokban 
már megsemmisült falak, parkok 
mesélnek.  
Ön végigjárta ezeket a helyeket, 
utánanézett azoknak az eseményeknek, 
amelyek e kastélyokhoz köthetők, meg-
írta azokat, visszajelzéseket is kapott 
az olvasóktól. Van olyan történet, hely,  
ami igazán kedves az ön számára?
A mára már részben megsemmisült 
nagyhörcsökpusztai, Ybl Miklós 
által tervezett kastély és az ott lakó 
Pálffy hercegi család története 
különösen megragadott. A kastély 
úrnője, Zichy Margit a Kincsem ló 
születése körül a fedezőmén kivá-
lasztásánál jeleskedett, kijátszva a 
ló tulajdonosának akaratát. Aztán 
a megszületett Kincsem valóságos 
rajongója lett. Életét színpadi mű 
is megörökítette. A hófehér kastély 
torzójában ma is lélegzetelállító ott 
a pusztában, erdővel benőve, ahogy 
a környező kastélykert maradványa 
is.  
A kálozi Zichy Ödön grófot Görgei 
Artúr árulásért Lórévnél felakasz-
tatta, nagy megdöbbenést keltve 
ezzel az arisztokrácia körében. 
Középnemes akasztatott fel egy 
grófot!  Milyen a sors: a kivégzett 
Zichy Ödön unokatestvére, Zichy 
Pál Görgei környezetébe került 
parancsőrtiszti szolgálati beosztás-
ba. Az egyik csata ágyútüzében azt 
javasolta Görgeinek, hogy menje-
nek a tűzvonalba, ahol a fővezér 
jelenléte bátorítólag hathat a küzdő 
csapatokra. Görgei rögtön rájött, 
hogy a fiatal tiszt bosszúra gondol 
Zichy Ödön gróf haláláért.  Gör-
gei nyugalmat erőltetve magára, 
belement az ajánlatba. Egy hídon 
foglaltak állást. „Fővezér urat alá-
zattal kérem, méltóztassék vissza-

vonulni, mert a híd alá van aknázva 
és minden pillanatban a levegő-
be röpülhet!” – figyelmeztették 
Görgeit. Melléugratott Zichy Pál 
és hasonlóan kérlelte a visszavonu-
lásra. A csata győzelemmel zárult. 
Zichy Pál a feljegyzések szerint 

tiszttársai előtt Görgei halált meg-
vető személyes bátorságát dicsérte: 
„Görgei ma nemcsak a császáriakat 
győzte le, de legyőzött engem is!” – 
mondta. Én nem lettem volna ilyen 
nagyvonalú!  

A készülő könyvem a Vörösmar-
ty Társaság kezdeményezésére 
és a Lánczos-Szekfű Alapítvány 
támogatásával jön létre. Köszö-
net érte! Olvasmányos kísérőnek 
szánom Fejér megyei barangolása-
inkhoz. Szerkesztésében kirándu-

lási útvonalak mentén haladtam. 
Sárszentmihály és Nádasdladány, 
a Móri-árok kastélyai, Dég és Mező-
szilas, Sárosd és Perkáta, Rácal-
más, Ercsi és Adony, Alcsút és a 
lázongó Vértesacsa, Martonvásár, 

Vál és Tordas érinthető egy-egy 
kirándulás alkalmával. Velence és 
Kápolnásnyék a kastélyok oázisa, 
Lovasberény és Csákvár, Vereb és 
Pázmánd is tartogat meglepetést. 
Nem beszélve a költők-írók útjáról: 
Agárd, Kápolnásnyék, Vál útvo-

nalán emlékezhetünk Gárdonyi 
Gézára, Vörösmarty Mihályra és 
Vajda Jánosra. Megyénk a szélrózsa 
minden irányában kínálja felfe-
dezésre váró történelmi helyeit. 
Kerekedjünk fel!
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Újabb háziorvosi körzetet szeretnének

Szigli István önkormányzati képviselő lapunknak el-
mondta, hogy egyre többen laknak Feketehegy-Szá-
razréten, és a betegek száma szükségessé teszi, hogy 
a következő időszakban újabb körzetet hozzanak létre 
a városrészben. A tervek szerint két orvos váltott mű-
szakban fogadná a betegeket a háziorvosi rendelőben.

M E G N Y Í LT
ÚJ BELVÁROSI VÉRVÉTELI HELYÜNK 
SZÉKESFEHÉRVÁRON!

Várjuk tisztelt Pácienseinket megújult környezetben, 

megbízható, magas színvonalon működő privát 

labordiagnosztikai szolgáltatásainkkal!

VEGYE KÉZBE EGÉSZSÉGÉT, 

ÉS ELŐZZE MEG A BETEGSÉGEKET!

Foglaljon időpontot még ma!

+36 30 433 0856

Időpontegyeztetés javasolt, de nem kötelező.

SZOLGÁLTATÁSAINK:

• magánvérvétel
• leletkiadás a helyben vett 

minták esetén
• humán minta átvétel 

Új címünk:  Székesfehérvár, Várkörút 46.

Nyitvatartás:  H–P: 7:00 – 11:00

www.synlab.hu

látrányi Viktória

Egészségnapra várták az öreghegyieket

Fontos a megelőzés!

Hetedik alkalommal tartottak egészségnapot a múlt hét-
végén az Öreghegyi Művelődési Házban. Ezúttal nemcsak 
állapotfelmérésre volt lehetősége a résztvevőknek, de 
volt jógaoktatás és tanácsadás is, sőt frissen grillezett 
finomságokat is kóstolhattunk.

Östör Annamária, a városrész egyik ön-
kormányzati képviselője elmondta, hogy 
egyre népszerűbb az egészségnap, egyre 
többen veszik igénybe a szolgáltatásokat.
A szűrővizsgálatok és állapotfelmérések 
között vércukorszintmérés, melanoma-
szűrés,  koleszterinszint- és csontsűrűség- 
mérés, számítógépes talpvizsgálat és 
dietetikai tanácsadás is szerepelt az Öreg-
hegyi Egészségnapon, ahol egész napos 
bemutatókkal, kóstolókkal és életmód- 
tanácsadással is várták a résztvevőket.
Keresztúry Lászlóné, az Egészségfejlesz-
tési Iroda vezetőjeként kiemelte, hogy a 
folyamatos érdeklődés és nagyszámú rész-
vétel igazolja, hogy igény van a városrészi 
szűrőnapok rendszeres megtartására. 
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Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: +36 (30) 161-2761

www.zoldalmakozpont.hu

Egyéni:
• Dévény terápia
• TSMT terápia
• Petô torna
• Logopédia

Vizsgálatok a következô zavarok irányába:
• autizmus spektrum zavar (pl. kora gyermekkori autizmus, 

Asperger-szindróma, atípusos autizmus)
• figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (pl. ADHD, ADD)
• intellektuális képesség zavar
• kommunikációs zavar, beszédfejlôdési zavar
• tanulási zavar • tik zavar (pl. Tourette)
• kapcsolódó érzelmi zavarok • kényszerbetegség

Foglalkozásaink:
Csoportos:
• Alapozó torna
• TSMT terápia
• Beszédindító csoport

-70%
-50%
-30%
-10%

Az ajánlat 2019. augusztus 15. - szeptember 30. között 
érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön 

üzleteinkben!

www.owe.hu

NAPSZEMÜVEG

SZÉKESFEHÉRVÁR ALBA 
PLÁZA, PALOTAI ÚT 1.

30/467-4468

VÁSÁR

SZÉKESFEHÉRVÁR AUCHAN 
HOLLAND FASOR 2.

30/567-8770

Szerencsés balkezesek

Balkezesnek lenni ma már nem szégyen!

koVács V. orsolya

Az, hogy egy kisgyermek bal- vagy jobb-
kezes, már egészen kis korban feltűnő 
lehet. Ösztönösen az egyik kezével nyúl 
a tárgyakért, azzal használja a kana-
lat, majd a ceruzát. Nagyjából minden 
hetedik ember balkezes, és bár ma már 
teljesen elfogadott, sokáig kapcsolódtak 
negatív képzetek a bal kéz domináns-
ként való használatához, sőt egyenesen 
tiltották is. 
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Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 10.00-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van eggyel 

nagyobb méret az uraknak!
Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Szalagavatóra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok, 
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
pulóverek 
hosszú nadrágok (62-86)

Mi okozza?

Nagy-Britanniában nemrég 
négyszázezer ember bevonásával 
végeztek genetikai kutatásokat a 
balkezesség okainak minél pon-
tosabb felderítésére és a tévhitek 
eloszlatására. Az Oxfordi Egyetem 
kutatói első ízben azonosították 
azokat a DNS-be kódolt genetikai 
utasításokat, amelyektől balkezessé 
válik valaki. 
A kutatók négy DNS-területet 
találtak, melyek meghatározzák 
a balkezességet. Az itt kódolt 
utasítások a sejtek belsejét szer-

vező, fehérjeszálakból felépülő 
bonyolult rácsot, az úgynevezett 
citoszkeletont érintik, ami befolyá-
solja az agy fehérjeállományának 
szerkezetét. A balkezeseknél talált 
mutáció hasonló azoknál a csigák-
nál fellelhető génmódosulásokhoz, 
amelyeknek a háza balra csavarodó 
spirált mutat.
A DNS azonban csak nagyjából 
huszonöt százalékban felelős a bal-
kezesség kialakulásáért. Befolyásol-
ják a környezeti hatások, a magzati 
korban érkező hormonális hatások, 
és korábban bebizonyították már, 
hogy örökletes tényezők is. 

Balsors a balkezesség?

Balszerencse, balsors, balsejtelem, 
baleset – és még hosszan sorolhat-
nánk a negatív kicsengésű kifeje-
zéseket a magyar nyelvből, melyek 
a balkezességből erednek. Ma már 
szerencsére elavult az a tévhit, hogy 
a balkezesség valamiféle fejletlen-
séget jelent és hajlamosít bizonyos 
mentális betegségekre. De néhány 
évtizeddel ezelőtt még Magyarorszá-
gon is egyenesen tiltották, az ötve-
nes években erőszakkal átszoktatták 
a gyerekeket az iskolában a jobb-
kezes írásra. Erről azóta bebizonyo-
sodott, mekkora hiba: a domináns 
agyfélteke elleni harc dadogáshoz, 
olvasási, írási és számolási nehézsé-
gekhez, egyensúlyzavarhoz vezethet. 

A balkezesség előnyei

A hagyományos ollóval, konzerv- 
nyitóval nehezen bánnak a balkeze-
sek, de néhány helyzetben kifejezet-
ten előnyös lehet a bal kéz vagy láb 
dominanciája. Sportpályán például 
nagy előnyre tehetnek szert azáltal, 
hogy jobbkezes ellenfelüknek meg-
lepetést szereznek a szokatlan ma-
nőverekkel. Sokak meggyőződése az 
is, hogy a balkezesek kreatívabbak, 
a művészetek iránt nyitottabbak, 
mint a jobbkezesek.
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Százötven éve önálló az evangélikus egyházközség

Cser-Palkovics András emléklappal köszöntötte a százötven éves gyülekezet lelkészét, Bencze Andrást

A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség 
százötven éves önállóságát ünnepelte a hétvé-
gén. Ez alkalomból a gyülekezet háromnapos 
program keretében osztotta meg örömét 
a hívőkkel és mindazokkal, akik közösen 
emlékeztek velük a nagy elődökre az ünnep 
pillanataiban. Az első napon a Jávor Ottó téren, 
a gyülekezet történetét feldolgozó kiállítás 
mellett került sor az ünnepélyes megnyitóra.

Az egyházközség másfél évszáza-
dos története is azt mutatja, hogy 
egy város a közösségei által válik 
erőssé és maradhat az. A tagok 
sorsa alakította a gyülekezet saját 
történetét, és vált ez a százötven 
év városunk történelmévé – emelte 
ki köszöntőjében Cser-Palkovics 
András polgármester: „Egy ilyen 
történelmi város polgárai pontosan 
tudják, mit jelentenek az egyházak vá-
rosuk életében, milyen fontos szerepet 
töltenek be a közösségszervezésben. 
Nyilvánvalóan elsősorban a hitélet-
ben, de akár a szociális szféra, akár a 
kultúra területén is kiemelt jelentőségű 
a munkájuk. Isten éltesse az evangéli-
kusokat Székesfehérváron!”
A köszöntőt követően a gyülekezet 
énekkara lépett színpadra Cseké-
né Bányai Erzsébet vezényletével, 
majd a gyülekezet történetéről 
tartott rövid előadást Bödő István 
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Ars Sacra: Csurka Eszter kiállításaAdj esélyt az éveidnek!

Hol tart a székesegyház felújítása?

Spányi Antal és Csurka Eszter a kiállítás megnyitóján

Spányi Antal megyés püspök megáldotta a Szent István-székesegyház belső rekonstrukcióján dol-
gozó szakembereket. A bazilikában folyó munkálatok a teljes körű restaurátori kutatással 2016-ban 
kezdődtek, 2018-ban megvalósult a két oldalkápolna régészeti feltárása és restaurálása. 2019-ben 
régészeti feltárás tisztázta a templom középkori történetét. A székesegyház teljes rekonstrukciójá-
nak munkálatai 2022-ig tartanak. Szeptember 21-én nyílt nap lesz a bazilikában. Vezetett csoportok 
reggel kilenctől este hatig óránként indulnak az altemplomból.                                                              L-T. K.

Kilencedik alkalommal rendezett kiállítást 
a szakrális művészetek napján Székesfehér-
váron az egyházmegye. Spányi Antal püspök 
meghívására a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban Csurka Eszter festőművész, 
a magyar képzőművészet egyik ikonikus alakja 
mutatkozott be a műkedvelőknek Mozgás című 
kiállításával.

A kiállítás megnyitóján Lábodi 
Ádám, a Vörösmarty Színház 
színművésze Leonardo da Vinci A 
festészetről című írásából olvasott 
fel, ezt követően Rockenbauer 
Zoltán művészettörténész tárta a 
látogatók elé Csurka Eszter alkotói 
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főlevéltáros, a Fejér Megyei Levél-
tár igazgatóhelyettese. A gyüleke-
zet tagjai a templom árnyékában 
elültetett fa mellett hallgathatták 
meg Bencze András lelkész gondo-
latébresztő szavait: „Hogy mennyit 
fáradoztak eleink, abban a kiállítás 
segít eligazodni: ne legyen természe-
tes híveink számára, hogy most itt 

vagyunk! Volt olyan időszaka ennek 
a százötven évnek, ami nagyon sok 
küzdelemmel járt, hogy egyházi létün-
ket megvalósítsuk. Volt olyan időszak 
– amiről elődöm, Nagy Tibor is 
beszámolt – hogy Székesfehérváron a 
világháború végével mindössze nyolc 
evangélikus család maradt. A jelen 
és a jövő feladata, hogy megőrizzük 

egyházunk törekvéseit, és maradjunk 
egy összetartó, nagy család!”
A háromnapos eseménysorozat 
szombaton gyülekezeti családi nap-
pal folytatódott, majd a vasárnapi 
ünnepi istentiszteleten Gáncs Péter 
nyugalmazott evangélikus püspök 
hirdetett igét az Evangélikus temp-
lomban.

üzenetét, majd Spányi Antal 
megyés püspök gondolatébresztő 
szavaival köszöntötte a művészt: 
„Csurka Eszter alkotásaiban az ember 
szinte látja mozdulni a lefestett 
szereplőket, és ez az életet jelképezi. 
A színek, a formák mind a mozgást, 
az életet, végső soron magát Istent 
idézik.”
„A művészet hidat képez a vallá-
sos élményekhez.” – hangzott el a 
tárlat megnyitóján Szent II. János 
Pál pápa örökbecsű gondolata. A 
látogatók megbizonyosodhattak 
róla, hogy Csurka Eszter alkotásai 
valóban egy olyan vizuális kultúra 
mesterművei, melyek közel hozzák 
az emberhez az alkotás szentségét.

Hazánkban közel kétszázötvenezer ember él 
demenciával. Az érintettek száma – a hozzá-
tartozókkal együtt – meghaladja az egymillió 
főt is, ami a teljes magyarországi lakosság tíz 
százalékát jelenti. Az Alzheimer-kór világnapján, 
szeptember 21-én városunkban figyelemfelhívó 
kampányrendezvényt szerveznek Adj esélyt az 
éveidnek! címmel.

A rendezvény fókuszában a megelő-
zés fontossága áll, hiszen az egyik 
legfontosabb teendő a tudásbővítés 
és érzékenyítés a helyi közösségeken 
keresztül. A rendezvény a Katolikus 
Szeretetszolgálat kezdeményezésére 
valósulhat meg a belváros több hely-
színén. A Székesfehérvári Egyház-

megye és a város önkormányzata az 
első hívó szóra az ügy mellé állt.
„Itt lesz Magyarország egészségvédelmi 
szűrőprogramjának keretében a nagy 
szűrőkamion – a pláza előtti téren – 
ahol a szokásos vizsgálatokon kívül 
demenciaszűrésre, memóriaszűrésre is 
lesz lehetőség. Ide különösen az ötvenöt 
év fölöttieket várjuk!” – mondta 
el lapunknak Radnainé Egervári 
Ágnes, a demenciaprogram egyik 
megalkotója.
Szakmai konferencia, figyelemfel-
hívó színpadi produkciók, bemu-
tatók, mozgásterapeuta és számos 
érzékenyítő program is várja még 
a fehérváriakat. A részletes prog-
ram a szeretetszolgalat.hu oldalon 
olvasható.
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A kulturális örökség napjainak részletes 
programja a fehervariprogram.hu/
oroksegnapok oldalon olvasható, és itt 
találhatók a regisztrációs űrlapok is.

