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Bővül a kerékpárút-hálózat
Bácskai GerGely

Választókerületi programok

További nyolc autóbusszal gazdagodik a város 
helyi tömegközlekedése, kezdődik az egykori 
Köztársaság mozi teljes felújítása és további 
tizennégy kilométernyi kerékpárút épül  
Székesfehérváron – többek között erről is 
döntött a múlt pénteki közgyűlés.

Pályázat hiányában érvénytelenítet-
te a testület az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar igazgatói posztjára 
kiírt pályázatot. A zenekar jelenlegi 
igazgatója december 31-ig vezeti a 
szimfonikusokat. A Vadmadárkór-
ház üzemeltetéséről is tárgyaltak 
a képviselők, amit a Sóstói Termé-
szetvédelmi Területet gondozó és 
üzemeltető Városgondnokság végez 
majd.

További nyolc új autóbusz 
érkezik

A múlt héten tíz új autóbusz 
érkezett Székesfehérvárra, melyek 
a napokban szolgálatba is álltak. 
Érkezik további öt autóbusz, és 
arról is döntött a testület a pénteki 
ülésén, hogy a város él a Volánbusz 
ajánlatával, és további nyolc buszt 
hívnak le. Így összesen huszon-
három vadonatúj Mercedes-Benz 
Conecto G típusú csuklós busszal 
gyarapodik a közösségi közleke-
dés Fehérváron – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András polgármes-

A Budapest-Székesfehérvár vasút- 
vonal 2010 óta több projekt ke-
retében újult meg, a beruházások 
összes nettó költsége meghaladta 
a 128 milliárd forintot. A fejlesz-
téseknek köszönhetően az elmúlt 
hat évben megkétszereződött az 
utasforgalom a vonalon. Tavaly 
már 9,4 millióan választották a 
vasutat a főváros és Székesfehér-
vár között.
A menetrendi és a tarifareformok 
nemcsak a Dunántúlon jelennek 
majd meg, hanem később más vi-
szonylatokon is. A tervek szerint a 
tarifaközösség 2022. január 1-jén 
az egész országban életbe lép.

Elindultak az új autóbuszjáratok Pestre

Nem kell gyorsvonati pótjegy Budapestre

lászló-Takács kriszTina

Hétfőtől hat új járatpárral bővült a busz-
menetrend Székesfehérvár és Budapest 
között. Mindegyik járat megáll a Budai 
úton a Király sori és a Zombori úti meg- 
állókban.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a közelmúltban számos 
buszjáratot szüntettek meg 
a Székesfehérvár-Budapest 
vonalon, ami nagyban megnehe-
zítette a Fehérvárról a fővárosba 
– vagy éppen fordítva – ingázók 

Szeptember huszonnyolcadikától nem kell 
gyorsvonati pótjegyet váltani a Székes- 
fehérváron áthaladó, eddig pótjegyköteles 
vonatokra, ahogy a Keszthely és Szombat- 
hely valamint a Pécs és Tapolca között 
közlekedő járatokra sem.

Megújított őszi menetrend 
lépett életbe több dunántúli 
vonalon szeptember végén, és 
olcsóbbak lettek a jegyek is. 
Az elmúlt hónapok üzemel-
tetési tapasztalatai alapján a 
nyári kínálathoz jobban köze-
lítő lehetőségeket biztosítanak 
utasaik számára a vasúti és az 
autóbuszos szolgáltatók Székes-
fehérvár, Veszprém, Szombat-
hely, Keszthely, Nagykanizsa és 
Zalaegerszeg felé is.
A vasúti utazás vonzóbbá 
tétele érdekében alakították át 

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!

Zöld fejlesztésekről nyilatkozott a VÁLASZ

Vita a Fejérvízről

rinG Júlia

ráBa HenrieTTa

A VÁLASZ önkormányzati képviselője értékelte 
a múlt hét pénteki közgyűlés döntéseit.

Juhász László kedvezően értékelte 
a Vadmadárkórház bemutató- és 
gondozóállomásának fejlesztését 
valamint a Sóstó-látogatóközpont 
előtti játszótér bővítését. Emel-
lett kiemelte a Velencei Ifjúsági 

Márton Roland önkormányzati képviselő 
sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy 
szerinte a Fejérvíz Zrt. a csőd szélén áll, 
elvesztette saját vagyonát. Molnár Tamás, 
a közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője 
szerint nem lehet komolyan venni egy olyan 
képviselő aggodalmát, akinek a pártja 2010 
előtt szerette volna elkótyavetyélni és 
külföldi kézre adni a Fejérvizet.

A pénteki közgyűlésen felszólalt, 
majd sajtótájékoztatót is tar-
tott Márton Roland, a fehérvári 
ellenzéki összefogás önkormány-
zati képviselője, aki szerint a 
csőd szélén áll a Fejérvíz Zrt., a 
cég elvesztette saját vagyonát. A 

ter. Ez utóbbi döntés és a további 
nyolc új busz évente mintegy száz-
húszmillió forintos többlettámoga-
tást jelent a Volánbusznak.
„Jövőre szeretnénk a szólóbuszok ará-
nyát növelni, és keressük az állammal 
közösen azokat a forrásokat, amiből 
elektromos vagy gázüzemű buszokat 
lehet beszerezni.” – mondta a köz- 
gyűlés után a város polgármestere.

Köztársaság mozi – kezdődik a 
felújítás

Évtizedek óta vár a város arra, hogy 
lehetőség legyen a Köztársaság mo-
zit megmenteni. Most a kormány 
segítségével elindulhat az a beruhá-
zás, ami megmenti a mozi épületét, 
egyben létrejön a Nemzeti Emlék-
hely látogatóközpontja. A kor-
mány biztosítja a beruházás teljes 
költségét. A közgyűlés a közbeszer-
zési eljárás nyertesét kiválasztotta 
– néhány héten belül alá lehet írni 
a kiviteli szerződést, és átadják a 
munkaterületet a kivitelezőnek.

Támogatásokról is döntöttek

A közgyűlés arról is döntött, hogy 
negyvenmillió forintos támogatást 
nyújt az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karának, mintegy 
négymillió forintot a Kodolányi 
János Gimnáziumnak és több 
mint egymillió forinttal támogatja 

a Mentőszolgálat alapítványát. 
Szintén egymillió forintos támo-
gatást kap a Vasútmodell-kiállítás 
és a Fehérvári Sakkegyesület, 
illetve közel hárommillió forint-
tal támogatja a város a Videoton 
Baráti Kör kisbuszvásárlását is. 
Az önkormányzat a Széphő Zrt. 
Mura utcai telephelyén mintegy 
háromezer négyzetméternyi nem 
használt területet biztosít a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányságnak a 
lefoglalt gépjárművek tárolására.

Bővítik a játszóteret

Határozat született arról, hogy a 
Sóstó-látogatóközpont előtt kiala-
kított játszóteret kibővíti a város 
önkormányzata. A bővítés során 
egy fedett sportparkot építenek, 
lesz egy süllyesztett trambulin, 
mászókarendszert alakítanak ki, 
továbbá padokat, szemeteseket tele-
pítenek. A játszótér fölé napvitorlák 
is kerülnek.

Új kerékpárutak

Mintegy tizennégy kilométer hosz-
szan építik tovább Székesfehérvár 
kerékpárút-hálózatát, amire köz-
beszerzési eljárást írt ki a testület. 
Újabb fontos lépése ez annak a 
folyamatnak, hogy egy egységes út-
hálózata legyen a kerékpárosoknak 
Székesfehérváron.

a tarifarendszert. Hétfőtől már 
egyszerűbb a jegyvásárlás, és 
az érintett viszonylatokon tíz 
százalékkal olcsóbb az utazás.

mindennapjait. A városvezetés 
illetve Vargha Tamás ország- 
gyűlési képviselő minisztériumi 
egyeztetéseket folytatott a témá-
ban, amelyek sikeresek voltak. 
Ennek köszönhetően az eddigi 
három autóbuszon kívül hat új 
közlekedik hétfőtől. A 7.55-ös 
munkaszüneti napok kivételé-
vel, a 9.30-as munkanapokon, 
a többi járat naponta indul. 
Budapest Népligetből is továb-
bi hat új járat indul: 8 órakor, 
13.15-kor, 14.15-kor, 16.15-kor, 
17.15-kor és 18.15-kor.

Köfém-lakótelep, Ráchegy, 
Búrtelep és Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

Két alkalommal várja a választókörzetében élőket a jövő héten 
Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselő: október 5-én 
hétfőn 15 és 18 óra között Olaszi László körzeti megbízottal tart 
fogadóórát az Erzsébet út 12. szám alatti képviselői irodában, októ-
ber 6-án, kedden 17 és 19 óra között pedig Lakatos Gábor körzeti 
megbízottal a Köfém-lakótelep 1. szám alatt várja az érdeklődőket.
A járványügyi készültségre való tekintettel a képviselő- 
asszony kéri a résztvevőket, hogy viseljenek védőmaszkot 
és tartsák be a védőtávolságot. A helyszínen biztosítják a 
lehetőséget a kézfertőtlenítésre.

képviselő szerint hosszú távon 
fontos fejlesztési és karbantar-
tási munkák halasztódnak, és 
2020-ban bércsökkentés történik 
a cégnél.
A témában Molnár Tamás, a 
közgyűlés Fidesz-frakciójának 
vezetője is nyilatkozott. Szerinte 
nem lehet komolyan venni egy 
olyan képviselőnek az aggodal-
mát, akinek a pártja 2010 előtt 
szerette volna külföldi kézre adni 
a Fejérvizet. Molnár Tamás felhív-
ta az ellenzék figyelmét, hogy a 
hangulatkeltés helyett helyezzék 
az összefogásra és a konstrukti-
vitásra a hangsúlyt, hogy együtt 
lábalhasson ki a város a gazdasá-
gi és egészségügyi válságból.

Tábor külső és belső helyszíneinek 
megújítását illetve a Köztársaság 
mozi épületének és az Arany-
bulla-emlékmű környezetének 
rekonstrukcióját. A képviselő 
két közlekedéssel kapcsolatos 
fejlesztést is kiemelt: a közösségi 
közlekedést korszerűsítő huszon-
három új csuklós busz beszerzését 
valamint a városi kerékpárút-háló-
zat fejlesztését.

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Kutatóintézet és látogatóközpont nyílik a mozi helyén

A régi moziépület 2022-ben új életre kel

A tervek szerint húsz hónap alatt fejeződik be az épület átalakítása – tudtuk meg Cser-Palkovics 
Andrástól és Vargha Tamástól

Így mutatják majd be a valamikori koronázóbazilika megmaradt köveit a bazilikatörténeti kiállítóhelyen

rinG Júlia

Kulturális, közösségi és tudományos célra is 
használhatják majd a fehérváriak a megújuló 
Köztársaság mozi épületét. Kőtár, Árpád- 
ház-kutatóintézet és ideiglenes látogató- 
központ létesül a most még romos épületben.

Húsz hónapon át tartó munkálatok 
kezdődnek idén novemberben: a 
Petőfi mozi után most a Köztár-
saság mozi megmentésén a sor. 
2022 júliusára kelhet új életre a 
régi moziépület, amihez bizonyára 
rengeteg fehérvárinak kötődnek 
feledhetetlen emlékei.
A múlt pénteki közgyűlésen hozott 
döntéssel eredményesen zárta le a 
Köztársaság mozi épületének fel-
újítására vonatkozó közbeszerzési 
pályázatát a város.
„A kormány döntése szerint három és 
fél milliárd forintos állami támogatásból 
újul meg a volt Köztársaság mozi, ami 
Hübner Tibor tervei alapján épült és 
építészettörténeti emlék.” – részletezte 
Vargha Tamás, az Árpád-ház-prog-
ramért felelős kormánybiztos. – „Itt 
lesz a bazilikatörténeti kiállítóhely, a 
látogatóközpont és a Városi Levéltár és 
Kutatóközpont keretén belül működő 
Árpád-ház-kutatóintézetnek otthont adó 
épületegyüttes. Az augusztusi kormány- 
döntésnek része az Aranybulla-- 
emlékmű ésf környéke 2022-re való 
rendbetétele is. Ez mintegy hatszáz- 
ötvenmillió forintos beruházás lesz.”
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Az ideiglenes látogató- 
központ szerepe

Az Árpád-ház-kutatóintézet a Városi 
Levéltár részeként működik majd, és az 
ideiglenes látogatóközponttal a Nem-
zeti Emlékhelyre látogatók fogadására, 
tájékoztatására is itt nyílik majd le-
hetőség, hogy aztán a Királyi sétaúton 
végighaladva jussanak el a látogatók a 
Nemzeti Emlékhely területére.

Építészettörténeti emléket mentenek meg
A beruházás az Árpád-ház-programban betöltött helye mellett egy korábbi ígéret 
megvalósulását, a volt Köztársaság mozi épületének megmentését is jelenti. Az 1937 
és 39 között Hübner Tibor tervei alapján épült egykori Alba, majd Köztársaság mozi 
és bérház ma már rendkívül rossz állapotban van. Így elsőként a pince és az afölötti 
födém megerősítése illetve a beázásmentesség biztosítása miatt a tető megerősí-
tése kerül sorra. A belső terek is teljesen átalakulnak majd, és kiegészítő parkolók 
is létesülnek a központ látogatóinak jobb kiszolgálására. Az egykori moziépület 
belmagasságát kihasználva létesül egy különleges kiállítótér, mely huszonegyedik 
századi technikai megoldásokkal lehetőséget ad az egykori bazilika tömbjének 
bemutatására: a megmaradt kövek és az azok kiegészítésére szolgáló installációk 
révén ismerhetik meg a látogatók a Székesfehérvár történelmében oly fontos Szent 
István-i korszakot.

„A nemzeti emlékhely is megérdem-
li, hogy legyen a nemzet történelmi 
bölcsőjeként egy olyan látogatóköz-
pontja, ahol akár a fiataloknak, akár 
egy turistacsoportnak el lehet magya-
rázni, miért mondjuk azt, hogy ez a 
magyar nemzet történelmi bölcsője. Mi 
minden történt ezen a helyen, mi lett 
az épület sorsa, mit kell róla tudni.” 
– emelte ki Cser-Palkovics András 
polgármester. – „Az a kőállomány, 
ami megmaradt, a mai helyzetéhez 
képest egy nagyon szép és kutatható 
helyszínre fog kerülni, mellette pedig a 
királyi sétával egyidejűleg megújul egy 
tradicionális épület a Várkörúton.”
A polgármester megköszönete a 

társasház tulajdonosainak, hogy 
egyhangú döntéssel hozzájárultak a 
beruházás megvalósításához.
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szaBó Miklós Bence

Új számítógépek, laptopok és robotikai 
fejlesztésekhez szükséges eszközök is 
érkeztek az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karára egy most lezárult projekt- 
nek köszönhetően. Tizenhárom labor és 
a könyvtár is korszerű eszközökkel várja 
mostantól a hallgatókat.

Már az új gépeken zajlik az ok-
tatás az Óbudai Egyetem egyik 
Pirosalma utcai szaktantermé-
ben. Csaknem kétszázmillió fo-
rintból hajthatott végre fejlesz-
tést a felsőoktatási intézmény az 
elmúlt időszakban. Számító- 
gépeket, laptopokat vásárol-
tak, a wifihálózatot valamint a 
könyvtári szolgáltatások körét 
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A biztonságé az elsőbbség!

A figyelemfelhívó plakátok online is elérhetők az akozlekedesikulturanapja.hu oldalon

kovács szilvia

Elsőbbséget adnak az autósok a gyalogosoknak 
a zebrán? Vajon használjuk a biztonságunkat 
szolgáló eszközöket? Többek között ezeket a 
témákat boncolgatja az a vándor-plakátkiállí-
tás, melyet a Közlekedéstudományi Egyesület 
jóvoltából láthatnak hétfő óta a belvárosba 
érkezők.

Magyarországon a második leggya-
koribb halálozási ok a gépjármű-
baleset. Éppen ezért nagyon fontos 
időről időre felhívni a figyelmet 
arra, hogy a kultúra a közleke-
désben ugyanolyan fontos, mint 
az élet más területein! Udvarias 

Kétszázmilliós eszközfejlesztés az egyetemen

Digitális tanterem épül a Jákyban
Korszerű informatikai eszközökkel felszerelt 
tanterem készül a Jáky Technikumban, mely 
a digitalizált földmérés oktatását szolgálja 
majd. A húszmillió forint összértékű beruházás 
keretében készülő tantermet október végén 
vehetik birtokba a diákok.

Az építési munkálatok befejeződ-
tek, a bútorok már megérkeztek, 
az informatikai eszközök beszer-
zése pedig már folyamatban van, 
így október végére minden adott 
lesz ahhoz, hogy a vártnál előbb 
átadásra kerüljön az új, XXI. 

és előzékeny emberek között 
nemcsak jó érzés közlekedni, de 
biztonságosabb is. Ennek felisme-
rése vezetett oda, hogy a szaktárca 
és társszervezetei a civilekkel 
karöltve először 2015-ben kezde-
ményezték a közlekedési kultúra 
napja című esemény megrende-
zését, melynek keretein belül a 
Közlekedéstudományi Egyesület 
vándor-plakátkiállítást szervezett. 
A Palotai Kapu téren a különböző 
közlekedésben érintett szerveze-
tek eredményeit, fontos informá-
cióit láthatják az érdeklődők. A 
kültéri installáció október nyolca-
dikáig látogatható.

századi oktatóterem, melyhez új 
informatikai rendszert is ki kellett 
építeni az iskolában. A diákok 
ezentúl világszínvonalú szoftvere-
ken tanulnak majd, amelyeket a 
forgalmazók rendkívül kedvezmé-
nyes áron biztosítottak az iskola 
részére.
Az iskola a beruházást több mint 
tizenötmillió forintos miniszteri 
támogatásból valamint a Székes-
fehérvári Szakképzési Centrum 
ötmillió forintos saját forrásából 
valósítja meg.               (Forrás: ÖKK)

bővítették egy uniós projekt 
keretében.
„Mintegy kétszázhatvan számító- 
gépet szereztünk be, továbbá olyan, 
programozható számítógéphez 
hasonló eszközöket, melyeket be 
tudunk építeni robotikai fejlesz-
tésekbe, és a hallgatók is tudják 
ezeket használni.” – mondta el 
lapunknak Ormándi Gabriella, 
az Óbudai Egyetem kancellárja.
Az oktatási lehetőségek köre 
az eszközöknek köszönhetően 
szinte teljes egészében megújult, 
ebből pedig a hallgatók profitál-
hatnak leginkább, hiszen a mai 
kor elvárásainak megfelelő, kor-
szerű eszközökön tanulhatnak a 
fehérvári karon – mondta el az 
egyetem rektora, Kovács Levente.

ONLINE BEJELENTKEZÉS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATRA: WWW.OPTIMARKT.HU/LATASVIZSGALAT
*Az akció 2020.10.01-től  visszavonásig tart. Más akciókkal nem vonható össze! A kedvezmények csak komplett szemüveg 
készitése eseténérvényesek.Az akcióban meghatározott keretkollekcióból és lencsekollekcióból választhat, amely üzletenként 
és márkánként eltérő lehet! Részletek az üzletekben!

SZÉKESFEHÉRVÁR
TESCO

+36 22/304-288
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Hatszáz lázmérő és hat hőkapu az iskoláknak

Falra szerelt hőmérők is vannak egyes fehérvári iskolákban, ezen a héten pedig több intéz-
ménybe hőkapu is érkezik, ami egyszerre ötven fő biztonságos beengedését teszi lehetővé

Van olyan iskola, ahol már az első becsengetés óta mérik a diákok testhőjét minden reggel. A 
Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumba háromszázhetvenöt gyerek jár, de mivel 
több telephelyen működik az iskola valamint a diákok is különböző időpontokban érkeznek, 
nincs a bejáratnál fennakadás, legfeljebb egy-két percet állnak sorba.

rinG Júlia

Lábtörlés, kézfertőtlenítés, hőmérés – ez a reggeli 
rutin a Tóparti Gimnáziumban. Az alapos eljárást 
mostantól újabb eszközökkel biztosítják több fehér-
vári iskolában is. Hőmérőket, szenzoros kéz- 
fertőtlenítőket és hamarosan hőkapukat is bevetnek 
a járvány megfékezésére.

Szeptember 30-án, szerdán reggel már 
az újonnan átadott kézi illetve falra 
szerelhető lázmérők próbaüzemével 
indult a diákok beléptetése a Tóparti 
Gimnázium épületébe. A járványügyi 
előírásoknak megfelelő reggeli rutin itt 
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Keresik a megoldást a Vörösmarty téri problémára Támogatja a templomfelújításokat az állam
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A városok egyházi nagyberuházásai mellett fontosak a kisebb falusi templomok is, melyek 
Magyarország tájképét meghatározzák, a vidék kedvességét megmutatják – hangzott el a 
pályázati tájékoztatón

Gáspár péTer szaBó Miklós Bence

A Vörösmarty tér 12. felújítása és 
bővítése kapcsán kialakult konflik-
tusra kerestek megoldást azon a keddi 
lakossági fórumon, amelyet az 1. számú 
választókörzet képviselője, Szabó- 
Bakos Györgyné hívott össze a környé-
ken lakók kezdeményezésére. A fórumon 
egy olyan javaslatot is megfogalmaztak 
a lakók felé, ami a kivitelező Szegletkő 
General Kft. költségén valósulna meg a 
Vak Bottyán közben található lépcső és 
rámpa átépítésével.

A lakók régóta megoldást sür-
getnek a Vörösmarty tér 12. 
felújítása kapcsán kialakult 
áldatlan helyzetre. Az anyag-
mozgatás és a darus autó 
rendszeresen akadályozza az 
ott élők valamint a garázs- 
tulajdonosok és -bérlők közle-
kedését, parkolását. Szabó- 
Bakos Györgyné elmondta, 
hogy speciális helyzet alakult 
ki a Vak Bottyán közben. A 
terület elvileg a fizetős zónába 
tartozik, de a parkolási rende-
letben nincs nevesítve a Vak 
Bottyán köz és környezete, 
mivel nincs kijelölt parkoló-
hely, így büntetni sem lehet. 
Ha csak néhány autó próbál 
pluszban beállni a lakók által 
használt területre, máris  
káosz alakul ki, az építke-
zéssel pedig halmozódtak a 
konfliktusok.
A lakossági fórumon ismer-
tették azt a javaslatot, mely 
szerint a lehetetlen helyzet a 

A felhívás részleteit kedden délután ismertette 
Soltész Miklós államtitkár Székesfehérváron. 
November másodikáig jelentkezhetnek a kis-
települések felekezetei, ha szeretnék igénybe 
venni a templomfelújításra fordítható állami 
támogatást.

A székesfehérvári Püspöki Palota, 
a vele szemközti rendházépület, a 
Szent Imre Általános Iskola, de a 
Szent István-bazilika is kormány-
zati támogatásnak köszönhetően 
újult vagy újul meg. 2015 óta közel 
tizenhárommilliárd forintot kapott 
a Székesfehérvári Egyházmegye – a 
felújításokra a támogatás nélkül 
nem lett volna lehetőség.
Ezúttal a kistelepülések templomai- 
nak felújítását támogatja az állam, 

hétszázötven diákot és az őket tanító pe-
dagógusokat érinti. „Semmi fennakadás 
nem történt, csengetésre mindenki a tan-
terembe ért.” – mondta el lapunknak Vizi 
László Tamásné, a Tóparti igazgatója.
A csütörtöktől kötelezően előírt testhő-
mérséklet-mérést ebben az intézményben 
ötven új kézi, két árammal működő fali 
hőmérő valamint két szenzoros kézfer-
tőtlenítő segíti. Még ezen a héten egy 
hőkapu is érkezik, ami egyszerre ötven fő 
biztonságos beengedését teszi lehetővé.
„Hatvan székhelyintézményünk van és 
közel százharminc feladatellátási helyen 
végezzük a mindennapos oktatás-nevelés 

munkáját. Ez huszonkétezer diákot és 
háromezer-ötszáz dolgozót jelent. A Székes-
fehérvári Tankerületi Központ valamennyi 
intézményében biztosítottak a feltételek, 
adottak az eszközök a csütörtöktől kötelező 
testhőmérséklet-méréshez.” – fejtette ki a 
Fehérvár Televíziónak Török Szabolcs, 
a tankerületi központ igazgatója.
A fehérvári tankerületben közel hat-
száz szenzoros kézi lázmérőt, kétszáz 
szenzoros kézfertőtlenítőt és hat 
hőkaput osztanak szét: „A Klebelsberg 
Központhoz tartozó illetve a tankerületek 
fenntartásában működő intézmények 
mindegyikébe került valamilyen eszköz.” 

– nyilatkozta Hajnal Gabriella, a Kle-
belsberg Központ elnöke. – „A legtöbb 
eszköz természetesen a kézi láz- 
mérő. Létszám függvényében kerültek ki az 
iskolákhoz a kézi lázmérők, ami azt jelenti, 
hogy valahová három-négy-öt, valahová 
akár tizenöt darab is jutott.”
Az átadott eszközökön felül az intéz-
mények minden, a járványügyi előírá-
soknak megfelelő intézkedéshez szük-
séges segítséget megkaptak. Ennek 
köszönhetően tavasztól a folyamatos 
maszkellátásban és a fertőtlenítéshez 
szükséges anyagok utánpótlásában is 
számíthatnak a központi segítségre.

felújítást végző cég, a Szeg-
letkő General Kft. költségén 
szűnhetne meg a Vak Boty-
tyán közben található rámpa 
átépítésével. Az utcácskában 
ugyanis a szintkülönbséget 
egy lépcső és egy akadály-
mentesített rámpa hidalja át, 
a rámpa közvetlenül a fal mel-
lett van. A megoldási javaslat 
az, hogy a lépcsőt helyeznék 
a fal mellé, és egy szélesebb 
rámpát építene a kivitelező 
a saját költségén, enyhébb 
lejtésszöggel, ahol meg lehet-
ne oldani a Vak Bottyán köz 
lakói és a garázstulajdonosok 
számára az autós közlekedést. 
A Vörösmarty térnél pedig 
lezárnák a közt egy bizonyos 
szakaszig, onnan szolgálnák 
ki az építkezést. Az átjárás a 
nem ott lakók számára meg-
szűnne, a lakók közlekedése 
pedig a Prohászka út felé 
lehetővé válna.
Szabó-Bakos Györgyné la-
punknak elmondta, hogy a 
lakókkal csütörtökön délután 
találkoznak a helyszínen, és 
várják a javaslattal kapcsola-
tos döntésüket, hogy a kivi-
telező megcsinálja-e a rámpa 
átépítését. Ha nem fogadják 
el ezt a javaslatot, akkor megy 
tovább minden úgy, ahogy 
eddig: amikor a darus autó 
dolgozik lezárásra kerül a te-
rület, amikor anyagmozgatás 
van, akkor is, a munkálatok-
ról pedig előtte kiértesítik a 
lakókat.

azoknak az épületeknek a rendbe-
tételét, melyek tájképi jelentőségű-
ek. Plébániánként tizenötmillió 
forintot hívhatnak le az egyházi 
közösségek.
„A mostani, tizenötmillió forintos felső 
határral kiírt felhívásunk fő szempont-
ja, hogy elsősorban a tetőszerkezetek, 
külső homlokzatok felújítását illetve a 
szigetelési munkálatokat oldják meg a 
helyi egyházi közösségek. Nemcsak ka-
tolikus, hanem protestáns templomok, 
kápolnák és zsidó imaházak felújítá-
sára is lehet pályázni.” – ismertette 
a lehetőségeket Soltész Miklós 
egyházi és nemzetiségi kapcsolato-
kért felelős államtitkár.
A felhívásra november másodikáig 
lehet jelentkezni a www.kormany.hu 
oldalon és a Bethlen Gábor Alap- 
kezelő honlapján.
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Bakonyi István kapta a Toldy Ferenc-díjat

Méltó helyre került a Toldy Ferenc-díj

vakler laJos

Székesfehérváron, a Városháza Díszter-
mében rendezték meg a bicentenárium 
után immáron másodszor a Vörösmarty 
Mihály-emlékülést, és adták át a közmű-
velődési tevékenység rangos elismerését, 
a Toldy Ferenc-díjat, melyet ebben az 
esztendőben Bakonyi István irodalom- 
történész vehetett át.

Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntőjében kiemelte: 
fontos, hogy a magyar irodalom 
egyik kiemelkedő alakja, Vö-
rösmarty Mihály születésének 
kétszázhuszadik évfordulóján 
tartott megemlékezésnek Szé-
kesfehérvár adhat otthont.
„Örülök annak, hogy a járvány-
helyzet ellenére ezt az emlékülést 
meg lehet tartani. Ha van egy hely, 
amely ezt megérdemli, az Székes-
fehérvár, és ha van valaki, aki 
megérdemli, hogy ezen az emlék- 
ülésen átvehessen egy ilyen neves 
elismerést, mint a Toldy Ferenc-díj, 
az mindenképpen Bakonyi tanár 
úr. Ő képviseli azokat az értéke-
ket, azt a minőséget, amely fontos 
egy város, egy közösség életében. 
Soha nem feledkezett meg azokról, 
akik alkotóként kötődtek, kortárs 
íróként pedig ma is kötődnek Szé-
kesfehérvárhoz, városunk irodalmi 
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Harminc éve jött létre az Agárdi Művésztelep

Az Agárdi Művésztelep fennállása alatt több száz hazai és Székesfehérvár testvérvárosaiból 
érkezett művészt látott vendégül

rinG Júlia

A Köfém Művelődési Ház gondozásában meg-
valósult Volt egyszer egy művésztelep című 
kiállítással a harminc évvel ezelőtt alapított, 
majd huszonkét évig aktívan működő Agárdi 
Művésztelepre emlékeznek a szervezők. A 
változatos festészeti technikákkal készült 
alkotásokból összeválogatott kiállítást támo-
gatók, alkotók és művészetbarátok társaságá-
ban tárták a nagyközönség elé.

„A Köfém által megőrzött munkákból, 
több mint kétszáz műből választot-
tunk ki hatvannyolc alkotást, melye-
ket egy hónapon keresztül mutatunk 
be a művelődési házban. Ez a sok 
alkotás egy teremben nem fért volna 

életéhez.” – mondta a polgár- 
mester.
Laudációjában Sebők Melinda, 
az Irodalomtörténeti Társaság 
főtitkára kiemelte Bakonyi Ist-
ván irodalomtörténészi pálya- 
futásának legjelentősebb állo-
másait, melyek méltóvá tették a 
rangos díjra.
Gintli Tibor, a Magyar Irodalom- 
történeti Társaság elnöke meg-
erősítette: a megyei tagozat elnö-
keként Bakonyi István nagyon 
sokat tett azért, hogy a magyar 
irodalom egykori és kortárs 
szerzőinek műveire egyaránt 
közkincsként tekinthessünk a 
huszonegyedik században is.
„Nagy megtiszteltetés számomra, 
hiszen Mohácsi és Román tanár 
urak után kaptam meg ezt a díjat. 
Sajnos ők már nincsenek közöt-
tünk. Ez az elismerés a közmű-
velődési és az irodalomszervezői 
tevékenységet erősíti. Nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy 
1999-ben itt kezdődött meg Székes-
fehérváron, a Városháza Díszter-
mében a Vörösmarty-emlékülések 
sorozata. Az idei, kétszázhuszadik 
évforduló egy fontos fordulópont 
Vörösmarty emlékének és élet- 
művének ápolásában.” – fogal-
mazott a díj átvételét követően 
Bakonyi István. 

el, így két termet, az aulát és egy 
tárgyalót töltenek meg a festmények.” 
– mondta el lapunknak Simon 
József, a művelődési központ 
igazgatója.
Brájer Éva önkormányzati képvise-
lő, a kulturális ügyek tanácsnoka 
személyes hangvételű megnyitóban 
emlékezett vissza az agárdi Pákász 
tanya hangulatára. Emellett kiemel-
te a nemzetközi alkotóközösség 
jelentőségét is.
Az egykori művésztelepen készült 
munkákból összeállított válogatás 
október 27-ig látogatható a Köfém 
Művelődési Házban, hétköznapo-
kon nyitvatartási időben, szomba-
ton 8 és 16 óra között.
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Együtt a mellrák ellen!
Október a mellrák elleni kampány 
hónapja, október elseje a mell-
rák elleni küzdelem világnapja. A 
koronavírus-járvány miatt a közös 
séta ugyan elmarad, de az online kö-
zösségi térben bárki csatlakozhat az 
október másodikai, pénteki program-
hoz – tájékoztatott a Székesfehérvári 
Egészségfejlesztési Iroda.

Székesfehérváron minden 
évben közös sétával hívják 
fel a figyelmet a mellrák 
elleni küzdelem és a szűrő-
vizsgálatok fontosságára. 
Ebben az évben a koronavírus- 
járvány miatt rendhagyó 
módon online részvételre 
hívnak és várnak minden-
kit!
A Székesfehérvári Egészség-
fejlesztési Iroda közösségi 
oldalán szervezi az online 
eseményt október máso-
dikán, pénteken este hét 
órai kezdettel. Azok, akik 
az esemény felhívásánál az 
„Ott leszek” gombot meg-
nyomják, számos hasznos, a 
témával kapcsolatos infor-
mációról értesülhetnek az 
elkövetkező napokban.
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kiss-dáVid renáta

Egyéves lett az anyukám!

Mindenki számára fontos az 
életben az a fajta bizalom, 
szeretet és megértés, ami elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy éljünk. 
Az én életemben is létezik az 
erre való törekvés, és persze a 
biztonságkeresés: a családom. 
Nem vagyunk túl nagy família, 
és már édesapánk sem ülhet 
közénk az ünnepi asztalhoz, de 
azok, akik maradtunk, szá-
míthatunk egymásra, együtt 
vagyunk bánatban és örömben 
is.
S most bizony van miért, van 
kit ünnepelnünk! 1963. júli-
us nyolcadika – ekkor látott 
napvilágot az az ember, akitől 
eddig a legtöbbet tanultam. 
Akit aligha hall bárki is panasz-
kodni, sírni. Az a nő, feleség, 
édesanya, aki több mint fél 
évszázada aranyozza be a földi 
lét mindennapjait, aki önzetlen-
ségre, hitre, ugyanakkor kellő 

keménységre, harciasságra tanítja 
az ember fiát. Mert ő egy harcos. 
Ő az anyukám.
Hogy pontosan mit tanultam tőle, 
hogyan tekintek vissza arra a kö-
zel harminc esztendőre, amit ed-
dig kaphattam tőle, belőle? Nos, 
boldogan! Boldogan, mert bár 
akadtak nehézségek az életünk-
ben, voltak kemény idők a gyer-
mekkoromban, a fiatal felnőtté 
váláskor, a szeretteink elvesztése-
kor, a fájdalmas búcsúzásokkor, a 
rendkívül nehéz döntésekkor, de 
együtt örültünk a jóban, mindig 
közösen cselekedtünk a szépért. 
Csodálom őt! Mindig képes lelket 
önteni belénk, vagy éppen hideg 
fejjel, gyorsan, jól dönteni.
Aznap is így történt, amikor 
kiderült, talán nincs is választá-
sa. Ő mégis talált kiutat: az élet 
mellett voksolt. Komoly szív- 
betegsége olyan váratlanul érke-
zett, hogy mi azt hittük, gondol-
kodni sincs időnk, de ő addigra 
már tervet eszelt ki. Mivel a szerv- 
átültetés volt az egyetlen esélye, 
a kórházból kórházba járkálás, 
a vizsgálatok tömkelege után 
felkerült a szívtranszplantáci-
ós várólistára, melytől eleinte 
féltünk, s nem értettük, hogy 
tartozhat abba a pár százalékba, 

akiknek át kell esniük egy ilyen 
hatalmas beavatkozáson. Aztán 
már-már kiváltságosnak éreztük 
magunkat, hogy ott lehet, 
ugyanis felkerülni sem egysze-
rű arra a listára, ami a további 
együtt töltött éveket, az esélyt 
jelentette.
Két fals riasztást követően 
október elsején kora hajnalban 
megérkezett Budapestre az új 
szív, édesanyám új szíve. A mi 
szívünk. A kórházi dolgozók 
pillanatok alatt váltak egy csa-
pattá. Én csak annyit tudtam 
mondani, miközben minden 
porcikám remegett: álmodj szé-
peket, anya! Idegesség, remény, 
aggodalom, visszavárás, újra- 
találkozás, halálfélelem – min-
den végigfutott az agyamban. 
Aztán hajnali négy körül kitol-
ták a műtőből.
Számomra maga a csoda annak 
az őszi hónapnak az első napja. 
Az a nap esélyt jelentett egy új 
élet kezdetére. Az új szívnek, 
a precíz doktoroknak, nővé-
reknek, anyukám kitartásának 
köszönhetően így október else-
jén a félelmet az ünnep váltja 
fel. Isten éltesse sokáig az első 
újszíves születésnapján az én 
édesanyámat!

Újra meghirdették az önkéntesprogramot

Helyi Érték Díj a Fehérvár Televíziónak

Alig egy nap alatt már közel húsz fő jelentke-
zett. Az önkormányzat továbbra is vár minden 
tizennyolc éven felüli, egészséges fehérvárit: 
amennyiben ideje engedi, vállaljon önkéntes 
munkát a közösség veszélyeztetett tagjainak 
védelmében!

A Polgármesteri Hivatal önkor-
mányzati segítői már több mint 
ötven idős, krónikus betegségben 
szenvedő vagy fogyatékkal élő 
fehérvárit látnak el: segítenek a 
bevásárlásban, a gyógyszerkiváltás-
ban, a postai ügyintézés átvállalásá-
ban. Ebbe a szolgálatba szeretnék 
bevonni az önkénteseket is.
Jelentkezni az onkentes@szekes-
fehervar.hu e-mail-címen a név, a 
telefonos és e-mailes elérhetőség és 
a lakcím megadásával lehet. Meg 
kell jelölni azt a területet, város-
részt is, ahol a jelentkező vállalná a 

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete minden 
évben több kategóriában is díjazza a helyi alkotó- 
műhelyek legkiválóbb alkotásait. Idén a Fehérvár 
Televízió dokumentumfilmje is a legjobbak közé ke-
rült: második lett kategóriájában a Helyi Érték Díj 
átadóján a Kerékbe zárt álom, mely egy tolószékbe 
kényszerült fehérvári lány, Orosz Gina történetét 
mutatja be. A dokumentumfilmet a Fehérvár TV 
munkatársai készítették: a rendező Kovács Szilvia, 
az operatőr Zsiday Ádám, a vágó Szalai László volt.

Orosz Gina, a nagy ambíciókkal ren-
delkező táncoslány 2019 februárjában 
egy baleset során az autóból kirepül-
ve súlyos csigolyatörést szenvedett. 
Az orvosok a mai napig nem tudják 

veszélyeztetettek ellátását, mint az 
alapvető gyógyszerek, élelmiszerek 
bevásárlása, a postai ügyek inté-
zése. Ha valaki más jellegű, tárgyi 
vagy szolgáltatásbeli felajánlást ten-
ne, azt is szívesen fogadják a fenti 
e-mail-címen. Az önkéntesekkel 
felveszik a kapcsolatot, és a tavaszi 
időszakhoz hasonlóan lepecsételt, 
aláírt megbízólevéllel végezhetik 
feladatukat.
Továbbra is várják a korona-
vírus-járvány által különösen 
veszélyeztetett körbe tartozók és 
segítséget kérők jelentkezését a 
22 537 651-es és a 22 537 652-es 
telefonszámokon illetve az idos-
ellatas@szekesfehervar.hu e-mail-
címen. A Polgármesteri Hivatal 
dolgozói minden munkanap reggel 
8 és délután 4 óra között várják a 
hívásokat!

megállapítani, hogy Gina újra lábra 
áll-e valaha. A lány és családja egy 
nyolcadik emeleti panellakásban él.
Az ő történetét meséli el a Kerékbe 
zárt álom, melyet 2019. szeptember 
21-én mutatott be a Fehérvár TV. A 
dokumentumfilmet Kovács Szilvia, 
Zsiday Ádám és Szalai László készí-
tette.
A filmet benevezték a kilencvenkét 
televíziót tömörítő Helyi Televízi-
ók Országos Egyesületének idén is 
meghirdetett Helyi Érték Díj pályáza-
tára, amely során egész estés filmek, 
dokumentumfilmek kategóriában a 
második helyezést érte el.
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Párásítás természetes módszerekkel

Frissítsük fel a növények leveleit vízpermettel!

koVács V. orsolya

Hideg és meleg párásítás házi praktikákkal: 
nem mindegy, melyiket alkalmazzuk!

Száj- és szemszárazság, torok- 
kaparás, száraz bőr, nyugtalan al-
vás, ingerlékenység, rossz közérzet 
– mindezeket okozhatja, ha ottho-
nunk levegőjének nem megfelelő a 
páratartalma.
Ahogy elindul a fűtésszezon, a 
lakások levegője szárazabbá válik. 
Nem kell feltétlenül különféle 
készülékeket vásárolnunk ahhoz, 
hogy ezen változtassunk. Viszont 
jó, ha tudjuk, hogy a túlságosan 
párás levegő sem éppen szeren-
csés!
Sőt ellenkezőleg, a magas pára- 
tartalom veszélyeket is hordozhat: 
elszaporodhatnak a helyiségben 
az atkák és a gombák, a penész 
könnyebben megtelepedik a felüle-
teken. Ezek következményeként az 
allergiás, asztmás megbetegedések 
rosszabbodhatnak vagy kialakul-
hatnak. Jobban izzadunk, kelle-
metlenebb lehet a közérzetünk is.
Hogyan párásítsunk tehát egész-
ségesen? Az ideális páratartalom 
negyven-hatvan százalék körüli, és 
néhány házi praktikával is elérhet-
jük!

Párologtatás a fűtőtesten

A radiátorra, konvektorra terít-
hetünk nedves, tiszta törölközőt, 
de helyezhetünk rá egy dekora-
tív, vízzel teli edényt is. A lényeg, 
hogy rendszeresen cseréljük, 
tartsuk tisztán, hogy ne tele-
pedjen meg benne a por. Fokoz-

Horoszkóp
október 1. – október 7.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten tudatosul Önben, hogy van oka aggodal-
maskodni a pénzügyeit illetően, és kétszer is meg kell 
gondolnia, mire költi a pénzét! Mindenféleképpen 
gondoskodjon a napokban arról, hogy észszerű 
döntéseket hozzon a pénzügyeit illetően!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezen a héten nagyszerű tanácsokat, ötleteket szedeget 
össze innen-onnan, és mindez ráadásul nem is 
tudatos. Minden, amit hall, a helyes irányba tereli a 
karrierjét, hogy mihamarabb felfelé ívelő tendenciát 
mutasson! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Hatalmas meglepetésekben lehet része a szakmai éle-
tét illetően a héten! Lehet, hogy egy komoly projekt 
élére választják meg, de az is megeshet, hogy cégét 
külföldön kell képviselnie. Ötleteit, beadványait, 
javaslatait szinte mindenki értékelni fogja. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ezen a héten meg kell tanulnia hinni és bízni a szerencsében! 
Ez a hit biztosítja az Ön számára azt, hogy a dolgok a lehető 
legjobban alakuljanak. Néhány ajtó bezáródik Ön előtt, ami 
hirtelen sokként érheti és letöri a hangulatát, de egy idő után 
rá fog döbbenni, hogy mindezt Ön okozta.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A szívügyek frontján rendkívül ígéretes hét vár 
Önre! Különösen az egyedülálló szülőknek lesz része 
nagyon sok romantikus élményben. Végre találkozhat 
valakivel, akivel rengeteg közös vonást fedeznek fel 
egymásban, és még azonos értékeket is képviselnek!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten új álláslehetőséget jeleznek a csillagok. Ez a 
munka lehetővé teszi, hogy kiaknázza a kreativitását. 
Amennyiben vállalkozásba vagy új tanulmányokba 
szeretne kezdeni, akkor tudjon róla, hogy az időszak 
erre is kiváló!

WEBSHOP:
www.hollander.hu

Székesfehérvár,
Mártírok útja 44.

Telefon: 22/347-423

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

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

Caparol Acryl vakolat 15 K fehér 25 kg   9.300 Ft (372 Ft/kg)
Caparol Szilikon vakolat 15 K fehér 25 kg 10.750 Ft (430 Ft/kg)
Düfa diszperziós  vakolat 1,5 K fehér 25 kg   9.690 Ft (387,6 Ft/kg)
Polifarbe  diszperziós  vakolat 1,5 K fehér 25 kg 10.500 Ft (420 Ft/kg)
Caparol thermoragasztó 25 kg   1.720 Ft (868,8 Ft/kg)
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Őszi vakolat

  

ÉpítőPontNeked,
ahol jó lenni, ahol jó vásárolni!

ÉpítőPontNeked,
alaptól a tetőig, mindenben otthon! 

Építőanyagok széles 
választékával várjuk az 

építkezni, felújítani vágyókat!

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.   
Tel.: 30/586-4162, 22/500-921

Régi cég új köntösben!
Az ÉpítőPontNeked üzemeltetője a Tetőcentrum Fehérvár Kft.

Őszi akciókat keresse a 
www.epitopontneked.hu 
oldalon vagy telepünkön!

Ajánlatkérés: epito.neked@gmail.com

Szigetelnél?

Chemikál Építőanyag- és Festékáruház 
Szfvár, Szárcsa u. 42. Tel: 06-30-633-5355

Nyitvatartás: H-P 8-16.00 és Szo: 8.00-11.00

Hő- és vízszigetelési 
rendszeredet vásárold

közvetlen a

gyári képviseletétől.

hatjuk a kellemes hatást, ha a 
vízbe illóolajat csepegtetünk. Sőt 
gyógynővényes főzetet, például 
levendulát vagy kamillát is páro-
logtathatunk a fűtőtesten!

Több vizet a növényekre!

Spricceljünk gyakran vizet a 
szobanövények leveleire, és 
öntözzük a nyári időszakhoz ké-

pest kicsit gyakrabban a földjü-
ket is. Ezzel természetes módon 
tisztíthatjuk, frissíthetjük a 
szoba levegőjét. Ha szükséges-
nek látjuk, a növények leveleiről 
is töröljük le a port időről időre!

Mi legyen a teregetéssel?

Ha nincs erkélyünk, teraszunk, 
udvarunk, nyilván nincs más 

lehetőségünk, mint a szobában te-
regetni. A mosószerrel és öblítővel 
telített gőzt viszont nem biztos, 
hogy a legegészségesebb belélegez-
ni. Szóval ne a vizes ruhákra épít-
sünk a párásításnál: teregetés után 
inkább szellőztessünk gyakrabban!

Hagyjuk nyitva a fürdőszoba- 
ajtót!

Panellakásokban általában nincs 
ablak a fürdőszobán, így már csak 
a penészedés elkerülése miatt is 
fontos, hogy fürdés, zuhanyozás 
után ne csukjuk be a helyiség 
ajtaját. Sőt a legjobb egész napra 
nyitva hagyni! Ezzel a közelben 
lévő többi helyiség levegőjének 
párásítását is elősegítjük.
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A sóoldat párája jót tesz a légzőszerveknek

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezek a napok nem szólnak másról, mint a ragyogásról, és ez 
nem másnak köszönhető, mint annak, hogy Ön rendkívül 
vonzó és erőteljes energiákkal rendelkezik. Nyugodt, össze-
szedett, diplomatikus, elegáns és kellemes a megjelenése, az 
emberek akarva-akaratlanul is élvezik a társaságát.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Annak érdekében, hogy a héten feldobja a szerelmi életét, 
néhány extra erőfeszítésre van szükség az Ön részéről! Nem 
várhatja ugyanis, hogy csak a párja tegye bele magát ma-
ximálisan a kapcsolatba! Ideje, hogy odafigyeljen kedvese 
igényeire, és meghallgassa végre az ő elképzeléseit is! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szorongás és aggodalom lehet jelen a héten, különö-
sen az emberi kapcsolatai terén. A kommunikáció 
segíthet, de türelmesnek és rendkívül megértőnek 
kell lennie! Próbálja elkerülni az indulatokat nem-
csak a partnerével, de a munkatársaival szemben is! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A feszültség egész héten jelen lesz az életében, melynek 
köszönhetően hangulata igencsak hullámzó lesz. A sze-
relemben ez nézeteltéréseket okozhat, ugyanis fogalma 
sincs, hogy érez, hol van Ön a kapcsolatban és mik a 
kilátásai a jövőre nézve.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A héten pénzügyi szempontból sikereket könyvelhet 
el, amire akár a későbbiekben is építkezhet, főként, 
ha okosan szervezi meg a pénzügyeit! Ez a hét 
minden szempontból tökéletes, sokat tanít Önnek, 
legyen hát nyitott mindenre! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Romantikus kilátásai igencsak fényesek ezen a héten. 
Ebben az időszakban tengernyi lehetősége nyílik arra, 
hogy találkozzon valakivel, aki lenyűgözi. Ha viszont 
párkapcsolatban él, még véletlenül se jusson eszébe félre-
kacsingatni, mert szinte biztos lehet benne, hogy lebukik!

Októberi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo.: 8.00-12.00

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

A meleg, nyarat idéző száraz időszak után, végre egy kis eső áz-
tatta a kerteket. Bár a szüretelők nem örülnek az égi áldásnak, 
az őszi veteményezés elkezdéséhez elengedhetetlen volt. A leg-
fontosabb, hogy a kertet kitakarítsuk. A beteg növényi részeket, 
paradicsomszárat, tökfélék növénymaradványait szedjük össze, 
és bezacskózva szállíttassuk el. Mivel a különböző baktériumos 
és gombás betegségek a talajban 4-5 évig is fertőzőképesek ma-
radhatnak, ezen részek a beásását, vagy házi komposztását nem 
javaslom.
A nyáron nem szűkölködtünk rovarkártevőkben sem, ezek nagy 
hányada a talajba húzódik, hogy ott átteleljen. Érdemes az őszi 

ásáskor a szerves, vagy műtrágya mellett talajfertőtlenítőt is kijuttatni, hogy ezeket az 
egyedeket elpusztítsuk. Ilyen szerek például a talajban gázosodó Force 1,5G, vagy a bioló-
giai növényvédelemben használható Artis Pro. Mindegyik szer közös jellemzője, hogy a ta-
lajba be kell dolgozni, mert a talaj felszínére szórva nincs hatása. Trágyázáshoz vagy a nit-
rogénmenetes kombinált műtrágyát, vagy a granulált marhatrágyát (Marha-Jó) javasoljuk.
A frissen elmunkált talajba jöhetnek az őszi, vagy az áttelelő zöldségfélék, mint a spenót, a 
sóska, az áttelelő borsó, fokhagyma, dughagyma, vagy az áttelelő fejes saláta. Sajnos az 
esővel a csigák is előbújtak, ellenük a Metarex Inov nyújt esőálló védelmet.
Az őszi duggatású hagymával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy ősszel nem csak 
zöldhagymának érdemes duggatni, hanem vannak olyan fajták is, melyek nem hajlamosak 
a felmagzásra. Emiatt képesek áttelelés után is növekedni anélkül, hogy magszárat fejlesz-
tenének. Korán kiszedhető fejes hagyma, vagy kiválóan tárolható vörös-, vagy lilahagyma 
termeszthető ezzel a módszerrel.
Sajnos az idén is feketén hullik a dió, azonban nem biztos, hogy azonnal ki kell dobni, hiszen 
ha a fekete burkot eltávolítjuk, akkor a csonthéjas dió gyakran sérülésmentes. A dióburok 
fúrólégy, ahogyan a nevében is benne van, csak a zöld burkot fogyasztja el, a számunkra 
értékes magot nem. A kártétel a legtöbb esetben amiatt következik be, hogy a nyű által 
elfolyósított burokba belerohad a dió. Ritkábban ugyan, de előfordul, hogy korai fertőzés 
miatt a dió még nem tud kifejlődni. Ez utóbbi esetben tényleg értékelhetetlen a termés.
Ne feledkezzünk el a hagymás virágokról sem. Most kell elültetni a hóvirág, a krókusz, 
a nárcisz és a tulipán hagymákat is, hogy a kora tavaszi virágágyások kertünk díszei le-
hessenek.
Kellemes, napos őszt, sok friss levegőn töltött időt kíván Németh László kertészmérnök és 
a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

), Qualy

AzonnAl vihető 

csempék, 
pAdlólApok 
készletről

székesfehérvár, móri út 102. 22/513-220

www.braunbau.hu

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

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

 ÜLŐGARNITÚRÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

Sókristály, a csodafegyver

Az egyik legegészségesebb 
párásítási módszer a sós vizes 
párologtatás, nem véletlenül al-
kalmazzák a sóbarlangokban is, 
mint terápiát. Az otthonunkban 
is alkalmazzuk bátran! Kruppo-
soknak, asztmásoknak, allergiá-
soknak is sokkal szerencsésebb 
választás hidegen párásítani, 
mint meleg folyadékkal gőzölni 
tele a szobát. Igaz ez a baba-
szobákra is. A sós levegő segít 
tisztán tartani a légutakat.
Tegyünk egy edénybe tengeri 
sót és nagyjából háromszor any-
nyi vizet. Helyezzük az edényt 
asztalra vagy szekrényre. Nem 
árt egy tálcát is tenni alá, mert a 
levegőből a sókristályok nem-
csak az edény falára, hanem a 
környezetére is kicsapódnak. 
A könyvespolc tehát ebből a 
szempontból nem a legjobb 
választás!
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Országos Könyvtári Napok

A Vörösmarty Mihály Könyvtár 
ebben az évben is csatlakozik 
az Országos Könyvtári Napok-
hoz október 5-e és 11-e között. 
A központi intézményben és a 

 Könyvtár tagkönyvtárakban kiállításokkal, 
vetélkedőkkel, könyvbemutatók-
kal és gyerekeknek szóló esemé-
nyekkel várnak minden kedves 
érdeklődőt. A programokról 
részletesen lehet tájékozódni a 
könyvtár honlapján.

Péntekenként nyugdíjasműsor a Vörösmarty Rádióban!
Minden pénteken délelőtt 9 és 10 óra között 
jelentkezik a Vörösmarty Rádió új műsora, a 
Nyugdíjasklub. Az élő, interaktív műsorban 
lehetőség lesz egy-egy témához telefonon 
vagy a rádió Facebook-oldalán is hozzászól-
ni. A műsor házigazdája Schéda Zoltán.

„Fehérváron rengeteg nyugdíjas 
él, a város pedig kiemelt figyelmet 
fordít az idősekre, akár az egészségre, 
akár a szabadidős tevékenységekre 
gondolunk. Emiatt döntöttünk úgy, 
hogy a Vörösmarty Rádióban is ér-
demes megszólítani ezt a korosztályt, 
a mindennapok fontos kérdéseiben 
kikérni a véleményüket, meghallgat-
ni tapasztalataikat. Szeretnénk meg-
dönteni azokat a mítoszokat, hogy a 
nyugdíjasok otthon ülő nagymamák, 
nagypapák, hiszen erről szó sincs! 
Ők igenis modernek, a legtöbbjük 

 Rádió fent van a közösségi oldalakon, 
rendezvényekre járnak és programo-
kat szerveznek. Azért is fontos, hogy 
megszólítsuk őket, hogy azt a bölcses-
séget, élettapasztalatot, tudást, amit 
az életkorukból adódóan felhalmoz-
tak, át tudják a fiatalabb városlakók-
nak adni. Olyan hétköznapi dolgokra 
gondolok, mint például a szerelem, 
a pénz beosztása, erkölcsi kérdések, 
gasztronómia és még sok minden 
egyéb. Mindeközben megismerhetjük 
a város nyugdíjasklubjait is, hiszen 
ezekből is számos van Fehérváron, és 
mind értékes közössége a városnak!” 
– hangsúlyozta a Nyugdíjasklub 
műsorvezetője, Schéda Zoltán.
A Vörösmarty Rádióban már ezen 
a héten elindul a műsor, érdemes 
lesz tehát a város hangját hall-
gatni péntekenként 9 és 10 óra 
között!

Irány a múzeum!
 Kultúra

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához ezúttal is csat-
lakozott a Szent István Király Múzeum. Az évről 
évre egyre népszerűbb fesztivál idei jelmondata: 
Távol is közel!

A programokon való részvétel 
díjmentes, de előzetes bejelentkezés 
szükséges a választott program és 
időpont megjelölésével. Jelentkezni 
a bejelentkezes@szikm.hu e-mail- 
címen lehet, mert a kiállítóhelyek 
létszámkorlát mellett látogathatók.

A fesztivál programjai:

Tiszta udvar – tarka ház?

Október 3-4., 20-tól 23 óráig, Palota-
városi Kiállítóhely (Rác utca 11.)

Négyezer éves gyógyszerek – Mayer 
Andrea egyiptológus előadása

Október 8., 17 óra, Fekete Sas Patika- 
múzeum (Fő utca 5.)

Körte/muzsika – Körtesípkészítés 
Revák Katalin keramikusművésszel

Október 10-11., 10-től 14 óráig, 
Palotavárosi Kiállítóhely (Rác utca 
11.)

Asszonysorsok Székesfehérvár 
történetében

Október 10., 14-től 18 óráig, Városi 
Képtár–Deák-gyűjtemény (Oskola 
utca 10.)

Városnéző séta Székesfehérvár 
történelmi helyszíneinek nyomá-
ban

Október 16., 16.30, az Ország- 
almától indulva

Kalandjáték Székesfehérvár törté-
nelmi helyszínein

Október 21. és október 30., 16.30, 
az Országalmától indulva

Tégelybe zárt bestiák – állati ere-
detű gyógyszeralapanyagok

November 8., 16 óra, Fekete Sas 
Patikamúzeum (Fő utca 5.)

Szombaton lesz a Vox Mirabilis évadnyitó hangversenye
 Zene

Október 3-án, szombaton 19 órakor 
a Jézus Szíve-templomban rendezik 
meg a Cantate Domino évadnyitó 
hangversenyt, vezényel Zemlényi 
Katica. A koncerten adják át azokat 
a hangversenybérleteket, melye-
ket a Vox Mirabilis Kamarakórus 

a Fricsay-díjas zenetanároknak, 
karnagyoknak, zenei előadóművé-
szeknek, együttesnek és közösség-
nek ajándékoz. A kamarakórusnak 
fontos, hogy a város elismert zenei 
vezetői, díjazottjai kiemelkedő 
helyet foglaljanak el Székesfehérvár 
zenei életében.

Újraindul a meseíró klub a Gárdonyiban
A Tollpihe Meseíró Klub a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtárban újra várja az 
általános iskolásokat.

Három találkozó lesz Benkő And-
rea szerkesztő-műsorvezetővel, 
pedagógussal, aki október 10-én, 
november 7-én és december 5-én, 
szombati napokon 10 és 12 óra kö-
zött foglalkozik az írópalántákkal. 
A szakértő segítséget nyújt a mese-
írás alapjaihoz, a kerek történetek 

 Mese kitalálásához, a jellemábrázolás-
hoz és a mesék hangulatának meg-
teremtéséhez egyaránt. Lehetőség 
lesz a folyamatos kapcsolattartásra 
is az alkalmak között.
Jelentkezni az info@ggmuvhaz.hu 
e-mail-címen vagy a Facebook- 
eseménynél lehet. A részvéte-
li díjat az első alkalomkor kell 
befizetni. A járványhelyzetben 
esetlegesen bevezetésre kerülő 
korlátozások esetén a programo-
kat online is megszervezik. 

A kamarakórus ősbemutatókkal, különleges, eddig nem látott produkciókkal készül a jubi-
leumi, tizedik évadra is, betartva az egészségügyi és biztonsági előírásokat. Koncertjeiket 
mindenképpen megtartják, akár online formában is.
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A  H E T I L A P

FEHÉrVár

A Fehérvár Televízió műsora október 3-tól 9-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
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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 
– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	lajos.	
Vendégek:	Horváth	Istvánné	
és Cser–Palkovics Ferenc

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	 Boros	Imre-portré
16:25	 Kígyós	Sándor-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.	
Vendég:	Banizs	Károly

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.	
Vendég:	Banizs	Károly

20:25	 Szolgalelkű	óriások	
– Az elefántok és a 
turizmus kapcsolata

21:15 MOL Fehérvár – Újpest 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:55	 Híradó	–	ismétlés
23:15 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 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Banizs	Károly

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	 Lelkes	Péter-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna 

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

Önkormányzati választások 
Székesfehérvár 1990

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Rábaközi	Ferenc

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

– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Rábaközi	Ferenc

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

Elek: A kiskondás
20:25	 Hírek	–	ismétlés
20:30	 Honvéd7	–	ismétlés
21:00	 Természet-	és	

környezetvédelmi	filmnapok:	
Rockenbauer	Pál	öröksége

21:20 Aqvital FC – Kazincbarcika 
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:	Rábaközi	Ferenc

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 Így (nem) játszunk mi! – 
magazinműsor	8.	rész

16:15 A Fehérvár Televízió 
archívumából

16:40 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

17:00	 Híradó
	17:20	 Családőrzők	–	családi	

magazin	16.	rész
17:50	 Hírek	
17:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Híradó	–	ismétlés
19:20	 Családőrzők	16.	

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

környezetvédelmi	filmnapok:	
Vadászati	verzió

21:05 Zalaegerszeg – Alba 
Fehérvár	kosárlabda-
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	 Családőrzők	16.	
rész – ismétlés 

11:30 gy (nem) játszunk 
mi! – ismétlés

12:05 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

egész	órakor	a	Híradó	
1-kor	ismétlése

15:00	 Seuso	–	Rejtélyek	
nyomában	14.	rész	

16:15	 Markolt	Endre-portré
16:30	 Kereszti	Ferenc-portré	
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 szentély: Túlélési 

történetek az Alpokból 
22:35	 Híradó	–	ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor	a	Híradó	ismétlése

2020. 10. 9. pénTeK

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	 Földi	Péter-portré

16:40 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára

17:00	 Híradó

17:20 Agrárinfó

17:50	 Hírek

17:55 Nálatok mizu? – 

magazinműsor	

19:00	 Híradó	–	ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:50	 Hírek	–	ismétlés

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés

21:00	 Vadonvilág	–	Gróf	Széchenyi	

Zsigmond nyomában

22:40	 Híradó	–	ismétlés

23:00 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: október 3. 20:50 Hydro Fehérvár AV19 – Klagenfurt jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

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 

– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés

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

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

11:10 Fehérvári beszélgetések 
– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Gaál	György

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

archívumából
12:40	 Híradó	–	ismétlés
13:00	 Heti	hírmagazin	–	ismétlés	
13:30	 Dr.	Balázsi	Károly	portré
13:45		 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:	Varasd,	Szöul
17:55 Fehérvári beszélgetések – 

Önkormányzati választások 
Székesfehérvár 1990

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Farkas	
László és Jungbert Béla

18:25 Léptei nyomában virágok 
nyíljanak	–	portréfilm	
Csomortáni	Gál	László	
székelyföldi	képzőművészről

18:45	 Irány	a	világűr!	–	Magyari	
Béla emlékére

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

magazin
19:35	 Természet-	és	

környezetvédelmi	filmnapok:	
Rockenbauer	Pál	öröksége

19:55	 Kutizöld	–	dokumentumfilm	
20:45 A szépség – ismétlés (12)
20:50	 Hydro	Fehérvár	AV19	–	

Klagenfurt	jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:50	 Hírek	–	ismétlés
22:55 Képes hírek – benne 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 

– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés 

	 Műsorvezető:Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Farkas	
László és Jungbert Béla

10:35	 Próbaterem	–	könnyűzenei	
magazinműsor	–	ismétlés	

11:05 Fehérvári beszélgetések 
– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés 

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

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

– Önkormányzati 
választások Székesfehérvár 
1990 – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Gaál	György

12:40	 Hírek	–	ismétlés
12:45	 Heti	hírmagazin	–	ismétlés	
13:20	 Családőrzők	15.	

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

archívumából
14:50	 Városrészek	titkai	–	

Búrtelep,	Vasútvidék,	
Tóváros – 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 – 

Önkormányzati választások 
Székesfehérvár 1990

	 Műsorvezető:	Vakler	lajos.	
Vendégek:	Horváth	Istvánné	
és	Cser-Palkovics	Ferenc

18:25	 Láttál-e	már	könnycseppet	
esőnek?	–	dokumentumfilm	

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

környezetvédelmi	filmnapok:	
Denaturált Afrika

 Beszélgetés Bárány 
Róbert	rendezővel

20:20 MOL Fehérvár FC – Újpest 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Alba Fehérvár – Szolnok 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:50 Képes hírek

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

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

Színes október
Októberben is gazdag programokkal szolgálja a tartalmas, izgalmas, kulturált kikapcsolódást a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Ház. Szerepel a kínálatban zongorahangverseny, kézműves nap, se-
gítő tájékoztatás a demensek otthoni gondozásáról, filmvetítés az amerikai templombezárásokról és 
előadás az aromaterápia szerepéről a sportban és a testmozgásban. Érdemes felkeresni az intézmény 
honlapját a részletes programokért: szentistvanmuvelodesihaz.hu.

 Kultúrház

Jelentkezz polgárőrnek!
Az Alba Regia Polgárőr-egyesület folyama-
tosan várja azok jelentkezését, akik kedvet és 
elhivatottságot éreznek a polgárőri feladatokhoz. 
Elsősorban olyan fehérváriak jelentkezést várják, 
akik tevékenyen hozzá szeretnének járulni váro-
sunk közbiztonságának, nyugalmának megóvásá-
hoz. Jelentkezni az egyesület Facebook-oldalán 
keresztül lehet.

Az egyesület céljai között szerepel, 
hogy városunkat megóvják a rongá-
lásoktól, hozzájáruljanak a közterü-
letek nyugalmának megóvásához, 
továbbá segítsék a köz- és magán- 
vagyon védelmét.
Várják azok jelentkezését, akik ked-
vet éreznek a tájékoztató, figyelem- 

 Önkéntesség felhívó, megelőző tevékenység szer-
vezéséhez annak érdekében, hogy 
minél kevesebben váljanak bűn- 
cselekmény áldozatává, hogy felhívják 
a figyelmet a tudatmódosító szerek 
káros hatásaira, illetve a bűncselekmé-
nyek áldozatainak való segítségnyúj-
tásban szeretnének feladatot vállalni. 
A jelentkezők oktatáson vesznek 
részt, és a sikeres vizsga letétele 
után kezdhetnek neki a polgárőri 
feladatok ellátásához. Az oktatás 
ingyenes, a polgárőri munka pedig 
társadalmi munka, melyet mindenki 
azért végez, mert nemcsak nézni 
akarja a környezetében zajló törté-
néseket, hanem maga is alakítani 
szeretné azokat.

Október 12-én, hétfőn 17 órakor vetítik az amerikai templombezárásokról szóló, A hit 
kiárusítása című dokumentumfilmet. A közönségtalálkozóval egybekötött programon ott lesz 
Somogyi Viktória rendező is. A film bemutatja, hogy a kisebb vallási közösségek, kisebbségek 
plébániáinak bezárása aggasztó mértéket ölt az Egyesült Államokban. A film feltárja a jelenség 
mögött húzódó igazságot és megoldási lehetőségeket kínál a közösségek, többek között a kinti 
magyar csoportok számára. Fo
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Rippl-Rónai József: Gróf Andrássy Tivadarné Zichy Eleonóra portréja (1896)

A polgárdi temetőben híres Batthyány és Andrássy családtagok nyugszanak

A Mindenszentek-temetőkápolna jelöletlen sírfülkéjének titka
Gróf Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra története

séllei erzséBeT

Tudjuk, hogy ki írta a Krasznahorka híres vára 
című irredenta dalt? Ő volt az, ifj. Andrássy 
Gyuláné Zichy Eleonóra! Híres szépsége mellett 
rendkívül művelt és ambiciózus nő volt, aki nem 
félt véleményt nyilvánítani a sorsfordító időkben.

Két apropója van annak, hogy Zichy 
Eleonóra emlékét megidézzem. 
Az egyik a Batthyányak nemrég 
lezajlott újratemetése egykori kedves 
életterükben, Polgárdiban. A másik 
ok Zichy Eleonóra frissen megjelent, 
figyelmet érdemlő naplója.
Barta Tibor, Polgárdi lelkes és a 
Batthyány család újratemetésének 
ügye mellett elkötelezett plébánosa 
kérésemre megnyitotta a Minden-
szentek-temetőkápolna ajtaját. A 
sírfülkéket lezáró márványtáblák 
mögött van a tudományok és művé-
szetek pártfogója, a pesti palotáját 
hatalmas és értékes műtárgygyűjte-
ménnyel berendező gróf Batthyány 
Géza és Emanuella nevű házas-
társa. Itt fekszik a harmincéves 
korában elhunyt ifj. Batthyány Géza 
és Batthyány Lajos fiumei kormány-
zó –  az ikervári vízerőmű meg-
alkotója – valamint házastársa, a 
„szép akasztott” id. Andrássy Gyula 
leánya, Andrássy Ilona. Továbbá a 
fiuk, a híres festő- és életművész 
Batthyány Gyula, annak házastársa,  
Károlyi Zsuzsanna valamint a tisz-
tázatlan körülmények között vasúti 
balesetet szenvedett fiuk, Batthyány 
Bálint. Andrássy Ilona édestestvére, 
az 1929-ben elhunyt politikus, ifj. 
Andrássy Gyula neve is felkerült 
a sírfülkét lezáró márványtáblára. 
Egy márványtábla azonban még 
üres, a felirat elkészítése várat ma-
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okozhatták a legkisebb, gyönyörű 
Kája súlyos depresszióját, ami Odes-
calchi herceggel kötött házasságának 
széthullásához, váláshoz vezetett. 
Másik leányának, a dacos Andrássy 
Katinkának gyermekkori magatartás- 
zavarai sem voltak alap nélküliek. 
Katinka naplójában arra emlékezik, 
hogy a Párizsban tartózkodó anyjától 
engedélyt kellett kérnie ahhoz, hogy 
a család budai palotájából nevelőnője 
társaságában átmehessen a Duna 
túloldalára ajándékot vásárolni. 
Mindezt azért, mert a „Váci utcáról 
és a Duna-parti korzóról köztudomá-
sú volt, hogy a légkörük tele van sze-
xuális feszültséggel”. Zichy Eleonóra 
a leányait naplóírásra ösztönözte. 
Félek kimondani, hogy nem szelíd 
rábeszéléssel... Ez a nevelési módsze-
re kivételesen hasznosnak bizonyult. 
Andrássy Borbála – A lelkünkhöz 
nem nyúlhatnak című (kitelepítési 
és 1956-os naplója), Andrássy Ilona 
kastélyának felújításakor véletlenül 
megtalált naplója, Andrássy Katinka 
két önéletrajzi visszaemlékezése 
(Együtt a forradalomban, Együtt a 
száműzetésben) értékes forrásai a 
történelmi események valódi hátteré-
nek megismeréséhez.    
Zichy Eleonóra első házastársa, And-
rássy Tivadar politikus, műgyűjtő és 
ügyes festő 1905-ben leukémiá- 
ban elhunyt. Tivadar testvére, ifj. 
Andrássy Gyula négy év elmúltával 
feleségül kérte sógornőjét. Akárhogy 
számolom, a második férj, akit a 
család és közeli barátai csak Ducinak 
hívtak, ekkor már közel ötvenéves 

gára. Ifj. Andrássy Gyuláné Zichy 
Eleonóra a férjével együtt nyugo-
dott a kastélykert sírdombjában, 
amíg azt fel nem dúlták. Az utolsó 
sírfülkét az újratemetésnél jelképe-
sen neki szánták. 
Csak úgy emlegetik őt, mint az 
Andrássy fivérek – előbb Tivadar, 
majd halála után Gyula – feleségét. 
Pedig ő volt korának legizgalmasabb 
nőalakja!
A kiegyezés évében született. Alig 
múlt tizennyolc éves, amikor a 
kegyeiért tolongó ifjak közül a 
„szép akasztott” id. Andrássy Gyula 
idősebb fia, Tivadar nyerte el a 
kezét. És akkor kiderült, hogy nem 
áll készen az asszonyi lét testiségi 
oldalának megtapasztalására. A 
rá váró szüléseket is megalázónak 
tartotta. Talán azért bánt szigorúan, 
majdhogynem kegyetlenül leányai-
val, hogy büntesse őket női létükért. 
Feltűnő távolságtartással viszonyult 
gyermekeihez. Az úri társaság vissza-
emlékezései szerint a vendégeket is 
kínos helyzetbe hozta azzal, ahogyan 
jelenlétükben bánt a gyermekeivel. A 
lányokat alulöltöztette, a legnagyobb 
hidegben is lenge ruhát adott rájuk, 
kesztyűt, harisnyát nem viselhettek, 
egyfolytában fáztak. Jéghideg patak-
ban kellett futniuk mezítláb valami-
féle kúra jegyében. Csak a szobáik-
ban étkezhettek elkülönülve. Híre 
ment a nádpálca gyakori használatá-
nak is. Prűd édesanyjuk betegesen 
féltette leányait a könyvekben megírt 
érzelmek megismerésétől: a klasszi-
kusok köteteiben áthúzta azokat a 
sorokat, amelyeket nem olvashattak 
el, összevarrta azokat a lapokat, ame-
lyek bármilyen érzelmekről szóltak. 
Valószínűleg a gyermekkori traumák 

volt. Édesapja így jellemezte őt: „Az 
én fiam, ki eddig mindig csak a szülői 
házban tartózkodott, talán kevésbé 
fejlődött ki, mint más ifjak, kik már a 
világban forgolódtak. Talán túlzottan 
szerény, semmitől nem fél annyira, 
mint hogy elkápráztasson. Tehetséges, 
megbízható, gentleman. Hajlama ko-
moly, mélyen olvas és tanulni szeret...” 
Így már érthető a késői házasodás. 
Andrássy Gyula a békeévek egyik ve-
zető magyar politikusa. Hosszú ideig 
Ferenc József személye körüli mi-
niszter, 1906 és 1910 között a belügyi 
tárca birtokosa. Pályája csúcspontja 
volt, amikor 1918. október 24-én 
elfoglalhatta apja korábbi posztját, és 
hat napra, a monarchia felbomlásáig 
külügyminiszter lett.
Politikai ellenfele, Andrássy Ka-
tinka férje, Károlyi Mihály szépen 
emlékezett rá: „Apósom jól ismerte 
és gyűjtötte az olasz reneszánsz mes-
terműveit. A dunai rakpartra néző 
szalonja tele volt a quattrocento és 
a cinquecento festményeivel és más 
korszakokból való művekkel is. Sze-
retett ott ülni a félhomályban, ahol 
csak a képek fölé helyezett rúdlám-
pák világítottak, és hosszú, vékony 
lábait törökösen maga alá húzva 
megosztott figyelemmel hallgatta a 
körülötte zajló beszélgetéseket. Az 
ő véleménye megfellebbezhetetlen 
volt, akár politikai, akár etikai vagy 
művészeti kérdésekről folyt a vita. 
A családból soha senkinek nem 
jutott eszébe, hogy ellentmondjon 
neki. Nem félelemből, mert szelíd 
és finom ember volt, hanem csodá-
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Polgárdi a családi összetartozás biztonságát nyújtotta az Andrássyak számára. Ilyen volt a 
kastély az 1920-as években.

Ma már világos, hogy a művészetpártoló Andrássy Tivadar és a Párizsból hazatérő Rippl-Rónai 
József együttműködésének eredményeként a magyar iparművészet egyik legnagyszerűbb 
tárgyegyüttese jött létre, az úgynevezett Andrássy-ebédlő. Rippl-Rónai híres falikárpitjának, 
a Vörös ruhás nőnek Zichy Eleonóra volt a modellje.
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latból és szeretetből. Ő képviselte és 
folytatta az idősebb Andrássy Gyula, 
a tévedhetetlen pátriárka hagyomá-
nyait.”
Becsületére legyen mondva, hogy 
a lehető legjobb mostohaapja lett 
fivére négy leányának, akik imád-
ták őt, feleségének pedig a biztos 
anyagiak mellett a legmagasabb és 
legmegbecsültebb helyet biztosította 
a társasági körökben. A sógornőjével 
való házasságkötés hivatalos indoka 
a vagyon egyben tartása, „hogy ne 
ússzon el a hitbizomány”. Volt azon-
ban egy nem hivatalos indok is, mely 
a döntést motiválta: Zichy Eleonórát 
korának legszebb asszonyaként 
tartották számon. Kékesszürke 
szeme világított kreol bőrű finom 
arcán, magas volt és karcsú. Ő volt 
Rippl-Rónai József Vörös ruhás nő 
című szecessziós falikárpitjának mo-
dellje, a friss tavaszi virágoskertben 
sétáló légies, gyönyörű jelenség.
Ő volt a ravennai mozaikkép után 
készült jelmezben Theodóra császár-
nő a Park Klubban 1899-ben ren-
dezett jótékonysági bálon. Az erről 
készült ikonikus fotó hűen tükrözi 
ragyogó, bár hideg szépségét. Egy 
Párizsban dolgozó olasz festő örö-
kítette meg korának legragyogóbb 
szépasszonyait és azt az általa „szép 
korszaknak” nevezett világot, mely 
később elsüllyedt a történelem vi-
harában. Giovanni Boldini, a gazdag 
szépasszonyok megörökítője Zichy 
Eleonórát is megfestette 1906-ban. 
„Soha nem voltunk olyan szépek és 
gazdagok, mint a századfordulón” 
címmel jelent meg albuma az 1900-as 
évek elejének legszebbnek tartott 
nőiről. 
És elérkeztünk az 1917 és 1922 kö-
zötti éveket naplóba rögzítő feljegy-
zésekhez, melyek könyv alakjában 
nemrég kerültek kiadásra. A könyv 
nemcsak magánéleti feljegyzéseket 
tartalmaz. Férje, ifj. Andrássy Gyula 
oldalán betekintést nyert a politika 
kulisszatitkaiba: neves politikusoktól 
– például Apponyi Alberttől – szár-
mazó leveleket őrzött meg. Beszámol 
Stefánia főhercegnő szokásairól, 
keményen jellemzi Horthy kormány-
zásának első éveit, a Károly király és 
Zita királynő visszatérési kísérleténél 
tanúsított kétarcú magatartását, az 
első vitézzé avatás „minden szent-
nek maga felé hajló” igazi hasznát. 
Megismerjük a Trianonról vallott 
keserű véleményét is. Származásából 
adódóan ismerte az arisztokrácia 
valamennyi jelentős tagját. A róluk 

alkotott leírások olyan személyisége-
ket, jellemeket, történeteket tárnak 
fel, melyekről csak az ő naplójából 
tájékozódhatunk: „A hadúr (Horthy) 
vitézeket ütött a várkertben. Elsőnek 
saját két fiát, akik így adómentes 
birtokhoz jutnak és Zichy János 
Gézát, kinek atyja egy ezer holdas 
telket ajándékozott… és még sok 
mást… Semmi ok nincs a szüntelen 
ünnepekre. Pedig mást sem tesznek, 
mint ünnepelnek. Az egész ország-
ban nincs egy szem cukor sem, de 
azért vannak felütött vitézeink, és 
minden másodnap egy eget rengető 
nemzeti ricsaj.”
Polgárdi a családi összetartozás 
biztonságát nyújtotta az Andrássyak 
számára. Ifj. Andrássy Gyula szere-
tett nővérénél és sógoránál gyakran 
vendégeskedett a kastélyban. Az 
egyik Andrássy lány, Klára – azaz 
Kája – itt tartotta esküvőjét. Odescal-
chi Eugénia, a sógornő így emlékezik 
meg az alkalomról: „Fivérem, Károly 
eljegyezte magát Andrássy Klárával, 
Károlyi Mihályné szül. Andrássy Ka-
tinka húgával. Az esküvőt őszre ter-
vezték, és nem Pesten tartják, hanem 
Polgárdiban, Batthyány Lajos szép 
kastélyában. Lajos bácsi felesége, 
Andrássy llona, Andrássy Tivadar-
nak és Gyulának a testvére. And-
rássy Gyula most Klára mostohaapja, 
Zichy Ella néni ugyanis a férje halála 
után a sógorához ment férjhez. A 
polgárdi kastély méltó keretet ad az 
ünnepnek. Tágas, elegáns, tele ritka 
műkincsekkel. A szépen gondozott 
francia kertben nagy orangerie és  
pálmaház. Mögötte árnyas angol 
park. ... Az esküvő előestéjén egye-
dül utaztam Polgárdiba. Sok vendég 
gyűlt össze a fényesen kivilágított 
szalonokban, és az ebédlőben a gaz-
dagon terített büfénél. Az esküvőről 
készült fényképeket ma is drága 
emlékként őrzöm. A fiatal pár mö-
gött a két bűbájos kis uszályhordozó 
egyike Batthyány Bálint.”
Az Andrássyak Tőketerebesen ala-
kították ki családi kriptájukat. Ettől 
eltérően ifj. Andrássy Gyula Polgár-
diban, a Batthyány-kastély kertjében 
került eltemetésre akár a nővéré-
nek, akár saját magának a döntése 
alapján. 1929-ben házastársa, Zichy 
Eleonóra ezt a döntést mindenkép-
pen jóváhagyta. Ez Polgárdihoz és az 
ott élő családtagokhoz való szeretetet 
és ragaszkodást jelzi. Andrássy Gyu-
la kriptája a kastélykert dombján 
hatalmas kőkereszttel fedetten, ma 
már kifosztva tátong. 

1945 első napjaiban Budapestet 
körülzárták az oroszok. A már 
idős Zichy Eleonóra Polgárdiban 
talált menedéket. Néhány hónap-
pal később, már budai otthonában 
súlyosan megsérült, combnyaktörést 
szenvedett. Haldoklását leányai 
naplóban örökítették meg: „A Margit 
rakparton lévő házunkat elvették. 
Mama már nem fogja fel, hogy 
mi történik, nem érti, miért nem 
megyünk le a rakpartra. Nem érti 
meg, hogy minden elveszett. Leültem 
mellé, és elnéztem őt, aki valaha az 
ország egyik legszebb asszonya volt, 
most pedig élettelen anyag. … Polgár-
diban temettük el, Duci bácsi mellé. 
A polgárdi kastélynak azonban már 
csak a hűlt helyét találtuk: elhordta 
a nép. ... A sírokhoz menet átvágtam 
a régi parkon. A táj annyira meg-
változott, hogy alig találtam meg a 
sírdombot. A kastélyból egyméternyi 

vályogtörmelék és hat vörösmárvány 
oszlop maradt meg. A sír környékén 
katonai lövészárkok, mély gödrök. A 
sírkövet elmozdították.”
A kastélykerti sírdombon ma is 
megtalálható az elmozdított két lap, 
rajtuk egy-egy kereszt és egy felirat 
Zichy Eleonóra halványuló nevével.
Az újratemetett családtagok egyike 
lenne tehát Zichy Eleonóra, a sír- 
fülkét takaró márvány előlap azon-
ban ma még felirat nélküli. Minden 
sírtábla takar egy izgalmas, lezárt 
életet. Zichy Eleonórát budapesti 
sírjából exhumálva a szeretett Pol-
gárdiba, férje mellé temették el  
leányai a falu részvételével a hábo-
rút követő vérzivataros hónapok-
ban. A „szép akasztott” menye talán 
csak azért jött a világra – éppen a 
kiegyezés évében – hogy tehetsé-
gével és szépségével az Andrássy 
család fényét emelje!
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Harctéri időutazás Pákozdon

Egy ilyen kis ágyúnak is óriási hangereje van!

Az emlékpark programsorozatába szívesen kapcsolódtak be a családok is, mert a látványos 
bemutatókon keresztül közelebb kerülhetett a történelem a kisebbekhez és nagyobbakhoz

Kepala

A császáriaktól lefoglalt barna posztóból készült a honvédek egyenruhája

A hagyományőrzők bemutatói mellett előadásokkal, kiállításokkal is várták az érdeklődőket

rába henrietta, lászló-takács krisztina

Megelevenedtek a hadtörténeti időszakok a 
török kortól kezdődően a mai napig a pákozdi 
katonai emlékparkban. Vasárnap látványos 
harcászati bemutatókkal várták az érdeklődőket 
a tizenegyedik Honvédfesztiválon, ahol sok 
érdekességet megtudhattunk a különböző 
korok katonáiról.

Fegyverek dördülésétől volt hangos 
Pákozd és környéke vasárnap. A 
Honvédség és Társadalom Bará-
ti Kör és a Katonai Emlékpark 
Pákozd tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg a honvédfesztivált az 
1848. szeptember 29-i pákozd- 
sukorói csata tiszteletére.
„Különböző hadtörténelmi időszakokat, 
korszakokat jelenítünk meg katonai 
hagyományőrzők segítségével. A török 
kortól napjaink hadseregéig megje-
lenik itt minden a kiállításaink és a 
bemutató formájában.” – tudtuk meg 
Oláh Lászlótól, a KEMPP szakmai 
vezetőjétől.

Nem sebesültek lettek, hanem 
halottak

A Honvédfesztiválon a 16-17. 
század zsoldosait is megidézték. 

Többek között német, flamand, 
vallon és magyar harcosok fegyve-
reit, harcmodorát ismerhették meg 
a látogatók.
„Akkoriban nem sebesült lett, aki ele-
sett a harctéren, hanem halott. A fegy-
verek, vagyis a tőrkardok, a szablyák 
erre a célra készültek.” – magyarázta 

Bencze Tamás, az I. András Király 
Lovagrend Katonai Hagyomány- 
őrző Egyesület nagymestere. – „Azt 
mondták, hogy a szablyával átvágott 
izommal harcolni már nem lehet. 
Ugyanúgy, ha muskétagolyó eltalálta a 
ló szügyét, az a farán jött ki. Kegyetlen 
dolgok jellemezték a 16-17. századot, 
sajnos ilyen volt a harcmodor.”

Császári posztóból honvéd 
egyenruha

A 48-as honvéd zászlóalj harcai-
ba is bepillanthatott a közönség, 
felépítésükről, fegyverzetükről, 
öltözködésükről is ismereteket 
szerezhettek.
„Annak idején a honvéd gyalogságnak 
barna posztóanyagból készült a ruhá-
zata. Azért éppen ebből, mert 48-ban, 
amikor a honvédsereget létrehozták, 
nem volt sem posztó, sem anyagi 
lehetőség arra, hogy vásároljanak. A 
kényszerhelyzetben a császári tüzérség 
óbudai raktárát foglalták le, ahol 
barna posztó volt. Ebből az anyagból 
készítették el a honvéd gyalogság és a 
tüzérség egyenruháját, veres zsinór-
zattal, úgynevezett vitézkötésekkel. 
Ezzel hangsúlyozták a magyaros jelle-
get.” – mesélte Berlinger Gábor, a 

Budakeszi Katonai Hagyomány- 
őrző Egyesület elnöke, aki hozzá-
tette: a nadrág búzakék színű volt, 
míg a bakancs fekete. Jellemzője, 
hogy egykaptafás változatban 
készült, nem volt belőle jobb és bal. 
A tisztek csizmát hordtak, mert ők 
lovon követték a gyalogságot.
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Ez a teljes fehérvári keret – egy ideig még biztos nem lesz mindenki bevethető

Nem lehetett halasztani
soMos zolTán

kaiser TaMás

Szombaton kezdődik a kosárlabda-bajnokság, 
rögtön az Alba Fehérvár–Szolnok rangadóval. A 
hazaiak halasztottak volna, mert karantén miatt 
nem tudtak teljes értékű felkészülést végezni.

Egy évvel ezelőtt is a Tisza- 
partiak ellen kezdett az Alba, akkor 
idegenben is fölényesen nyert. 
Most úgy tűnik, mások lesznek az 
erőviszonyok, hiába játszhat hazai 
pályán a fehérvári csapat. Közbe-
szólt ugyanis a vírushelyzetben 
érvényes szabályozás.
„A felkészülés során a sérülések mellett 
sajnos a vírus második hulláma is 
elért minket. Egy játékosunknak volt 
pozitív tesztje, ő a hatósági előírások-
nak megfelelően karanténba került. 
Több kosarasunkat a helyi tisztiorvosi 
szolgálat szintén karanténba helyez-
te, ők tíz napig nem tudtak edzeni a 
bajnokság előtt. Csütörtökön jöhetnek 
ki a karanténból, így gyakorlatilag egy 
napunk lesz felkészülni a szombati 
mérkőzésre.” – ismertette a helyzetet 
Balássi Imre klubelnök.
Az Alba kérte a mérkőzés elhalasz-
tását, amihez az ellenfélnek kellett 
volna hozzájárulnia, de nem tette.
„A szövetség előírhat halasztást abban 
az esetben, ha tizenkét játékengedély-
lyel rendelkező játékosból nincs nyolc, 
aki játékra alkalmas állapotban van. 

A balatonboglári tízgólos vereséget követően 
Deli Rita beadta lemondását, helyét eddigi se-
gítője, Józsa Krisztián vette át az Alba Fehérvár 
KC élén. 

Az új vezetőedző számára nem 
újdonság a hirtelen, gyors beugrás. 
Józsa Krisztián három évvel ezelőtt 
az akkor még NB I/B-s Szombathely 
irányítását vette át kísértetiesen 
hasonló körülmények között. Ak-
kori csapata is tíz góllal kapott ki 
a balatonboglári NEKA-tól, mielőtt 
jött a váltás. Józsa szerint nem kell 
alapjaiban megváltoztatni a csapat 
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Sárkányok vízi tánca Új edző a kéziseknél

Csökkenti a versenyrendezési költségeket
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Sárkányok hasítottak a vízen a hétvégén, gyomrukban huszonkét evezőssel. A járvány ellenére idén 
is megtartották a Sárkányhajó-fesztivált városunkban: immár tizenötödik alkalommal találkoztak 
a hajósok a Csónakázó-tónál. Mindkét kategóriában a székesfehérvári Dragon Aqua SE vihette 
haza az aranyérmeket, elhódítva a Vegyes Kupát és a Marathon Open Kupát is.                       Sz. M. B.

Versenyrendezésben és 
események közvetítésé-
ben is használható nagy 
LED-falat vásárolt az 
EMMI által támogatott 
pályázaton a Magyar Öt-
tusaszövetség. A harminc 
négyzetméteres kivetítő a 
számos öttusa-világver-
senynek otthont adó Szé-
kesfehérvár tulajdonába 
került, csökkentve ezzel 
a versenyrendezési költ-
ségeket, hiszen kevesebb 
LED-falat kell bérelni a 
versenyek idejére, és a 
város is tudja használni az 
eszközt más események 
alkalmával.             L-T. K Józsa Krisztián a héten már munkához is látottFo
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Nekünk van nyolc, igaz, közülük hat 
utánpótlás korú. De mindenképpen 
játszani fogunk!” – mondta erről a 
klubelnök, aki szerint meg lehet ér-
teni, hogy a Szolnok játszani akar, 
hiszen jelen pillanatban nekik 
teljes a keretük, ami később már 
nem lenne biztos.

Az Albánál a játékosok egészsége 
az első, így a karantén után a sérült 
vagy nem megfelelő állapotban 
lévő játékosok a klubelnök tá-
jékoztatása alapján nem fognak 
játszani: „Sajnos ez egy ilyen év lesz. 
Most velünk fordult ez elő, lehet, hogy 
egy vagy két hét múlva másokkal fog 

előfordulni. Erre mind a játékosoknak, 
mind az edzőknek, mind a szurko-
lóknak fel kell készülni. Lehet, hogy 
teljesen irreális bajnokság lesz, mert 
nem lehet tudni, melyik csapat mennyi 
időre fog kidőlni.”
Az MKOSZ szabályozása szerint 
egyébként a szezon előtt egyetlen 
egyszer kötelező tesztelniük a 
csapatoknak – ha akkor többen po-
zitív eredményt produkálnak, még 
módosulhat a hétvégi program. A 
későbbiekben viszont a klubokra 
van bízva, hogy súlyosabb vagy 
enyhébb tünetek esetében mit tesz-
nek. Az biztos, hogy a bajnokságot 
szeretnék befejezni.
Balássi azt mondja: a központi 
támogatási rendszerből kapott 
pénzek miatt a mérkőzéseknek 
menniük kell. És még egyszer 
a szövetség sem szeretne olyan 
extrém helyzetet, hogy a bajnok-
ság végkimenetele a zöld asztalnál 
dőljön el.
Jó hír, hogy a szurkolók – ellen-
tétben az utolsó, tavasszal rende-
zett mérkőzésekkel – korlátozott 
számban bemehetnek az Alba 
Regia Sportcsarnokba. Ez a tavalyi 
bérleteseknek fog kedvezni, akik 
mintegy kárpótlásként az előző 
csonka szezonért, korábbi bérle-
tükkel a helyszínen megnézhetik a 
csapat első mérkőzését.

játékát, kis túlzással csak finom-
hangolásra van szükség.
Éppen ezért nem jött rosszul, hogy a 
kisvárdaiak kérésére (mert Balaton-
bogláron a házigazdánál két korona- 
vírusost is találtak az Alba-meccs 
után) nem volt a hétvégén mér-
kőzés, illetve a válogatott meccsei 
miatt tartandó szünet további két 
hetet biztosít ahhoz, hogy rendezni 
tudják a sorokat az Albánál.
A szünet után fontos meccsel kezd 
a csapat: jön a Békéscsaba, majd 
következik az Európ-liga, melyen 
egy papíron gyengébb svájci gárda 
ellen lehet tovább gyakorolni a 
bajnokság folytatására.
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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 Nyugdíjasklub
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:	Kiss	György

2020. 10. 9. 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:	
Szöllősi	Attila

08.10	 Könnyűzenei	riportok	
Vendég:	Klajkó	Szandra

09.00 Kedvencek percei 
Vendég:	Dr.	Paál	Csaba

10.00 Mesterségem címere 
Vendég:	Zsiga	Edwárd

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 Minden a táplálkozásról 
Vendég:	Szollár-	
Kaczur Beatrix

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

16.00 Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.00	 Filmkocka	Vendég:	
Kalmár	Ádám,	Pál	Loránd

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:	
Szöllősi	Attila

08.30	 Programajánló
09.10	 Természetesen	

egészségesen	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10	 Gazdit	keresünk	a	
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonban	élő	
kutyáknak, macskáknak 
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi,	
Sohonyai	Edit

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. 10. 3. 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,	szakemberek	
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:	Kiss	György

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

17.10	 Játszótér	Vendég:	
Toldi	Veronika

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	 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly	Péter
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


