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Választókerületi programok
Alsóváros, Sóstó, 
Tóváros, Őrhalmi szőlők

Mészáros Attila 

Mészáros Attila önkormány-
zati képviselő két helyszínen 
és időpontban tart fogadóórát. 
Október 3-án, hétfőn 17 órakor 
a Tóvárosi Általános Iskolában, 
október 17-én, hétfőn 17 órától 
pedig Alsóvárosban, a Sárke-
resztúri út 1/A. szám alatti 
képviselői irodájában várja az 5. 
számú választókörzetben élőket.

Mire számíthatnak az intézmények, 
a civil- és sportszervezetek?

A bölcsődéket, az óvodákat, a bentlaká-
sos szociális intézményeket és az orvosi 
rendelőket mindenképpen nyitva szeretné 
tartani az önkormányzat a téli hónapokban 
is – erősítette meg Cser-Palkovics András pol-
gármester azokon a fórumokon, amelyeket a 
hét első felében az önkormányzati fenntartású 
intézmények vezetőinek, valamint a várossal 
együttműködésben lévő civilszervezetek és 
sportegyesületek képviselőinek szervez-
tek. A teljes intézményhálózatra vonatkozó 
intézkedési tervet – a távhőszolgáltatás árait 
szabályozó törvény ismeretében – várhatóan 
október második hetében tárgyalja majd a 
képviselő-testület. Kiemelt cél az önkormány-
zati szféra munkahelyeinek megtartása. 

Hetek óta folyamatosan zajlanak 
az egyeztetések, hiszen a meg-
emelkedett rezsiköltségek miatt 
télen az önkormányzat biztosan 
nem tudja a jelenlegi keretek kö-
zött működtetni az intézményhá-
lózatot. Intézkedési tervet dolgoz 
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Elhunyt Répásy György
Életének hetvenedik évében halt meg a 
kórház traumatológiai osztályának főorvosa.

A halálhírt a Szent György 
Kórház tette közzé. Kiemelték: 
a kiváló szakember, lelkiisme-
retes és odaadó orvos halálának 
híre korábbi betegei között 
futótűzként terjedt, hiszen 
tisztelték és szeretették őt. Dr. 
Répásy György, a traumatoló-
giai osztály főorvosa, a Ma-
gyar Kézsebésztársaság tagja 
életének hetvenedik évében 
távozott. Az elhunytat a kórház 
saját halottjának tekinti.

Önkormányzati fórumokat tartottak az érintetteknek

Városközpont-észak

Kovács Zsoltné

Két helyszínen és időpontban 
tart fogadóórát Kovács Zsolt-
né: október 5-én, szerdán 17 
és 18 óra között a Vörösmar-
ty Mihály Általános Iskolá-
ban, október 6-án, csütör-
tökön – ugyancsak 17-től 18 
óráig – a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában várja a 
lakossági javaslatokat, észre-
vételeket.

ki a város, erről azonban nem 
tudnak a pénteki közgyűlésen 
döntést hozni. A távhőszolgál-
tatás árait szabályozó új törvény 
megjelenését követően, várhatóan 
október második hetében dönt 
majd a testület. 
Addig sem szerette volna 
bizonytalanságban tartani a 
városvezetés az önkormányzat 
fenntartásában működő intéz-
ményeket, illetve a várossal 
együttműködő sport- és civil-
szervezeteket, így fórumokat 
szerveztek az érintetteknek. 
Szerdán a közgyűlési frakciók 
tájékoztatása is megtörtént. 
Cser-Palkovics András elmondta: 
az önkormányzat elkötelezett az 
óvodák, a bölcsődék, a bentlaká-
sos szociális intézmények és az 
orvosi rendelők folyamatos mű-
ködtetése mellett, minden nehéz-
ség és költségemelkedés ellenére. 

A mindenképpen biztosítandó 
szolgáltatások között szerepel 
még a közétkeztetés, illetve minél 
teljesebb mértékben a közvilá-
gítás és a közösségi közlekedés. 
Erről hétfőn személyesen is meg-
erősítést kaptak a bölcsődék, az 
óvodák és a szociális intézmények 
vezetői, valamint az egészségügyi 
alapellátást koordináló Humán 
Szolgáltató Intézet.
A kulturális és közművelődési 
intézmények esetében azonban 
kompromisszumokat kell kötni 
a téli időszakban – hangzott 
el a szektor intézményvezetői-
nek szervezett fórumon: „Nem 
intézményeket szüntetünk meg vagy 
vonunk össze, hanem épületeket 
zárunk be a téli hónapokban.” – ez 
a legfontosabb üzenet az intéz-
mények és látogatóik felé. Az in-
tézményhálózat számos épületet 
jelent, melyek különböző műsza-
ki állapotban vannak. A polgár-
mester kiemelte: a legfőbb cél a 
munkahelyek megőrzése és mind 
a könyvtár, mind a közösségi 
házak esetében egy-egy központi 
intézmény nyitva tartása. Itt prog-
ramok szervezhetők, és az irodai 
munka is elvégezhető. 
A tervezett döntésekről kedden 
az Idősügyi Tanács is tájékoz-
tatást kapott, hogy a nyugdíjas-
klubok is időben értesüljenek a 
fejleményekről. A polgármester 
megerősítette: a Kossuth Zsu-
zsanna Szociális Intézménynek 
nemcsak a bentlakásos egységei 
lesznek nyitva, hanem a napköz-
beni ellátást biztosító egységei is. 
Keddre hívták fórumra a várossal 
együttműködő civilszervezeteket. 
A városvezetés megerősítette: 
a 2022-es pályázati források és 
támogatások kifizetése megtör-
ténik, de a jövő évi lehetőségek 
még kérdésesek. A járvány 
időszakához hasonló, visszafo-
gott tervezéssel készül a város 
2023-as költségvetése. A rezsi-
költségekhez kiegészítő támo-
gatást nem tud nyújtani a város, 
de az idei források áthúzódó 
felhasználásához minden esetben 
hozzájárulnak majd.
Ha igény van rá a civilszerve-
zetek körében, akkor az ön-
kormányzat egy közös irodai 
bázist és közösségi teret biztosít 
számukra, melynek rezsijét is a 
város fizetné, és amit bármelyik 
szervezet használhatna. Nyitva 
lesz a Városháza épülete is, ahol 
a Díszteremben januártól rendez-
vényeket lehet majd szervezni. 

A Fehérvári Civilközpont és a 
Hiemer-ház is nyitva lesz a téli 
időszakban. 
Az önkormányzati létesítmé-
nyeket használó sportegyesüle-
tek képviselőivel is sor került 
egyeztetésre. Ezen a területen is 
a távhődíjakra vonatkozó sza-
bályozás ismeretében tud majd 
döntéseket hozni a közgyűlés, 
hiszen kifejezetten nagy létesít-
mények – uszoda, sportcsarno-
kok, atlétikai centrum – vannak 
távfűtéssel ellátva. Nem mindegy, 
milyen távhőárakkal lehet majd 
tervezni a fűtési időszakra. Ez 
meghatározza, mely épületeket és 
milyen időszakban nem tud majd 
működtetni a város. 
Az önkormányzat valamennyi 
érintett szövetséget megkereste, 
hogy adjanak támogatást a helyi 
egyesületeket befogadó sportléte-
sítmények rezsiköltségeihez, de 
egyetlen helyről sem érkezett ked-
vező válasz. A végleges döntések-
kel itt is meg kell várni a távhő 
árára vonatkozó jogszabályt, de 
mindenképpen időszakos bezá-
rásra kell számítani a sport terüle-
tén is. Ez a kosárlabdacsarnokot, 
a Köfém-csarnokot, a stadiont 
és az uszodát is érinti. Főként ez 
utóbbi esetében ugrottak meg 
az üzemeltetési költségek. Itt az 
épület lezárását és csak a sátorral 
fedett kültéri rész használatának 
költségeit alternatívaként még 
megvizsgálják. A polgármester 
megerősítette: a sportot szerető és 
támogató város Székesfehérvár, 
ahol nem a sportszervezetek és a 
sportolók ellehetetlenítése a cél, 
így nem hosszú távú, csak a téli 
időszakra vonatkozó korlátozá-
sokkal számolnak.
„A tervezésnél az általunk ismert leg-
rosszabb forgatókönyv alapján előál-
ló árakból indultunk ki. Fontos, hogy 
felkészüljünk erre az esetre, de ha 
ennél kedvezőbb lesz a helyzet, akkor 
menet közben is dönthetünk bármely 
korlátozás feloldásáról. Emellett 
előre is menekülünk, azaz vizsgáljuk 
a további energetikai fejlesztések 
lehetőségeit. Minden érintett terület 
képviselőivel külön egyeztetést 
szerveztünk, hiszen nem általános-
ságban döntünk korlátozásokról, 
hanem kinek-kinek a saját helyzete 
ismeretében kidolgozott javaslatok 
és megoldások mentén tervezünk a 
téli időszakra és a jövő évre, hiszen 
várhatóan hosszabb időszakra kell a 
megemelkedett rezsi árakkal számol-
nunk.” – összegezte a helyzetet 
Cser-Palkovics András.
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Még igényelhető a 
rezsicsökkentett gázár

Keddig összesen négyszázkilencvennégy kérelem 
érkezett be a Polgármesteri Hivatalhoz, közülük 
eddig kétszázötvenkilenc ingatlan felelt meg a jog-
szabályban foglaltaknak – olvasható Cser-Palkovics 
András közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. 