Feltárulnak Fehérvár kincsei Ki lesz Fehérvár Hangja?

Az elődöntő novemberben lesz, a finálét december nyolcadikán tartják. Az élő gálaműsorban 
fellépő tizenkét versenyző közül választja ki végül a zsűri Fehérvár Hangját.

kurucz tünde Vakler lajos

Kulisszabejárás a Vörösmarty Színházban, nyílt 
nap a Himer-házban lévő szabaduló- 
szobában, épületbejárás a Barátság moziban – 
a hagyományokhoz híven szeptember harmadik 
hétvégéjén, 21-én, szombaton és 22-én, 
vasárnap tartják a kulturális örökség napjait. 
A rendezvény keretében számos ingyenes 
programmal várják az érdeklődőket.

A Vörösmarty Színházban ezen a 
hétvégén a megszokottól eltérő-
en színművészek kalauzolják a 
kulisszák mögött a nézőket, akik 
szombaton Molnár Ferenc Játék 
a kastélyban című darabjának 
próbájába is beleláthatnak. A 
kulisszajárásra előzetesen kell 
jelentkezni. A Barátság moziban a 
látogatókat a munkatársak avatják 
be a vetítések rejtelmeibe. A rész-
vétel ebben az esetben is regisztrá-
cióhoz kötött.
Minden évben sok látogatót vonz 
a Városháza, ahol vasárnap két 
alkalommal lesz vezetés: 10 és 
14 órakor, utóbbi időpontban 
a polgármester, Cser-Palkovics 
András fogadja az érdeklődőket. 
A Városház tér másik ékességét, 
a Hiemer-házat és annak ritkán 
látott helyiségeit Igari Antal megyei 
főépítész mutatja be vasárnap 
két időpontban, 16 és 18 órakor. 
Ingyenesen lehet kipróbálni ezen 
a napon a Hiemer-ház történel-
mi témájú szabadulószobáját is, 

Az előválogatóval megkezdődött a Fehérvár 
Hangja tehetségkutató program. A Petőfi 
Kultúrtanszéken ötven fiatal mutatkozott be a 
szakmai zsűrinek.

Várakozó tekintetek, dúdolgatás, 
izgalom és izzadó tenyerek. Így 
várták szombat délelőtt a Fehérvár 
Hangja válogatójának versenyzői 
a színpadra lépést. Idén is vegyes 
volt a mezőny: fiatalabb amatőr 
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Gáspár péter Vakler lajos

A Vadrózsák győztek Megalakult a Csoóri Sándor Társaság

A döntőben a legjobb hat csapat mérhette össze tudását A társaság alakuló ülésén képviseltette magát a város és az egyházmegye vezetése is

Döntőjéhez érkezett az Alba Regia Nyugdíjas- 
egyesület klubszervezetei számára meghirdetett 
újabb történelmi vetélkedő, melyen idén IV. 
Béla uralkodása volt a fő téma. Szeptember 
tizenkettedikén hat csapat mérte össze tudását a 
Hiemer-házban rendezett fináléban.

Az évről évre megrendezett meg-
mérettetés célja, hogy méltóképpen 
emlékezzenek meg királyainkról 
valamint városunk történelmi múlt-
járól. A vetélkedőre idén tizennyolc 
csapat nevezett, a döntőben pedig 
a legjobb hat csapat mérhette össze 
tudását.
Ebben az évben IV. Béla uralko-
dását dolgozták fel, de készültek 
Székesfehérvár történetéből is a 
barokk kor végétől a II. világháború 
befejezéséig, valamint általános 
műveltségi kérdések is szerepeltek 
a döntőben. A háromfős zsűri – Cse-
tényi Attiláné, az egyesület elnöke, 
Csurgai Horváth József, a Városi Le-
véltár és Kutatóintézet igazgatója és 

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 
adott otthont a Csoóri Sándor Társaság alakuló 
ülésének. A társaságot a zámolyi születésű, 
2016-ban elhunyt Csoóri Sándor költő, író 
életművének megőrzésére, továbbadására 
hozták létre. Otthonául Spányi Antal megyés 
püspök hozzájárulásával az egyházi kulturális 
intézmény szolgál.

Székesfehérvár számára kiemelten 
fontos Csoóri Sándor életműve, 
ezért a város mindent megtesz 
azért, hogy a maga eszközeivel 
támogassa a társaság misszióját – 
emelte ki köszöntőjében Cser-Pal-
kovics András polgármester.
A szervezet megalakításának ötlete 
a soponyai Káliz Sajtos József köl-
tőnek, írónak köszönhető, aki ez 
év elején kereste föl Csoóri Sándor 
özvegyét, Balogh Júliát, aki támo-
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gatta a kezdeményezést. A társaság 
feladata lesz, hogy a Csoóri Sándor 
által gondozott történelmi örök-
ségünket, a hagyományok éltető 
erejét, a nemzeti sorsközösség 
vállalását megerősítse és megőrizze 
a jövő nemzedékének. A társaság 
elnökévé Bakonyi István irodalom-
történészt választották.
Az In memoriam könyvsorozat 
keretében mutatták be a Csoóri 
Sándor életművére visszatekintő 
kötetet, melyet a magyar irodalom-
történészek legkiválóbbjai jegyez-
nek Márkus Béla válogatásában. A 
kötet szerkesztője, Gróh Gáspár 
nagy kihívásként élte meg a Csoóri- 
életmű közkinccsé tételét, bemu-
tatva azt a sokszínű világban élő, 
mély gondolatokkal bíró embert, 
aki Zámolyról indulva a társadalmi 
változásokban is mindig meglátta a 
helyes utat.

ide – maximum ötfős csapatokkal 
– szintén előzetes bejelentkezés 
szükséges.
Elkészült a Budapesti Corvinus 
Egyetem Székesfehérvári Campusá-
nak új épülete, melyet a hallgatók 
már birtokba vettek. Vasárnap a 
nagyközönség előtt is megnyílnak a 
kapuk: két időpontban járhatják be 
az egykori laktanyaépületet a láto-
gatók. A Fejér Megyei Levéltárban 
mindkét napon óránként indulnak 
épületbejárások, zárásként pedig 
16 órakor kurátori tárlatvezetés-
sel tekinthető meg a Nyolcvan év 
hadban és békében című időszaki 
kiállítás.
Nyitva lesz a hétvégén A Szabad-
művelődés Háza is, ahol a csillag-
vizsgálóban tartanak majd vezetett 
túrákat. A kulturális örökség 
napjain ingyenesen látogathatók a 
Szent István Király Múzeum szé-
kesfehérvári kiállítóhelyei valamint 
Gorsium is. A Nemzeti Emlék-
helyen szombaton fényvetítéses 
tárlatvezetésre várják a látogatókat 
este fél nyolckor, a Budenz-ház-
ban pedig a japán kultúra iránt 
érdeklődők számíthatnak érdekes 
programra szombaton és vasárnap 
délután is.

Mózessy Gergely, az Egyházmegyei 
Gyűjtemény igazgatója – empátiá-
val, nagy odafigyeléssel értékelték a 
hallottakat. 
Első helyen a Vadrózsa nevű csapat 
végzett, második a Vízipók, míg a 
képzeletbeli dobogó harmadik foká-
ra a Menő Manók állhattak fel.
A finálé előtt a Hungarikum Együt-
tes Székesfehérvár című dalából 
készült klipet vetítették a közönség-
nek, majd Székesfehérvár polgár-
mestere köszöntötte a résztvevőket. 
Cser-Palkovics András polgármester 
kiemelte, hogy óriási ismeretanyagot 
sajátítottak el Székesfehérvárról a 
versenyzők. A vetélkedő kapcsán 
hangsúlyozta, hogy szép hagyo-
mányról beszélünk, mely szerves 
része annak – a város történelmi 
múltjára visszaemlékező – program-
sorozatnak, mely minden évben az 
Osszárium megnyitásával kezdődik, 
a szertartásjátékkal és a múzeumi 
kiállítás megnyitójával folytatódik. 
Ezt az időszakot zárja szeptember-
ben a történelmi vetélkedő.

énekesek és képzett, több éves 
tapasztalattal rendelkezők is dön-
töttek úgy, hogy élnek a lehetőség-
gel és kipróbálják magukat. Idén is 
rangos szakmai zsűri előtt tehették 
ezt meg.
Az ötven fiatal előadó, akik a Petőfi 
Kultúrtanszéken adtak randevút 
egymásnak a Fehérvár Hangja 
válogatóján, főként popszámokkal 
álltak színpadra, de olyan fellépő 
is akadt, aki a dzsessz vagy rock 
műfajában mutatta meg, mit tud.
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Vakler lajos

Tizenkettedszer böndörödtek

Cser-Palkovics András és Törő Gábor társaságában Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati 
képviselője nyitotta meg a tizenkettedik Böndörödőt

A senior csoport tánca is fokozta a jókedvet

A maroshegyi ovisok nagy sikert arattak

Nagyszerű közösségi programnak adott otthont 
a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és az intézmény 
előtti tér. Ezúttal is nagy érdeklődés kísérte a 
hagyományos Maroshegyi Böndörödőt.

Idén tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg a Maroshegyi Böndörö-
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dőt. A Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház munkatársainak szervezésé-
ben ez évben is színes, látványos 
programok várták a városrész 
polgárait és valamennyi fehérvárit.
A program vendégeként Cser-Palko-
vics András polgármester köszön-
tötte a résztvevőket, de a találkozón 
jelen volt a városrész országgyűlési 
képviselője, Törő Gábor is, aki nagy 
örömmel állapította meg, hogy a 
maroshegyi hagyomány milyen sok 
embert mozgat meg.
„A Böndörödő legfőbb célja a közösség- 
építés mellett az, hogy megismertesse 

igazgatója, Iszkádi Erika és munka-
társai büszkék arra, hogy őszi ren-
dezvényük ma már egyre vonzóbb 
városi közösségi program.
A szép hagyomány folytatói nem 
hagyták otthon a jókedvet sem. A 
böndörödni vágyóknak a szám-
talan program mellett attól sem 
kellett tartaniuk, hogy éhkoppra 
jutnak. A gasztronómia szerelme-
seinek bográcsaiban készült éte-
leket Bede Róbert mesterszakács 
vigyázta. Tizenhat bográcsban 
rotyogtak a finom étkek, a gu-
lyástól a pacal- és birkapörköltig, 

Az ingyenes növénycsomagokra
2019. szeptember 09-től – október 06-ig

 lehet pályázni.

Jelentkezés: www.varosgondnoksag.hu

Székesfehérvár
legyen a legvirágosabb  város! 

Jelentkezzen Ön is, hogy

Már 10. éve támogatja Székesfehérvár Önkormányzata és
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a lakosság virágosítási

törekvéseit a növénytelepítési pályázattal.

a városrész múltját a rendezvényre 
érkezőkkel.” – Brájer Éva alpolgár-
mester, a városrész önkormányzati 
képviselője méltatta e szavakkal a 
rendezvény tizenkét éves múltját. 
Mint elmondta, korábban nem 
volt Maroshegynek ilyen kiemelt 
rendezvénye.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház 

így megannyi ősi, magyaros étket 
kóstolhattunk. De nemcsak a mes-
terszakácsok, hanem gyakorlott 
háziasszonyok és konyhaművé-
szetben jártas férfiak is fakanalat 
ragadtak.

A színpadon a művészcsoportok mel-
lett felléptek az óvodások és az iskolá-
sok is. A nap meghívott vendégművé-
sze Polyák Lilla volt, zárásként pedig 
az LGT-emlékzenekar élő koncertjén 
nosztalgiázhattak a résztvevők.
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ráBa Henrietta koVács V. orsolya

csapó ramóna

A lecsófesztivál kistestvére

Búcsú a nyártól Szüret a Sziget utcai oviban

Fehérvár más szemszögből

Egy nap a Toldi utcában

Már nem sokat kell aludni a lecsófesztiválig. A feketehegy-szárazréti közösségi központ 
azonban már múlt szombaton megtelt bográcsokkal: harminc csapat veselkedett neki, hogy 
bizonyíthassa, az ő lecsója az igazi lecsó!                                                                                              N. B.

A nyárbúcsúztató rendezvény témája a környezettudatosság volt, ehhez kapcsolódó ügyességi 
feladatokkal várták a kisgyermekeket, akik a vetélkedő végén ajándékot vehettek át A préselésbe a gyerekek is besegítettek

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg idén a Toldi utcai napot. A szervezők vasárnap többek 
között kertmozival, a Toldi Tizenkettedik énekével és közös főzéssel várták a vendégeket.         K. T.

Színes ismeretterjesztő program várta az 
érdeklődőket pénteken délután a palota- 
városi Családok ligetében. Idén is megrendezte 
hagyományos nyárbúcsúztató rendezvényét a 
SZÉNA Egyesület a Családokért.

Színes programokkal várták a 
gyermekeket a nyárbúcsúztatón, 
amit már nyolcadik alkalommal 
szervezett meg a SZÉNA Egyesület. 
Hagyomány, hogy ilyenkor a város 
bölcsője is gazdára talál. Bálesné 
Elekes Rita, az egyesület vezetője 
elmondta: „Nyolcadik alkalommal 

Zenével, tánccal és persze szőlőpréseléssel és 
mustkóstolással telt egy egész délelőtt a Sziget 
Utcai Óvodában, ahol a szüret hagyományával 
ismerkedtek meg a gyerekek.

Napok óta izgatottan készült az 
intézmény hat csoportja, több mint 
száz kisgyerek a különleges napra: 
ládákban gyűltek a szőlőfürtök, és 
a kíváncsi gyerekszemek izgatottan 
fürkészték az udvaron felállított 
darálót és prést, amit aztán maguk 
is kipróbálhattak. Az így készült 
friss, édes mustot pedig csillogó 
szemekkel kortyolták.
 „Ez egy különleges nap, mert ez az 
első ilyen szüret, amit az egész óvoda 

Fehérvár híres épületei is fellehetők Göndöcs 
Csaba fényképein, melyeket saját telefonjával 
készített. Ezekből az alkotásokból nyílt kiállítás 
még augusztusban a Kisfaludi Közösségi Ház-
ban, melynek zárónapján kollégánk, Kiss László 
fotográfus várta egy beszélgetésre a művészt.

Göndöcs Csaba a szokásoktól 
eltérően nem fényképezőgéppel, 
hanem telefonjával készít képeket: 
„Régóta fotózom, mind fényképező- 
géppel, mind okostelefonnal, mely 
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számára közösen tartunk.” – számolt 
be lapunknak Szőkéné Fábián 
Irén tagintézmény-vezető. – „Fel-
készítettük a gyerekeket előre, hogy 
mi történik majd, sőt kézzel össze is 
nyomkodtuk együtt a szőlőt, hogy 
a tradicionális szőlőművelésbe még 
közelebbről belekóstoljanak. Ma 
zöld pólóban jött minden kisgyerek, 
egyrészt hogy érezzék: ez más, mint 
egy óvodai hétköznap, másrészt azért 
is, mert zöld óvoda vagyunk, ez pedig 
ahhoz illeszkedő programjaink egyike, 
ahogy a Mobilitási hét is. De még sok 
más hasonló tervünk is van!”
Ahogy a hagyományos szüret vé-
gén, itt sem maradhatott el a vidám 
mulatozás: népzenével és táncház-
zal zárult a program.

adjuk át Fehérvár bölcsőjét, ez egy 
vándorbölcső. Amikor a kisgyermekek 
kinőnek belőle, akkor továbbadásra 
kerül. Kettőt is átadunk kismamamák-
nak, akiknél három-négy hónapig lesz, 
aztán újra kiírásra kerül a pályázat.”
Viza Attila, a városrész önkormány-
zati képviselője elmondta, hogy 
egyre több család keresi lakhelyéül 
Palotavárost: „A kormány család-
támogatási, otthonteremtési kedvezmé-
nyeinek köszönhetően nagy a lakások 
iránti kereslet. Új, fiatal lakók is 
jönnek, és így benépesült az újonnan 
elkészült, felújított játszótér. Jó úton 
haladunk, Palotaváros újra fiatalos!”

bármikor, bármilyen formában rendel-
kezésünkre áll, hiszen szinte mindig a 
zsebünkben van.”
A kiállítás a város életében is je-
lentős, állapította meg Cser-Palko-
vics András polgármester,  hiszen 
Székesfehérvár számos épülete is 
fellelhető a fényképeken.
Az alkotót a közösségi oldalán 
publikált képei alapján kérte fel 
a Szabadművelődés Háza, hogy 
rendezze meg a kiállítást. A fotók 
továbbra is elérhetők lesznek az 
intézmény közösségi oldalán.
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„Én is itt bérelek, 
mert alacsony a 
rezsi és nincsenek 
rejtett költségek.”

Mannhardt Hungary Kft.
Petrovszki Péter
üzemvezető

R A K TÁ R A K , 
MŰHE LY E K
22 / 500-153

Székesfehérvári, magyar tulajdonú műanyag fröccsöntő- és 
szerszámkészítő cég folyamatos növekedés miatt munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezését várjuk munkaidőben:
krisztian.kalmar@trimetrik.hu, illetve a 20/965-27-97

- operátor 1-2-3 műszakos munkarendbe
- takarító 4 órás munkarendbe. 

A takarítói állásnál előny a tapasztalat, megbízhatóság.

Amit kínálunk: kiváló munkakörnyezet, rugalmas és emberi 
hozzáállás, nagyon jó dolgozói kollektíva, versenyképes, teljesít-

ménnyel arányos bérezés.

Előnyt jelent a fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat.
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft. 

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Ősszel induló képzések:
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max.2 t/h) (A014)
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
• Villamos alállomás kezelő (A023)
• Hegesztő (eljárás szerint) (A033-A036)
• Nyomástartóedény-gépész (A015)

OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzések
• Villamos ipari továbbképzések
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Munkavédelmi képviselő tanfolyam

Amit kínálunk:

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

Betanított munka
Székesfehérváron!

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

Varrodába,
az Alba Ipari Zónába 

keresünk egy műszakos
munkarendbe:

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

További információ:
06-22-397-717 

telefonszámon 
vagy önéletrajzát

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

papp BriGitta

luGosi Balázs

A feldolgozóiparból hiányzik a legtöbb ember Cél a munkahelyteremtés

A feldolgozóipar folyamatosan várja a munkaerőt

Valamelyest csökkent és összetételében is 
némileg módosult az üres álláshelyek száma az 
országban egy év alatt.

Bár tizenkét hónap alatt közel hat- 
ezren helyezkedtek el a feldolgozó- 
iparban – ahova a kulcsfontosságú 
autógyárak és egyéb, az ágazathoz 
köthető beszállítók is tartoznak – 
évek óta itt a legmagasabb az üres 
álláshelyek száma. Arányait tekintve 
látható, hogy mennyire magas: 2019 
elején 18 640 betöltetlen álláshelyet 
regisztrált a Központi Statisztikai 
Hivatal a feldolgozóiparban, míg a 
második legtöbb dolgozót váró hu-
mán-egészségügy és szociális ellátás 
területén feleannyi, vagyis 9382 be-
töltetlen álláshely volt országszerte.
Ám míg az előbbi területen valame-
lyest csökkent a munkaerőhiány, 
addig az utóbbin nőtt: egy éve ugyan-
is 7811-en hiányoztak a pályáról. A 
KSH adatai alapján csökkent viszont 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás- 
gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése 
című, a tudástranszfert elősegítő kiemelt programjához kap-
csolódó szakmai workshopot tartottak hétfőn városunkban.

A projekt eredményeit országos rendezvénysorozat 
keretében ismertetik a hónap folyamán további nyolc 
regionális helyszínen.
„Négy esztendővel ezelőtt Magyarország kormánya új 
típusú külgazdasági stratégiába kezdett azzal a céllal, hogy 
Magyarország ipari parkjaiban olyan befektetési környeze-
tet kínáljunk, ahol nem is a külföldi tőkebevonás a legfonto-
sabb szándék, hanem annak a nemzetközi tapasztalatnak és 
tudásanyagnak a behozása, mely abban segít, hogy hosszú 
távon hogyan kell piacot fejleszteni, termelési kapacitást 
növelni és új munkahelyeket teremteni.” – hangsúlyozta 
Kohut Balázs, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
magyarországi tudástranszfer elősegítéséért felelős 
miniszteri biztosa.
Mészáros Attila alpolgármester hangsúlyozta, hogy 
a magyar gazdaság, így Székesfehérvár gazdasága is 
nagyot változott: az elmúlt években egyre inkább a 
magas hozzáadott értékű munka vált elsődlegessé. A 
város iparűzési adóból származó bevétele az elmúlt 
kilenc esztendőben csaknem megduplázódott: míg 
2010-ben mintegy 9,5 milliárd, addig a tavalyi évben 
már 18,1 milliárd forint volt, és az idei előrejelzések azt 
mutatják, hogy további növekedés várható.
„A város a leginkább azzal tudja segíteni az itt működő 
vállalatokat, hogy a szolgáltatásait bővíti, ezért kezdtünk 
néhány évvel ezelőtt felsőoktatási programunkba. Ez óriási 
lehetőség az itt működő vállalatok számára is. Mindemellett 
az úthálózat vagy a kultúra fejlesztése, a sport támogatása 
mind hozzájárul ahhoz, hogy közép-európai szinten is 
magas színvonalat nyújtó szolgáltató város legyen Székes- 
fehérvár.” – emelte ki Mészáros Attila alpolgármester.
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Munkatársat keresünk Fülére,
kutyarehabilitációs központba,

kutyapanzióba.
Dolgozz velünk, ha szereted a kutyákat,

szorgalmas, jó fizikumú vagy!
Korrekt bérezés, hosszútávú munka!

Jelentkezés: munkatarsfule@gmail.com

a betöltetlen álláshelyek száma egy 
év alatt az adminisztratív és szolgál-
tatást támogató tevékenység terü-
letén 10 711-ről 9200-ra, a szakmai, 
tudományos és műszaki tevékeny-
ség területen 3239-ről 2989-re, a 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
területén pedig 3119-ről 2405-re.
Több embert várnak ugyanakkor 
dolgozni, mint egy évvel korábban 
az oktatásban, ahol 3930-ról 4543-
ra emelkedett az üres álláshelyek 
száma, a közigazgatás, védelem és 
társadalombiztosítás területén, ahol 
7105-ről 8211-re, a szállítás, raktá-
rozás szegmensében, ahol 4537-ről 
5208-ra, a kereskedelem és gépjármű- 
javítás területén, ahol 5701-ről 6264-

re és az építőiparban, ahol 4335-ről 
4616-ra nőtt a betöltetlen állások 
száma.
A KSH adatait böngészve jól látható, 
hogy évek alatt milyen jelentősen 
változott a munkanélküliek és a 
betöltetlen álláshelyek száma. Míg 
2015 év elején országosan 347 600 
munkanélkülit regisztrált a statisz-
tikai hivatal, amivel szemben 42 921 
betöltetlen álláshely állt, addig 2019 
év elejére 155 500 főre csökkent a 
munkanélküliek száma, míg az üres 
álláshelyeké 79 684 főre emelkedett.
Az elmúlt években tehát rengeteget 
közeledett egymáshoz a két muta-
tó, vagyis egyre feszesebbé válik a 
munkaerőpiac.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2019. szeptember 24-én, kedden

ügyfélszolgálatunk zárva tart.

Munkerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, diákmunka

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

Gáspár péter

Megnyílt az Alba Innovár 2

A program keretében öt hónapon keresztül sajátíthatják el a résztvevők az intelligens gyártási technológiák kezelését

Hétfőn már a Kossuth utcai Alba Innovár 2-ben 
köszönthették a digitális élményközpont által 
indított felnőttképzésben résztvevő csoport 
tagjait, akik a Harman gyárból érkeztek. Az 
országosan egyedülálló digitális felnőttképzési 
program keretében öt hónapon keresztül sajá-
títhatják el a résztvevők az intelligens gyártási 
technológiák kezelését.

„Magyarország egyetlen esélye, hogy 
tanulunk, képezzük magunkat és a 
digitális technológiákkal felvértezve 
kreatívabb, magasabb hozzáadott 
értékű szakmákat leszünk képesek 
űzni. Az Alba Innovár 2 remélhetőleg 
nem marad példa nélkül az országban! 
Pillanatnyilag az elsők vagyunk abban, 
hogy a helyi vállalatokkal összefogva 
munka közben oldjuk meg a felnőttkép-
zést. Az oktatáson résztvevők öt hónap 
múlva magasabb hozzáadott értékű, 
még hasznosabb munkát végezhet-
nek.” – fogalmazott Laufer Tamás, 
az Alba Innovár vezetője a felnőtt-
képzésben résztvevő harmanos 
dolgozókhoz szólva.
„Az Alba Innovár 2 kuriózum az 
országban és a következő évei is 
biztosítva lesznek, hiszen kiváló oktató 
szakembergárdával rendelkezünk. A 
harmadik elem az okostanteremhez 
kapcsolódik és a Széna téri iskolában 
napokon belül elindul. Ha ehhez 
hozzávesszük a Titkok Házát és azt, 
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hogy az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karával együttműködve 
sikerült az első robotikalabort és az 
ehhez kapcsolódó tematikát is kialakí-
tani, akkor elmondhatjuk, hogy ilyen 

képzési struktúrával más városokban 
nem találkozhatunk!” – mondta el 
lapunknak Cser-Palkovics András 
polgármester, aki szólt arról is, 
hogy a ma munkavállalói látják, 

hogy a digitalizációval és roboti-
kával kapcsolatos tudásra a saját 
gyerekeiknek már szükségük van, 
de azt sokan még nem, hogy már 
nekik is.
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Bár lapunk programajánlója minden héten kínál eseményeket a kikapcsolódni vá-
gyóknak, legutóbb a rejtvény is az őszi programokra fókuszált. Első feladványunkból 
kiderült, milyen repülős rendezvényre látogathattunk, sőt az is, hogy mindezt hányad-
szorra rendezték meg az idén: huszonnegyedik Börgöndi Légiparádé.
Másodikként egy közelgő eseményre hívtuk fel a figyelmet, amely a gasztronómia és a 
nagy városi mulatságok kedvelőit vonzza: tizenötödik Fehérvári Lecsófőző Vigasság.
Végül egy olyan rendezvény neve volt a feladvány, amely szorosan köthető egy város-
részhez és a szürethez: tizenkettedik Maroshegyi Böndörödő.

E heti keresztrejtvényünk a Maroshegyi Böndörödőhöz kapcsolódik. Az első felad-
vány arra keresi a választ, hogy idén hányadik alkalommal tartották meg a rendez-
vényt.
A  böndörödőn minden évben fontos szerepet tölt be a zene és a tánc. A helyi mű-
vészeti csoportokon túl országosan ismert előadók is  fel szoktak lépni. A második 
megoldás az idei  vendégművész nevét rejti.
A szórakozás mellett különféle finomságok is rotyogtak a bográcsokban. A harmadik 
megfejtésből kiderül, hogy többek között milyen ételeket lehetett kóstolni.
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Őszköszöntő és önkéntesnap
Programok szeptember 20-tól 29-ig

szaBó petra

Látogatható kiállítások

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

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

Pordán H. Ferenc-emlékkiállítás
Országzászló tér
A 20. század második felének egyik legje-
lentősebb székesfehérvári tervezőépítésze 
volt Pordán H. Ferenc. Nevéhez fűződik 
a Technika Háza, a várkörúti Brunszvik 
Óvoda, a Budapest Bank Országzászló 
téri épülete is. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 21-ig.

A Kodály iskola képzőművészeti kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett ál-
landó kiállítás. Megtekinthető szeptember 
22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a baba-
patika, mely egy nagymúltú vajdahunyadi 
gyógyszertár modelljeként készülhetett 
a 19-20. század fordulóján, és amelyet a 
múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye 
számára. Ez a játék, ahogyan a kuriózum-
nak számító eredeti patikaberendezés is, 
arról vall a mai kor emberének, milyen 
is volt a régi idők patikája. A kiállítás 
megtekinthető szeptember 31-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

A természet csodái
Köfém Művelődési Ház
Karkóné Lukácsy Marianna és Bak Mária fest-
ménykiállítása. Megtekinthető október 8-ig.

Hősök, szentek, hódítók – IV. Béla élete és 
uralkodása
Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épülete
A tárlat végigkíséri a látogatókat a király 
életén, megjelenítve uralkodásának és 
életútjának legmeghatározóbb és leg- 
emblematikusabb pillanatait. Megtekinthe-
tő december 31-ig.

Szeptember 20.
18 óra: Downton Abbey
20 óra: Esküvő a topon

Szeptember 21.
10 óra: Kópé
16 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
18 óra: Aki bújt
19.30 Volt egyszer egy...Hollywood

Szeptember 23.
18 óra: Esküvő a topon
20 óra: A létezés eufóriája

Szeptember 24.
18 óra: Downton Abbey
20 óra: Folyékony arany

Szeptember 25.
Feliratos szerda
18 óra: Volt egyszer egy...Hollywood 
(feliratos)

Szeptember 26.
18 óra: A Wall Street pillangói
20 óra: Isten kegyelméből

Szeptember 27.
18 óra: Aki bújt
20 óra: Akik maradtak

Szeptember 28.
10 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
16 óra: Kópé
18 óra: Downton Abbey
20 óra: A Wall Street pillangói

A Barátság mozi műsora
Szeptember 21., szombat
Főzőterület: Dózsa György u., Zichy liget bíróság 
előtti útszakasza, III. Béla király tér, Móri út Szent
Vendel utcáig tartó szakasza. Regisztráció a Zichy 
ligetben, a zenepavilon mellett. Zsűrizés a III. 
Béla király téren, a bank előtt. Színpad a Zichy 
ligetben.
Információk a főzőknek
6.30: Kapunyitás
8.30-ig: Autóval történő behajtás
9 óráig Főzőterület elhagyása a járművekkel
6.30–10.30: Regisztrációs csomag és kenyér 
átvétele
6.30–10.30: Regisztráció zsűrizésre
9 óra–15 óra: Főzőverseny
12 óra–15 óra: Zsűrizés
16 óra: Eredményhirdetés, díjátadó
18.30-19.30: Autóval történő behajtás a ki- 
pakoláshoz

20 óráig: Főzőterület elhagyása járművekkel
20.30-ig: Főzőterület elhagyása gyalog
21 óra: Zárás
Színpadi programok a Zichy ligetben
10 óra: Felicita KTSE
10.30: Free Spirit Dance Stúdió
11 óra: Főnix Rock and Roll SE
12.30: A városi nyugdíjasklubok sportvetélkedő-
jének ünnepélyes díjátadója
14 óra: Masni és Pocó – Mihályi Réka gyermek-
koncertje
15.15: Oláh Gergő
16 óra: Eredményhirdetés, díjátadó
17.30: Krokodill Duó
9–16 óra: A főzőterületen zenél a Bordó 
Sárkány Régizene Rend, a Brassdance 
együttes, a Brass&Roll, a Dynamite Dudes, 
a Hollóének Hungarica Régizene-együttes 
és a Huckleberry Guys

Önkéntesnap a Tóvárosi Óvodánál

Szülők, önkéntesek, támogatók segítségé-
vel újulhat meg a Tóvárosi Óvoda kerítése, 
környezete. A kezdeményezéshez szeptem-
ber 22-én, vasárnap reggel nyolc órától 
csatlakozhat bárki, aki segíteni szeretne.
Nemrégiben a Hosszúsétatéri Óvoda 
kerítését varázsolták újjá a lelkes önkén-
tesek. Az akció sikerén felbuzdulva most a 
Tóvárosi Óvodához várják a segítő kezeket. 
Az ötletgazda, az iGeneráció Egyesület el-
nöke, Pletser Ádám elmondta, hogy immár 
második alkalommal hirdetnek önkéntes 
napot: „A cél most is ugyanaz: fessük át 
együtt az óvoda kerítését és varázsoljuk azt 
szebbé a gyermekeknek!” A munkához bárki 
csatlakozhat, nem kell hozzá más, mint egy 
kis lelkesedés, tenni akarás, ecset és kesz-
tyű. Százötven kisgyerek jár az óvodába. 
Tóth Ildikó óvodavezető azt mondja, nagy 
lelkesedéssel fogadták a kezdeményezést, 
melyhez a szülők és a dolgozók is csatlakoz-
tak. A szervezők minden felajánlást szíve-
sen fogadnak, hiszen jól jön a drótkeze, a 
festék vagy akár a védőkesztyű a jótékony 
megmozdulás során. Már vannak partnerek 
is, akik ismét ott lesznek az önkéntesnapon, 
de ahogyan azt Pletser Ádám hangsúlyozta: 
mindenkit várnak szeptember 22-én nyolc 
órától a tóvárosi ovinál!

XV. Fehérvári Lecsófőző Vigasság

Szeptember 20.
Hogyan értsük félre a nőket?
20 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Csányi Sándor színházi estje.

Őszköszöntő Tóvárosban
Idén is vidám, zenés, táncos műsor-
ral köszöntik az őszt Tóvárosban. 
Mindenki talál majd kedvére valót a 
szeptember 20-án, pénteken 16 órától 
az Iskola téren megrendezésre kerülő 
eseményen. A tóvárosi óvodások és 
általános iskolások műsorát követően 
az Őszköszöntőn a legkisebbeket a 
Holló együttes szórakoztatja, a gyer-
mekműsor után fellép majd Váradi 
Eszter Sára és Keller János. Műsort ad 
Zsigmond Lala és a Free Spirit Dance, 
majd 19 órától a jókedvről Korda 
György és Balázs Klári gondoskodik. 
Az estet utcabál zárja Dj Kátay Dávid-
dal. A rendezvény idején a résztvevők 
számára ingyenes egészségügyi szűré-
seket végez a Magyar Vöröskereszt.

Szeptember 21.
Összhangban
19 óra, Jézus Szíve templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus koncert-
je. Vendég: a Musica Aurea Vegyeskar. 
Vezényel Béres Gábor és Zemlényi Katica.

Szeptember 22.
Családi nap és focitorna
10 óra, Túrózsáki úti szabadidőközpont
A programon kispályás villámtorná-

ra invitálják a városrész lakóit 5+1-es 
csapatfelállásban. Jelentkezni Karakó 
Katalinnál lehet a 30 617 3292-es telefon-
számon és a foci.szfv.kupa@gmail.com 
e-mail-címen a csapatnév megadásával. 
A rendezvényre nemcsak a focistákat 
várják, hanem családjaikat is arcfestéssel, 
népi játszóházzal, bohóccal és kézműves 
foglalkozásokkal. A rendezvény ingyenes, 
de helyszíni regisztrációhoz kötött.

Szent István Városa Kórustalálkozó
17 óra, Ciszterci Szent István Gimnázium
A koncerten a kórusmuzsika gyöngysze-
mei szólalnak meg, igazi élményt nyújtva 
a közönségnek. A koncert végén Kodály 
Ének Szent István királyhoz című kórus-
művét adja elő az összkar, közel százhúsz 
énekes. 

Szeptember 24.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Szondi Miklós tanár, rovásoktató: A 
szeretet hangja.

Szeptember 28.
Szüreti kézműves foglalkozás
17 óra, Táncház
17 óra: kézműves foglalkozás – mustos- 
üveg festése Pintérné Markovich Marcella 
irányításával
18 óra: népi gyermekjátszó Kneifelné 
Laczkó Kriszta vezetésével, közben szőlő- 
préselés, mustkészítés, kukoricamor-
zsolás. (Minden látogató egy fürt szőlőt 
hozzon magával!)
19.30: „Megérett, megérett a fekete sző-
lő…” az Alba Regia Táncegyüttes Senior 
csoportjának műsora – szüreti hagyomá-

nyok felelevenítése sok-sok tánccal és 
játékkal
21 óra: táncházi mulatság, muzsikál a 
Galiba zenekar.

Szeptember 29.

Családi nap
10 óra, Csapó utcai játszótér
A program villám focitornával kezdő-
dik, melyhez némi szurkolás is elkél, 
délután pedig a család kerül előtérbe. 
14 órakor az István Király Gyermek-
kórus előadásával kezdődik a családi 
nap, majd eurojumping, vízen járó 
labda, arcfestés, népi játszó, kézműves 
foglalkozás, csillámtetoválás, lufi, bo-
hóc, tűzoltóautók és tűzoltó bemutató 
várja a kicsiket és szüleiket.
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Irányító és igazi vezér is lehet az Albában a szerb Marko Ljubicsics

Elhunyt Horváth Gábor Ha ez lenne a bajnokság…
somos zoltán

Vakler lajos

Gyászhír fogadta szerda reggel a székes- 
fehérvári és magyar labdarúgó-rajongókat: 
életének hatvanegyedik esztendejében 
elhunyt Horváth Gábor, a Videoton együtte-
sének legendás balhátvédje.

Perás, ahogy barátai és szurkolói 
szólították, 1979 júniusában debü-
tált az első csapatban, és összesen 
317 első osztályú és több mint 
százötven nemzetközi mérkőzésen 
szerepelt piros-kék színekben. Az 
alapcsapat tagjaként részese volt 
a Videoton UEFA-kupa-menete-
lésének, a Paris Saint-Germain, a 
Manchester United, a Real Madrid 
és más sztárcsapatok elleni fe-
lejthetetlen sorozatnak, abban az 
időszakban, amikor olyan kiváló, 
versenyző típusú futballisták 
kerültek egy helyre, Kovács Ferenc 

Felkészülési időszakban az eredmények nem 
elsődlegesek, de azért talán reményre ad okot, 
hogy az Alba Fehérvár kosarasai még nem kap-
tak ki, sőt immár nemzetközi tornát is nyertek.

Múlt héten Eszéken előbb a 
bosnyák Tuzla, majd a házigazda 
horvát csapat ellen is simán győ-
zött az Alba. Ezen a két meccsen 
már pályára léphetett a sérülésből 
felépülő szerb center, Csupkovics, 
hiányzott viszont a csapatkapitány 
Markovics. Miután a hét elején 
kiderült, hogy Daishon Smith 
szerződését egy makacs sérülés 
miatt felbontják, hamar megérke-
zett az új légiós, a Magyarországon 

Bosnyák siker a Kiskút Openen Helytálltak, de szombaton győzni kell!

Nefisa Berberović egyesben és párosban is győzött Piller Kármen egyáltalán nem illetődött meg a Győr sztárjaival szemben

kaiser tamás kaiser tamás

Vasárnap a női egyes fináléjával ért véget 
a Kiskút Teniszklub tizenötezer dolláros 
nemzetközi tornája, melyet a bosnyák Nefisa 
Berberović nyert meg, aki ráadásul szombaton, 
a norvég Malene Helgóval az oldalán párosban 
is győzni tudott.

Tíz magyarral a főtáblán kezdő-
dött múlt héten a Kiskút Open női 
nemzetközi torna. Honfitársaink 
közül végül Drahota Szabó Dorka 
jutott a legmesszebb, számára az 
elődöntő jelentette a végállomást: 
a horvát Silvia Njirićtől kapott ki 

A Bajnokok Ligája címvédője, a Győr ellen re-
mekül játszott és vállalható különbséggel, hat 
góllal kapott ki az Alba Fehérvár KC. Szombaton 
Szombathelyen azonban már nem elég a jó 
játék, nyerni kell!

Nem éppen a legjobb előjelekkel 
várta a BL-győztes Győrt az Alba 
Fehérvár KC, melyből térdsérülése 
miatt hosszabb időre kiesett az 
irányító Hudra Enikő, de a Deb-
recenben agyrázkódást szenvedő 
Sztankovics Rékára sem számít-
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keze alá, akik közösségként is 
erős csapatot alkottak.
Csapatkapitányként búcsúzott 
el a zöld gyeptől, és azóta is a 
piros-kék színeket szolgálta. Az 
elmúlt időszakban a női felnőtt 
csapatot irányította, majd pedig 
azt a feladatot kapta, hogy az új  
Vidi-múzeumot segítse. Negy-
venhat évig tartozott szeretett 
klubjához.
A hatvanadik születésnapja 
alkalmából nemrégiben készített 
beszélgetésünk során így fogal-
mazott: „Engem úgy engedtek el Kis-
lángról, hogy a szüleim azt mondták: 
ember légy, fiam! Így éltem meg a 
sikereket és így élek ma is. A barátság 
szent számomra. Mi nem szálltunk el 
a győzelmektől. Azt kívánom minden 
mai futballistának, hogy élje meg azt 
a megbecsülést, amit mi kaptunk és 
kapunk ma is a szurkolóktól!”

hatott Deli Rita. Ennek ellenére a 
csapat nagyszerű meccset játszott 
a világ legjobb gárdájával úgy, hogy 
a még csak tizenhat éves Dubán 
Nikolett is lehetőséget kapott. Borí-
tani ugyan nem sikerült a papír- 
formát, de tízgólos hátránynál sem 
rogyott össze a Fehérvár, és emelt 
fővel hagyhatták el a pályát.
Ha a csapat, főleg az extázisban 
védő Armelle Attingre átmenti 
formáját a szombathelyi meccsre 
– ahol cél a győzelem – akkor még 
sok örömet szerezhet szurkolóinak 
a fehérvári gárda!

két játszmában. Njirić aztán a va-
sárnapi fináléban a bosnyák Ber-
berović-csal nézett farkasszemet. 
Az első játszmát 6:4 arányban a 
horvát hölgy nyerte meg, a máso-
dikban pedig 3:2-re is vezetett. Ek-
kor nem is tűnt valószerűtlennek, 
hogy megnyerje a tornát. Berbero-
vić azonban összekapta magát és 
6:4-re hozta a szettet. A harmadik 
játszma nagy csatát hozott, végül 
7:5 arányban a bosnyák teniszező 
vitte a szettet, ezzel pedig a Kiskút 
Opent egyesben is megnyerte 
Berberović, aki szombaton Malene 
Helgóval párosban is győzött.

már többszörösen bizonyított 
Darrin Govens. Az amerikai hátvéd 
legutóbb bajnok lett a Falcóval, 
az Albában pedig ezen a tornán 
tette le névjegyét, a két meccsen 
harmincegy pontot szerezve.
A kényszerű cserével a mezőnysor 
talán nem gyengült, és biztató, 
hogy a center Molnár Márton révén 
palánk alatt is volt domináns telje-
sítmény. Továbbra is veretlen tehát 
az előszezonban a Ramirez-csapat – 
bár a bajnokságban lenne hasonló 
a helyzet nyolc meccs után!
Szurkolói ankétot is tartottak a 
héten, a csapat pedig Sopronban 
játszik még két mérkőzést. Aztán 
jövő pénteken bajnoki rajt, rögtön 
egy Szolnok-Alba rangadóval!
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A közel négyezer résztvevő több hajóosztályban is megmérette magát

Yogan gólja győzelmet ért a Linz ellen

Verseny és ünnep

Egy gól, két meccs, három pont

németH krisztián

kaiser tamás

Szeptember 11. és 15. között a megújult Velen-
cei-tavi pálya adott otthont az év legnagyobb 
evezősversenyének, a Masters világbajnokság-
nak, mely nem pusztán verseny, de a sportág 
igazi ünnepe! Több mint háromezer-nyolc- 
százan álltak rajthoz.

„Always look on the boat side of 
life!” – ez volt a világbajnokság 
jelmondata, részben emlékeztetve 
a Monty Python örökérvényű slá-
gerére és utalva az evezés kortalan-
ságára, amit alátámasztott, hogy 
volt, aki kilencvenhárom évesen 
több versenyszámban is lehúzta az 
ezerméteres távot.
Magyarországról több mint há-
romszáz veterán vágott bele a nagy 
kalandba, és hosszú felkészülés 
után mérették meg magukat a 
hazai versenyen. Így tett Nagy-
Kapócs Anikó is: a VVSI olimpi-
konja számos aranyéremmel zárta 
a világbajnokságot: „Nagyon jó volt 
látni a hatalmas mezőnyt, a rengeteg 
evezőst!” – lelkendezett a szöuli és 
barcelonai ötkarikás játékokon is 
rajthoz álló sportoló. – „A veterá-
nok szeretnek sportolni, mozogni, és 
szívesen meg is méretik magukat. Itt 
már nem az a tét, mint fiatal- 
korunkban, nem kell bizonyítani, ez 
egy felhőtlen, szabad versenyzés. Az is 

Elkezdődött az EBEL 2019/2020-as szezonja: 
a Hydro Fehérvár AV19 előbb Klagenfurtban 
kapott egy ötöst, majd hazai pályán 1-0-ra 
győzte le a Linz gárdáját. A hétvégén újabb két 
fehérvári találkozó vár a Volánra: szombaton 
a Dornbirn, vasárnap az Innsbruck érkezik az 
Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba.

Nem az álmok netovábbja a 
címvédő otthonában kezdeni egy 
szezont. Ezt igazolta is a Hydro 
Fehérvár AV19. Hannu Järvenpää 
nyáron némileg átalakult együttese 
Klagenfurtban indította az osztrák 

Látható légió a Városházán

A 2019/20-as bajnokságban Székesfehérváron játszó külföldi sportolókat köszöntötték a Városháza 
Dísztermében. Az Alba Fehérvár kézilabdázóit és kosárlabdázóit, a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongozóit 
és a MOL Fehérvár FC labdarúgóit Mészáros Attila alpolgármester fogadta, aki a város történelméről, 
jelenéről valamint a hazai és nemzetközi sportéletben betöltött kiemelkedő szerepéről szólt.                S. Z.
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bázisú bajnokságot. Hiába alakított 
ki helyzeteket a Volán, csak nem 
ment be egy sem, míg a házigazdák 
ötször is betaláltak.
Egy meccsből messzemenő követ-
keztetéseket nem szabad levonni. 
Nyilván senki sem ilyen rajtra szá-
mított,  és talán sokakban felsejlett 
egy olyan szezonkezdet, melynek 
elején már komoly lépéshátrányba 
kerül a Volán, és az ősz majd arról 
szól, hogy ezt a hátrányt apránként 
le kell dolgozni.
Ilyen előjelekkel érkezett el a 
vasárnapi, hazai premier a Linz 
ellen. Szép számmal érkeztek 

szurkolók Ausztriából is, akik nem 
felejtették el korábbi kapusukat, a 
nyáron Székesfehérvárra szerződő 
Michael Ouzast. Hatalmas molinó-
val köszöntötték a találkozó elején. 
Ekkor talán még sem a linzi, sem a 
fehérvári szurkolók, de talán maga 
Ouzas sem gondolta, hogy a meccs 
hőse éppen ő lesz! Pedig így lett: 
Ouzas állta a linzi rohamokat, ha 
kellett, olykor bravúrt is bemutatva 
nyitott az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnokban.
Elöl is jól működött a fehérvári gé-
pezet, ismét szép számmal dolgoz-
tak ki helyzeteket a Volán támadói. 
Az első harmadban az első embe-
relőnyét ki is használta a gárda: egy 
Kuralt-Timmins-Yogan akció végén 
utóbbi vágta a pakkot az egyébként 

szintén remek napot kifogó Kickert 
kapujába. Ezzel a szintén nyáron 
igazolt amerikai Andrew Yogan 
jegyezte a szezon első fehérvári 
gólját. És mint később kiderült, a 
mérkőzés egyetlen gólját. A Hydro 
Fehérvár AV19 jégkorongban nem 
mindennapi eredménnyel, 1-0-
val gyűjtötte be első győzelmét a 
szezonban.
Az előttünk álló hétvégén előbb a 
Dornbirnt fogadja a csapat. A Bull-
dogok egy innsbrucki hosszabbítá-
sos győzelemmel és egy Salzburg 
elleni hazai 0-5-ös vereséggel kezd-
ték a szezont. Vasárnap pedig az 
eddig egy meccset játszó Innsbruck 
érkezik a Raktár utcába. Egy öt-hat 
pontos hétvégével talán mindenki 
elégedett lenne a fehérváriaknál.

jó, ha első vagy, az is, ha utolsó, csak 
az élményért csináljuk!”
Az élmény mellett hazai sikerből is 
jutott bőven: több mint ötven ma-
gyar aranyérmet ünnepelhettünk a 
Velencei-tavon.
Követve a hagyományokat, a 
világbajnokságon adták át az 
úgynevezett Octos-diplomákat, 

melyekhez a nyolcvan év feletti 
versenyzőknek Jean-Christophe 
Rolland, a Nemzetközi Evezős-  
szövetség, a FISA elnöke gratulált 
a helyszínen. Az eseményen jelen 
volt Kulcsár Krisztián, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke valamint 
Mocsai Lajos, a Testnevelési Egye-
tem rektora is.

„Jól mutatja az evezés igazi erejét, hogy 
az ötvenkét országból érkezett veterá-
nok a saját pénzükön vesznek részt a 
versenyen.” – hangsúlyozta Kulcsár 
Krisztián MOB-elnök.
A hétvégén már a hazai legjobbak 
versenyeznek a Velencei-tavi pá-
lyán: péntektől vasárnapig rende-
zik az evezős országos bajnokságot.
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A Fehérvár Televízió műsora szeptember 21-től 27-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 9. 21. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Farkas	
Edit könyvtáros

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kű	Lajos	elnök,	
Aranycsapat Alapítvány

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Micskó	
Zoltán,	Prospero	Színkör

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bakonyi	István	elnök,	
Csoóri	Sándor	Társaság

15:25 Honvéd7 – ismétlés 
15:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Andrássy	
Máté	színművész

16:15 Agrárinfó – ismétlés 
16:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Iancu	Laura	költő
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
19:50	 A	tízéves	Fehérvári	Versünnep	

jubileumi	gálaműsora
22:10 Híradó – ismétlés 
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2019. 9. 22. VASárnAp 2019. 9. 23. Hétfő 2019. 9. 24. Kedd 2019. 9. 25. SZerdA 2019. 9. 26. CSüTörTöK 2019. 9. 27. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Iancu	Laura	költő

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Farkas	
Edit könyvtáros

11:40 Agrárinfó – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kű	Lajos	elnök,	
Aranycsapat Alapítvány

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Kondor Katalin igazságai
 Portrébeszélgetés a 

közgazdász-újságíróval
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Micskó	
Zoltán,	Prospero	Színkör

17:25 Kerékbe zárt álom – ismétlés 
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Papp	
István	ENSZ-békefenntartó

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Szombathely	–	Alba	Fehérvár	

KC	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:10	 VII.	Csíki	Versünnep	
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése 

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Papp	
István	ENSZ-békefenntartó

17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kovács	Zoltán	
kajak-kenu	versenyző

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:20 Hydro Fehérvár 
AV19	–	Innsbruck	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:20 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kovács	Zoltán	
kajak-kenu	versenyző

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

Lajos.	Vendég:	Závodszky	
Noémi	színművész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:20	 Szafari	a	nagyvárosban	
1-5. rész

20:50 Bass show 1. rész
22:20 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
23:05 Képes hírek 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Závodszky	
Noémi	színművész

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

Viktória.	Vendég:	Tihanyi	
Tamás,	téma:	missziós	
szolgálat Peruban

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:20 Belvárosi vásár
	 Termelői	vásárral	

népszerűsítette	a	NAK	
Fejér	Megyei	Szervezete	a	
fiatal	pályakezdők	számára	
az agrárszektorban 
rejlő	lehetőségeket

20:55	 Szent	László	nyomában	
Erdélyben

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Honvéd7 – ismétlés 
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Tihanyi	
Tamás,	téma:	missziós	
szolgálat Peruban

17:00 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Eszterhai	Katain	író
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:20	 Szafari	a	nagyvárosban	
6-10. rész

20:50 „Bass show” 2. rész
22:15 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
23:00 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási 

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Eszterhai	Katalin	író

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

Henrietta.	Vendég:	
Sándorfi	András	költő

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:40 A vád: emberölés – 
amerikai krimi (12)

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 22. 15:25 Hydro Fehérvár AV19 – Dornbirn jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről


