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Az első szabad önkormányzati választásra emlékezünk
A gyanús eseteknek is otthon kell maradniuk tíz napig vagy amíg meg nem gyógyulnak – 
figyelmeztet Farkas Zoltán háziorvos

Vakler lajos

Harminc évvel ezelőtt, 1990. szeptember 30-án és 
október 14-én tartották hosszú idő után először 
az önkormányzatok első szabad választásának két 
fordulóját Magyarországon.

Az Országgyűlés 1990-ben fogadta 
el a helyi önkormányzatokról szóló 
LXV. törvényt, mely tartalmában 
követi az Európai Önkormányzati 
Charta alapkövetelményeit: elismeri 
és védi a helyi közösségek önkor-
mányzáshoz való jogát. 1990. június 
27-én Göncz Árpád, a köztársaság 
elnöke a parlamenti pártokkal foly-
tatott konzultáció után szeptember 
30-ra tűzte ki a helyi választások 
első fordulóját. Az egyéni választó-
kerületekben az első fordulóban az 
lehetett képviselő, akire a legtöbben 
szavaztak, feltéve, hogy megkap-
ta az érvényes voksok több mint 
egynegyedét, illetve a szavazáson a 
polgárok negyven százaléka leadta 
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Választókerületi
programok

Alsóváros, Tóváros

Mészáros Attila

A következő hetekben két 
alkalommal is fogadó- 
órát tart Mészáros Attila. 
Az 5. számú választó-
körzet önkormányzati 
képviselője szeptember 
30-án, szerdán 17 órakor 
az Alsóvárosban, a Sár-
keresztúri út 1/A. szám 
alatti képviselői irodája 
előtt, míg október 12-én, 
hétfőn 17 órakor a Tóvá-
rosi sétányon találkozik a 
lakókkal.

Felsőváros

Földi Zoltán

Felsőváros önkormányzati 
képviselője a Királykút 
Emlékházban várja októ-
ber 1-jén, csütörtökön 17 
órától a választókörzeté-
ben élőket. Földi Zoltán a 
Mikszáth Kálmán utca 25. 
szám alatti épület emele-
tén található irodájában 
19 óráig tartja fogadóórá-
ját.

A Fehérvár Televízió szeptember 28-tól, 
hétfőtől új műsorsorozatot indít. A 
Fehérvári beszélgetések keretében az 
első városi képviselő-testület tagjai 
tekintenek vissza a harminc évvel 
ezelőtti történésekre.

Székesfehérvár első szabadon választott képviselő-testülete 
1990. október 14-től az alábbi összetételben működött:

A testület soraiból megválasztott polgármester: Balsay István.

Képviselők: Ángyán Attila, Banizs Károly, Csendes Csaba, Cser-Palkovics Ferenc, 
Deák Zita, Farkas László, Gaál György, Golubeff Róbert, Gömöry Sándor, Gyimesi 
Edit, Hagymásy András, Horváth Hella, Horváth Istvánné, Jungbert Béla, Karvalyszky 
Gábor, Kovács Attila, Kovács Ignác, Kovács Péter Barnabás, Láng Hugó, Lórodi Csilla, 
Nagy István, Nagy László, Papp József, Párkányi Ferenc, Rábaközi Ferenc, Rédei Béla, 
Regőczi Miklós, Szabó Sándor András, Szelier András, Szinável Tibor, Takács László, 
Tóth János, Vancsik Zoltán, Varga Tibor, Viniczai András.

Tíznapos kényszerpihenő a gyanús esetekbenMarad a korlátozás 
a Szilvamagnál

Felújítják a Mártírok 
útját is

lászló-Takács kriszTina

Egy új, köztes lépcsőfokot vezettek be a 
betegek diagnosztizálásában a koronavírus 
terjedésének lassítása érdekében. Mostantól a 
háziorvos PCR-teszt nélkül is fertőzés- 
gyanúsnak minősítheti a beteget, ha a tünetei 
koronavírus-fertőzöttségre utalnak.

Az új rendelkezés értelmében  
teszt nélkül ugyan nem minősíthet 
valakit a háziorvos koronavírus- 
fertőzöttnek, koronavírus- 
gyanús betegnek azonban igen. 
Ez a köztes lépcsőfok is a víruster-
jedés lassítását szolgálja, ugyanis 
már a fertőzöttség gyanúja esetén 
is tíz napig otthon kell maradnia a 
betegnek. Erre az időszakra illetve 
a teljes gyógyulásig a háziorvos 
táppénzre veszi.

A Szilvamagnál bekövetkezett szennyvízgerinc-
vezeték-hiba súlyos: elképzelhető, hogy a mélyen 
futó közmű beszakadt. Így az érintett szakaszok 
teljes vizsgálata valamint a hibák elhárítása 
előreláthatólag egy hónapot vesz igénybe.
A munkálatok idejére az átmenő gépjárműforga-
lom elől lezárták a Szilvamag utca, a Tordai utca 
és a Nagyváradi utca csomópontját. A Szilvamag 
utcáról nyíló utcák és ingatlanok a Balatoni 
út – Szilvamag utca irányából, a zárás helyének 
figyelembevételével közelíthetők meg.
A forgalomkorlátozás érinti a 40-es és a 41-es 
buszjáratok útvonalát is. Az érintett autóbuszok 
a Csapó utca irányából a Rádió utca (Hargitai 
utca) – Balatoni út – Szilvamag-körforgalom 
– Balatoni út – Brassói utca – Nagybányai utca – 
Torockó utca – Székely utca – Nagybányai utca – 
Brassói utca – Rádió utca (Hargitai utca) és vissza 
útvonalon közlekednek.

Újabb fázisához érkezett a Mártírok útján a 
csapadékcsatorna felújítása, ezért forgalom-
korlátozásra kell számítani a Seregélyesi út 
és a Madách Imre út közötti szakaszon. A 
gépjárműforgalom irányonként egy-egy for-
galmi sávon zajlik sávelhúzásokkal, az ingat-
lanok megközelítésének biztosítása mellett. 
A kivitelezési munkák érintik a Mártírok 
útja Seregélyesi úti csomóponti ágát is, ahol 
további korlátozásokra, sávmegszűnésekre – 
és torlódásokra – kell számítani.
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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!

voksát. Amennyiben a szükségesnél 
kevesebben vettek részt a szavazá-
son, a második fordulóban az lett a 

képviselő, aki a legtöbb szavazatot 
kapta. A polgármestert 1990-ben 
még a felálló új képviselő-testület 
választotta meg tagjai közül.
1990. szeptember 30-án, az első 
fordulóban Székesfehérváron csak 
két jelöltnek sikerült a szavazatok 
többségét megszerezni, a többi önkor-
mányzati mandátum sorsa a második 
fordulóban dőlt el, 1990. október 
14-én. A választás eredményeként 
városunkban a megválasztott egyéni 
képviselőket a következő pártok 
adták: SZDSZ–Fidesz választási 
szövetség: 8 fő; SZDSZ: 4 fő; Fidesz: 3 
fő; MDF: 2 fő; KDNP: 1 fő; FKgP: 1 fő; 
független: 1 fő. A kompenzációs lis-

tán elnyerhető mandátumok a pártok 
között így oszlottak meg: Fidesz: 12 
fő; SZDSZ: 2 fő; MDF: 2 fő; FKgP: 1 
fő; MSZP: 1 fő; KDNP: 1 fő. A Fidesz 
listás eredménye alapján további há-
rom mandátumot is kaphatott volna, 
de nem volt annyi jelölt a listán.

„Ha koronavírus-fertőzésre gyanak-
szunk, akkor telefonos kikérdezés 
után háziorvosként otthoni meg- 
figyelést kérhetünk. A megfigyelés 
nem azonos a hatósági karanténnal, 
enyhébb szigorítást jelent. Ez arra 
vonatkozik, hogy a beteg gyanús 
eset, ezért ne vigye tovább a fer-
tőzést más irányba: munkahelyre, 
tömegközlekedési eszközre vagy 
bárhová, ahol emberekkel kerülhet 
kapcsolatba.” – számolt be az új 
rendelkezésről Farkas Zoltán 
háziorvos.
Akinek panasza van vagy rosszab-
bodik az állapota, esetleg megtudja, 
hogy igazolt fertőzöttel érintkezett, 
azonnal szóljon a háziorvosának! 
Ebben az esetben ugyanis maga-
sabb szintre lép a védekezés, és 
PCR-tesztre is szükség lehet.
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Az óvodákban is kötelező lesz a testhőmérséklet-mérés

Húszezer dolláros támogatást kapott a Szent György Kórház az Arconic-Köfém Mill Products 
Hungary Kft. jóvoltából. Ebből egy olyan felületfertőtlenítő berendezést vásárolnak, ami a 
COVID-részlegek fertőtlenítését és vírusmentesítését szolgálja.

lászló-Takács kriszTina

A cél az egészség védelme és a gazdaság mű-
ködőképességének fenntartása – hangsúlyozza 
Cser-Palkovics András polgármester, aki ismét 
az aktuális információkat illetve országos és 
helyi járványügyi intézkedéseket összefoglaló 
anyagot tett közzé közösségi oldalán.

„Bár a fertőzöttségi mutatók továbbra 
is erőteljesen emelkednek, váro-
sunkban mindent megteszünk, hogy 
fenntartsuk a kényes egyensúlyt a 
működőképesség és a járvány méretei- 
nek behatárolása között. Kiemelkedő 
fontossággal bír az egészség védelme, 
különösen a legveszélyeztetettebb 
korosztályokban, emellett a gazdaság 
működőképességének fenntartása 
valamint a normális élet kereteinek 
biztosítása.” – fogalmaz közösségi 
oldalán a polgármester.
Megjelent a jogszabály, miszerint 
október elsejétől az iskolák mellett 
az óvodákban is köteles mindenki 
alávetni magát belépéskor a test- 
hőmérséklet-mérésnek. A gyerme-
kek mellett ez az intézménybe be-
lépésre jogosult valamennyi felnőtt 
személyre is vonatkozik.
A Volánbusz Zrt. is szigorított: a 
buszvezetőik mostantól nem enge-
dik felszállni azokat az utasokat, 
akik nem viselnek orrot és szájat 
eltakaró maszkot.
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Miért létesült a statikus 
mintavételi pont?

A Mentőszolgálat szakemberei Fejér 
megyében és városunkban is nagyon 
sokfelé kell, hogy eljussanak nap 
mint nap mentési és tesztelési 
feladataik ellátása során. Székes-
fehérváron a Mentőállomás mellett 
felállított mobilkonténerben műkö-
dik egy statikus mintavételi pont is, 
mely naponta reggel 7 és este 7 óra 
között tart nyitva. Fontos azonban 
tudni, hogy itt nem jelentkezhet 
bárki koronavírus-szűrésre. Farkas 
Zoltán háziorvos lapunk kérdésére 
elmondta, hogy csak a háziorvos 
javaslatára, behívásos alapon, 
időpontegyeztetéssel végeznek itt 
vizsgálatot kifejezetten tünetmentes 
pácienseken, akik egy koronavírus- 
fertőzött kontaktkutatása során 
kerültek látótérbe.
Ha ez a fajta PCR-teszt negatív lesz, 
mostantól kezdve az sem ment fel a 
tíznapos megfigyelés alól, és nem 
oldja fel a külföldről hazatérők 
tíznapos kötelező otthontartózkodá-
sát sem. Ez a fajta teszt ugyanis azt 
vizsgálja, hogy merre terjed a vírus, 
ráadásul nem kettő, hanem egy 
tesztet jelent, ami a karantén- 
kötelezettség kiváltásához nem 
elegendő.

Folytatódik a Bartók Béla tér felújítása Új burkolat és játékok az óvodaudvarokra

Az uniós forrásból támogatott munkálatok a Bartók Béla tér szabadtér-építészeti megújítása 
mellett a Csók István Képtár árkádsorára is kiterjednek, amit az önkormányzat saját forrásból 
finanszíroz. A kivitelezési munkák régészeti megfigyelés mellett zajlanak – hasonlóan az első 
ütemhez. Az előzetes tervek alapján jövő márciusig befejezik a felújítást mind az öt óvoda udvarán

A műszaki akadályok elhárultak, így megfelelő 
ütemben folytatódik a Bartók Béla tér felújí-
tása.

Mint arról korábbi lapszáma-
inkban már tudósítottunk, a tér 
felújításának második üteme 
tavasszal indult, és a munkálatok 
során falmaradványok kerültek 
elő. A régészeti dokumentációt 
követően, a földmunkák folytatása 
előtt új terveket kellett készíteni 
a megváltozott terhelési igények 
figyelembevételével, az elkészülő 

Júliusban uniós forrásból kezdődött Székes-
fehérváron játszóudvar-felújítási program. 
A közel száznyolcvanhatmillió forint értékű 
beruházásnak köszönhetően márciusig öt intéz-
ményben lesz új burkolat és lesznek új játékok 
az udvarokon.

A Ligetsori Óvodában és a Tolnai 
Utcai Óvoda Sziget Utcai Tagóvodá-
jában már a nyáron megkezdődött 
a bontás, majd az alépítményi mun-
kálatokat végezték el. Mára kész a 
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rekortán burkolat, és megérkeztek 
a játszóeszközök is.
Az Árpád Úti Óvodában ketté- 
osztották az udvart: az egyik felén 
elkezdték elbontani a baleset- 
veszélyes eszközöket, így már 
ott is előkészítési munkálatok 
zajlanak a felújításhoz. Az üteme-
zési terv szerint a Napsugár és a 
Szivárvány Óvodában ezután kez-
denek el dolgozni a kivitelezők.

(Forrás: ÖKK)

burkolt felület épségének megőrzé-
se érdekében. A projekt tervezőivel 
– és a városi főépítésszel – egyez-
tetve az a döntés született, hogy a 
balesetek elkerülése érdekében a 
tér belső területén a gépjárművel 
való áthaladás nem lesz megenge-
dett. Az eredeti tervekhez képest 
a leglényegesebb változás, hogy a 
feltárt pincék, járatok felett egysé-
gesen teherelosztó vasbeton lemez 
készül. A műszaki akadályok 
elhárultak, a kivitelezés tovább 
folytatódik.                  (Forrás: ÖKK)

Újra működik az időseket segítő 
szolgálat városunkban: már negyven- 
négy főt látnak el napi szinten. 
A bevásárlás, gyógyszerkiváltás, 
postai ügyintézés átvállalásával sze-
retne a város hozzájárulni ahhoz, 
hogy az idős, krónikus betegség-
ben szenvedő vagy fogyatékkal élő 
fehérváriak nagyobb biztonságban 

érezzék magukat, ne kelljen a 
járványidőszakban kimozdulniuk 
nagyobb közösségekbe.
Az első koronavírus-fertőzés által 
érintett osztály (Vasvári Pál Gim-
názium) esetében a karantén lejárt, 
a diákok már nem online oktatás 
keretében tanulnak, hanem újra az 
iskolába járnak.
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Az esküvők is csak este tizenegyig tarthatnak?
PaPP BrigiTTa

A szeptember huszonegyedikén életbe 
lépett járványügyi védelmi intézkedések 
újabb kérdőjeleket vetnek fel, és nem kis 
nehézségeket okoznak a most házasodni 
készülőknek.

A napokban életbe lépett szabály 
szerint a zenés, táncos ren-
dezvény – függetlenül annak 
nyilvános vagy nem nyilvános 
valamint alkalmi vagy rendsze-
res jellegétől – abban az esetben 
tartható meg, ha a rendezvény 
helyszínén a jelenlévők létszáma 
– beleértve az ott foglalkoztatott 
személyeket – egy időben nem 
haladja meg az ötszáz főt. A ren-
dezvény helyszínén este tizenegy 
és reggel hat óra között az ott 
foglalkoztatottak kivételével tilos 
tartózkodni.

Mi lesz így az esküvőkkel?

A jogaszvilag.hu oldal jogi értel-
mezése egyértelműen magyaráz-
za a helyzetet: a 23/2011. (III. 8.) 
kormányrendelet a szigorúbb 
rendelkezéseket a zenés, táncos 
rendezvények vonatkozásá-
ban állapítja meg, ugyanakkor 
kifejezetten rendelkezik arról, 
hogy a rendelet hatályát nem 
kell alkalmazni a családi esemé-
nyekkel kapcsolatos rendezvé-
nyekre.

Jó hír tehát, hogy a nem vendég-
látóhelyen tartott esküvőkre a 
rendelkezés nem vonatkozik, így 
korlátozás nélkül tartható esküvő 
például a kertben vagy bérelt he-
lyen – utóbbi természetesen nem 
lehet étterem.
Alkalmazni kell ezzel szemben a 
szabályokat a vendéglátóhelyen 
tartott esküvőkre, mivel ott a 
kormányrendelet szerinti korlá-
tozás a helyszínt érinti. Így tehát 
azok, akik a következő időszakban 
valamelyik étteremben tartanák a 
lagzijukat, sajnos este tizenegykor 
be kell, hogy fejezzék az ünneplést.

Mi a helyzet a szállodákkal?

Ennél visszásabb helyzetet 
teremt a szállodákba tervezett 
esküvőknél a rendelet – hívja fel 
a figyelmet a kialakult joghézag-
ra a Ceremóniamester-szövetség: 
ugyanazon az esküvőn ugyanis a 
helyszínül szolgáló szállodában 
megszálló esküvői vendéget ki 
lehet szolgálni 23 óra után is, 
míg aki nem ott szállt meg, azt 
nem.
Ennek oka, hogy a szálláshelyek 
éttermére, bárjára nem vonatko-
zik a korlátozás, mert azok a tör-
vény szerint a szálloda megszálló 
vendégei számára nem vendég-
látó üzletek, hanem a szálloda 
szálláshellyel együtt kínált egyéb 
szolgáltatásai.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi 
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben 
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyug-

díjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóható-
sági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),

2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb 
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat 
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),

3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt ön-
kormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),

4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társa-
ság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedé-
kes tartozása nincs. (nyilatkozat),

5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az 
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bér-
lakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti 
szerződést önhibájából nem kötötte meg.  

7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerző-
dés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a 
tulajdonos birtokába adja.

8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett 
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Vá-
rosfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell

  – átutalni, 
  – bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
 A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő na-

pon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályá-
zati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a 
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, 
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részé-
ről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. 
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkö-
rében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölt-
hető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Alapterület
(m2)

53 m2

52 m2

44 m2

52 m2

Szobaszám

2
2

1,5
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

Induló bérleti díj 
(Ft/hó)

53.000,-
52.000,-
39.600,-
52.000,-

Cím
(Székesfehérvár)
Budai út 70. 4/4.

Széchenyi út 27 4/1.
Szedreskerti ln. 18. 4/1.

Toronysor 7. 5/1

A Széphő már felkészült! A társasházak is?
Korábban is lehet kérni a fűtésindítást, 
október tizenötödikén azonban a Széphő 
automatikusan elindítja a távfűtést. 
Addig minden központi fűtéssel rendel-
kező társasháznak fel kell készülnie a 
távhő zökkenőmentes biztosítására. A 
legfontosabb feladat, hogy a társasházi 
rendszer időben légtelenítve legyen!

Habár a fűtési szezon október 
tizenötödikén indul, szeptem-
ber tizenötödikétől már egyé-
nileg kérhetik a társasházak a 
Széphőt a fűtés elindítására.  
„Megtettünk mindent, tehát 
szeptember tizenötödikétől a 
távhőrendszer alkalmas arra, 
hogy a fűtés indulhasson, de 
mindenképpen szükség van arra 
is, hogy a házon belül az úgy-
nevezett szekunder rendszer is 
alkalmas legyen a fűtésindulásra, 
azaz ne legyen levegős, fel legyen 
töltve vízzel.” – mondta el Sza-
uter Ákos.
Bármelyik pillanatban be-
köszönthet a hűvös idő, a 
Széphő Zrt. vezérigazgatója 

LászLó-Takács kriszTina indításhoz szükséges elő- 
készületek.

„A kapacitásaink korlátozottak, 
így ha hirtelen jön a közös kép-
viselő, a lakásszövetkezet-tulaj-
donos vagy a fűtésmegbízott, 
hogy kérje a rendszer azonnali 
visszatöltését, akkor lehet, hogy 
ezt csak későbbi időpontban 
tudjuk biztosítani. Ez azt jelenti, 
hogy egy hét vagy akár tíz nap 
múlva tudunk odaérni. Szeret-
nék mindenkit biztatni arra, 
hogy ha még nem tette meg, 
minél hamarabb rendelje meg 
a visszatöltést!” – nyilatkozta 
lapunknak Szauter Ákos.

Társasházi lakóként a közös 
képviselővel, a lakásszövetke-
zettel vagy a fűtésmegbízottal 
kell egyeztetni, ha még a sze-
zon előtt szeretne a ház fűtést 
kérni. Ezt követően ők kérhe-
tik a Széphőtől a fűtésindítást. 
Október tizenötödikétől pedig 
már kérni sem kell, automa-
tikusan elindul a távfűtés 
Fehérváron.

A Széphő hőközpontjában már felkészültek a fűtésindításra, de a társasházaknak is el kell 
végezniük a felkészítő munkálatokat!
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szerint azonban még sok olyan 
társasház van, amelyiknek a 

hálózata le van ürítve, vagyis 
nem történtek meg a fűtés- 
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Szeptember 28-tól Budapest és 
Székesfehérvár között hat új járatpár 
indul, valamint ismét közvetlen autó-
buszjárat köti össze Tamásit – Székes-
fehérvár érintésével – a fővárossal.

A városra jellemző, egyedi megjelenést 
kapó járművek a hét végétől fokozato-
san állnak forgalomba, és elsősorban 
a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es, 
22-es, 24-es, 36-os és 37-es vonalon 
szállítják majd utasaikat.

Tíz új autóbusz áll forgalomba Fehérváron

A hétvégétől jelennek meg a város útjain az új Mercedes buszok

Ha mind a huszonhárom új jármű forgalomba áll, a fehérvári közösségi közlekedésben használt 
csuklós buszok átlagéletkora négy év alá fog csökkenni

Pál loránd
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Ugorj a következő szintre! – Kelet-közép-európai akcelerációs 
program indul fenntarthatósági fókuszú startupoknak!

A Kék Bolygó Start-up Trambulin programot a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, 
mint szervező a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséggel együttműködve 
valósítja meg. A program célja, hogy segítse az innovatív megoldások finanszírozását 
az emberi, társadalmi, természeti és gazdasági erőforrások fenntartható hasznosítását 
elősegítő start-up projektek támogatásával a kelet-közép-európai (kiemelten a V4) 
régióban.
A program középtávú célkitűzése, hogy a kelet-közép-európai régióban megerősödjenek 
a fenntartható kezdeményezések, valamint szakmai és anyagi támogatást kapjanak 
azok a cégek, melyek tevékenysége kapcsolódik a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati 
Tőkealap célkitűzéseihez és alkalmassá tehetőek a Tőkealap finanszírozására.
A Kék Bolygó Start-up Trambulin program 2020. őszén egy két hónapos intenzív 
akcelerációs és mentor képzést kínál a kiválasztott jelentkezőknek, amely 2020. 
decemberében befektetői nappal zárul. A programra bármilyen fejlődési szakaszban 
lévő start-upok jelentkezését várják, de előnyt jelent, ha már rendelkeznek MVP-vel és túl 
vannak az első validáláson. A program validálást igénylő projektötleteket is támogatja. 
A képzésen való részvételre a jelentkezők közül a legjobb 12 csapat kap lehetőséget.
A program a következő, előre meghatározott tematikus fókusszal várja a magyarországi 
és a kelet-közép-európai (kiemelten V4 országok) start-upok jelentkezését:

• egészséges társadalom
• vízvédelem és alapvető köztisztaság
• megfizethető és tiszta energia
• fenntartható települések és közösségek
• felelős fogyasztás és termelés
• éghajlatváltozás mérséklése
• természetes ökoszisztémák védelme
• helyi erőforrások fenntartható hasznosítása 

Az érdeklődő start-up csapatok online jelentkezhetnek 2020. október 10-ig a 
program honlapján (www.blueplanetaccelerator.hu) keresztül.
A program angol és magyar nyelven zajlik, a jelentkezés nyelve angol. 

A benyújtott ötleteket nemzetközi zsűri értékeli, előre meghatározott szempontok alapján.

A MOL Aréna Sóstó előtti parkolóban 
tartott sajtótájékoztatót a Volánbusz Zrt. és 
Székesfehérvár önkormányzata: tíz új, a na-
pokban forgalomba álló autóbuszt mutattak 
be. A közeljövőben öt busz még biztosan 
csatlakozik hozzájuk, az év végéig pedig 
további nyolccal bővülhet az állomány, 
így jelentősen megfiatalodik a fehérvári 
buszflotta.

Városunk önkormányzata tavasz-
szal kötött szerződést a Volánbusz 
Zrt.-vel tizenöt alacsony padlós, 
Euro 6-os motorral szerelt Merce-
des-Benz Conecto csuklós busz 
beszerzésére.
„Tíz busz már meg is érkezett, és 
úgy tudom, hogy a hétvégétől már 
lehet is velük találkozni a forgalom-
ban. További öt később érkezik, de 
a pénteki közgyűlésen a testületnek 
azt fogom javasolni, hogy éljünk a 
Volánbusz ajánlatával, és ezeken 
felül további nyolc buszt hívjunk le. 
Ezzel összességében huszonhárom 
új csuklós busz állhat a fehérvári 
közösségi közlekedésben a lakosság 
szolgálatába!” – mondta Cser-Pal-
kovics András polgármester, majd 
hozzátette: a huszonhárom új 
busz üzemeltetése évente mintegy 
százhúszmillió forintba fog kerül-
ni az önkormányzatnak.

„Fontos, mert minőséget ad, emeli a 
szolgáltatás színvonalát, és fontos 
környezetvédelmi szempontból is, 
ugyanis a legmodernebb techno-
lógiával és az ehhez kapcsolódó 
engedélyekkel rendelkeznek ezek az 
autóbuszok. Továbbá légkondicio-
náltak és akadálymentesítettek is. A 
huszonhárom autóbusz azt jelenti, 
hogy a fehérvári tömegközlekedésben 
használt csuklós buszok átlagéletkora 

négy év alá fog csökkenni.” – foly-
tatta Székesfehérvár polgármes-
tere, majd kiemelte: nem állnak 
meg itt, a következő években a 
szólóbuszokkal szeretnék folytat-
ni a flotta korszerűsítését, lehe-

tőleg elektromos vagy gázüzemű 
járművekkel.
„Azon dolgozunk, hogy könnyebbé és 
egyszerűbbé tegyük a városban élők 
eljutását a vasútállomásra. Kiváló 
és nagyon gyors vasúti közösségi 
közlekedés köti össze Budapestet 

és Székesfehérvárt. Friss hír, hogy 
a gyorsvonati pótjegyet nem kell 
ezen a szakaszon megfizetni, illetve 
az Intercity-vonatokon egységesen 
háromszáz forintra csökken a pótdíj 
összege.” – nyilatkozta lapunknak 
Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője.
Törő Gábor országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta, hogy az új 
buszok forgalomba állítása várha-
tóan növeli majd a közösségi köz-
lekedést igénybevevők arányát.
Homolya Róbert, a MÁV Zrt. 
elnök-vezérigazgatója elmondta, 
hogy körülbelül felerészben meg-
újul a fehérvári helyi közlekedés 
buszparkja: „Ha ilyen új és modern 
flottával tudjuk a szolgáltatást biztosí-
tani, akkor még vonzóbb és verseny-
képesebb lesz a közösségi közlekedés.”



6 2020.09.24.Portré
A  H E T I L A P

FEHérVÁr

Gayer Ferenc és a ragtime

A Budapest Ragtime Band nemcsak jó zenészekből, hanem jó emberekből áll

Nagybőgő nélkül nincs dzsesszmuzsika

Vakler lajos

Gayer Ferenc a Budapest Ragtime Band zenekar- 
vezetője, a Magyar Jazz Szövetség elnökségi 
tagja, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdem-
keresztjével kitüntetett, Máté Péter-díjas 
nagybőgős.

Kezdjük a nyugati végeken! Induljunk 
el Soprontól, ahol Klafszky Henrikről 
feltétlenül kell, hogy szó essék, hiszen 
ő volt a felfedeződ!
Soproni származású vagyok, ott 
éltem tizennyolc éves koromig. Erre 
nagyon büszke vagyok, mert ez egy 
olyan miliő volt akkoriban, köszön-
hetően az osztrák határ közelségé-
nek is, ahol rengeteg dzsesszt tud-
tunk hallgatni, hiszen az osztrák 
televízióban és rádióban rengeteg 
ilyen zene csendült fel. Hallgatva 
ezeket a műsorokat, mi, fiatalok is 
alakítottunk egy zenekart, ahol én 
lettem a basszusgitáros, és mivel 
vágyam volt arra, hogy képezzem 
magam, jelentkeztem a soproni 
zeneiskolába, ahol közöltem, hogy 
bőgős szeretnék lenni. Ott talál-
koztam az akkor már nagyon híres 
bőgőtanárral, Klafszky Henrikkel, 
aki a salzburgi zeneakadémiára 
járt, és Montágh Imre, a szintén 
nagyszerű bőgőtanár barátja volt. 
Ő azt mondta, hogy igen, egy ilyen 
szép magas fiú kell nagybőgősnek! 
Így lettem bőgős.
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Ha valaki elkezd valamit, helyes, 
ha végigviszi, feltéve, hogy kellően 
tehetséges és szorgalmas. Ez nálad így 
volt, hiszen Pécsre vezetett az utad a 
Műszaki Főiskolára, de folytattad a 
zenélést is.
Ennek története van: a szüleim 
nem akarták, hogy zenész legyek, 
így felvételiztem a pécsi Műsza-
ki Főiskolára, és annak rendje 
és módja szerint el is kezdtem a 
tanulmányaimat. Ugyanakkor nem 

akartam abbahagyni a zenélést 
sem, és beiratkoztam a szakmai 
tagozatra, ahol – mivel már érett-
ségiztem – csak a zenei tárgyakat 
tanultam. Ezt a kétéves iskolát 
elvégeztem, és közben elhagytam 
a műszaki főiskolát, mert így már 
nem érdekelt. Ezt követően jöttem 
Székesfehérvárra.
Rendkívül fontos volt a fehérvári 
időszak az életedben. Márkus Jó-
zsef, a fehérvári dzsessz egyik atyja 
visszaemlékezéseiben leírta, hogy mi 
minden történt abban az időszakban a 
székesfehérvári zenei életben. Ebben a 
könyvben kiemelten szerepel a Plesz-
kán-Gayer Duó is. Egy nagy találkozás 
volt a tiétek?
Nagyon sokat jelentett, mondhatni 
mindent. Rengeteget tanultam tőle! 
Amikor Pécsről eljöttem, már száz 
százalékosan a dzsessz felé fordul-
tam. Volt egy előkészítő Budapesten, 
a Postás Zeneiskola, ahol hallot-
tam, hogy Fehérváron rendkívül 
jó dzsesszélet van, ezért idejöttem 
dolgozni az antikváriumba. Ez egy 
fontos pillanat volt az életemben, 
hiszen a vonzódást a kultúrához 
meg tudtam kapni. Az antikvárium 
akkoriban ráadásul zeneműbolt 
is volt, így rengeteg zenét tudtam 
hallgatni. Ott dolgoztam, és a már 
említett Márkus Jóskánál laktam. Az 
életnek nem volt vége este hatkor 
soha, hiszen gyakoroltunk, leme-
zeket hallgattunk, elemeztünk. Így 
ismertem meg Pleszkán Frigyest is. 
Akkoriban rengeteg zenész megfor-
dult Székesfehérváron a Jazz Klub-
ban, egy fantasztikus, példaértékű 
közösség volt az a hetvenes években. 
A találkozásunk 1976-ra datálódik. 
Frici egy különleges adottságú 
ember volt, a magyar zenei élet egy 
kicsit méltatlanul alulértékelt zseni-
je. Talán nem azt a pályát futotta be, 
amire predesztinálták, de nagyon 
sokat tanultam tőle és nagyon jó 
barátom volt!
Bizonyos értelemben az idekerülésed is 
eleve elrendelés volt, hiszen Fehér- 
váron találkozhattál Muck Ferivel is. 
Muck Ferivel itt ismerkedtem meg, 
illetve már találkoztunk a Postás-
nál, oda járt ő is az előkészítőre 
Tiborcz Ivánnal és Horváth Péterrel 
– aki elhagyta az országot, és ma 

már a nemzetközi dzsesszélet egyik 
meghatározó egyénisége. Ez volt 
az első Jazz GT, akikkel megnyer-
tünk számtalan amatőr fesztivált. 
A támogatónk az akkori Velinszky 
László Ifjúsági Ház volt. Mindhár-
munkat felvettek a dzsessztanszak-
ra, de aztán Péter, majd Iván is 
elment, és átalakult a zenekar. Jött 
Gadó Gábor, Schneitberger Ferenc 
és Szabó Feri, a dobos.
Ha már kimondtál három nevet, 
akkor tegyük hozzá a többit is: tenor 
szaxofonon Muck Feri játszott, Tiborcz 
Iván volt az alt szaxofonos, Horváth 
Péter zongorázott és te voltál a bőgős. 
De aztán a fővárosban folytatódott a 
pályád. Mi fogadott Pesten?
A feleségemet itt ismertem meg 
Székesfehérváron: bejött vásá-
rolni az antikváriumba. Először 
Velencéről jártam fel, aztán Pestre 
költöztünk albérletbe, majd később 
vettünk egy lakást. Nem volt rossz, 
hiszen már Pesten voltak azok a 
barátok, akikkel korábban a Jazz 
GT-ben is játszottam.
A nyolcvanas évek hozta meg a sikere-
ket, hiszen bekerültél a sztár- 
zenekarokba is: Martini Lajostól 
Veszely Ernőig jószerivel mindenkivel 
játszottál. Egyvalaki megmaradt, és az 
nem más, mint Pleszkán Frigyes.
Igen, vele haláláig dolgoztam, és 
mielőtt távozott volna 2011-ben, még 
csináltunk egy lemezt. Sokat dolgo-
zott külföldön, de amikor hazajött, 
mindig próbáltunk együtt koncertez-
ni. Egy filmet is csináltunk közösen. 
Nagyon jó barátom volt.
Mennyire volt áttörés a Budapest 
Ragtime Band megalakítása 1980-ban? 
Hiszen hazánkban csak ragtime-ot 
játszó zenekar akkor még nem volt.
A dzsessz elődje volt a ragtime, 
amit ma már be lehet rakni a tradi-
cionális dzsessz műfajába. Dzsesszt 
az amatőrök játszottak, akik jól 
érezték magukat, de nem ebből él-
tek. A Budapest Ragtime Band volt 
az első profi zenekar, amit remek 
zenészek alkottak, és nagyszerű 
hangszereléssel készültek a dalok 
is. Azzal a precizitással és alázat-
tal játszottuk ezt a műfajt, ami 
különleges volt a nagyvilágban is. 
Rengeteg helyen jártunk, alig volt 
olyan dzsesszklub, ahol ne léptünk 
volna fel. Eljutottunk még a berlini 
filharmóniába is, ami a klasszikus 
zene egyik ikonikus helye. Szá-
momra is kinyílt a világ.
1990-ben lettél a zenekar vezetője. 
Az eltelt idő alatt mennyit kellett 
változnod?
A rendszerváltás nagyon sok zene-
kar előtt megnyitotta a kapukat. A 
Budapest Ragtime Band ezt akkor 
nem érezte meg, hiszen már előtte 
is nagyon sok helyen zenéltünk, 
Amerikától kezdve bejártuk egész 
Európát. Az a minőség illetve az az 
érdekes zene, amit mi játszottunk, 
az nem változott.
Milyen mentalitású csapattagokat 
hívsz magad mellé?
Volt már olyan, hogy csalódtam, 
és ez nemcsak szakmai, hanem 
emberi kérdés is. Egy zenekarnak 
nagyon fontos, hogy jó emberek 
alkossák, nem elég, ha valaki csak 
jó zenész. Ilyen a mi utunk!
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Adj esélyt az éveidnek!
koVács szilVia

láTrányi VikTória

Hazánkban közel kétszázötvenezer ember él 
demenciával. Az érintettek száma a hozzá- 
tartozókkal együtt meghaladja az egymillió főt 
is, ami a teljes magyar lakosság tíz százalékát 
jelenti. Hétfőn, az Alzheimer-kór világnapján 
rendhagyó módon, de ismét megrendezték 
városunkban a figyelemfelhívó kampány- 
rendezvényt Adj esélyt az éveidnek! címmel.

Magyarország legnagyobb mobil 
diagnosztikai központja érkezett az 
Alba Plaza elé, amiben negyvenféle 
vizsgálat végezhető el. A legfon-
tosabb cél ezúttal a demencia, az 
Alzheimer-kór leggyakoribb formá-
jának megelőzése volt.
Minden harmadik másodpercben 
demenssé válik valaki a világban, 
évente tízmillióval növekszik a 
betegek száma. A Székesfehérvári 
Egyházmegye alapküldetése, hogy 
részt vegyen az idős betegek gon-
dozásában: „Azok az emberek, akik 
ebben a kórban szenvednek vagy ilyen 
betegségben szenvedő családtagjukkal 
élnek együtt, rászorulnak a támogatás-
ra. Az egyháznak fontos feladata, hogy 
segítse ezeket az embereket: megértő 
szeretettel a betegségben szenvedő 
felé és megértő segítséggel afelé, aki 
ilyen beteggel él. Ez sokszor nehéz 
próbatételt jelent mindenki számára!” 
– mondta el lapunknak Spányi 
Antal megyés püspök, a Katolikus 
Karitász elnöke.

Hagyományosan október a nők hónapja Székesfehér- 
váron. A megelőzésre és a szűrés fontosságára hívják fel 
ekkor évről évre a figyelmet. Idén október másodi-
kán kivilágítják a Városháza épületét, de ezúttal a 
hagyományos séta elmarad. A járványhelyzet miatt az 
eseményhez ezúttal online csatlakozhatnak az érdeklő-
dők, a támogatók. A programot este hét órától közvetítik 
élőben a közösségi oldalon.

„A járványhelyzet átírta a program forgató- 
könyvét, de most is szeretnénk mindenkit 
arra biztatni, hogy menjen el a szűrésre! Az 
emlőráknál klasszikus megelőzésről nem 
beszélhetünk, itt elsősorban a szűrés és az 
önvizsgálat a fontos! S bár a hagyományos 
sétát nem tudjuk idén megtartani, a közösségi 
oldalon figyelemmel kísérhetik az érdeklődők 
és csatlakozhatnak az eseményhez, amit este 
hét órától élőben közvetítünk a közösségi ol-
dalon. Ez alkalomból rózsaszín fénybe öltözik 
a Városháza épülete.” – fogalmazott Östör 
Annamária egészségügyi tanácsnok. 
Magyarországon évente több mint kétezer 
nő hal meg a betegségben úgy, hogy 
a diagnosztika lehetősége adott és az 
időben való felismerés életet menthet. A 
figyelemfelhívás így fontos az év minden 
napján: „Az Egészségfejlesztési Iroda közös-
ségi oldalán jövő héten minden nap készülünk 
hasznos ismertetőkkel, szakmai anyagokkal, 
és megjelennek majd a legfontosabb tudni- 
valók is. Ezek mind segíthetik a mellrák időben 
történő felismerését.” – mondta el lapunk-
nak Keresztury Lászlóné, a Székesfehér-
vári Egészségfejlesztési Iroda vezetője.

Megalakulásának negyvenötödik évfordulóját ünnepli az idei évben az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület Öreg- 
hegyi Klubja. A város legnagyobb, száztizenkét tagot számláló klubját Székesfehérvár polgármestere és a város 
nevében Östör Annamária, Deák Lajosné és Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselők köszöntötték és adták 
át közösen a polgármesteri elismerő oklevelet. A délutáni program az egykori összejöveteleket, kirándulásokat, 
barátokat megörökítő fényképek nézegetésével, jó hangulatú beszélgetéssel, visszaemlékezésekkel folytatódott.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu • 
Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 70 319 6909 • az e heti lapszáM szerkesztője: lászló-takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
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Romhányi professzorra emlékeztek Ötven éve az ápolói hivatásban

Negyvenöt éves az öreghegyi nyugdíjasklub

Az egykori tanítványok, a ma orvosai azon vannak, hogy Romhányi professzor szelleme tovább éljen

Az egykori diákok közül tizenöten tudtak eljönni a jeles alkalomra. Az Egészségügyi Szakiskola 
az ő idejükben még a Hiemer-házban működött, így itt nosztalgiáztak az ötven éve végzett 
ápolók. A Szent Imre-templomban hálaadó szentmisét celebráltak a tiszteletükre, majd közös 
ebéden is részt vettek.

Vakler lajos lászló-Takács kriszTina

A hagyományokhoz hűen a Bartók Béla téren 
találkoztak Romhányi György patológus pro-
fesszor emléktáblájánál a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem egykori kiváló tanárának tanítványai, 
a Szent György Kórház képviselői és a Fejér Me-
gyei Orvosi Kamara vezetői, hogy fejet hajtsanak 
és emlékezzenek a korszakos orvosra és tanítóra.

Gógl Árpád, Derényi Gábor, Than 
Zoltán, Solt István, Móricz Ist-
ván és Kovács Krisztián rótta le 
kegyeletét és idézte fel a legendás 
professzor emlékét. Gógl Árpád – 
egykori egészségügyi miniszter és 
tanítvány – foglalta össze mindazt, 
amit az egyetemi évek alatt és 

Különleges osztálytalálkozó volt a napokban Fehérváron: a néhai Egészségügyi Szakiskolában 
végzett ápolónők jöttek össze, akik pontosan fél évszázada választották e nemes hivatást. S bár az 
egykori osztályból néhányan elhagyták a pályát, vannak köztük olyanok, akik még ma is ápolóként 
dolgoznak.

A mellrák elleni küzdelem 
kerül a középpontba

Ahogy a program szakmai vezetője 
mondja: amit a szívünk és érrend-
szerünk egészségéért végzünk, az a 
demencia megelőzésében is óriási 
jelentőségű lehet. De más módon 
is tehetünk a betegség kialakulása 
ellen: „Ilyen például a fejsérülésektől 
való védekezés, és idetartozik az is, 
hogy ne hagyjuk abba a szellemi akti-
vitást! Nagyon fontos a testmozgás, a 
séta, a rendszeres fizikai erőkifejtés is. 
Mindezekre többféle módon igyekszik 
az INDA-program felhívni a figyelmet 
– többek között a családok számára ké-
szült tájékoztatókkal.” – hangsúlyozta 

a megnyitón Radnainé Egervári 
Ágnes.
A járványügyi védekezésben az idősek 
vannak kitéve a legnagyobb veszély-
nek, de ebben az időszakban az is 
fontos, hogy ne szoruljanak háttérbe 
az egyéb, őket érintő betegségek!” – ezt 
már Cser-Palkovics András pol-
gármester mondta, aki hozzátette: 
fel kell hívni a figyelmet egy adott 
betegségtípusra, a betegekkel való 
gondoskodás fontosságára, a másik 
oldalon pedig cselekedni kell, ami 
az Alzheimer-világnapon a megelő-
zést, a szűrőprogramot jelenti.

később gyógyító munkájukban 
hasznosíthattak professzoruk taní-
tásaiból: „Soha nem felejtjük el, és azt 
szeretnénk, hogy a mi tanítványaink 
se felejtsék el: Romhányi professzor 
nemcsak, hogy itt járt középiskolába, 
de Fejér megyéből származik. Minden 
évben szeptemberben emlékezünk rá, 
ápoljuk az emlékét és a gondolatait 
az orvoslásról. A gondolatai gyön-
gyök voltak, és ezeket a gyöngyöket 
ő nem tartotta meg magának, hanem 
szétosztotta: mindenki kapott egyet, 
amit aztán tovább csiszolhatott, majd 
továbbadhatott. Romhányi György 
iskolát teremtett, ami szerteágazó, és 
reméljük, hogy az utódgeneráció is 
magával viszi a szolgálat gondolatát.”

Fo
tó

: M
ol

ná
r A

rtú
r



8 2020.09.24.programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

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

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

Horoszkóp
szeptember 24. – szeptember 30.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét igencsak különleges lesz az Ön számára, 
mivel minden esélye meg van arra, hogy beleköl-
tözik a szívébe a szerelem! Szerelmi élete akkor is 
nagyon izgalmas lesz, ha új párja van, de akkor is, ha 
a meglévő párkapcsolatát mélyíti el. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezen a héten kedvesét egészen mélyrehatóan ismerheti meg, 
akár olyan oldalát is, amely eddig teljesen rejtve volt Ön előtt. 
Aki egyedülálló, közelebb kerülhet egy különleges személy-
hez, akivel nemrégiben találkozott először, és akiről nem is 
sejtette volna, hogy ilyen érzéseket mozgat meg Önben. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten nagyon sok pozitív változásra számíthat, 
ami a szerelmi életét illeti. Házasságában, tartós 
párkapcsolatában szinte az összes probléma meg-
oldódik, és azon nyomban meg is szűnik, ezáltal a 
kapcsolat jelentősen erősödik és mélyül. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A héten komoly megbecsülésben lesz része. 
Mindazt a kemény munkát, amit elvégzett, végre 
elismerik! A szeretet, ami Önben dominál, a leg-
jobbá teszi ezen a héten. Szó szerint a dicsőségben 
sütkérezhet!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ez a hét tökéletes alkalmakat kínál arra, hogy új 
szerelmi kapcsolatba kezdjen vagy sok időt töltsön 
a már meglévő partnerével. A hét folyamán kitűnő 
hangulatban lesz, hiszen a kötelék, amely Önök 
között van, sokkal erősebbé válik, mint valaha.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez a hét kiválóan alkalmas arra, hogy csapatban, 
egymással összefogva, együttműködve dolgozhas-
sanak a munkahelyén. Erre azért van szükség, mert 
a közös erőfeszítések sokkal jobb eredményeket 
hoznak, így tovább építheti karrierjét.

Múzeumi foglalkozás gyerekeknek, diákoknak
Megújult múzeumpedagógiai kínálattal 
várja látogatóit ez év őszétől a Szent István 
Király Múzeum. A Hetedhét Játékmúzeumban, 
Gorsiumban és a Fekete Sas Patikamúzeumban 
is színes, izgalmas foglalkozásokat kínálnak a 
gyermekeknek óvodáskortól középiskolás korig.

A különböző tanórák anyagához 
kapcsolódva élményszerűen, 
izgalmasan tanulhatnak a gyerekek 
történelmi helyszíneken, egyedülál-
ló alkotások között.
A Hetedhét Játékmúzeumban Egy 
nap a babaházban címmel óvodá-
sok számára kínálnak elfoglaltsá-
got, mely látássérült gyermekek 

 Múzeum számára is élvezhető. A Gorsium 
Régészeti Parkban a Lennél te is 
Caesar légiósa? című foglalkozáson 
testközelből vizsgálhatják meg a 
gyerekek a légionáriusok menet-
felszerelését, és számos érdekes, 
izgalmas kérdésre kaphatnak vá-
laszt. A Fűben-fában orvosság című 
sorozat keretében pedig a Fekete 
Sas Patikamúzeumban gyógy-
növényekkel ismerkedhetnek, 
bepillanthatnak a patikusmesterség 
rejtelmeibe, és latin feliratú fiókok-
ban kutakodhatnak az érdeklődő 
diákok. A múzeum teljes múzeum-
pedagógiai kínálatáról az intézmény 
honlapján tájékozódhatnak!

Közelebb a természethez!
Gyerek Ökoklubot indítanak a Sóstó-látogató- 
központban Kamarás Emesével. A kicsik és szü-
leik izgalmas természetközeli foglalkozásokon 
vehetnek részt.

Megtudhatják például, hogy miről 
dalol az őszi erdő, készíthetnek 
mesebeli lámpást, madáretetőt és 
hozzá madármenüt, illetve ötleteket 
kaphatnak ahhoz is, hogyan díszít-
sék fel otthonukat karácsonyra a 
természet kincseivel. A részvételhez 

 Természet regisztrációt kérnek a szervezők.
Szeptembertől decemberig havonta 
egy-egy alkalommal, mindig csü-
törtöki napokon, 17 órás kezdéssel 
jelentkezik a Gyerek Ökoklub a 
Sóstó Látogatóközpontban.

Lőrincz P. Gabriella az Igézőben
 Irodalom
Az Aegis Művészetért és Kultúráért 
Alapítvány szeptember 24-én, csü-
törtökön 18 óra 30-tól a Parnasszus 
kortárs apostolai című irodalmiest- 
sorozat következő rendezvényét 

szervezi meg az Igézőben. A vendég 
Lőrincz P. Gabriella lesz, aki többek 
között a Kárpátaljai Magyar Műve-
lődési Intézet irodalmi referense, 
kulturális szervezője, az Előretolt 
Helyőrség Íróakadémia oktatója.

Jön a Boeing, Boeing!
 Színház
A járványügyi rendelkezéseket figyelembe véve a Vö-
rösmarty Színház társulata újabb fába vágta fejszéjét.

Némi átszervezés után az évad 
egyik bemutatóját előrébb hozta a 
teátrum, így az olvasópróbával el-
kezdődött a Boeing, Boeing – leszál-
lás Párizsban című légies vígjáték 
feszített tempójú próbafolyamata. 

Marc Camoletti Guinness-rekorder 
művét a tervek szerint október 
10-én 19 órakor mutatják be a 
nagyszínpadon Bagó Bertalan rende-
zésében.
Szereposztás: Bernard – Sághy 
Tamás, Bertha – Varga Mária, Ro-
bert – Egyed Attila, Judith – Varga 
Lili, Janet – Kiss Diána Magdolna, 
Jacqueline – Ladányi Júlia.

Utcaszínház helyett tévéjáték október huszonharmadikán
Idén a járványhelyzet miatt elmarad október 23-án 
a hagyományos Városház téri utcaszínházi bemutató, 
helyette készül a Szemek című tévéjáték Matuz János 
forgatókönyve alapján. Ő lesz a darab rendezője is.

Az eredetileg a Városház téri színpadra 
tervezett Szemek című előadás elma-
rad, egy tévéjáték készül a darabból 
a Matuz János által írt forgatókönyv 
alapján. A forgatókönyvíró-rendező 
lapunknak elmondta, hogy a forgatás 
négy-öt napot vesz majd igénybe, 
ezután következik az utómunka, hogy 

 Ünnep aztán az ünnepre elkészüljön a mintegy 
ötvenperces tévéjáték, melynek opera- 
tőre a Fehérvár Televízió munkatársa, 
Preszter Elemér.
A történet most is 1956-ból fennmaradt 
dokumentumokra épül, és sok szállal kö-
tődik Fehérvárhoz. A darabban szereplő 
figurák közül többen is létező személyek, 
a forradalom fehérvári eseményeinek 
tragikus sorsú alakjai, akik három életkor-
ban is megjelennek az ünnepi tévéjáték-
ban: az általános iskolás korú gyerekek 
mellett a Kodolányi középiskolásai és 
felnőtt színészek is játszanak majd benne.
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Szeptember 24.: A mesés természet
Október 22.: Lámpások délutánja
November 26.: Madárbisztró téli módra
December 10.: Natúr karácsony
További részletek: sostoszekesfehervar.hu

A Kodolányi János Gimnázium hetedikes és nyolcadikos diákjai is szereplők lesznek abban 
a tévéjátékban, mely az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára készül
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezen a héten Ön rendkívül megalapozott, megíté-
lései határozottak, amelynek köszönhetően olyan 
hatékony döntéseket fog meghozni, melyek mind 
a szakmai, mind pedig a magánéletére pozitív 
hatással lesznek. Bízzon a megérzéseiben!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Számos lehetőség kerül az útjába ezen a héten, jelentős 
kapcsolatokat alakíthat ki másokkal. Sok-sok mozgás, 
utazás, ingázás, szabadidős élmény vár Önre, így ha 
útkereső, minden esélye megvan rá, hogy rátalál saját 
útjára! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten sokkal közelebb kerül a párjához, olyan érzé-
sek kerülnek felszínre, amelyek közelebb hozzák Önöket 
egymáshoz, hiszen némelyik úgy tör fel, mint egyfajta val-
lomás. Amennyiben Önnek jelenleg nincs párja, minden 
esélye megvan rá, hogy megízlelhesse a szerelem ízét! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A hét jelentős javulást hoz a házasságban és a tartós párkap-
csolatban élők számára, ugyanis az együtt töltött minőségi 
idő és a boldog pillanatok valóban bearanyozzák a napjaikat. 
Amennyiben Ön elvált vagy egyedülálló, találkozhat valaki-
vel, akivel egy ismerősén keresztül ismerkedik meg. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Remek időszak ez az emberi kapcsolatok ápolására. 
A hét energiát, pozitivitást, bátorságot hoz magával, 
ami hozzásegíti ahhoz, hogy valami újba kezdjen 
vagy felelevenítsen valamit, ami a hétköznapi sür-
gés-forgás közepette elveszett. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha az utóbbi időben a szerelmi életében problémák 
adódtak, akkor bizony számíthat arra, hogy a hét 
vége felé minden rendeződni fog. Az egyedülállók 
számos bókot, udvarias javaslatot zsebelhetnek be, és 
egyáltalán nem érdemes visszafogni magukat!  

Mozinet filmnapok a Barátságban

Idén a járvány miatt sok film nemzetközi bemu-
tatóját elhalasztották, de az október 22. és 25. 
között megrendezendő X. Mozinet Filmnapok vá-
logatásába így is premier előtti filmek kerültek:

Október 22., csütörtök
17.30: Sarlatán
20 óra: DAU. Natasha

Október 23., péntek
18 óra: A beszéd
20 óra: Amíg tart a nyár

Október 24., szombat
16 óra: Gunda
18 óra: Sweat
20 óra: Berlin, Alexanderplatz

Október 25., vasárnap
11 óra: A beszéd
A Mozinet Filmnapok fehérvári 
vetítéseire már válthatók jegyek a 
baratsagmozi.hu oldalon.

 Mozi

Demencia információs órák

Szeptember 24-én, csütörtökön 16 
órakor a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban újabb állomásá-
hoz érkezik a DIÓ, azaz a Demencia 
Információs Órák a Katolikus Szere-
tetszolgálat szervezésében. A teríté-
ken ezúttal a jogi kérdések lesznek. 
A kezdeményezés alapüzenete: van 
segítség! Közvetlen célcsoportjai 
mindazok, akik otthonukban ápol-
nak demenciával élő családtagot.

 Egészség

 
A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 26-tól október 2-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

    

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

2020. 9. 27. Vasárnap 2020. 9. 28 Hétfő 2020. 9. 29. Kedd 2020. 9. 30. szerda 2020. 10. 1. CsütörtöK

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

09.10 Vendég Egey Tímea és 
Fischer Imre mediációs 
szakemberek

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin 

Vendég:	Németh	László
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 WeLovethe90s	Vendég:	

Németh Zoltán
17.10	 Női	vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2020. 10. 2. pénteK

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási 
lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről.	

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

09.00 Kedvencek percei 
Vendég:	Dr.	Paál	Csaba

10.00 Mesterségem 
címere Vendég: Dr. 
Vöröss Ferencné

11.00 Önvédelem napjainkban 
Vendég:	Rétlaki	Gábor

12.00 Virágos hangulatban 
Vendég: Winkler Kriszti

13.00 Ügyvédi tanácsok 
Vendég: Dr. 
Berzeviczy	Gábor	

14.10 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 
Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

14.30 Enthroners Vendég: 
Pál Tibor Kornél

15:10	 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.00 Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.00 Filmkocka Vendég: 
Kalmár Ádám

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08.30 Programajánló
09.10 Természetesen 

egészségesen Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10	 Gazdit	keresünk	az	ASKA	
menhelyén	élő	kutyáknak	
Vendég: Molnár Tamásné, 
Szabóné	Molnár	Tamara,	
Persoczki	Gábor

11.10 Ez itt az én hazám 
Vendég:	Oláh	László,	
Dr.	Négyesi	Lajos

11.35 Madárvilág Vendég: 
Dr. Berkényi Tamás

12.10	 Családőrzők	Vendég:	
Fekete-Cseri	Zsuzsanna,	
Pap	Csilla,	Tornyai	Gábor

13.05 A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig Vendég: 
Kiss	György

16.10	 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2020. 9. 26. szOMBat

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10	 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	
napi aktualitások 
szórakoztató formában, 
helyi	szakértők,	szak-

 emberek részvételével 
	 Műsorvezető:		

Bokányi Zsolt 
10.10 Útravaló
11.10 Ingatlanpiac Vendég: 

Bedő	Gyula
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber	László
14.10 Divatmagazin Vendég: 

Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10 Nyelvstúdió Vendég: 

Makói-Tóth Annamária
17.10 Pénzügyi percek 

Vendég:	Potolák	Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

10.10 Útravaló
11.10	 Kézműveink
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Autó, motor, 

sport Vendég: 
Debreczeni Dávid

15.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty 

kocka Vendég: 
Gombaszögi	Attila

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10 Egészségszerda
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

10.10 Útravaló
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály	Gyula
14.10 Hangvilla Vendég: 

Esze Tamás
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 Szuvenír	Vendég:	

Grósz	Pálma
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

09.10 Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

10.10 Útravaló
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 A Városgondnokság 

műsora
14.10 Az orvos válaszol 

Vendég: Dr. Bráth Endre
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10 Herbárius Vendég: 

Lencsés	Rita
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos
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Egyre többen pattannak bringára Fejér megyében is

ring júlia, szabó petra

A járványhelyzetnek minden nehézség 
ellenére van pozitív hozadéka is: egyre többen 
kerékpároznak, és sporttevékenységükhöz jóval 
többször választják az úgynevezett tóköröket, 
legyen az a Balatont, a Fertő-, a Tisza- vagy a 
Velencei-tavat körbeölelő kerékpárút.

A kerékpáros-számlálások 
eredményei alapján biztosan 
kijelenthető, hogy az idei évben 
aktívabbak voltunk két keréken, 
mint valaha, hiszen soha ennyi-
en nem választották korábban a 
kerékpározást, mint aktív turisz-
tikai formát – áll a Magyar Közút 
közleményében.
Ezt kézi illetve gépi számlálás segít-
ségével állapították meg. A számlá-
lásokat a nagy tavaink körül, azaz a 
Fertő-tó, a Tisza-tó, a Velencei-tó és 
a Balaton körül is elvégezték, mint 
eddig minden nyáron.
A növekedés mértéke már a tavalyi 
évvel összehasonlítva is meghök-
kentő: a Velencei-tavon, a Balaton-
nál és a Tisza-tavon is a kerékpáro-
sok számának megkétszereződését 
regisztrálták.
Elmondható, hogy a négy nagy 
tavunk legnagyobb nyertese a 
Velencei-tó, ahol megduplázódott 
idén a kerékpáros turisták száma, 
valószínűleg a kisgyerekes csalá-
dok számára is könnyen teljesít-
hető körtúra lehetősége okán, de 
hasonló eredményekkel büszkél-
kedhet a Tisza-tó és a Balaton is. A 
magyar tengernél végzett számlálás 
eredménye nyolcvanöt százalékos 
növekedést mutat.
A Velencei-tó körül három helyen 
is találkozhatnak a kerékpárosok 
mérőeszközökkel: Dinnyésen, 
Pákozdon illetve Velencén méri a 
Magyar Közút a kerékpáros-forgal-
mat műszerek segítségével.
Az automatikus mérőállomások 
egész évben dolgoznak és szolgál-
tatják az adatokat. Ezeket egészítik 
ki a nyári csúcsidőszak három 
hónapjában végzett kézi számlálás 
adataival. Így kapnak teljes képet a 
szakemberek a forgalom összetéte-
léről illetve nagyságáról.
„A Velencei-tó körüli kerékpárutat 
naponta körülbelül hatszáz-hatszáz- 
ötven kerékpáros használja, de egy 

A Velencei-tónál megkétszereződött a biciklisek száma

JSI Autó Kft.  
Székesfehérvár, Új Csóri út 19. 
06-22/511-200   jsi@jsi.hu 
 

Téli abroncsok széles választéka várja Önt. 
Az ajánlat érvényes 2020.09.17-12.31-ig, ezen belül a készlet erejéig. 

Abroncs méret 

155/70 R13 11.557 Ft 11.466 Ft 20.945 Ft 

165/70 R14 13.135 Ft 14.100 Ft 22.473 Ft 

175/65 R14 13.031 Ft 13.965 Ft 21.434 Ft 

195/65 R15 14.672 Ft 14.959 Ft 21.281 Ft 

205/55 R16 16.734 Ft 22.200 Ft 31.009 Ft 

225/45 R17 22.728 Ft 30.439 Ft 43.834 Ft 
8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 

(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)
Tel/Fax: 06-22/313-167 

Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

nyári hétvégén ez a szám felmegy 
napi ezerkétszáz-ezerötszázra is, ami 
igen nagy és jelentős biciklisforgalmat 
jelent.” – ismertette az adatokat 
Molnár István, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazga-
tóságának igazgatója.

Általános tendencia, hogy évről 
évre nő a kerékpáros-forgalom a 
tó környékén. A mostani járvány-
helyzetben még jobban felérté-
kelődött az egészséges életmód, 
emellett a hazai turisztikai célpon-
tok látogatása, de nem elhanyagol-

ható tényező a kerékpáros- 
infrastruktúra folyamatos fejlesz-
tése sem. A szakemberek háló-
zatokban gondolkodnak, melyek 
célja a biztonságos tekerés mellett 
az adott régió természeti értékei-
nek bemutatása.





13Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Kétszáz fellépő minden zenei műfajból

A hazai könnyűzenei ipar támogatására indított 
koncertsorozat, a Raktárkoncert felvételei már 
augusztus közepe óta zajlanak. A közönség 
szeptember 21-étől már teljes egészében 
láthatja a digitálisan közvetített rendezvény- 
sorozatot. A projektet koordináló Lounge Group-
nál hatalmas apparátus dolgozik azon, hogy a 
projekt bevonuljon minden idők leggrandiózu-
sabb magyarországi koncertjeinek csarnokába.

A különleges, raktárépületekben 
készült felvételeken közel kétszáz 
előadó áll színpadra, köztük zenei 
legendák, fesztiválzenekarok és 
a mulatós zene jeles képviselői, 
egyenként negyvenöt perces 
koncertet adva. A bulik helyszíni 
közönség nélkül zajlanak, kizárólag 
a technikai személyzet jelenlétében 
rögzítik az előadásokat.
A Raktárkoncertek megvalósítá-
sában a Lounge Group szakértői 
a kezdetektől fogva jelen voltak, 
hiszen egy ilyen eseménysorozat 
rendkívüli figyelmet követel és még 
több előkészítést. De persze egy 
ilyen léptékű produkcióhoz hatal-
mas zenei, technikai és műsor-
szóró stábra van szükség. A techni-
kai támogatást és közvetítést az An-
tenna Hungária Zrt. bonyolítja le 
megannyi, a magyar könnyűzenei 
iparágban ismert szakmai stábbal.
A Raktárkoncerttel kapcsolatban 
szinte mindenki egyetért azzal, 
hogy a hazai könnyűzenei paletta 

Útjára indult a Raktárkoncert-sorozat!
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A doni halálbánya

Gula Miklósé a Pesovár Ferenc-díj

Baranyi Krisztina, Medvigy Endre és Bobory Zoltán a könyvbemutatón

A Pesovár-díjat 2020-ban Gula Miklós vehette át, akinek tanítói, nevelői munkája harminc éve 
Sárszentágotán kezdőtött. Tanított Polgárdiban, Székesfehérváron és az Alba Regia Táncegyüt-
tes utánpótlás-csoportjaiban, ahol több mint másfél évtizedig oktatott. Gula Miklós rendsze-
resen tart táncházakat vidéken, de a fehérvári Táncházban is megmutatja a figurát a táncolni 
vágyóknak. A hagyományok tiszteletének és ápolásának szeretetét átadva néprajzi táborokat 
szervez 1993 óta Bodakajtoron. Megálmodta és elindította a Mezőföld virágai szólótáncver-
senyt azzal a céllal, hogy a különböző kisebb tánccsoportokban pallérozódó megyei fiatalok is 
megmutatkozhassanak szólóban vagy páros táncokban.

A koncertek már elérhetők a raktarkoncert.hu 
oldalon

Vakler lajos

A Vörösmarty Társaság és a Vörösmarty Könyv-
tár összefogásával, Bobory Zoltán moderálá-
sával mutatták be az olvasóknak Kádár Lajos A 
doni halálbánya című kötetét.

A szerző első világháborús nap-
lója 1936-ban jelent meg először 
az Athenaeum Kiadónál Móricz 
Zsigmond erkölcsi támogatásával 
és Zilahy Lajos elismerő előszavá-
val. Medvigy Endre, aki irodalom-
kutatóként, szerkesztőként jegyzi a 
kötetet, kiemelte, hogy az első-
könyves szerző műve hiányt pótol, 
mert az első világháborús vissza-
tekintések, naplók szerzői kivétel 
nélkül a polgárságból, a közép- 
osztályból kerültek ki. Kádár Lajos 
harctéri naplójának megjelenéséig 

nem volt könyv, amely a világégést 
alulnézetből, a szegényparaszt ba-
kák szemszögéből ábrázolta volna. 
Az Időjel Kiadó gondozásában 
megjelent kötet nemcsak szocioló-
giai, társadalomtudományi szem-
pontból fontos, mint a magyar múlt 
elveszett, így meg nem ismerhető 
része, hanem mint irodalmi mű is 
elsőrangú.
Móricz Zsigmond az 1936. decem-
ber 6-i Pesti Naplóban megjelent A 
magyar hadifogoly című recenziójá-
ban erősítette meg a napló értékét 
és egyediségét: „A tömérdek szellemi 
foglalkozású ember vallomása után 
megjelenik itt egy tősgyökeres paraszt 
baka. Nyolcszázezer földmíves magyar 
szenvedett a hadifogságban, ez az egy 
fiú egymaga közli a típust.” – fogal-
mazott ajánlásában a nagy író.

sokszínűségét új, online platformon 
bemutató megoldás egyedi a maga 
nemében, és várhatóan a zenerajon-
góknak is különleges élményt nyújt 
majd. Noha világszerte kísérletez-
nek hasonló megoldásokkal, az 
innovatív magyarországi módszer 
egyszerre képes a zeneipar támo-
gatására és a rajongók járványhely-
zet-kompatibilis szórakoztatására.

A fellépőkről készült fotók, 
videók, exkluzív tartalmak és 
a sztárok folyamatosan bővü-
lő listája a raktarkoncert.hu 
oldalon és a produkció hivatalos 
Facebook- és Instagram-oldalán  
tekinthetők meg.
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Az Ősz utca a 1930-as években

Egy humoros képeslap a fehérvári éjszakai életről

Az örömlányok mozgását szabályozták. Nem mehettek például közparkokba.

kurucz tünde

Eltakart ablakú piros lámpás házak, a közeli 
kávéházakban, kocsmákban kacérkodó hölgyek 
– Fehérváron 1868 és 1945 között legális volt 
a prostitúció. A bordélyházak közül több a 
belvároshoz és a laktanyákhoz közel, a mai Ősz 
utca környékén működött.

Ma már el sem tudjuk képzelni, 
hogyan működött a fehérvári 
vigalmi negyed, mert ez nem az a 
téma, amit megőriznek a családi 
legendáriumok. Legfeljebb néha, 
teljesen véletlenül kerül szóba, ak-
kor is csak futólag, tőmondatokban 
elintézve.
Én is csak teljesen véletlenül tud-
tam meg egy családi ebéden, hogy 
egy jó érzésű családapa az ötvenes 
években arra kérte a gyerekeit: 
kerüljék el az Ősz utca környékét, 
mert nem nekik való hely.
A történeti hűséghez hozzátartozik, 
hogy addigra a hölgyek már nem 
űzhették hivatalosan a legősibb 
mesterséget, de az kétségtelen, 

Az elveszett piros lámpás negyed nyomában

Fülledt fehérvári utcák
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hogy 1945 előtt Fehérváron több 
bordélyház is ezen a környéken 
működött.
A témával részletesen Csurgai 
Horváth József, a Városi Levél-
tár igazgatója foglalkozott. Egy 
tanulmányt is írt róla Fehérvár és a 
prostitúció – Fehérvár piros lámpás 
századai címmel, melyből kiderül, 
hogy sok századnyi tiltás után vá-
rosunkban 1868-ban szabályozták a 
kérdéskört.
„Csupán annyit tudunk, hogy a 
szabályozás nemcsak a kéjhölgyek-
re, hanem a kéjhölgytartókra is 
vonatkozott. Utóbbiakat havi díj 
fizetésére kötelezték. Az összeget 
feltehetően a forgalom után hatá-
rozták meg, hiszen a frekventáltabb 
Lövő utcai (a mai Ősz utca környé-
ke – a szerk.) intézménynek 20, a 

Bébicz utcainak 10, az alsó- 
városinak 5 forintot kellett fizet-
nie.” – olvasható a tanulmányban.
Ebben az időszakban a bordélyház 
üzemeltetése jogi szempontból 
olyan polgári foglalkozásnak szá-
mított, mint a kereskedő. Nyitási 
engedélyt kellett kérniük, szigorú 
előírásoknak kellett megfelelniük 
– például vas- vagy fatáblát kellett 
az ablakok elé tenniük – rendsze-
resen ellenőrizték őket és adót is 
fizettek.
A bordélyházakban hivatalosan 
nem mérhettek italt, tilos volt a 
zene, de ez nem jelentett megold-
hatatlan gondot. Az örömlányok 
évszaktól függően este nyolc vagy 
kilenc után a környező vendéglők-
ben, kocsmákban megjelenhettek, 
és bővíthették ügyfélkörüket.

A Lövő utcaiak is folyamatosan 
azért küzdöttek, hogy felszámolják 
az ottani intézetet, sőt még a fehér-
váriak körében rossz hírű utcanevet 
is meg akarták változtatni Sugárra, 
majd Lililomra. Egyik esetben sem 
jártak sikerrel, minden maradt a 
régiben.
A prostitúció a tiltakozások elle-
nére virágzott a városban. Sorra 
nyíltak a piros lámpás házak. A 
Lövő utca és a Könyök köz sarkán 
Stefanits Józsefné külön erre a célra 
tervezett házat építtetett. A Gyü-
mölcs utcában pedig a fehérvári 
Botos Katalin nyitott piros lámpás 
házat.

Kéjnők a háborús időkben

A tanulmányban szerepel, hogy 
a századforduló környékén a 
magánszállásokon férfiakat fogadó 
hölgyek ügye is előtérbe került. 
Magánzó prostituáltak az akkori 
városkapitány szerint nem voltak 
Fehérváron, mert az öt intézet és a 
negyven kéjnő „kielégítette a városi 
polgárság és az itt állomásozó kato-
naság igényeit.”
Minden tiltakozás ellenére azért az 
I. világháború utáni román meg-
szálláskor nem volt rossz dolog, 
hogy a városban működtek piros-
lámpás házak. A román tisztek 
hírhedtek voltak kicsapongásaikról. 
Egyik este a Magyar Királyban 
vacsoráztak, amikor az est hevében 
azt követelték a fehérvári rendőrök-
től, hogy hozzanak nekik hölgye-
ket, mert különben a lányokat, 
asszonyokat fogdossák végig.
A rendőrkapitány gyorsan megol-
dotta a kérdést: felkereste az egyik 
bordélyt, és hozta is a kéjnőket, 
akik, ha közvetetten is, de meg-
mentették a fehérvári lányokat, 
asszonyokat.

A lakók nem szerették, de igény 
volt rá

A levéltári iratok arról tanús-
kodnak, hogy a fehérváriak nem 
repestek az örömtől, ha az utcájuk-
ban „kéjelde” nyílt, amelynek nem 
egyszer hangot is adtak.
1872-ben a Sóhaj utcaiak meg akar-
ták szüntetni az utcában működő 
bordélyt. A törvényhatósági tanács 
tárgyalta is az ügyet, és a kérdés 
rendezését diplomatikusan a város-
kapitány hatáskörébe osztotta.
A frissen hivatalba lépő fiatal 
Havranek József intézkedéseit nem 
ismerjük, de annyi bizonyos, hogy 
érdemben semmit sem változott a 
helyzet – olvasható a tanulmány-
ban.
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A jubileumi eseményen résztvevő utánpótlást elnézve a fehérvári rögbi jövője is lehet a múlthoz hasonlóan eredményes

Érett korba lépett a fehérvári rögbi
soMos Máté

Utánpótlás női bajnoki mérkőzések, utánpótlás 
fiúk jubileumi mérkőzései, öregfiúk meccse és 
sok-sok visszaemlékezés volt a múlt hétvégén, 
amikor harmincötödik születésnapját ünnepelte 
a Fehérvári Rugby Club.

„Köszönet és hála Gyolcsos Ferenc 
úrnak a fehérvári rögbi megalapí-
tásáért és felemelkedéséért végzett 
áldozatos munkájáért a Fehérvári 
Rugby Club megalakulásának har-
mincötödik évfordulóján.” – mond-
ta Kiss Antal, a Magyar Rögbi- 
szövetség elnöke, miközben 
díszoklevelet adott át a veterán 
sportszervezőnek.
Kiss Antal egyébként még csak 
ötéves volt, amikor a fehérvá-
ri pályán sportolni kezdett. A 
mai napig nosztalgikus emlékei 
vannak a Köfém-sportpályáról. 
Szerinte a magyar rögbi életében 
városunknak megkerülhetetlen 
szerepe van: „Az egyik elsők között 
volt Székesfehérvár, hiszen a város 
a nyolcvanas évek közepétől már 
azt a küldetést vállalta, hogy ezt a 
sportágat népszerűsíti. Ez olyannyi-
ra jól sikerült, hogy Gyolcsos Feri 
és csapata nélkül nem lenne magyar 
rögbi, hiszen a Köfém-pálya is egy 
olyan vidéki fellegvár, mint a sóstói 
stadion.” – mondta Kiss Antal.
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Legyen teljes szezon! Még nincs minden a helyén

A miskolciak ellen jól ment a góllövés, reméljük, az Ice-ligában is így lesz! A fehérvári lányok csütörtökön Balatonbogláron javíthatnak!

soMos zoltán kaiser taMás

Szeptember huszonötödikén kezdődik az 
osztrák bázisú jégkorongbajnokság, melynek 
mezőnyében ismét ott van a Hydro Fehérvár 
AV19. Jó esetben most arról beszélnénk, milyen 
remek szezon várhat a fehérváriakra, de még ők 
maguk is azt mondják, most az a legfontosabb, 
hogy egyáltalán le lehessen játszani minden 
meccset!

A Fehérvári Titánoknál felbukkanó 
koronavírus már hozott karantént 
a hokisoknál, de a külön készülő 
első csapatot nem érintette. Múlt 
pénteken egy fertőtlenítés utáni 
teszt megint kimutatott pozitív 
eseteket, ezúttal a csarnok személy-

Vasárnap újabb vereséget szenvedett az Alba 
Fehérvár KC: ezúttal a Mosonmagyaróvár tudott 
győzni a Köfém Sportcsarnokban.

Optimistán várták az Alba Fehér-
vár játékosai a női kézilabda-baj-
nokság ötödik fordulóját. A soros 
ellenfél a Mosonmagyaróvár volt, 
mely ellen hazai pályán az elmúlt 
két évben tétmeccsen mindig 
győzni tudtak Deli Rita lányai. 
Csapata ezúttal sem kezdett 
rosszul: az első félidőben volt, 
hogy hárommal is vezettek Temes 
Bernadették, az óváriak azonban a 
szünet előtt fordítottak, és egy- 
gólos előnnyel mehettek pihenni.

A Fehérvári Rugby Club történe-
tét bemutató könyv már készülő-
ben, melyben emléket állítanak 
annak a számtalan bajnoki és 
kupaéremnek férfi és női vona-
lon, amelyet az elmúlt harmincöt 
évben szereztek a versenyzők. 
De ami ennél is fontosabb, hogy 
fantasztikus közösség kovácsoló-
dott össze a klub körül!
„Szülők, barátok, segítők vannak 

körülöttünk, ezért tudott fejlődni a 
rögbi. És ha nehézségeink is támad-
tak, akkor mindig jött a segítség.” 
– foglalta össze a klubalapító, 
Gyolcsos Ferenc.
És persze nemcsak a segítőknek, 
hanem a sportolásra vágyó gyere-
kek számára is az a legfontosabb, 
hogy jól érezzék magukat. A 
további tervek megvalósításához 
az önkormányzat is ad segítséget. 

Mészáros Attila alpolgármester 
így méltatta Gyolcsos Ferencet 
és munkáját: „Bízom benne, hogy 
még hosszú évekig tudja vinni ezt 
a csapatot, hiszen fontos, hogy a 
személyisége itt legyen a rögbisek 
között! Reméljük, hogy amikor a 
járvány után újraindul az élet, a 
város is tud majd egy kicsit segíteni, 
hogy még jobb helyszínen tudjanak 
készülni és versenyezni a fiatalok!”

zeténél, de itt sem kellett játékost 
„kivonni a forgalomból”. Olyannyi-
ra, hogy aznap edzőmeccsen 8-5-re 
legyőzte a Volán a Miskolcot, nézők 
előtt. De ebből is látszik: a mai 
legnagyobb fenyegetés ott lebeg a 
fehérváriak feje fölött. Éppen ezért 
mondta Gál Péter Pál klubelnök, 
hogy bár remekül erősítettek és le-
hetnének szép reményeik, most az 
a prioritás, hogy egyáltalán legyen 
teljes szezon!
Az utazási könnyítések kérése 
legalább olyan fontos, mint a 
felkészülés volt. A csapat Graz-
ban kezd pénteken, majd október 
2-án játssza első hazai meccsét, a 
Klagenfurt ellen.

A fordulás után a vendégek 
sokkal jobban védekeztek, és 
Herczeg kapus is remek védése-
ket mutatott be. Ez el is bizony-
talanította a fehérvári lövőket, 
így a hajrára olyan előnnyel 
érkeztek a vendégek, hogy nem 
volt kérdés Tilingerék győzelme: 
végül 31-27-nél érte a dudaszó a 
csapatokat.
A játék képe alapján a fehérvári-
ak jövője egyáltalán nem kilátás-
talan, egy-két mozaikdarabnak 
kell még a helyére kerülnie elöl és 
hátul is ahhoz, hogy jöjjenek az 
eredmények. Ebből csütörtökön, a 
Boglári Akadémia-SZISE otthoná-
ban a remények szerint látszik is 
már valami!
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A Fehérvár Televízió műsora szeptember 26-tól október 2-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 

2020. 9. 26. SZOMBAT 2020. 9. 27. VASárnAp 2020. 9. 28. Hétfő 2020. 9. 29. Kedd 2020. 9. 30. SZerdA 2020. 10. 1. CSüTörTöK

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

07:25 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

11:00	 Felsőfokon	–	
szakképzési magazin

11:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla.	Vendég:	Szabados	
György történész

12:00 Hitünk és életünk – ismétlés 
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:30 Almásy Aladár-portré 
16:25 Balázsi Károly-portré 
16:40 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések – 

Önkormányzati választások 
Székesfehérvár	1990

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek: Balsay István 
és Golubeff Róbert

18:30 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora

19:00	 Híradó	–	ismétlés
19:20	 Együtt	magazin	–	ismétlés
19:50	 Hírek	–	ismétlés
19:55	 Fehérvári	beszélgetések	

– Önkormányzati 
választások	Székesfehérvár	
1990	–	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek: Balsay István 
és Golubeff Róbert

20:25 Természet- és 
környezetvédelmi	filmnapok:	
Erdélyi	filmalkotók

20:45 Nagyvárosi vadon – 
dokumentumfilm	

21:15 Alba Fehérvár KC – Kisvárda 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:35 Híradó – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:25 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– Önkormányzati 
választások	Székesfehérvár	
1990	–	ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos	
Vendégek: Balsay István 
és Golubeff Róbert

12:00 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora	–	ismétlés	

12:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:20 E kávéházi szegleten – 
válogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

15:45	 Benkő	Imre-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések – 

Önkormányzati választások 
Székesfehérvár	1990

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Gaál György

18:30 Honvéd7 
19:00	 Híradó	–	ismétlés
19:20	 Fehérvári	beszélgetések	

– Önkormányzati 
választások	Székesfehérvár	
1990	–	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Gaál György

19:45	 Paletta	–	kulturális	magazin
20:15 Mesevarázs – Benedek 

Elek: A tizenkét varjú
20:30 Hírek – ismétlés
20:35 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Természet- és 

környezetvédelmi	filmnapok:	
Plus 0,1 fok! – klímavédelem

21:20	 Aqvital	FC	–	Győri	ETO	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:00 Híradó – ismétlés
23:20 Képes hírek

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

07:25 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– Önkormányzati 
választások	Székesfehérvár	
1990	–	ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Gaál György

12:00 Honvéd7 – ismétlés 
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:10 Farmerzseb – 
ifjúsági magazin 

15:40	 Benkő	Samu-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
17:00 Híradó
	17:20	 Családőrzők	–	családi	

magazin 15. rész
17:50 Hírek 
17:55 Makkai Ádám-portré
19:00	 Híradó	–	ismétlés
19:20	 Családőrzők	15.	

rész – ismétlés 
19:50	 Hírek	
19:55	 Természet-	és	

környezetvédelmi	filmnapok:	
Szemet-szemét

20:20 Üzenet a palackban – 
dokumentumfilm	

21:15 Híradó – ismétlés
21:35 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

07:25 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

11:00	 Családőrzők	15.	
rész – ismétlés 

11:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:00	 Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában 13. rész 

16:45 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Heti hírmagazin 
18:25	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor
19:00	 Híradó	–	ismétlés
19:20	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
19:50	 Hírek	–	ismétlés
19:55	 Heti	hírmagazin	–	ismétlés	
20:25	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor	–	ismétlés
21:00	 A	szennyezés	művészete	

–	dokumentumfim	
21:05 A szépség – animációs 

fim	(12)
21:10	 Szívvel	hittel	–	Fülöp	

Zoltán portré
21:45 Híradó – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész 

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

07:25 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Heti hírmagazin – ismétlés 
12:00	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor	–	ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:15 E kávéházi szegleten – 
válogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

15:45 Bogdán László-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai – Búrtelep, 

Vasút vidéke, Tóváros   
19:00	 Híradó	–	ismétlés
19:20	 Agrárinfó	–	ismétlés
19:50	 Hírek	–	ismétlés
19:55	 Városrészek	titkai	–	Búrtelep,	

Vasút vidéke, Tóváros  
21:00 Természet- és 

környezetvédelmi	filmnapok:	
Fesztivál-összefoglaló

21:15	 A	szőke	tó	–	
dokumentumfilm	

22:50 Híradó – ismétlés
23:10 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 28. 21:15 Alba Fehérvár KC – Kisvárda kézilabda-mérkőzés

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

07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés 
07:45 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:40	 Együtt	magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Cseke J. 
Szabolcs	író,	költő

10:40 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora	–	ismétlés	

11:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	
Vendég: Zsabka Attila, a 
Székesfehérvári	Kríziskezelő	
Központ	vezetője

11:40 Paletta – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00	 Köztér	Extra	–	Közgyűlés	

után – ismétlés
	 Műsorvezető.	Látrányi	

Viktória. Vendégek: Molnár 
Tamás	frakcióvezető	(Fidesz)	
és Ráczné Földi Judit 
frakcióvezető	(fehérvári	
ellenzéki	összefogás)

 13:35 Válogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából 

14:35 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés 
15:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ: London, Prága
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég:	Szilvási-Grund	
Helga igazgató, Gárdonyi 
Géza	Művelődési	Ház

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00		 Hírek	–	ismétlés
19:05	 Felsőfokon	–	szakképzési	

magazin
19:35	 Természet-	és	

környezetvédelmi 
filmnapok:	Rangerek

 Beszélgetés Magos Gábor 
természetvédelmi-

	 őrszolgálat-vezetővell
19:55	 Kamcsatkai	barnamedvék	

–	Kezdődik	az	élet
20:45 Darumadár fenn az égen 

–	dokumentumfilm	
21:15 Hírek – ismétlés
21:20 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Hírek ismétlése

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

07:45 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég:	Szilvási-Grund	
Helga igazgató, Gárdonyi 
Géza	Művelődési	Ház

10:35	 Próbaterem	–	könnyűzenei	
magazinműsor	–	ismétlés	

11:05 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: Cseke 
J.	Szabolcs	író,	költő

11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla. Vendég: Zsabka 
Attila,	a	Székesfehérvári	
Kríziskezelő	Központ	vezetője

12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés 
13:20	 Családőrzők	14.	

rész – ismétlés 
13:50 Agrárinfó – ismétlés 
14:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés  
15:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla.	Vendég:	Szabados	
György történész

18:25	 Szívvel	–	hittel
 Fülöp Zoltán, a Csíkszeredai 

Csíki Játékszín Jászai 
Mari-díjas	színművésze	vall	
alkotói mindennapjairól, 
múltról,	jelenről,	jövőről

19:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
19:20	 Hitünk	és	életünk	–	ismétlés
19:50	 Természet-	és	

környezetvédelmi	filmnapok:	
Denaturált Afrika

 Beszélgetés Bárány 
Róbert	rendezővel

20:10	 Szolgalelkű	óriások	
– Az elefántok és a 
turizmus kapcsolata

21:00 A hét hírei – ismétlés
21:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése


