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Ön megnézné más 
szemetét?

Egy hely, ahol az új élet 
indul
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Volt, nincs szerb csatár Átadták 
a Romhányi-díjakat

Úton a jövő felé
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Több ütemben újítják fel a Vásárhelyi utat

Először a legrosszabb állapotú, a Rádió utca és a logisztikai központ iparvágánya közötti 
szakasz újulhat meg

Gáspár péter

Szeptember tizennegyedikén, pénteken döntött 
a közgyűlés arról, hogy több ütemre bontva 
valósítja meg a Vásárhelyi út felújítását. Az el-
készült engedélyes tervek alapján a beruházás 
egymilliárd forintba kerülne, amihez csak közel 
365 millió forint pályázati forrás biztosított 
– ezért döntött a több évre bontott, ütemezett 
felújítás mellett a város, ami saját forrásból 
valósul majd meg.

Székesfehérvár önkormányzata 
364,7 millió forintos európai uniós 
támogatást nyert el a Vásárhelyi 
út Batthyány utca és a logisztikai 
központ kapuja közötti szakaszá-
nak teljes felújítására. A kevés 
lakóingatlannal határolt, de a Rádió 
és Vásárhelyi utcában élők vala-
mint a Sóstó Ipari Parkba munkába 
járók által használt út nagy átmenő 
forgalommal terhelt.
Az út- és járdafelújítást, kerékpárút 
és – ahol jelenleg nincs, ott – gya-
logosjárda kialakítását, csapadék-
csatorna-hálózatot, buszöblök és 
gyalogosátkelő-helyek kiépítését 
tartalmazó beruházásra a város 
elkészíttette a terveket és besze-
rezte a szükséges engedélyeket. Az 
előkészítés során sajnos kiderült, 
hogy az elvileg száz százalékos 
támogatásban részesített beruhá-
zás az uniós indikátorok miatt a 
valóságban csak kevesebb mint 
negyven százalékban támogatható.

Bécsy Tamás-emlékülés In memoriam dr. Martyn Gizella 

Bécsy Tamás barátai és tanítványai emlékeztek a drámatudósra

Vakler lajos

A kilencven évvel ezelőtt született Bécsy 
Tamás egyetemi tanár, színháztörténész és 
drámatudós tiszteletére rendeztek emlékülést 
a Városházán. A találkozón Bécsy professzor 
tanítványai, kollégái, barátai jelenlétében 
Róth Péter alpolgármester nyitóelőadásában a 
kultúra szabadságának jelentőségét emelte ki.  

Bécsy Tamás a drámaelmélet kiváló 
tudósaként vonult be a magyar 
irodalomtörténetbe. Tanított a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetemen valamit 
megalapította a színháztudományi 
tanszéket a Veszprémi Egyetemen. 

Gyászol Székesfehérvár: vasárnapra virradó-
ra életének nyolcvanharmadik esztendejé-
ben elhunyt a sokak által szeretett és ismert 
gyógyító, Martyn Gizella. A főorvos az 
utolsó percekig hivatásának élt, gyógyította 
a hozzá fordulókat háziorvosként a Szekfű 
Gyula utcai rendelőben. 

Martyn Gizella tanulmánya-
it a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen végezte. Gyermek-
gyógyászatból 1966-ban, a 
későbbiekben háziorvostanból 
és üzemorvostanból tett szakvizs-
gát. Székesfehérváron 1972 óta 
praktizált felnőtt háziorvosként.
Az orvosi hivatást küldetésnek 
tekintette. Mindig hű maradt 
hippokratészi esküjéhez, ezen 
túl pedig következetes, tiszteletet 
ébresztő jellemével vált igazán 
fogalommá betegei körében. 

Elkezdődött a körforgalom 
javítása

Szeptember 18-án, kedden 
reggel a tönkrement szegélyek 
átépítési munkálataival meg-
kezdődött a Széchenyi út és a 
Csíkvári út kereszteződésében 
a körforgalom felújítása. A ki-
vitelezés ideje alatt a forgalmi 
sávok szűkítésére, 30 km/h-s 
sebességkorlátozásra és elő-
zési tilalomra kell számítani a 
Széchenyi út érintett szaka-
szán. Kérik a járművezetőket, 
hogy fokozott odafigyeléssel 
és türelemmel közlekedjenek.
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A testületnek arról kellett dön-
tenie, hogy a város saját forrás-
ból hozzátesz-e még több mint 
hétszázmillió forintot a pályázati 
forráshoz vagy több ütemre  
bontva valósítja meg a nagy- 
beruházást. A képviselőtestület 
tizennyolc igen, két nem szavazat 
és egy tartózkodás mellett arról 
döntött, hogy szakaszolva, több 
év alatt valósítja meg a fejlesztést. 
Ezzel a pályázati forrás felhasz-
nálásától eláll a város, de azt egy 

másik projekthez lehívhatja majd 
Székesfehérvár.
A közgyűlés döntése értelmében 
elindul az előkészítés, és hamaro-
san kiírják a közbeszerzési eljárást 
a legrosszabb állapotú, a Rádió 
utca és a logisztikai terület iparvá-
gánya közötti terület felújításához 
a kivitelező kiválasztására. Erre 
az éves városi költségvetésben 
kétszázmillió forint biztosított. A 
tervek szerint a területen tavasszal 
indulhat majd a beruházás.

Számos szállal kötődött Székesfehér-
várhoz, tanított a Kodolányi János 
Főiskolán is. A főiskola és a Vörös-
marty Társaság közös kiadásában 
2001-ben megjelent A siker receptjei 
című könyve. Mindezt felidézve a 
találkozó nyitóelőadásán Róth Péter 
alpolgármester a kultúra szabadsá-
gát és a döntés mindenkori felelős-
ségét emelte ki: „Aki azt mondja, hogy 
a kultúra nem szabad, valójában azt 
vallja, hogy már nem csak neki szabad. 
A kultúra szabadsága a szabad akarattal 
felruházott ember számára a választás 
lehetőségét hordozza magában. Döntést 
a lehúzó és a felemelő között, döntést a 
nemlét és az élet között.”

Szerette orvosi munkáját és 
pácienseit, következetesen kiállt 
hivatásának klasszikus elvei 
illetve az általa vallott értékrend 
mellett. 
A gyógyításban végzett sok évti-
zedes tevékenységéért 2007-ben 
Székesfehérvár legrangosabb 
civil elismerését, a Szent István- 
emlékérmet és -díjat vehette át. 
Az önkormányzat 2009-ben Pro 
Civitate díjat adományozott neki, 
2011-ben pedig a Köztársaság 
Elnökének Díszoklevele Érem 
kitüntetésben részesült. 
Dr. Martyn Gizellát Székesfehér-
vár önkormányzata saját halottjá-
nak tekinti.
Búcsúztatójára a Ciszterci temp-
lomban kerül sor szeptember 
27-én 17 órakor. Temetését szűk 
családi körben tartják Pécsett.

(1936–2018)
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Elkészült az új parkoló

A városrészben az utóbbi négy évben több mint egymilliárd forintnyi fejlesztés történt

Bácskai GerGely

Elkészült a Vízivárosban a fűtőerőmű területén 
egy kétszáz férőhelyes új parkoló a szükséges 
Sarló utcai útkapcsolatokkal és járdákkal 
együtt. Ősszel még több mint ötven fát is 
ültetnek a parkolóhelyek közé.

A területen az egykori fűtőerőmű 
ellátását biztosító vágányok és 
a tartartaléktartályok voltak, 
melyeket el kellett bontani még a 
kivitelezés előtt. Júniusban kezdték 
a munkát és kétszázegy térkő bur-
kolatú parkolót építettek, melyek 
között aszfalt burkolatú közleke-
dőutak létesültek. A gyalogosforga-
lom biztonsága érdekében térköves 
burkolatú járda épült, mely több 
ponton csatlakozik a lakótelep 
meglévő járdáihoz. A csapadék-
víz-elvezető rendszer kiépítése 
során olajfogókat építettek be, ami 
megtisztítja a szennyeződésektől az 
összegyűjtött csapadékot. A köz-
biztonság érdekében a közvilágítási 
hálózat is kiépült.
Összesen háromezer négyzet-
méternyi aszfaltos útburkolatot, 
kétezer-ötszáz négyzetméter 
térköves parkolót, 322 négyzet-
méter térköves járdát, 2175 méter 
szegélyt, harminc víznyelőt és 
tizenhárom közvilágítási oszlopot 
építettek a területen. Mellette egy 
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Csütörtökön
szúnyogirtás!

Rengeteg jelzés érkezett Székes- 
fehérvár polgármesteréhez az elmúlt 
napokban, ezért szeptember huszadi-
kán, csütörtökön szúnyogirtást végez-
tet az önkormányzat. Cser-Palkovics 
András közösségi oldalán számolt be 
arról, hogy bár a feladatot a Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóságnak kellene 
elvégeznie, hozzájuk írt levelére azt 
a választ kapta, hogy az idei évben 
már nem terveznek szúnyogirtást. 
Mivel az esti órákban már lehetetlen 
szellőztetni, a szabadban tartózkodni, 
így a város saját költségén végezteti 
el az irtást csütörtökön a napnyugta 
előtti órákban.

Megszépül a Vízivárosi 
iskola udvara is

Lakossági fórum volt szeptember 
17-én, hétfőn este Vízivárosban, 
melyen Cser-Palkovics András 
polgármester és Horváth Miklósné 
önkormányzati képviselő mellett 
Bozai István városgondnok, Szauter 
Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazga-
tója, Steigerwald Tibor, a Depónia 
Nonprofit Kft. ügyvezetője is ott 
volt. A fórumon bemutatták a 
Vízivárosi iskola udvarán tervezett 
játszóteret, univerzális sportpályát 
és a zöldterület-fejlesztés terveit 
is. A jelenleg elhanyagolt udvaron 
egy univerzális, színes burkolattal 
ellátott pálya épül labdafogó-
hálóval a labdajátékoknak. A 
játszótéren ügyességi játékok, vár 
és csúszda is lesz. Az iskola régi 
kerítését pedig elbontják, és a 
meglévő fák mellé további fákat 
telepítenek majd. 

A digitális oktatás nagykövete

A polgármester a sárvári díjátadón

Vakler lajos

Sárvár adott otthont a huszonötödik MENTA- 
konferenciának, ahol huszadik alkalommal 
adták át a Gyurós Tibor-díjakat. Az Informa-
tikai Vállalkozások Szövetsége találkozóján 
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár 
polgármestere vehette át a Digitális Oktatás 
Nagykövete díjat.

Cser-Palkovics András az ün-
nepségen hangsúlyozta, hogy 
Székesfehérvár a magyar nem-
zetgazdaság motorjaként sokat 
tesz azért, hogy a fejlődéshez ma 
már elengedhetetlen informatikai 
tudás széles körben is elérhető 
legyen, s ennek alapfeltételeit 
2017-ben az Alba Innovár Digitá-
lis Élményközpont létrehozásával 
teremtette meg a város: „Sikerült 
bizonyítani, hogy van lehetőség 
összehangolni egy ezeréves kultúrát, 
egy hagyományrendszert és a mo-
dern, digitális világot egymással. Ez 
nem egymást kizáró, sokkal inkább 
egymást erősítő folyamatok egysége. 
Ez az elismerés is szép jele ennek. A 
díjat én vettem át, de Székesfehér-
várnak szól, minden olyan szereplő-
nek, a közösség tagjainak, akik tettek 
valamit azért, amit mi Alba Innovár 
Digitális Élményközpont néven 
létrehoztunk és működtetünk. Ebbe 
beletartoznak azok, akik a tartal-
mat kidolgozták, akik folyamatosan 
végzik az immár évi ötezer diák 
képzését, akik a felnőttképzéseket, a 
nyári táborokat és a tehetséggondo-
zást irányítják.”
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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!

Laufer Tamás, az IVSZ elnöke 
szerint ma azok a városok lehetnek 
sikeresek, ahol keresik a változást, 
célokkal, jövőbemutató víziókkal 

rendelkeznek. Ebben hazánkban 
élen jár Székesfehérvár a digitális 
oktatás rendszerszintű megterem-
tésével.

kutyafuttatót is kialakítanak hama-
rosan. A zöldterület rendezésére és 
a fák ültetésére ősszel kerül sor. A 
beruházás mintegy kétszázmillió 
forintba került.

Horváth Miklósné, Víziváros 
önkormányzati képviselője a kedd 
reggeli műszaki átadáson kiemelte, 
hogy szellős parkoló létesült egy 
nagyon sűrűn lakott városrészben, 

ahol kevés volt a parkolóhely. A 
bontással együtt mintegy kétszáz-
ötvenmillió forintos önkormány-
zati beruházás történt, ami az idei 
legnagyobb vízivárosi fejlesztés. 
Kiemelte, hogy ősszel parkosítva 
lesz az új parkoló környéke, és több 
mint ötven fát is ültetnek.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 
(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, át-
ruházott hatáskörében eljárva a 1061/2018. (IX.13.) GSzB számú határo-
zatával az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások 
bérbeadására a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete 
átmeneti megoldásának elősegítése érdekében nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai 
adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-
611, 22/537-612, 22/537-149.

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (további-
akban: Városfejlesztési Kft.) által előzetesen meghatározott időpontokban tekint-
hetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. épület- 
üzemeltetési munkatársai adnak felvilágosítást a 22/511-328-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rend-
szeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a 
„Fiatal házaspárok otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésé-
vel. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy 
letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2018. október 26. (péntek) 12:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás  
lehetőségét nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a  
város honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent  
részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Cím

Erzsébet u. 6. 4/2.

Alapterület

48 m2

Szobaszám

2

Komfortfokozat

összkomfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
26 400,–

Úton a jövő felé

Egy elektromos autó kívül és belül

Letisztultság, sportos elegancia, korszerűség – így 
jellemezhetnénk a dizájntA benzintank helyén csatlakozó van

lászló-takács krisztina, kurucz tünde

Nem kell azonnal temetnünk a benzinmotort, 
bár valószínű, hogy a vele egyidőben született, 
mégis sokáig feledésbe merült elektromos 
meghajtású autók jelenthetik a jövőt. A benzi-
nes járgányok százharminckét éve alatt olyan 
fogalmak kerültek be a szótárba, mint a föld 
tartalékainak felélése, az innováció szükséges-
sége és az újrahasznosítás. Az sem megkerül-
hetetlen igazság, hogy a villanyautót is élmény 
vezetni, igaz másféle érzés, mint a benzines. Ezt 
ki is próbálhattuk a múlt hétvégén Fehérváron, 
amikor az elektromos autók mutatkoztak be 
a belvárosi rendezvényen. Körbenéztünk hát, 
milyen lehetőségeket rejt a jövő autója, és 
mivel jár, ha valaki e-autóval közlekedik.

Városi koncepció lehet

Fehérváron egyre több elektromos 
autó van, a városi cégek nagy része, 
de még a Székesfehérvári Egyház-
megye is rendelkezik környezet- 
kímélő járművekkel. Legutóbb egy 
szabadtéri rendezvényen elérhe-
tővé, kipróbálhatóvá váltak a jövő 
autói.
„Már akkor voltak e-autók nálunk, 
amikor Fehérváron még nagyon kevés 
járt.” – mondja Wágner Péter. 
A Városgondnokság logisztikai 
vezetője szerint mindig is nyitottak 
voltak az innovációra, folyamatosan 
fejlesztik a gépkocsiállományukat, 
hogy megfeleljenek a környezetvé-
delmi előírásoknak. Ennek szelle-
mében a Városgondnokságnak már 
hat elektromos járműve van, ezek 
közül a legelsők több mint ötéve-
sek. – „Csendesek, hangtalanul suhan-
nak, így akár hajnalban vagy éjszaka 
is közlekedhetnek, nem zavarják a 
lakosságot. Ráadásul egy töltéssel egy 
műszakot végig tudnak csinálni. Ezek 
azok a kis villanyautók, amelyeket 
viráglocsolásra, gyomirtási feladatokra 
használunk.” – mutat a golfpályákon 
is bevett, a századelő formavilágára 
tervezett kis fehér járgányokra. 
A másik oldalon parkol a zárt, 
hűthető, fűthető vezetőfülkés, 
komplett digitális műszerfallal el-
látott, billenő platós autó, amellyel 
a belváros köztisztasági feladatait 
látják el. Ez is teljesen hangtalan, 
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legfeljebb a tolatásra kell ügyelni, 
mert a szokásos tolatójelzőhang itt 
is ugyanolyan hangos, mint bárme-
lyik teherautó esetében. – „Mini-
mális a fogyasztása, tulajdonképen 
csak a töltéssel vesz fel elektromos 
áramot, illetve az akkumulátorokat 
kell öt-hat évente cserélni. Egy töltés, 
mely kilencven-száz kilométerre, egy 
nyolcórás munkaidőre elegendő, a 
jelenlegi áramdíjjal számítva négy-
száz forintba kerül.” – magyarázza 
Wágner Péter. 
Ezeken kívül elektromos kisbusz 
viszi a Béla úti temető látogatóit, 
illetve itt teljesít szolgálatot az úgy-
nevezett pompaautó, amit temetés-
kor használnak halottszállításra. Az 
akkumulátorok fejlődésével egyre 
jobb teljesítményűek lesznek az 
e-autók, ezért a Városgondnokság 
szakembere úgy gondolja, ez a 
jövő, a szolgáltatóknak is ebbe az 
irányba kell menniük.

Tisztán, elektromosan

„Ez egy kilencvennégy amperórás ak-
kumulátorral szerelt modell, amelybe 
egy hatótávbővítő benzinmotor van 
szerelve. Ez azt jelenti, hogy tisztán 
elektromos használat mellett két-

száz kilométert tud akkumulátorról 
megtenni. Viszont amikor bekapcsol a 
benzinmotor, plusz száz-százhúsz kilo-
métert mehet még. Bár benzinmotorral 
is rendelkezik, mégsem hibrid, mert a 
benzinmotor itt a hajtásba nem avatko-
zik bele, csak egy generátort hajt meg, 
ami elektromos áramot állít elő.” – így 
mutatja be Zángó Zoltán értékesítő 
az egyik i-szériás BMW-modellt. 
Érdekesség, hogy a környezet-  

tudatosság ennél a kategóriá-
nál már annyira jelen van, hogy 
nemcsak a fosszilis meghajtást 
nélkülözi, de arra is figyeltek, 
hogy újrahasznosított anyagokból 
készüljenek az alkatrészei és a bur-
kolata. Ez a jármű ugyanis részben 
PET-palackokból épült, természe-
tesen a legkorszerűbb technológi-
ával újrahasznosítva. „Az autó jelen 
állapotában majdnem teljesen újrahasz-
nosítható, kivéve a gumiabroncsot és 
az akkumulátorcella bizonyos részeit.” 
– teszi hozzá a szakember. 
Egy ilyen autón különböző funkci-
ók használatával szabályozható az 
is, hogy mennyi energiát használ-
jon. Nyilván minél energia-  
takarékosabb az üzemmód, annál 
kevesebb a kényelmi funkció. Ha 
például egy ilyen modell esetén 
hatvan kilométerrel hosszabbítani 
kívánjuk az utazásunkat, átmene-
tileg le kell mondanunk a klímá-
ról, hiszen az is vesz el energiát. 
Összesen átlagosan háromszáz 
kilométert képes megtenni egy töl-
téssel, és ugyanolyan gyorsan megy, 
mint bármelyik benzines társa. Sőt! 
Elképesztően gyorsul, szinte suhan, 
persze hangtalanul. Utóbbi tulaj-
donság jár némi kockázattal, mert 
a járókelők megszokták, hogy ha 
motorhangot hallanak, az közeledő 
járművet jelent, itt azonban nincs 
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

MŰSZERÉSZ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 
munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli 

juttatás.

Főbb feladatok:
• hőközpontok és szabályzó berendezések műszerész karban-

tartása, üzemeltetése, javítása; 
• mérés és szabályzástechnikai, esetleges helyszíni feladatok, 

kivitelezések elvégzése.

Amit kérünk:
• középfokú elektronikusi, villamosipari vagy vezérléstechni-

kai végzettség;
• alapos számítógépes ismeret (Word, Excel).

Előny lehet:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, villanyszerelői 

ismeretek;
• B kategóriás jogosítvány;
• PLC-k és programozásuk ismerete.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a 
jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a 

biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának 

segítése;
• segédmunkák végzése (árokásás, falazás, betonozás, 

szivattyúzás, stb.);
• munkavégzés során szükséges anyagok szállítása.

Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;

Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

motorhang, így mondhatjuk, hogy 
az autó balesetveszélyesebb lehet 
benzines társainál. Ez a probléma 
már többször felmerült, így az 
autógyártásban már vannak olyan 
megoldások, mint például egy 
hangszóró elhelyezése a járművön, 
amely motorhangot „imitál”.

Elég a kettőhúsz

Otthon nincs szükség másra, csak 
egy konnektorra, amire csatla-
koztatva egy éjszaka alatt teljesen 
feltölthetjük az akkumulátort. A 
nyilvános gyorstöltők – ezekből 
egyelőre még kevés van a város-
ban – viszont képesek akár húsz 
perc alatt feltölteni az autót. Több 
autómárka gyárt már e-autókat, 
és az a tapasztalat, hogy kereslet 
is van rájuk, de főleg a pénztárcán 
múlik a választás. Az értékesítő 
azonban azt mondja, hogy náluk 
az ugyanabba a kategóriába 
tartozó benzines és elektromos 
autó hasonló árban van. Inkább 
azt kell eldönteni, mi a fontosabb: 
egy tankkal több száz kilométert 
utazni, vagy a környezetkímélő 
autó, melynek fenntartása sokkal 
kisebb költségekkel jár. A prob-
léma egyelőre inkább az, hogy 
nincs elég gyorstöltő a városban és 
országszerte, ami nyilván inkább 
a benzines felé billenti a mérleget, 
és e-autót legfeljebb második gép-
járműnek vásárolnak, ez pedig egy 
átlagos család számára luxusnak 
számít.

Az első lépés a hibrid

Bár az elektromos autók tömeges 
elterjedése itthon egyelőre várat 
magára, egyre többen gondolják 
úgy, hogy érdemes beruházni a 
jövőbe. A fehérvári származású, je-
lenleg Budapesten élő Erdős Csilla 
és férje tavaly novemberben vettek 
egy plugin hibridet. Ez a fajta autó 
alapvetően árammal működik. Ha 
lemerül benne az akkumulátor, és 
nincs lehetőség „tankolni”, akkor 
bekapcsol a benzinmotor.
„Környezetvédelmi és parkolási szem-
pontok miatt vásároltunk hibridet. 
Mivel zöld rendszámunk van, ezért 
közterületen nem kell parkolási díjat 
fizetni, és be lehet állni az elektromos- 
autó-helyekre tölteni. A mi autónk 
negyven kilométert tesz meg egy 
töltéssel. Ennyi városban bőven elég 
például a bevásárlásra, ügyintézésre. 
Ha hazaérek, akkor a garázsban meg 
úgyis felteszem tölteni.”

Tankolás ingyen

Csilláék az autót otthon egy sima 
hosszabbítóval és éjszakai árammal 
töltik, de gyakran veszik igénybe a 
nyilvános gyorstöltőket, ahonnan 
gyakorlatilag ingyen lehet „tankol-
ni”.
„A mi kerületünkben ki kellett váltani 
egy pár ezer forintos kerületkártyát, 
amellyel közterületen ingyen lehet 
tölteni. Ha bevásárlóközpontban csat-
lakoztatjuk rá a töltőre, akkor is csak a 
parkolást kell kifizetni.”

Bővítik a fehérvári töltőoszlop- 
hálózatot

A pár és kislányuk viszonylag gyak-
ran fordul meg a városban, ezért 
kifejezetten örülnek, hogy bővítik 
a fehérvári nyilvános töltőhálóza-
tot. Ugyanis a közgyűlés döntése 
alapján az elkövetkező hónapok-
ban tizenkét helyen építenek ki 
elektromosautó-töltőállomást, 

közülük tizenegy gyorstöltő, egy 
pedig villámtöltő lesz. Az e-Mobi 
EN Kft-vel és az E.ON-nal együtt-
működve a város több pontján – 
Gyümölcs utca, Király sor, Huszár 
utca, Seregélyesi út, Jankovics utca, 
Sütő utca, Gáz utca (Alba Regia 
Sportcsarnok – villámtöltő), Béke 
tér, József Attila utca, Ybl Miklós 
lakótelep, Rác utca, Mátyás király 
körút – létesülhet töltőoszlop. 

Az elektromos hajtású autó egyidős a benzinmotoros autóval. Az első ilyen járgányt az 
angol Thomas Parker fejlesztette ki 1884-ben. Ez a kép 1895 körül készült, és maga a 
fejlesztő látható rajta (középen), egyik elektromos autójával.

A több mint százhúsz éves villanyautó
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A vállalat honlapján nemcsak a 
hulladékszállításra vonatkozó 
információk várják az érdeklő-
dőket. Az „Ökoiskola” fül alatt 
például az a rövidfilm is látható, 
mely a Depónia munkáját és a 
lakossági hulladék útját mutatja 
be a nézőnek.

Ön megnézné más szemetét?

Fő az egészség a Kodályban

A gyerekek a vállalat kabalafigurájával, Gyűjtivel is találkozhattak a nyílt napon

Az egészséges táplálkozás jegyében ismeretterjesztő és szemléletformáló programok várják a diákokat és a tanárokat

szaBó Miklós Bence

schéda szilVia

Mi történik a szeméttel, miután azt a kukásautó 
elviszi a ház elől? Egyebek mellett erre kap-
hatott választ múlt pénteken több száz óvodás 
és kisiskolás: nyílt napot tartottak ugyanis a 
Depónia csalai telephelyén. A gyerekek – és jó 
néhány felnőtt is – a szemléletformáló előa-
dások mellett terepbejáráson is részt vettek a 
csalai hulladéklerakónál.

„Minden anyagot igyekszünk hasznosí-
tani, hogy a műanyagból újra műanyag 
legyen – akár gyerekjáték – a papírból 
újra papír.
– És este itthagyjátok?
– Este is dolgozunk.”
Egy kiragadott részlet abból a 
párbeszédből, ami az egyik óvodás 
és Czentár Ottó, a Depónia Kft. 
üzemeltetési osztályvezetője 
között zajlott a rendhagyó nyílt 
nap keretein belül. Terepbejáráson 
kérdezősködhettek ugyanis fehér-
vári óvodások a Depónia csalai 
telephelyén. A szemléletformáló 
program elsősorban gyerekeknek 
szólt, de vártak minden érdeklődőt, 
aki kíváncsi arra, mi történik a 
szeméttel, miután azt elszállítják a 
háztartásokból.
A gyerekek a gyakorlatban is láthat-
ták azt, amit tanórán már megta-
nultak, például hogy is néz ki a 
papírgyűjtő konténer, mi a lényege 

Mostantól minden az egészség körül forog a 
Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium-
ban: az intézmény támogatást nyert a Menő 
menza programhoz, melynek során ebben a 
tanévben játékos foglalkozások keretében 
tanulhatnak a diákok az egészséges életmódról.

Egészség költözik mostantól a 
Kodály konyhájába, büféjébe, de a 
hétköznapi tanórákba is. Az 
iskola pályázati úton tizenöt-  
millió forintot nyert ugyanis a 
Menő menza programban, így mos-
tantól ebben a tanévben minden a 
helyes táplálkozásról és életmódról 
szól az intézményben. Az elnyert tá-
mogatás jelentős részét az egészsé-
ges étkezés környezetének biztosí-
tására fordítják, de számos érdekes, 
a minőségi ételek és a mozgás 
megszerettetését célzó program is 
várja a fiatalokat a tanév során.
„A különféle programokkal az a cél, 
hogy kellemes, kulturált környezetet 
alakítsunk ki a gyerekeknek, továbbá 
hogy az ételek is egészségesebbek legye-
nek. Nagyon színes programokat írtak 
bele kollégáim a pályázatba, ami a ta-
nulókat mozgatja, a családot is bevonja, 
és nagyon sok ötletet, kreativitást vár 
tőlük.” – mondta el kérdésünkre 
Kneifel Imre, az iskola igazgatója.
Brájer Éva alpolgármester örömét 
fejezte ki, hogy a város iskoláiban 
ekkora sikere van a Menő menza 
programnak, ugyanakkor arra buz-
dítja a szülőket és a gyerekeket, hogy 
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főzzenek együtt is otthon a konyhá-
ban egészséges alapanyagokat hasz-
nálva: „Nagyon fontos a mértékletesség, 
az egyensúly megtartása, a zöldségek, 
gyümölcsök bevitele. Legyen alkotó-

kedvünk, kóstoljunk bele más nemzetek 
konyháiba és mozogjunk! Ha mindezek 
megvannak, akkor nagy baj nem lehet!”
Ennek a törekvésnek megfelelve 
az iskola többek között saláta-

napokat, mozgásos programo-
kat, pályaorientációs napot és 
különböző játékos vetélkedőket 
szervez mostantól egészen a 
tanév végéig.

az újrahasznosításnak és miként 
készül a komposzt. Az idősebbek 
számára pedig szemléletformáló 
előadásokkal készültek a cég mun-
katársai.
A vállalat ügyvezetője, Steigerwald 
Tibor szerint éppen időszerű volt, 
hogy bemutassák, hogyan történik 
a hulladék kezelése. Megszervezték 

hát ezt a nem mindennapi nyílt na-
pot, melyen szép számmal fordul-
tak meg az érdeklődők. A nyílt nap-
ra nem csak Fehérvárról, de például 
Biatorbágyról és Lovasberényből is 
érkeztek. A pozitív tapasztalatok és 
a nagyszámú érdeklődő alapján úgy 
tűnik, lesz folytatása az idén útjára 
indított kezdeményezésnek.
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„Magyarország maga védi a határait!”

Kocsis Máté, a Fidesz és Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője összegezte pénteken a kihelyezett ülésen elhangzottakat

dáVid renáta, látrányi Viktória

Kihelyezett ülést tartott Velencén az elmúlt 
héten a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója. 
A tanácskozást követő pénteki sajtótájékozta-
tón Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azt 
mondta: a Sargentini-jelentést jogszerűtlenül 
fogadta el az Európai Parlament, ezért a döntés 
érvénytelen.

A tanácskozás szerda este Orbán 
Viktor miniszterelnök helyzetérté-
kelésével kezdődött, csütörtökön 
pedig miniszteri beszámolókat 
hallgattak meg valamint megtár-
gyalták az őszi parlamenti ülésszak 
jogalkotási tervéhez fűződő kérdé-
seket is – foglalta össze a pénteki 
sajtótájékoztatón Kocsis Máté. A 
Fidesz frakcióvezetője azt is hang-
súlyozta, hogy álláspontjuk szerint 
a Sargentini-jelentés ellentétes a 
lisszaboni szerződéssel. A frakció 
arra kéri a kormányt, tegyen meg 
minden szükséges jogi lépést azért, 
hogy a jelentéssel szemben meg-
védje Magyarországot.
Kocsis Máté kiemelte: Magyaror-
szág nem fog asszisztálni ahhoz 
a tervhez, hogy elvegyék tőle a 
határőrizet jogát, és maga védi a 
saját határait. 
Kocsis Máté arra a kérdésre, 
miszerint számolnak-e azzal, hogy 
a Fideszt kizárhatják az Európai 

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar

Wathay-emlékfa a Prohászka ligetben Középpontban a közös családi játék

Csocsóasztal és szaunakellékek A civilnap szombaton kilenckor kezdődik 
a Városház téri színpadon, ahol lesznek 
koncertek, kreatív és szórakoztató gyermek-
programok

Négyszázötven éve született Wathay Ferenc egykori vicekapitány, aki a város 1602-es török 
ostromakor került hadifogságba. A végvári vitéz tiszteletére a Prohászka ligetben emlékfát is 
ültetett a róla elnevezett egyesület tagsága.                                                                                       G. P.

Bácskai GerGely

Harmincnál is több, különféle tevékenysé-
get folytató civilszervezet mutatkozik be a 
Székesfehérvári Civilnapon szeptember 22-én, 
szombaton 9 és 16 óra között a Városház téren. 
A hagyományos őszi rendezvény kapcsolat-  
teremtési és együttműködési lehetőséget 
biztosít a civilszervezetek számára, melyek 
e napon bemutathatják tevékenységüket a 
fehérváriaknak.

„Az évről évre érdeklődők sokaságát 
vonzó Székesfehérvári Civilnap kiváló 
alkalmat kínál arra, hogy a különféle 
alapítványok, egyesületek találkozza-
nak egymással, kicseréljék tapasztala-
taikat, és arra is, hogy megmutassák a 
fehérváriaknak, milyen sokrétű mun-
kát is végeznek a hétköznapokban, és 
ezzel valójában milyen sokat tesznek 
hozzá Székesfehérvár életéhez, sikeres 
működéséhez.” – mondta Molnár 
Tamás, Székesfehérvár civil- és ifjú-
sági tanácsnoka. Hozzátette, hogy 
az idei civilnapon tematikusan a 
családok évéhez kapcsolatos tema-
tikával készülnek a szervezetek. 
Farnady Judit, a Civilcentrum Köz-
hasznú Alapítvány elnöke kiemel-
te, hogy idén a közösség ereje és a 
családi értékek felmutatása kerül 
a középpontba: „Szombatra olyan 
játékokkal készülünk, melyen csalá-
dok közösen vehetnek részt. Vidám, 
szórakoztató játékok lesznek. Érdekes-
ség, hogy a szervezetek megrajzolják 

A szarajevói Butmir táborban adta át Székesfehér-
vár önkormányzatának adományát a Boszniában 
szolgáló EUFOR-kontingens magyar katonáinak 
Deák Lajosné önkormányzati képviselő, aki Spányi 
Antal megyés püspökkel és Dancs Norberttel, a 
járási hivatal vezetőjével közösen látogatta meg az 
ott szolgálatot teljesítőket. 

A nemzetközi misszióban jelenleg 
kint tartózkodó huszonkettedik váltás 
több mint háromszáz főt számlál. 
Nemcsak parancsnokuk, Megtért 
István alezredes, de a katonák 
jelentős része is székesfehérvári. 
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Pünkösdhétfőn már látogatást tett a 
táborban Cser-Palkovics András, hogy 
megismerkedjen a távolban helytálló, 
külszolgálatukat teljesítő fehérvári 
katonák tevékenységével, szolgálati 
és munkakörülményeivel. Ennek nyo-
mán a polgármester kezdeményezte, 
hogy az önkormányzat is ismerje el a 
katonák kiváló munkáját. Ezért a kö-
zösségi élet tartalmas eltöltése érdeké-
ben támogatták egy csocsóasztal és a 
közelmúltban felújított tábori szauna 
kiegészítő kellékeinek megvásárlását 
és ajándékozását.              Forrás: ÖKK

vagy lefestik tevékenységüket, amiből 
kiállítást rendeznek a téren.”
Pisch Norbert, az ART Kulturális 
Egyesület elnöke kiemelte, hogy 
délelőtt a kisgyermekes családokat 
várják a térre, majd fokozatosan 
egyre fajsúlyosabb témák kerülnek 
terítékre, végül a programok sorát 
táncos előadások zárják. A Székes-
fehérvári Civilnap szombaton 16 
óráig várja látogatóit a Városház 
téren.

Parlament néppárti frakciójából, 
elmondta: minden pártcsaládban 
voltak és vannak viták, viszont a 
Fidesz nem kíván kilépni a frakció-
ból. A néppárton belüli törésvonal 
a bevándorláspárti és a bevándor-
lásellenes képviselők között van, 
és a pártcsalád feladata ennek 
rendezése.
A kormánypárti frakciók velencei 
tanácskozásán Balog Zoltán fide-

szes képviselő bejelentette, hogy 
lemond mandátumáról. A politikus 
az MTI-nek elmondta, hogy első-
sorban azért mond le, mert egyhá-
za, a Magyarországi Református 
Egyház és gyülekezete visszahívja 
szolgálatba, ami az egyház törvé-
nyei szerint összeegyeztethetetlen 
képviselői munkájával. A közéle-
tet nem hagyja el, hiszen mind a 
Polgári Magyarországért Alapítvány 

élén, mind a miniszterelnök roma-
ügyi biztosaként szeretne tovább 
dolgozni.
A helyszínen a Fehérvár Média-
centrum Törő Gábort is megkér-
dezte. Az országgyűlési képviselő a 
megyében megvalósítandó tervek-
ről beszélt. Kiemelte: a velencei 
tárgyaláson szóba került a magyar 
falvak programja és a közlekedés-
fejlesztés is.
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A kulturális örökség napjain ingyenesen lehetett bemenni a Szent István Király 
Múzeum kiállítóhelyeire. Az Árpád fürdőben és a Városi Levéltárban is rengeteg 
izgalmas program várta az érdeklődőket.

A kulturális örökség napjait majdnem húsz éve, 1999 óta rendezik meg az Európa 
Tanács kezdeményezésére Magyarországon. Ennek keretében szeptember harmadik 
hétvégéjén olyan épületek nyílnak meg a nagyközönség előtt, melyek a hétköz-
napokban nem vagy ritkán látogathatók. Az év közben is nyitva tartó épületek 
pedig – múzeumok, egyéb gyűjtemények – az ezekben a napokban szervezett külön 
programjaikkal hívhatják fel magukra a látogatók figyelmét.

Titkok és épületek

Idén is népszerű volt a polgármester által vezetett városházi séta, melynek keretében a Szent 
Korona másolatát is meg lehetett nézni

Minden évben új helyszínek is csatlakoznak a rendezvényhez. Idén ezek közé tartozott a Széphő 
Király sori fűtőerőműve valamint a nemrég megújult Csitáry G. Emil Uszoda és Strand is.

Dzsaja Lajos főgépész vezette körbe a csoportot a megújult strandon, majd az uszoda gépházában

Bár volt, akit a medencében úszó falevelek jobban érdekeltek...

A bátrabbak a polgármesteri székből nézhettek farkasszemet Mujkóval

A városnéző sétán rengetegen voltak kíváncsiak a belváros zsalugáteres ablakaira

A központi terek is más megvilágítást nyertek

kurucz tünde

Különleges történetek és a nagyközönség számára ritkán látogatható épületek – szeptember 15-én 
és 16-án tartották a kulturális örökség napjait Fehérváron. Az erre épülő rendezvény célja, hogy a 
kultúra, a művelődés és az építészet értékeire irányítsa az emberek figyelmét.
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Mészárovics Imre borásznak sikerült 
megmenekülnie a kritikus helyzetből: 
„Hihetetlen hatást vált ki a szerve-
zetben! Egyszer átestem egy ilyen 
dolgon, szerencsére időben észrevettem 
a helyzetet. Ha beszívja a mustgázt az 
ember, olyan bénító hatása van, hogy 
szinte alig lehet elmenekülni!” 

Óvatosan a mustgázzal!

A tűzoltók teljes felszerelésben, maszkban, oxigénpalackkal mennek le mustgázas riasztáskor 
a pincébe. Ha az oxigénszint alacsony, nagy a mustgázmérgezés veszélye.

ráBa henrietta

Csak néhány másodpercre nézett bele a mustgő-
zös edénybe az az ember, akihez múlt héten men-
tőt hívtak a családtagjai. Tragédia is történhetett 
volna a pincében. A szakemberek óvatosságra 
intik azokat, akik borászkodással foglalkoznak. 

A Budai út egyik családi házához 
kaptak riasztást néhány nappal 
ezelőtt a mentők és a tűzoltók. A 
ház pincéjében egy férfi felemelte 
a mustot tartalmazó edény fedelét, 
és egyetlen másodperc alatt rosszul 
lett. A felesége hívta a szakembe-
reket, így a helyzetfelismerésnek, a 
gyorsan érkező segítségnek köszön-
hető, hogy nem történt tragédia. 
A szakemberek óvatosságra hívják 
fel minden borász figyelmét. Sza-
bó-Bisztricz Anett, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvívője hangsúlyozza: „Ezekben a 
hetekben még a legrutinosabb borá-
szoknak is számolniuk kell a mustgáz 
veszélyével, éppen ezért mindenkinek 
azt javasoljuk, aki olyan pincébe, zárt 
térbe megy le, ahol forr a must, hogy 
minden esetben gyújtson gyertyát. Ezek 
a balesetek ugyanis az egyszerű gyer-
tyamódszerrel megelőzhetők. A gyertyát 
derékmagasság alatt tartsuk, körülbelül 
a testünktől egy méter távolságra, és ka 
elalszik a lángja, azonnal hagyjuk el a 
helyiséget, mert nincs elegendő oxigén!” 

Foci, görkori, tollas Sétával a mellrák ellen

Első alkalommal vettek részt felsőoktatási sportnapon a fehérvári képzési hellyel rendelkező 
egyetemek hallgatói. A Bregyó közi Sportcentrumban fociban, streetballban, strandröplabdá-
ban, pingpongban, tollaslabdában és görkorcsolyában is kipróbálhatták magukat. És miután 
kellőképpen elfáradtak, megkóstolhatták a bográcsban főtt ebédet.                                         G. P.

A sétán minden évben részt vesznek sportszervezetek is. A Fehérvár Enthroners csapata is 
együtt mozdul a figyelemfelhívás érdekében. 

ráBa henrietta

Közös figyelemfelhívó sétára várják a lakossá-
got jövő héten szombaton az Országalmához. A 
szimbolikus rózsaszín léggömbbel, szalaggal 
a mellrák elleni küzdelmet támogatják a 
résztvevők. 

A mellrák elleni séta 2006-ban 
hívta fel először a figyelmet a 
daganatos betegségre. A Nosztalgia 
Klub akkor szervezte meg az első 
közös megmozdulást. 2009 óta már 
a város egyik kiemelt rendezvénye 
a rózsaszín lufis, szalagos séta. 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok elmondta: „Székes-
fehérváron az önkormányzat állt egy 
civilkezdeményezés mellé kilenc évvel 
ezelőtt. Idén az Egészségfejlesztési 
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Ha veszélyt tapasztalunk, azonnal 
hívjuk a 112-es segélyhívó számot! 
A bejelentéssel a mentőket és a 
tűzoltókat is riasztják. A mustgázos 
helyiségekhez, pincékhez minden 
esetben oxigénpalackkal, maszk-
ban érkeznek a tűzoltók, és fel-
szerelkezve mennek egyre lejjebb. 
Kötelet helyeznek el a bejáratnál, 
hogy kitaláljanak a sötét pincé-
ből. Leérve a helyiségbe gázmérő 
műszerrel a levegő oxigénszintjét 
mérik meg, ami a normál esetben 
huszonegy százalék. Ha ez alatt 
jelez az eszköz, akkor az emberi 
életre veszélyes az oxigénhiányos 
helyiségben való tartózkodás. 
A szakemberek szerint elég két 
lélegzetvétel az izmok elernyedé-
séhez, és akkor már nem lehet 
elszaladni. Ezért a gyertyás teszt 
minden esetben ajánlott, amikor 
a must erjedése alatt a pincébe 
indul valaki. Emellett biztonságos 
megoldás egy elszívó beépítése, és 
az átszellőztetés biztosítása is. 

Iroda is a szárnyai alá vette ezt a ren-
dezvényt, hiszen elsőrendű feladatunk 
közé tartozik, hogy segítsük felhívni a 
figyelmet a szűrések fontosságára.” 
A mellrák a második leggyakoribb 
rosszindulatú daganat a nők köré-
ben. Életében minden nyolcadik nő 
találkozik a betegséggel. Pásztor 
László, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztá-
lyának egészségfejlesztési koordi-
nátora hangsúlyozza: „Sajnos a mai 
tudásunk szerint nem tudjuk megelőzni 
a mellrákot, viszont időben felfedezve 
tudjuk gyógyítani. Ennek egyetlenegy 
módszere van mindenütt a világban: a 
mammográfiai szűrés.”
A mellrák elleni sétára szeptember 
29-én délelőtt 8 óra 40 perckor az 
Országalmához várják a résztvevőket.
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Az Európai Sporthét Facebook-olda-
lán idén is elindították a #BeActive 
fotó/videó kihívásokat, játékokat, 
az országos megmozdulásról további 
részletek pedig az europaisporthet.hu 
oldalon olvashatók. 

Átadták a Romhányi-díjakat Mozdulj te is 
Európával!

Díjak és díjazottak

stettler zsuzsanna kurucz tünde

Szilágyi Anna és Altorjay András vehette 
át idén a Romhányi-díjat, amit Romhányi 
Györgyről, az orvosképzés kiemelkedő alakjáról 
neveztek el.

„Példaértékű életpályát tudhatott 
magáénak, a magyar orvosképzés 
kiemelkedő alakja volt. Tanítása 
folyamatos volt, mindenkit ismert az 
évfolyamon, és hihetetlenül jó gondo-
latai voltak. Ő maga nem írt jegyzetet, 
de az előadásainak a jegyzetei még ma 
is kézen forognak. Hozzá fűződik az a 
meghatározás is, hogy a magyar orvos 
alázattal szolgálja a magyar népet. E 
gondolatok szerint élnek és dolgoznak 
ma is köztünk élő tanítványai, akik 
tanítói a következő orvosnemzedé-
keknek.” – mondta az emlékülésen 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok.
A Romhányi György-díjat 1999 óta 
évente egyszer ítélik oda Fejér me-
gyei orvosoknak. Az idei esztendő-
ben Szilágyi Anna, a Szent György 
Kórház Patológiai Osztályának 
osztályvezető főorvosa és Altorjay 
András kardiológus, a kuratórium 
leköszönő elnöke vehette át az 
elismerést. 
Az emlékülésen az idei két díjazott 
tartott szakmai előadást. Szilágyi 
Anna Negyven év patológia címmel 
elevenítette fel a kórház patológiai 

Székesfehérvár kiemelt városa az Európai 
Sporthétnek. Vasárnaptól vasárnapig száz 
díjmentes sportolási lehetőség várja a 
lakosságot a Nyitott tornatermek program-
jának helyszínein.

2015-ben indult el az Európai 
Sporthét nevű kezdeményezés a 
sport és a rendszeres testmozgás 
népszerűsítésére. Székesfehér-
vár, mint sportváros, az idei 
évben kiemelt helyszíne lesz a 
vasárnaptól vasárnapig tartó 
sportprogramoknak: szep-
tember 23. és 30. között száz 
díjmentes sportolási lehetőség 
várja a lakosokat a Nyitott tor-
natermek programjának helyszí-
nein.
A sportfoglalkozásokon meg-
felelő öltözetben, tiszta talpú 
sportcipőben vagy torna- 
cipőben, saját sporteszközzel 
vehetnek részt az érdeklődők. 
Előzetes bejelentkezésre nincs 
szükség, érkezési sorrendben 
lehet bejutni a tornatermekbe.
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Egészségpiac hatodszorra

Szombaton tartották a Jancsárkertben a VI. Fehérvári Egészségpiacot, melynek célja az volt, 
hogy minél több fehérvári megismerje az egészséges életmód alappilléreit, az egészséges 
élelmiszereket, ételeket, italokat, a testmozgás jelentőségét és könnyen elérhető formáit. 
Ezenkívül reggel nyolc órától ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokon – többek között Hepa-
titis-C-szűrésen és táplálkozási, diabetikus konzultációkon – lehetett részt venni.              G. P.
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Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

KEDVEZMÉNNYEL!*
Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457 

 www.zalkaoptika.hu

  Gyermek-szemvizsgálat 3.rész

HOYA Kids GYERMEK SZEMÜVEGLENCSÉK  -20% 

*Az akció 2018.09.15-2018.09.30-ig tart!

                                Az ideális gyermekszemüveg
Döntő jelentőségű az egész életre: Az első évek szemüvege.
Látni is meg kell tanulni – éppúgy, mint járni és beszélni – állandó gyakorlássál. 
A veleszületett vagy az élet első hónapjaiban és éveiben jelentkező, de idejében 
fel nem ismert látási hiba, akadályozza a látás gyakorlását. Így pl. egy olyan 
gyerek, amelyiknél különösen erősen jelentkezik a látási probléma, egyszerűen 
csak a jobbik szemét alkalmazná, és ez elnyomná a másik szem által nyújtott 
gyengébb látást. Az elhanyagolt szem azután később képtelen lenne funkciója 
teljesítésére. Egy ilyen gyerek előtt sok vonzó foglalkozás lehetősége kimaradna. 
A látási probléma figyelmen kívül maradásának elkerülése.
A törvény által előirt megelőző vizsgálatok között, nem szerepel még a látási 
hibák és a kancsalság korai felismerése céljából időben elvégzendő szakorvosi 
vizsgálat. Ezért a gyermekeket 2 éves korukig legalább egyszer el kell vinni 
szemorvoshoz. Abban az esetben pedig, ha felmerül a gyanú, hogy a kisbaba 
szemével valami nincs rendben, azonnal fel kell keresni a szemorvost. A 
kancsalság egyébként is vészjelzés. 
Beiskolázási látásvizsgálat – megfelelő –meddig érvényes a „normál látás” –
vizsgálati eredmény?
Már egy év múlva is, kiderülhet valami más is, hiszen még a szem is növekszik. 
Egy távollátó gyerek többnyire nem veszi észre hibás látását, ha ez nem nagyon 
erőteljesen jelentkezik. Jól lát, de eközben állandóan megerőlteti a szemét. 
Természetesen ez által gyorsabban elfárad, nehezen tud koncentrálni, 
gyakrabban kedvetlen és esetleg fejfájásról is panaszkodik. A megfelelő 
szemüveggel ugrásszerűen megnő a látási megerőltetés által okozott panaszok.
                ( folytatjuk.)......

  

osztályának elmúlt évtizedeit a 
felszereltség és a szakemberek 
szempontjából. Mint elhangzott, 
egy régi épületből indultak, a 
kilencvenes években egy világos, 
tágas és jól felszerelt laboratórium-
ba költöztek, és mind a mai napig 
igyekeznek a modern eszközök 
és technikák valamint a kollégák 
szakmai képzése tekintetében is 
élen járni, folyamatosan fejlődni. 
Az orvoslás művészetéről című 
előadásában Altorjay András 
osztotta meg gondolatait arról, 

hogy milyen sokféleképpen lehet 
gyógyítani. De vajon melyik a 
legeredményesebb? Erre hozott pél-
dákat az ókortól napjainkig. Mint 
elhangzott: az orvosi működés két 
fontos lépése a baj megállapítása, 
a diagnózis felállítása valamint a 
kezelés, a terápia – és míg az első a 
szárnyaló gondolatokat, a második 
a nagy precizitást igényli. A kardio-
lógus azt emelte ki, hogy minden 
esetben mindkét fázisnak meg kell 
lennie, és mindenkor az élet kell 
legyen a legfontosabb.
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Mi az, ami súlyosbítja az ekcémás betegek helyzetét?

• A bőrirritációt okozó anyagok: vegyi anyagok, öblítők, kozmetikumok, festékek
• Élelmiszerek, melyek keresztallergiát okoznak: citrusfélék, paradicsom, tej és 

tejtermékek, tojás, hal
• A ruházat nem megfelelő anyaga: a gyapjú és más állati eredetű alapanyagból 

készült ruhaneműk, de a szintetikus darabok is irritálóak lehetnek
• Kutya- vagy macskaszőr, toll, lószőr, poratka
• Tartós stresszhelyzet, túlhajtás, kialvatlanság
• Felső légúti vírusfertőzések, nátha, egyéb fertőző betegség

Mit lehet tenni, hogy a bőrnek könnyebb legyen?

• Viseljünk hidegebb időszakban is pamut, jól szellőző ruhát, öltözzünk rétegesen, 
hogy ne egész nap meleg ruhában izzadjunk a szobában

• Cseréljük a szintetikus mosó- és öblítőszereket természetes vagy hipoallergén 
termékekre

• Szellőztessünk és portalanítsunk rendszeresen az úgynevezett nedves portalanítá-
sos módszerrel

• Bár a hidegebb időszakban jó érzés hosszan nyújtózni a forró fürdőben, ezzel 
vigyázni kell! A forró fürdő helyett a langyos, gyors zuhanyt válasszunk, a termé-
szetes összetevőkből álló mosakodószereket, és ne felejtsük a hidratáló testápoló 
rendszeres használatát!

• Nagyon fontos, hogy az atópiás bőrt folyamatosan hidratálni kell: sok folyadékfo-
gyasztással a bőrt belülről, hidratáló hatású testápoló krémek segítségével pedig 
kívülről ápolhatjuk, ezáltal lerövidíthetjük a tünetes időszakokat, csökkenthetjük 
a kellemetlen viszketést, megakadályozhatjuk a kivakarás okozta sebesedést és 
felülfertőzést

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: +36 (30) 161-2761

További információ: www.zoldalmakozpont.hu

Komplex képesség-, és mozgásfejlesztés
újszülött kortól felnőtt korig.

Várunk Titeket csoportos és egyéni foglalkozásainkon!

További szolgáltatásaink:
• Autizmus spektrumzavar diagnosztika

• Pszichológus
• Pszichiáter EGÉSZSÉG STÚDIÓ

Székesfehérvár, Szömörce u. 10.
(Alba Ház mögött)

Bertalan MáRia: 70-774-3089
www.egeszsegstudio.co.hu

Próbálkozott már a 
természetes gyógymódokkal?

• műszeres állapotfelmérés
• stresszkezelő módszerek

• keleti gyógymódok
• nyugati technikák

• biofrekvenciás kezelés, 
a gyógyszermentes alternatíva

Ne a kezelésre költsön, 
hanem a gyógyulásra!

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van eggyel 

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

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

Hogy ne viszkessen annyira!

Az ekcéma gyermekkorban gyakoribb

papp BriGitta

Ahogy csökken a napos órák száma, úgy nő 
az ekcéma belobbanásának esélye. A kínzó 
viszketéssel járó bőrgyulladás sajnos nem 
gyógyítható, de vannak praktikák, melyekkel 
könnyíthetünk a helyzeten.

Az ősz és a tél az ekcémára hajla-
mos betegek ellensége, hiszen a 
fényhiány, az egyre vastagodó ruha-
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Egészségváros Fehérváron is
kurucz tünde

Szeptember 29-én Fehérvárra, a Palotai kapu térre 
érkezik a Richter Egészségváros, melynek keretében 
több helyszínen érdekes előadásokkal, egészségügyi 
tanácsadásokkal, szűrővizsgálatokkal és zenés-táncos 
produkciókkal várják az érdeklődőket.

A Richter a nőkért nevű sátorban a lelki 
egészséggel, életvezetéssel kapcsolatos 
előadásokat lehet meghallgatni olyan 
neves szakemberek, hírességek tolmá-
csolásában, mint Tari Annamária, Jaksity 
Kata vagy Szily Nóra. Az Agora sátorban 
pedig szó lesz a csontritkulásról, a gombás 
fertőzésekről, de a látogatók egy filmet is 
megnézhetnek Richter Gedeon életéről.
A színpadon Pápai Joci-koncert, természet-
tudományos és zenés-táncos bemutatók 

réteg és a fűtés miatt száraz levegő 
szinte kötelezően hozza magával 
betegségük kiújulását. 
Az atópiás, vagyis öröklött haj-
lamon alapuló ekcéma egyszeri 
kezeléssel nem gyógyítható, de 
megfelelő bőrápolással, szükség 
szerint külső-belső gyógyszerekkel, 
orvosi segítséggel karbantartható 
és visszaszorítható annyira, hogy 
a beteg hosszabb-rövidebb ideig 

tünetmentes lehet. A megelőzés, 
vagyis a nyugalmi időszakok meg-
nyújtása nagy odafigyelést igényel, 

de kellő körültekintéssel csökkent-
hető a fellángolások gyakorisága, és 
enyhíthető a súlyosságuk is.

várják az érdeklődőket. A mozgékonyab-
bak Katus Attilával is együtt tornázhatnak. 
Tanácsadásból és szűrővizsgálatból sem 
lesz hiány: a koleszterinszint-méréstől 
kezdve egészen a prosztataszűrésig sokféle 
vizsgálatot el lehet végeztetni. A szerve-
zők a legkisebbekre is gondoltak, akiket 
többek között játszóház, bábelőadás és 
interaktív bemutatók várnak.
Érdemes minél több előadáson, tanács-
adáson vagy szűrésen részt venni, mert a 
résztvevők mindegyik után adománypon-
tokat kapnak. A Richter pedig pontonként 
háromszáz forinttal növeli a kétmillió 
forintos adományalapot, amelyet a Szent 
György Kórház számára ajánlott fel. A 
befolyt összegből az onkológiai kezelése-
ket komfortosabbá tévő új kezelőszékeket 
szereznek be.
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Böndörödő és civilnap  
Programok szeptember 21-től 30-ig

szaBó petra

Látogatható kiállítások

Horoszkóp
szeptember 20. – szeptember 26.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Akármennyire is próbál nem venni róla tudomást, a 
héten elkerülhetetlenül szembe kell néznie a  tényekkel, 
hogy az életmód, amit folytat, rossz hatással van az 
egészségére. Túl sokat dolgozik és stresszel, nem pihen 
eleget, és nem veszi figyelembe a testi szükségleteit.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Bizonyos terhek lekerülhetnek Önről, és ettől nem-
csak a kedve lesz rózsásabb, de több ideje is jut majd 
önmagára. Kevesebb lesz a stressz az életében, és több 
segítséget kaphat a szeretteitől.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Van néhány kérdés az életében, amit tisztáznia kellene. A jövője 
és a boldogsága múlhat rajta, ezért nem érdemes tovább halo-
gatnia. Meg kellene vizsgálnia a viszonyait és azt, hogy melyikbe 
mennyi energiát fektet, egyáltalán mennyire fontos Önnek. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hamarosan learathatja munkája gyümölcsét, már 
amennyiben lesz! Ugyanis most fog kiderülni, hogy 
valóban mindent megtett-e a sikerért, az előlépte-
tésért, azért, amiért manapság annyit hajtott, mivel 
hogy ez most tényleg csak Önön múlt.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Mostanában túl sokat dolgozik, és keveset foglal-
kozik a kedvesével, aki elhanyagolva érzi magát. De 
nem csak emiatt támadhat feszültség Önök között, 
hanem más jellegű problémák miatt is, így a kedves 
akár a szakítás lehetőségét is fontolóra veheti.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Mostanában semmivel sincs megelégedve. Mindenben 
csak a rosszat látja és azt, hogy mennyi minden hiányzik 
az életéből. Amíg nem változtat a látásmódján, nem is fog 
változni a helyzet. Hajlamos mindenki mást okolni a je-
lenlegi helyzete miatt, csak éppen azt nem veszi fontolóra, 
hogy Ön is hozzájárult ahhoz, amiben most része van.

OKTOBERFEST

Salvator Bajor Étterem – Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486 – www.salvatoretterem.hu

Ízelítő ajánlatunkból:
- Paulaner Oktoberfest sör

(a Müncheni Oktoberfest idejére 
főzött világos sörkülönlegesség)

- Egészben sült csülök
- Oktoberfest válogatás
- Gőzgombóc

VERSENYTÁNC

www.lagunatanc.hu

A Laguna TáncSport 
Egyesület

VERSENYTÁNC
ELŐKÉSZÍTŐ

csoportot indít 
7-20 éves korig.

Tesi órák kiváltása igazolással!
(Felnőtt tánciskola októbertől!)

Információ: 06 20 427 8386

Szeptember 21.
Tóvárosi őszköszöntő
Program:
16 óra: Iskola tér
16 óra: a Tóvárosi Általános Iskola műsora
16.45: a Pitypang zenekar gyermekműsora
17.30: Vágó Zsuzsi és Keller János zenés 
összeállítása
18.15: köszöntők
18.30: Free Spirit Dance
19 óra: Irigy Hónaljmirigy
20 óra: Dj Kátay Dávid
Műsorvezető: Németh Gábor.

Alzheimer café
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Kovács Krisztián háziorvos Prevenció a de-
mens betegeknél című előadása.

Selmeczi Anna és Selmeczi Mátyás Ma című 
kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményt Kishonty Zsolt művészettörté-
nész nyitja meg, a zenét Dj Suefo szolgáltatja. 
A tárlat október 12-ig látogatható.

PASO
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Görög táncház és koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Taverna Görög Népzenei Együttes, 
táncot tanít Gábor Ferenc.

Szeptember 22.
Total Chrono Classic
8 óra, Csónakázó-tó
A megszokott időpontban, de új helyszínen 
várják az oldtimer autók rajongóit: idén a Csó-
nakázó-tó melletti ideiglenes parkolóból indul 
útnak a guruló múzeum. Érdemes kilátogatni 
9 órától a rajtra, ahol szakértő műsorvezető 
mutatja majd be a járműveket.

Furfangos kezek kötőklub
9 óra, Szent istván Hitoktatási és Művelődési 
Ház
A Székesfehérváron újonnan induló kötőklub-
ban az érdeklődök megismerhetik a technika 
alapjait és egyedi, saját készítésű pulóverrel, 
kendővel térhetnek haza. Első alkalommal egy 
kendőt készítenek.

Székesfehérvári Makettshow
9 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A makettek szerelmeseit várják.

Székesfehérvári Civilnap
9.45, Városház tér
A belvárosban mutatkoznak be a helyi civil-
szervezetek és érdekes kísérőrendezvények, 
foglalkozások is várják az érdeklődőket.

Amiről a mesék szólnak
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás, melynek során négy 
évszakos fa, madárijesztő és bagoly készülhet 
majd.

VI. Öreghegyi Egészségnap
9 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Szűrések, állapotfelmérések, mérések és 
bemutatók is lesznek a nap folyamán.

Critical Mass Fehérvár
14.30, Halesz-park
Közös kerekezés a városban.

Maroshegyi Böndörödő
Sóstó-lakótelep
A nagy hagyományú rendezvény színes 
programkínálattal vár minden korosztályt.

Évadnyitó táncház
Táncház
17 óra: kézműves foglalkozás Papp Barbara 
keramikus irányításával
18 óra: „Ősz az idő, Szent Mihály-nap közele-
dik…” – népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó 
Kriszta vezetésével
19.30: magyarpalatkai táncok tanítása. Tánc- 
oktató: Chifor Lénárd András.
20.30: táncházi mulatság, muzsikál a Galiba 
zenekar

Firkin
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Holdkő-koncert
19 óra, Petz Söröző

William Shakespeare: A vihar
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Szeptember 23.
Augustalia – évadzáró Gorsiumban
10.30, Tác, Gorsium Régészeti Park
A Silvanus-Diana ünnep után 13 órakor a 
Dionydia, a bor ünnepe – zenés, interaktív 
játékokkal egybekötött program kezdődik. A 
kilátogatók trófeabemutatót nézhetnek meg, 
de kézműves foglalkozások is lesznek.

Molly és Miló, a szeleburdi manók
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása.

Szeptember 24.
A hely, ahol élünk
15.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Fotósok, a fotózás története Székesfehérváron. 
Előadó: Szőnyegi Hajnalka.

A spanyol néptáncok csodálatos világa
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógi-
ai Szakkönyvtára
Teresa de la Vega spanyol írónő előadása.

A barokk Székesfehérvár egy építész szemével
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Csutiné Schleer Erzsébet előadása.

Kaiser László válogatott verseskötetének 
bemutatója
18 óra, Királykút Emlékház
Közreműködik: Rák Katalin színművész. 
Házigazda: Bakonyi István.

Alakformáló női torna
18 óra, István Király Általános Iskola
Hétfőnként 18 órakor ingyenes alakformáló torná-
ra várja a hölgyeket az Egészségfejlesztési Iroda.

Szeptember 25.
Rehabilitációs torna szívbetegeknek
16.30, Deák Ferenc Középiskola
A szív- és érrendszeri betegeket várják pre-
ventív mozgásra.

Kránitz Mihály előadása
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
A magyar katolikus kultúra jegyében tart 
előadást a neves teológus.

Fehérvár Szalon 2018
Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete
A Fehérvár Szalon kiállítássorozatot több évtizede 
indították el, hogy a tárlatlátogatók számára áttekintést 
adhasson a város képző-, ipar- és fotóművészetéről, sze-
replőkről, gondolataikról. Ez évben rendhagyó módon a 
kiállítás különleges tematikájához kapcsolódó meghívott 
művek is szerepelnek, melyek a kortárs művészetben 
továbbélő, a barokk művészetre jellemző jegyeket mutat-
nak. Megtekinthető szeptember 23-ig.

Tíz év fotói a lánglovagokról
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Fotókiállítás Koppán Viktor Dávid fotós, önkéntes tűzol-
tó fotóiból. Megtekinthető szeptember 28-ig.

Kiállítás a világhírű kamaszról – nem csak kamaszoknak
Vörösmarty Mihály Könyvtár zenei és számítógépes 
részlege
Kiállítás Anne Frankról, az íróról. Megtekinthető 
október 29-ig.

Ékszerek és ékszertartók
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Rózsavölgyi Ágnes kiállítása. Megtekinthető szeptember 
29-ig.

Selmeczi Anna és Selmeczi Mátyás Ma című kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Képzőművészeti tárlat. Megtekinthető október 12-ig.

A magyar géniuszok
Kisfaludi Közösségi Ház
A tárlaton a Magyarországon született tudós elmék 
világraszóló eredményei kerülnek bemutatásra. Megte-
kinthető október 14-ig.

Barokk mennyország – kincsek, rejtélyek a Szent 
István-székesegyházból
Csók István Képtár
A kiállítás szorosan kapcsolódik a székesfehérvári 
barokk év programsorozatához, melyet a Szent 
István-székesegyház befejezésének kétszázötven éves 
évfordulója inspirált, és annak kiemelkedő eseménye. A 
kiállítás fő témája a bazilika barokk műkincsei, de a sok 
kiváló minőségű műtárgy segítségével az egész korszak 
szellemiségét idézi fel, teszi átélhetővé annak egyik 
legfontosabb jellegzetessége, a felfokozott vizualitás 
felől. Megtekinthető október 23-ig.

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. Megtekinthető: 
november 4-ig.

Akit Jeruzsáleminek nevezünk
Csók István Képtár
A rendhagyó tárlat keretein belül bemutatásra kerülnek 
II. András életének legfontosabb eseményei. Kiemelt 
szerep jut szentföldi hadjáratának, az Aranybullának és 
Gertrúd királyné szarkofágjának. Izgalmas installációk 
idézik meg a múltat és kalauzolják végig a látogatókat. 
A kiállítás megtekinthető december 31-ig, hétfőtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.
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A Barátság mozi műsora

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

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A következő napokban szüksége lehet a barátai vagy szerettei 
támogatására. Nehéz napok várnak Önre, amelyek testileg és 
lelkileg egyaránt megviselhetik. Semmiképpen se próbálja elrej-
teni fájdalmát, nem kell egyedül cipelnie a terheit és szenvedni!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egyre csak azon fáradozik, hogy kibújjon egy bizonyos 
kötelesség alól, és hogy egyes problémákat a szőnyeg alá 
söpörjön. Csodálkozik, hogy fáradt és folyton akadályokba 
ütközik, mert nem látja be, hogy rossz módszereket használ.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten jelentős változásokkal kell számolnia. Hirtelen 
felpöröghetnek maga körül az események és rendesen kap-
kodni fogja a fejét, hogy le ne maradjon az eseményekről. 
Csak arra ügyeljen, hogy kézben tartsa az irányítást, mert 
ha kicsúszik a kezei közül, könnyen összekuszálódhatnak a 
dolgok és káoszba fulladhatnak a projektjei. Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A következő napokban összetűzésbe keveredhet a szeretteivel. 
Egyszeriben mindenki megtalálja azzal, hogy mi mindennel 
elégedetlen, és sok esetben Önt hibáztatják. Ám nem az a 
megoldás, hogy visszatámad, hanem fontolóra veszi, mennyi 
igazság van a szavukban, és ha úgy gondolja, valóban rászol-
gált a letolásra, akkor ajánljon nekik kompromisszumot.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Mostanában nem úgy alakultak a dolgai, mint szerette 
volna, sőt olyan irányt vettek, ami nem kimondottan 
tetszik Önnek. Éppen ezért már azon morfondírozik, 
hogy feladja, úgyis sok tekintetben elbizonytalanodott 
magával szemben. Márpedig ez igazán nem vall Önre, 
hiszen mindig is a kitartásáról volt híres.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Hatalmas előrelépés várható a karrierjében. Minden lehetősé-
ge adott ahhoz, hogy megvalósítsa vágyait vagy felfedezzék a 
tehetségét, esetleg előléptessék a munkahelyén. Érdemes szor-
galmasnak és kitartónak lennie, mert a siker nem marad el!

A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 22-től 28-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

 Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó 

08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

12.20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor 

14.10 Nyelvstúdió
15:00  Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

16.00 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16.10 Illemtan óra 
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18.10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor

19.10 Áldás, békesség! 
– református 
magazinműsor

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

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

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Cseke 

András Hírszerkesztő: 

Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka.

18:10 Sport műsor 

19.00 Beszélgetés Mits 

Marcival

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak. Vendég: 
Molnár Tamásné

11:10 A család. Vendég: Pap 
Csilla, Tornyai Gábor

13:10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

 Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

13:10 „Arany 200 Busz” 
Székesfehérváron 

16:10 Beszélgetés Vastag 
Csaba énekessel 

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 9. 22. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
11:10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai 

műsor 
13:10 Munkaügy Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Művésztársalgó
16:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

19:10  Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

 Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin 
Vendég: Bedő Gyula

15:00  Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:00  Női szekció
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Rományi Anikó

23.10 Iránytű - Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

 Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:20 Ebédidő – 
gasztronómiai műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

15:00 Napi hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
16:10 A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:10 Beszéljünk róla!
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin - Mits 
Márton műsora 

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

 Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08.10 Sport
08:40  Jogi percek Vendég: 

dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.10 Délelőtti körkép 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

16:10 Utazási magazin 
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

23.10 Iránytű Pál Ferenc 
atya előadása

Disputa Róth Péterrel
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A házigazda ezúttal is Bobory Zoltán, a Vörös-
marty Társaság elnöke.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Adorján Dávid Attila Trianon politikai háttere 
és következményei című előadása.

Gyengébbik nem: a férfi
19 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Szendi Gábor előadása.

Szeptember 26.
Könyv- és lemezbörze
13 óra, Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei 
Levéltára
Ingyenes börze gyűjtőknek és leendő gyűjtőknek.

Szeptember 27.
(A)Költő-zug(zúg)
17 óra, Vörösmarty-terem
Bemutatják a Velencei-tavi irodalmi gondola-t 
című kiadványt. A házigazda László Zsolt.

Szeptember 28.
Kutatók éjszakája
18 óra, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kar
Az idén a program fókuszában a robotok és a 
mesterséges intelligencia lesznek. A látogatók 
találkozhatnak emberszabású, játék- és ipari 
robotokkal. Ezen kívül lesznek előadások és 
bemutatók is.

Mesekuckó
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Csóka Judit a ludakról mesél.

Szubsztancia
18 óra, Pelikán Galéria
Szécsi Katalin Zs. festő- és Szarka Tamás 
keramikusművész közös kiállítása. Látogat-
ható november 2-ig, keddtől péntekig 10-től 
18 óráig.

Szeptember 29.
Pákozd 1848

12.30, Pákozd, KEMPP
Az Esztrád Színház zenés történelmi játéka.

VIII. Székesfehérvári Kamarakórus-fesztivál
14.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Kórusműhely Bubnó Tamással (Szent Efrém 
Férfikar), kórusok hangversenye, Vox Mirabilis- 
vándordíj átadása.

Aurevoir
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Szeptember 30.
Tengerre fel! Mesés várlátogatás.
9 óra, Bory-vár
Irány a fedélzet!

EduShow
11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermekműsora.

Vox Mirabilis Kamarakórus hangversenybérlet
19 óra, Jézus Szíve templom
Tizenkét éves korig a belépés díjtalan.

Ramen Shop – Ízek a 
múltból
Szeptember 21. 18 óra
Feliratos japán-szingapúri 
filmdráma.

Könyvklub
Szeptember 21. és 29. 
20 óra
Magyarul beszélő amerikai 
vígjáték.

Barátom, Róbert Gida
Szeptember 22. 16 óra
Amerikai animációs 
vígjáték.

Egy fantasztikus nő
Szeptember 22. 18 óra
Feliratos chilei-német-spa-
nyol-amerikai filmdráma.

Mamma Mia! Sose hagyjuk 
abba
Szeptember 22. és 28. 
20 óra
Magyarul beszélő amerikai 
zenés vígjáték.

A kutyám nélkül sehova
Szeptember 24. 18 óra
Feliratos ciprusi vígjáték, 
dráma.

Jonas Kaufmann – Csilla-
gok alatt
Szeptember 24. 20 óra, 
28. 18 óra
Komolyzenei koncertfilm.

Sztálin halála
Szeptember 25. 10 óra
Magyarul beszélő fran-
cia-angol vígjáték.

A kíméletlen
Szeptember 25. 18 óra
Angol-amerikai-francia dráma.

A hely
Szeptember 25. 20 óra, 
29. 18 óra
Feliratos olasz vígjáték.

Teljesen idegenek
Szeptember 27. 18 óra
Feliratos olasz vígjáték.

Az élet napos oldala
Szeptember 27. 20 óra
Magyarul beszélő svéd 
vígjáték.

A hihetetlen család 2.
Szeptember 29. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai 
családi animációs film.
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Arany János és a Böndörödő

A magyar népdal napja

Az Arany-kiállítás interaktív módon szólítja meg a nézőt

Martonvásáron hisznek a népdal erejében. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy több mint 
ezer résztvevővel immár ötödik alkalommal rendezték meg a magyar népdal napját.           V. L.

Gáspár péter

Idén XI. alkalommal lesz Maroshegyi Bön- 
dörödő. A szüreti mulatság programjai között 
hintós-szekeres felvonulás, főzés és borlopás 
is szerepel. A maroshegyi Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház előtt szeptember 19-én, 22-én 
és 26-án is látogatható az Arany 200 busz 
izgalmas kiállítótere, szeptember 23-án pedig 
a belvárosban is találkozhatunk vele.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban 
2017 májusában nyílt meg a 
kétszáz éve született Arany János 
előtt tisztelgő kiállítás. Az Önarc-
kép álarcokban című tárlatnak 
elkészítették az iskolai oktatást 
kiegészítő, országosan utazó 
változatát is. Az e célra átalakított 
Arany 200 busz tavaly július-
tól járja az országot. Az egyedi 
látványvilágú kiállítás versek, 
képek, különféle dokumentumok 
és relikviamásolatok segítségével 
mutatja be Arany János életművét, 
kapcsolatait, költészetének máig 
ható jelentőségét.

Interaktív kiállítás és Arany János

A kiállítás teljesen interaktív, klasz-
szikus tárlatvezetés nem szükséges 
a látnivalók befogadásához, de 
minden egyes látogató kap egy 
általános eligazítást, tájékoztatót a 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi 
lakást piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

Alapterület
(m2)

62 m2

Szobaszám

1+3

Komfortfokozat

összkomfortos

Induló bérleti díj 
(Ft/hó)

41.850,-

Cím
(Székesfehérvár)

Köfém ltp. 16. 3/17.

Petőfi Irodalmi Múzeum munka-
társaitól, akik minden felmerülő 
kérdésre készségesen válaszolnak 
legjobb tudásuk szerint.

Brájer Éva alpolgármester, Ma-
roshegy önkormányzati képvi-
selője elmondta, hogy izgalmas, 
tartalmas élményt kínál az Arany 

200 busz: „Aki megtekinti majd 
a kiállítást, egyet fog érteni velem 
abban, hogy a fiatal generációhoz 
szól, innovatív, izgalmas, érdekes.” 
Brájer Éva kiemelte, hogy a busz a 
Böndörödő idején is várja a látoga-
tókat, vasárnap pedig a Hermann 
Zeneművészeti Szakgimnázium 
környékén tűnik fel.

Ismét lesz Böndörödő

Iszkádi Erika, a Gárdonyi Géza Mű-
velődési Ház és Könyvtár igazgatója 
elmondta, hogy idén XI. alkalom-
mal rendezik meg a Maroshegyi 
Böndörödő szüreti mulatságot 
szeptember 22-én szombaton. A 
nagy hagyományú rendezvény szí-
nes programkínálattal vár minden 
korosztályt.
A hagyományos szüreti mulatságok 
programjai között hintós-szekeres 
felvonulás, koncertek, táncbemu-
tatók, főzés, borlopás és főképpen 
sok-sok vidámság szerepel. Idén is 
tetszés szerinti bográcsétellel lehet 
nevezni a főzőversenyre, és lesz 
borlopóverseny is. A résztvevők 
nemcsak a dicsőséget tudhatják 
magukénak, hanem a lopott bort 
palackba csorgatva magukkal 
vihetik, a legjobb bortolvajok pedig 
megduplázhatják a nedűmennyi-
séget.
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Közeleg az idő

Család és hazaszeretet Természetközeli meggondolás

A férjek és Rebekka háromszöge elképesztő feszültséget teremt

A kiállítás október huszonegyedikéig látogatható A Szabadművelődés Házában
Gosztola Kitti (képünkön jobbra) a fiatal fehérvári képzőművész-nemzedék egyik kiemelkedő 
tehetsége

Vakler lajos

szaBó Miklós Bence Vakler lajos

A Vörösmarty Színház a Kozák András 
stúdióban mutatja be a kiváló dán 
drámaíró, Line Knutzon Közeleg 
az idő című abszurd komédiáját. 
A darabban két család történetét 
ismerhetjük meg, akik légüres térben 
élnek, ahol lehetőségek vannak 
ugyan, de választások nincsenek. 

A darab rendezője, Szabó 
K. István a szeretetéhség 
és az ölni kész indulat 
különös keverékét vegyíti 
egy olyan világban, ahol 
látszólag mindent szabad, 
de igazából semmit sem 
érdemes: „Önmagában egy 
rémálom – túl azon, hogy 
valóságos – ha belegondo-
lunk, hogy is állnak össze pici 
mozzanatokból ezek a kicsi 
életszeletkék, életrészletek. Azt 
látjuk, hogy önmagukban is 
abszurdak, hihetetlenül szerte-
ágazók. A színpadon ennek a 
hátterét próbáljuk keresni: mi 
van akkor, ha a puszta valóság 
mögé nézünk, ahol aztán egy 
bizarr, önmagunk számára 
is nehezen megfogalmazható 
valóságot találunk?”
A darab főszereplője Rebek-
ka, akinek születésnapját 

„Ez a két dolog ölt alakot Matl Péter 
alkotásaiban, hasonlatosan Rákóczi Ferenc 
tetteihez.” – így fogalmazott Szilágyi Péter 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos 
annak a kiállításnak a megnyitóján, mely Matl 
Péter szobrászművész munkáit vonultatja fel. 
Hozzátette: Matl Péter a magyar nemzet tagjait 
hitében bátorítja és erősíti. 

Kocsis Balázs szobrászművész 
megnyitóbeszédében elmondta, 
hogy látta alkotás közben a művészt, 

Ruminatio, Meggondolás címmel mutatkozott 
be a székesfehérvári műértőknek Gosztola Kitti 
képzőművész. A fiatal alkotó a tárlat megnyi-
tóján vehette át a Smohay János Alapítvány 
2018-as díját. 

Ünnepre készültek a Szent István 
Király Múzeum Megyeház utcai 
kiállítótermeiben. A fiatal kép-
zőművész-nemzedék egyik legkivá-
lóbb székesfehérvári képviselője, 
Gosztola Kitti, az egykori tópartis 
növendék Ruminatio című tárlatán 
az utóbbi évek egyik leginkább 
összefogott, sokszínű gondolatokat 
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ünnepli a család. Szerepét 
Tóth Ildikó játssza: „Rebek-
ka szerepében a különböző 
sztereotípiák omlanak és 
bomlanak, és mégis erősen 
működnek. Az egész életük 
darabokra hullik. Mindenki in-
tellektuálisan szeretné élni és 
értelmezni az életét, miközben 
a szeretet kivész belőlük, és 
mindenféle konfliktus uralja a 
mindennapjaikat.”
A darab egy olyan generá-
ciót mutat be, akik kivétel 
nélkül gyerekes felnőttek 
illetve felnőttes gyerekek 
maradtak, akiknek nem 
kellett lázadniuk, mivel 
soha senki nem korlátozta 
szabadságukat. A Johnt 
alakító Tüzkő Sándor csetlő- 
botló, mulatságos figura, 
aki lépten-nyomon abszurd 
helyzetekbe kerül. Talán 
felhőtlenül nevethetnénk 
is rajta, ha nem ismernénk 
néha önmagunkra: „Körbe- 
körbe járunk – főleg én – de 
abban bízom, hogy ezek a 
körök nem mindig önmaguk-
ba térnek vissza, hanem egy 
kicsit feljebb, és valamilyen 
másik szintre emelik az em-
bert. És ez a magasabb szint 
talán már mást jelent...”

tükröző kiállítását tekinthette meg a 
közönség. 
A tárlat megnyitóján Horgas Judit 
ökokritikus méltatta Gosztola Kitti 
természetközeli gondolkodása men-
tén született műveinek egyedi, szisz-
tematikus világképét, a különleges, 
de mégis hétköznapi tárgyakból 
ötvözött alkotások egységes képét. 
A megnyitó keretében átadták a 
Smohay János Alapítvány 2018. évi 
díját, melyet az alapítvány kuratóri-
umának döntése alapján Gosztola 
Kitti vehetett át.
A kiállítás október 14-ig tekinthető 
meg a Megyeház utcában, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

aki szerinte úgy bánik az anyaggal, 
ahogy egy igazi mesterhez illik. 
Nem véletlen, hogy bármit képes 
megmunkálni, legyen az fa, kő vagy 
bronz. A Munkácson született, a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Kö-
zépkeresztjével kitüntetett szobrász 
tárlatán a Vereckei-hágó című alko-
tás kicsinyített mása is látható, mely-
nek eredetije Kárpátalján található. 
Az utóbbi húsz évben többnyire 
köztéri szobrokat készít fából, kőből, 
bronzból, de díszkutakat, egyházi 
oltárokat és szobrokat is formáz. 
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Hat csapat versengett a fináléban Csillaggal álmodott az éjszaka

Döntőjéhez érkezett az Alba Regia Nyugdíjas-egyesület klubjai számára meghirdetett törté-
nelmi vetélkedő. Idén II. András uralkodása, Székesfehérvár története és a barokk év adták a 
témát. A fináléban hat csapat mérte össze tudását a Hiemer-házban, a döntőt a Vízipók csapat 
nyerte.                                                                                                                                                                G. P.

A Misztrál együttes, a 21 Gramm Akusztik zenekar és a Fehérvári Versünnep fiataljai hétfőn 
nagyszerű hangulatú estén együtt ünnepeltek a verskedvelőkkel a Szent István Király Múzeum 
díszudvarán                                                                                                                                                        V. L.

Harmincéves a Hitel folyóirat

Széksfehérváron köszöntötték a folyóirat harmincadik születésnapját

Vakler lajos
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Harmincadik születésnapját ünnepelte Székes- 
fehérváron a Hitel folyóirat. Az ünnepi talál-
kozóra a Vörösmarty Társaság meghívására a 
Városháza dísztermében került sor.

1988-ban jelent meg a Hitel első 
lapszáma. A lap munkatársai 
Székesfehérváron ünnepelték a fo-
lyóirat harmincadik születésnapját. 
Cser-Palkovics András polgármester 
nevében Vakler Anna, a város mű-
vészeti vezetője köszöntötte az ün-
neplőket: „Hálásan gondolunk azokra, 
akik ennek a folyóiratnak a megteremté-
sében részt vettek. Mindenki, aki ebben 
szerepet vállalt, rendkívüli szolgálatot 
tett a magyar irodalomnak.”
A folyóirat főszerkesztője, Papp 
Endre kitart a nagy elődök által 
megfogalmazott alapvetésnél, 
miszerint a Hitel az írói autonómia 
műhelyeként, a nemzeti gondolat 
lapjaként kell, hogy működjék: „A 
három évtizedes múlt igazából egy ha-
gyomány továbbéltetése. A Hitel alapí-
tásánál és további életében három nevet 
kell megjegyeznünk. Az alapító vacsora 
Németh László lakásán volt Illyés 
Gyula és Csoóri Sándor társaságában. 
Németh László a minőség forradalmá-
ról írt, illetve arról értekezett, hogy egy 
kis népnek akkor van joga az élethez, ha 
különb, mint a környezete. Illyés Gyula 

fogalmazta meg a Haza a magasban 
gondolatát, Csoóri Sándor pedig a Hitel 
első számában arról írt, hogy vissza 
kell szerezni az élet, a szavak és az 
összetartozó lét igazságának a hitelét. 
Gyakorlatilag ez a három gondolat 
határozta meg, s határozza meg ma is a 
Hitel filozófiáját.”
Falusi Márton, a folyóirat szerkesz-
tője nemrégiben úgy fogalmazott, 
hogy a Hitel és a hozzá hasonló 

műhelyek kiegyensúlyozott nemzet-
tudata, könyörtelen értékkonzerva-
tivizmusa jobbára politikai képvi-
selet nélkül maradt: „Az én irodalmi 
eszmélkedésem egybeesett a Hitelben 
vállalt szerkesztői feladatokkal, és az 
ezekhez való szellemi értelemben vett 
felnövekedéssel. Ez az esszérészlet, a 
Hitel és a rendszerváltás kapcsolatrend-
szerének összefüggéseit vizsgáló elő- 
adásom egyik fontos gondolata, amikor 

a Hitel múltját, jelenét és jövőjét vettem 
górcső alá a lakitelki találkozón. Mára 
kiderült, hogy a nemzeti gondolatoknak 
igenis van támogatottsága és jövője.”                                                                                                                                         
Az esten a folyóirat olvasói tanú-
bizonyságot kaphattak arról, hogy 
emberöltőnyi távolságból szemlélve 
miként maradhatott napjainkig a 
konzervatív, hiteles irodalmárok 
gondolatainak otthona a Hitel szer-
kesztősége.
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Elindult a Danubecompass

Két napig tartott az értekezés
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Európa országai között egyre gyakoribb jelen-
ség a munkaerővándorlás. Az azonban, hogy 
egy külföldi munkavállaló könnyen eligazodjon 
Magyarországon vagy hogy beszerezze a szük-
séges okmányokat, esetleg gyermekét beisko-
lázza, vagy éppen egy diák kollégiumi szobát, 
albérletet tudjon keresni, alapos utánajárást 
igényel. Ezért jött létre az a speciális weboldal, 
amelyhez bárki hozzáférhet és ahol közérthető 
módon, több nyelven is megtalálja a szükséges 
információkat. 

„Ez egy teljesen egyszerű, bárki szá-
mára regisztráció nélkül hozzáférhető 
platform.” – kezdte gondolatait 
Szépvölgyi Ákos, a Közép-dunántú-
li Regionális Innovációs Ügynökség 
ügyvezetője. – „Tematikusan minden 
információt megtalál, tehát ha valaki 
ideérkezik kisgyerekkel és Fehérváron 
vállal munkát, akkor pontosan végig 
tudja követni, milyen teendői vannak, 
hogy a családnak legyen társadalom-  
biztosítása, hogy megkapják a megfele-
lő egészségügyi ellátást, hogy megta-
lálja a gyereknek a megfelelő óvodát, 
iskolát.” 
A fejlesztés Szlovéniából indult, 
de egyelőre csak a magyar webol-
dal van teljesen kész. Hamarosan 
viszont a környező országokban 
is elérhető lesz. Martina Bofulin 
projektvezető szerint a felhaszná-

Álláskeresők Figyelem!
NE MENJETEK KÜLFÖLDRE DOLGOZNI!

Dolgozzunk együtt itthon, egy teljesen Magyar tulajdonban lévő munkahelyen, 
a TRIMETRIK Kft-ben!

Nálunk, a műanyagiparban tapasztalatot, tudást, KÜLFÖLDI BÉREKET 
megközelítő fizetést és BIZTOS MEGÉLHETÉST szerezhetsz!
Jelenleg a fröccsüzemben elvégzendő munkákhoz felelős, precíz

OPERÁTOROK és
TERMELÉSI CSOPORTVEZETŐK

jelentkezését várjuk.
Ezért Európai minőségnek megfelelő hozzáállást és munkavégzést kérünk.

Ha úgy érzed magadban, hogy nálunk a helyed, kérlek, jöjj közelebb!
Elérhetőségek:

- önéletrajzzal: jozsef.fekete@trimetrik.hu
- címen: Székesfehérvár, Csucskai u. 12.
- munkaidőben telefonon: 06-20/823-51-15

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség

A Gebotech Kft. munkatársat keres
lovasberényi telephelyére az alábbi pozíciókba:

HEGESZTŐ
LAKATOS

elektródával hegeszteni tudó
NYOMÁSPRÓBÁZÓ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649 
telefonszámon vagy a hr@gebotech.hu email címre.

www.gebotech.hu 
8093 Lovasberény,

Lujza major
Hrsz. 0127/11

Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Amit kínálunk:
•  akár 295 000 Ft bruttó jövedelem  

(alapbér, műszakpótlék,  
jelenlétösztönző, negyedéves bónusz,  
cafetéria)

•  bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:  
bruttó 100 000 Ft,

•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap  
dolgozója (negyedévente bruttó 10 00 Ft),

•  ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
•  élet- és balesetbiztosítás,
•  ingyenes sportolási lehetőség,
•  stabil munkahely egy multinacionális  

vállalatnál,
•  hosszú távú munkalehetőség,  

határozatlan idejű szerződéssel,
•  családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, küldd el önéletrajzod 
az allasfehervar@mdlz.com e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 8. postacímre.
Érdeklődni telefonon minden nap 12:00–16:00 óra között 
lehet a +36-22-513-740 számon.

Várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ
munkakörbe. 

lók pozitív visszajelzéseket küldtek 
az oldalon található információk 
kapcsán: „Pozitívak a visszajelzések, 
hiszen olyan praktikus információkat 
keresnek az emberek, mint például 
hogy hol tudja a jogosítványát megújít-
tatni, hogyan kell a hulladékot kezelni, 
stb. Ezeket az információkat nagyon 
nehéz egy idegen országban össze-
gyűjteni. Nemcsak a munkavállalók, 
de a diákok is kedvezően értékelték az 
oldalt, hiszen ők is találkoznak ezekkel 
a problémákkal.” 
A weboldal a hu.danubecompass.
org címen érhető el. Fehérváron 

vők megismerkedhettek a webol-
dallal, és útmutatást kaptak, hogy a 
hozzájuk fordulók probléma nélkül 
eligazodjanak a felületen.

a projektben résztvevő oktatási, 
egészségügyi, közvetítő cégek 
képviselőinek nemrég konferenciát 
tartottak, melynek során a résztve-
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Egy hely, ahol az új élet indul

Varga-Hegyi Eszter, a Lea Otthon intézményvezetője

A gyerekek kedvenc helye az otthon épületének közepén elhelyezkedő játszótér

lászló-takács krisztina
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A közelmúltban Székesfehérvár adott otthont egy 
olyan országos rendezvénynek, mely a Katolikus Egy-
ház társadalomban, kultúrában, oktatásban betöltött 
szerepét hivatott bemutatni. Itt mutatkozott be a Lea 
Otthon, mely olyan kisgyermekes édesanyákon segít, 
akiknek jelene a létbizonytalanságról szól, jövője ki-
látástalannak tűnik. A Lea Családok Átmeneti Otthona 
2005-ben egy bérelt épületben nyitott meg Érden. 
2008-tól a Székesfehérvári Egyházmegye vállalta 
az addig bizonytalan anyagi forrásból gazdálkodó 
otthon fenntartását. Mi már abba az érdi épületbe 
látogathattunk el, mely 2013 óta funkcionális kialakí-
tásának, családias légkörének köszönhetően végleges 
megoldást jelent a bajbajutott családok segítéséhez. 
Varga-Hegyi Eszter a kezdetektől itt dolgozott, és 
huszonnyolc évesen bízták rá az intézmény vezetését. 
Ennek már több mint tizenhárom éve.

Mennyire volt nagy feladat felépíteni ezt a 
rendszert, ami ma működik?
Nehéz volt megtalálni a megfelelő 
embereket, de úgy érzem, sikerült: stabil 
szakembergárdával dolgozunk már 
évek óta. Vannak törvényi és szakmai 
iránymutatások, ami mentén építkez-
tünk. Eleinte alapítványi fenntartású 
volt az anyaotthon, és nagy előrelépést 
jelentett, amikor 2008-ban a Székes-  
fehérvári Egyházmegye lett a fenntar-
tónk, ami sokkal stabilabb hátteret nyújt 
mind erkölcsi, mind anyagi értelemben.
Miért fontos az erkölcsi háttér?
Az egyháznak kiemelten fontos szerepe 
az élet védelme, az, hogy pusztán anyagi 
okokból senki se válassza az abortuszt, 
vagy ugyanilyen okokból egy gyerme-
ket se kelljen elszakítani a szüleitől, az 
édesanyjától. Emellett a hit egy olyan 
pluszt jelent, amivel ha valaki szeretne, 
itt élhet. Lelki gondozás, hittanoktatás 
– ezek nem kötelezők, de a lehetőség 
megvan rá. Van, hogy csak két-három 
anyuka vagy négy-öt iskolás gyerek jár a 
hittanra, de ők töltekezni tudnak.  
Kik kérnek segítséget a Lea Otthonban?
Bajban lévő várandósokat vagy már 
gyermekkel, gyermekekkel rendelkező 
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édesanyákat fogadunk. A legtöbben 
azért kopogtatnak nálunk, mert külön-
böző okokból nem tudják megoldani 
az életüket, azt, hogy a gyermeküknek 
biztonságot nyújtsanak. Számunkra – és 
ha az édesanya minket keres, akkor szá-
mára is – a legfontosabb feladat, hogy 
együtt maradhasson a gyermekével. A 

lakóink egyharmada bántalmazott nő, 
akinek biztonságos lakóhelyre van szük-
sége, de olyan fiatal várandós lányok is 
felkeresnek minket, akiket nem támogat 
a családjuk, mégis szeretnék világra 
hozni gyermeküket.
Hogyan lehet ide bekerülni? Úgy sejtem, 
nem olyan filmbéli jelenetekre kell gondolni, 
mint amikor az anya újszülöttel a karján 
bekopogtat egy viharos éjszakán…
Nem, ennek megvan a menete. Kapcso-
latban vagyunk a védőnői szakszolgálat-
tal illetve a család- és gyermekjóléti szol-
gálatok is szoktak hozzánk irányítani 
lakókat, de vannak, akik az interneten 
találnak ránk, és úgy jelentkeznek. A 
beköltözést minden esetben megelőzi 
egy személyes találkozás és elbeszélge-
tés. Folyamatos túljelentkezés van.
Ez a túljelentkezés azt jelenti, hogy több 
helyen van ma baj, mint ahány helyen 
segíteni lehet?
Magyarországon több mint százhúsz 
hasonló intézmény, átmeneti otthon 
van, ezek nagy része teljes családokat 

fogad, a többi egyszülős családokat. 
Tehát van kínálat, de a kereslet még 
nagyobb. Vannak, akik egyszerre több 
helyre jelentkeznek, és ahol előbb van 
üresedés, oda költöznek be.
Azt szokták mondani, hogy aki a szociális 
szférában dolgozik, bár nagyon sokat ad, 
kap is.

A hétköznapokban ez nehezen meg-
fogható. Figyelnünk kell, hogy örülni 
tudjunk az apró előrelépéseknek is. 
Többségében az idekerülő családok rosz-
szul szocializáltak, és nekünk nagyon 
alapvető dolgokért kell küzdeni. Például 
azért, hogy kialakuljon egy napirend, a 
megfelelő szülő-gyermek viszony vagy 
egy elfogadható tisztaság beálljon a 
család körül.
Ezt mind maguknak kell megteremteni?
Segítséget nyújtunk hozzá, de az a cél, 
hogy önállósuljanak, igényük legyen 
azokra a normákra, amelyekre később 
felépíthetik a saját egzisztenciájukat. 
Hogy tudják irányítani az életüket, visz-
sza tudjanak illeszkedni a társadalomba, 
meg tudják oldani a problémájukat. Eh-
hez mi nagyon sok támogatást tudunk 
nyújtani, de nem helyettük végezzük el 
a feladatokat.
Milyen az a társadalmi perem, amellyel 
az átlagember általában nem találkozik, és 
ahonnan az itt lakók érkeznek?
Sok esetben generációkon áthúzódó 
munkanélküliség, befejezetlen iskola: 
van, akinek csak három általánosa van. 
De van olyan is, aki egyetemet végzett, 
de bántalmazottá vált, és szüksége van 
menedékre, segítségre az újrakezdéshez.
Van kiút?
Először az a fontos, hogy megnyugodja-
nak, hogy az itteni, a gyerekekhez iga-
zodó napi ritmust felvegyék, utána lehet 
elkezdeni építkezni. Jelenleg Budapest 
környékén elég bőségesek az álláslehe-
tőségek, így ha a gyereknek a bölcsődei, 
óvodai elhelyezését sikerül megoldani, 
akkor a munkavállalás már lehetsé-
ges. Sokféle adományt tudunk adni, 
amiknek köszönhetően lehet félrerakni. 
Szerencsére a dolgozó anyukáink nagy 
része ki tudott menni albérletbe, ami 
persze rizikós, mert egy keresetből kell 
gazdálkodni, így ha véletlenül egy be-
tegség vagy munkanélküliség előfordul, 
akkor ez borulhat. De mindenképpen 
nagy dolog, hogy egy kilátástalannak 
tűnő helyzetből ideáig el tudtak jutni. 
Éppen most egy bántalmazott anyu-
kánk kezd önálló életet egy úgyneve-
zett félutas házban, ami öt évre nyújt 
elhelyezést. Itt már sokkal kevesebb 
támogatást kap, a rezsit már magának 
kell fizetnie, de mégis egy támogatott 
lakhatásról beszélünk. Emellett, ha bár-
milyen helyzetben megtorpan, azonnal 
tud segítséget kérni. Legtöbben családi 

kapcsolataik rendezése révén rokonok-
hoz tudnak költözni.
Különböző kultúrkörökből érkező embe-
rekből hogyan tudnak működő közösséget 
létrehozni?
Van egy-két alapvető szabály, ami minden-
kire vonatkozik, és vannak egyéni meg-
állapodások, amit a családgondozó köt a 
családokkal. Egyénre szabott fejlődési üte-
met várunk, hiszen más a célkitűzés egy 
nyolc általánost végzett, korábban soha 
nem dolgozó édesanyánál, mint annál, aki 
dolgozott, gyermeke született, bántal-
mazták, és most új életet akar kezdeni. A 
tisztaságra például különböző igénye van 
a lakóinknak. A szakgondozók feladatai 
közé tartozik a takarítás ellenőrzése is. 
Úgy, mint az általános iskolában: érté-
kelést kapnak a lakók, ennek fényében 
dicséretet vagy szankciót.
Miben különbözik a Lea Otthon a többitől?
Az integráció alapja általában az, hogy a 
szülők munkát vállalnak, előtakarékos-
ságot képeznek, és abból finanszírozzák 
a későbbi lakhatásukat. Mi fölvállaljuk a 
várandósokat és a kisbabás anyukákat, 
akik előtt nem ez az út áll. Hiszen abban 
az időszakban inkább az a fontos, hogy 
a szülői szerepükben megerősödjenek, 
hogy egyáltalán anyává tudjanak válni. 
Sokan szinte gyerekként érkeznek, 
akiknek meg kell tanulniuk nemcsak 
magukról, hanem még egy gyerekről is 
gondoskodni.
Egy hirtelen jött terhesség családi segítség 
nélkül, lelkileg nagyon nehéz lehet. Van itt 
öröm a gyermek érkezésével?
Van, aki már eleve örökbeadási szándék-
kal érkezik, és előfordul, hogy közben 
úgy dönt, mégiscsak megtartja a babát. 
Ha marad az eredeti szándék, akkor 
abban tudunk segíteni, hogy a Gólyahír 
Egyesület vagy a Bölcső Alapítvány 
segítségével a lehető legjobb helyet 
találjuk meg a kisbabának. Mi közvetle-
nül abban tudjuk segíteni, hogy nyugodt 
várandóssága legyen, kapjon pszichés 
támogatást abban, hogy ezt a döntést va-
lóban megalapozottan tudja meghozni. 
A többség nevelni szeretné a gyermekét, 
ez fontos motiváció a fejlődéshez, és jó 
alap az együttműködéshez.
Vannak sikersztorik?
Amikor családok innen kikerülnek, 
akkor nagyon jó a statisztikánk, mert 
majdnem minden édesanya együtt 
tud maradni a gyermekeivel. Az, hogy 
hosszabb távon ki hogyan állja meg a 
helyét, már nagy szórást mutat. Mégis 
tudunk olyan édesanyáról, aki tizenhá-
rom éve egy kisbabával költözött be, ma 
már fodrászként dolgozik, mellette taka-
rítani jár néhány családhoz, és folyama-
tosan képes fenntartani az albérletét, a 
gyermekét pedig megfelelően neveli.
Milyen intézményi fejlődést lát fontosnak a 
jövőben?
Most már van törvényi lehetőség arra, 
hogy külső férőhelyeket hozzunk létre. 
Ezek hosszabb időre nyújtanának segít-
séget a családoknak, hasonlóan a már 
említett félutas házakhoz. Egy ilyen he-
lyen függetlenebbül tudnának a család-
jaink élni, és az ittenivel együtt összesen 
hároméves ellátásra bővülne a mostani 
egy-másfél év. Sajnos a közép-magyaror-
szági régióban uniós forrásból még nem 
írtak ki erre pályázatokat, úgyhogy – bár 
az országban pár helyen már elindult 
ez a szolgáltatás – nálunk még ez nem 
tudott megvalósulni. Remélem, hogy a 
közeljövőben lesz erre is lehetőség!
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Mise a Szőlő utcai keresztnél