A kormány döntése szerint a több-
generációs lakóépületekben együtt 
élő családok is rezsicsökkentett áron 
juthatnak földgázhoz, ha erről az élet-
helyzetről igazolással rendelkeznek. 
A többgenerációs lakóingatlanok-
ban élő családok számára továbbra 
is igényelhető a rezsicsökkentett 
földgáz. Az ehhez szükséges hatósági 

Határidőre elkészülhet a déli összekötőút
A közvilágítás jelentős része a helyén, ahogy 
a szegélyek, vízelvezetők is sok szakaszon 
már készen vannak.

„Szépen halad a déli összekötőút 
építése!” – adta hírül a múlt héten 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter. A közvilágítás jelentős része, a 
szegélyek, a vízelvezetők is sok sza-
kaszon készen vannak. Az úttest is 
több helyen végleges, a felfestések 
viszont még hiányoznak, illetve a 
korábban is meglévő útszakaszok, 
például a Takarodó út felújítása zaj-
lik. – „Jelen állás szerint a kivitelezés 

Épül az új park az Alsóvárosi-réten
Megkezdődött az Alsóvárosi-réten a Fehérvár 
tüdeje – Zöld város elnevezésű projekt 
kivitelezése.

A fásítás és erdőtelepítés előkészí-
tésével elindultak a munkálatok 
az Alsóvárosi-réten. A projekt 
kivitelezése során időszakosan 
munkaterületté válik a rétnek a 
Maroshegyre vezető kerékpárút-
tól keletre eső része, ahol már 
láthatók is a védendő ősgyepes 
területek határvonalai. A munka-
gépek felvonulását követően 
megkezdődik a tereprendezés, a 
közművesítés. 
Arra kérik az Alsóvárosi-réten 
szabadidejüket eltöltőket, hogy a 
következő időszakban a kerékpár-
úttól nyugatra eső területet vegyék Tereprendezéssel kezdődtek a munkák
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Arany minősítést kapott Székesfehérvár

A zöld terek gondozásáért különdíjat is kapott Székesfehérvár

Múlt héten szombaton, Balatonfüreden tartották az Entente Florale idei díjátadóját

Bácskai GerGely

A legjobb minősítés mellett különdíjat 
is kapott a város az Entente Florale 2022 
versenyen. A különdíj kifejezetten a zöld terek 
gondozását, a Sóstó Természetvédelmi Terület 
fenntartásának és a fák ápolásának, szakmai 
gondozásának színvonalát honorálta. 

Az elismerést Lehrner Zsolt 
alpolgármester és Bozai István 
városgondnok vette át Balatonfüre-
den. A díjátadón ott volt Homoki 
László kertészmérnök, faápoló 
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szakmérnök, Hahn-Poszmik Réka 
és Anik Júlia kertészmérnökök, 
Csete Gábor természetvédelmi 
szakmai vezető és Mátyásné Miná-
rovics Dóra, akik mindannyian a 
Városgondnokság szakemberei.
Az Entente Florale Europe egy kon-
tinentális verseny falvak, városok, 
közösségek és köztestületek számá-
ra. 1975 óta létezik, és jelenleg nyolc 
európai ország vesz részt benne.
Az verseny zsűrije júniusban járt 
Székesfehérváron. Az idei ver-
senyben Székesfehérvár mellett 

Magyarországról Orfű és Veresegy-
ház, Írországból Keadue és Dalkey, 
Németországból Bollstedt, Cseh-
országból Dobrochov, Belgiumból 
Diksmuide, Ausztriából pedig Bad 
Sauerbrunn szállt harcba a minél 
jobb helyezésekért.
Christy Boylan, a zsűri elnöke a 
balatonfüredi díjátadón kiemelte, 
hogy rendkívüli hatást gyakorolt 
rájuk a Sóstó Természetvédelmi 

Területen tett látogatás, és fontos-
nak nevezte, hogy a multifunkciós 
parkokban rendezett, gondozott 
fák vannak Székesfehérváron. A 
zsűri kiemelt figyelmet szentelt an-
nak, hogy városszerte százhuszon-
két játszótér található: „Nagyon tet-
szett, hogy változatos és nagyszámú 
évelő növény is található a városban, 
különösen a körforgalmakban.” – 
emelte ki a zsűri elnöke. 

bizonyítvány kiállítását a Polgármes-
teri Hivatal munkatársai végzik.
„Eddig összesen négyszázkilencvennégy 
kérelem érkezett be a többgenerációs lakóin-
gatlanok kapcsán. Kollégáim fáradhatatlan 
munkájának hála háromszázhuszonhat 
esetben már a helyszíni szemlét is elvégez-
tük, mostanáig a jogszabályban előírtaknak 
kétszázötvenkilenc ingatlan felelt meg. Ők 
meg is kapták, vagy hamarosan megkapják a 
hatósági bizonyítványt. Hatvanhét esetben a 
kérelmezők a jogszabály alapján sajnos nem 
voltak jogosultak a hatósági bizonyítvány 
kiállítására.” – emelte ki a polgármester.
A hivatal munkatársai folyamatosan 
végzik a családi fogyasztói közösségek 
bejelentéséhez kapcsolódó munkát, 
és várják az igénybejelentéseket. Az 
ehhez szükséges formanyomtatványt 
a szekesfehervar.hu oldalról lehet 
letölteni.
A formanyomtatványt a lakossági 
fogyasztó terjesztheti elő, két tanú-
nak is alá kell írnia, büntetőjogi és 
kártérítési felelősségük tudatában. A 
kitöltött nyomtatványt elektronikus 
úton az ügyfélkapun át (https://eko-
zig.szekesfehervar.hu/) vagy postai 
úton kell beküldeni, de személyesen, 
a Városháza portáján lévő gyűjtőládá-
ba is be lehet dobni.
Az igényléssel kapcsolatos kérdése-
ket az ugyfelszolgalat@pmhiv.szekes-
fehervar.hu e-mail-címen és a 
70 6699 199-es telefonszámon lehet 
feltenni.

igénybe, és ne lépjenek be a ki-
tűzéssel kijelölt munkaterületre.

könnyedén befejeződhet a határidőig, 
csúszással nem kell számolni.”
A déli összekötőút jelentősen teher-
mentesíti majd a belvárosi utakat, 
különösen a multifunkcionális 
csarnok úthálózatával együtt. Utób-
bi kivitelezése most indul, emiatt 
korlátozások lehetnek a Nagyszom-
bati út és a Budai út csomópontjá-
nál. Amikor elkészül a Budai út és 
az ipari park útkapcsolata, valamint 
a déli összekötő is, akkor tulajdon-
képpen létrejön a „déli elkerülő”. 
Ez jelentős előrelépést jelent majd a 
városmag tehermentesítése felé.
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Nádorfi Gabriella születésének hetvenedik 
évfordulója alkalmából szerveztek emlék-
konferenciát
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Nádorfi Gabriellára emlékeztek a 
múzeumban

látrányi Viktória

Nádorfi Gabriella születésének hetvenedik év-
fordulója alkalmából szerveztek emlékkonfe-
renciát a Szent István Király Múzeumban múlt 
pénteken. A rendház látogatóközpontjában 
egykori munkatársak, szakemberek, tisztelők 
és barátok emlékeztek a neves régészre.

A római kor és Pannónia elismert 
kutatója elsősorban megyei feltá-
rásokon vett részt, ezek közül is 
kiemelkedőek a nemzetközileg is 
jelentős római kori lelőhelyeken, 
Tácon, Szabadbattyánban és Csák-
váron folytatott kutatásai. Nevéhez 
köthető A Seuso-kincs Székes-
fehérváron című kiállítás szervezése, 
valamint vezetésével valósult meg a 
Gorsium Régészeti Park felújítása és 
az ott bemutatott Pompeji-kiállítás 
is. A Fehérvár Televízió Seuso kedd: 
Rejtélyek nyomában című tudomá-
nyos előadás-sorozatában éveken 
keresztül szakértőként vett részt. 
2018 novemberében, hatvanhat éves 
korában hunyt el.
Nádorfi Gabriella szeptember 23-án 
ünnepelte volna hetvenedik születés-

HORVÁTH SÍRKŐ
Gránit sírkövek 

Mindenszentekre!
Kétszemélyes sírkő kompletten 550.000 Ft-ért.
Teljes kivitelezéssel, előleg nélkül, 10 év garanciával.

Időpont egyeztetésért hívja az alábbi telefonszámokat:
0622-200-363, 0620-9756-229, 0620-325-3391

Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.
(Érv.: 2022.10.15-ig, illetve a készlet erejéig!) Horváth Sírkő

Átadták a Romhányi-díjakat
Vakler lajos

A legendás professzorra emlékeztek a múlt 
héten tanítványai és tisztelői.

Romhányi György professzorra, a 
magyar orvosképzés kiemelkedő 
alakjára, a Ciszterci Főgimnázium 
egykori növendékére emlékeztek 
múlt szerdán a Magyar Orvosi Ka-
mara Fejér megyei Szervezete és a 

A rangos elismerést ebben az esztendőben posztumusz Brasch Hilda főorvos, a kórház 
nemrégiben elhunyt nefrológus főorvosa érdemelte ki, míg a másik két díjat egy szakmai 
berkekben elismert orvos házaspár, Szikra Lenke mikrobiológiai szakfőorvos és Székely Iván 
belgyógyász, gasztroenterológus főorvos vehette át
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Képzés, Továbbképzés és Szociális 
Alapítvány tagjai a Székesfehér-
várra mindig saját városaként te-
kintő professzor emléktáblájánál.
A koszorúzást követően a Hiemer- 
házban rendezett találkozón 
megemlékeztek a közelmúltban 
elhunyt Solt Istvánról, a Szent 
György Kórház belgyógyász 
főorvosáról, majd átadták az idei 
Romhányi-díjakat.

napját. Lánya, Vargáné Gálicz Yvette 
kezdeményezésére ebből az alka-
lomból emlékkonferenciát rendez-
tek a Szent István Király Múzeum 
rendházépületének látogatóközpont-
jában. A konferencia levezetőelnöke 
Kovács Loránd Olivér, a Gorsium 
Régészeti Park és Szabadtéri Múze-
um szakmai vezetője volt.
Az eseményen a város nevében 
Cser-Palkovics András emlékezett 

a Szent István Király Múzeum régé-
szére. A polgármester úgy fogalma-
zott, hogy Nádorfi Gabriella igazi 
egyénisége, jelensége volt Székes-
fehérvárnak és Gorsiumnak. Mindig 
nagy szerénységgel, szeretettel, de 
határozottan nyilvánult meg olyan 
kérdésekben, melyek közel álltak 
szakmájához, és keményen kiállt 
azon dolgok mellett, amikben hitt. 
Cser-Palkovics András sajnálatát  fe-
jezte ki, hogy Nádorfi Gabriella nem 
érhette meg a múzeum felújítását, 
bővítését, de biztosak lehetünk ab-
ban, hogy büszke lenne rá: „Fontos, 
hogy folytassuk a munkásságát, és 
hozzá hasonlóan átadjuk a tudást, az 
ismereteket a jövő szakembereinek!” – 
fogalmazott a polgármester, aki azt 
is kiemelte, hogy az alkalom és a 
helyszín egyaránt méltó az emléke-
zésre, hiszen Nádorfi Gabriellának 
– a családja mellett – a hivatása és 
maga a múzeum volt az élete.
Pokrovenszki Krisztián múzeumigaz-
gató személyes emlékeit, élményeit 
és szakmai találkozásait idézte fel 
Nádorfi Gabriellával kapcsolatban: 
„Mi, fiatalok gyakran jártunk be az 

irodájába. Mindig mosollyal az arcán 
fogadott bennünket, mesélte a történe-
teit, igyekezett felkészíteni bennünket 
a múzeumi életre. Gyakran előfordult, 
hogy még késő délután vagy este is órá-
kat beszéltünk telefonon vagy munkából 
hazafelé menet az utcán.”
Pokrovenszki Krisztián hozzátet-
te: Nádorfi Gabriella emberileg 
figyelmes, a tudományban azonban 
maximalizmusra törekvő személyi-
ség volt. Hatalmas mennyiségű lelet-
anyag és tudományos munka maradt 
utána, melyek feldolgozásra várnak 
a múzeum és más intézmények, 
egyetemek részéről: „A nemzetközi 
hírű feltárások anyagai akár új tudomá-
nyos eredményeket is hozhatnak!”
Vargáné Gálicz Yvette arról is 
megemlékezett, hogy édesanyja 
élete utolsó délutánján is azt kérte, 
vigyenek számára a kórházba két, 
Gorsiummal kapcsolatos tudo-
mányos könyvet egy kiállításhoz. 
Számos terve volt még, amik sajnos 
már nem valósulhattak meg. A pél-
damutatás egész életét végigkísérte 
a hivatásához és a családjához való 
hozzáállásban egyaránt.



5Közéleti hetilap KULTÚRA FEHÉRVÁR

Elpergő évek Régi zenék új köntösben

„Petőfi egy pimasz fickó volt”

szaBó Miklós Bence

A Széna téri könyvtárban mutatták be hétfőn 
este Péntek Imre Elpergő évek című önéletrajzi 
kötetét, melyet Bakonyi István ajánlott az 
érdeklődők figyelmébe.

Számos várost megjárt, végül Fehér-
váron talált otthonra – mindezt meg is 
írta és összegezte Péntek Imre József 
Attila-díjas és immáron Babérkoszorús 
költő, aki nyolcvanadik születésnap-
jára készült el azzal az összegzéssel, 
amivel a „Kilencek” tagjaként már 
régóta adós volt.
„A Kilencekhez tartozó költőként egy 
kicsit kakukktojás is ebben a csoporto-
sulásban, hiszen nagyon is megérintette 
az avantgárd szelleme annak idején. Az 
kétségtelen tény, hogy a hagyományos 
költészet az, ami mostanában meghatároz-

A szerző nyolcvanadik születésnapja után sem pihen, jelenleg egy drámaköteten dolgozik

A Régi zenék új köntösben című koncerttel megkezdődött az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar Somorjai Ferenc hangversenybérlet-sorozata. A Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban a szimfonikusok vonószenekari koncertjének műsorán Mendelssohn, 
Debussy, Farkas Ferenc és Grieg dallamai csendültek fel, olyan darabok, amelyek a 
maguk korában kimondva-kimondatlanul a zenetörténeti múltra reflektáltak.             V. L.

„Petőfi egy pimasz fickó volt, egy fiatalember, aki nekünk már hős és ikon.” – fogalmazott 
Lőrincz Zsuzsanna, a Petőfi rock című darab rendezője a nyilvános sajtópróbán. Az 1848. 
március 15-ét megidéző előadás szeptember 29-én, csütörtökön 19 órakor lesz látható a 
Pelikánfészekben.                                                                                                                                         F. Sz.
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Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Székesfehérvár- Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő 

Központunk hídmérlegének felújítása miatt,

2022. szeptember 26-tól 2022. november 30-ig  a 
sorban állás ideje előreláthatólag megnövekedik. 

DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

za pályáját. Mindenkinek ajánlom ezt a 
kötetet, mert nemcsak Péntek Imrét ismer-
hetik meg belőle, hanem azt a közeget is, 
amiben most is itt vagyunk, más közegeket 
is és a korszakot!” – ajánlotta az olvasók 
figyelmébe a könyvet Bakonyi István 
irodalomtörténész.
Egyfajta összegzés, számvetés is a 
nemrégiben megjelent önéletrajzi 
mű. Péntek Imre sorra veszi benne 
életének meghatározó helyszíneit, 
helyzeteit, sőt azokat a személyeket 
is, akikkel pályája során kapcsolatba 
került. Közülük többeket név szerint 
is említ. Végül aztán arra jut, hogy a 
megjárt sok-sok város és szerkesztő-
ség közül mégiscsak Fehérváron lelt 
otthonra: „Ahogy Fehérvárra kerültem, 
megállapodtam, ezt le is írtam. Igazából itt 
fedeztem fel magamnak azt a fajta szellemi 
otthont, ami korábban hiányzott.” 
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Három év után újra együtt főzhettünk!

Nemcsak a hagyományos bográcsoknak volt létjogosultsága

Mindenkinek kedves egészségére!

Az illatok körbelengték a Zichy liget környékét

A jó előkészítés mindennek az alapja!

Már a látvány is ínycsiklandó!

Cser-Palkovics András polgármester sem hagyta ki a Lecsófőző Vigasságot

PaPP BriGitta

A fehérvári Lecsófőző Vigasság a kényszerű szünet ellenére sem vesztett semmit népszerűségéből. 
2019 óta első ízben került megrendezésre az országos hírű gasztronómiai fesztivál városunkban.

Nem volt hiány illatokban, ízekben, 
jókedvben, de résztvevőkben sem a 
szombati lecsófesztiválon. Összesen 
négyszáznyolcvan főzőhelyen két-
százhatvanöt magánszemély, ötvenöt 
cég és harmincnyolc civilszervezet 
látott neki a főzésnek a Zichy liget 
környékén. Akik pedig nem a 
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hagyományos vagy éppen különleges 
ízvilágú lecsók magalkotásával, eset-
leg kóstolásával voltak elfoglalva, 
rengeteg programon vehettek részt.
Az idei lecsókirályi címet Ábrahám 
Csaba nyerte el, aki csapatával vajda-
sági recept alapján készített igazi 
különlegességet.
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A Gyereket a magasba! elnevezésű, határokon átnyuló világrekorddöntési kísérlet a 
Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány koordinálásával sikerrel zárult szombaton. 
Közel negyven településen, köztük Székesfehérváron álltak ki a résztvevők a gyerekválla-
lás, a családalapítás fontossága mellett.

A legkisebbek is kivették a részüket a munkából

Vajon milyen lehet a piros-kék lecsó?

A jó hangulat garantált voltA sikerhez kell egy kis kreativitás!
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Sikeres gyermekemelési rekordkísérlet
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Színházi évadnyitó közönséggel Válaszd a táncot!
noVák rita PaPP BriGitta

Cintányéros cudar világ címmel szervezett a 
Vörösmarty Színház évadnyitó mulatságot.

A közönséget számos izgalmas 
program várta szombaton. Aki a 
kulisszatitkokra volt kíváncsi, az a 
művészekkel együtt, vezetett for-
mában az egész épületet végigjár-
hatta. Egy fotópontot is kialakítot-
tak, ahol jelmezben fotózkodhattak 
az érdeklődők, valamint többféle 
zenés műsor is várta a látogatókat.
Az intézmény igazgatója kiemelte, 

Székesfehérvár tánciskolái is csatlakoztak a IV. Nagy Táncválasztó elnevezésű programhoz.

A Városház téren flashmobbal hívták 
fel a figyelmet az országos eseményre 
szombaton, vasárnap pedig tizenkét 
különféle stílust bemutató táncórá-
kon vehettek részt gyermek, junior, 
ifjúsági, felnőtt és senior korosztályú 
táncolni vágyók. A kezdeményezés 

A pincétől a padlásig végigjárhatták az érdeklődők a színházat Rengeteg érdeklődőt vonzott a táncos flashmob

A közös tánc öröme
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Az Országzászló téri múzeumi épületben kiállított műveket szakmai zsűri válogatta ki

A Fehérvár Szalon díjazottjai

Megnyílt a Fehérvár Szalon
csaPó raMóna

Folytatódott a több évtizede indult kiállítás-
sorozat, melyre a város ipar-, fotó- és 
képzőművészeinek alkotásait várják. Az Arany-
bulla-emlékév és Székesfehérvár alapításának 
ezerötvenedik évfordulója áll a csütörtökön 
megnyílt Fehérvár Szalon középpontjában. 
A Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épületének kiállítóterében huszonhárom 
fehérvári, illetve a városhoz szorosan kötődő 
alkotó harmincegy műve kapott helyet.

A tárlat áttekintést ad a város képző-, 
ipar- és fotóművészetéről, azok sze-
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replőiről és gondolatairól. A kiállított 
műveket szakmai zsűri válogatta ki a 
benyújtott alkotások közül.
A kiállítás különlegessége az a 
három, eddig még együtt soha 
nem látott, Ujházi Péter által ötven 
évvel ezelőtt készített festmény, 
melyek a város egy-egy történelmi 
eseményét elevenítik fel: „A mai 
kor kihívásainak megfelelve reflek-
táltak az alkotók a Fehérvár Szalon 
2022-es pályázatára. Örülök, hogy 
jelentős számú pályamű érkezett a 
művészektől. De egy különlegessége is 
van az idei szalonnak: az 1972-es 

millenniumi képzőművészeti felhí-
vásra Újházi Péter által készített 
nagy történelmi tabló is kiállításra 
került.” – emelte ki Lehrner Zsolt 
alpolgármester.
A zsűri döntése alapján Revák 
Katalin Medve aranybullával, Vári 

Kovács Ágnes Aranykor, Deák 
Balázs Archi II és Szolnoki Sza-
bolcs Plant in grey című alkotása 
részesült elismerésben. A művek 
október 23-ig, keddtől vasárnapig 
10 és 18 óra között tekinthetők 
meg a múzeumban.

célja a táncműfajok megismertetésén 
túl a tánc és a mozgás széles körben 
történő népszerűsítése volt, hogy 
minél többen a táncban találhassák 
meg az egészséges életmódhoz, a 
tudatos mozgáshoz és a közösségi 
élményhez vezető utat.

hogy a székesfehérvári színház a 
közösség színháza, és a társulat is 
szívesen hozza össze a környék-
ben élőket, nemcsak az előadá-
sok alkalmával: „Minden évben, 
mielőtt a Koronázási szertartásjátékot 
elkezdtük, felhangzott Latinovits 
Zoltán előadásában Ady Endre Intés 
az őrzőkhöz című verse. Abban van 
egy sor, ami úgy szól, hogy „Az élet él 
és élni akar”. Ez tulajdonképpen a mai 
napnak is lehet a mottója: járvány 
ide, energiaárak oda, az emberek élnek 
és szeretnék jól érezni magukat!” – 
hangsúlyozta Szikora János.
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Miért egészséges a füge?

Fehérjetartalma elenyésző, szénhidrát viszont bőven van benne, akárcsak rost, így 
bátran beépíthető az egészséges étrendbe! 100 gramm friss füge 232 milligramm 
káliumot tartalmaz, ami a napi szükséglet körülbelül 5 százaléka, és segít abban, 
hogy izmaink és szívünk megfelelően működjön. Ugyanekkora mennyiségben 4,7 
mikrogramm K-vitamin is található, ami a napi szükségletünk 5 százalékát fedezi, 
és segít, hogy vérünk minősége megfelelő legyen. A gyümölcsben ezenkívül vas, 
kalcium, magnézium, folsav és A-vitamin is található.

Legyen az ősz akár hűvös és esős, akár mele-
gebb és napos, egy-egy édes finomság mindig 
jobb kedvre derít, különösen, ha tudjuk, hogy 
egészséges hozzávalókból készült!

A jellegzetes őszi ízek – dió, alma, 
körte, sütőtök – mellett felhasz-
nálhatunk még a nyarat idéző 
gyümölcsökből készült lekváro-
kat, alapanyagokat. Ezt tették az 
egyik fehérvári cukrászda mesterei 
is, amikor megalkották a vegán, 
állati eredetű anyagoktól mentes 
fügés-narancsos tortát, melynek 
ízvilága a karácsonyi időszakot is 
megidézheti a narancs miatt. 
A sütemény igazán tartalmas, és 
jól érvényesülnek benne a gyümöl-
csök. Most ennek az elkészítési 
módját osztjuk meg olvasóinkkal, 
hátha más is kedvet kap hozzá!
A vegán fügés-narancsos sütemény 
alapja csokoládés vegán piskóta. 
Ehhez kell 500 gramm rizstej, 6 
gramm őrölt lenmag, 3 gramm 
útifűmaghéj, 200 gramm mandula-
liszt (vagy gluténmentes lisztkeve-
rék), 50 gramm kakaó, 100 gramm 
gluténmentes zabpehely (esetleg 
banánliszt, ha valaki érzékeny a 
zabra), 3 gramm sütőpor, 3 gramm 
szódabikarbóna és 200 gramm 
glükonon vagy nádcukor. 
A hozzávalókat simára keverjük, 
egy huszonhat centis tortaformába 
öntjük, majd körülbelül fél óráig 
száznyolcvan fokon sütjük. Ha ki-

További őszi finomság az almás-diós sütemény

A vegánoknak igazi csemege a gesztenyés szelet!

Meg kell várni, amíg a süteményalap megszilárdul!

Sütemény őszi napokra
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hűlt az alap, akkor kerülhet rá a sü-
temény teteje, vagyis a fügés-naran-
csos réteg. Ehhez kell 250 gramm 
karamellizált füge, 250 gramm 
kókuszvirág- vagy nádcukor, 1 cso-
mag vaníliás pudingpor, 50 gramm 
narancspaszta, 50 gramm vegán 
margarin, 500 gramm vegán mas-

carpone és 1 teáskanál agar-agar. 
A gyümölcspasztákat összekeverjük 
a kókuszvirág- vagy nádcukorral, 
hozzáadjuk a pudingport (ezt előtte 
kikeverjük egy kis vízzel) és az 
agar-agart, majd elkezdjük összefőz-
ni. Miközben a massza melegszik, 
időnként kis vizet öntünk hozzá. 

Végül belekeverjük a szobahőmér-
sékletű margarint és a mascarponét, 
aztán az egészet turmixoljuk. 
Amikor a massza kész, ráöntjük a 
formában tartott alapra, és a hűtő-
be tesszük. Ha a sütemény meg-
szilárdult, akkor tegyük a tetejére a 
fügelekvárt és a narancsot!



10 OKTATÁSFEHÉRVÁR 2022.09.29.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kiemelten érdemes lesz figyelned a belső hangodra, aranyat érő 
ötleteid támadnak a héten! A pénzügyeid jól alakulnak, azonban a 
külföldre tervezett utazást el kellene halasztani!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Felemás helyzetbe keveredsz, az egyik szemed sír, a másik nevet. 
Történik majd valami, ami miatt a vérnyomásod az egekbe 
szökik, és olyasmi is, ami miatt viszont optimistán tekintesz a 
következő napokra. Ami korábban elszomorított, abból most 
megtalálhatod a kiutat! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Egy kollégád miatt sokat szorongsz mostanában. Előfordulhat, 
hogy keresned kell egy másik állást a saját békéd megteremtésének 
érdekében. Ne félj változtatni! Ha egészségügyi problémákkal 
küszködtél, akkor most a gyógyulás útjára léphetsz. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rendkívül sok energiával ugrasz bele a hétköznapokba, így szinte 
minden tervedet meg is tudod valósítani. A mostanáig halogatott 
dolgoknak végre pont kerülhet a végére. Óvd az idegrendszeredet, 
különben könnyen kiborulhatsz mások tétovaságán!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A szerelmi kapcsolatodban válságos helyzet alakulhat ki. Ha 
nem kommunikálsz a kedveseddel, akkor akár szakítás is lehet 
a vége az elhallgatott sérelmeknek. A negatív gondolatok az 
egészségedre is káros hatással lesznek. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha pénzről van szó, akkor jobb az óvatosság! Könnyen becsaphatnak, 
vagy valami olyasmire beszélnek rá, ami nem éri meg az árát. Szerel-
mi kapcsolatodban úgy érezheted, mintha lőporos hordón ülnél. Ha 
ingatlanvásárláson töröd a fejedet, akkor most érdemes belevágni!
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Osztályterem a szabadban

A diákok élvezik a szabadtéri osztálytermet

ráBa Henrietta

A Hydro Kft. munkatársai raklapokból készítet-
tek padokat, asztalokat az Arany János iskola 
diákjainak, hogy ne csak az intézmény falain 
belül, hanem a jó levegőn is tudjanak tanulni.

Történelemórát tartottak hétfőn a 
diákoknak az Arany János iskola 
udvarán, és mostantól jó időben bár-
melyik óra ugyanígy megtartható a 
szabadban, ugyanis már kényelmes, 
raklapokból összeállított kerti bú-
torokon ülhetnek, és a friss levegőn 
tanulhatnak a diákok. A bútorokat a 
Hydro Kft. Globális Szolgáltatóköz-
pontjának munkatársai álmodták 
és valósították meg háromszázezer 
forintból.
„Építsünk egy osztálytermet, méghozzá 
egy szabadtéri osztálytermet ennek az 
iskolának a kertjébe, jött az ötlet! Miután 
ez egybeesett a Hydro társadalmi felelős-
ségvállalási kezdeményezéseivel, vala-
mint azokkal az alaptézisekkel, amiket a 
Hydro világszerte, így Székesfehérváron 
is támogat, a cég azonnal mellénk állt, 
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Biztonsági nap a 
Németh László iskolában

Állatkínzásról iskolásoknak

csaPó raMóna

noVák rita

Akadálypálya, KRESZ-táblás kirakó és játékos 
kvízkérdések segítségével tanulhattak az 
iskola diákjai a bűn- és baleset-megelőzésről 
a mobilitási héthez kapcsolódóan. 

„Az áldozattá válás felismerése, illetve 
annak elkerülése már fiatal korban 
is nagyon fontos. Elengedhetetlen, 
hogy megtanulják a gyerekek az 
alapszabályokat: kitől kaphatok vagy 
fogadhatok el ajándékot, ki az, akit 
beengedhetek az otthonunkba, kivel 
állhatok szóba. Mindig felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy idegentől soha, 
semmilyen körülmények között ne 
fogadjanak el semmit, és ne menjenek 
el velük!” – hangsúlyozta Vörös Fe-
rencné rendőr alezredes, a megyei 
rendőr-főkapitányság bűnmegelő-
zési osztályának vezetője.
A Magyar Közút, a MABISZ és 
a Vöröskereszt munkatársai is 
különféle feladatokkal készültek, 
melyek során a diákok megta-
nulhatták, milyen veszélyekre 
figyeljenek a közlekedés során. 

Az állatok világnapjához kapcsolódva szerve-
zett közös programot a rendőrség és az ASKA 
állatmenhely. A bűnmegelőzési előadás fő 
témája az állatkínzás volt.

A Táncsics Mihály Általános Isko-
la hetedeikesei az Állatkórházban 
megismerkedhettek Pacsival, a 
hároméves keverék kutyával, akit 
a környékben fogtak be a menhely 
munkatársai. A kutya nyakán 
négyhetes kezelés után még 
mindig látszik, ahogy a nyakörve 
a húsáig hatoló sérülést okozott. 
Az állatvédők nagyon gyakran 
találkoznak Pacsihoz hasonló 
elhagyott, megkínzott állatokkal. 
Hogy megállítsák ezt a folyamatot, 
rendszeresen prevenciós progra-
mokat szerveznek.
Az előadáson nagy szerep jutott 
Pacsi sorstársainak is. Molnár Ta-
másné, a menhely vezetője képek-
kel illusztrálva beszélt az emberek 
állatokon levezetett hanyagságáról 
és brutalitásáról. Gazdag Andrea 
rendőr őrnagy, a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság Bűnmegelő-
zési Alosztályának munkatársa 

Az áldozattá válás felismerése, illetve annak 
elkerülése már fiatal korban is nagyon fontos

Pacsi most már jó kezekben van, a kórház-
ban gyógyul, ahol már azt is hagyja, hogy a 
gyerekek simogassák

Ké
p:

 M
ad

ar
ás

z D
om

in
ik

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

hogy az ötlet megvalósulhasson!” – 
mondta el Enyediné Kurucz Dorka, a 
Hydro Globális Szolgáltatóközpont-
jának informatikai menedzsere.
Az Arany János iskolában így a belső 
terek megújításával párhuzamosan 
az udvar is újdonságokkal gyara-
podhatott. Az intézmény vezetője 

nagyon örült a kezdeményezésnek: 
„Ilyen még soha nem volt az iskola 
életében, és valóban nagy mértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy a gyerekek a 
természetközeliség és a szabadtér összes 
előnyét élvezve valóságos tanórákon 
tudjanak itt részt venni. Úgy vannak 
kialakítva az ülőkék és az asztalok, hogy 

mindenféle foglalkozást meg tudunk itt 
tartani.” – emelte ki Mészárosné Tör-
zsök Zsuzsanna, az iskola igazgatója.
A szabadtéri osztálytermen kívül 
egy néhány padból álló pihenő is 
épült, ahol a szünetekben, a délutáni 
szabadidőben leülhetnek és beszél-
gethetnek a diákok.

A szakemberek külön hangsúlyt 
fektettek arra, hogy megtanítsák 
a gyerekeknek, hogyan ismerjék 
fel a veszélyhelyzeteket, és ha baj 
van, hívják a 112-es segélyhívó 
telefonszámot!

a felelős állattartást ismertette 
meg a fiatalokkal, valamint arról 
is beszélt, milyen következmé-
nyei lehetnek annak, ha valakiről 
bebizonyosodik, hogy állatkínzást 
követett el.

Ha valaki állatkínzást tapasztal, a 
település jegyzőjénél kell, hogy 
bejelentést tegyen. A polgár-
mesteri hivatal ugyanis az elsőfokú 
állatvédelmi hatóság.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szorosabbra kell húzni azt a bizonyos nadrágszíjat, de nem lep meg 
a kialakult helyzet: hónapok óta spórolsz és gyűjtögetsz, így jelentős 
tartalékot halmoztál fel. Feletteseddel jó a kapcsolatod, így nemcsak 
meghallgatja, de sok esetben meg is fogadja a tanácsodat.
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nem vagy túl kommunikatív mostanság, ezért jobb, ha a fonto-
sabb megbeszéléseidet elhalasztod egy-két héttel! Ha erre nincs 
mód, akkor figyelj oda arra, hogy mindig tisztán és egyenesen 
fogalmazz, ne tégy félreérthető kijelentéseket!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Megtapasztalhatod, hogy minden rosszban van valami jó. Olyan 
változás következhet be az életedben, ami miatt úszhatsz a bol-
dogságban. Munkahelyeden azonban olyasmi történhet, ami miatt 
felettesed idegesebbé válhat.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Olyan esemény várható az életedben, ami nemcsak feltöltheti az 
energiaraktáraidat, de más színben is tünteti fel a világot és a jövődet. 
Ám légy óvatos, mert olyasmi is bekövetkezhet, ami nem lesz jó 
hatással a pénzügyeidre! Van egy rosszakaród a környezetedben, tarts 
tőle tisztes távolságot!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Figyelmed fókuszában az anyagiak állnak. A könyvelésed bevételi 
oldalán várható nagyobb mozgás, ami egy kicsit oldja az elmúlt 
hónapok nehéz helyzetét. A környezetedben azonban sok a rossz-
indulatú ember, ezért ha bármilyen öröm is ér, azt most ne oszd 
meg a legjobb barátoddal sem, mert könnyen csalódás lehet a vége!

Halak 2. 19. – 3. 20.

A munkahelyeden lesznek olyanok, akiknek a viselkedése kellemesen 
meglephet. Ugyanakkor egy szomorú hír is eljuthat hozzád, ami miatt 
összeszorul a szíved. Az orvosi szűrővizsgálatokat ne hagyd ki, mert 
így még időben elcsíphető egy esetleges betegség!
   

Kelendőbbek lettek a panellakások
Az eladások hetvenhét százaléka mégis családi ház

Az olcsóbban fenntartható panellakások népszerűsége az energiaárak emelkedése miatt jelentősen nőtt

PaPP BriGitta

Az új házakra és lakásokra átlagosan elköltött 
összeg két év alatt mindössze egymillió fo-
rinttal emelkedett, viszont ennyiért már csak 
a korábbinál két teljes értékű szobával kisebb 
otthon vásárolható.

A Fejér megyei ingatlanokat sem 
kerülte el az általános áremelke-
dés, az otthonok átlagos négyzet-
méterára 2021-hez képest tizenkét 
százalékkal nőtt az egyik hazai 
ingatlanközvetítő idei tranzakciós 
adatai alapján. 2020-hoz képest 
viszont nagyobb az árváltozás: 
harminchat százalékkal lettek 
drágábbak az ingatlanok. 2022-ben 
átlagosan 30,4 millió forintért ta-
láltak új otthont maguknak azok, 
akik megyénk mellett tették le 
voksukat, míg 2019-ben jelentősen 
alacsonyabb áron, 21,2 millióért 
keltek el az ingatlanok.
A KSH adatai szerint 2021-ben 
Székesfehérvár lett az egyik 
legdrágább a megyeszékhelyek 
között, átlagosan 624 ezer forint-
ba kerül egy új építésű ingatlan 
négyzetmétere.
„Az új építésű ingatlanok aránya 
jelentősen visszaesett a tavalyihoz 
képest. Míg 2021-ben a megyei 
üzletkötések tizenhárom százaléka 
vonatkozott új ingatlanra, 2022-ben ez 
már csak hét százalék. A vevők idén 
átlagosan egymillió forinttal költöttek 
többet, mint 2020-ban, azonban ezért 
a közel 54,5 millió forintos összegért 
fokozatosan egyre kisebb alapterület 
járt. 2020-ban egy százötven négy-
zetméteres otthont is kaphatott érte a 
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A családi házak továbbra is a legkedveltebbek

vásárló, idén már csak egy harmincöt 
négyzetméterrel kisebbre futotta ebből 
a keretből.” – árulta el Benedikt 
Károly, az ingatlanközvetítő PR- és 
elemzési vezetője.
Ahogy az elmúlt három évben, úgy 
2022-ben is főként családi házakat 
bocsátottak áruba Fejér megyében, 
az összes tranzakció hetvenhét 

százaléka vonatkozott erre az 
ingatlantípusra. Az elmúlt időszak 
legértékesebb házára 2021-ben 
szerződtek a megyében: a gár-
donyi, kétszázhét négyzetméter 
alapterületű családi ház 156 millió 
forintért talált új tulajdonost.
Az elmúlt másfél évben a megye 
legmagasabb négyzetméteráron 
értékesített ingatlana szintén egy 
velencei-tavi ház. Négyzetméteren-
ként 1,1 millió forintos áron kelt 
el egy jó állapotú, huszonnyolc 
négyzetméteres nyaraló idén au-
gusztusban Velencén, a vízparttól 
egy kilométerre. Az ingatlanközve-
títő jelenlegi kínálatában található 
legdrágább Fejér megyei családi 
ház egy kápolnásnyéki, különleges 
hangulatú luxusotthon, ami 2,1 
millió euróért keresi új lakóját.
A panellakások szárnyalása min-
denhol észlelhető, a járványidőszak 
alatti visszaesést követően idén 
hét százalékponttal emelkedett a 
népszerűségük. A 2021-es átlagos 
négyzetméterárnál negyvenegy 

százalékkal kerülnek többe ezek 
az otthonok. 2022-ben így – a Fejér 
megyei átlagot nézve – 486 ezer 
forintos négyzetméterenkénti árral 
kell kalkulálnia annak, aki a rezsi-
védett panelek közül vásárolna.
A megyeszékhelyen 2022-ben az 
átlagos négyzetméterár ennél az 
ingatlantípusnál 566 ezer forint 
volt, a második legdrágább tele-
pülés a panelek szempontjából 
Bicske, ezután pedig Dunaújváros 
következik, ahol átlagosan négy-
zetméterenként 357 ezer forintért 
lehet panellakást kapni.
„Az ingatlanpiaci szempontból is 
változatosnak mondható Fejér megye 
széles palettán kínálja az eladásra 
váró otthonokat az érdeklődőknek. 
A legtöbb tranzakció Székesfehérvá-
ron és a megyeszékhelyet körülvevő 
agglomerációban zárult, a szinte 
már fővárosi elővárosnak számító 
velencei-tavi települések népszerűsége 
még mindig jelentős, emellett a szintén 
Budapest közeli Bicske is keresettnek 
számít.” – árulta el a szakértő.
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A Mathias Corvinus Collegium Székesfehér-
vári Képzési Központja rendezvényén arra 
keresik a választ, hogyan tudunk változtatni 
megszokott életvitelünkön.

Ingyenes előadásra várják az érdeklő-
dőket október 4-én, kedden 17 órakor 
a Grand Inkubátorházba, a Király 
sor 30. alá. Az est előadója Csepregi 
Gábor, a kollégium vendégoktatója, a 
kanadai Manitoba Egyetem St. Paul’s 

Hetven évvel ezelőtt nyitották meg kapuikat a 
megyei könyvtárak. Az évfordulóra különleges kiál-
lításokkal készül a Vörösmarty Mihály Könyvtár is.

A különleges jubileumi kiállí-
tás megszervezéséhez olvasóik 
segítségét is kérik: régi, használt 
olvasójegyeket, meghívókat, 
felszólító leveleket vagy más, a 
könyvtárhoz kapcsolódó doku-

Várják a környéken élő, táncolni és énekelni 
szerető időseket.

Szüreti bált rendez a Nem Csak a 
Húszéveseké a Világ Nyugdíjasklub 
október 1-jén, szombaton a Felsővárosi 
Közösségi Házban, a Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központtal 
együttműködve. A bálra a klubtagokon 
kívül szeretettel várják a környéken élő 
táncolni és énekelni szerető időseket is. 
A zenés-táncos nosztalgiadélután 
15 órakor kezdődik a Havranek 
József utcai épületben. Kovács Misi 
zenéjére mulathat majd a közönség. 

Tizennyolcadik alkalommal hirdették meg a 
népszerű meseíró pályázatot.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár Egyesület idén tizen nyolcadik 
alkalommal hirdeti meg a Tollpihe 
Meseíró Pályázatot. A pályázatra 3–8. 
osztályos, Fejér megyében élő tanulók 
jelentkezését várják december 9-ig.
A pályaművek terjedelme legfeljebb 
nyolcezer karakter lehet szóközökkel 
együtt, a témával, irodalmi formával 
kapcsolatban azonban nincs megkö-

A figyelemfelhívó séta csaknem két évtizedes 
múltra tekint vissza Fehérváron. 

Ismét megrendezik a mellrák elleni 
sétát Székesfehérváron. Október 
1-jén, szombaton 9 órától az Ország-
almánál gyülekeznek a résztvevők, 
akik hagyományosan rózsaszín lufit 
és kitűzőt kapnak. A 10 órakor induló 
séta a Városház tér – Fő utca – Mátyás 
király körút – Liszt Ferenc utca út-
vonalon halad, és tér vissza a főtérre.
A kezdeményezés célja a kezdetek 
óta változatlan: így hívják fel a 
figyelmet a szűréseken való részvé-
tel és az önvizsgálat fontosságára. 
Leginkább a negyven év feletti nők 
veszélyeztetettek, és nagyon ritkán 
ugyan, de a férfiaknál is előfordul 
a betegség – hangzott el a sétát be- A Newdoor és az Egyesület a Fehérvári Nőkért 

fotópályázattal egybekötött önismereti útra 
hív huszonöt székesfehérvári nőt.

A Nő az arc mögött – önmagam 
mögé rejtve című pályázat arra 
vállalkozik, hogy önmagunk igazi 
arcának és valódi énünk meg-
találásának teret adva harmonikus, 
szeretetteljes környezetet hozzon 
létre. Miért van erre szükség? Mert 
egy olyan társadalomban, ahol a kül-
sőségek, a kívülről érkező ingerek 
határozzák meg a mindennapjain-
kat, nagyon félrevihet bennünket a 
saját magunkról alkotott kép. Ebben 
a közegben a legtöbben tévesen 

A mellrák leginkább a negyven év feletti nőket veszélyezteti
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 Egészség 

Mellrák elleni séta

 Könyvtár 

Hetven év emlékei

 Irodalom 

Meseírásra fel!

 Pályázat 

Önismereti pályázat nőknek

 Bál 

Szüreti bál Felsővárosban

 Előadás 

Hogyan láthatjuk a világot más szemmel?

nézünk önmagunkra, hamis képet 
látva önmagunkról a reális vissza-
jelzések hiányában.
A huszonöt nyertes pályázó éppen 
ezért önismereti utazáson vehet részt, 
melynek során a róluk készült fotók-
ról külső visszajelzéseket kaphatnak, 
hogyan is látja őket a külvilág.
Jelentkezni október 1-ig lehet az 
antonykornelia.unison@gmail.com 
vagy a berdoerika@gmail.com 
e-mail-címen egy saját fotó beküldé-
sével, mely fotó nem kerül publiká-
lásra, kizárólag a jelentkezés részét 
képezi, illetve egy rövid bemutatko-
zással, hogy a pályázó miért szeretne 
részt venni a programon.

harangozó sajtótájékoztatón.
A mellrák elleni séta csaknem 
két évtizedes múltra tekint vissza 
Fehérváron. A Székesfehérvári Nosz-
talgiaklub Egyesület indította el a 
kezdeményezést, amin az évek előre-
haladtával egyre többen vettek részt. 
A koronavírus-járvány jelentősen 
visszavetette a résztvevők számát: a 
járvány előtti évben, 2019-ben körül-
belül ötszázan, míg tavaly mintegy 
kétszázan vettek részt a sétán.

Tavaly a szervezett emlővizsgálatra behívott 
hölgyek harminckilenc százaléka ment el 
a szűrésre Székesfehérváron, egész Fejér 
megyét tekintve pedig mindössze harminc-
nyolc százalékos volt a részvételi arány. 

tés. A meséket kizárólag e-mailben, a 
tollpihemese@gmail.com címen, csa-
tolt Word-dokumentumban fogadják 
december 9-ig. Fontos, hogy a mese 
végén szerepeljen a szerző neve, lak-
címe, annak megjelölése, hogy hánya-
dik osztályba jár, valamint szülőjének 
neve, telefonszáma és e-mail-címe.
Egy pályázó csak egy mesét 
küldhet be, olyat, amely korábbi 
meseíró versenyeken még nem sze-
repelt. Az eredményhirdetést jövő 
év januárjában tartják.

A hölgyek ez alkalommal is meg-
mérettetnek, egyikük ugyanis elnyeri 
A szőlőskertek királynője címet, 
melyhez jutalom is jár.
A belépőjegyek megvásárolhatók a 
helyszínen, a Felsővárosi Közösségi 
Házban (Székesfehérvár, Havranek 
József utca 27.) a rendezvény napján, 
október 1-jén, szombaton 14 órától. 
A helyfoglalás érkezési sorrendben 
történik a batyus bálon.
Az érdeklődők az eseményről 
további információt Bognár Mária 
elnöktől kérhetnek a 30 8528 617-es 
telefonszámon.

mentumokat, tárgyakat várnak. 
Ha tárgy nincs is a birtokunkban, 
de egy jó könyvtári történet igen, 
azt is szívesen elolvassák! Az 
elmúlt hetven év tárgyi emlékeit a 
könyvtár munkatársai a zenei és 
számítógépes részlegbe (Oskola 
utca 7., II. emelet), a történeteket 
a zene@vmk.hu címre várják 
október 3-án 10 óráig.

College-ának vendégkutatója.
Az előadó arra keresi a választ, 
hogyan tudunk változtatni megszo-
kott életvitelünkön, és másképpen 
látni környezetünk élő és élettelen 
világát. Az előadás angol nyelvű, de 
tolmácskészüléket biztosítanak a 
szervezők. Az eseményen való rész-
vétel ingyenes, ám regisztrációhoz 
kötött: https://tinyurl.com/
MCCszfvar1004CSEGA.
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Harmadik alkalommal rendezik meg a 
Székesfehérvári Zsidó Kulturális Napokat: 
a programok szeptember 30. és október 2. 
között a Hiemer-ház Báltermében zajlanak.

A programok pénteken 17.45-kor 
nyilvános istentisztelettel kezdődnek 
Darvas István főrabbi és Fekete Dáni-
el kántorhallgató vezetésével. 19 órá-
tól A létezés eufóriája című, 2019-es 
dokumentumfilm ingyenes vetítése 
következik. Az Auschwitz-Birkenau-

Esély, egyenlőség, könyvtár mottóval rendezik 
meg október 3-a és 9-e között az Országos Könyv-
tári Napokat, idén már tizenhetedik alkalommal.

A kezdeményezéshez izgalmas prog-
ramsorozattal, többek között kiállítás-
megnyitókkal, könyvbemutatókkal, 
előadásokkal, vetítésekkel és gyerekek-
nek szóló foglalkozásokkal csatlakozik 
a Vörösmarty Mihály Könyvtár.
A programokban kiemelt szerepet 
kap, hogy a megyei könyvtárak a 
hetvenedik születésnapjukat ünneplik 
országszerte, ugyanis 1952-ben egy 
minisztertanácsi határozat rendelke-
zett az intézmények létrehozásáról. 
A Vörösmarty Mihály Könyvtárban 
október 3-án, hétfőn az intézmény 
egykori és jelenlegi munkatársainak 
találkozójával, illetve a Hetven év, het-
ven kép című kiállítás megnyitójával 
ünneplik a jubileumot.
Az intézmény központjában és a 
fiókkönyvtárakban könyvbemuta-
tókkal, tárlatokkal, egészségügyi, 
történelmi és gyermekelőadásokkal, 
kreatív foglalkozásokkal várják az 
érdeklődőket egy héten át. Ismét 
lesz raktártúra, ahol megismerhet-
jük és bejárhatjuk a könyvtár azon 
részeit is, amelyek egyébként zárva 
vannak a látogatók előtt.

Október 1-jén, szombaton ismét Szent Mi-
hály-napi piknikre hívják a közönséget.

A Feketehegy-szárazréti Kultúr udvar 
hagyományos programjában 14 
órától a Felsővárosi Óvoda Száraz réti 
Tag óvodájának gyermekei adják elő 
verses, zenés műsorukat. A kicsiket 
sok játék és kézműves foglalkozá-
sok várják. A színpadon 18 órától 
Kovács Áron műsora, majd a nap 
zárásaként Wolf Kati és a Budapest 
Jazz Orchestra koncertje szórakoz-
tatja a közönséget.

A megújult síremlékeket, kriptákat is 
megnézhetik az érdeklődők a Székesfehérvári 
Városszépítő és -védő Egyesület várostörténe-
ti sétáján a Hosszú temetőben.

Poklosi Péter, az egyesület elnöke rend-
hagyó történelemórát tart szeptember 
28-án, szerdán 17 órától a Hosszú 
temetőben nyugvó neves személyisé-
gek síremlékei és a művészi értékű 
alkotások bemutatásával. A séta, 
melyen a részvétel ingyenes, a temető 
kápolnájától indul. Esőnap: 
szeptember 29., csütörtök 17 óra.

Drónok, kiberbiztonság, élelmiszer-tesztelés, 
mesterséges intelligencia – csak néhány példa 
a szeptember végi Kutatók éjszakája fehérvári 
kínálatából.

Szeptember  30-án, pénteken tartják 
a Kutatók éjszakáját. Az Európa-szer-
te megrendezett ingyenes program-
sorozat célja a tudomány és a kutatói 
munka népszerűsítése. Évről évre 
számos fehérvári helyszín is csatla-
kozik a sorozathoz, így idén is olyan 
területekkel ismerkedhetünk, mint a 
kiberbiztonság, az élelmiszer-teszte-
lés, a robotika vagy éppen a mester-
séges intelligencia.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal programjai között kipróbálhat-
juk, alkalmasak lennénk-e érzékszervi 
bírálónak. A Harman Becker Kft. 
jóvoltából az audioeszközök kerülnek 
a középpontba, de a kiberbiztonság és 
a mesterséges intelligencia ipari alkal-
mazását is megismerhetjük. Az Óbudai 
Egyetemen a robotok, drónok világába 
kalauzolják el az érdeklődőket, de a 
pneumatikus játékterem és a kalóz-
kincskereső is várja a résztvevőket.
A szeptember 30-i teljes program 
városok, illetve szervezők szerinti 
bontásban elérhető a kutatok-
ejszakaja.hu oldalon.

 Tudomány 

Ismét beleshetünk a 
laborokba!

 Kultúra 

Zsidó Kulturális Napok

 Közösség 

Szent Mihály-napi 
piknik Szárazréten

 Könyvtár 

Országos 
Könyvtári Napok

 Várostörténet 

Kora őszi séta a 
Hosszú temetőben

TÁJÉKOZTATJUK 

TISZTELT ÜGYFELEINKET, 

HOGY 

OKTÓBER 4-ÉN (KEDDEN) ÉS 

OKTÓBER 6-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 

A SZÉPHŐ ZRT. TELEFONOS 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 

MŰKÖDÉSE SZÜNETEL.

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET 

KÖSZÖNJÜK!

SZÉPHŐ ZRT.

SZEPTEMBER 1-TŐL VÁLTOZIK A 
SZÉPHŐ ZRT. SZEMÉLYES 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, 
HOGY TÁRSASÁGUNKNÁL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS  

SZEPTEMBER 1-TŐL  AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

HÉTFŐ: 7:30-TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART

SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30-TÓL 12:00-IG

A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek 
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:

Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig

A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt. 
internetes ügyfélszolgálati rendszere.

A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a 
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a 

személyre szabott felhasználói profil.

ból húszévesen megmenekülő Fahidi 
Éva kilencvenévesen játszotta el élete 
első szerepét, vele találkozhatnak is a 
résztvevők. A filmvetítés ingyenes, de 
előzetes regisztrációhoz kötött, amit a 
fezsih.hu oldalon lehet megtenni.
Október 1-jén, szombaton 19 órától 
a Dumaszínház stand up előadója, 
Janklovics Péter lép fel. Vasárnap 19 
órától Korcsolán Orsolya hegedű-
művész exkluzív koncertjével zárul a 
rendezvénysorozat.
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Sárkányhajók versenyeztek a 
Csónakázó-tavon

Visszatért az ARAK AKTIV

Nemcsak látványos, hanem izgalmas is volt a 
17. Sárkányhajó-fesztivál.

A Dragon Aktív Kft. és a Magyar 
Sárkányhajó-szövetség által rendezett 
megmérettetés egyben a sárkány-
hajós szezon utolsó előtti fordulója 
is volt. Pénteken a Nebuló Kupával 

Az Alba Regia Atlétikai Klub nagy sikerű, ARAK AKTIV elnevezésű programja két év kihagyás után, szer-
dán reggel indult újra a Hétvezér Általános Iskolában. Az első napon négy évfolyam közel háromszáz 
diákja versengett. A 3. és 6. évfolyam közötti versenyzők tízméteres sprintben, célba dobásban és 
ugrásokban is kipróbálhatták magukat. A korábbi évekkel ellentétben idén azonban nem a versenyen, 
sokkal inkább a feladatok kipróbálásán, a sport megkedveltetésén és a toborzáson volt a hangsúly.
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A Sárkányhajó-fesztivál minden évben sok csapatot vonz Fehérvárra

A rajt előtti pillanatok

Fontos az összhang!

és az Egyetemi Regatta versenyével 
kezdődött a program, melynek során 
ötszáz iskolás állt rajthoz. Szombaton 
a felnőtt, vegyes csapatok mérhették 
össze tudásukat. A verseny 200 és 
2000 méteren zajlott az Open, a 
Vegyes, a Maraton, valamint a Házi-
sárkányok Kupájáért.

Különféle ügyességi feladatok várták a diákokat

Elkészülni, vigyázz, kész, rajt!Gyorsabban, magasabbra, erősebben!

A gyerekek élvezték a programot
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Válogatott vidisek
soMos zoltán

Bravúros németországi győzelem után itthon 
kikapott Olaszországtól a magyar labda rúgó-
válogatott, de így is a második helyen végzett 
Nemzetek Ligája-csoportjában.

Kevesen hitték volna, hogy 
Anglia és Németország ellen 
négy meccsen veretlen marad a 
magyar válogatott, de ez történt. 
Sőt hármat meg is nyert ezekből a 
mérkőzésekből. Legutóbb Lipcsé-
ben, a válogatottságtól búcsúzó 
Szalai Ádám góljával. Az 1-0-s 
győzelem után az olaszok ellen egy 
döntetlen is elég lett volna, hogy 
csoportelsőként a négyes döntőbe 

A tavalyi bronzérem után az új idényben is a legjobbak közé igyekszik az Alba

Fehérvári földharc – Fiola és Nego az olaszok ellen is nagyot küzdött
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Itthon is felemás mérleg
soMos zoltán

Első két hazai meccsét is lejátszotta az osztrák 
liga idei szezonjában a Hydro Fehérvár AV19. 
Akárcsak idegenben, itthon is egy győzelem, 
egy vereség a mérleg.

A Bajnokok Ligájában már be-
mutatkozott hazai jégen a Volán, 
de az afféle jutalomjáték volt. A 
ligában azonban, főleg a tavalyi 
remeklés után, szinte várják is 
a szurkolók a sikereket! Ehhez 
képest pénteken a Ljubljana 
ellen nem sikerült jól a bemu-
tatkozás. Tavaly ugyan mindig a 
mieink nyerték ezt a párharcot, 
most visszaköszönt valami a 
régi időkből, amikor mumusnak 

Vértes Náthán rohamozza a Vorarlberg kapuját
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jusson Marco Rossi csapata, ám 
a telt házas Puskás Stadionban a 
mieink 2-0-ra kikaptak.
A MOL Fehérvár két játékosa, 
Nego Loïc és Fiola Attila az egész 
Nemzetek Ligája-menetelésben 
alapember volt, ezúttal is kezdő-
ként játszottak.
A magyar válogatott a második 
helyen végzett csoportjában, és 
elérte, hogy az Európa-bajnoki 
selejtező sorsolásán az első kalap-
ból, a legerősebb csapatok közül 
húzzák a nevét. Ha egyenes ágon 
nem is jutna ki a csapat a 2024-es 
Eb-re, a pótselejtezős részvétele 
az NL-helyezés alapján szinte 
biztosra vehető.

számítottak a szlovének. Kétszer 
ugyan egyenlített a Volán, de 
végül 3-2-re kikapott.
Három nappal később, a ligaújonc 
Vorarlberg ellen szintén hátrány-
ban voltak Erdélyék az utolsó 
harmad előtt, akkor azonban 
megrázták magukat. A harmadik 
játékrészben négy gólt ütött, így 
5-2-re nyert a Fehérvár.
Az immár FEHA19 néven szerep-
lő akadémiai csapatnak egyelőre 
nincs sikerélménye: legutóbb 
10-1-re kapott ki a Gyergyótól. 
Az akadémia együttműködési 
szerződést kötött a Vasassal, 
ennek keretében a fővárosiak 
tehetségei fehérvári színekben is 
lehetőséget kaphatnak.

Pakson kezdi a szezont az Alba
soMos zoltán

Megkezdődik a férfi kosárlabda-bajnokság 
2022/23-as idénye. Az előző szezonban 
bronzérmet szerző fehérvári csapat nyáron 
névadó szponzort talált, lecserélte külföldi 
állományát, válogatott kosarast is igazolt. Sok 
a változás, de a cél mindig ugyanaz: négy közé 
jutni a bajnokságban!

A nyári holtszezon talán leg-
fontosabb fejleménye az egyre 
nehezebb gazdasági helyzetben 
különösen örömteli szponzori 
szerződés volt, ami után immár 
Arconic-Alba Fehérvár néven fut 
neki az idénynek a kosárcsapat. 
Az persze még megjósolhatat-
lan, hogy az energiaár-robbanás 
milyen hatással lesz a sport-
életre. Várható, hogy a sportlé-
tesítmények fenntartóinak olyan 
kényszerintézkedéseket kell 
hozniuk, mint az elmúlt években 
a járvány miatt. Az Alba nem a 
legnagyobb költségvetésű klub a 
magyar mezőnyben, de a városi 
létesítményeket esetlegesen 
érintő korlátozások most jobban 
aggaszthatják a sportkedvelő-
ket, mint a keret versenyké-
pessége. Mert utóbbival, talán 
kijelenthetjük, nem lesz gond. 
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Kérdés persze, milyenek lesz-
nek a riválisok, és mikorra áll 
össze igazán a fehérvári csapat, 
melynek felkészülése nem volt 
teljesen zökkenőmentes.
Matthias Zollner vezetőedző 
kezdetben csak a fiatal magyar 
játékosoknak tarthatott edzé-

seket. Hozzájuk csatlakoztak 
a frissen igazolt légiósok, de a 
centernek kiszemelt Brandon 
Walters nem ment át az orvosi 
vizsgálaton. Foghíjas volt a keret 
a válogatott programja miatt is, 
ami kezdetben négy, majd két 
játékost érintett. A hamarabb 

visszatérők közül Szabó Zsolt 
térdét műteni kellett, így ő to-
vábbra sem bevethető. Vojvoda 
Dávid és a nyáron a bajnok 
Szombathelytől igazolt Somogyi 
Ádám az Európabajnokság után 
csatlakozott a kerethez, akár-
csak a Walters helyére hozott 
Adam Kemp. Nem is volt olyan 
felkészülési meccs, amin min-
denkire számíthatott Zollner, a 
játék tehát aligha lesz tökéletes 
az első hetekben.
Az látszik, hogy a légiósok közül 
a magyar mezőnyt már ismerő 
Quincy Ford és Quenton DeCosey 
erőssége lehet a fehérváriaknak 
is, Isaiah Philmore pedig segíthet 
a palánk alatti csatákban. Ha 
mindenki egészséges, a bevethető 
fiatalokkal, a Takács ikrekkel, Bal-
say Ádámmal és Góbi Marcellel 
kiegészülve megfelelő rotáció áll 
az edző rendelkezésére.
A pénteki rajton a Paks csapa-
ta lesz az ellenfél idegenben, 
akárcsak tavaly, amikor sikerült 
nyerni ellenük. Igaz, Fehérváron 
meg ők voltak jobbak, így igazán 
kiszámíthatatlan rangadóval 
kezdődik a szezon, melyben az 
Alba célja, mint mindig, a leg-
jobb négy közé kerülés.
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A Fehérvár Televízió műsora október 1-től október 7-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 10. 01. SZOMBAT 2022. 10. 02. VASÁRNAP 2022. 10. 03. HÉTFŐ 2022. 10. 04. KEDD 2022. 10. 05. SZERDA 2022. 10. 06. CSÜTÖRTÖK

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

– Vakler Lajos vendége 
Ilosfai Csenge

08:25 Hitünk és életünk 
09:00  Generációnk – ismétlés
09:30  Képes hírek
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Corvinus Beetető – 

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

– Vakler Lajos vendége 
Németh Mariann

18:25  A határon túli magyar 
irodalom napja

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Parlami d’Amore 

– Tre Tenori
21:55  Tiber László-portré
22:20 Híradó – ismétlés
22:40  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Németh Mariann

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35 Magyar-madjar találkozó
16:00  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében – 1. rész

17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Perczel Enikő

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében – 2. rész

21:40  Hőlégballon- 
karnevál 2016

22:05  Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

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

Vakler Lajos vendége 
Perczel Enikő

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
15:40  Corvinus Beetető – 

Vendég: Humbák Művek
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében – 3. rész

20:50  Illényi Katica és a 
Budapesti vonósok 
– 1., 2. rész

22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek 

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  A döntés

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek

17:55  Bajnokok városa 

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Köztér – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:20  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 

tükrében – 4. rész

21:00  Fa Nándor

21:40  Dienes Ottó-portré

22:30 Híradó – ismétlés

22:50  Képes hírek
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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 

– ismétlés

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Arany János: Az 

eperfa alatt

16:25 Művészeti sikerek

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  Géniuszok kézfogója

22:15  LGT-koncert

22:55 Híradó – ismétlés

23:15  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:20  Városrészek titkai
09:25  Agrárinfó 
09:55  Együtt magazin
10:25  Fehérvári beszélgetések 
10:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
11:25  Fehérvári beszélgetések
11:55  Paletta magazin
12:25  Elkészült immár a 

ház dicső koronája
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Diákszínpad: 

Makrancos Kata
14:20  Honvéd7 
14:45  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Karsai László

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Generációnk
19:40  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Schirilla György: Az 

ifjabb pesti rozmár
21:05  Vershúron 2016 
22:15  Hírek – ismétlés
22:20  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:40  Filmválogatás 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 
13:45  Családőrzők
14:15  Agrárinfó 
14:45  Városrészek titkai  
15:50  A Fehérvár Televízió 

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

– Vakler Lajos vendége 
Ilosfai Csenge

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Lélek született
20:45  Katonafoci
21:30  Székely derbi
22:20  A hét hírei – ismétlés
22:40  Képes hírek K iemel t  aján la tunk:  ok tóber  2 .  17:55  Vak le r  L ajo s  vendé ge  I l o s fa i  C senge
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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:	
Varga Zalán

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
10.35 Mérnök vagyok 
11.10  Hétvégi programajánló 

Vendég: Ocsenás Katalin
12.10		 Ebédidő	
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kertészeti magazin 

Vendég: Németh László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi és Varga 
Zalán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek!
17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

– Városrészek titkai 
Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György
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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:	Varga	Zalán

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

10.10  Párkapcsolati ismeretek 
Vendég: Fejér Kata

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

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Ügyvédi percek Vendég: 
Berzeviczy	Gábor

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

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

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

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

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor	

17.10  Filmkocka Vendég: Pál 
Loránd, Kalmár Ádám 
és	Buda	Andrea

18.10  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, 

programajánló

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

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

11.40		 Szabadidőben	Vendég:	

Kulcsárné Németh Mariann

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 

Pánczél Anikó

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

2022. 10. 01. 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	
11.10  Aranybulla-emlékév 

2022 – érdekességek, 
különlegességek 
Magyarország 
történelméről,	az	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	
13.10  Illemtan Vendég: 

Óber László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Mérnök vagyok
16.10		 Szemvizsgálat	korszerűen	

Vendég: Cserta János
15.10  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 

– Fejér megyei kastélyok 
és arisztokraták Vendég: 
dr.	Séllei	Erzsébet	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Internetes ügyeink 
Állandó	szakértőnk:	dr.	
Czenczi Anikó ügyvéd 
Műsorvezető:	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	
11.40  Mérnök vagyok 
12.10		 Ebédidő	
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
17.10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai Margó
18.00  Mindenmentes Vendég: 

Antal	Vali	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

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
12.10		 Ebédidő	
13.10  Környezetbarát 
14.40		 Szemvizsgálat	korszerűen	

Vendég: Cserta János 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz	Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.00		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi	

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

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  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  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Mérnök vagyok
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám Csaba
17.10		 Gyógynövények	világa	

Vendég: Lencsés Rita
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


