
Birtokba vették a diákok 
a velencei tábort

Higgyünk a valódi 
szakembereknek!

Közéleti hetilap
FEHÉRVÁR

Az energiabomba 
még mindig hat!

Fedezzük fel együtt 
a város kincseit!

2021.09.16.

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban, multinacionális környezetben? ®
Gyere el és ismerj meg Bennünket a Nyílt napunkon szeptember 22-én, szerdán!

®

Találkozzunk szeptember 22-én! 10 órától! Nyitott pozícióink: gépkezelő műanyagüzembe, 
CNC forgácsoló, targoncavezető (üzemi területre).
Amit kínálunk: gépkezelő br. 250.000 Ft alapbér 

+ 30.000 Ft jelenléti bónusz + Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve) hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Nyílt nap regisztráció: hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen vagy 
az alábbi telefonszámon: 22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562

Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

Börgönd felett az ég
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Restaurálják a Püspök-kutat
Módosulnak a Várfal park megújításának tervei

Megyenap Nádasdladányban
Farkas szilárd

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is 
megrendezték a Megyenapot, melynek ezúttal a 
nádasdladányi Nádasdy-kastély adott otthont 
múlt pénteken. Az ünnepi közgyűlésen átadták 
a megye legfontosabb díjait az arra érdeme-
seknek, a Megyekorzó keretében pedig Fejér 
megye minőségi termékeket előállító termelői 
és kézművesei várták a vendégeket.

Hagyományos keretek között, azon-
ban rendkívül impozáns környe-
zetben rendezték meg a 2021-es 
Megyenapot. Molnár Krisztián, 

Nagyszabású felújítás kezdődött a Várfal 
parkban. Ennek keretében megújul a Püspök- 
kút is, a térrendezés további elemeiről 
azonban – így a tervezett új, nagy játszótérről 
is – további egyeztetések szükségesek. Az 
elkövetkező napokban ezek eredményéről 
is tájékoztatást ad majd az önkormányzat a 
fehérváriaknak.

Amióta elkezdődött a Várfal park-
ban a zöldfelületek megújítása, sok 
észrevétel és javaslat érkezett az 
önkormányzathoz. Megerősítést 

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!

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.

nyert, hogy szükség van a parkfel-
újításra – ami iránt a városvezetés 
is elkötelezett – hiszen jelenleg 
nem tölti be azt a funkciót, amit 
adottságai miatt betölthetne. 
Ezért született az a döntés, hogy 
a virágágyások felújítása mellett 
szükség van Bory Jenő alkotása, a 
Püspök-kút restaurálására is. Ezzel 
a Városgondnokság Kocsis Balázs 
szobrász-restaurátor szakmai 
irányítása és felügyelete mellett 
Nyakas Pált bízza meg.

A vonatbaleset áldozataira emlékeztek

A harminckilenc évvel ezelőtti vonatbaleset áldozataira emlékeztek múlt csütörtökön Fekete
hegySzárazréten: 1982. szeptember kilencedikén, egy csütörtöki napon tizenhat ember halt 
meg, amikor a vonat ütközött egy helyi autóbusszal. Az áldozatok között nyolc gyermek volt, 
köztük egy kilenc hónapos csecsemő, aki huszonegy éves édesanyjával együtt halt meg a 
balesetben. Sz. M. B.
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Utcafórum Dömötör Csabával
rába Henrietta

Utcafórumra érkezett Székesfehérvárra múlt pénte-
ken Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 
parlamenti államtitkára. A politikus a Fidesz Stop 
Gyurcsány! Stop Karácsony! elnevezésű petíciójáról 
is beszélt a járókelőknek a belvárosban.

Az országban több mint kétezer 
ponton lehet aláírni a petíciót, 
melynek – ahogy Dömötör Csaba 
elmondta – a legfontosabb célja, 
hogy az eddig elért eredmények, 
mint például a stabil gazdaság, a 
családtámogatási politika, a határ-
védelem megmaradjanak.
„Arra is szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy akik a parlamenti 

patkó túloldaláról a miniszterelnö-
ki pozícióra jelentkeznek, a múltat 
képviselik. Gyakorlatilag mindenki 
Gyurcsány Ferenchez köthető. És ez 
nemcsak a személyek miatt érdekes, 
hanem mert politikájuk 2010 előtt már 
majdnem tönkretette ezt az országot. 
Éppen ezért sok veszíteni valónk van! 
Szeretnénk megőrizni az eredménye-
ket, és nem szeretnénk visszafordulni 
a múltba, mert az a meggyőződés köt 
minket össze, hogy Magyarország 
legszebb napjai még előttünk vannak. 
Soha nem volt még ennyi lehetősé-
günk, hogy tegyünk az országért.” 
– mondta el Dömötör Csaba, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda par-
lamenti államtitkára.

Rágcsálóirtás Fehérváron
A város területén lévő főbb vízfolyások és 
csapadékvíz-elvezető árkok mellett rágcsálóirtást 
végeznek szeptember tizenhetedikétől.

A figyelmeztető felirattal ellátott dobozokban kihelye-
zett irtószer véralvadásgátló hatóanyagot tartalmaz, 
mely lenyelve és gyomron keresztül felszívódva 
emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg 
ellenszere a Konakion injekció (K1-vitamin), beadását 
kizárólag orvos végezheti. Az irtószert péntektől a 
város területén lévő nyílt vízfolyásoknál folyamatosan 
helyezik ki, majd a dobozokat október tizenhetedi-
kétől folyamatosan visszaszedik. A szakemberek 
felhívják a figyelmet, hogy a rágcsálóirtás sikere és 
saját egészségvédelmünk érdekében a kihelyezett ir-
tószeres dobozokat ne érintsük meg, és a vízfolyások 
mellett kutyasétáltatáskor is legyünk körültekintőek!

A megyei közgyűlés Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott Sárkány Ágnes 
osztályvezető főorvosnak, akinek munkája a Szent György Kórház egyik legösszetettebb 
feladatának számít. Szintén Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címben részesült Szloboda Ist
vánné több évtizedes településvezetői munkája, közéleti tevékenysége, valamint példamutató 
emberi magatartása elismeréseként.
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a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
köszöntőjében kiemelte, hogy a 
Megyenap a Fejér megyében élők 
ünnepe, amely nekünk és rólunk 
szól: „Arra szolgál, hogy egyrészt elis-
merjük azokat a hétköznapi embereket, 
akik nem hétköznapi tettet hajtanak 
végre saját szakmájukban, hivatásuk-
ban vagy életútjuk során. Emellett fon-
tos rendeltetése a Megyenapnak, hogy 
áttekintsük a megye helyzetét, mérleget 
vonjunk, megvizsgáljuk, hogy jó irány-
ba haladnak-e a dolgok, fejlődik-e a 
megye, a Fejér Megyei Önkormányzat 
jól végzi-e a tevékenységét.”
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Barlabás Andrást visszaléptették

Tavasszal még közös utcafórumon szerepelt a Momentum miniszterelnökjelöltje, FeketeGyőr 
András és az országos pártvezetések háttéralkuja nyomán múlt pénteken visszaléptetett 
székesfehérvári országgyűlési képviselőjelölt, Barlabás András

novák rita

Nem indulhat a momentumos Barlabás 
András az előválasztáson – jelentette be múlt 
pénteken a politikus saját közösségi oldalán. 
Pártja az országos háttéralku eredményeként a 
szocialista jelöltet, Márton Rolandot támogatja 
helyette.

Barlabás András Fejér megye egyes 
számú országgyűlési választókerü-
letében mérettette volna meg magát 
képviselőjelöltként. A politikus má-
jus végén közös utcafórumot tartott 
Fekete-Győr Andrással, a kam-
pányban részt vett, és a jelöltséghez 
szükséges aláírásokat is összegyűj-
tötte, pártja mégis visszaléptette.
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Hála a természet erejéért

Díszkaput faragott a járványidőszak alatt a természetnek és Székesfehérvár lakosságának 
Vacsi László. Az alkotás a Zöld tanyán várja a kirándulókat, hogy a kézműves alkotást is meg
csodálva átadhassák magukat a Sóstó Természetvédelmi Terület szépségének. R. H.
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Felhívás: Szociális gondozót 
és szakápolót keresünk!

Szállítás igény szerint saját buszjárattal
Jelentkezés az önéletrajz benyújtásával:

8623 Balatonföldvár, Széchényi Imre u. 2.
Telefonszám: +36 84 540 027

E-mail: matyek.bernadett@irisintezet.hu

Birtokba vették a diákok a velencei tábort

A teljesen megújult épületek mellett sportpálya, sporteszközök és okospadok is várják a fiatalokat

A megnyitó az ünnepélyes kulcsátadással zá
rult, a zászlófelvonás után pedig a diáktanács 
tagjai birtokba vehették a tábort

l. takács krisztina

Fontos városi beruházás készült el: a Velencei 
Gyermek- és Ifjúsági Tábor nemcsak korszerű, 
huszonegyedik századi formát öltött, de bővült 
is. A fehérvári diákönkormányzat tagjai az 
elsők, akik beköltözhettek, hogy három napot 
itt töltsenek, a terv pedig az, hogy a jövőben 
városunk diákjainak táborokat, közösségi 
programokat szervezzenek ide. A megújulás-
nak köszönhetően nemcsak nyáron lesz erre 
lehetőség, hanem télen is!

Kellemes nyár végi ideje volt az első 
fehérvári diákcsoportnak, így még 
inkább élvezhették a minden szem-
pontból megújult, korszerű velencei 
tábor adta lehetőségeket. Múlt csü-
törtökön tartották a tábor ünnepé-
lyes avatását, ahol a kulcs átadással 
hivatalosan is birtokba vehették a 
tábort a fehérvári diákok.
Az egyszerű, elavult kis faházakat 
újakra cserélték: mindegyik saját 
fürdőszobával van felszerelve, 
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mondta el lapunknak Cser-Palko-
vics András polgármester.
Vargha Tamás a megnyitón saját 
fiatalkori tábori élményeit is 
felidézte, azt az időszakot, amikor 
még egészen másmilyenek voltak 
a kisházak. Bár a tábori élmény 
ugyanolyan jó volt akkor is, az 
országgyűlési képviselő szerint a 
megszépült környezet, a komfort is 
fontos: „Bízom benne, hogy a fehér-
vári és a környékbeli gyerekek otthona 
lesz majd itt nyáron, hiszen fantasz-
tikus dolgok épültek, és gyönyörű a 
park, a Velencei-tó.”

A kormány nyolcszázmillió forin-
tot biztosított a tábor felújítására, 
így a Beck-kastély szomszédságá-
ban található ingatlanon a tizen- 
nyolc teljesen új és korszerű 
faház mellé sporteszközöket, ren-

dezvénytechnikát is telepítettek, 
az új főépületnek köszönetően 
pedig a létesítményben nemcsak 
nyáron, hanem egész évben tud-
nak majd programokat, rendez-
vényeket szervezni a fiatalok.

három ház pedig akadálymente-
sített. Emellett létrehoztak egy új, 
kétszintes főépületet is, százötven 

fő kiszolgálására alkalmas tálaló-
konyhával. Összesen száznegyven-
hárman férnek el a táborban.
„Ez egy sokak által kedvelt tábora 
Fehérvárnak, rengeteg fiatalnak volt 
itt az elmúlt években szép tábori 
élménye. De azért az is látszott, hogy 
komoly felújításra szorul. A Modern 
Városok Programba tudtuk a beruhá-
zást beemelni. Egy kicsit a Velencei-tó 
és Fehérvár kapcsolatának erősítése 
is célja volt ennek a felújításnak.” – 

Közösségi oldalán azt írta: az 
előválasztás során nem áll egyik 
jelölt mellé sem. Barlabás András 
megkeresésünkre írásos választ 
küldött, melyben az olvasható: 
mérlegelt a párt, és úgy látták, 
sem az előválasztáson, sem a 
választáson nincs esélye ebben a 
körzetben.
Cser-Palkovics András szintén kö-
zösségi oldalán reagált a politikus 
visszalépésére. A polgármester úgy 
fogalmazott: a Momentum köz-
ponti döntése, hogy egy fővárosi 
körzetért cserébe megakadályozta 
a fehérváriak döntési lehetősé-
gét abban, ki induljon a 2022-es 
választáson.



Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod
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Higgyünk a valódi szakembereknek!
bácskai GerGely

Nem fog elmaradni a negyedik hullám, de nem 
mindegy, milyen lesz a mértéke. Ehhez viszont 
minél több ember be kell, hogy oltassa magát! 
A fehérvári háziorvosok az oltás fontosságára, 
az alapvető higéniai szabályok betartására és 
a rendelőkbe való telefonos bejelentkezésre 
hívták fel a figyelmet. Kérték a szülőket, hogy a 
hőemelkedéses, köhögő gyermeket ne engedjék 
el az iskolába, óvodába.

Itt van a negyedik hullám az ország-
ban, és ezt érezzük a rendelőkben 
is – mondta Patik Ferenc háziorvos 
azon a tájékoztatón, amelyen a 
város polgármesterével és házi-
orvosokkal közösen hívták fel a 
figyelmet a védekezés fontosságára: 
„Azt tapasztaljuk, hogy a lakosság ki-
sebb, de jelentős hányadában hatalmas 
tévhitek keringenek a járványról és a 
védőoltásokról. Elég nehéz ezekkel a 
tévhitekkel megvívni, de megpróbálunk 
tenni valamit. A város polgármesteré-
nek és önkormányzatának a segítsé-
gét kérjük annak érdekében, hogy a 
szakmaiság, a tudomány és a józan 
ész több teret kapjon. Semmi újat nem 
tudunk mondani, szeretnénk továbbra 
is hangsúlyozni, hogy nincs más mód a 
járvány megelőzésére, mint a védőoltás 
és a sokak által már jól ismert higéniai 
szabályok betartása.”

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Bejelentkezés:

22/500-300 • www.mentahaz.hu

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt 
és gyermek szakrendelés

4 épületben az Önök szolgálatában

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.

• Vérvétel (H-Sz)
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Ultrahang
• Endokrinológia
• Idegsebészet
• Ortopédia
• Urológia
• Immunológia
• Sebészet

• Antigén és ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések (botox, 

hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó 

szenzor (CGM)

• Covid fertőzés utáni szűrőcsomagok
• SOS diagnosztika ujjbegyből vett 

minta alapján (CRP – gyulladás szint, 
HGBA1C – 3 havi vércukor átlag)

• Afázia terápia (agysérülés utáni 
beszédfejlesztés)

FELNŐTT SZAKRENDELÉSEK:

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:

• Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
• Csecsemő- és gyermek ortopédia 
• Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
• Csecsemő és gyermekgyógyászat
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő-, és gyermekkardiológia
• Gyermek- és ifjúságpszichológia
• Fül-orr-gégészet

• Ultrahang
• Dietetika
• Csecsemő- és gyermek endokrinológia
• Csecsemő- és gyermek diabetológia
• Gyermeksebészet
• Gyermekpulmonológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Gyermekneurológia, EEG

GYERMEK SZAKRENDELÉSEK:

• Érsebészet
• Reumatológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Gasztroenterológia
• Nefrológia
• Fül-orr-gégészet
• Hepatológia
• Neurológia
• Bőrgyógyászat

• Afázia terápia
• Neurofiziológia, 

EEG-ENG-EMG
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás
• Proktológia
• Sportorvostan (felnőtt, gyermek)

EXTRA MÉRETŰ FÉRFI RUHÁK
3-11 XL-ig

Szfvár., Kégl Gy. u. 2.
 Óriás bolt Székesfehérvár

 06-30/7686-547

ÓRIÁS BOLT

A kormány január elsejéig 
meghosszabbítaná a veszélyhelyzetet

Vajda Mariann és Molnár Erika gyermekháziorvosok, Patik Ferenc és Horinka Judit felnőttháziorvosok Székesfehérvár polgármesterével közösen 
hívták fel a figyelmet a védőoltás fontosságára

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról, az oltás 
munkáltató által való kötelezővé tételéről, 
illetve a tizenkét év alattiak oltásáról is beszélt 
Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón.

A veszélyhelyzet 
meghosszabbítása

A veszélyhelyzet meghosszabbítá-
sát kéri a Parlamenttől a kormány, 
mégpedig január elsejéig – jelen-
tette be Gulyás Gergely miniszter-
elnökséget vezető miniszter, aki 
szerint a kormány gyors reagálási 
képessége miatt szükséges az 
intézkedés. Gulyás kitért arra, hogy 
az előrejelzések alapján a kormány 
arra számít, hogy nőni fognak az 
esetszámok, de jóval kevesebben 
kerülnek majd kórházba vagy 
lélegezetőgépre, mint korábban, 
a második és a harmadik hullám 
során.

Kötelezhet-e oltásra a 
munkáltató?

A miniszter kitért arra, hogy 
tárgyalnak a munkáltatókkal az ol-
tások kötelezővé tételéről bizonyos 
ágazatokban, de konkrét döntés 
erről egyelőre nincsen. Gulyás 
szerint jogosnak tűnik az igény a 
munkáltatók részéről. Nem kizárt, 
hogy a védettségi igazolvány szere-
pe a jövőben nőhet.
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Oltóanyaghelyzet és a 
tizenkét év alattiak oltása

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy 
bőven van elegendő oltóanyag, 
Pfizerből és Modernából 3,3 millió 
adag áll rendelkezésre, AstraZe-
necából 1,5 millió, Sinopharmból 
több mint 2 millió. A Pfizer-beszer-
zések kapcsán van egy új beszerzé-
si kezdeményezés az unióban a ti-
zenkét év alattiak számára, amiből 
Magyarország is rendelni fog.

Minimálbér-emelés

A miniszter hangsúlyozta, hogy azt 
szeretnék, ha a kétszázezer forintos 
minimálbér már január elsejétől meg-
valósulna. Ha ez így lesz, több lesz 
január elsején a a minimálbér, mint 
Gyurcsány Ferenc alatt az átlagbér. A 
minimálbér emelkedésével párhu-
zamosan a garantált bérminimum is 
emelkedne. A munkáltatók ezért az 
emelésért adócsökkentést kérnek.

A vírus delta-variánsa sokkal 
agresszívebb, mint a korábbiak 
– hangsúlyozta Horinka Judit. 
A háziorvos elmondta, hogy aki 
nincs beoltva, annak huszonötször 
nagyobb esélye van, hogy kórházba 
kerül, és nyolcszor nagyobb, hogy 
megbetegszik. Sajnos még a hatvan 

év fölöttiek körében is sokan van-
nak, aki nem oltatták be magukat.
A védőoltások között válogatni 
lehet Magyarországon, ami párját 
ritkító lehetőség a világban, és 
mindenkinek lehetősége van arra, 
hogy beadassa a védőoltást – mond-
ta Székesfehérvár polgármestere. 

Cser-Palkovics András arról is 
beszélt, hogy ha a kórházi ellátottak 
száma emelkedik, akkor lesznek 
korlátozó intézkedések. Kiemelte, 
hogy a napokban is azért kellett 
korlátozást bevezetni az egyik városi 
intézményben, mert az a felnőtt, aki 
megbetegedett, nem volt beoltva.
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Az energiabomba még mindig hat!
A Fame musical bemutatóján jártunk

A szereplőket úgy válogatták, hogy az ének, a tánc és a hangszeres zene területén is markáns 
karakterek legyenek

l. takács krisztina

Honnan van ezeknek a fiataloknak ennyi ener-
giájuk? Elég hozzá az, hogy fiatalok, vagy kell 
valami más is? Ezek a kérdések merülhetnek fel 
a nézőben, ha rászán három és fél órát, és beül a 
színházba megnézni a napokban bemutatott Fame 
című musicalt.

A három és fél óra soknak tűnik, plá-
ne, ha az ember egy átdolgozott nap 
után huppan be a bársonyszékbe. A 
sok benne mégsem az idő, hanem az 
a hihetetlen energia, ami áthatja a 
produkciót, és ami – fárasztó nap ide 
vagy oda – a közönséget is feltölti. 
Annyira, hogy még otthon, éjfél 
tájban is lelkesen, ütemesen skandál-
juk az egyik visszatérő refrént: „Sok 
munka, sok áldozat és harc!”
Nem kis dologra vállalkozott idén a 
Vörösmarty Színház: több száz je-
lentkező közül válogatta ki a musical 
szereplőgárdáját. Itt kezdődött a sok 

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a

Fedezzük fel együtt a város kincseit!Találkozni, átélni, újrajátszani

Történelmi hadijátékra hívták az érdeklődőket a megyei levéltárba, hogy visszautazva az idő
ben, a magyar történelem nagy csatáit vívják meg a terepasztalon. A találkozó célja – immár 
tizenegyedszer – a játékon kívül a közösségépítés volt.

Szeptember harmadik hétvégéje hagyományo-
san a kulturális örökség napjainak ingyenes 
programjaival várja az épített örökség szépsé-
geire fogékonyakat.

Székesfehérváron idén is kínál 
érdekességeket a program: körséta 
a Városházán a polgármesterrel, elő-
adások és bemutatók a csillagvizs-
gálóban, vezetett túra a Fejér Megyei 
Levéltárban, épületbejárás a felújítás 
alatt álló Szent István-székes-
egyházban, séták a belvárosban, 
koncertek, nyílt balettpróba vagy 
kézműves foglalkozás. Szeptember 
18–19-én, vagyis a rendezvény ideje 
alatt a Szent István Király Múzeum 
aktuális időszaki és állandó kiállítá-
sai ingyenesen látogathatók.
A programok egy részére előzetes 
regisztráció szükséges, például előre 
kell jelentkezni a székesegyház meg-
látogatására is, ahol szakemberektől 
hallhatnak a résztvevők a munka 
állásáról, és láthatják a már meg-
szépült részeket. Szombaton dél-
előtt és délután is több túra indul. 
Részvételi feltétel a zárt cipő és a 
megfelelő egészségi állapot. Regiszt-
ráció: muzeum@puspokseg.hu.
Minden évben slágerprogram a 
Városháza bejárása: szombaton két 
alkalommal lesz erre lehetőség, dél-
után fél kettőkor és este hatkor.
A csillagos égbolt titkaival ismer-
kedhetnek azok, akik a Terkán Lajos 
Bemutató Csillagvizsgáló programjá-
ra regisztrálnak, melyek szombaton 
este lesznek.
Belvárosi sétákra hív a Tourinform 
Iroda: szombaton délután Szép 
szobrok városa címmel Székesfehér-
vár rég- és közelmúltjáról hallhatnak 
a látogatók, vasárnap délután pedig 
reformkori sétát tehetnek a Pelikán 
udvartól a Vörösmarty Színházig.
A Romkertben délután a Vigyázat, 

A Fame című musical bemutatója előtt adták át az idei Pro Theatro Civitatis Albae Regalis díjat, 
melyet idén Rácz Mária igazgatói titkár vehetett át.
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építési terület! című élő történelmi 
programban Balogh Bálint építő-
mester vezetésével járhatják körbe 
a Nemzeti Emlékhelyet a látogatók. 
Ez utóbbi eseményre és a sétára a 
bejelentkezes@szikm.hu címen kell 
előzetesen regisztrálni.
Három koncert is várja a zeneked-
velőket a hétvégén: szombaton este 
hatkor a Nemzeti Emlékhelyen az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar vo-
nósnégyesét hallhatjuk, az evangéli-
kus templomban pedig fél nyolckor 
kezdődik Tóka Ágoston orgona-
művész Hétszáz év orgonamuzsikája 
című koncertje. Vasárnap este fél 
hatkor a Szerb ortodox templomban 
a Vox Mirabilis kamarakórus kon-
certjére várják a közönséget.
A hétvégén a Magyar Nemzeti 
Levéltár Fejér Megyei Levéltárában 
vezetett épületlátogatások indulnak, 
a pincétől a padlásig bejárható a 
ház.
A Felsővárosi Alkotóházban már 
pénteken is várják a látogatókat: 
tíztől kettőig kézműves foglalko-
zásokat szerveznek gyerekeknek a 
Fehérvári Kézművesek Egyesületé-
vel. Erre is regisztrálni kell!
A rendezvénysorozathoz a Székes-
fehérvári Balettszínház is csatla-
kozik: az érdeklődők szombaton 
délelőtt tíz órától részt vehetnek a 
társulat nyílt próbáján a Videoton 
Oktatási Központban.

Átadták a Pro Theatro díjat

Rácz Mária 2009 óta a Vörösmarty Színház munkatársa, a székesfehérvári színházi élet 
szervezésének meghatározó alakja. Több mint tíz éve igazgatói titkárként segíti a vezetőség 
munkáját, összefogja az egyes szakterületek tevékenységét.
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munka, amit a Fehérvár Televízió 
Casting című műsorában végigkísér-
hettünk. Aztán folytatódott sok áldo-
zattal: a járvány elsöpörte az eredeti 
bemutatót, aztán a későbbi előbemu-
tató óta kiestek szereplők, legutóbb 
éppen a premier előtti napokban 
ficamodott egy láb, jött elő egy sérv. 

A darabban szereplő fiatalok közül 
valaki azonnali beugróként csinálta 
végig a másikuk szerepét, hogy ne 
maradjon el megint a bemutató.
Ha nem áll ki a bársonyszékes bemu-
tató elején Hargitai Iván rendező a 
színpadra, hogy mindezt elmondja, 
az előadásból biztosan nem derült 

volna ki. Bár a darab a színfalak 
mögötti küzdelemről szól, arról, mi 
mindent kell elviselnie valakinek, 
hogy a legjobbat hozza ki magából, a 
színpadon egy elképesztően tehetsé-
ges, fegyelmezett, üdítően energikus 
közösséget láttunk. Nem főszerep-
lőket és mellékszereplőket, hanem 
úgy egyben, mindenkit. Ha neveket 
sorolnék, megtelne az oldal, de nem 
is szeretnék, mert a Fame előadása 
a maga nem túl bonyolult prózai 
részeivel, ugyanakkor megindító-
an sokszínű hangjával, briliánsan 
előadott koreográfiájával, három órát 
végigjátszó zenekarával olyan bom-
bát dobott le a színpadra, ami hosszú 
távra képes energetizálni egyszerre 
közel négyszáz embert. Ha tehetném, 
receptre írnám fel: csüggedtek-
nek, kiégetteknek, kamaszt nevelő 
szülőknek, és persze kamaszoknak. 
Hogy lássanak valamit abból, miért 
érdemes harcolni!

A programokon való részvétel előzetes 
regisztrációhoz kötött, ezt a www.
fehervariprogram.hu/oroksegnapok 
oldalon lehet megtenni. Ezenkívül a 
belépéshez egyes helyeken védettségi 
igazolvány is szükséges. A rendezvény-
sorozat részletes programja ugyanezen 
az oldalon olvasható.
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Könyv készül Arató Antal életérőlDienes Ottó emlékére

Egy könyv attól jó, ha jól érzi magát az olvasó – vallja Arató AntalAz Aranybulla Könyvtárban emlékeztek Dienes Ottóra

vakler lajosvakler lajos

Arató Antal címzetes könyvtárigazgató, a 
Vörösmarty Társaság tiszteletbeli elnöke, 
valamint barátai voltak a Közéleti és Kulturális 
Szalon vendégei a Krisztus király plébánia Zsolt 
utcai közösségi házában.

A találkozó apropója az a könyv, 
mely rövidesen megjelenhet a 
könyvtároslegenda életéről. A szép 
számú érdeklődőt vonzó beszélgetés 
moderátora, városunk kulturális 
életének meghatározó személyisége, 
Arató Antal barátja, Bobory Zoltán 

Egy esztendeje nincs köztünk Dienes Ottó tanár, 
író, városunk kulturális életének meghatározó 
személyisége.

Az Aranybulla Könyvtárban tartott 
múlt csütörtöki megemlékezésen 
Lehrner Zsolt alpolgármester hang-
súlyozta: a város számára a polihisz-
tor legenda életműve ma is fontos.
Lukácsy József, a Vörösmarty 
Társaság alelnöke azt a komplexi-
tást, teljességben gondolkodást és 
teljességre való törekvést emelte 
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Távhővel ellátott lakásban lakik? 
Postai csekken fizeti be távhőszámláit?

 
Váltson Ön is kényelemes, gyors, elektronikus fizetésre!

 A SZÉPHŐ Zrt. nyereményjátékot hirdet 
szeptember 1. és október 31. között!

 A részvételért nem kell mást tennie, mint a játék ideje alatt 
áttérni postai csekkes fizetési módról elektronikus fizetésre.

Szeptember 8-tól kilenc héten át, minden szerdán kisebb nyeremények 
találnak gazdára a sorsolást megelőző héten fizetési módot váltott fogyasz-
tóink között. A páros heteken 5 ezer forint értékű Média Markt utalványt, 

a páratlan heteken 5 ezer forint értékű ajándékkosarat sorsolunk.

 A főnyeremény az akció végén egy szabadon felhasználható, 120 ezer forint 
értékű utalvány, amely beváltható az Accent Hotels lánc bármelyik 

szállodájában.

A szerencsés nyerteseket a SZÉPHŐ Zrt-nél megadott elérhetőségeken 
fogjuk kiértesíteni.

Bővebb információ az elektronikus fizetésre áttérés lehetőségeiről, 
a www.szepho.hu honlap hírfolyamán olvasható.

 A játékkal kapcsolatos tájékoztatás és játékszabály az akció ideje alatt 
a SZÉPHŐ Zrt. honlapján lesz elérhető.

Mi dolgunk a világon?

Tallián Mariann és Lázár Balázs Vörösmarty mának szóló üzenetét hozta el Fehérvárra

vakler lajos

A fenti címmel született meg az a zenés vers-
színházi előadás Vörösmarty műveiből Rózsássy 
Barbara és Lázár Balázs költők szerkesztésében, 
amely országjáró körútja során ellátogatott 
Székesfehérvárra is.

Az Igézőben Tallián Mariann 
színművész, hegedűs, Lázár Balázs 
színművész és Csörsz Rumen 
István régizenész adott választ a Mi 
dolgunk a világon? kérdésre a hu-
szonegyedik század soha nem látott 
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globális és nemzeti kihívásokkal 
teli korában.
Az előadásban elhangzó költemé-
nyek mintegy egymásnak felelnek 
egy dramatizált játék, lírai történet 
keretében, melyhez korabeli dalla-
mok, motívumok felhasználásával 
megzenésített versek társulnak. Az 
előadást hallgatva és megélve nem 
lehet kérdés, hogy Vörösmarty a 
mának szóló látomással írta le előre 
a következő két évszázad történése-
it, miközben hitte és vallotta: „Lesz 
még egyszer ünnep a világon!”

ki, ami csak a legkiválóbbaknak 
sajátja, és méltán emelte Dienes 
Ottót a Fejér megyei szellemi élet 
legjobbjai közé.
A kiváló író, költő, esztéta, festő-
művész és tanár rendkívül gazdag 
és összetett életművét az egykori ta-
nítvány, a későbbi írótárs és barát, 
L. Simon László, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója idézte meg.
Revák István az alkotó ember, a 
képzőművészettel is intellektuális 
közelségbe kerülő művész egyedi 
alkotói vénáját emelte ki gondolat-
sorában.

volt. A könyv szerzője Májer Tamás, 
a Fejér Megyei Hírlap újságírója, 
aki a Lánczos–Szekfű-ösztöndíjnak 
köszönhetően foghatott hozzá a 
hiánypótló kötet megírásának.
A beszélgetésen Arató Antal 
elmondta: számára is különleges 
helyzetet teremt az egyedi életút 
dokumentációja, de ma is szereti a 
kihívásokat! Ismerve Arató Antal 
ars poeticáját, miszerint egy könyv 
attól jó, ha jól érzi magát az olvasó, 
biztosak lehetünk benne, hogy a 
születendő mű is megfelel ennek a 
kritériumnak.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Sokat foglalkoztathat a héten valami félbehagyott vagy elrontott 
terv befejezése. A világ változik és gyorsul, most mégis időszerű 
lehet felülvizsgálnod a tévedéseidet, veszteségeidet. Támogatókra 
lelhetsz, hogy érzelmi egyensúlyod helyreállíthasd.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Figyelj oda arra, hogyan próbálnak manipulálni, hogyan próbálnak a 
rovásodra jól járni a környezetedben! Ha nem foglalkozol azzal, hogy 
tudatossá tedd, mások hogyan használják ki a segítőkészségedet, akkor 
hamarosan azt veszed észre, hogy az irányítás nem a te kezedben van.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Érzelmi ügyeid kerülnek előtérbe a héten. Tartozni szeret-
nél valahová, de nem tudod összeegyeztetni az önállósággal 
és a stabilitással mindezt. Problémád lehet azzal, hogy 
önállóan kellene kiállnod az ügyeidért, és hiányolhatod a 
támogatókat magad mellől. Ez ne vegye el a lendületedet!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Elképzelhető, hogy áldozatot hozol, vagy önmagadat tekinted 
áldozatnak. Ahhoz, hogy békére lelj, lehet, hogy végleg ideje 
volna elengedned azt a témát, ami miatt újra és újra kihoznak a 
sodrodból.  Egészen más minőségben folytathatod az életedet, ha 
kész vagy befejezni az áldozati játszmáidat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Figyelj arra, hogy egészen új elképzelésed válhatnak valóra, 
ha foglalkozol velük egy kicsit! A jövő hét nehezen indul, 
ám amilyen nehéz az első nap, olyan könnyedség jön 
másnap. Ha párkapcsolatban élsz, akkor az anyagiak terén 
közös erővel előrelépést élhettek meg.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Utazások, kellemes pillanatok, jelenlét, belső vezetés. Köny-
nyű átélned a héten, hogy jóban vagy magaddal. Érzed a 
bőséget, megtapasztalhatod az együttműködést és a jelenlét 
erejét az életedben.2021. szeptember 16-22.

Új műsor indul a Vörösmarty Rádióban

„TÉR ÉS HARMÓNIA”
Minden a lakberendezésről és azon túl!

2021.09.12-től kéthetente vasárnap, 11:40-től!

FM 99,2 vagy myonlineradio.hu/vorosmarty-radio

Nemzetközi konferenciát tartott 
az IPOSZ és az IVSZ!

A projekt kapcsán nemzetközi konferencia került megrendezésre 
szeptember 13-án és 14-én. Székesfehérváron. A meghívott előadók 
között szerepel Dr. Max Hogeforster a Hanza Parlament elnöke, 
Eugenio Quintieri a European Builders Confederation főtitkára és 
még sokan mások. A konferencia témája volt az épületenergetika 
digitalizációjával kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok, jövőképek 
megosztása.
Bővebb információ:  rettich@iposz.hu  www.iposz.hu
Facebook: ÉDFP oldal

Az Ipartestületek Országos Szövetsége 
és az Informatikai Vállalkozások 
Szövetsége közösen mentorálják az 
épületenergetika digitalizációját segítő 
uniós projektet 
(GINOP-5.3.5-18-2019-00094). 

Szeptember 21-én 18 órakor a Királykút 
Emlékházban ismerhetik meg az érdeklődők 
Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet Ecsetszerelem 
című könyvét.

Tavaly novemberben egy új könyv 
látott napvilágot Sükösd Gézáné tol-
lából. Az Ecsetszerelem című regény 
fiktív történet, egy székely fiúról 
szól. A főhős, Samu nem ismeri a 
szüleit. A trianoni békediktátum 
után nehéz körülmények között él 
Erdélyben, onnan kerül egy család-

Kabalájának elkészítésére írt ki rajzpályázatot a 
Smartbin Székesfehérvár. A környezetvédelem 
és a fenntarthatóság területén tevékenykedő, 
fiatalokból álló kezdeményezés keretében 
szeptember 30-ig várják az alkotásokat. A 
nyertest a Fenntarthatósági Expó és Világtalál-
kozón mutatják be Budapesten.

A pályázat azoknak szól, akik tud-
nak és szeretnek rajzolni, és szíve-
sen vennék, ha az ő ötletük jelenne 

hoz Magyarországra, ahol végül ki-
tartással, sok munkával beteljesíti az 
álmát, és festőművész lesz. A szerző 
egy interjúban így fogalmazott a 
könyvről: a történet kicsit mese-
szerű, de az volt a célja, hogy az olva-
sók lássák, ha valaki szenvedélyes és 
kitartó, az olyan segítőkre talál, akik 
nem hagyják, hogy elvesszen, hanem 
segítik céljai elérésében. A könyv 
borítóját a Dunaújvárosban élő Iker 
Marianna tervezte, a történetet az ő 
festményei illusztrálják.

meg a különféle környezetvédelmi 
eseményeken, jelképezve a Smartbin 
szellemiségét, célkitűzéseit, vállalá-
sait. A résztvevők szeptember 30-ig 
a rajz.smartbin@gmail.com e-mail- 
címre küldhetik el kabalaterveiket.
A nyertes pályaművet a Planet Buda-
pest 2021 Fenntarthatósági Expó és 
Világtalálkozón mutatják be, mely 
november 29-től december 5-ig zajlik 
majd a fővárosban.

 Irodalom 

Hétvezér est könyvbemutatóval

 Pályázat 

Kabalakészítő rajzpályázat

Két izgalmas városismereti sétával csatlakozik 
a kulturális örökség napjaihoz a Tourinform 
Iroda: szombaton 16 órakor indul a belváros 
szobrait bemutató program, míg a vasárnap, 
szintén 16 órakor kezdődő sétán Székesfehér-
vár színházi életét ismerhetjük meg. A részvétel 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött.

Városunk rég- és közelmúltja a 
szobrok nyelvén – ez a címe a 
szeptember 18-án, szombaton 
16 órakor a Tourinform Irodától 
induló sétának. Az alkotások 
mesélnek Székesfehérvár történel-
méről, emellett meghatározzák a 
város hangulatát is. A résztvevők 
a szobrokon keresztül ismerhetik 
meg a város fordulatokban gazdag 
történelmét, közben olyan felfe-

 Kultúra 

Belvárosi szobrok, színházi élet
dezéseket is tesznek, amelyek a 
hétköznapokban rejtve maradnak.
A Színháztól színházig című 
reformkori séta szeptember 19-én, 
vasárnap 16 órakor kezdődik – 
szintén az irodánál – és a Pelikán 
Udvartól a Vörösmarty Színházig 
kalauzolja a résztvevőket. Meg-
tudhatjuk, hol kezdődött a magyar 
nyelvű színjátszás Székesfehér-
váron, hány híres színész kezdte 
itt pályáját, melyik színésznő 
kedvence volt az Árpád fürdő és ki 
mondta el Jókai Mór köszöntőjét a 
Vörösmarty Színház avatásán.
A programokon való részvétel in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött: 
a Tourinform Iroda honlapján 
lehet jelentkezni.
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Melyik színésznő kedvence volt az Árpád fürdő?
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Koncentrálj azokra a kincsekre, amiket meg tudsz osztani a 
kör nyezeteddel! Könnyen elviheti a figyelmet a valódi értékeidről 
az álmodozás, s ha ez történik, nem tudsz a környezetedhez 
kapcsolódni. Légy benne a valódi értékeidben, s gondold végig, 
mit adhatnál!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nehezebb most éberséget mutatnod, könnyebben 
ítélkezel, és a környezetedben nem látják a valódi, op-
timista természetedet. Érdemes egy kicsit elvonulnod, 
és az anyagi világ nagyszerűségei helyett a szellemi 
bölcsességekkel foglalkoznod!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten a döntések kerülnek fókuszba. Nagyon szeret-
nél jól dönteni, és a vágyaid, félelmeid szorongóvá tehetnek 
emiatt. Bízz magadban, és a hét második felében meglátod, 
hogy nem tudsz rosszul dönteni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Duzzogóvá tehet, és könnyen kudarcként élheted meg, ha az élet 
türelemre próbál tanítani. Komoly érzelmi hullámzás vár rád a 
héten, de próbáld megőrizni a lelki békédet, és engedj utat a válto-
zásnak! Gondolj arra, hogy a dolgok jó irányba is fordulhatnak!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ezen a héten előtérbe kerülhet a merev szabályokat 
követő éned. Ha rájössz, hogy viszed bele magad a régi 
játszmák miatt a kimerültségbe, a hét második felében 
busásan kamatozni fognak felismeréseid, belátásaid. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten nehezebb az intuíciódat használni: elméd zakatolása 
elzárhatja az energiákat, és azon kapod magad, hogy halo-
gatni kezded a dolgaidat. Ha a hét második felében támadás 
ér emiatt, akkor fontos felismerned, hogy nem a harc, 
hanem a szíveddel való odafigyelés hozhat megnyugvást!

Szeptember 18-án, szombaton tizennegyedik 
alkalommal rendezi meg a Székesfehérvári 
Civilnapot a város önkormányzata. Idén minden 
eddiginél több, közel nyolcvan kitelepülő civil-
szervezet várja az érdeklődőket a Zichy ligetben.

A civilszervezetek idén interaktív, 
prevenciós és kézműves foglalkozá-
sokkal, közös játékkészítéssel, hang-
szerbemutatóval, egészségközpontú, 
történelmi tematikájú, környezet- és 
természetvédelmi programokkal, 
harcművészeti bemutatóval, kisállat- 
kiállítással, valamint kulturális 
előadásokkal és különleges sport-
bemutatókkal várják a Zichy ligetbe 

a látogatókat délelőtt kilenctől 
délután háromig.
Molnár Tamás, a környezetvédelmi 
és civilügyek tanácsnoka elmondta, 
hogy jövőre különleges, jubileumi 
rendezvény lesz, de idén is nagy 
változások történnek a Civilnap 
keretein belül, hiszen rekordszámú, 
közel nyolcvan szervezet regisztrált, 
ami kiemelkedően magas szám, 
és jól mutatja, mennyire aktívak a 
civilszféra szereplői a városban. A ta-
nácsnok hozzátette, hogy változatos 
programokkal készülnek, és nagyon 
színes a paletta, ami a civilszerveze-
teket illeti, hiszen az egészségmeg-

 Civilek 

Szombaton Civilnap!
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Rekordszámú civilszervezet regisztrált a szombati Civilnapra, és változatos programokkal 
várják az érdeklődőket – mondta el lapunknak Pisch Norbert és Molnár Tamás

Szeptember 17-én, pénteken a Csók István 
Képtárban nyitják meg a Fehérvár Szalon 2021 
képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítást, mely 
a Székesfehérváron élő vagy a városhoz kötődő 
művészek számára nyújt bemutatkozási lehetősé-
get. A tárlat egy hónapon át lesz látogatható.

A képző-, ipar- és fotóművészeti sereg-
szemlét kétévente rendezik meg, hogy 
a látogatók képet kaphassanak az 
alkotókról és munkáikról. A járvány 
azonban átírta a hagyományokat, így 
az eseményt 2020-ról 2021-re halasz-

Már megválthatók a jegyek a balettszínház szep-
tember 28-i és 29-i előadásaira, ahol Aladdin és 
Jázmin hercegnő várja majd a felnőttek mellett az 
óvodásokat, kisiskolásokat is.

Különleges családi mesebalettel 
készül a Székesfehérvári Balettszín-
ház szeptember végére. Aladdin 

tották, így ezúttal három év után 
rendezik meg a tárlatot.
A közel egymillió forint összedíjazású 
kiállításra minden Székesfehérváron élő 
vagy a városhoz kötődő alkotó adhatott 
be pályamunkát, melyek bemutatásáról 
és díjazásáról szakmai zsűri döntött.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója szep-
tember 17-én, pénteken 17 órakor lesz 
a Csók István Képtárban. Az intézmény 
először lesz helyszíne ennek a nagy-
szabású seregszemlének. Az alkotáso-
kat október 17-ig láthatja a közönség.

történetét talán senkinek sem kell 
bemutatni, ám a társulat eddigi 
előadásai előrevetítik, hogy biztosan 
felejthetetlen élményt kap a néző! 
Sőt az egész család, hiszen a felnőtt 
rajongók mellett most a kisebbeket 
is várják egy varázslatos utazásra a 
mesék és a tánc világába.

 Kiállítás 

Fehérvár Szalon

 Balett 

Különleges családi mesebalett

őrzéstől a sportig minden szegmens 
képviselteti magát.
Az idei Civilnapon a Honvéd Szondi 
György Sportegyesület szervezésé-
ben a Malom utcai helyőrségi klub is 
megnyitja kapuit.
A Helyőrségi Múzeum a szombati 
napon ingyenesen látogatható 9 és 
15 óra között. A Tiszti Klub bejáratá-
nál katonai toborzópont fog mű-
ködni, az udvaron íjászati-lövészeti 

bemutatókat tartanak, de a látogatók 
ki is próbálhatják a légfegyverekkel 
való lövészetet és az íjászatot.
Pisch Norbert, az ART Kulturális 
Egyesület elnöke felidézte, hogy 
a fehérvári civilszervezetek egyre 
nagyobb számban képviseltetik 
magukat a Civilnapokon. Korábban 
féltek, hogy a Zichy liget túl nagynak 
bizonyul a rendezvényhez, mára 
azonban teljesen belakták a teret.
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„A hit nem magánügy!”

A Spányi Antallal készült teljes interjút a Fehérvár Televízióban láthatják szeptember tizen
kilencedikén, vasárnap 17.55kor

vakler lajos

Több mint nyolcvan év után szeptember 5. és 
12. között ismét Magyarország adott otthont a 
sokszínű, valamennyi korosztály lelki és kul-
turális igényeit kielégítő programsorozatnak. 
A Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus 
céljáról és jelentőségéről Spányi Antal megyés 
püspökkel beszélgettünk.

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt 
év helyett idén szeptemberben adhatott 
otthont Budapest az eucharisztikus 
világkongresszusnak. A rendezvény 
első jelmondata: Az eucharisztia, mint 
az egyéni keresztény élet forrása. Ez 
az Oltáriszentséggel való személyes 
viszonyt kívánja elősegíteni.
Az Oltáriszentség a hitünk ki-
emelt titka. Valami, amit az ember 
személyesen él és tapasztal meg a 
szentáldozásban, a szentségimá-
dásokban. Amikor egy katolikus 
ember bemegy a templomba, szinte 
ösztönösen keresi az örökmécses 
fényét, ami jelzi a hitben élők 
számára, hogy ott őrzik az Oltári-
szentséget, ott, a tabernákulumban 
van jelen Jézus. Amikor ez a jel-
mondat megszületett, és ami végül 
közkinccsé lett – hiszen minden 
forrásunk belőle fakad – jelzi, hogy 
Krisztus a mi hitünk központja. Az 
egész életünk Krisztusra hangoló-
dik, Krisztusból akar élni, Krisztust 
próbálja látni, őt akarja dicsérni és 
magasztalni, életével és megnyilvá-
nulásaival, az élet minden mozza-
natával.
A második jelmondat nem kevésbé 
fontos gondolat: Az eucharisztia az 
egyház forrása.
Az egészséges közösség Krisztus- 
központú és gyarapodó közösség. 
Krisztus összegyűjti az embereket. 
Összegyűjtötte az apostolait, és 
amikor azt mondja, hogy egyházat 
alapít, az egyház, az eklézsia azt 
jelenti: összegyűjteni, összefogni. 
A hit összegyűjteni akar. A hit 
középpontja Jézus Krisztus, és 
köré kell gyűlni. Azt tapasztaljuk 
Magyarországon, Európában és a 
világ más részein is, mintha a hit 
egy kicsit ellanyhult volna. Fontos, 

hogy felrázzuk az embereket, újra 
összegyűjtsük őket, és újra tuda-
tosítsuk bennük azt a kincset, ami 
rájuk van bízva: az eucharisztiát, 
amit őriznek. Ma minden nyolca-
dik keresztényt súlyos üldöztetés 
ér a világban, minden nyolcadik 
keresztény ki van téve annak, hogy 
támadják, hogy véget vessenek az 
életének. Mi itt, Európában legin-
kább szellemi kihívást érzünk, egy 

lelki támadást, valamiféle eszmei 
harcot a különböző új felfogá-
sok és a hit tanításai között. Azt 
remélem, hogy ez a kongresszus 
mindnyájunkat megerősít abban, 
hogy tanúságot kell tennünk, hogy 
ki kell állnunk Krisztus mellett, 
bátornak kell lennünk, példát kell 
mutatnunk. Méltónak kell lennünk 
Krisztushoz és az előttünk járt 
vértanútársainkhoz.
A harmadik jelmondat egy meghívás 
misszióra, mely szerint Krisztus forrás 
a világ számára!
A keresztény ember a hitét nem 
élheti meg önmagában. Az el-
gondolás, amit a rendszerváltás 
előtti időben mondtak, hogy a hit 
magánügy, nem állja meg a helyét. 
A hit nem magánügy, az én hitem 
bennem él, és az én dolgom, hogy 
azt tisztán tartsam, erősítsem, 
növeljem, tanítását megtartsam. 
A hitnek áradnia, sugároznia kell! 
Egy olyan embernél, akinek a 
hitét nem ismerik fel, valami nem 
stimmel. Nem arról kell felismerni 
a hitet, hogy mekkora keresztet 
vetek, hanem a cselekedeteinkben, 
a szavainkban, az életvitelünkben. 
Jézus arról beszél, hogy a keresz-
tény ember úgy kell, hogy legyen 
a világban, mint a só az ételben, 

mint a kovász a tésztában, mint 
egy sötét szobában a gyertya láng-
ja. Ne legyen bennünk félelem, 
ne legyen bennünk aggodalom! A 
hitünk igazságáért, a keresztény 
tanítás kétezer éves valóságáért 
álljunk ki bátran, és tegyünk róla 
tanúságot!
A lelki és a missziós megújulásra is 
szükség van – hirdette a kongresszus. 
Nagyon jó volt látni, hogy a Hung-
expo területén a katekézisek, az 
ünnepek pillanataiban milyen nagy 
számban voltak jelen fiatalok, 
felnőttek és idősebbek is. Zsúfolá-
sig megteltek a termek, és szinte 
itták az emberek a tiszta forrásból 
a tanítást. Hazatérve ezt a tudást 
meg fogják osztani másokkal is, 
tehát a hatás megsokszorozódik. 
A kongresszus ünnepi programjai, 
ünnepi pillanatai a hétköznapok 
során is nagy segítséget nyújtanak. 
A kongresszus úgy volt felépít-
ve, hogy voltak csúcsai. Azok az 
ünnepélyes, nagy szentmisék, 
ahol sokan összejöttünk, együtt 
imádkoztunk, együtt ünnepeltük 
az oltáriszentséget. Ilyen volt a 
nyitómise, a gyertyás körmenet, 
ami a Parlament előtti szentmiséről 
indult és jutott el a Hősök terére, 
és ilyen volt a záró szentmise, amit 
Ferenc pápa tartott. Ezek voltak 
a csúcsok, a legfényesebb esemé-
nyek, de közben számtalan olyan 
rendezvény volt, ahol lehetett 
ünnepelni az eucharisztiát, a 
szentségimádást, voltak katekézi-
sek, tanítások, tanúságtételek, ahol 
olyan emberek, akikről a társada-
lomban nem is gondolták volna, 
hogy hívők, kiálltak és elmondták 
az ő hitüket. 
A Szentatya jelenléte mennyire adott 
megerősítést?
Megerősítést ad az a mondat, amit 
a Bibliában olvasunk, hogy majd 
te megerősíted testvéreidet, és ez 
minden pápával való találkozásban 
megtapasztalható. Nekem volt 
szerencsém találkozni az előző 
pápákkal, és ezek a találkozások 
mind nagyon fontos események 
a lelkemben, az életemben. Ez a 
mostani találkozás egy nagy erő, 
egy megújulásra való meghívás és 
lehetőség minden hívő számára, a 
testvéregyházak számára, és meg-
erősítés az egész társadalom számá-
ra. A Szentatya szavai elsősorban 
a hívőkhöz szólnak, de ezekből a 
szavakból azok is tanulhatnak, akik 
a hitet talán elvesztették, akik szá-
mára a hit most kevesebbet jelent. 
Ez a kongresszus megerősítette, 
hogy az eucharisztia nem a látvány, 
ezt nem a szemünkkel kell szemlél-
ni, hanem a szívünkkel. Valamiféle 
belső érzékkel, hittel kell látni az 
eucharisztiát, benne Krisztust, 
de hittel kell látnunk a világot, 
egymást, és akkor felfedezhetjük 
a világban Istent, felfedezhetjük 
egymásban Krisztust, és ez segít 
majd bennünket békében, szeretet-
ben élni!



Ön is felújítaná lakását, családi házát? 
Álmodja meg új otthonát, 
mi pedig megvalósítjuk!

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a 
lakások és családi házak felújítására. 

 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a 
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.

 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint 
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.

 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel 
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve 
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az 
elvégzett munkánkra.

Szolgáltatásaink: 
• kőműves munkák • burkolási munkák • festő-mázolói munkák
• szárazépítési munkák • asztalos munkák • lakatos munkák
• mélyépítési munkák • épületgépészeti munkák • épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük! 
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását! 

E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493 

Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00,  P: 7:30-13:00

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület 
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSM-
modullal ellátott beléptetőrendszer működik.

Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára 
egyaránt alkalmasak.

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését, 
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 
8 órában dolgozni egy jó csapatban, 

multinacionális környezetben? ®

Gyere el és ismerj meg Bennünket a Nyílt 
napunkon szeptember 22-én, szerdán!

Nyitott
pozícióink: •	 gépkezelő	műanyagüzembe
 • CNC forgácsoló
 •	 targoncavezető	(üzemi	területre)

Amit kínálunk: •	 gépkezelő	br. 250.000 Ft alapbér 
 + 30.000 Ft jelenléti bónusz 
 + Cafetéria br. 32.500 Ft 
	 (belépéstől	kezdve)

 •	 hosszú	távú,	stabil	munkalehetőség
 •  100 %-os bejárási támogatás 

 szerződéses járattal 
 vagy tömegközlekedés esetén 

 •	 Sportolási	lehetőség	támogatása	
 •  Családias	hangulat
 •	 Egyedülálló	technológia	meg- 

	 ismerése	tapasztalt	szakemberektől

Találkozzunk szeptember 22-én!

®

Nyílt	nap	regisztráció:	hr-hungary@cranecpe.com	e-mail	címen 
vagy	az	alábbi	telefonszámon:	22/513-123	vagy	Viberen:	70/512-1562

Helyszín:	Székesfehérvár, Cseh utca 1.	(Sóstó	Ipari	Park)

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozásiHivatal
határozataalapjánanagyobb 
távhőszolgáltatóknak,köz-
tükaSZÉPHŐZrt.-nek
is,kétéventefelhasználói
elégedettségifelméréstkell
készíttetnie.Ezzelösszefüg-
gésben2021.szeptember
03.napjátólelőreláthatólag
2021.október31.napjáig500
díjfizetőtfognakÖnökközül
személyesenfelkeresniaBell-
researchKft.(1085Budapest,
Barossutca52.)munkatársai
otthonukban,hogykitöltse-
nekÖnökkelegykérdőívet,
közvélemény-kutatáscéljá-
ból.ASZÉPHŐZrt.célja,

hogyfolyamatosanemelje
aszolgáltatásszínvonalát,
növelveezzelafelhasználói
elégedettséget.Ehheznyújt
segítségetezafelmérésis.
Ennekérdekébenkérjük,szí-
veskedjenegyüttműködnia
közvélemény-kutatástvégző
BellresearchKft.munkatár-
saival,akikaSZÉPHŐZrt.
általkiállítottmegbízólevéllel
éskérdezőbiztosiigazolvány-
nyaligazoljákmajdmagukat.
Akérdezőbiztosokpénzt
semmilyenformábannem
kérhetnekésfogadhatnakel
Önöktől.
Segítőegyüttműködésüket
előreisköszönjük!
Üdvözlettel:SZÉPHŐZrt.

Tisztelt Ügyfeleink!
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„Félek, nem találok még egyszer olyat, 
amit ennyire szeretek!”

Beszélgetés Steininger Antallal

Október elején bezár a Paraba Székesfehérváron. Még az utolsó bulik előtt beszélgettünk a hely 
üzemeltetőjével, Steininger Antallal.

Tipikus Parabahangulat

kovács v. orsolya

A végtelen éjszakák is véget érnek egyszer. 
Steininger Antal – vagy ahogy legtöbben 
ismerik, Papa – húsz éven át évi ötvenkét 
hétvégéből negyvenkilencben végigdolgozta 
az éjszakákat, nem telhetett el buli nélküle. 
A koronavírus-járvány azonban megviselte a 
szórakoztatóipart, és ennek áldozatául esett 
a Paraba is. Steininger Antal közel két évtized 
után a Paraba közössége mellett egy életfor-
mától is búcsúzik.

Milyen érzés most a Parabába belépni?
Imádom ennek az egységnek 
minden egyes részletét, a légkörét, 
hiszen saját kezűleg hoztam létre 
egy barátommal az egészet, egy év 
alatt. Ide én nem is dolgozni járok, 
ez egy óriási játék, a világ legjobb 
időtöltése!
Ami nyilván kőkemény munka ered-
ménye.
Pontosan, bár én nem érzem 
munkának, mint amikor tizenhat 
évesen először beálltam egy pultba 

a strandon, és azt éreztem, hogy 
ezzel akarok foglalkozni. Aztán rá 
két évre egyszer csak az éjszakába 
is bekerültem, és ez lett az örök 
szerelem.
Mikor érezted meg, hogy el kell enged-
ned mindezt?
Tavaly márciusban úgy futottam 
neki a járványidőszaknak, hogy 
úgyis átvészeljük. Az első három 
hónap szünet őszintén szólva jól is 
esett tizenkilenc évnyi hétvégézés 
után. A tavaly nyári újranyitás még 
bizakodást hozott, bár Fehérváron a 
nyár szórakoztatóipari szempontból 
uborkaszezon, hiszen közel van 
a Velencei-tó, a Balaton, Buda-
pest. Ettől függetlenül mi minden 
nyáron nyitva voltunk. 2020-ban 
is egész jó nyarat zártunk, nyilván 
ez köszönhető volt annak is, hogy 
kevesebb volt a fesztivál, talán töb-
ben is maradtak itt a városban. De 
később bevétel már nem volt, hiába 
csökkentette a tulajdonos a bérleti 

díjat, a tartalékok kimerültek. 2020 
őszétől olyan munkákat végeztem, 
amiket korábban soha életemben, a 
tető-üveggyapotozástól a kőműves 
melletti segédkezésig. A baráti kör-
ben mindenki igyekezett feladatot 
találni nekem, így három-, négy-, 
olykor ötfelé szakadva azt a kis 
pénzt össze tudtam szedni, ami az 
élethez kell. A parabás csapat tagjai 
szintén összedobtak egy adományt 
a tudtomon kívül. Ezzel megleptek 
valamikor januárban, pont, amikor 
azt éreztem, hogy nincs tovább. 
Kaptunk az önkormányzat részé-
ről is segítséget. Mindezzel együtt 
február-március körül kezdtem el rá-
jönni, mennyire kilátástalan ennek a 
szegmensnek a jövője, tőlem pedig 
sok barátom megélhetése függ.
Mihez kezdesz októbertől?
Rendelkezem más szakmákkal is, 
bár tapasztalatom csak ebben van, 
de a baráti kapcsolataim révén el 
tudok majd indulni más vonalon. 
Félek tőle, hogy nem találok még 
egyszer olyat, amit ennyire szere-
tek! De hobbiként megmarad ez a 
tevékenység is. Biztos lesz idővel 
a városban Paraba-buli valahol! 
Már most érkeznek erre ötletek és 
kérések.
Az épület sorsa mi lesz a továbbiak-
ban?
A tulajdonos tudomásom szerint 
nem szeretné a jövőben vendég látás 
céljára kiadni az egységet. Várakozó 
állásponton van, ami érthető.
A többi fehérvári szórakozóhelytől is 
jó szájízzel tudsz elköszönni?
Nagyon büszke vagyok rá, hogy az 
elmúlt húsz évben mindenkivel jó-
ban tudtam maradni. Akár hasonló 
profilú, akár teljesen más típusú 
szórakozóhelyről van szó, nem 
volt konfliktus egyetlen egyszer 
sem. Remélem, hogy valaki valamit 
kihoz majd ebből a vonalból is, 
amit én képviseltem. Ha két év 
múlva gondolok egyet, akkor el 
tudjak jönni valahová a barátokkal 
találkozni!
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy az ügyfélszolgálat és pénztár 

2021. szeptember 17-én, pénteken egész nap, 
továbbá szeptember 22-én, szerdán 

14:00 órától zárva tart.
Üdvözlettel: 

SZÉPHŐ Zrt.
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Börgönd felett az ég
szabó Miklós bence

Légiparádé és látványos földi bemutatók sora 
várta a Börgöndi Repülőnap idei eseményére 
érkezőket. Helikopterek, műrepülő bemutatók 
és a Magyar Honvédség Gripen-bemutatója 
is színesítette a vasárnapi programot. Az 
eseményen szóba került az is, hogy áll most a 
börgöndi reptérfejlesztés ügye.

Fehérvár polgármestere a repülőtér 
jövőjéről beszélt a repülőnap meg-
nyitóján. Mint mondta, a kormány 
hétszázötvenmillió forinttal járul 

Az idei évben a Magyar Honvédség légiereje szinte minden járművével részt vett a repülő
napon. A Gripenek mellett egyegy bemutató erejéig helikopterek és ejtőernyősök is megjelen
tek. Száznegyven katona tartott vasárnap bemutatókat – így a jelenleg zajló haderőfejlesztési 
programból is kaphattak ízelítőt a látogatók.Nemcsak a nagyfiúk, de a kislányok is érdeklődnek a vasmadarak iránt

Börgöndön nem épül nagy nemzetközi repülő
tér, hanem egy kis üzleti reptér – fogalmazott 
köszöntőjében CserPalkovics András

  A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 18-tól 24-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. 

2021. 09. 19. VASÁRNAP 2021. 09. 20. HÉTFŐ 2021. 09. 21. KEDD 2021. 09. 22. SZERDA 2021. 09. 23. 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

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

11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő 
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
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül 

Szerkesztő: 
Galántai Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Kiss György

2021. 09. 24. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és 
közlekedési információk 
Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási lehetőségek 
Székesfehérvár és Fejér 
megye egész területéről. 
M.vez.: Kiss György 
Hírszerk.: Bóna Éva

08.10 Internetes ügyeink 
Vendég: dr. Czenczi Anikó

09.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

10.10 Mesterségem címere 
– Lippert Ferenc 

11.10 Dojo önvédelmi és távol-
keleti művészeti magazin 
Vendég: Rétlaki Gábor

12.10 Virágpercek 
Vendég: Winkler Kriszti

13.10 Ügyvédi jótanácsok 
Vendég: 
dr. Berzeviczy Gábor

14.10 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi szakértők, 
szakemberek részvételével 
M.vez.: Gemeiner Lajos 

14.30 Az vagy, amit megeszel! 
Vendég: 
Szollár- Kaczur Beatrix

15.10 Hűha! – Technológia 
és tudomány érthetően 
Vendég: Theisz György

16.10 Válaszd az életet! 
Vendég: Gönczi József, 
Kocsis Sándor és 
Czere Ambrus Mária

17.10 Filmkocka 
Vendég: Kalmár Ádám

18.10 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerk.: Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és 
közlekedési információk 
Fehérvári hétvége: 
műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek, 
programajánló 
Műsorvezető: 
Sasvári Csilla 
Hírszerkesztő: Bóna Éva

09.10 Természetesen 
egészségesen 
Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdát keresünk az ASKA 
menhelyén élő kutyáknak 
Vendég: Molnár Tamásné

11.10 Ez itt az én hazám! 
Vendég: Oláh László

11.35 Szabadidőben 
Vendég: Pintér Ildikó

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

13.05 A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig 
Vendég: Kiss György

14.10 Zeneturmix 
Műsorvezető: Kiss György 

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Galántai Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Gemeiner Lajos

2021. 09. 18. 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 

12.10 Ebédidő 
13.10 Illemtan 

Vendég: Óber László
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi szakértők, 
szakemberek részvételével 
Műsorvezető: 
Galántai Zsuzsi 
Hírszerkesztő: 
Szöllősi Attila

15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek 

Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam 

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

11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő 
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 Mindenmentes 

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 a 
Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársaival

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

12.10 Ebédidő 
13.10 Környezetbarát 

Vendég: Mihály Gyula
14.10 Hangvilla 
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
17.10 Tiszta szex! 

Vendég: Séllei Györgyi
18.00 Beszéljünk róla! 

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
11.10 Társasház 

Vendég: Egyed Attila
12.10 Ebédidő 
13.10 A Városgondnokság 

műsora
14.10 Az orvos válaszol 
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi szakértők, 
szakemberek részvételével 
Műsorvezető: 
Galántai Zsuzsi 
Hírszerkesztő: 
Szöllősi Attila

16.10 KRESZ-percek 
Vendég: Ábrahám Csaba 

17.10 Herbarius 
Vendég: Lencsés Rita

18.00 Zöldellő utakon 
Szerkesztő: 
Galántai Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: Sasvári Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő: 
Gemeiner Lajos
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hozzá, hogy az önkormányzat 
az Albatrosz Repülőegyesülettel 
együttműködve elkészíthesse azo-
kat a terveket, amelyek jóváhagyá-
sával aztán elkezdődhet a kivite-
lezés. Így egy sport- és üzleti célú 
repülőtér jöhet majd létre, megfele-
lő hangárokkal, közösségi terekkel, 
infrastruktúrával, kifutópályával 
és az Óbudai Egyetemmel közösen 
megvalósítandó képzési helyszín 
kialakításával. „A szeptember végi 
közgyűlés dönt arról, hogy ki készíti el 
ezt a tanulmánytervet. Utána az enge-

délyes terv és a kiviteli terv készülhet. 
Ez egy tíz-tizenöt milliárd forintot 
meghaladó beruházás lesz. Most még 
nehéz megmondani, hogy pontosan 
mennyibe kerül, mert meg kell várni a 
tervezés végét, ami körülbelül másfél 
évet vesz igénybe. Utána beszélhe-
tünk a kivitelezésről. Egy-két konkrét 
eleme már most látható, például a 
hangárépület, aminek a szerkezete már 
áll.” – válaszolt a Fehérvár Televízió 
kérdésére Cser-Palkovics András. A 
polgármester hozzátette, hogy nem 
egy nagy nemzetközi repülőtér, ha-
nem egy kis üzleti reptér épül majd 
Börgöndön, mely csak a schengeni 
határon belülről érkező gépeket 
fogadja majd.



15Közéleti hetilap SPORT FEHÉRVÁR

Szezonkezdet a hokisoknál

Szélig Viktor és a Hydro Fehérvár AV19 számára a rájátszásba jutás a cél

Farkas szilárd

Pénteken és szombaton egymás utáni két mér-
kőzéssel kezdi meg szereplését a Hydro Fehérvár 
AV19 jégkorongcsapata az osztrák ligában, ahol 
változások lesznek a lebonyolítás rendszerében.

Pénteken az osztrák Villach, szom-
baton pedig a dél-tiroli Val Pusteria 
– német nevén Pustertal – lesz a 
Hydro Fehérvár AV19 ellenfele az 
osztrák bajnokság első két össze-
csapásán. Szélig Viktor általános 
igazgató elmondta, hogy a Villach 
csapata nagy mértékben átalakult, 
így komoly ellenfél lesz a fehérvári 
hokisok számára, a ligához újon-
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Bevették a várost a futók

Csere Gáspár új pályacsúccsal, 1:06:58as eredménnyel volt a leggyorsabb, amivel 2017 óta 
zsinórban ötödik bajnoki címét nyerte meg

Az amatőrök, hobbifutók is élvezték a változatos pályát Székesfehérvár belvárosában és annak 
környékén

Több mint négyszázan a rajtnál

soMos zoltán

Vasárnap délelőtt kilenckor rajtolt a Bregyó 
közi sportcentrumtól az idei Cerbona Fehérvár 
félmaraton, melynek keretében hét, tizennégy 
vagy huszonegy kilométert teljesíthettek a 
nevezők. A mezőnyben ezúttal az atlétikai 
országos bajnokság keretében a profik is 
indultak, de a tömeget a szabadidőfutók adták, 
az útvonal pedig a belváros legszebb részeit is 
érintette.

A szokásos visszaszámlálás után Mészá-
ros Attila alpolgármester dudaszóval 
indította azt a négyszáznál több futót, 
akik az idei Cerbona Fehérvár Félmara-
tonra neveztek. A mezőny élén az atléták 
futottak: negyvenöten vettek részt a 
félmaraton országos bajnokságon, és 
természetesen ők voltak a leggyorsabbak. 
De rajtuk kívül is sok rutinos, a távot már 
nem egyszer lefutó amatőr teljesítette 
kiváló idő alatt a huszonegy kilométert.
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nan csatlakozó Val Pusteria pedig 
szintén nagy kihívást jelent majd, 
soraiban a korábban Fehérváron 
játszó Michael Carusóval, a kis-
padon pedig Szélig Viktor korábbi 
edzőjével, Luciano Basiléval.
A bajnokság lebonyolításával 
kapcsolatban az igazgató kiemelte, 
hogy a korábbi évekhez képest az 
idén jelentős változás lép életbe: 
„A középszakasz ezúttal elmarad. 
Egy hosszabb, ötvenkét meccses 
alapszakasz lesz, ami után az első hat 
helyezett automatikusan résztvevője 
lesz a rájátszásnak, a 7-10. helyezettek 
pedig selejtezőt vívnak a maradék két 
rájátszást érő helyért.”

Győztes főpróbák

Sima győzelmet aratott az Alba az Oberwart ellen az utolsó felkészülési mérkőzésen

soMos zoltán

Szeptember huszonkettedikén a kosárlabda- 
bajnokság is elkezdődik. Az Alba Fehérvár a 
jövő héten két mérkőzést is játszik, a másodikat 
a bajnoki címvédővel. A felkészülés hajrájában 
jól sikerültek az edzőmeccsek.

Nyíregyházán, az egykori váloga-
tott kiválóság, Sitku Ernő emlékére 
rendezett tornán a bajnoki favo-
ritnak kikiáltott Debrecen ellen haj-
rágyőzelmet arattak a fehérváriak. 
Az utolsó percre fordulva vették át 
a vezetést, majd azzal a lendülettel 
nemcsak azt a meccset, hanem a 
döntőt is megnyerték a házigazda 
nyírségiek ellen.
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Az eredménynél fontosabb, hogy 
a Dejan Mihevc vezetőedző által 
elvárt speciális harcmodorra, a 
folyamatos letámadásra épülő játék 
egyre jobban összeálljon. Az utolsó, 
immár hazai edzőmeccsen, az Ober-
wart ellen ez hozott is jó néhány 
pontot, simán győzött az Alba.
Ezt már a fehérvári közönség is 
láthatta, de biztosat azért még 
kevesen mernének mondani a 
csapat bajnoki esélyeiről. Ha min-
denki egészséges lesz, talán lehet 
szép idényben bízni. Jövő szerdán 
Pakson kezdik a szezont Vojvodá-
ék, szombaton pedig jön is az első 
rangadó, itthon, a bajnok Szombat-
hely ellen!
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Az új Citroën C3 Aircross vegyes fogyasztása: 4,6–6,2 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátása: 121–140 g/km (WLTP mérési ciklus szerinti adatok). A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért forduljon a Citroën-márkakereskedésünkhöz, 
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VEZESSEN A SZABADSÁG!

LEGENDÁS CITROËN KÉNYELEM 
ÉS ALAKÍTHATÓSÁG
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A Fehérvár Televízió műsora szeptember 18-tól 24-ig
Fehérvár Televízió

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2021. 09. 18. SZOMBAT 2021. 09. 19. VASÁRNAP 2021. 09. 20. HÉTFŐ 2021. 09. 21. KEDD 2021. 09. 22. SZERDA 2021. 09. 23. CSÜTÖRTÖK

00:00 Képes hírek
07:00 A hét hírei 
07:20 Diagnózis
07:55 Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Spányi Antal

08:25 Hitünk és életünk 
09:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30 Képes hírek
11:00 Diagnózis – ismétlés 
11:30 Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából – ismétlés 
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Fizikai kísérletek: A távíró
15:45 Teatrum Café – 

Vándorszínészek
16:45 Savaria 2021 – Fotó- és 

filmművészet: 
Az én történetem

17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendégei 
Ruff Tamás, az Alba 
Regia Szimfonikus 
Zenekar igazgatója és 
Dobszay Péter, a zenekar 
vezető karmestere 

18:25 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

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

– ismétlés
20:25 Hangvilla – ismétlés
20:50 Dákszínpad: 

Makrancos Kata
22:10 Gorsium együttes
22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Együtt magazin
07:50 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendégei 
Ruff Tamás, az Alba 
Regia Szimfonikus 
Zenekar igazgatója és 
Dobszay Péter, a zenekar 
vezető karmestere

08:20 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50 A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20 Képes hírek
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Farmerzseb
17:00 Híradó
17:20 Paletta 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kópiás Gabriella ének- 
és festőművész

18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés 
20:45 Honvéd7 – ismétlés
21:10 Kezdőkör – ismétlés
22:00 Videoton-film Kárpátaljáról
22:20 Táncvarázs  – Főnix
22:50 Híradó – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Paletta 
07:50 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kópiás Gabriella ének- 
és festőművész

08:20 Honvéd7 
08:50 Kezdőkör
09:40 Képes hírek
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00 Honvéd7 – ismétlés 
12:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:45 Horváth Péter-porté
16:40 Savaria 2021 – Fotó- és 

filmművészet: Defekt
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
17:50 Hírek 
17:55 Táncpercek
18:40 Snooker magazin 
18:50 Savaria 2021 – Fotó- és 

filmművészet: 
Tort ül a kondor

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Snooker magazin 

– ismétlés
20:05 Donato Renzetti: 

Az olasz maestro
21:00 Tiber László útja
21:25 VII. Csíki Versünnep
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Családőrzők 
07:50 Snooker magazin 
08:05 Filmválogatás 

a Fehérvár Televízió 
archívumából

09:25 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Snooker magazin 

– ismétlés 
11:45 Filmválogatás 

a Fehérvár Televízió 
archívumából 
– ismétlés

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Verstábor 2014 
16:20 Láttál-e már könny-

cseppet esőnek? 
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa 
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Mese habbal 
21:00 Győri Audi ETO 

KC–Alba Fehérvár-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről                   

22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek

2021. 09. 24. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Köztér

07:50 Bajnokok városa

08:20 Képes hírek

11:00 Köztér – ismétlés

11:30 Bajnokok városa

12:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:35 Seuso Kedd – Vadászat

16:35 Zichy-festmény – 

Szerelem egy életen 

át, és azon is túl

17:00 Híradó

17:20 Agrárinfó

17:50 Hírek

17:55 Nálatok mizu? 

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Nálatok mizu? 

– ismétlés

21:00 Székesfehérvári 

virtuózok

21:35 Savaria 2021 – 

Irodalom: Kifutás

23:20 Híradó – ismétlés

23:40 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 19. 17:55 Vakler Lajos vendége Spányi Antal megyés püspök

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Köztér
07:55 Városrészek titkai
09:00 Agrárinfó 
09:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések 
10:40 Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
11:10 Fehérvári beszélgetések
11:40 Paletta magazin
12:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15 Honvéd7 
14:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
16:05 Székelyderbi
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – 

Kovács Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések – 

In memoriam Dienes Ottó
18:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 Múzeumi beszélgetések
20:05 Savaria 2021 – Irodalom: 

Radnóti nyomában
21:35 Hydro Fehérvár AV19–

Villach-jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:35 Hírek – ismétlés
23:40 Képes hírek

00:00 Képes hírek
08:00 Snooker magazin 
08:10 Bajnokok városa
09:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések 
11:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:05 Fehérvári beszélgetések 
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér 
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó 
14:20 Városrészek titkai  
15:25 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából 
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Spányi Antal 
Téma: az eucharisztikus 
világkongresszus

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
19:50 Hitünk és életünk 

– ismétlés
20:10 Virtuózok – Gálaest
20:45 Hydro Fehérvár 

AV19–Pusteral Wölfe-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:45 A hét hírei – ismétlés
23:05 Képes hírek