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveznek szabadtéri misét a Szőlő utcai ke-
resztnél, a Szent kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódva. A szeptember 
23-án, vasárnap 15 órakor kezdődő misét Tóth Tamás esperes, plébános celebrálja. 
A Vasútvidéki Prohászka és a Maroshegyi Egyházközség által szervezett programon 
teával, pogácsával is készülnek, szeretettel várják a híveket!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉKSZERELŐ
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, 

családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Amit kérünk:
• folyadék, légnemű anyagok szállítására szolgáló csővezetékek, 

vezetékhálózatok és ezeket kiszolgáló berendezések építése, 
összeállítása, javítása és karbantartása;

• víz- és gázvezeték, központi fűtés és csőhálózat rendszerének 
előírás szerinti elkészítése, a víz- és gázvezetékhez 
tartozó berendezések üzembe helyezése, beszabályozása, 
karbantartása és javítása;

• szakirányú szakmunkás végzettség.

Előny lehet:
• hasonló területen szervezett szakmai tapasztalat;
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével 
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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A remény nyomában

Szeptember 15-én, szombaton délután Spányi Antal megyés püspök nyitotta meg Olasz Ferenc 
kiállítását a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, mely egyben az országos, XII. Ars 
Sacra Fesztivál fehérvári nyitóprogramja is volt. A fesztivál célja a remény jeleinek felmutatása 
a kultúrában, a művészet eszközeivel segíteni Európát, hogy visszataláljon gyökereihez. A 
kiállítást október 13-ig lehet megtekinteni.                                                                                          L. B.

Imádjuk az Urat

Évszázadokon át határozta meg életünket a hit, amit az imádságos könyvek közvetítettek

Vakler lajos

Adoremus Dominum, azaz Imádjuk az Urat cím-
mel nyílt kiállítás a Szent István Király Múzeum 
gyűjteményéből a Fekete Sas Patikamúzeum-
ban. A tárlaton különleges imádságoskönyvek 
várták a látogatókat, évszázados lelki tükröt 
tartva a ma hittel élő emberei elé. 

A résztvevők bepillantást nyerhet-
tek az imádságoskönyvek használa-
tába, kultúrtörténeti jelentőségébe 
egyaránt. Megtapasztalhatták, hogy 
az imakönyvek értékes pedagógiai 
és katetikai segédeszközként hűen 
tükrözték az egyház, a teológia és a 
művelődéstörténet összefüggéseit. 
A kiállítás kurátora, Varró Ágnes 
néprajzkutató számára a tárlat 
megrendezése kivételes feladat 

volt: „A barokk év adta az apropóját 
ennek a kiállításnak, hiszen az 1700-as 
évektől kezdve mutatunk be imádsá-
goskönyveket, a második világháborúig 
bezárólag. Szerettünk volna kapcso-
lódni az Ars Sacra művészeti héthez 
is, hiszen az imakönyvek legfontosabb 
szakrális emlékeink közé tartoznak. A 
gyűjteményből különböző szempont-
rendszer szerint válogattam: egyrészt 
van egy időrendi bemutatás, másrészt 
hogy milyen alkalmakra, milyen célból 
készültek a könyvek. Próbáltuk bemu-
tatni azt is, hogy készültek imaköny-
vek alkalmakra, például nagyböjtre, 
búcsújárásra vagy társulatok, egyle-
tek számára. A kiállítás az első és a 
második világháború katonái számára 
készült imakönyvekkel zárul, melyek 
egyfajta mementót is adnak.” 
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„Kamera Família”
A Fejér Megyei Család Esélyteremtő és Önkéntesház a Családok éve 
keretében a családi közösségek erősítését célozza meg, valamint a 
gyermekek értékként való kezelésére hívja fel a figyelmet. A program 
keretében alsó tagozatos diákok pályázhattak egy jól elkapott fényképpel és 
a közös családi élmény leírásával az értékes fődíjért. A programot díjátadó 
rendezvénnyel zárjuk, melynek a Cecei Általános Iskola ad otthont.
Az eseményen az érdeklődők megtekinthetik a beküldött pályázatokból 
készített kiállítást is.

Időpont: 2018. szeptember 24., hétfő 16.00 
Helyszín: Cecei Általános Iskola, 7013 Cece, Árpád u. 3. 
Kapcsolattartó: Horváth Gergely, +36-30-380-7943, 
                              cseoh@fejer-eselyteremtes.hu

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Város-
ház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Zsolnai út 11726/1 hrsz 
alatt nyilvántartott 439 m² területű kivett, vízmű megnevezésű ingatlanon álló 
víztorony legfeljebb 20 m²-es területének nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon 
hálózat, távközlési állomás létesítése célú bérbe adására.

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár,  
Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 5. péntek 12.00 óra
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Legutóbbi rejtvényünk első megfejtése egy városszerte jól ismert név volt. Egy rádiós 
műsorvezetőről van szó, aki néhány hete erősíti a Vörösmarty Rádió csapatát, de már ko-
rábban, más fehérvári rádiófrekvencián is hallhattuk őt. A helyes megfejtés: Kiss György.
Második feladványunk megfejtése egy magazinműsor címe, mely hétről hétre újabb 
témákkal, érdekességekkel jelentkezik a Fehérvár Televízióban. Annyit elárultunk, hogy 
a műsor készítői elsősorban családi, társadalmi, kulturális témákkal számítanak a nézők 
figyelmére. A műsor címe: Együtt magazin.
Harmadik kérdésünk egy nagyszabású rendezvényhez kapcsolódott, mely a magyar 
katolikus társadalom központjává tette Székesfehérvárt a közelmúltban. A helyes meg-
fejtés: Katolikus Társadalmi Napok.

Mostani rejtvényünk az elektromos autókkal foglalkozik. Az első ilyen autót még a 
19. század végén egy Thomas Parker nevű feltaláló alkotta meg nagyjából egyidő-
ben az első benzines kocsikkal. A huszadik századot ugyan ez utóbbi változat 
uralta, de a kilencvenes évek végén a kimerülő kőolajmezők és a környezetvédelem 
miatt a villanyautó ismét középpontba került. Az első megfejtésből kiderül, melyik 
cég gyártotta belőle az első szériát. 
A második rejtvény annak az alkatrésznek a nevét rejti, ami az elektromos autó 
lelke. 
A 21. században több nagy autógyártó is piacra dobta saját modelljét. A harmadik 
megfejtésből kiderül, 2015-ben globálisan hány villanyautó volt az utakon.
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Királyi látogatás, könyvek, kórházi és tűzesetek
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – szeptember, 2. rész

Dr. Révy Ferenc igazgató-főorvos 1865-től 
állt a gyógyítás szolgálatában

asztalos taMás

A Szent György Kórház 1920 körül
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Saára Gyula 1908 és 1918 között volt a város polgármestere
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Ötven esztendő múltán Ferenc József újra 
Székesfehérvárra látogatott. Szeptember 
második felében több tűzeset fordult elő, 
könyvek jelentek meg, s 1910-ben a Ma-
gyar Földrajzi Társaság is itt tanácskozott.

1908. szeptember 16. (BH) 
Ferenc József Székesfehérvárott. 
A király külön udvari vonatát a 
déli vasút vonalán Budapesttől 
Székesfehérvárig bárdonyi Brahm 
Miksa lovag miniszteri tanácsos, a 
Délivaspálya Társaság vezérigazga-
tója vezette.
A király fogadására ma reggelre az 
összes előkészületeket megtették. 
Mindenki látni szerette volna a 
királyt, aki egy félszázad előtt járt 
utoljára Székesfehérvárott. Az állo-
más peronjára jegyeket csak nagyon 
korlátolt számban adtak ki, mind 
személyre szólót.
A királyi vonat a fedett csarnok 
második vágányára futott be. A 
vágány előtt széles emelvényt állí-
tottak föl. Az emelvényen foglaltak 
helyet a király fogadására megje-
lent előkelőségek. A díszküldöttség 
tagjai mind díszmagyarban voltak 
és a festői képet nagyban emelték a 
papi díszruhák.

jezéseképpen kirándulást tettek 
a Balatonhoz.
1898. szeptember 25. (BH) A déli 
vasút gépgyárának kétszáz méter 
hosszú bognár-műhelye egy bádo-
gos vigyázatlansága következtében 
kigyulladt. A tűz elpusztította az 
egész épületet, a melyben bennégett 
sok első osztályú kocsi, gépek és az 
iroda sok irománya. A kár körülbe-
lül százezer forint.
1908. szeptember 27. (BH) 
Kelemen Béla székesfehérvári 
főreáliskolai igazgató kitűnő zseb-
könyvecskét szerkesztett, amelyben 
a magyar helyesírás törvényeit 
dolgozta föl, könnyen áttekinthető 
szótári formában. A hézagpótló 
könyvecske most harmadik kiadá-
sában jelent meg, miután az első 
két kiadás hamarosan elkelt.
1902. szeptember 28., október 
1. (BH, PH) Véres pisztolypár-
bajt vívott ma reggel Székesfe-
hérvárott két újságíró: Knőbel 
Elemér, a Székesfehérvári Hírlap 
és Fehér Jenő, a Székesfehérvár 
és Vidéke munkatársa. A két 
fiatalember csütörtökön együtt 
volt a rendőrségen, ahol hevesen 
összetűztek. Fehér aznap este 
elküldte segédeit. A párbaj ma, 
szombat reggel hét órakor ment 
végbe a sóstói katonai céllövőté-
ren harminc méter távolságról. 
A jelre Fehér azonnal lőtt, 
mire Knőbel megtántorodott, 
pisztolyát elejtette s össze-
esett. A sebesültet a Szent 
György-kórházba szállították. 
Az igazgató-főorvos, Révy Ferenc 
szerint a sérült alig épül föl, mert 
a golyó mindkét tüdőszárnyon 
keresztülfúródott s más nemesebb 
részeket is megsértett. Tömöry 
vizsgálóbíró nem talál alapot 
Fehér letartóztatására.
Knőbel Elemér hírlapiró agóniában 
fekszik és ellátták az utolsó kenet-

A díszküldöttség sorában ott voltak 
Zichy Aladár gróf, a király sze-
mélye körüli miniszter, Prohászka 
Ottokár püspök, Széchényi Viktor 
gróf főispán, Szögyény-Marich 
László berlini nagykövet, több gróf 
és a többi híresség mellett Saára 
Gyula polgármester.
Az udvari különvonat Székesfehér-
várra pontosan délután 2 óra 46 
perckor érkezett meg. Az éljenzés 
percekig zúgott és nagy erővel 
harsant föl, amikor a király alakja 
megjelent a különvonat ajtajában. 
Széchényi Viktor gróf főispán a 
következő beszédben üdvözölte az 
uralkodót: „Fejérmegye és Szé-
kesfehérvár szabad királyi város 
közönségének nevében mély hódo-
lattal üdvözlöm császári és apostoli 
királyi felségedet. Ünnepe volt 
Fejérmegyének, a midőn 50 eszten-
dővel ezelőtt felséged látogatásával 
kitüntette, hogy 1857 augusztus 14-
én a Ferenc József-nevelde intézet 
alapkövét letegye. Ünnepe van ma, 

midőn felségedet, habár csak rövid 
időre is, falai között láthatja.”
Ezután Saára Gyula polgármes-
ter köszöntötte a királyt a város 
nevében és tolmácsolta a város 
polgárságának hűségét és ragasz-
kodását. A király néhány meleg 
szóban mondott köszönetet a szíves 
fogadásért, majd bemutatták neki 
a díszküldöttség tagjait, akikkel 
néhány barátságos szót váltott. A 
vonatot Székesfehérvártól kezdve 
Ludvigh Gyula MÁV elnökigazgató, 
államtitkár és Kotányi Zsigmond 
forgalmi főnök, udvari tanácsos 
vezették.
1911. szeptember 16. (BH) A 
város felső végén, a Sörpince-utcá-
ban ma délután két órakor tűz ütött 
ki. Az orkánszerű szélviharban 
csakhamar lángba borult az egész 
utcasor. A közeli Kálvária-temető is 
többször kigyulladt. A tűz átcsapott 
a város végén lévő kukoricásra és 
szőlőkre is. Estig tizennégy lakóház 
égett le az összes melléképületekkel 
együtt. A tűzoltók estére lokalizál-
ták a tüzet.
1913. szeptember 17. Tegnap 
délelőtt Keczán Líviusz dr. kerü-
leti orvoshoz beállított egy vidéki 
asszony s össze-visszabeszélt. 
Keczán dr. leültette paciensét, 
azután átment a szomszéd szobá-
ba és telefonozott a mentőkért. 
Ezalatt a szerencsétlen asszony 
mezítelenre vetkőzött s egy 
mellékajtón kirohant a folyosó-
ra, hol éktelen lármát csapott. A 
mentők, kik hosszas küzdelem 
után lefogták az asszonyt, ruhát 
adtak rá és beszállították a Szent 
György-kórházba. Ott azonban 
a beteget nem vették át, mert 
az elmeosztály zsúfolva van. A 
mentők erre az asszonyt a város-
házára vitték, hogy ideiglenesen 
a rendőri zárkába helyezzék el, 
ez ellen azonban a rendőrfőkapi-
tány tiltakozott, így az asszonyt 
hazavitték Tácra.
1896. szeptember 19. (PH) Megje-
lent Fejér vármegye története című 
nagy munkának első vaskos kötete. 

A mű írója Károly János, székesfe-
hérvári kanonok.
1897. szeptember 19. (BH) Wolf 
Béla székesfehérvári reáliskolai 
professzor jóravaló német szótárt 
szerkesztett, mely alkalmas arra, 
hogy szerencsésen kiszorítsa a köz-
használatból a teljesen elavult Bal-
lagi-szótárt. Nem csatlakozik ugyan 
teljesen a Nyelvőr magyarságához, 
mégis a tisztult nyelvérzék szabá-
lyait követi a nyelvújítás teremtette 
szavak fölvételében.
1910. szeptember 21-25. (PH) 
A Magyar Földrajzi Társaság Kecs-
kemét, Szeged és Nagybecskerek 
után negyedik vándorgyűlését 
Székes- fehérvárott tartja. Az ősi 
koronázó városban megjelentek: 
dr Lóczy Lajos elnök, Décsi Mór 
és dr Havass Rezső alelnökök, 
dr Cholnoky Jenő főtitkár. A 
választmányi tagok közül: Bátky 

Zsigmond, Gonda Béla. Az előa-
dásokat követően megkoszo-
rúzták a Vörösmarty- szobrot, 
s a Magyar Királyban a város 
vendégeiként múlatták az időt. 
A több napos tanácskozás befe-

tel. Az itteni közönség között álta-
lános az ingerültség Fehér segédei 
ellen, akik nem fogadták el Knőbel 
ajánlatát, hogy szóbeli sértését meg 
nem történtnek kívánja nyilváníta-
ni és bocsánatot kér.
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A Bajnokok Ligája selejtezőjében még gólokat lőtt, gólpasszokat adott Danko Lazovics

Kóger Dániel remekül, két góllal kezdte a szezont

Volt, nincs szerb vezér

„Pontos” folytatásban bízva

soMos zoltán

kaiser taMás

Három nappal az Európa-liga első mérkőzése 
előtt robbant a bomba: bejelentették, hogy 
távozik a MOL Vidi csapatától az egyik legjobb 
játékos, Danko Lazovics.

A Bajnokok Ligája és az Európa- 
liga méreteihez méltó televíziós 
körítés része az a magazin-
műsor, amit az UEFA gyár-
tat, és minden héten színes, 
érdekes, exkluzív anyagokkal 
szolgálja ki a tévénézők millióit. 
A magyar részvétel a csoportkör-
ben sajnos tényleg kuriózumnak 
számít, alighanem ezért is került 
rögtön az idei első adásba a Vidi, 
mint európai múlttal rendelkező, 
de nem túl gyakori vendég. És ki 
más nyilatkozott volna a konti-
nens szinte minden országában 
látható műsorban, mint a csapat 
legismertebb és egyik legjobb 
játékosa, a negyvenhétszeres 
szerb válogatott Danko Lazovics? 
Aki az UEFA-stáb kamerái előtt a 
benne ma is meglévő motivációról 
beszélt, és arról, hogy reggelente 
olyan kedvet érez a focihoz, mint 
korábban szinte soha.
A felvétel múlt héten készült. 
Most hétfőn pedig Danko Lazovics 
(állítólag) bejelentette visszavo-
nulását… Nyilvánvalóan képtelen 

Egy hazai győzelem a Zágráb ellen, egy vereség 
Bécsben. Így kezdte az EBEL-szezont a Fehérvár 
AV19.

A Medveščak elleni meccsen nincs 
mit magyarázni, az 5-2-es győzelem 
önmagáért beszél, Hannu Järvenpää 
vezetőedző szerint azonban a Vien-
na Capitals (2-4) ellen is jól játszott a 
Volán: „Jól játszottunk Bécsben, ehhez 
kétség sem férhet. Sajnos a mérkőzést 
elveszítettük, de nem mi vagyunk az 
egyetlen csapat, amely ki fog kapni 
Bécsben. Sok pozitívumot láttam a 
csapatomtól. Nagyjából fél éve, az előző 
szezonban játszottunk utoljára Bécsben, 
a most vasárnapi viszont egy teljesen 
más mérkőzés volt, mint az akkori, ez 
pedig reményt ad arra, hogy legközelebb 
már győztesen hagyjuk el a pályát az 
osztrák fővárosban!”
A héten új játékossal bővült a Fehér-
vár AV19 kerete: kedden csatlako-
zott a gárdához Michael Caruso. A 
harmincéves kanadai hátvéd komoly 
EBEL-tapasztalattal rendelkezik, 
Hannu Järvenpää-t pedig már a tava-
lyi szezonban meggyőzte arról, hogy 
érdemes őt Székesfehérvárra hozni: 
„Nagy hangsúlyt fektetünk a védekezés-
re, és úgy éreztük, szükségünk van még 
egy védekező típusú játékosra. Olyanra, 
aki kemény és megbízható játékot tud 
nyújtani a kapusaink előtt. Michael 
Carusót választottuk, aki az elmúlt 
éveket Dornbirnban töltötte, láttam is 
tavaly játszani. Meggyőzött, hogy rá 
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ellentét ez. Utóbb aztán hivatalo-
san annyit kommunikált a klub, 
hogy kölcsönös megegyezéssel 
szerződést bont a távozni kívánó 
játékossal. 

Hogy mi vezetett Lazovics váratlan, 
az európai csoportkör kezdete előtt 
valósággal sokkoló bejelentéséhez, 
az még nem derült ki. A MOL Vidi 
– BATE Boriszov Európa-liga-meccs 

előtti hivatalos sajtótájékoztatón a 
vezetőedzőnek, Marko Nikolicsnak 
kellett állnia az újságírók rohamát, 
ő pedig nem szolgálhatott „meg-
fejtéssel”. Azt persze elmondta, 

szakmailag milyen érvágás 
Lazovics végleges kiválása. 
„Amit én tudok, hogy egy na-
gyon tapasztalt játékost veszí-

tettünk el, meghatározó személyiséget, 
remek labdarúgót. Biztos, hogy még 
pár évig a legmagasabb szinten tudott 
volna teljesíteni. Fontos láncszeme 
volt a csapatnak. Azt a nyilvánosság 
nem is tudja, milyen szerepe volt a 
pályán kívül, mennyit segített mások-
nak. Nem az én dolgom a távozására 
vonatkozó kérdésekre válaszolni. A 
napokban biztos mindenki megkapja 
a választ ezzel a történettel kapcso-
latban.” – mondta Nikolics, akinek 
európai tapasztalatokkal leginkább 
felvértezett játékosa nélkül kell a 
továbbiakban felkészítenie a Vidit.
Az biztos, hogy a keret a továb-
biakban igen komoly terhelés 
alatt áll majd. A vezetőedző azt 
is kifejtette, hogy az új játékosok 
beépítése még hosszabb folyamat. 
De a téli szünetig, amikor alapos 
edzésmunkát lehet ez ügyben 
végezni és további játékosokat 
igazolni, még számos meccs vár 
a Vidire – szerencsére az európai 
csoportkörben is!

van szükségünk. Magas, jól korcsolyá-
zik, hasznára lesz a csapatnak.”
A Fehérvár AV19-re a hétvégén két 
meccs vár, ráadásul mindkettő hazai 
pályán. Előbb pénteken a Klagen-
furt, majd szombaton az Innsbruck 
vendégeskedik a Raktár utcában.

„Mindkét mérkőzés nehéz lesz, és persze 
egyelőre csak eggyel foglalkozunk. 
Pénteken a Klagenfurttal játszunk, 
amely győzni tudott Salzburgban, szó-
val biztos, hogy jó csapat, de erre fel is 
készültünk. Összességében jó meccseket 
várok a hétvégétől, és persze pontokat!”

Hannu Järvenpää elmondta még, 
hogy nem okozhat gondot a játékosok 
számára, hogy huszonnégy órán belül 
kétszer is jégre lépnek a hétvégén. A 
finn mester szerint sokat és keményen 
dolgoztak a Volán hokisai az elmúlt 
időszakban, jó formában vannak.
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Váltósikerek Amerikai foci, amerikai edző

Kilenc számban is dobogóra állhattak a fehérvári utánpótlásműhely versenyzői  Keménykezű mesternek tűnik Jim Ward

soMos zoltán soMos zoltán

A váltófutó országos bajnokságon az ARAK 
egységei álltak a legnagyobb számban rajthoz. A 
fehérvári staféták hagyományosan jól szerepel-
nek a megmérettetésen, ezúttal a legtöbb érmet 
nyert szakosztály lett a fehérvári!

A 4x100 és 4x300 méteren sem 
volt jobb a sárga-zöld egyesület 
futóinál. A rövidebb sprintváltó-
ban a lányok és a fiúk is a legjobb 
idővel kerültek a döntőbe. Az ifjú 
hölgyek (Gombolai Nóra, Mohai 
Regina, Szabó Gréta, Gimesi Kata) 
49.69-cel, a fiúk váltója pedig 
(Kovács Bence, Tatai Zalán, Lakatos 
András, Csornai János összetétel-

Megérkezett Fehérvárra az Enthroners új 
amerikai vezetőedzője, Jim Ward. A rendkívül 
tapasztalt és az európai futballberkekben is 
igen nevesnek számító szakember egy plusz 
egy éves szerződést írt alá a Koronázókkal.

A hatvankét éves amerikai vezető- 
edző mintegy harminckilenc évnyi 
edzői pályafutásra tekinthet visz-
sza. 2011-ig high school és egye-
temi szinten dolgozott Texasban, 
szemléletében tehát a klasszikus 
texasi futballiskolát képviseli. Éve-
ken át dolgozott a Texas Football 
Academy-n, majd két egyetemi 
csapatot vezetett, mígnem Európá-
ba tette át székhelyét. 
Két szezonon át vezette Finn-  
országban a Seinäjoki Crocodiles 
csapatát, ahol egy bajnoki bronz- 
és egy ezüstérem volt a mérlege. 
Innen igazolt 2013-ban a svéd-
országi Örebro Black Knights 
csapatához. Irányítása alatt a klub 
először jutott be a svéd Super 
Series döntőjébe. Svédországból 
Csehországba vezetett az útja, a 
prágai Black Panthershez, irányí-
tásával a Párducok mindkétszer 
megnyerték a cseh szuperligát, 
sőt Ward vezetésével egészen az 
elődöntőig meneteltek az oszt-
rák topligában, az AFL-ben is. 
Csehországból aztán Ausztriába 
szerződött, a Carinthian Lions-
hoz került, és innen érkezett az 
Enthronershez. Kedden bemutat-
kozott a csapatnak, hamarosan 
pedig már a felkészülést vezényli a 
First Fielden.
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Fradi után, Eger előtt „Hamarosan összeáll a kép!”

Szombaton Pelczéderék esélyesként fogadják az egri csapatot A szerda esti felkészülési mérkőzésen 89-74-re győzte le az Alba a Kaposvárt 

kaiser taMás néMeth krisztián

Papírforma vereséget szenvedett az Alba Fehér-
vár KC a Ferencváros otthonában, a hétvégén az 
Eger ellen azonban már nyerni kell!

Korán, már a találkozó elején eldőlt, 
hogy a bajnoki címvédő Győr után a 
másik zöld-fehér gárda, a Ferencvá-
ros otthonából is pont nélkül távozik 
az Alba Fehérvár KC. A 30-19-es 
eredmény azt mutatja, hogy a Baj-
nokok Ligájára készülő Fradi nem 
verte „bucira” Deli Rita együttesét, a 
vezetőedző pedig a meccs egyes sza-
kaszaiban mutatott játékkal mind 
védekezésben, mind támadásban 
elégedett volt. 

Alig több mint egy hét múlva kezdődik a kosárlabda- 
bajnokság. Az Alba Fehérvár csak alig több mint két 
hete készül teljes csapattal, ennek ellenére ígéretes a 
felkészülési időszak. 

A hétvégén a Paks ellen már száz pont 
fölé jutott az Alba Fehérvár a Morgen 
Ferdinánd-emléktorna fináléjában, ami 
arra utal, hogy a rendelkezésre álló idő 
rövidsége ellenére lendületbe jött a gépe-
zet. A fehérváriak magabiztosan, kiváló 
egyéni teljesítményekkel 107-89-re győz-
ték le a házigazdákat, de az elődöntőben 
a címvédő Kaposvárt sem kímélték.
„Nagyjából egyben van a csapat és jó a 
hangulat.” – összegezte tapasztalatait 
Dzunics Braniszlav vezetőedző. – „Táma-

ben) 46.28-as idővel a döntőben is 
elsőként ért célba.
Az ifjúsági lányok hatalmas fölény-
nyel, 48.19 másodperccel nyerték a 
bajnoki címet. A csapat a Grubits 
Liliána, Takács Boglárka, Simon 
Viktória, Endrész Klaudia sorrend-
ben futott. A 4x300-as serdülő 
lányok váltója esélyeshez méltóan 
nyert Dobák Panna, Gombolai Nóra, 
Fein Jázmin, Mohai Regina összeállí-
tásban. A fiúknál a befutó versenyző 
döntötte el az aranyérem sorsát: 
Tatai Zalán végül elsőként hozta be 
a Károlyi Somával, Csornai Jánossal, 
Csoba Leventével felálló váltót.
További három ezüst és egy bronzérem 
tette teljessé az ARAK kollekcióját.

Szombaton viszont már egy olyan 
ellenfél érkezik a Köfém Sportcsar-
nokba, amely ellen nemcsak illene, 
hanem hanem kötelező megsze-
rezni a két bajnoki pontot! Az egri 
Eszterházy SC újonc a női kézilabda- 
bajnokságban, és jelenleg pont nélkül 
áll az Alba Fehérvár mögött a  
tabellán. A csupa magyar, zömé-
ben fiatal játékosokat foglalkoztató 
egri csapat eddig az Érdtől és a 
szintén újonc Mosonmagyaróvártól 
otthon, míg az MTK-tól idegenben 
kapott ki. A meccs egyértelmű 
esélyese tehát a fehérvári alakulat, 
de hogy a papírformát sikerül-e két 
pontra váltani, az szombaton  
18 órától derül ki.

dásban több van ebben az Albában, jó külső 
dobóink vannak, viszont védekezésben még 
nem vagyunk azon a szinten, ahol szeret-
nénk. De még van időnk ebben előrelépni. 
Alig több mint két hete edz együtt a teljes 
csapat, ráadásul Filipovics válogatott köte-
lezettségei miatt távol volt. De hamarosan 
összeáll a kép!”
Szerda este a Kaposvár ellen már a 
hatodik felkészülési meccsét játszotta 
a Dzunics-csapat. A paksi tornán múlt 
héten huszonkét ponttal verték a somo-
gyiakat Lóránték, a Gáz utcában tizenöt 
lett a különbség.
A csapat számára szombaton a Rév- 
komárom ellen zárul a felkészülési 
meccsek sora, majd jövő pénteken a 
Pécs elleni hazai derbivel kezdetét veszi 
a bajnokság.
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 9. 22. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kövecses	Petra
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila
11:45	 Paletta	magazin	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Csabai	Réka
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Tihanyi	Tamás

14:10 Honvéd7 – ismétlés  
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendégek:	St.	Martin	és	
Szentmártoni	Norman

15:15 Turisztikai magazin – ismétlés
15:45	 Királyi	napok	–	Rock	

‚n’	Roll	Táncház
16:05	 Királyi	Napok	–	XXIII.	

Nemzetközi	Néptáncfesztivál	
nyitógálája

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Ábrahám	Zoltán

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50 Bazilika 250
	 A	Szent	István-székesegyház	

befejezésének	250	éves	
évfordulója	által	inspirált	
kiállítás	fő	témája	a	
bazilika	barokk	műkincsei,	
melyek	egy	meghatározó	
művészettörténeti	korszak	
szellemiségét	idézik	meg.	

20:30	 Fehérvár	AV19	–	Klagenfurt	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

órakor a Híradó ismétlése

2018. 9. 23. VASárnAp 2018. 9. 24. Hétfő 2018. 9. 25. Kedd 2018. 9. 26. SZerdA 2018. 9. 27. CSüTörTöK 2018. 9. 28. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Ábrahám	Zoltán

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kövecses	Petra
11:40 Turisztikai magazin 

– ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Csabai	Réka
15:15	 Királyi	Napok	–	XXIII.	

Nemzetközi	Néptáncfesztivál	
zárógálája

16:40	 27.	Öreghegyi	mulatság	
17:05	 Stánusz	Ferenc	–	portréfilm	

a Tour de Hongrie 1964-es 
győzteséről	–	ismétlés	

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendégek:	Fröschl	
Ferenc	és	Fröschl	Ferencné

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Fehérvár	AV19	–	Innsbruck	

jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Királyi	Napok	–	Könnyűzenei	
koncertek	a	Zichy	színpadon	
–	Magna	Cum	Laude	és	
Anna	And	The	Barbies	
– vendég:  Kiss Tibi

22:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

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

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

minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Épí-Tech	Magazin	
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendégek:	Fröschl	
Ferenc	és	Fröschl	Ferencné

16:40	 Épí-Tech	Magazin	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kerkay	Rita
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 „Bass	show”	1.	rész	–	
Vörös	Tamás	születésnapi	
koncertje	2015

21:45	 Így	készült	a	Mester	
és Margarita színházi 
előadása	2014

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kerkay	Rita

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

Zoltán.	Vendég:	Boda	
Róbertné	Jenka

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 Gyimesi	csángók	
Patakországból	2016

21:15	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	2016	–	a	Csík	
zenekar	koncertje	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Boda	
Róbertné	Jenka

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

Lajos.	Vendégek:	László	
Klaudia	és	Lázár	Evelin

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 „Bass	show”	2.	rész	–	
Vörös	Tamás	születésnapi	
koncertje	2015

21:40	 Bringafieszta	2015
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Kéklámpások – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	László	
Klaudia	és	Lázár	Evelin

17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Törteli	Zoltán
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 MOL	Vidi	–	Mezőkövesd	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:10	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	
Vendég:	Törteli	Zoltán

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

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

Vendég:	András	Krisztina
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Vershúron	–	gálaműsor	
a	Szent	István	Király	
Múzeum udvarában

21:00	 Stánusz	Ferenc	–	portréfilm	
a Tour de Hongrie 1964-es 
győzteséről	–	ismétlés	

22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:00 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 22. 20:30 Fehérvár AV19 – Klagenfurt jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről


