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Fehérváron koronázták 
meg Szent Istvánt?

Fókuszban a vadhús
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Ingyenes parkolási 
lehetőségek

Kirándulásra csábít 
az indián nyár

Csak nézz fel az égre!
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Új utakonKezdődik az őszi 
rágcsálóirtás

Sávlezárás a Fiskális úton: megéri türelmesnek lenni, hiszen korszerűbb lesz az út és kerékpár-
sávot is kialakítanak

Szabó Petra

A városban az elmúlt időszakban számtalan út, 
járda és parkoló újult meg. A fejlesztéseknek 
azonban nincs vége.

Az elmúlt három évben a városban 
több mint százhetven helyszínen 
történt út-, parkoló-, járda- vagy 
parképítés a Városgondnokság 
útfelújítási programjának köszön-
hetően, mintegy másfél milliárd 
forintból.
Az idei beruházások közül a leg-
jelentősebb a Temesvári utca és a 
Szilvamag felújítása. A Poprádi és 
Homonnay utcában jelenleg köz-
műcsere zajlik, ezután kezdődhet 
az építkezés. A szárazrétiek örömé-
re pedig a Farkasvermi úti járda is 
megújul, és akadálymentesített lesz 
a vasúti átkelő.
Vízivárosban is dolgoznak majd 
a szakemberek: „Nagyon fontos 
munkánk lesz az iskola udvarának 
felújítása. Egy nagyon komoly közös-
ségi tér épül itt. A most nem használt 
iskolaudvart teljes egészében hasznosí-
tani fogjuk. Az eddigi csúnya, kopott, 
aszfaltos burkolatú pályának egy 
részéből parkolót építünk, a másik ré-
széből pedig egy műanyag burkolatos, 
multifunkcionális sportpályát fogunk 
kialakítani.” – mondta el lapunknak 
Bozai István városgondnok.
Városi, kormányzati és uniós 
forrásból is szépültek meg utak a 

A város területén lévő főbb vízfolyások 
és csapadékvíz-elvezető árkok mellett 
rágcsálóirtást végeznek szeptember 
12-től. A figyelmeztető felirattal ellátott 
dobozokban kihelyezett irtószer emberre 
és állatra egyaránt veszélyes lehet. Kérik, 
hogy senki ne nyúljon a dobozokhoz, 
amelyeket egyébként október 12-től 
folyamatosan visszaszednek. 

Csütörtöktől folyamatosan he-
lyezik ki az irtószeres dobozo-
kat a Székesfehérvár területén 
lévő nyílt vízfolyásoknál. A 
figyelmeztető felirattal ellátott 
dobozokban kihelyezett szer 
véralvadásgátló hatóanyagot 
tartalmaz, mely lenyelve és 
gyomron keresztül felszívódva 
emberre és állatra egyaránt ve-
szélyes lehet. A méreg ellensze-
re a Konakion-injekció (K1-
vitamin), melynek beadását 
kizárólag orvos végezheti.
Az irtószeres dobozokat egy 
hónap elteltével, október 12-től 
folyamatosan visszaszedik. 
Addig is arra kérnek minden-
kit, hogy a rágcsálóirtás sikere 
és saját egészségének védel-
me érdekében ne nyúljanak a 
kihelyezett dobozokhoz, és a 
vízfolyások melletti kutyasétál-
tatáskor is legyenek körültekin-
tőek!

(Forrás: ÖKK)

Kerékpársávok és körforgalmak a Móri úton

Téliesítik a főépületet, a tizennyolc házban összesen százkét férőhely lesz

Felsőváros önkormányzati képviselője, Földi Zoltán mellett Cser-Palkovics András polgármes-
ter, Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője és Bozai István városgondnok is részt vettt a hétfő 
délutáni bejáráson

bácSkai GerGely

Velencén, a Székesfehérvári Gyermek- és 
Ifjúsági Táborban tartotta hagyományos 
tanévindító táborát a Székesfehérvári Diák- 
tanács. A programra Fehérvár polgármestere is 
ellátogatott és beszámolt a tábor felújítására 
készített önkormányzati tervekről is.

Cser-Palkovics András elmondta: 
a pénz megvan a beruházásra, kor-
mányzati forrásból finanszírozzák 
a Modern Városok Programjának 
köszönhetően. A tervek is elkészül-
tek, az engedélyek megérkeztek.
Ez tizennyolc lakóegység felújí-
tását plusz egy központi épületet 
jelent. A főépület téliesített lesz, 
tehát nemcsak tavasztól őszig lehet 
majd a tábort használni, hanem 

A néhány hete tartott felsővárosi lakossági fó-
rumon már elhangzott közlekedési fejlesztések 
kapcsán tartottak bejárást hétfő délután a Móri 
úton és környékén. Ez a fejlesztés párhu-
zamosan történne meg azzal a nagy állami 
útfejlesztéssel, mely a 81-es főút négy sávra 
bővítését eredményezi.

Földi Zoltán, Felsőváros önkor-
mányzati képviselője hangsúlyozta, 
hogy a Móri út igen forgalmas, ezért 
fontos, hogy a járdák és az úttest 
is jó minőségű legyen az új kerék-
pársávokkal együtt. Földi Zoltán 
kiemelte, hogy lakossági fórumokon 
és utcafórumokon egyeztetik majd a 
környéken élőkkel a terveket.
Mindkét oldalon lesznek járdák, 
és a vízelvezetés megoldását is 
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városban, többek között a Be-
rényi út, jelentős beruházással, 
körforgalmi csomópontokkal, 
teljes keresztmetszet-átalakítás-
sal. „Ezenkívül a Vásárhelyi útnak 
a legrosszabb szakaszát cseréltük ki 
a nyár folyamán, úgyhogy itt már jó 
körülmények között lehet közlekedni 
a Rádió út és a logisztikai központ 
közötti szakaszon. Kisebb parkolót 
építettünk a Csanády tér mellett, ezzel 
bővítve a parkolók számát a Vízi- 
városban, és átadtuk az Arany János 
utcát.” – emelte ki Nagy Zsolt, a 

városháza Közlekedési Irodájának 
vezetője.
Jelenleg a Fiskális úton zajlik 
munka, mintegy ezernyolcszáz 
méteren. Átépítik az úttestet, 
mindkét oldalon kerékpársávok és 
járdák lesznek kialakítva illetve egy 
csapadékgyűjtőt építenek, ami el-
nyeli majd Öreghegy déli részének 
csapadékvizét.
Kiemelt beruházás a Batthyány 
utcai orvosi rendelő környékének 
felújítása is, jövőre pedig elkezdőd-
het a déli összekötő út építése.

Megújul az ifjúsági tábor
luGoSi balázS tartalmazza a beruházás. A Zichy 

ligetnél kezdődnek a munkálatok, 
melynek részeként körforgalom 
létesülne a bíróságnál és a Szent 
Vendel utcánál, továbbá a Fecske-
part utcát is bekötnék egy körfor-
galommal a Móri útra.
„Ez a fejlesztés párhuzamosan történne 
meg azzal a nagy állami útfejlesztés-
sel, ami a 81-es főút négysávosítását 
jelentené, mely észak-nyugat felől 
továbbhaladást biztosítana az M7-es 
negyedik Fehérvár melletti csomó-
pontjáig. Így nem a várost terhelné 
az út forgalma.” – mondta Cser-Pal-
kovics András polgármester. – „A 
81-es négysávosításával együtt fontos 
célunk, hogy csak azoknak kelljen 
bejönniük autóval a városba, akiknek 
itt van dolguk, a tranzitforgalom pedig 
kerülje el Székesfehérvárt!”

téli táborozásra is lehetőség nyílik. 
A tizennyolc ház összesen százkét 
főt tud majd befogadni, illetve a 
főépületben további negyvenegy 
fő elhelyezésére kerülhet sor, ami 
lehetőséget ad arra, hogy Fehér-
váron ne nőjön fel úgy fiatal, 
hogy ha akar, valamilyen program 
keretében ne járjon a táborban. A 
házak korszerűek és több esetben 
akadálymentesítettek lesznek, saját 
vizesblokkrendszerrel.
Nyolcszázmillió forint áll rendelkezés-
re, mely összeg már a város számláján 
van, a kormány átutalta. Az építkezés 
jövőre kezdődik és várhatóan 2021-re 
fog befejeződni, ami egy kis türelmet 
igényel, hiszen jövő nyáron nem lesz 
lehetőség táborozásra – tájékoztatott 
Cser-Palkovics András.
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Céget nem vezethet, de képviselő lehet?

A bírósági végzés a mai napig érvényben van, miszerint Csabai Béla gazdasági társaságot nem vezethet

rába Henrietta

Szárnyalnának, de kell a hátszél!

2361-en az infrastruktúra-fejlesztés mellett

Szabó MiklóS bence

A Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága a nyilvános iratok 
alapján az ellenzéki összefogás egyik képviselőjelöltjét, Csabai 
Bélát eltiltotta a cégvezetéstől. Megkérdeztük az üggyel kapcso-
latban az érintettet és Márton Rolandot, az ellenzéki összefogás 
polgármesterjelöltjét.

Csabai Bélát, a fehérvári ellenzéki összefogás ön-
kormányzati képviselőjelöltjét a Székesfehérvári 
Törvényszék Cégbíróságának adatai szerint öt 
évre eltiltották attól, hogy gazdasági társaságok 
vezető tisztségviselője legyen. Azután született a 
végzés, hogy a cégbíróság a Csabai Bt. kényszer-
törlését rendelte el. Megkerestük az érintettet és 
Márton Rolandot, az ellenzéki összefogás (DK, 
Jobbik, LMP, Mindenki Magyarországa Mozga-
lom, Momentum, MSZP, Párbeszéd Magyarorszá-
gért Párt) polgármesterjelöltjét, tud-e a cég- 
vezetéstől való eltiltásról, mert felmerül a kérdés, 
hogy ha Csabai Béla céget nem vezethet, akkor 
egy százezres várost hogyan?
Márton Roland arra a kérdésre, hogy tud-e az 
ötéves eltiltásról, így válaszolt: „Nem tudok róla.” 
Majd arra a kérdésre reagálva, hogy ha céget 
nem vezethet Csabai Béla, akkor egy nagyváros 
képviselője hogyan lehet, elmondta: „Csabai Béla 
életútját ismerem, hatalmas vállalkozásokat vezetett 
és az építőiparban pótolhatatlan tapasztalatokkal 
rendelkezik, úgyhogy bízom az ő szakértelmében, az 
öreghegyieket kiválóan fogja képviselni.”
Csabai Béla az előző önkormányzati választá-
son mandátumot szerzett, majd hamarosan 
lemondott róla. A két időpont között született 
a bírósági végzés. Felmerülhet az a kérdés is, 

Infrastrukturális fejlesztések kezdődhetnek 
a börgöndi reptéren – még a Modern Városok 
Programjába foglalt beruházások előtt. Az 
Albatrosz Repülőegyesület petíciót adott át 
a polgármesternek szerdán délután, melyben 
mielőbbi lépések megtételére kérik a várost, 
mint tulajdonost, a reptérfejlesztés ügyében.

A börgöndi repülőtér fejlesztése is 
bekerült a Modern Városok Prog-
ramjába. A fejlesztés előkészületei 
zajlanak, jelenleg az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium készíti 
elő az anyagot, amiről várhatóan 
egy éven belül születhet kormány-
döntés. A reptér állapota azonban 
folyamatosan romlik. Ezért azonnali 
lépésre szánta el magát az egyesület 
– aláírásgyűjtésbe kezdtek: a város 
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Megnyitották az új közösségi teret Csalán

Az új közösségi tér az önkormányzat saját forrásából valósulhatott meg 

GáSPár Péter

A csalai városrészben élők régi vágya volt egy 
olyan fedett közösségi tér, ahol találkozhat-
nak, különböző programokat, rendezvényeket 
szervezhetnek. A tervek megvalósultak, múlt 
héten pénteken pedig egy különleges programmal 
nyitották meg a Csalai Közösségi Teret.

„A csalaiak kérése volt, hogy szeretnének 
egy olyan közösségi teret, ahol össze- 
jöhetnek, rendezvényeket tarthatnak. A 
város ezt meg is valósította. A megnyitó 
alkalmából Kégl György jött el hozzánk 
egy beszélgetésre, akinek alkotásait már 
láthatták az érdeklődők az Öreghegyi 
Közösségi Házban. Szeptembertől már 
működik a nyitott tornatermek program 
is. Legközelebb egy gyerekjátszóházat 
tervezünk népijáték-készítéssel, izgalmas 
foglalkozásokkal.” – mondta el a meg-
nyitón Östör Annamária, a városrész 
önkormányzati képviselője.
A közel húszmillió forintos fejlesz-
tést Székesfehérvár önkormányzata 
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saját forrásból valósította meg. Az 
ingatlant A Szabadművelődés Háza 
üzemelteti és gondoskodik a lakosság 
részére szabadidős programok, kultu-
rális rendezvények szervezéséről.
Az első rendezvényen Kégl György 
életével és munkásságával ismerked-
hettek meg az érdeklődők: Vakler 
Lajos, a Fehérvár Médiacentrum 
szerkesztő-riportere beszélgetett a 
festőművésszel. Kégl György igazi 
világpolgár, hiszen Párizsban szüle-
tett, Londonban járt iskolába, de élt 
Ausztriában és Németországban is. 
Grafikai képzettséget Düsseldorfban 
szerzett, otthona Magyarország. A 
festőművész az arisztokrata Kégl csa-
lád leszármazottja, akiknek Székes-
fehérvár városa is sokat köszönhet. 
Ükapja, Kégl György Fejér vármegyé- 
ben jelentős közéleti szerepet 
játszott, alapítványt hozott létre, így 
épülhetett meg a Szent György Köz-
kórház. Az 1878-ban Csalapusztán 
építtetett kastélyuk még ma is áll.

hogy ha most most megint megválasztják, akkor 
ismét le fog mondani? Erre Márton Roland így 
válaszolt: „Biztos, hogy nem fog lemondani, hiszen 
nem azért jelentkezik képviselőnek, hogy lemondjon. 
Az akkori lemondás a Demokratikus Koalícióban 
történt vezetőváltással függött össze.”
Megkerestük Csabai Bélát, a DK, a Jobbik, az 
LMP, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a 

Momentum, az MSZP és a Párbeszéd Magyar-
országért Párt képviselőjelöltjét, mit mond az 
üggyel kapcsolatban. Csabai Béla értetlenül állt 
kérdésünk előtt, állítása szerint nem tudott ar-
ról, hogy nem vezethet céget: „Tizenvalahány éve 
nyugdíjas vagyok. Úgyhogy nem tudom, mi történt, 
nincs semmilyen cégem. Én úgy tudom, hogy a Csa-
bai Bt. kétezer-valahányban már nem működött.”

támogatását kérik az állami fejlesz-
tések megvalósulásáig. Úgy tűnik, 
a kéréssel tárt kapukat döngetett az 
egyesület.
Cser-Palkovics András polgármester 
a Fehérvár Tv híradójának így nyi-
latkozott: „Látunk erre forrást, hiszen 
az abai önkormányzattól már megvá-
sároltunk egy jelentős, a repülőtérhez 
tartozó területet. Az ehhez kapcsolódó 
forrást az államtól megkapjuk, ennek 
egy részéből ezt a fejlesztést vagy annak 
elindítását lehetne finanszírozni.” 
Egy-két éven belül akár el is készül-
hetnek a beruházással a reptéren, 
aminek becsült értéke 200-300 mil-
lió forint lenne. A fejlesztés később 
részévé válhat a Modern Városok 
Programjába foglalt 14 milliárdos 
beruházásnak is.
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Ismerjék meg a polgármesterjelölteket!

A Fehérvár hetilap következő, szeptember 19-én megjelenő számában Székesfehérvár 
mind a négy polgármesterjelöltje számára azonos helyet biztosítunk, ahol a jelöltek 
bemutatkozhatnak. A polgármesterjelöltek szeptember 17-én, kedden 24 óráig jut-
tathatják el bemutatkozó anyagukat és egy, a jelöltet ábrázoló fényképet a valasz-
tas2019@fmc.hu címre. A bemutatkozó anyag terjedelme nem haladhatja meg a 4300 
leütést (amiben a szóközök is számítanak). A beküldendő álló portrékép felbontása 
minimum 300 dpi lehet. A jelöltek közlésének sorrendjét a szerkesztőség sorsolással 
dönteni el.

Bemutatkozhatnak a képviselőjelöltek is

Következő, azaz szeptember 19-i lapszámunkban bemutatkozási lehetőséget biztosí-
tunk minden egyéni választókerületben induló képviselőjelölt számára is. Maximum 
hat oldalon hatvankét egyéni képviselőjelölt kap azonos helyet, hogy összefoglalja 
programját, céljait. Minden jelölt maximum 700 leütésben (szóközökkel együtt) 
küldheti el bemutatkozó anyagát a jelöltet ábrázoló, minimum 300 dpi felbontású 
fényképpel együtt, amelyet a szöveg mellett 25x30 mm méretben teszünk közzé. A 
jelöltek anyagait a valasztas2019@fmc.hu címre várja szerkesztőségünk legkésőbb 
szeptember 17-én, kedden 24 óráig. A beküldött anyagok közlésének sorrendjét 
választókerületenként a beérkezés határidejét követő napon sorsolással döntjük el.

Kisorsolták a jelöltek sorrendjét
Szabó Petra, neücHel balázS

A polgármesterjelöltek, a városrészi képviselő- 
jelöltek és a nemzetiségi jelöltek esetében 
sorsolással döntötték el, hogy az októberi 
önkormányzati választás során a szavazólapon 
milyen sorrendben szerepeljenek. A polgár-
mesterjelöltek esetében a következőképpen 
alakult a sorrend: Horváth-Tancsa Ágnes, 
Márton Roland, Cser-Palkovics András, Juhász 
László.

Hétfőn 16 óráig volt határidejük 
a jelölteknek az ajánlóívek leadá-
sára. Aki megfelelő mennyiségű 
és érvényes aláírást gyűjtött, a 
bizottság nyilvántartásba vette, 
egyéb esetben kérelmét elutasí-
tották: „Volt olyan jelölőszervezet, 
amelyik az utolsó pillanatban adta 
le az ajánlásokat, így már nem volt 
lehetőségük a hibák kiderülése után 
korrigálni a problémákat, nem tudtak 

A közlekedési problémákat számolná fel

Tóth András, a Szövetségben Fehérvárért Egyesület képviselőjelöltje

Szabó Petra

A belvárosi közlekedési problémák felszámo-
lását tartja legfontosabb célkitűzésének Tóth 
András. A Szövetségben Fehérvárért Egyesület 
1. számú választókerületben indított jelöltje 
szerint ezek a fejlesztések elengedhetetlenek.

A Megyeház utca és a Szent István 
tér jelent kritikus közlekedési 
gócokat a belvárosban Tóth András 
szerint. A Szövetségben Székes- 

A Fidesz szerint megbukott a megyében a Jobbik

Molnár Krisztián szerint a jobbikosok már 
pártjukon kívül keresik a politikai túlélés 
lehetőségeit

látrányi Viktória

Szerdán rendkívüli sajtótájékoztatót 
tartott Molnár Krisztián, a FIDESZ-KDNP 
megyei listavezetője. A politikus úgy 
fogalmazott: megbukott és politikailag 
megszűnt a Jobbik Fejér megyében.

Nem tudta összegyűjteni azt az 
1147 aláírást Fejér megyében 
a Jobbik, ami ahhoz lett volna 
szükséges, hogy a párt megyei 
listát állítson. Bár még a kam-
pányidőszak fele sem telt el, 
de a Jobbik máris elvesztette a 
2019. évi önkormányzati válasz-
tásokat Fejér megyében. „Bár a 
Fejér Megyei Választási Bizottság 
döntése még nem jogerős, de olyan 
sok érvényes aláírás hiányzik a 
küszöbhöz, hogy ez a döntés nem 
fog változni!” – mondta el saj-
tótájékoztatóján Molnár Krisz-
tián. – „A közel 230 ezer megyei 
önkormányzati választáson sza-
vazati joggal rendelkező polgártól 
nem tudott 1147 érvényes aláírást 
összegyűjteni a Jobbik.”
Molnár Krisztián azt is kiemelte, 
hogy az ajánlás lényege, hogy 
komolytalan, tényleges társadal-
mi támogatottsággal nem bíró 
jelöltek, jelölőszervezetek ne 
indulhassanak a választásokon: 
„Immáron hivatalossá vált, hogy 
Fejér megyében a Jobbik, mint 
jelölőszervezet komolytalanná és 
társadalmilag elidegenedetté vált!” 
Molnár Krisztián arra is felhívta 
a figyelmet, hogy menekülnek a 
jobbikos képviselők, és próbál-
nak túlélni: „Nagy önkormányza-

további ajánlásokat szerezni. Mivel 
a határidő lejártát követően már nem 
lehet aláírást gyűjteni, így kénytelenek 
voltunk elutasítani a nyilvántartásba 
vételét néhány nemzetiségi jelöltnek.” 
– mondta el lapunknak Pallos 
Zoltán, a Helyi Választási Bizottság 
elnöke.
Azok, akik nem adták le időben a 
felvett íveket, büntetéssel számol-
hatnak.
Pápai Erzsébet, a Helyi Választási 
Iroda vezetőhelyettese egy újabb 
közelgő határidőre hívta fel a figyel-
met: „A nemzetiségi választópolgárok- 
nak szeptember 27-én 16 óráig van 
lehetőségük arra, hogy még erre a vá-
lasztásra kiterjedően kezdeményezzék 
nemzetiségi választópolgárként való 
nyilvántartásba vételüket a központi 
névjegyzékben.”
Ez egy jogvesztő határidő, tehát 
aki elmulasztja, az már nem tud az 

októberi választáson nemzetiségi-
ként szavazni.

Nyilvántartásba vették a 
kompenzációs listákat

Kedden este is összeült a Helyi 
Választási Bizottság. Két pont volt 
napirenden: a kompenzációs listák 
nyilvántartásba vétele és azok 
sorrendjének sorsolása.
„Azok a jelölőszervezetek, amelyek a 
fehérvári választókerületek több mint 
felében – Fehérváron ez legalább nyolc 
választókerületet jelent – jelölteket 
tudtak állítani, kompenzációs lista 
állítására jogosultak.” – nyilatkozta 
Pallos István, a bizottság elnöke. 
Fehérváron a Fidesz, a DK-Jobbik- 
LMP-Mindenki Magyarországa 
Mozgalom-Momentum-MSZP-Pár-

beszéd alkotta választási szövet-
ség, a VÁLASZ és a Szövetségben 
Fehérvárért Egyesület állított 
kompenzációs listát.
Székesfehérvár huszonegy fős 
testületét a tizennégy választókerü-
let képviselője, a hat kompenzációs 
listáról bekerülő képviselő és a 
polgármester alkotja. „Azok a sza-
vazatok, amelyek nem eredményeznek 
képviselői helyet az egyéni választó- 
kerületekben – az úgynevezett töredék-
szavazatok – az egyes jelölőszerveze-
teknél összeadódnak, és ennek alapján 
a jogszabályban előírt számítási mód-
szerrel a Választási Bizottság osztja 
ki a kompenzációs listáról elnyerhető 
mandátumokat. A kiosztásnál lehet 
szerepe a jelölőszervezetek kisorsolt 
sorrendjének.” – mondta el Pápai 
Erzsébet.

fehérvárért Egyesület képviselő-
jelöltje úgy véli, lenne megoldás a 
problémára. Tóth András lapunk-
nak elmondta, hogy túl sokan par-
kolnak a területen, ez ellehetetleníti 
a gyalogos és az autós közlekedést 
is: „Nagyon egyszerűen rendbe lehetne 
tenni a parkolást. Azokat az utakat, 
ahol bejönnek az autósok a Petőfi 
mozinál, az Ady Endre utca sarkánál, 
le kell sorompózni rendszámfelisme-
rővel!”

toknál, például Dunaújvárosban a 
jobbikos országgyűlési képviselő, 
Pintér Tamás polgármesterként 
indul egy más jelölőszervezet fedő-
neve alatt, Székesfehérváron pedig 
Fazakas Attila városi Jobbik-elnök 
baloldali pártok jelöltjeként indul, 
azaz a korábban Jobbik-színekben 
politizáló vezető tisztségviselők más 
úton kívánnak pozícióba kerülni.” 
– hangsúlyozta a FIDESZ-KDNP 
megyei listavezetője.
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Változások a Grundfosnál

A szivattyúkat gyártó Grundfos székesfehérvári telephelyein közel hétszázötvenen dolgoznak. A munkatársak megtartása fontos a cég számára, 
ezért is döntöttek a vezetők a struktúra átszervezése mellett.

rába Henrietta

A következő évek céljainak elérése érdekében 
új szervezeti struktúrában működik a Grundfos 
Magyarország Gyártó Kft. A négy magyarországi 
gyáregységet augusztustól két igazgató irányítja.

A Grundfos a további növekedést 
tűzte ki célul, melyben fontos 
szerepet kap az egyszerűség, az 
átláthatóság, a hatékonyság, a 
versenyképesség fenntartása. A 
dolgozók megtartása miatt is fontos 
egy olyan szervezet, melyben elérik 
a munkatársakat. Udvar Csaba, a 
székesfehérvári gyáregység új igazga-
tója ezzel indokolta, miért döntöttek 
a szervezeti átalakítás mellett: „Az 
egyszerűbb struktúra ezt segíteni fogja. 
Nagyon fontos, hogy a döntéseket idő-
ben, hatékonyan, gyorsan hozzuk meg, 
és ehhez elengedhetetlen olyan struk-
túrában dolgozni, ahol ennek alapjai 
adottak. Bármilyen változás történik 
az életünkben – a termelésben vagy 
gazdaságilag – a döntésekben tudjunk 
hozzá igazodni.”
Cser-Palkovics András polgármes-
ter elmondta, hogy a szivattyúkat 
készítő cég meghatározó partnere 
a városnak, az önkormányzatnak, 
hiszen a legkorszerűbb technikát 
hozzák beruházások keretében Szé-
kesfehérvárra: „Hiszünk abban, hogy 
kölcsönösség van a város fejlődése és a 
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Már igényelhetők a jövő évi növénycsomagok!Bővülhet a feketehegyi posta

Az erdélyi ihletésű Budai úti panelkert adott otthont a bejelentésnekA városrész lakossága hatezer fő, ennyi embernek kicsi a posta mai helyisége

neücHel balázSkiSS-DáViD renáta

Elindult a pályázat a jövő évi növénycsomagokra, 
amiket a Városgondnokság oszt ki az igénylők kö-
zött. A Virágos Székesfehérvár program keretében 
húszmillió forint áll rendelkezésre, hogy a családi 
házak, panellakások vagy éppen az intézmények 
kertjei virágba borulhassanak 2020-ban is.

Hétfőn délben kisebb tömeg gyűlt 
össze a Budai út hetvennégy és 
hetvenhat közötti kiskert mellett. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter és Bozai István városgondnok 
itt tette hivatalossá: elkezdődött a 
Virágos Székesfehérvár program 
pályázati időszaka. A fehérváriak 
egynyári virágokat és muskátlikat 
tartalmazó válogatást igényelhet-
nek. A növényeket a város ingyen 
adja, csak a kertek gondozását kéri 
cserébe.

A feketehegyi postafejlesztés lehetőségeiről 
számolt be kedden Szigli István önkormányzati 
képviselő és Forgács Zoltán, a Coop Star Zrt. 
műszaki vezetője a Séd utcai postánál. A tervek 
szerint a jelenleg tíz négyzetméter alapterületű 
helyiséget mintegy ötven négyzetméteresre 
bővítenék.

„2007-ben – amikor kétszáznegyven 
postát megszüntettek – sikerült olyan 
helyzetet teremtenünk, hogy a Szamos 
ABC-n belül egy kis helyiséget kap-
tunk és megnyitottunk egy postát. Az 
elmúlt napokban kaptunk a Coop Star 
Zrt.-től egy elvi nyilatkozatot, hogy 
szándékukban áll az áruház felújítá-
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gazdaság között. Akkor tud a gazdaság 
fejlődni, ha minden keretet, körülményt 
biztosítunk, és ez fordítva is igaz. Ha 
a gazdaság növekszik, fejlődik, akkor a 
város is fejlődni fog.”
A vállalat kutatás-fejlesztés területén 
végzett munkája is jelentős a megyé-
ben élők számára. Ezt Simon László, 

a Fejér Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja hangsúlyozta 
beszédében: „Az, hogy egy jól teljesítő 
vállalat működik Székesfehérváron, azt 
is jelenti, hogy a magyar embereknek 
munkát ad, olyan színvonalú munkát, 
amely bárhol a világban megállja a 
helyét. A kormányhivatal az állam 

részéről minden eszközzel próbálja az ő 
tevékenységüket segíteni.”
Az átalakítással a két tatabányai és 
a két székesfehérvári gyáregység 
igazgatása egy-egy vezető alá kerül. 
A székesfehérvári gyár igazgatója au-
gusztustól Udvar Csaba, a tatabányai 
gyáré Szundy Olivér lett.

sának alkalmával valamilyen módon 
a posta bővítésében is közreműködni. 
Szeretnénk a postát közforgalmi térrel, 
nagyobb belső részekkel ellátni, külső 
megközelítéssel, ami az igényeket kielé-
gítené.” – hangsúlyozta Szigli István 
önkormányzati képviselő.
A Coop Star Zrt. nagy területtel 
rendelkezik, az épület melletti rész 
is hozzájuk tartozik, tehát parkoló-
bővítésre is sor kerülhet.
„Természetesen a Postával és az 
önkormányzattal is partnerek leszünk, 
amit tudunk, megteszünk annak 
érdekében, hogy a lehető leghamarabb 
elkészülhessen a fejlesztés.” – emelte 
ki Forgács Zoltán, a Coop Star Zrt. 
műszaki vezetője.

A helyszín nem véletlen, ugyanis a 
fent említett társasház kertje nyerte 
meg idén a Fehérvár Médiacentrum 
által meghirdetett panelkert-szép-
ségversenyt. A bejelentésen a lakó-
közösséget a kert gondozói, Sipos 
Éva és férje, Sipos Jenő képviselte.
A programmal kapcsolatosan 
három fontos változás van. Már 
csak az online leadott pályázatokat 
fogadják el, illetve tavasszal a cso-
magokat új helyszínen, a Selyem 
utcai iparcikkpiac területén vehetik 
át a nyertes pályázók. A harmadik 
újdonság, hogy vadszőlőre is lehet 
pályázni, amivel a hulladéktároló 
ketreceket lehet befuttatni.
A pályázatokat október hatodikáig 
lehet benyújtani. A csomagok rész-
letes leírása és a pályázat feltételei 
a varosgondnoksag.hu oldalon 
olvashatók.
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Fehérváron koronázták meg Szent Istvánt?

Szőllősy Csilla a városfalkutatásokról, a Jókai és a Bástya utcai régészeti feltárásokról számolt be

kurucz tünDe

Esztergomban vagy Fehérváron koronázták 
meg Szent Istvánt? Mikor épült a Nagyboldog-
asszony-bazilika? Miről árulkodnak a város 
területén feltárt tizedik századi sírok? Többek 
között ezekre a kérdésekre kereste a választ 
az „Eleinte Magyarországnak fővárosa lévén” 
című tudományos konferencia, mellyel egy- 
úttal Siklósi Gyulára, a legendás régészp- 
rofesszorra emlékeztek pénteken a Városháza 
Dísztermében.

„Kikandikáltak a leletek”

Petkes Zsolt régész előadásában 
kifejtette, hogy a város 11. század 
előtti történelméről viszonylag 
kevés szó esik, annak ellenére, 
hogy ez a terület már a korai 
Árpád-korban is lakott volt. Erről 
árulkodnak a 19. század végén 
és a 20. században feltárt sírok. 
Ezek közül az első egy véletlen 
folytán került a felszínre 1878-
ban Demkóhegyen, szőlőművelés 
közben. Néhány évvel később, 
1892-ben a demkóhegyi út rézsűjé-
ből gyakorlatilag „kikandikáltak a 
leletek”, amelyek egyértelműen a 
10. századra keltezhetők. Innentől 
kezdve elindultak a kutatások, és 
folyamatosan tárták fel a régészek 
a sírokat, melyek számából arra 
következtettek: temetőt rejt a föld.
„A 20. század elején, az első nagyobb 
ásatás után a város akkori vezetése 
érzékelte a problémát, ezért a Demkó- 
hegy oldalában lévő homokbányát 
száz méterrel arrébb vitették, ahol 
újabb sírokat találtak.” – emelte ki a 
régész.
Később a patak túloldalán, Maros-
hegyen homokbányászat, a Kani-
zsai úton 1915-ben barakképítés, 
a Táci úton 1943-ban üzemásás, a 
Rádiótelepen szintén homok- 
bányászat közben kerültek felszín-
re Árpád-kori temetőrészletek. 
Petkes Zsolt szerint a mai kutatást 
nehezíti, hogy ezek dokumentációi 
meglehetősen hiányosak. Sokszor 
a megváltozott földrajzi viszonyok, 
az azóta kiépült városi úthálózat 
miatt nehéz a helyzetüket beazo-
nosítani, annyi azonban biztos, 
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hogy nagyon közel, egy nagyjából 
két és félszer egy kilométeres kör-
zetben helyezkednek el.
A leletek meglehetősen változa-
tosak. A Kanizsai úti sírokból 
például egyszerű kar- és nyakpere-
cek kerültek elő. A Rádiótelepen 
viszont több olyan sírt is találtak, 
amelyek kétélű kardokat rejtettek.
Hogy ez miért érdekes? A régész 

szerint, ha egy térképre helyezzük 
a Kárpát-medencében talált tizedik 
századi kétélű kardokat, akkor 
jelentős részük Fehérvár térségé-
ben csoportosul. A magyarázat 
valószínűleg a település földrajzi 
elhelyezkedésében rejlik, hiszen 
nyugatról a Sárrét illetve a Bakony, 
északról a Vértes áthatolhatatlan 
erdői, délről a Sárvíz, keletről 
pedig a Velencei-tó átjárhatatlan 
mocsarai vették körbe.
„A római kori úthálózat nagyban 
meghatározta a középkorit. Van egy 
északnyugat-déli irányú út, mely a 
Móri-árkon keresztül fut be a Sárrét 
és a Velencei-tó közötti térségbe, ahol 
a száraz rész meglehetősen összeszű-
kül. Ehhez vegyük hozzá, hogy a Sár-
víz kelet-nyugati irányból nagyjából a 
Úrhida és Gorsium közötti területen 
járható át, tőle északra és délre nem. 
Ha ezt egy térképre helyezzük, akkor 
látjuk, hogy van egy stratégiai pont, 
ahonnan mindkét utat katonailag és 
kereskedelmileg is ellenőrizni lehet, ez 
pedig az úrhidai rév.”
Petkes Zsolt hangsúlyozta, hogy ő 
csak temetőket mutatott, de hogy 
az őseink a tizedik században hol 
laktak és éltek, az már egy másik 
kérdés. A kutató szerint való-
színűleg a mai fehérvári belváros 
területén vagy talán tőle egy picit 
nyugatra.

Esztergom vagy Fehérvár?

Szabados György, a László Gyula 
Kutatóközpont és Archívum, a Sik-
lósi Gyula Várostörténeti Kutató- 
központ és a Szent István Király 
Múzeum munkatársa előadásában 
azt a kérdéskört járta körbe, hol 
koronázták meg Szent Istvánt.
A kutató megjegyezte, hogy a 

történeti források egyedül egy 
késő középkori ferences minorita 
prédikációban említik meg Szent 
István koronázási helyét. Ez pedig 
a fehérvári Nagyboldogasszony- 
bazilika. Ezzel szemben áll  
IV. (Kun) László 1274-es latin ok- 
levele, melyben egyes fordítások 
szerint az szerepel, hogy Esztergom-
ban került István fejére a korona.
„Újra tüzetesen megvizsgálva az 
Esztergomra utaló kései Árpád-kori 
forráshelyet, azt láttuk, hogy az nem 
az esztergomi helyszínt, hanem az 
esztergomi érseki széket említi.” – 
hangsúlyozta Szabados György, 
aki szerint a fehérvári koronázás-
ra utal, hogy a „gyűlölt leányági 
örökös” Orseolo Pétert, majd 
később I. Andrást is itt kenték föl 
uralkodónak. – „Ha Istvánt Eszter-
gomban koronázzák, Orseolo Pétert 
pedig Székesfehérváron, akkor nem 
történhetett volna, hogy I. Andrástól 
kezdve minden király Székesfehérvár-
hoz járul, hanem visszamegy a Szent 
István-i hagyatékhoz, Esztergomba. 
Nyilvánvaló, hogy a székesfehérvári 
helyszínnel Istvánhoz tértek vissza, és 
nem az általuk – teljes joggal – eluta-
sított Orseolo Péterhez.”
Egy másik feltételezés szerint csak 
1018 után lehet a Nagyboldog- 
asszony-bazilikával, mint koronázó- 
templommal számolni, mert a 
szentföldi zarándokút erre haladt, 
és ekkor értek véget a bolgár há-
borúk, melyek hadizsákmányából 
István fel tudta építtetni a temp-
lomot.
Szabados György ezzel kapcsolat-
ban megemlítette, hogy a zarándok- 
út szerinte azért haladt erre, mert 
már volt itt valami. A bazilika a 
magyar nemzet kiemelt templo-
mának számított. Túl fontos volt 

A kutató a bolgár háborúkról meg-
jegyezte: István szövetséget kötött 
II. (Bolgárölő) Bazileiosz bizánci 
császárral. Hogy miért? István 
lánytestvére volt a bolgár trónörö-
kös felesége, akit várandósan 
elbocsátottak a bolgár udvarból. 
István ezt a lépést nem hagyhatta 
szó nélkül. Személyesen vezetett 
hadjáratot Bulgária ellen. 1018-ban 
megbukott az első bolgár állam és 
a Bizánci Birodalom részévé vált.
„A magyar krónikás Kézai Simon sze-
rint a titokzatos keánt – aki jó eséllyel 
a bolgár cárral azonos – legyőzte 
István, és ennek vagyonából nem mu-
lasztotta el gazdagon megajándékozni 
a Boldogságos Szűz fehérvári temp-
lomát, melyet a hagyomány szerint ő 
maga alapított. Ezt a feltevést erősíti 
meg a Képes Krónika, hogy Szent 

Istvánnak, ezért nem létesült itt 
külön egyházmegye: „Szent István 
az aacheni mintát adaptálta. Aachen 
nem tagozódott be az egyházi hie-
rarchiába. A kölni érsek koronázta a 
frank és német királyokat. Fehérváron 
az esztergomi, már amikor éppen be-
töltötte valaki a széket vagy hajlandó 
volt koronázni.”
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Reich Szabina régész a tavalyi évben a Szent István-székesegyházon belül feltárt késő középkori lakóházról tartott előadást
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A Siklósi-féle kirakós

Siklósi Gyula a város múltjának 
kutatását mindig egy olyan puzzle- 
játékhoz hasonlította, melyhez 
minden egyes ásatás, fellelt levéltári 
dokumentumtöredék vagy egy egy-
szerű csatornaépítés is hozzátehet 
egy-egy újabb darabkát. A kép még 
korántsem teljes, de Siklósi Gyula 
számos hiányzó elemről megosztot-
ta feltételezéseit, melyek közül még 
életében, de halála után is többről 
kiderült, hogy tudományosan 
igazolható. A mai bazilika alatti 
régészeti feltárás eredményei vagy 
a minden jel szerint István korában 
épült városfal fagerendás alapo-
zása is bizonyítékul szolgál, jelzi, 
hogy Siklósi Gyula jó úton járt, s 
tudományos követői is számosan 
akadnak a városban: fiatalok, felké-
szültek, lelkesek. Burján Zsigmond 
filmsorozata, különösen Az utolsó 
szó jogán című negyedik rész is 
számos fontos igazságot mond ki a 
város múltjáról és a Siklósi-életmű 
jelentőségéről.
A régészprofesszor munkásságát, 
eredményeit mégis számos kutató 
vitatja, olykor tagadja – tagadva 
egyúttal a város múltját – akkor is, 
ha a tudományos módszerekkel iga-
zolható tények sora Siklósi mellett 
szól. Városunkban is több olyan 
tudósnak mondott ember akad, aki 
inkább a kisujját vágná le, minthogy 
el kelljen ismernie Siklósi Gyula 
igazát. Vajon milyen küldetést 
teljesítenek ők? A Habsburgok és a 
kommunisták egyazon igyekezetét, 
hogy elhazudják, elfeledtessék Szé-
kesfehérvár valós múltját és súlyát, 
ismerjük régóta, tárgyi bizonyítékok 
sora mutatja törekvésük eredmé-
nyeit. De vajon mai követőik kinek 
jelentenek?
Szívesen megnézném azért az 
arcukat, amikor Siklósi Gyula újabb 
és újabb megállapításai nyernek 
tudományos igazolást, és szívesen 
megkérdezném tőlük, hogy meddig 
rontják még az ország első főváro-
sának levegőjét mérgező leheletük-
kel. Ideje átlépnünk a Rubiconon és 
új fejezetet kezdenünk a múltunkról 
szóló tudományos munkában! Úgy, 
ahogy Siklósi Gyula tanította: Felté-
telezzünk, hogy bizonyíthassuk! Ké-
telkedjünk, amíg csak feltételezünk! 
De ha bizonyítottunk, tudja meg az 
egész világ!

Siklósi Gyula, a legendás régészprofesszor
Siklósi Gyula, városunk díszpolgára 1949-ben született Budapesten, 
tanulmányait is ott végezte. Az ELTE BTK-n szerzett diplomát régé-
szet-történelem szakon 1977-ben. Hivatást választott magának, egy 
olyan küldetést, mely városunkba hozta. 1978 óta folytatott kutatásai 
alapján ő volt a középkori Székesfehérvár legjobb ismerője. Nem 
nagyon van olyan része Fehérvárnak, ahol ne dolgozott, ne kutatott 
volna valamilyen formában, legyen az régészeti feltárás, leletmentés, 
falkutatás vagy akár terepre járás. A régészprofesszor 2017-ben hunyt 
el. Utolsó kötete, mely a fehérvári királyi palotával foglalkozik, már 
halála után jelent meg.

Októberben kedd esténként 20 óra 20 perc-
től láthatják majd a tudományos konferencia 
előadásait a Fehérvár Televízióban. 
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István király a bolgár kincsből igen 
meggazdagodva az alapított fehérvári 
bazilikát arany oltárokkal, értékes 
papi ruhákkal gyarapította.”
Szabados György hangsúlyozta 
továbbá: akármikor is járt István 
Bulgáriában, még ha 1018-ban is, 
akkor is a bolgár hadizsákmányból 
a bazilikát nem megalapította, 
hanem megajándékozta. Amiből 
arra következtethetünk, hogy a ba-
zilika alapítása a bolgár hadjáratot 
megelőzi, nem pedig követi.
A kutató szerint a legvalószínűbb, 
hogy István, az államformaváltásra 
készülő nagyfejedelem 997 és 1000 
között aacheni mintára felépítette 
Fehérváron a Nagyboldogasszony- 
bazilikát, ahol 1000-ben királlyá 
koronázták.

A Regia Civitas-dilemma

Kulcsár Mihály régész, a Siklósi 
Gyula Várostörténeti Kutató-
központ igazgatója előadásában 
tovább árnyalta az Esztergom- 
Fehérvár kérdéskört. Az írásos 
történeti források helyett ezúttal 
Szent István saját koronázására 
veretett ezüst denárját vizsgálta.
„Egyes felfogások szerint az érmén 
lévő Regia Civitas, azaz királyi város 

vagy vár felirat a verde helyét jelöli, 
ami a királyi székhely, vagyis az 
ország fővárosa. Több mint három 
évszázada foglalkoztatja a kutatókat, 
hogy ezt konkrét településhez kössék. 
Ez idő alatt felmerült Buda, Eszter-
gom, Székesfehérvár, sőt még Pannon-
halma is, mint lehetséges verőhely. 
A kutatók nagy része végül arra a 
következtetésre jutott, hogy a kifejezés 
Esztergomra utal.” – ismertette a 
régész, majd kifejtette: a magyará-
zatok sokfélék.
Többen hivatkoztak Könyves Kál-
mán egyik törvényére, miszerint az 
ispánoknak a dénáradót Eszter-
gomba kellett beszállítani, amiből 
arra következtettek, hogy a város 

egyfajta pénzügyi központként is 
működött. Nem szabad azt a tényt 
sem figyelmen kívül hagyni, hogy 
az esztergomi érsek feladatai közé 
tartozott a pénzverés ellenőrzése, 
amiért meghatározott mennyiségű 
ezüstöt kapott. Ráadásul a telepü-
léstől nem messze helyezkedett 
el a Kovácsi nevezetű falu, mely a 
feltárások alapján fémművesköz-
pontként működött. Találtak itt a 
kutatók vasverőkövet illetve több 
pénzváltómérleget. Az Esztergom- 
tézist erősíti, hogy Fehérvárnak 
ebben az időszakban már volt neve: 
Alba Civitas, míg Esztergomnak 
nem, így előfordulhat, hogy a Regia 
Civitas kifejezés Esztergomra utal.
Kulcsár Mihály kiemelte: István 
a koronázására egy másik érmét 
is veretett, melynek hátoldalán 
a Stephanus Rex, vagyis István 
király felirat állt. Van olyan törté-
nész, aki szerint az előbbi érmét 
Esztergomban, míg az utóbbit 
Fehérváron verték.
Mások szerint a Regia Civitas 
felirat nem konkrét várost jelöl, 
hanem az ország központi, Esz-
tergom, Buda és Fehérvár közötti 
részét, melyet minden lakos 
könnyedén elérhet. Ezt támasztja 
alá, hogy akkoriban Magyaror-
szágon utazó királyság volt, ami a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy 
mindig az a település számított 
fővárosnak, ahol éppen a király 
tartózkodott.
Egy harmadik feltételezés szerint 
a Regia Civitas nem királyi 
várost, hanem inkább királyi 
államot jelöl. A régész végül 
megjegyezte, hogy csak István – 
és a legújabb kutatások szerint 
Orseolo Péter – veretett Regia 
Civitas feliratú érmét. Az ezután 
következő királyok már a Ma-

gyarországra utaló Pannonia vagy 
Pannonia terra kifejezést használ-
ták a pénzeiken.
„Ha jobban megnézzük a denárokat, 
láthatjuk, hogy a Regia Civitas és 
a Pannonia kifejezés felcserélhető 
egymással, vagyis ugyanazt kell, hogy 
jelentse.”
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Next Stop Művészeti Napok

Pordán Horváth Ferenc építészre emlékeztek Bemutatták a Fehérvár-dalt

A művészeti napok fellépőit és látogatóit Brájer Éva alpolgármester köszöntötte

A Pordán Horváth Ferenc által tervezett épületek kiállták az idők próbáját
A dal szerzője és szövegírója Kremnitzky Géza, a filmet egy fiatal alkotó, Fazakas Bálint ren-
dezte, vágta és animálta

Vakler lajos

Vakler lajos GáSPár Péter

Először rendezett művészeti napokat a Next 
Stop Üzletközpont. A kétnapos találkozón 
izgalmas, tartalmas programokkal várták az 
érdeklődőket.

Színes, látványos programokkal 
várta szeptember első hétvégéjén a 
kultúra iránt érdeklődő látogatóit 
a Next Stop. Az első alkalommal 
szervezett művészeti napok kereté-
ben mintegy harminc Székesfehér-
váron működő művészeti egyesület, 
a székesfehérvári művelődési házak 
valamint művészeti és sportegye-

Az Országzászló téren nyílt meg Pordán Horváth 
Ferenc, városunk első Schmidl Ferenc-díjas 
építészmérnöke, a 20. század második felének 
egyik legjelentősebb székesfehérvári tervező- 
építésze munkásságáról készült szabadtéri 
emlékkiállítás.

A megnyitóünnepségen Lantay 
Attila, Székesfehérvár főépítésze és 
Karsai Béla, a Karsai Holding Zrt. 
elnöke emlékezett Pordán Horváth 
Ferenc munkásságára.
A pályatársak nevében Csutiné 
Schleer Erzsébet építészmérnök 
foglalta össze a kortárs építész tevé-

Elkészült a videoklip a Hungarikum Együttes 
Székesfehérvár-dalához. Az alkotást kedden 
a Városházán mutatták be. A dal szerzője, 
Kremnitzky Géza elmondta, hogy a 2013-ban 
született dal klipjében számos fehérvári zenész 
működött közre.

A Városházán mutatták be kedden 
a Hungarikum együttes Székes- 
fehérvár-dalára készített új klipet, 
ahol az alkotók mellett jelen volt 
Cser-Palkovics András polgármester 
és Brájer Éva alpolgármester is. A 
klipről Kremnitzky Géza elmondta, 
hogy Fehérvárhoz kötődően, de 
kicsit külső szemmel ragadják meg 

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
: S

im
on

 Er
ik

a

Ké
p:

 Fa
za

ka
s B

ál
in

t

sületek mutatkoztak be. Többek 
között az Art Fantasy Kft., a Rock 
Port Musik Hangszerbolt, a Reg-
andina Alkotóműhely, a Tálos Edit 
Alapítvány, a Kondor Kör is foglal-
kozásokkal várta az érdeklődőket, 
míg a Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház munkatársai táncos játékok-
kal csábították a családokat közös 
élményre. A zenekedvelők kipró-
bálhattak különböző hangszereket, 
az ügyes kezűek kerámiatárgyakat 
készíthettek, de iparművészettel, 
képzőművészettel, sőt animációs 
filmkészítéssel is megpróbálkoz-
hattak. 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2019. szeptember 24-én, kedden

ügyfélszolgálatunk zárva tart.

a témát, a cél az volt, hogy aki látja a 
klipet, az el is akarjon jönni a város-
ba. Az alkotásban számos fehérvári 
együttes működik közre, láthatjuk 
többek között az Ars Musica Együt-
test, a Tilinkó Zenekart és Varró 
János népzenészt is.
A Hungarikum magyar népdalo-
kat, vallásos énekeket ad elő, de 
saját szerzeményeket is hallhatunk 
tőlük. Az együttest alkotó duóból 
Kremnitzky Géza gitáron és más 
pengetős hangszereken játszik, 
Mudris Anett pedig énekel és 
furulyán játszik. A város egyedi 
hangulatát megjelenítő Székes- 
fehérvár-daluk 2013-ban született, 
ezt több koncerten is előadták.

kenységét: „Pordán Horváth Ferencre 
érdemes emlékezni, mert nagyon sze-
rény ember volt, és egy kicsit az utókor 
emlékezete is szerény. Ezt szeretnénk 
áttörni! Talán a legfontosabb, amit 
építészetéről mondhatunk, hogy azok 
az épületek, amelyek jellemzőek rá, 
amelyekről köztudott, hogy ő tervezte 
– akár a Brunszvik óvoda, akár a Béke 
téri iskola bővítménye – bármennyire 
is hihetetlen, hatvanéves épületek! 
Hatvan évvel ezelőtt felépíteni valamit 
úgy, hogy ezek két emberöltőnyi idő 
után is modernnek, frissnek, örökér-
vényűnek hassanak, a tehetség és a jó 
ízlés mértékadó, tanulságos példája a 
ma építészei számára is.”
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) rendelet 4. § (2) 
bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán, 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a

• Székesfehérvári Szakképzési Centrumban,  
(8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel. 06 22 514-060), vagy

• az érintett szakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában, 
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.
hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 25. 16.00 óra

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 22 537-119).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. 
(VIII. 19.) rendelet 12. § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia 
Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az 

• az érintett felsőoktatási intézményben, 
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.
szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 25. 16.00 óra 

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egész-
ségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető  
(Tel: 06 22 537-119).

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) rende-
let 18/B § (2) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói  
Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Hallgatói Tanács Pályázati Adatlap besze-
rezhető:

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, 
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az 

• az érintett felsőoktatási intézményben, 
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfeher-
var.hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. szeptember 25. 16.00 óra

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 22 537-119).

 

Harminchét éve volt a baleset

A harminchét éve történt baleset áldozataira emlékeztek Szárazréten. A tragédia a vasúti átjáróban 
történt, 1982. szeptember kilencedikén. A fénysorompó nem működött. A harminchetes busz sofőrje 
hiába látta a Komárom felől érkező vonatot, úgy gondolta, még átér előtte. Ekkor történt a szerencsét-
lenség, melyben  tizenhatan vesztették életüket, köztük nyolc felnőtt és nyolc gyermek.                   Cs. R.
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Megújul a Palotai úti kerékpárút Szelektív hulladékgyűjtés a Fehérvári 
Lecsófőző Vigasságon

cSabai Dorina

Csillagászati tábor, nyomozás a bűnügyi 
laborban – egyebek mellett ezekkel csalo-
gatta a Titkok Háza a gyerekeket nyáron. 
Legutóbb viszont a felnőtteket várta az 
intézmény, a Székesfehérvár Jövőjéért 
Egyesület tagjait.

„Ezen a találkozón a Fehérvár Jövő-
jéért Egyesület tagjainak mutattuk 
be azt az intézményt, ami február el-
sejével kezdte meg működését egy új 
szolgáltató intézményként, ami alap-
vetően a diákok pályaorientációját 
és a műszaki, természettudományi 
területek felé terelgetését hivatott 
betölteni. Működési tapasztalataink-
ról, koncepciónkról, terveinkről tá-

A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát szem 
előtt tartva a Depónia Nonprofit Kft. idén 
már második alkalommal segíti a megfelelő 
hulladékgyűjtést a rendezvényen. A résztvevő 
csapatok számára két darab 120 literes sárga 
szelektívhulladék-gyűjtő zsákot biztosít, 
ezekbe gyűjthetők az elkülönített hulladékok. 

A zsákokat a Fehérvári Lecsófőző 
Vigasság szervezői a résztvevők 
lecsócsomagjába teszik egy rövid 

tájékoztatóval, mely leírja, hogy 
mi az, amit a sárga zsákba lehet 
helyezni. A Depónia kabalája, 
Gyűjti napközben többször is 
körbejár a rendezvényen és meg-
nézi, melyik csapat miként gyűjt. 
Az a csapat, amelyik jól végzi a 
szelektálást, „Ön jól Gyűjti!” mat-
ricát kap. A látogatás alkalmával 
a résztvevők beszélgethetnek, 
feltehetik kérdéseiket a szelek-
tív gyűjtésről, Gyűjti és csapata 
szívesen válaszol.

Gyűjti és csapata a Lecsófőző Vigasságon is jelen lesz

Együttműködés Székesfehérvár jövőjéért
HaGyánek anDrea

Bejárást tartottak a Palotai úton, ahol 
hamarosan megújul a járda: a gyalo-
gos- és kerékpárút taktilis burkolattal 
lesz kettéválasztva, és az új burkola-
tokon a kerékpárút már kétirányú lesz 
mindkét oldalon. A jelenlegi, kilenc-
venes években kialakított megoldás 
balesetveszélyes, és már nem felel meg 
a hatályos szabványoknak. Viza Attila, 
Palotaváros északi részének képviselője 
elmondta, hogy a város önkormány-
zata tizennyolc kilométer kerékpárút 
létesítését vállalta uniós támogatásból, 
a Palotai úti szakasz is részben ennek 
keretében újulhat meg.                      G. P. Fo
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jékoztattuk a társaságot.” – mondta 
Domokos Tamás, az Echo Zrt. 
vezérigazgatója.
Cser-Palkovics András, az egye-
sület elnöke így fogalmazott: „A 
Titkok Háza egy olyan 21. századi 
hely, ahol a természettudományokat, 
a digitalizációt, az ebből fakadó ki-
hívásokat, a tudást úgy lehet átadni, 
hogy az érdeklődő fiatal ráébredhet: 
ez az a hely, amire vágyik. Az itt 
szerzett élményalapú tudás ugyanis 
nemcsak fontos, de érdekes is!”
Domokos Tamás, Borján Péter 
és Jancsó Tamás, az intézmény 
vezetői megtartották évindító 
előadásukat, az egyesület pedig 
bemutatta legújabb tagját,  
Lehrner Lórántot.
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Mulatsággal indult az ősz Egy hétvége a börgöndiekkel

Szedreskert polgárait színvonalas kulturális programokkal várták a szervezők. Fellépett Karda 
Bea, Bokányi Zsolt és Grasics Anita, Váradi Eszter Sára és Keller János, a napot pedig Bakacsi 
Béla táncestje zárta.

„A Börgöndi Mulatságokat 
tíz évvel ezelőtt indítottuk 
el egészen más körülmé-
nyek között, a helyiek nagy 
lelkesedésével. Érdemes meg-
néznünk, hogy mára milyenné 
vált a közösségi terünk! Ide 
rosszabb időben is kijöhet-
nek a helyiek, sőt már ott 
tartunk, hogy Székesfehér-
várról is gyakran jelentkeznek 
közösségi programot tartani.” 
– emelte ki ünnepi köszöntő-
jében Dienesné Fluck Györgyi 
önkormányzati képviselő.

A közösségi rendezvény nemcsak a felnőtteknek volt élmény

A táncos, zenés, vidám hangulatú programokon kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhattak
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Vakler lajosVakler lajos

A városrész lakói és vendégeik idén is nagyszabású főzőversenyen mutathatták be tudásukat. Már 
tizedszer  rendezték meg a Börgöndi Mulatságokat. A találkozót a Börgöndpusztáért Érdekvédelmi 
Egyesület szervezte meg az újjávarázsolt Szent Anna-kápolna melletti téren.

A szedreskertiek is elbúcsúztatták a nyarat. Szigli István és Kovács Béla Sándor önkormányzati 
képviselők hetedik alkalommal szervezték meg a késő estig tartó mulatságot a Palotai úton.
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Csak nézz fel az égre!

... és ha minden jól alakul, ilyen szépen repül a felhők közéMinden álom a földről indul...

Ha kissé hunyorítva nézzük, kortárs festmény is lehetne, ez viszont nem más, mint egy helikop-
ter és két ereszkedő ejtőernyős

Mint egy Harley-Davidson légi változata

A Gripen felett látható fény nem más, mint egy hőcsapda, amit azért lőnek ki, hogy a másik 
vadászgép hőérzékelőjét megtévesszék – ezt is megtudhatta a Gripen-bemutató közönsége

Ilyen repülőgép-arzenált ritkán látni egy helyen, talán csak 
évente egyszer, BörgöndönSok ezer embert vonzottak a látványos légibemutatók

láSzló-takácS kriSztina

A borús idő ellenére ezrek látogattak ki Börgöndre, és idén sem csalódtak a légiparádéban. Az 
egész napos program immár huszonnegyedszerre lett az év legkiemelkedőbb repülős eseménye. 
Az idén harmincéves Albatrosz Repülőegyesület remek kikapcsolódást szervezett a családoknak, 
olyat, amelyről még hetek múlva is hallgathatjuk a kisgyermekek élménybeszámolóit.
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Böndörödő és Pokolgép
Programok szeptember 13-tól 22-ig

Szabó Petra

Látogatható kiállítások

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

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

Megújult a székesfehérvári Praktiker! 
Teljesen átépült áruházunk (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.), 

ezt Önnek is látnia kell! 

Nagy örömmel tölt el minket az átalakulás, hiszen ez vevőinknek jobb 
vásárlási élményt, dolgozóinknak pedig egy szebb munkakörnyezetet jelent. 
Több osztályunkon bővült a választék, melynek köszönhetően biztosítani 
tudjuk a hatalmas kínálatot kedves vásárlóink számára.

2019.09.21-én 10 és 16 óra között egy roadshow-val is készülünk az 
idelátogatóknak, mely során a felnőtteket tippekkel, érdekes előadásokkal, 
a gyerekeket pedig játékos, kreatív foglalkozásokkal várjuk.

Részletek: www.praktiker.hu/szekesfehervarnyeremenyjatek 
www.praktiker.hu/roadshow-tajekoztatas

Szeptember 13.
Termelői kóstoltató és vásár
10 óra, Városház tér
Kirakodóvásáron mutatják be a nem-
zeti agrárkamarai tagok által készített 
termékeket.

Szeptember 14.

XII. Maroshegyi Böndörödő
8 óra, Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház
Színes programkínálattal, kon-
certekkel, csikósbemutatóval, 
néptánc- és íjászbemutatóval, 
gyermekprogramokkal, főzőver-
sennyel, borlopóversennyel, po-
gácsasütő versennyel, dekoráció-
készítő versennyel, büfével várják 
a családokat, baráti, munka- 
helyi társaságokat. Este fellép az 
LGT-emlékzenekar Karácsony 
Jánossal.

VII. Öreghegyi egészségnap
9 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A szűrővizsgálatok és állapotfelméré-
sek mellett gyógytorna-bemutatóval 
és gyakorlási lehetőséggel, jógával 
valamint a tavaly átadott közösségi 
kemencében készített egészséges 
ételekkel is várják az érdeklődőket. 
A szűréseken és a programokon való 
részvétel díjtalan. Az Öreg- 
hegyi Nyugdíjasklub tagjai kemencés 
finomságokkal is készülnek.

Mini lecsófesztivál
10 óra, Feketehegy-szárazréti Közös-
ségi Központ
Az alapanyagokat a szervezők 
biztosítják. Az első három helyezett 
díjat kap. 13 órától fellép az ArTons 
zenekar.

Matricagyűjtő album készítése
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás.

Re-kreatív kuckó
15 óra, Művészetek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és 
szüleiknek. Tanévkezdéshez ceruza- 
dísz készítése, kulcstartó varrása 
filcből.

Csurka Eszter kiállítása
15 óra, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
Csurka Eszter festőművész kiállításá-
nak megnyitója, az Ars Sacra Feszti-
vál székesfehérvári eseménye. Spányi 
Antal megyés püspök köszöntője 
után felolvas Lábodi Ádám színmű-
vész. A kiállítást megnyitja Rocken-
bauer Zoltán művészettörténész.

Kapcsolódások – Relations
Pelikán Galéria
Csizik Balázs vizuális alkotó- 
művész tárlata. Megtekinthető 
szeptember 20-ig.

Pordán H. Ferenc-emlékkiálltás
Országzászló tér
A 20. század második felének 
egyik legjelentősebb székes- 
fehérvári tervezőépítésze volt 
Pordán H. Ferenc. Nevéhez 
fűződik a Technika Háza, a 
Vár körúti Brunszvik Óvoda,  a 
Budapest Bank Országzászló téri 
épülete is. A kiállítás megtekint-
hető szeptember 21-ig.

A Kodály iskola képzőművészeti 
kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, 
keddtől vasárnapig 10 és 18 óra 
között.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – 
átrendezett állandó kiállítás. 
Megtekinthető szeptember 22-ig, 
keddtől vasárnapig 10-től 18 
óráig.

A magyar mese- és mondavilág 
paverpolba álmodva
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai utcai Tagkönyvtára
Megtekinthető szeptember 28-ig 
a könyvtár nyitvatartási idejé-
ben.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az 
a babapatika, mely egy nagymúl-
tú vajdahunyadi gyógyszertár 
modelljeként készülhetett a  
19-20. század fordulóján, és ame-
lyet a múzeum tavaly vásárolt 
meg gyűjteménye számára. Ez a 
játék, ahogyan a kuriózumnak 
számító eredeti patikaberende-
zés is, arról vall a mai kor embe-
rének, milyen is volt a régi idők 
patikája. A kiállítás megtekint-
hető szeptember 31-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

Hősök, szentek, hódítók – IV. 
Béla élete és uralkodása
Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épülete
A tárlat végigkíséri a látogatókat 
a király életén, megjelenítve 
uralkodásának és életútjának 
legmeghatározóbb és legemble-
matikusabb pillanatait. Meg- 
tekinthető december 31-ig.

Pokolgép-koncert
20 óra, Fezen Klub

Boka Boogie Band
21 óra, Ikon Club

Szeptember 15.
Szedd a lábad az oviért!
8 óra, Bregyó közi Regionális Atléti-
kai Központ
Jótékonysági futás. Az ovi- és a suli-
futamok távja 600 méter. A nagyobb 
távok a Bregyó központon kívül, köz-
úton haladnak. Minden jótékony futó 
befutóérmet kap a célban. A legtöbb 
versenyzőt nevező intézmény aján-
dékban részesül. További információ: 
jotekonyfuto@gmail.com.

Az öreg halász és a nagyravágyó felesége
11 óra, Igéző
Az Ákom Bákom Bábcsoport előadása.

Kertmozi
19.30, Toldi utca
Szeptember 15-én este fél nyolckor 
kezdődik a szabadtéri vetítés a Barát-

ság mozi új vetítővásznára új mozi- 
géppel és hangtechnikával. A film 
címe: Jó srácok. A nézők készüljenek 
saját székkel, takaróval. Tizenkette-
dik alkalommal rendezik meg idén a 
Toldi utcai napot. Nem maradnak el 
a hagyományos programok sem, lesz 
közös főzés is, melyhez már várják a 
csatlakozók felajánlásait.

Szeptember 16.
Varázstorna
10 óra, Pagony könyvesbolt
Dalos-mondókás-mozgásos baba-mama 
foglalkozás. Bejelentkezés: 20 470 
4713.

Emlékkiállítás Nagy Gáspár költő 
tiszteletére
13 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Olvasóterme
Megnyitja Polák István nyugalmazott 
könyvtáros-magyartanár.

Mesegeográfia
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
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XV. Fehérvári Lecsófőző 
Vigasság

Szeptember 21., szombat
Főzőterület: Dózsa György u., Zichy 
liget bíróság előtti útszakasza, III. 
Béla király tér, Móri út Szent
Vendel utcáig tartó szakasza. Regiszt-
ráció a Zichy ligetben, a zenepavilon 
mellett. Zsűrizés a III. Béla király 
téren, a bank előtt. Színpad a Zichy 
ligetben.

Információk a főzőknek
6.30: Kapunyitás
8.30-ig: Autóval történő behajtás
9 óráig: Főzőterület elhagyása a 
járművekkel
6.30–10.30: Regisztrációs csomag és 
kenyér átvétele
6.30–10.30: Regisztráció zsűrizésre
9 óra–15 óra: Főzőverseny
12 óra–15 óra: Zsűrizés
16 óra: Eredményhirdetés, díjátadó
18.30-19.30: Autóval történő behajtás 
a kipakoláshoz
20 óráig: Főzőterület elhagyása 
járművekkel
20.30-ig: Főzőterület elhagyása 
gyalog
21 óra: Zárás

Színpadi programok a Zichy ligetben
10 óra: Felicita KTSE
10.30: Free Spirit Dance Stúdió
11 óra: Főnix Rock and Roll SE
12.30: A városi nyugdíjasklubok sport-
vetélkedőjének ünnepélyes díjátadója
14 óra: Masni és Pocó – Mihályi Réka 
gyermekkoncertje
15.15: Oláh Gergő
16 óra: Eredményhirdetés, díjátadó
17.30: Krokodill Duó
9–16 óra: A főzőterületen zenél a 
Bordó Sárkány Régizene Rend, a 
Brassdance együttes, a Brass&Roll, 
a Dynamite Dudes, a Hollóének 
Hungarica Régizene-együttes és a 
Huckleberry Guys

Európai Mobilitási Hét

szeptember 16-22.
Ezen a héten megmozdul a város! 
Óvodásoknak, kisiskolásoknak 
kismotoros és kerékpáros felvo-
nulást, az idősebbeknek túrákat, a 
fiataloknak vetélkedőket szervez-
nek, hogy az egészséges élet-
módra, az alternatív közlekedési 
eszközökre hívják fel a figyelmet. 
A rendezvénysorozatban szerepel 
többek között iskolásoknak szóló, 
túravezetéssel egybekötött termé-
szetjárás, indulnak kerékpártúrák 
és lesz városjáró családi játék is. 
Az Európai Mobilitási Hét fontos 
napja az autómentes nap szep-
tember 22-én. Részletes program: 
fehervariprogram.hu/europai- 
mobilitasi-het-2019/

A Barátság mozi műsora

GIPSZKARTON

SZIGETELŐANYAG

ÁSVÁNYGYAPOTOK 

EPS, XPS

BELTÉRI AJTÓK

GIPSZ PARTNER

gipszpartnerkft@gmail.com

Szeptember 13.
17 óra: Apokalipszis most – A végső 
vágás
20 óra: Raoul Taburin

Szeptember 14.
10 óra: Angry Birds 2. – A film
16 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
17.30: Aki bújt
19 óra: Volt egyszer egy Hollywood

Szeptember 16.
18 óra: A tűzön át
20 óra: Velence vár

Szeptember 17.
18 óra: A művészet templomai – Tinto-
retto: egy lázadó Velencében
19.45: Az amerikai birodalom bukása

Szeptember 18.
18 óra: Csajos est, film: Esküvő a 
topon

Szeptember 19.
18 óra: Folyékony arany
19.30: Volt egyszer egy ... Hollywood

Szeptember 20.
18 óra: Downton Abbey
20 óra: Esküvő a topon

Szeptember 21.
10 óra: Kópé
16 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
18 óra: Aki bújt
19.30: Volt egyszer egy ... Hollywood

Csóka Judit meseterapeuta vezetésé-
vel a török mesék világába utazhat-
nak a gyerkőcök.

Szeptember 17.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Levendulás illatzsákok készítése 
háromféle technikával A foglalkozást 
vezeti: Richterné Márai Teri.

Így tedd rá!
16.30, Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
Játékos, táncos foglalkozás a 3-7 éves 
korosztály számára. Foglalkozás- 
vezető: Szilvási-Grund Helga (20 667 
5775). Váltócipő szükséges!

Játékszalon
16.30, Hetedhét Játékmúzeum
Tudomány könnyedén, egy csésze 
tea mellett! Az előadás azt vizsgálja, 
hogy a 19. század második felének 
fényképészeti ábrázolásai hogyan 
változnak meg a századfordulón 
kibontakozó amatőr fényképésze-
ti mozgalom hatására. A valódi 
amatőrök személyes jellegű képei 
visszahatottak az amatőrnek nevezett 
professzionális fényképészek mun-
káira, akik kiállításokon mutatták 
be műveiket. Előadó: Farkas Zsuzsa, 
a Magyar Nemzeti Galéria fotótörté-
nésze Az előadás címe: A gyermek a 
gép előtt – a gyerekek fényképezése 
1840-1940 között.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Gazda József erdélyi író, szocio- 
gráfus, tanár, művelődésszervező 
Bujdosók című, a trianoni évforduló-
ra írt könyvének bemutatója.

Szeptember 19.
Népi játszóház
14 óra, Művészetek Háza
Az érdeklődők a vesszőfonással 
ismerkedhetnek meg.

Fodor Rajmund az Aranybulla 
Könyvtárban
16.30, Aranybulla Könyvtár Alapít-
vány olvasóterme
A Gedővári Imre Olimpiai Baráti Kör 
vendége Fodor Rajmund kétszeres 
olimpiai bajnok, világ- és Európa- 
bajnok vízilabdázó. Beszélgetőtárs: 
Róth Tamás fotóriporter.

Festménykiállítás
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Karkóné Lukácsy Marianna és Bak 
Mária A természet csodái című 
kiállításának megnyitója. Megnyitja: 
Simon M. Veronika festőművész.

Boribon
17 óra, Fehérvári Civilközpont
A Nefelejcs Bábszínház előadása 
Marék Veronika meséi alapján.

Lázár tesók, Diabolus In Musica
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Szeptember 20.
Hogyan értsük félre a nőket?
20 óra, Fejér Megyei Művelődési 
Központ
Csányi Sándor színházi estje.

Szeptember 21.
Összhangban
19 óra, Jézus Szíve templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus 
koncertje. Vendég: a Musica Aurea 
Vegyeskar. Vezényel Béres Gábor és 
Zemlényi Katica.

Szeptember 22.
Családi nap és focitorna
10 óra, Túrózsáki úti szabadidő- 
központ
A programon kispályás villám- 
tornára invitálják a városrész 
lakóit 5+1-es csapatfelállásban. 
Jelentkezni Karakó Katalinnál 
lehet a 30 617 3292-es telefonszá-
mon és a foci.szfv.kupa@gmail.
com e-mail-címen a csapatnév 
megadásával. A rendezvényre 
nemcsak a focistákat várják, 
hanem családjaikat is arcfestés-
sel, népi játszóházzal, bohóccal 
és kézműves foglalkozásokkal. A 
rendezvény ingyenes, de helyszíni 
regisztrációhoz kötött.
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Vakler lajos

Kelemen István színpadi ecsetvonásai

Kelemen István a rangos elismeréssel

A Jó embert keresünk című darabban a férjet alakította Kelemen István

Juhász Illéssel a Kafka a tengerparton című darabban

Szent István ünnepén Áder János köztársasági 
elnök megbízásából Rétvári Bence államtitkár 
az ország fejlődésének elősegítésében, a haza 
érdekeinek előmozdításában és az egyete-
mes emberi értékek gyarapításában végzett 
tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adta 
át Kelemen Istvánnak, a Vörösmarty Színház 
színművészének.

Budapesten születtél, édesapád tanár 
volt, édesanyád könyvelő, és
nekem úgy tűnik, hogy amikor pályát 
választottál, messze volt a mai éned, 
hiszen a Fáy András Közlekedési Szak-
középiskolába jártál.
Még ennél is messzebb voltam: 
nagyon szerettem volna or-
vos lenni, a műszaki dolgok is 
érdekeltek, és tulajdonképpen 
mindkettőtől megóvott a mate-
matika. Szoktam mondani, hogy 
kétszer műtöttek matematikából, 
és mind a kétszer ottmaradtam 
a műtőasztalon. Örülök, hogy 
édesanyámat említetted, mert 
keresztanyámnak, édesanyámnak 
és nekem bérletünk volt a Madách 
Színházba és az Operába, és a 
színház iránti érdeklődésemet ez 
alapozta meg.
Az általános iskolás színjátszócsoport 
is közrejátszott ebben?
Hűvösvölgyi Katalin, Hűvösvölgyi 
Ildikó testvére vezette a színjátszó- 
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kört a Csaba utcai Általános Iskolá-
ban, onnan indultam el.
Egy beszélgetésben elmondtad, hogy az 
autószerelő szakma nagyon érdekelt, 
amit a középiskolában magasabb szin-
ten is meg lehetett tanulni. Tehát így 
megvolt a kettősség.
Sőt a hármasság, merthogy én egy 
harmadik generációs autószerelő 
vagyok, a nagyapámé volt az első 
Fiat-szerviz Magyarországon, amíg 
el nem vették, majd édesapám 
is ezzel foglalkozott, és emellett 
tanított.
Végül jelentkeztél a Színművésze-
ti Főiskolára, és bár elsőre nem 
vettek fel, a Nemzeti Stúdiójában 

csak-csak kiderül, hogy egy fiatal 
tehetséges-e.
Sokat köszönhetek a stúdiónak, 
Bodnár Sándornak, aki nagyon 
komoly órákat tartott és sokat fog-
lalkozott velünk. Az egy olyan év 
volt a főiskolai felkészülésre, ami 
nagyon hasznos volt. A főiskola 
után nagyon sok munka adódott. 
Volt jó minőségű szinkron, rádióz-
hattunk, én például viszonylag 
sok rádiójátékot csináltam, ahol 
sokféleképpen kellett, lehetett meg-
nyilvánulni, annál is inkább, hiszen 
a rádiós műfaj egydimenziós. És 
azért is volt fontos, mert nagyszerű 
beszédalapokat kapott az ember. 
Szoktam mondani – mert tanítok 
beszédtechnikát – hogy kétfajta 
színész van, az egyik nem örökölt 
csodálatos rezonátorokat és nagyon 
jó hangszert, de amikor megszólal, 
kiderül, hogy szinte nem is kell 
gyakorolnia, a másik pedig kevés-
bé tehetséges ilyen értelemben és 
sokat kell gyakorolnia.
Negyedéves voltál, és egy baleseted 
után Benedek Miklóstól kaptad meg 
azt a szerepet – Az utazás a koponyám 
körül című darabban – amire mindenki 
vágyik.
Nem tudtuk, én magam sem 
tudtam, hogy milyen állapotban 
leszek. Hiszen mégiscsak nyolc-
van gépelt oldal volt ez a szerep. 
Miklós azt mondta, hogy kezdjük 
el és majd meglátjuk, hogy bírunk 

egymással. Három és fél hónapos 
munka után mutattuk be a főisko-
lán. Történhet bármi az életemben, 
a legnagyobb ecsetvonás ez a darab!
Nagyon sok mindent meghatároz, hogy 
a próbaidejét ki melyik színházban 
tölti. Te egy legendás időszakban a 
Madách Színházban kezdtél, majd 
utána lehúztál ott tizenöt évet. Biztos 
vagyok benne, hogy az akkori Madách 
Színházban nem lehetett a komfort- 
zóna uralma alá kerülni.
Nem bizony! Nagyon nehéz lenne 
felsorolni, kik játszottak akkor a 
Madáchban, de a szakma krémje 
volt ott. A főiskolai beszédtanárom 
például Avar István volt, akivel a 

Stuart Máriában játszottam együtt. 
Az a Madách Színház egy csoda 
volt, nagyon sok rendkívül művelt 
és érzékeny emberrel, akik tudtak 
nagyon modern módon játszani, 
amikor lehetőségük nyílt rá, és 
Kerényi Imre igazgatósága alatt ez 
az időszak el is jött.
Azt a színházat nem lehetett szenve-
dély nélkül megközelíteni?
Hát nem! Azért azt tudni kell, hogy 
a kritikákban kaptunk hideget- 

meleget. A kilencvenes években 
már megjelent a musical is egy-egy 
formában. A Hegedűs a háztetőn 
című darabban volt szerencsém 
nekem is szerepelni, és több mint 
kétszáz előadást játszani, de azért 
prózai színházként azt mondták, 
hogy ez egy polgári színház. Tehát 
egy polgári színházban tölthettem 
el tizenöt évet.
Történt, hogy az út, ami Gárdonyból 
mindig Budapestre vezetett, megfor-
dult, és idehozott Fehérvárra.
2010-ben érkeztem ide. Vasvári 
Csaba és Szűcs Gábor szerződtet-
tek le, akiknek ezt ma is nagyon 
köszönöm.
Ez lett a második otthonod, hiszen az 
első mindig is Gárdony volt. A házad, 
a nagyapád háza, amely nyaraló volt 
valamikor. 
A nagyapámat Preisz Kálmánnak 
hívták és filmgyári hangmérnök 
volt. Az első házikó 1965-ben egy 
operettfilm busza volt. Színes, egy 
méterszer egy méteres betétek voltak 
benne, és forgatás után került a gár-
donyi telekre. Tíz évig szolgált, majd 
egy kis faház épült, végül 2000-ben 
az a kőház, amiben most lakunk.
Mi volt az első pillanat Fehérváron, 
amit sikerként könyveltél el?
Az első ilyen darab a Mágnás Mis-
ka volt, amit nagyon szerettünk! 
Pixit és Mixit játszottuk benne 
Tűzkő Sanyival.
Mi minden változott a megérkezésed 
óta? Hogy épült a színészi pályád?
Lépésről lépésre. Horváth Csabával 
például Az ember tragédiájában 
dolgoztam először. Ő egy alap- 
vetően mozgásra épülő színházat 
képzelt el, és nagyon komoly fel- 
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Perelj, Uram! – Valkay Geyza szerepében

A Pletykákban Welch rendőr őrmesterként

készültség kellett ahhoz, hogy 
annak meg tudjak felelni.

Van két csodálatos gyermeked, 
Csanád és Berta Anna, és ott van a 

feleséged, aki egy református óvodát 
vezet. Csodálatos kezdeményezéseket 
indítottatok el: például a Zsongó Bárka 
Egyesületre gondolok.
Ez egy református közösség Oláh 
László és Karl Melinda vezetésével, 

rengeteg programmal. Megépült 
a Református Közösségi Ház, és 
nemsokára lesz új, önálló Reformá-
tus Óvoda is.
Ezek a programok segítenek abban, 
hogy a színházon túl is teljes életet 
élj?
Nagyon fontos, hogy egy nagy-
szerű közösséghez csatlakoztunk. 
Boldogok vagyunk, hogy Gár-
donyban megtaláltuk azt a húsz 
családot, akikkel egyet gondo-
lunk.

Azok közé tartozol, akik nemcsak szí-
nészként vannak jelen Székesfehérvár 
kulturális életében.
Elértem azt a kort, amikor fontos 
lett számomra, hogy átadjam, amit 
megtanultam.

Augusztus huszadikán, Szent István 
ünnepén átvehetted a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést.
Megtisztel és megerősít az elisme-
rés. Az járt a fejemben, hogy egyszer 
a Markos-Nádas duó is átvehetett 
egy rangos díjat, aztán amikor Mar-
kos György hazament és örömmel 
újságolta édesapjának, Alfonzónak, 
ő csak annyit kérdezett: és a hatos 
villamos jár még? Tehát még egyszer 
köszönöm, mert valóban megerősít, 
de a fontos: a hétfő.
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Az ingyenes növénycsomagokra
2019. szeptember 09-től – október 06-ig

 lehet pályázni.

Jelentkezés: www.varosgondnoksag.hu

Székesfehérvár
legyen a legvirágosabb  város! 

Jelentkezzen Ön is, hogy

Már 10. éve támogatja Székesfehérvár Önkormányzata és
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. a lakosság virágosítási

törekvéseit a növénytelepítési pályázattal.
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koVácS SzilVia

Fókuszban a vadhús

Solymászbemutató is színesítette a programot

A vadászkutyák a legfegyelmezettebb, legokosabb állatok, a gyerekek is megismerkedhettek velük a fesztiválon

A vadgasztronómiai fesztivál keretében tartották meg az idei Megyekorzót, melynek célja, 
hogy nemzeti értékeinkre irányítsa a figyelmet. A rendezvényen átadták a legszebb stand-
nak járó díjat is. Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke valamint Tessely Zoltán és 
Törő Gábor országgyűlési képviselők döntése alapján idén a Csuda Cserép Fazekasműhelyé 
lett a legtetszetősebb kiállítóhely. A megye számos településéről érkeztek őstermelők, 
kézművesek az arborétumba portékáikkal, hogy aztán a vásárlók hírét vigyék a legjobb 
megyei termékeknek.

A vadhús népszerűsítéséé volt a főszerep a Pákozd-sukorói Arborétumban szombaton, ahol 
Országos Vadásznapot és Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivált valamint Megyekorzót rendeztek. 
Rotyogó bográcsok, kiállítások és trófeabemutató is várta az érdeklődőket. A program célja az 
erdész-vadász-civil kapcsolatok erősítése, a vadhús fogyasztásának ösztönzése volt.  A főző- 
versenyen résztvevő hetven csapat azt mutatta meg, hogy nemcsak a konyhában lehet finom-
ságokat tenni az asztalra, de szabad tűzön, a természetben is finom és egészséges ínyencségek 
készülhetnek a legkülönfélébb módon.
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Székesfehérvár,
Virág Benedek u. 9.

Tel.: 22/330-900
06-20/9540-218

Nyitva:
h-p.: 8.00-16.30

SZEREZZEN BE
MINDENT

EGY HELYEN A
LECSÓFESZTIVÁLRA!
- papír tányérok
– műanyag tányérok
– evőeszközök
– poharak
– szalvéták
– papír abroszok

CUKORMENTES KAKAÓS CSIGA

Székesfehérvár, Budai út 140.

Szeretettel várunk Székesfehérváron a Saveur 
Kávézó és Cukrászdában a hét minden napján, 

reggel 9-től este 19 óráig!

Rendelhetsz nálunk szülinapi, esküvői tortát. 
Süti kínálatunkban mindenki megtalálja a 

kedvére való finomságot. Vegán, nyers vegán, 
cukormentes vagy hagyományos sütemények 

között válogathatsz.

Ha betérsz hozzánk, próbáld ki teraszunkat 
is, ahol zöld környezetben fogyaszthatod el 

kávédat, sütidet, reggelidet!
Tortarendeléssel kapcsolatban keress minket 

telefonon: 0620/466-5363 vagy add le rendelésedet 
honlapunkon: www.saveur.hu

Horoszkóp
szeptember 12. – szeptember 18.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Sikerül megvalósítania kedvesével a közös elképzeléseiket. Bármit is 
terveztek, az jó eséllyel megvalósul, legyen az lakásfelújítás, vásárlás vagy 
éppen utódnemzés. Az egyedülállók izgalmas szerelmi életet élhetnek, új 
arcokat ismerhetnek meg, és bár egyiket sem érzik az igazinak, mégis olyan 
kellemes élményekben lesz részük, hogy nem bánják meg az ismerkedést. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Munkahelyén frusztrált és stresszes lesz. Könnyen felkapja a vizet ap-
róságokon, és nehezére esik visszafojtania a dühét, amikor a környe-
zete az agyára megy. Igyekezzen nem összeveszni másokkal, mert Ön 
maradna alul a vitákban! A napokban nemigen lesz lehetősége arra, 
hogy újabb sikert érjen el, most azzal kell megelégednie, ami van!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Legyen türelmes és megértő a kedvesével, aki nehéz 
időszakon mehet keresztül, de legalábbis nem tudja 
a szokott formáját hozni. Tegye félre saját vágyait, 
és igyekezzen fényt vinni az ő életébe! Higgye el, 
később még hálás lesz Önnek!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Semmit se vegyen félvállról a következő napokban, mert mindennek súlya 
van és jelentősége. Ha valamit túlságosan könnyelműen kezel, abból komoly 
kellemetlensége származhat, de minimum annyi, hogy lemarad egy kivételes 
lehetőségről, amit később csak bánna. Érdemes odafigyelnie a környezetére és 
hegyeznie a fülét, mert értékes információk kerülhetnek a birtokába!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Mostanában kissé kedvetlen. Alig lehet felrázni az apátiából. A leg-
szívesebben elbújna a világ elől egy távoli szigeten. Nyugalomra és 
pihenésre vágyik. Ám ahelyett, hogy igyekezne folyamatosan mene-
külni a valóság elől, inkább varázsolja olyanná, amivel elégedett 
lenne! Vigyen egy kis színt az életébe ahelyett, hogy a csodára vár!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Beérik a munkája gyümölcse és kimondottan elégedett lesz az elért ered-
ménnyel. Persze mindjárt a következő projekten töri a fejét, pedig bölcs 
volna nem leterhelnie magát, hanem egy kicsit élvezni a sikert! Viszont 
okosan tenné, ha új és roppant kreatív ötleteit nem hangoztatná a munka-
helyén vagy legalábbis a bizalmi körén kívül, nehogy valaki elorozza!

A fesztivál ünnepélyes megnyitóján 
Nagy István agrárminiszter hang- 
súlyozta: még mindig fele annyi vadat 
fogyasztunk, mint a nyugat-európai 
országokban. Hozzátette: ma újra 
kultusza van a vadgasztronómiának, 
de még mindig van mit pótolni ezen 
a területen, ezért is fontosak az ilyen 
és hasonló rendezvények.

A megyei termék a legjobb!
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„A jogszerű vadászat nem veszélyezteti 
a vadállományt. A veszélyt az jelenti, ha 
nincs pénz vadvédelemre vagy vadőrre.” 
– mondta Semjén Zsolt miniszter- 
elnök-helyettes. – „Magyarország 
mindent megtett a fenntartható vadászat 

támogatásáért. Ha van vadászat, ami 
a kiöregedett vadak kilövését helyezi a 
középpontba a fenntarthatóság és a trófea 
szempontjából is, akkor van pénz vad-
védelemre, a helyi lakosság is részesedik 
belőle és a vadállomány megmenekül!”
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FierS Gábor

A gárdonyi tökkirály tervei

Keszler László a Panka nevű, kétszázötven kilós óriástökkel

Panka és napernyője

A háromszázötven kilós Tóbiáson nyugodtan lehet ücsörögni is

Ötszáz kiló. Ez az óriástöktermesztőknél a 
választóvonal: akinek sikerül ekkora tököt 
nevelni, felkerül a világranglistára. Keszler 
László ötödik éve pumpálja az energiát és a 
pénzt a hatalmas tökökbe, két éven belül el is 
érheti az álomhatárt. Idén egy 250 és egy 350 
kilós tök jött össze. 

Öt éve kezdte az óriástökök ter-
mesztését Keszler László, de saját 
bevallása szerint még bőven van 
mit tanulnia. A gárdonyi hobbiker-
tész időközben feladta vendéglátós 
karrierjét, ma már elsősorban 
méhészettel foglalkozik, és minden 
tavasszal belekezd egy-egy (vagy 
több) óriástök növesztésébe. Két 
álma van: egyszer szeretne a saját 
nevelésű tök héjában csónakázni a 
Velencei-tavon, és ennél is fonto-
sabb, hogy belátható időn belül a 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az egyedülállók életében feltűnhet egy régi szerelmük, és nagyon 
úgy fest a dolog, hogy össze is jöhetnének. Azért ne kapkodják el 
ezt a döntést a nagy hévben! A párban élők kapcsolata kiegyensú-
lyozott, a napokban mindketten bebizonyítják, hogy számíthatnak 
egymásra, hogy jóban-rosszban kitartanak a másik mellett.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Már nincs messze a cél! Semmiképpen se álljon meg! 
Érdemes kitartóan tovább küzdenie! Minél többet 
tesz most a vágyaiért, annál édesebb lesz a siker. Még 
ha akadályba, nehézségbe is ütközne, az se vegye el 
a kedvét!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most hátrafelé kell haladnia, de hamarosan megin-
dulhat előre! Legyen türelemmel, mert előbb meg 
kell szabadulnia egy komoly lelki tehertől! Amint 
sikerül, megérkeznek a pozitív változások és zöld 
utat kap.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kezd belefáradni abba, hogy mindenkinek segít 
és igyekszik megfelelni környezete elvárásainak. A 
napokban betelhet a pohár, váratlan dühkitörései is 
lehetnek. Okosabban tenné, ha elkezdené inkább a 
saját életét egyengetni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha úgy érzi, nem veszik komolyan vagy esetleg 
bolondnak nézik, akkor sokkal határozottabban 
kell képviselnie az érdekeit! Ha ezt most elengedi, 
azt hihetik, bármit megtehetnek Önnel. Ideje lenne 
határokat húznia vagy akár feltéteket szabnia! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem elég álmodozni, tennie is kell azért, ha szeretné 
megvalósítani a terveit! Ideje lenne a tettek mezejére 
lépnie,  hiszen már mindent tökéletesen eltervezett. A 
napokban célba érhet a rövid távú céljait illetően, de 
érdemes lépéseket tennie a hosszú távúakért is! 

világ legjobb óriásnövény-termesz-
tői között tartsák számon. Utóbbira 
szerinte néhány éven belül esélye 
is lehet: „Az elmúlt években leginkább 
tapasztalatot gyűjtöttem, de legkésőbb 
két év múlva már ötszáz kilós vagy 
nagyobb tököt szeretnék növeszteni. 
Ezzel felkerülnék végre a világrang- 
listára is!”
Idén minden eddiginél közelebb 
került ehhez az álomhatárhoz: a 
nagyobbik, Tóbiás névre keresz-

telt tök már most háromszázötven 
kilót nyomhat. Ennél is büsz-
kébb a valamivel kisebb, csupán 
kétszázötven kiló körüli Pankára, 
amit saját kezűleg porzott be. 
Ilyenkor kiválaszt egy virágot, 
üvegpoharat húz rá, nehogy előbb 
termékenyítse meg egy rovar. 
Másnap aztán a kiválasztott, 
vagyis keresztezésre szánt tök 
virágporát rászórja, és ha szeren-
cséje van, néhány napon belül 

már egy hatalmasra duzzadt virág 
jelzi a művelet sikerét.

Több mint egy év az előkészület

Mivel az óriástöktermesztők fo-
lyamatosan keresztezik a tököket, 
hogy egyre nagyobbat tudjanak 
nevelni, ma már rengeteg tökféle 
létezik a világban. Keszler László 
célja, hogy a kislánya után Panká-
ra keresztelt tökfajta egyszer ott 
legyen a világranglistán: „Ahhoz, 
hogy őszre szép nagy óriástökünk 
legyen, már előző év őszén megkez-

dődnek az előkészületek. Meg  kell 
kezdeni a talaj felkészítését, aztán 
tavasszal jöhet az ültetés. Palántá-
val kezdem a nevelést, később kerül 
csak a növény a szabadba, egy előre 
kialakított tökfészekbe. Folyamatosan 
gondoskodni kell róla, nem elég csak 
néha ránézni! Naponta akár két- 
háromszáz liter víz is elmegy a locso-
lásra, míg a nyári időszakban ügyelni 
kell a hőmérsékletre: a húsz-huszonöt 
fok környéke az ideális. Ha ennél 
melegebb van, kirepedhet a héja, míg 
ha hidegebb van, nem növekszik elég 
gyorsan. Éppen ezért én napernyővel 
védem Pankát, Tóbiásnak pedig sátrat 
építettem.”
A vízen kívül megfelelő minőségű 
levéltrágyával is érdemes támogatni 
a tök növekedését, és muszáj külön 
figyelni a folyamatosan burjánzó 
indákra is, amiket rendezetten 
kell tartani és a föld alá temetni 
valamennyit. A óriástöktermesztő 
szerint ezek a növények nem egy-
szerűen a törődést, hanem sokkal 
inkább a kényeztetést igénylik: a 
tökök leginkább az elkényeztetett 
gyerekekhez hasonlítanak, akiknek 
mindenből a legjobb kell, legyen 
szó táplálékról vagy akár a hőmér-
sékletről.
Keszler Lászlóval, Pankával és 
Tóbiással a napokban kezdődő 
tökszezonban Magyarország és a 
környező országok fesztiváljain 
is találkozhatunk majd,  elsőként 
szeptember 13. és 15. között a 
Rácalmási Tökfesztiválon.
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Alkalmazzuk a cipzárelvet! Két keréken jobb az élet!

Négy óvoda újult meg

Fontos, hogy a táblák csak felhívják a figyelmet az elvnek megfelelő közlekedésre, de a KRESZ 
szabályai ugyanúgy érvényesek: elsőbbsége a meg nem szűnő sávon haladóknak van. Ugyanakkor 
a cipzárelv alkalmazása sokat segíthet a folyamatos és zökkenőmentes haladás elérésében.

Először tartottak kerékpáros-találkozót Kisfaludon, ahol a biciklizés szépségére és hasznos-
ságára hívták fel a figyelmet. A Kisfaludi Bringás Nap oldtimeres résztvevői a Zichy ligeti 
zenepavilonhoz is begurultak.                                                                                                                  L-T. K.

A KÉPES-program keretében végeztek önkéntes munkát kedden a Palotavárosi óvoda udvarán, 
mely szeptemberre újult meg. Udvari játékok és megszépült környezet várta a gyerekeket a 
szárazréti, a Rákóczi úti és a Nefelejcs utcai óvodában is.                                                                G. P.

PaPP briGitta

Az úgynevezett cipzárelv használatára hívják 
fel a figyelmet az Új Csóri úti körforgalomnál 
Várpalota és az elkerülő út felől valamint az 
Auchan melletti körfogalomnál Veszprém felől 
kihelyezett jelzések. Ha ráéreznek a sofőrök a 
szabályra, akkor elvileg csökkenhet a torlódás, 
így a várakozás is.

Információbővítő céllal döntött a 
figyelemfelhívó táblák kihelyezése 
mellett a Fejér Megyei Balesetmeg-
előzési Bizottság, Székesfehérvár 
önkormányzata, a Városgondnok-
ság és a Magyar Közút. A táblákon 
jelzett cipzárelv lényege, hogy egy 
adott útszakaszon, ahol két sávból 
egy lesz, mindenki, aki a meg nem 
szűnő sávban halad, maga elé en-
ged egy autót a megszűnő sávból. 
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Ingyenes parkolási lehetőségek a fizetős zónákban Ötszáz új kerékpártámasz a városban

Városunkban nem kell fizetős parkolást indítani az iskolák, óvodák, bölcsődék környékén, van ingyenes lehetőség is!

Az országos Bringázz a munkába! program keretében arra buzdítanak mindenkit, hogy 
alakítsanak kerékpáros csapatokat, és a Bike Citizens alkalmazás letöltésével számolják és 
gyűjtsék Székesfehérvárnak a megtett kilométereket. Az elmúlt évben Székesfehérvár az ország 
harmadik legbringásabb városa volt – tudtuk meg Molnár Tamás önkormányzati képviselőtől.

koVácS SzilVia GáSPár Péter

Az új tanév indulásával sok szülőnek fejtörést 
okozhat az iskolák környékén a parkolás kérdé-
se. Székesfehérvár parkolási rendelete azonban 
több kedvezményt is nyújt az autósoknak!

Az egyik ilyen a napi félóra ingyenes 
parkolásra jogosító kölyökbérlet, amit 
gyermekenként két rendszámra lehet 
igényelni bölcsődés kortól egészen az 
általános iskola második osztályáig.
„A 3100 forintos kártya kiváltáshoz 
igazolást kell kérni az adott intézmény-
től, ahová a gyermek jár.” – tudatta 
lapunkkal Fenyves Balázs, a Város-
gondnokság parkolási csoportveze-
tője. A kölyökbérletek érvényessége 

Múlt hét csütörtökön bringás uzsonnára várták a 
bicikliseket az Alba Plaza bejárata előtti Palotai kapu 
téren: az akció célja a naponta kerékpárral közle-
kedők megjutalmazása volt. A rendezvény kapcsán 
Molnár Tamás ifjúsági és civiltanácsnok elmondta: 
szeptember végéig négyszáznyolcvanhárom új kerék-
pártámaszt helyeznek el Székesfehérváron.

Molnár Tamás tanácsnok, a Vasútvidék 
önkormányzati képviselője elmondta, 
hogy a Magyar Kerékpárosklub Székes-
fehérvár és Térsége Területi Szervezete 
ajánlása és az általuk készített térkép 
alapján 483 kerékpártámaszt helyeznek 
ki a városban szeptember végéig: „A 
felmerülő igények alapján további kerék-
pártámaszokat is kihelyezünk a következő 
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Mindenki, aki a megszűnő sávban 
halad, csak a megszűnő sáv leg-
végén sorol át, amikor előtte már 
nincs másik jármű. Vagyis a cipzár 
működéséhez hasonlóan egy autó 
érkezik jobbról és egy autó balról.
A Magyar Közút közleményében 
kiemeli: a cipzárelv használata Né-
metországban illetve Ausztriában 
már évek óta ismert a közlekedők 
körében, de jelen van már Magyar-
országon is. A táblák kihelyezését 
pedig az indokolja, hogy jelentős 
torlódást okozhat az a jelenség, 
amikor az egyenesen haladó 
sávban a sűrű forgalom közepette 
senki sem enged be a csatlakozó 
sávból egyetlen autót sem, vagy 
éppen a túlzott udvariasság miatt 
egyszerre több autót is beenged 
maga elé.

mindig a következő tanév szeptember 
30-ig tart.
Ha félóránál több időre lenne szükség ahhoz, 
hogy a gyermeket letegyék illetve felvegyék a 
hozzátartozók, akkor van más kedvezményes 
lehetőség is: az NFC-kártyával minden nap 
egy órát ingyenesen parkolhatunk. Nemcsak 
a gyerekes szülők, de bárki!
„A kártya kiváltási díja 2500 forint, de ha 
az ügyfél 10000 Ft értékű összeget feltölt 
rá, akkor ingyenes a kártya kiváltása, és a 
feltöltött összeg korlátlan ideig felhasználha-
tó.” – tette hozzá Fenyves Balázs.
Az egyórás időtartam mindig egy adott 
napra vonatkozik, amit több részletben 
is fel lehet használni a kettes számú par-
kolóövezetben. Az uszodánál ugyanez a 
kártya három óra parkolásra jogosít.

hónapokban, jövő év közepéig ezerre nő 
majd a kerékpártámaszok száma.”
Molnár Tamás beszámolt arról is, hogy 
további kerékpárutak vannak tervezés 
alatt. Elmondta, hogy a helyi kerék- 
párosklubbal folyamatos az együtt- 
működés a programok kapcsán is, így a 
szeptember 22-i Bringázz, Fehérvár! el-
nevezésű program már közös szervezés-
ben valósul meg. Ennek keretében ezen 
a napon lezárt, autómentes utakon lehet 
majd kerékpározni Székesfehérváron.
Pásztor László a Bringázz a munká-
ba! akció lényegét úgy foglalta össze, 
hogy aki unja a dugót, üljön biciklire! 
Hozzátette, hogy Székesfehérváron 
kiválóak ehhez az adottságok, a leg-
utóbbi kerékpáros kampányban is jól 
szerepelt a város.
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koVács V. orsolya

Kirándulásra csábít az indián nyár

Az erdő megvéd és energiával tölt fel

Több mint kétszáz éve pompáznak a tündérrózsák a tavon

Szüret idején különösen hívogatóak a hévízi borospincék

Székesfehérvártól alig másfél órányira, Hévízen 
nem csak termálfürdőzhetünk: ha erdei sétára 
vagy különleges gasztroélményekre vágyunk, 
szintén jó irányban keresgélünk!

Ahogy csípősebbé válik a leve-
gő, egyre többen éreznek kedvet 
ahhoz, hogy bevackolják magukat 
egy wellnesshotelbe, szaunázással 
meg-megszakítva az élménymeden-
cékben való ejtőzést. A két-három 
napos kiruccanásokba azonban be-
lefér egy kellemes kirándulás is, az 
indián nyár napsugarai előbb-utóbb 
úgyis kicsalogatnak a szabadba! 
Természetjárás, városnézés vagy 
gasztrotúra egyaránt beleférhet a 
hétvégi kikapcsolódásba. 

Az erdő védelmező ereje

Ha a Székesfehérvártól mintegy 
másfél órányira található Hévíz felé 
vesszük az irányt, az imént felsorolt 
élmények mindegyikét megtalálhat-
juk. Nemcsak a világhírű termál-
fürdő, hanem a tavat körülvevő 
természeti környezet is hívogató. 
A tavat egy úgynevezett véderdő 
veszi körül, melynek nevéhez hűen 
védelmi funkciója van: a levegőben 
terjedő szennyeződésektől és zajtól 
valamint a széltől, a kihűléstől is 
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óvja a tavat. Az erdő telepítése  
I. Festetics Györgynek köszönhető, 
ő csapoltatta le a tavat körülvevő 
mocsarat és lehelt életet az első 
erdősávba. 
Ma már több mint kétszáz éves 
platánokban gyönyörködhetnek az 
erre járók, és számos más őshonos 
faj mellett olyan különlegességek-
ben, mint a mocsári ciprusok. A 
2010-ben átadott Berki tanösvényt 
bejárva megismerhetjük a tavat, 
az azt körülvevő láprétet, a berek 
növény és állatvilágát. 

Vízen úszó csodák

A tó legegyedibb növényei kétség-
kívül a tündérrózsák. Eredetileg 
a fehér tünddérrózsa őshonos itt, 
amiből azonban ma ma már keve-
sebbet találni a vízen. Az 1800-as 
évek végén többféle tavirózsafajt 
is telepítettek ide, melyek szépsé-
géről a brit orvos-utazó, Richard 
Bright is említést tesz 1815-ben 
írott könyvében. A számos faj 
közül az indiai vörös tündérrózsa 
bizonyult a legéletképesebbnek, 
amit Lovassy Sándor, a keszthe-
lyi Gazdasági Akadémia tanára 
honosított meg 1898-ban. Azóta 

a növény igazi jelképévé vált a 
városnak, ma már több színvari-
ációját is láthatjuk a tóban és a 
kifolyón. 

Ízek bűvöletében

Ha már eleget sétáltunk vagy ép-
pen a fürdőzésben éheztünk meg, 
a legjobb, ha az egregyi városrész 
felé vesszük az irányt! A város köz-
pontjától nagyjából huszonöt perc 
sétával érkezhetünk el az itt talál-
ható borospincékhez, ahol számos 
borozó és étterem közül választhat-
juk ki, hol költjük el a vacsoránkat, 
akár zenei kíséret mellett. 
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Jó, ha tudjuk!

Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.

Tel.: 22/340-556,
• Távírda u. 25.

Tel.: 22/507-360

Iskolakezdés jó látással

Cserta János
optometrista, látszerész 

mester

Az iskolakezdés körül rengeteg teendője van egy lelkiismeretes szülőnek. 
Azonban nem csak a tankönyvek, nyáron kinőtt ruhák, iskolaszerek 
beszerzéséről kell gondoskodnunk.
Gondolnunk kell arra is, hogy a gyerek szeme nem változott-e a nyáron. 
Érdemes még az iskola megkezdése előtt ellenőriztetni azt, szükség esetén 
elkészíttetni a jó korrekciót, hogy a tanulás már az elején könnyebben menjen.
Sok problémát, iskolai elmaradást és felnőttkori, végleges tompalátást lehetne 
megelőzni a jó szemüveggel. A szükségtelen alkalmazkodási többlet, azaz a 
szemüveg hiánya, mely az idegrendszert is megterheli, nehezíti a gyerek napi 
tevékenységét, gátolja a tanulásban, akár viselkedési problémákat is okozhat.
Nem csak az iskoláskorú gyermekekre kell azonban gondolnunk. Különösen 
ajánlott vizsgálatra vinni már a kicsiket is. Ha a családban volt szemészeti 
eltérés, koraszületés, eltérő nagyságú szemgolyók, pupillák, kancsalság 
észlelése esetén, gyerek közelről olvas, rajzol, gyakori fejfájása van, hunyorog 
feltétlenül vizsgáltassuk meg a szemét.
A gyermekszemészet a szemészet szakmán belül is egy nagyon speciális 
terület. A gyermekszemész egyrészt más műszerekkel dolgozik, de ami a 
legfontosabb, hogy a gyermekek szemészeti vizsgálata más módszereket 
igényel. Egy kis gyerek nem tud olvasni, esetleg megkérdezni sem könnyű 
tőle, hogy mit is lát egy ábrán.
Madách utcai üzletünkben lévő rendelő magas technikai színvonalon 
felszerelt. A többi műszer között külön megemlíthető egy olyan korszerű 
számítógép vezérelt speciális gyermekszemészeti vizsgáló gép, mely 
különösen alkalmas csecsemők, gyermekek fénytörési hibájának, vagy akár 
rejtett kancsalságának nagy pontosságú meghatározására. 
A vizsgálatot Dr. Nagy Piroska szemész szakorvos végzi a hét minden napján 
előzetes bejelentkezés alapján.
Megkönnyítendő az iskolakezdés okozta kiadásokat, augusztus és szeptember 
hónapokban 20% kedvezményt adunk komplett szemüveg készítése esetén a 
gyermek keretek és lencsék árából.
Szeretettel várjuk Önt és családját üzleteinkben!

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

www.csertaoptika.hu • www.facebook.com/csertaoptika1

Székesfehérvár,
Madách tér 1. • Tel.: 22/340-556
Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360

rába Henrietta

Mit nézzünk meg az élelmiszercímkéken?

Izbéki Ferenc gasztroenterológus elmondta, hogy húsz gyermekből egy ételallergiában szenved

A Magyarországon forgalomba hozott csomagolt élelmiszerek esetében magyar nyelven 
kell szerepelni a jelöléseknek. Fontos, hogy rajta legyen a termék neve, mert abból is sok 
mindenre következtethetünk! Fontos a tápanyagtáblázat is, amit szintén feltüntetnek a 
gyártók a csomagoláson.

Néhány dolgot feltétlenül érdemes megnézni 
az élelmiszercímkéken, mielőtt megvásá-
rolunk egy terméket. Ha nem vagyunk elég 
körültekintőek, akár egészségügyi problémá-
ink is lehetnek!

Fontos, hogy a csomagolt élelmi-
szereken megnézzük a címkéket, 
mert fontos információra lelhetünk: 
láthatjuk, hogy az étel milyen ösz-
szetevőket tartalmaz. Izbéki Ferenc 
gasztroenterológus elmondta, hogy 
húsz gyermekből egy ételallergiá-
ban szenved. Száz felnőttből kettő, 
néhány felmérés szerint pedig 
három-négy ételallergiás. Magyar- 
országon 200-400 ezer embert érinthet 
az immunrendszer téves reakciója.
A csomagolt élelmiszer vásárlásá-
nál leginkább az allergénekre kell 
ügyelnünk, melyekből tizennégy 
jelentős van, amiket fel kell 
tüntetni az Európai Unió előírásai 
szerint. Ezek ugyanis allergiás 
reakciókat okozhatnak.
„Az ételallergiák viszkető bőrkiütés 
formájában jelentkezhetnek. Ajak-, 
szemhéj-, garat- és nyelvduzzanat is 
előfordulhat, valamint légzési problé-
mák jelentkezhetnek: fulladás, nehéz lég-
zés. De gyomorpanaszok, hányás-has-
menés is lehet. Viszonylag gyorsan, az 
étel elfogyasztása után jelentkeznek a 
tünetek. Sajnos nagyon súlyos következ-
ményei is lehetnek, szerencsére ritkán!” 
– mondta el Izbéki Ferenc, a kórház 
osztályvezető főorvosa.
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Az ízfokozók, adalékok is okoz-
hatnak problémákat. Ezeket 
jellemzően E-számokkal jelölik 
a csomagoláson. Azonban nem 
minden E-szám jelent olyan 
összetevőt, ami gondot okozhat, 
vannak köztük például vitaminok 
is, ezért a pánikszerű E-mentesség 
nem egyéb hisztériánál. Tudni kell, 
hogy mit szeretnénk elkerülni és e 
szerint vásárolni! Az unióban for-

ben kell feltüntetni, tehát amiből a 
legtöbb van, az szerepel a legelején. 
Fel kell tüntetni az összetevőkön 
belül azokat is, amelyek allergének. 
Ezeket általában ki szokták vastagíta-
ni vagy aláhúzzák, bekeretezik. Főleg 
azért, hogy nehogy valaki allergiás 
reakciót szenvedjen!” – tájékozta-
tott Sziebert Gergely, a kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Földhivatali Főosztályának 
vezetője.

galmazott termékeken pontosan 
kell feltüntetni minden esetben az 
összetevőket, és úgy, hogy min-
denki el tudja olvasni.
„Fel kell tüntetni az összetevőket, 
hogy miből is áll az adott élelmiszer. 
Az összetevőket csökkenő sorrend-
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Amiről keveset beszélünk – 2. rész
Világszerte népegészségügyi probléma, Magyar- 
országon körülbelül a lakosság egytizedét érinti. 
Még mindig tabuként kezeljük, pedig ha beszélünk 
róla, egyre több információt tudunk meg, ami segíti 
az érintettek és a környezetükben élők mindennap-
jait. Egyebek mellett ez a célja a Katolikus Szere-
tetszolgálatnak és partnereinek. Az általuk indított 
program következő állomása az Alzheimer-világnap 
országos rendezvénye, amit Székesfehérváron 
tartanak szeptember huszonegyedikén.

Városok is bekapcsolódtak a demen-
sekkel foglalkozó programba: Fehér-
váron a papi otthon ad helyet azoknak 
a kezdeményezéseknek, melyek a de-
menciában szenvedőknek és hozzátar-
tozóiknak segítenek. A legjobb a beteg 
számára, ha sokáig a hozzátartozói 
körében tud maradni, azonban ha va-
laki olyan súlyos állapotban van, hogy 
huszonnégy órás felügyeletre szorul, 
már nem biztos, hogy a család képes 
ellátni. Éppen ezért több magyarországi 
településen létrehoztak kifejezetten 
demensek számára kialakított nappali 
ellátókat. Egervári Ágnes, a Katoli-
kus Szeretetszolgálat igazgatója és a 
demenciaprogram egyik megalkotója 
szerint már ez is nagyon nagy segítség, 
és sokáig elkerülhető ezzel a bent- 
lakásos intézmény. Magyarországon is 
alakul egy demencia-akcióterv, mely-
nek feladata a különböző ágazatok, a 

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

SZÍNES PROGRAMOK AZ ALZHEIMER VILÁGNAPJÁN, 
SZEPTEMBER 21-ÉN SZOMBATON:
09.30–16.00 Az Alba Pláza előtt átfogó egészségvédelmi szűrőprogramok, demenciaszűrés.
10:00–12.30 A Városház téri nagyszínpadon demenciabarát előadások: mozgás, ének, zene, táncbemutatók 
 olyan neves előadókkal, mint Koltai Róbert színművész, filmrendező, 
 és Lovász Irén Magyar Örökség díjas énekes.
10.00–14.00 A Városház téren „Demencia megelőzése és kezelése”: 
 mozgás, zene, étkezési, életvezetési tanácsadás.
A Városház téri program az Alzheimer Café belvárosi sétáját 
követően, szenior örömtánccal és flashmobbal zárul.

Az esemény házigazdái: a Katolikus Szeretetszolgálat, a Székesfehérvári 
Egyházmegye valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

Mit tartalmaz és mit nem a MIND-diéta?
A diéta tíz olyan ételcsoportból áll, melyek jót tesznek az agynak, és öt olyan-
ból, melyeket jobb elkerülni. Az egészséges ételek között találjuk a zöld leve-
les zöldségeket, a zöldségféléket, az olajos magvakat, a bogyós gyümölcsöket, 
a hüvelyeseket, a teljes kiőrlésű gabonaféléket, a halakat, a szárnyasokat, az 
olívaolajat és a bort. A nem ajánlott ételek pedig a vörös húsok, a vaj és a mar-
garin, a sajt, a péksütemények és édességek valamint az olajban sült ételek.

szociális, a családügyi és az egészség-
ügyi szakterületek összehangolásával 
rendszerszintű segítséget adni. Olyan 
embereknek, akik a gondozás javát 
végzik, hiszen a betegek általában 
családban élnek.

Hangsúly a megelőzésen

„Bizonyított tény, hogy a sok apró fej- 
sérülés, klinikailag nem látszó agyrázkódás 
eredménye az az idegsejtpusztulás, ami a 
demenciát okozza. Nagyon fontos a fej- 
sérülések megelőzése! A kerékpározás so-
rán például ezért is fontos a sisak használa-
ta.” – tudtuk meg Egervári Ágnestől.
S bár új gyógyszer nincs a demenciára, 
a kutatásában van előrehaladás, ez a 
tudás pedig segíthet a megelőzésben: 
„Ami most a mi programunkban újdonság, 
az az, hogy az otthonukban beteget gondo-
zó hozzátartozóknak indítunk képzést. Dél-
utánonként, teljesen ingyenesen, laikusok 
számára értelmezhető módon. A szeretet-
szolgálat az egészségfejlesztési irodákkal és 
a háziorvosokkal együttműködve próbál a 
korai diagnózist követően életvezetési segít-
séget adni.” – mondja a szakember.
A Katolikus Szeretszolgálatnak van egy 
uniós pályázati lehetősége, mely egy 
2013-ban elindított program folyta-
tását biztosítja. Ennek lényege, hogy 
a fejlesztéseket a különböző helyi vi-
szonyokra adaptálják – jelenleg ennek 
gyakorlati megvalósításán dolgoznak.

Helyes étkezéssel a betegség 
ellen

Az Alzheimer-kór illetve a demencia, 
vagyis az időskori elbutulás is az 
érrendszer védelmével előzhető meg, 
illetve ha már létrejött a betegség, 
ezzel állítható meg a súlyosbodása. 
Olyan egyszerű dolgokra kell oda-
figyelni, mint a rendszeres mozgás, 
agyunk „tornáztatása” vagy csupán 
társas kapcsolataink fenntartása.
Az is tény, hogy nem mindegy, 
mit eszünk: a demencia esetében 
kifejezetten egészségvédelmi szem-
pontja van az egészséges táplál-
kozásnak! Kétféle diéta van, ezek 
alapjait érdemes figyelembe venni: a 
mediterrán diéta és az úgynevezett 
Dash-diéta. „Mindkettő kimondottan 
kardioprotektív étrend, melyekre a só- és 
koleszterin-szegénység jellemző illetve 
az ásványi anyagok, vitaminok gazdag-
sága. Ezek vörös húsokban és zsírban 
szegény ételek, melyek sok élelmi rostot 

tartalmaznak.” – magyarázza Mészá-
rosné Jaskó Enikő dietetikus. A kettő 
ötvözetéből hozták létre az úgyneve-
zett MIND-étrendet. A diéta nevét az 
angol elme szóról kapta, ugyanis az 
egészséges testsúly beállítása mellett 
az időskori elbutulással és az Alz-
heimer-kórral szemben is részleges 
védelmet biztosít.
„Az egészséges táplálkozásra fiatal kor-
ban is figyelni kellene, hiszen nemcsak 
a demencia vagy az Alzheimer-kór ellen 
védekezhetünk ezzel, hanem számos 
más betegséget is megelőzhetünk. 
Ami fontos, hogy az említett időskori 
betegségekre való hajlam genetikailag 
öröklődik, így ha valakinek előfordult 
a felmenői között ilyen típusú betegség, 
mindenképpen figyeljen az életmódjára!” 
– figyelmeztet a dietetikus. Mészá-
rosné Jaskó Enikő szerint nemcsak 
a megelőzés szempontjából fontos 
az étrend, hanem a már kialakult 
betegség súlyosbodásának megállítá-
sa érdekében is.
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 9. 14. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Egerházi	Attila	és	
Cristina Porres Mormeneo, 
téma: a Székesfehérvári 
Balettszínház új évada

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Gervain	Judit	Magyar	
Arany	Érdemkereszt-díjas	
gasztroenterológus	főorvos

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bobory	Zoltán,	
a	Vörösmarty	Társaság	
elnöke,	téma:	a	Vörösmarty	
Társaság	őszi	tervei

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00	 Televíziós	vásárlási	

műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Tolcsvay	Béla	
zeneszerző-énekes

15:25 Honvéd7 – ismétlés 
15:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kiss	Diána	
Magdolna	színművész

16:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
16:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bencze	András	
evangélikus	püspökhelyettes

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Generációnk	–	

nyugdíjasmagazin
19:50	 Alba	Fehérvár	KC	–	Győri	

Audi	KC	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:10	 A	világ	Koczka	módra	
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2019. 9. 15. VASárnAp 2019. 9. 16. Hétfő 2019. 9. 17. Kedd 2019. 9. 18. SZerdA 2019. 9. 19. CSüTörTöK 2019. 9. 20. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bencze	András	
evangélikus	püspökhelyettes

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Egerházi	Attila	és	
Cristina Porres Mormeneo, 
téma: a Székesfehérvári 
Balettszínház új évada

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Gervain	Judit	Magyar	
Arany	Érdemkereszt-díjas	
gasztroenterológus	főorvos

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Lecsófőző	vigasság	2017
14:00	 Televíziós	vásárlási	

műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bobory	Zoltán,	
a	Vörösmarty	Társaság	
elnöke,	téma:	a	Vörösmarty	
Társaság	őszi	tervei

15:25	 Szimfonik	Táncdalfesztivál
16:50	 A	Vargyas-szoros	elveszett	

világa	–	természetfilm	
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán,	téma:	Dubai

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Budapest	Honvéd	–	MOL	

Fehérvár	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

21:30	 Vershúron	2018
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	 Generációnk	–	

nyugdíjasmagazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek
14:00	 Televíziós	vásárlási	

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése	

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán,	téma:	Dubai

16:40	 Generációnk	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Farkas	
Edit	könyvtáros

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

20:20	 Hydro	Fehérvár	AV19	
–	EHC	Liwest	Linz	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:20	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek
14:00	 Televíziós	vásárlási	

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Farkas	
Edit	könyvtáros

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

Vendég:	Kű	Lajos	elnök,	
Aranycsapat	Alapítvány	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20	 Aqvital	FC	Csákvár	–	Szolnok	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:45 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

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek
14:00	 Televíziós	vásárlási	

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése	

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kű	Lajos	elnök,	
Aranycsapat	Alapítvány

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

Lajos.	Vendég:	Micskó	
Zoltán,	Prospero	Színkör

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:20	 Küzdelem	a	sikerért	–	
amerikai	filmdráma	(12)

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:45 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

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45 Honvéd7 – ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek
14:00	 Televíziós	vásárlási	

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése	

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Micskó	
Zoltán,	Prospero	Színkör

17:00 Honvéd7 – ismétlés 
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bakonyi	István	elnök,	
Csoóri	Sándor	Társaság

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	2019	–	VII.	Fricsay	
Richárd	Regionális	
Katonazenekari Fesztivál

22:25	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

23:10 Képes hírek

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

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése  

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek
14:00	 Televíziós	vásárlási	

műsorablak
15:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése	

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bakonyi	István	elnök,	
Csoóri	Sándor	Társaság

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Andrássy	
Máté	színművész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne: Híradó, Köztér, 
Agrárinfó	és	Hírek

20:40 Kerékbe zárt álom
	 Fényes	karrierjének	

kapujában	tört	derékba	Orosz	
Gina	álma.	A	19	éves	lány	
súlyos	baleset	következtében	
kénytelen	volt	a	tánccipőt	
kerekesszékre	cserélni

21:10	 Gogo	&	George	–	
dokumentumfilm		

21:50	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	2019	–	XXVIII.	
Öreghegyi	Mulatságok

22:15 Híradó és Köztér – ismétlés
23:25 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 14. 19:50 Alba Fehérvár KC – Győri Audi KC kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről

 
A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 14-től 20-ig

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

   
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: 
Romhányi Anikó

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss György 

Hírszerkesztő Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek 

története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: Kiss 
Dorottya, Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai magazin 
Vendég: Varga János

15.00 Hírek 15.00-kor. 
Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin Szerkesztő: Bóna 
Éva. Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja.

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Polgármesterjelöltek 

bemutatása – Horváth-
Tancsa Ágnes (ismétlés)

22.10 Koktél – magazin műsor 
színes beszélgetésekkel

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Szőllösi 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 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ 

Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika Témák: 

műsorajánló, naptár, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 

Schéda Zoltán

13.00 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Hetvenéves az Alba 

Regia Táncegyüttes– 

Sasvári Csilla műsora 

Vendégek: Bogárdi 

Lajos, Abonyiné Fekete 

Katalin és Abonyi Géza

18.10  Könyvespolc irodalmi 

műsor Szerkesztő: 

Bokányi Zsolt

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: 
Bóna Éva

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi 

11.10 Fitt receptek Vendég: 
Szabó-Farkas Lilla

11.40 Negyedóra két keréken 
Vendég: Dr. Pásztor László

12.10 Magyar Királynék – 
Sarolta és Gizella Vendég: 
Szalánczi Viktória 

13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
            Vasárnap délutáni 

hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: Kiss György 

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 9. 14. 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 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Divat magazin Vendég: 

Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 A bor szerintünk Vendég: 
Fáncsi Viktória

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

18.10 Polgármesterjelöltek 
bemutatása – 
Juhász László

19.10 Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák Gábor

20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – magazin műsor 

színes beszélgetésekkel 
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

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: Ficsóri Erika

08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával 
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Praktiker-Barkács 

Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében 
támogatja. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég: 

Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Germán Márton

18.10 Polgármesterjelöltek 
bemutatása – 
Márton Roland

20.10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21.10 Polgármesterjelöltek 
bemutatása – Juhász 
László (ismétlés)

22.10 Koktél – magazin műsor 
színes beszélgetésekkel

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Germán Márton

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 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Lánglovagok – 
katasztrófavédelmi műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15.10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Germán 
Márton

18.10 Polgármesterjelöltek 
bemutatása – Dr. Cser-
Palkovics András

20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Polgármesterjelöltek 

bemutatása – Márton 
Roland (imétlés)

22.10 Koktél – magazin műsor 
színes beszélgetésekkel

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

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: 
Romhányi Anikó

08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető Kiss György
  Hírszerkesztő Bóna Éva
10.10 „107” magazin 
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási 
tevékenységét a 
Médiatanács a Magyar 
Média Mecenatúra Program 
keretében támogatja. 
Szerkesztő: Bóna Éva

15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Polgármesterjelöltek 

bemutatása – Horváth-
Tancsa Ágnes

20.10 Tabuk nélkül Vendég: 
Lengyel Zsófia

21.10 Polgármesterjelöltek 
bemutatása – Dr. Cser-
Palkovics András (ismétlés)

22.10 Koktél – magazin műsor 
színes beszélgetésekkel

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló Szerkesztő: 
Szőllösi Attila
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Önkéntesek a Nyitra ABC-nél

Országos sírásóversenyt rendeztek városunkban A fogyasztók jogai napjainkban

Ösztöndíj egyetemistáknak és középiskolásoknak

Évente kétszer, ta-
vasszal és ősszel ge-
reblyével, seprűvel, 
kapával felszerelve 
érkeznek a Székes-
fehérvári Nosztalgia-
klub Egyesület tagjai 
az öreghegyi Nyitra 
ABC elé. Az egye-
sület már 2005 óta 
tartja rendben a bolt 
környékét. Kedden 
délelőtt a szép őszi 
napsütésben bokro-
kat metszettek, gazt 
szedtek, gereblyéztek 
és összegyűjtötték a 
szemetet.

A Béla úti temető hátsó részében a kétfős csapatoknak két óra állt rendelkezésére egy sírgödör 
kiásására és negyedóra a hantolásra

láSzló-takácS kriSztinabácSkai GerGely

Ezzel a címmel tartanak fogyasztóvédelmi tájékoztatót 
szeptember 17-én 17 órai kezdettel a Civilközpontban. 
A cél, hogy minél többen vásároljanak tudatosan.

Az előadáson szó lesz az üzletben 
történő vásárlás alapvető szabályairól, el-
sősorban az ártájékoztatási előírásokról, 
a fogyasztói jogérvényesítés szabályairól, 
módjáról, igény esetén az üzleten kívüli 
és az internetes kereskedelem alapvető 
feltételeiről is. A tájékoztatót a fogyasztó- 
védelemmel foglalkozó szakember, Ulz 
Miklós tartja.

Székesfehérvár önkormányzata ösztöndíjpályázatot hirdet a 
város szakképzéseiben résztvevő középiskolásoknak, a helyi 
felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatóknak illetve 
azoknak, akik aktívan részt vesznek egyetemük hallgatói taná-
csának munkájában. Az Alba Regia ösztöndíjakra a pályázatokat 
szeptember 25-ig lehet benyújtani.

Az Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére 
pályázhat az a tanuló, aki keresett szakképesítés-
ben szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai nap-
pali iskolai oktatásban vesz részt. A 9. évfolyamos 
diákoknál feltétel, hogy a 7. év végi és a 8. félévi 
érdemjegyeinek átlaga, a magasabb évfolyamos 
tanulóknál pedig a megelőző tanév átlaga legalább 
3,75 legyen. Az ösztöndíj félévente ötvenezer 
forintos egy összegben folyósított juttatást jelent.
Ösztöndíjban részesülhetnek azok az alap- vagy 
mesterképzésben résztvevő egyetemi hallgatók 

A Magyarországi Temetőfenntartók és -üzemeltetők 
Egyesülete valamint a Városgondnokság szombaton 
délelőtt rendezte Székesfehérváron a IV. Országos 
Sírásóversenyt, melyen az ország kegyeleti szol-
gáltatóinak munkatársai mutatták meg szakmájukat 
és engedtek betekintést abba, hogyan is végzik a 
mindennapokban ezt a rendkívüli empátiát igénylő 
feladatot.

„Amit nap mint nap végeznek a kegyeleti 
szolgáltatók az nemcsak fizikailag nehéz 
munka, hanem hatalmas lelki teher is. 
Fontos, hogy e terhet olykor feloldjuk, eh-
hez megfelelő alkalom egy ilyen verseny.” 
– mondta Varga József, a Magyarorszá-
gi Temetőfenntartók és -üzemeltetők 
Egyesületének elnöke.
Egy-egy ilyen versenyen országos 
szinten össze lehet hasonlítani, hogy 
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„Én is itt bérelek, 
mert alacsony a 
rezsi és nincsenek 
rejtett költségek.”

Mannhardt Hungary Kft.
Petrovszki Péter
üzemvezető

R A K TÁ R A K , 
MŰHE LY E K
22 / 500-153

Nyárbúcsúztató Palotavárosban

Jó helyre került az adomány
GáSPár Péter

Szabó MiklóS bence

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének 
székesfehérvári csoportját és a Gyermekjóléti 
Központ programjait támogatták a múlt téli, 
VIII. Székesfehérvári Jótékonysági Estély jegy-
bevételéből illetve a 2018 decemberében ren-
dezett adventi futáson összegyűlt összegből. 
A támogatott szervezetek hétfőn a sajtó előtt 
számoltak be az adományok felhasználásáról.

Összesen 4,4 millió forint gyűlt 
össze a legutóbbi jótékonysági es-
télyen illetve az adventi futáson. A 
Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete elsősorban helyi szakmai prog-
ramokra használta fel az adományt. 
Szerveztek többek között apák 
napi rendezvényt, sulira hangoló 
hétvégét Alsóörsön, legközelebb 
pedig a szentendrei skanzenbe 
mehetnek a családok az egyesület 
országos találkozójára.
A támogatásból megvalósított helyi 

Nyárbúcsúztató családi napra várják a kis- 
gyerekeseket és a városban élőket szeptember 
13-án, pénteken délután.

A Széna Egyesület szervezésében dél-
után négy órakor kezdődnek a prog-
ramok a Családok ligetében, a Bátky 
Zsigmond utcai játszótéren. Kézműves 
foglalkozások, ügyességi vetélkedők, ug-
rálóvár és állatsimogató – csak néhány 
a programok közül. De a rendezvényen 

adják majd át Fehérvár Bölcsőjét is.
A programok ingyenesek – mondta el 
lapunknak a rendezvény fővédnöke, Viza 
Attila, Palotaváros északi részének ön-
kormányzati képviselője, aki meghívott 
minden fehérvárit: „Ez egy nyárbúcsúztató 
rendezvény, mondhatom, hogy már hagyo-
mányos: a Széna Egyesület szervezi minden 
évben szeptember elején. Csillámtetoválástól 
kezdve az ugrálóvárig minden lesz! A kör-
nyéken élők biztos, hogy jól fogják magukat 
érezni, de természetesen a város minden 
polgárát szeretettel várjuk!”

a kegyeleti szolgáltatók munkatársai 
milyen felkészültséggel és precizitással 
dolgoznak.
A harmadik helyen a hajdúböszörmé-
nyi Paraklétosz Nonprofit Kft. csapata, 
Kiss László és Murvai Imre, a második 
helyen a nyíregyházi Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Temetkezési Kft. 
csapata, Bogár József és Ifj. Varga 
Gyula végzett. Az országos versenyt a 
tatai Libitina Kft. csapata, Kecskeméti 
Rudolf és Szakály Róbert nyerte.
A Városgondnokság kegyeleti szol-
gáltató dolgozói az idei versenyen 
nem indulhattak, ugyanis a tavalyi 
országos versenyen elért első helye-
zésük arra adott jogot, hogy részt 
vegyenek a nemzetközi versenyen, 
illetve Fehérvár kapta meg a lehe-
tőséget, hogy idén otthont adjon a 
megmérettetésnek.

programok között volt több családi 
nap, velencei fürdőzés és a Tour- 
inform Irodával közösen szervezett 
szintén velencei kultúrkaland is. 
Emellett a nagycsaládosok gyere-
keinek kétnapos tábort szerveznek 
az őszi szünetben, és terveznek 
még idén egy családi kirándulást is 
Győrbe.
A Székesfehérvári Család- és Gyer-
mekjóléti Központban október és 
november hónapokban szervezik 
meg az adományok felhasználásával 
a családokat megcélzó programokat. 
Az egyik programcsoportot csalá-
dokkal foglalkozó szakembereknek, 
védőnőknek, szociális munkások-
nak, pedagógusoknak szervezik. A 
témák között szerepel a kommu-
nikáció, a konfliktuskezelés és a 
közösségi média használata is. A 
második programcsomag szülőknek 
szól, és az online világ lehetőségei-
vel, veszélyeivel foglalkozik majd.

„Azért kértem egy ilyen lakossági tájékoz-
tató megtartását, mert az utóbbi időben 
egyre több megkeresést kaptam nemcsak az 
üzletben történő vásárlások rendellenessé-
geivel kapcsolatos panaszok miatt, hanem 
különböző szolgáltatásokkal kapcsolatban 
felmerülő panaszokról és a felhasználói jogok 
érvényesítésének módjáról, az illetékes jogor-
voslati szervezetekhez fordulás menetéről.” – 
mondta el lapunknak Horváth Miklósné, 
Víziváros önkormányzati képviselője.
A program azoknak szól, akik szeretné-
nek tisztában lenni vásárlói jogaikkal és 
azzal, hogyan érvényesítsék azokat vitás 
esetekben.

is, akik tanulmányaikat a Budapesti Corvinus 
Egyetem Székesfehérvári Campusán, az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karán vagy a Ko-
dolányi János Egyetem székesfehérvári képzési 
helyszínén folytatják, és még nem töltötték be 
huszonötödik életévüket. Feltétel továbbá, hogy 
a legutolsó aktív félévben a hallgató megszerez-
te az előirányzott kreditmennyiség kilencven 
százalékát, a tanulmányi átlaga pedig legalább 
3,75 volt. Az azonos félévre beiratkozottak közül 
előadó-művészeti szak esetében egy, egyéb 
szak esetében szakonként két-két hallgató kap 
ösztöndíjat, az elsőéves hallgatók esetében a két 
legmagasabb felvételi pontszámot elérő részesül 
ösztöndíjban. Az ösztöndíj félévente százezer fo-
rintos egy összegben folyósított juttatást jelent.
A pályázat részletei a szekesfehervar.hu oldalon 
találhatók.                                           (Forrás: ÖKK)
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A fehérváriak bíznak a munkáltatójukban

Székesfehérváron egyre bizakodóbbak a munkavállalók

Emelkedett a dolgozók munkavállalói bizalmi 
indexe, és egyre többen gondolják úgy, hogy 
még sokáig fennmarad az őket foglalkoztató cég 
valamint a pozíció, amelyben dolgoznak.

A BNP Paribas Cardif biztosító és a 
Medián első negyedévet vizsgáló ku-
tatásából az is kiderül, hogy az ország 
középső részén, vagyis itt, Székes-
fehérváron is – kicsivel ugyan – de 
jobban bíznak a munkavállalók.
A jelentésben több érdekes adat is 
olvasható: 91 pontot mértek azzal 
kapcsolatban, hogy mennyire bíznak 
a jelenlegi munkahelyük fennma-
radásában a munkavállalók. Ez 
egyértelműen pozitív változást mutat, 
de sokkal jelentősebb az emelke-
dése annak, hogy a munkavállalók 
mennyire érzik biztosnak a jelenlegi 
pozíciójukat. 2018 első negyedévéhez 
hasonlóan idén is 89, ám az előtte 

A 2017. január 1-jén elindult és 2019. szeptember 30-án záruló, a Duna 
Transznacionális Program keretén belül megvalósuló RI2integrate 
elnevezésű projekt fő célja a kiemelt kutatás-fejlesztési infrastruktúrák helyi 
beágyazottságának támogatása, illetve az ezekben rejlő gazdasági potenciál 
kiaknázása, melyeket a projekt partnersége három fő eszközzel, és az ezekhez 
kapcsolódó pilot tevékenységek megvalósításával próbál elérni: az innovatív 
közbeszerzések a közszféra, a tudományos parkok a kis- és középvállalkozások, 
míg a szemléletformáló tevékenység elsősorban az egyetemi hallgatók és a 
diákok hatékonyabb elérését és részvételét célozza.
A projekt megvalósításában a szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpontot 
működtető ELi-HU Nonprofit Kft. vezetésével összesen tíz partner vesz 
részt Romániából, Csehországból, Ausztriából, Szerbiából, Szlovéniából. 
Magyarországot a projektben – a vezető partner mellett – a székesfehérvári 
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. képviseli.
A projekt zárásaként 2019. szeptember 3-án a Spoon the Boat rendezvényhajó 
biztosított helyszínt annak a nemzetközi konferenciának, amelyen a kutatási 
infrastruktúrák jobb kihasználtságának hazai és nemzetközi lehetőségeiről 
hallgattak előadásokat az érdeklődők. A Nemzeti Kutatási-, Fejlesztési- és 
Innovációs Hivatal elnökének, Dr. Szabó Istvánnak nyitó előadása mellett az 
egész napos rendezvény előadói bemutatták a hazai és európai tapasztalatokat, 
valamint a projekt partnersége a megvalósítás során elért eredményeket.
A záró esemény délutáni programjaként, a házigazdák által szervezett 
tanulmányút során az Agroverzum Tudományos Élményközpontot látogatták 
meg az érdeklődők a martonvásári Brunszvik-kastély parkjában.

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. 

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

Az RI2integrate projekt záró konferenciája Budapesten

Székesfehérvári Építőanyag Centrumunk

TELEPFENNTARTÓ
SEGÉDMUNKÁST

keres.
Főbb feladatok:

• a telephely rendjének fenntartása
• raklap-kezelés (visszavétel-kiadás)
• kertrendezés
• kisebb karbantartói munkálatok
• kisebb kőműves munkák
• targoncás munkavégzés

Elvárások:
• ezermester jellegű munkatárs
• precizitás és megbízhatóság
• csapatos és önálló munkavégzés egyaránt

Előny, de nem feltétel:
érvényes targoncavezetői jogosítvány.

Amennyiben nincs, a megszerzését TÁMOGATJUK!

JELENTKEZÉS:
allas@braunbau.hu • 06-30/749-0201

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Emelőgép-ügyintéző
• Munkavédelmi technikus
• Tűzvédelmi előadó
• Fogyó- és volfrámelektródás hegesztő

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg 
az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője. 
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból, 
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb 
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék  

(46% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondicionált buszjáratok 60 km-es körzetből 

(23 buszjárat, 5 megyéből),
•  kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•  ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önélet raj
 zát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácal-
más, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a boríté kon kér-
jük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshir-
detéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon. 
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

lévő évben 87, míg 2016-ban 78 pon-
tot kapott ez a mutató.
Az újbóli elhelyezkedés esélyével 
kapcsolatban kiugróbb eredmény 
tapasztalható: a tavalyi 48 és a tavaly- 
előtti 47 után idén 52-re ugrott a 
részmutató.
Ha a nemek szerinti eloszlást nézzük, 
akkor egyértelműen megállapítha-
tó, hogy a férfiak a bizakodóbbak, 
hiszen 78 százalékuk érzi úgy, 
hogy több mint öt évig megmarad 
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Az álláskeresésnek a férfiak futnak neki magabiztosabban

Munkerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés, diákmunka

whc.szekesfehervar@whc.hu  •  Tel.: + 36 22 783 013
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/20
14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft. 

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Ősszel induló képzések:
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max.2 t/h) (A014)
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
• Villamos alállomás kezelő (A023)
• Hegesztő (eljárás szerint) (A033-A036)
• Nyomástartóedény-gépész (A015)

OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzések
• Villamos ipari továbbképzések
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Munkavédelmi képviselő tanfolyam

Székesfehérvári, magyar tulajdonú műanyag fröccsöntő- és 
szerszámkészítő cég folyamatos növekedés miatt munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezését várjuk munkaidőben:
krisztian.kalmar@trimetrik.hu, illetve a 20/965-27-97

- operátor 1-2-3 műszakos munkarendbe
- takarító 4 órás munkarendbe. 

A takarítói állásnál előny a tapasztalat, megbízhatóság.

Amit kínálunk: kiváló munkakörnyezet, rugalmas és emberi 
hozzáállás, nagyon jó dolgozói kollektíva, versenyképes, teljesít-

ménnyel arányos bérezés.

Előnyt jelent a fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása

Betanított munka
Székesfehérváron!

Jelentkezni lehet:
betanitottmunka16@gmail.com vagy 
a 06 20 234 6272-es telefonszámon.

az állása, míg a nőknél ez az arány 
73 százalék, ráadásul a férfiak 75 
százaléka és a nők 70 százaléka látja 
biztosnak a saját pozícióját a jelenlegi 
munkahelyén.
Az álláskeresésnek is a férfiak futnak 
neki magabiztosabban: 39 százalé-
kuk válaszolta azt, hogy állásvesz-

tés esetén könnyen vagy nagyon 
könnyen találna magának új munkát, 
míg a nők 33 százaléka gondolja 
ugyanezt.
Ugyancsak érdekes, hogy azok a 
munkavállalók, akik öt évnél rövi-
debb időre látják biztosnak a mun-
kahelyüket, 36 százaléka szerint a 

cég meg fog szűnni, 27 százalékuk 
pedig úgy gondolja, hogy nincs elég 
szakember illetve a cég nem találja 
meg a megfelelő kollégákat. Közel 
egyharmaduk (29 százalék) azt 
jósolja, hogy nagy eséllyel leépítés 
várható, amelynek során tőle is 
megválnak.
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Varrodába,
az Alba Ipari Zónába 

keresünk egy műszakos
munkarendbe:

• varrónőt (tapasztalat szükséges) 
• raktárost
• gépi, illetve kézi vasalót
• ruhaipari művezetőt
• épület karbantartót

További információ:
06-22-397-717 

telefonszámon 
vagy önéletrajzát

a krine.munkaugy@krine.hu
email címre várjuk.
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Szeptember közepe a komlószüret ideje

A komlót nem csak inni, de nézni is megnyugtató

Komlóskert 1908-ban Székelykeresztúron

aSztaloS taMáS

A sör funkcionális élelmiszer, ugyanis 
elmondható róla, hogy tápértéke mellett 
jótékonyan hat a szervezetre, hozzájárul az 
egészség megőrzéséhez és csökkenti bizo-
nyos betegségek kialakulásának kockáza-
tát. Hölgyek esetében naponta egy, férfiak 
esetében akár két korsó sör elfogyasztása 
kedvező lehet a szervezet számára.

A víz, a maláta és az élesztő 
mellett a sör koronájának negye-
dik ékköve a komló. Szeptember 
közepe a komlószüret ideje. 
A sörbarátok már alig várják, 
hogy frissen szüretelt komlóval 
ízesített sört ihassanak kedvenc 
főzdéjükben. A készülődés 
tartalmas eltöltése azonban nem 
nélkülözheti a szakmai felkészü-
lést sem!
A Humulus lupulus, azaz a 
komló a kenderfélék családjába 
tartozó évelő, zöld, toboz alakú 
virágokat hozó kétlaki kúszó- 
növény. A komlónövény nagyon 

fényigényes, a sok nedvességet, 
a mély talajt és a szelek ellen vé-
dett helyeket szereti. Az európai 
fajok négy-hét méter magasra 
nőnek. Söripari célra a meg nem 
termékenyített nőivarú virágza-
tát, tobozát használják, aminek 
a felépítése a következő: a szár-
ból növő toboznyél folytatása az 
orsó. Az orsó ágacskáin helyez-
kednek el a toboz- és murva- 
levelek. A tobozlevelek feladata 
a virág védelme, a murvalevelek 
alsó végénél találhatók a mag-
kezdemények és a lupulinszem-
csék. Ezek a sárga szemcsék 
tartalmazzák a sörfőzés alap-
anyagait, a keserűanyagokat, 
az olajokat és a cseranyagokat. 
A komlótoboz tartalmaz még 
vizet, fehérjét, monoszacharido-
kat, cellulózt, lignint, lipideket, 
viaszt, hamut és aminosavakat.
A komló keserűanyagai a sör ke-
serűségét adják. Kétfélét külön-
böztetünk meg: a keserűsavakat 
és a gyantákat. A keserűsavak 
két nagy csoportja: az α-savak, 
azaz humulonok és a β-savak, 
azaz lupulonok. A gyanták le-
hetnek lágy és kemény gyanták. 
Az illékony komlóolajok a sör 
aromáját biztosítják. Nyugta-
tó és gyökfogó hatásuk van, 
s a komló legaktívabb aroma-
komponenseiként a kellemes 
illatokat kölcsönzik a sörnek. A 
muskátliszerű illatot a mircén-
nek, az édes, virágos, citrusos 
illatot a linalolnak, a balzsamos 
illatot az α-humulénnek, a vaní-
liaillatot a vanillinnek, az édes, 
mézes illatot a transz-fahéjalde-
hidnek és a fenilacetátsavnak 
köszönhetjük.
A komló cseranyagai polifenol 
vegyületek, amelyek javarész-
ben anticianogének formájában 
vannak jelen, a lupulinban, a 
szárban, a szirmokban találha-
tók.
A komlóról hosszú ideje tudja a 
civilizáció, hogy jótékony hatás-
sal van az emberi szervezetre. 

Az ókori kelet botanikája, de 
a keletről származó középkori 
európai botanikai irodalom is a 
malária elleni szerként tekintett 
a komlóra. A kinin elterjedéséig 
használták is.
A komló nyugtatja a szerveze-
tet, stresszoldó hatása mellett 
– miután antioxidáns – gátolja 
az érelmeszesedést, de a csont-
ritkulást is, továbbá csökkenti a 
rákos megbetegedések esélyét, 
különösen az emésztőrendszer, 
a mell- és a pajzsmirigy meg- 
betegedéseit.
A komló a sör fűszere. Ezt is és 
azt is tudták elődeink, hogy a 
komló sörben történő forralásá-
val kioldhatók az értékes kom-
ponensek, s tisztában voltak 
azzal is, hogy a sör eltarthatósá-
ga nő, ha komlót főznek bele és 
összeforralják vele. Ma ezt steri-
lizáló hatásnak nevezhetjük.
A nyelvészeink szerint az erede-
tileg sárga jelentésű ser, sör és 
komló szavaink még honfoglalás 
előttiek. A komlós serfőzés is-
merete bizonyítottan ázsiai ere-
detű. A komlós sörfőzés korai 
forrása a pannonhalmi apátság 
oklevele, amely már említi a 
Komlóvölgyet, Komlóaszót, mint 
komlótermő határhelyeket.
A sörfőzés múltunkban az 
asszonyok olyan mindennapos 
tevékenységéhez tartozott, 
mint a lepénykészítés. A komló 
gyűjtése fontosságát tekintve 
valamikor a gombaszedéssel 
vetekedett, termesztése pedig – 
értékben – csak a szőlő- 
műveléshez volt hasonlítható. A 
komlóskert kapálása, művelése, 
karókkal való ellátása, a kom-
ló gyűjtése több helyen volt a 
jobbágyok kötelessége. A példa 
okáért 1579-ben a sárosi vár 
nagy komlóskertjében kétszáz-
ötven ember dolgozott. Emel-
lett gyűjtötték a vadon termő 
komlót is.
A legjobb minőségű európai 
komlót Bajor-, Cseh-, Morva- 
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Komlószüret 1962-ben Horvátkimlén

és Lengyelországban valamint 
Sziléziában termesztették. 
Magyarország a komlótermesz- 
tés déli határán fekszik, de itt 
is megterem a komló, noha 
nem vetekszik az említett 
fajtársaival. A komló ismeretét 
a magyarság magával hozta 
Ázsiából, s a használatát foly-
tatta, ahogyan benépesítette a 
Kárpát-medencét.
A sör komlózása eleinte csak 
vadkomlóval történhetett 
hazánkban. Komlóskertjeink 
a vadon termő helyek gondo-
zásával keletkezhettek. Tele-
pülések közelében csak a XVI. 
századtól tudjuk kimutatni.
A Szepesi Kamara 1579. évi 
utasítása a végvárak zsol-
dosai számára készítendő 
sörre vonatkozólag bizonyos 
előírásokat tartalmazott. Az 
utasításból megtudjuk, hogy 
6,6 egység árpához 1 egység 
komlót írtak elő. A dombóvá-
ri uradalom serfőzőházában 
százötven évvel később az 
árpa-komló aránya 16-szoros 
volt, ami azt mutatja, hogy az 
idő előrehaladtával egyre jobb 
minőségű komlót használtak a 
sörfőzéshez.
Az idők során folyamatosan 
nemesítették a komlót, új faj-
tákat hoztak létre, s ez a folya-
mat a világ összes komlótermő 
vidékén mind a mai napig tart. 
Az ember szeret gondoskodni 
önmagáról.

Fo
tó

: p
in

te
re

st
.co

m



28 2019.09.12.rejtvény
A  H E T I L A P

FeHérvÁr

Legutóbbi rejtvényünk megfejtései olyan fehérvári személyiségek, akiknek 
tevékenységét, hivatásukban betöltött szerepét az augusztus 20-i ünnep 
alkalmából díszpolgári címmel ismerték el.
Első feladványunk egy majdnem kilencvenéves katolikus pap nevét rejtette, 
aki idős kora ellenére ma is aktív életet él. Közösségépítő munkáját ismerte 
el a városvezetés. A helyes megfejtés: Milcsinszky Alajos.
A másik díjazott az ország egyik legnagyobb utazásszervező irodájának lét-
rehozója, aki a 2008-ban elindított alapítványán keresztül vállal felelősséget 
az oktatás, a sport, a kultúra vagy a szükségben élők támogatásáért, különö-
sen a fogyatékkal élők életminőségének javításáért. A megfejtés: Ribi Péter.
A harmadik díszpolgári díjat posztumusz adományozták egy városszerte 

ismert háziorvosnak, aki hivatása magas színvonalú gyakorlása mellett aktív 
részese volt kulturális és társadalmi közéletünknek. A helyes válasz: Dr. 
Martyn Gizella.
Bár lapunk programajánlója minden héten kínál eseményeket a kikapcso-
lódni vágyóknak, ezúttal a rejtvény is az őszi programokra fókuszál. Első fel-
adványunkból kiderül, milyen repülős rendezvényre látogathattunk a múlt 
hét végén, sőt az is, hogy mindezt hányadszorra rendezték meg az idén.
Másodikként egy közelgő eseményre hívjuk fel a figyelmet, amely a gasztro-
nómia és a nagy városi mulatságok kedvelőit vonzza.
Végül egy olyan rendezvény neve a feladvány, amely szorosan köthető egy 
városrészhez és a szürethez.
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A csapat tagjai: Páncél László és Tornai Gergő Ádám

Jól teljesített az eddigi teszteken az autó,  már csak néhány apróbb módosítást terveznek

Fehérvári indulók a Budapest–Bamakón
látrányi Viktória

Tegyük őszintén szívünkre a kezünket, 
s valljuk be bátran: legalább egyszer 
életünkben mindannyian elgondolkod-
tunk azon, hogy érdemes lenne nekivágni 
életünk nagy kalandjának! Van, akinél 
ez sebességet, felfedezést, varázslatos 
tájakat és homokdűnéket jelent. Nekik 
találták ki a Budapest–Bamakót. A 
ralinak kezdetek óta mottója: Bárki, bár-
mivel, bárhogy! Egyetlen dolog biztos, 
hogy minden bizonytalan. S talán éppen 
ez a leglényegesebb része a kalandnak, 
aminek hamarosan két fehérvári fiatal 
is részese lehet. Ismerjék meg önök is az 
Alba Adventures csapattagjait!

Tornai Gergő Ádám fejéből 
másfél éve pattant ki az ötlet 
egy baráti beszélgetés alkalmá-
val, hogy nekivágjon a fapados 
Dakarként is emlegetett ma-
gyar szervezésű afrikai autóver-
senynek. Majd benevezett, és 
a kalandhoz társakat keresett. 
Páncél László csatlakozott 
hozzá, aki nyolc-tíz éve már 
szintén foglalkozott a gondolat-
tal, hogy nekivág a futamnak, 
amire most a negyvenedik 
születésnapja is apropót adott. 
A lelkesedés és a kalandvágy 
adott volt, megkezdték hát a 
felkészülést. És a fehérvári 
csapat 2020. január 31-én indul 
is Bamakóba!
„Az autó nagyjából kész van. Már 
csak a technikai felszerelést kell 
beszerezni: sátrat, hálózsákot, 
konzerveket, vizet, alkatrészeket. 
Tesztelni Romániában és Bulgáriá- 
ban voltunk egy szervezett túra 
keretében, ahol körülbelül ezer 
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

kilométert vezettünk terepen 
felváltva, illetve navigáltunk. 
Szűk négy hónapunk van még az 
indulásig. Nagyon kevés az idő és 

rengeteg a tennivaló! Fontos lesz 
majd a verseny során a navigáció, 
hogy ne tévedjünk el, valamint 
hogy toleráljuk egymást!” – árul-
ta el Tornai Gergő.
Folyamatosan a terepen tesz-
telik a Mitsubishi Pajero Sport 
szériaautót. A rali ezúttal min-
den eddiginél hosszabb lesz, a 
futam történetében először a 
mezőny áthalad Guineán is. A 
cél pedig a verseny nevével el-
lentétben nem Maliban, hanem 
Sierra Leonében lesz.
A futam ezúttal is egy négy-
napos maratoni szakasszal 
kezdődik. Versenyfeladatok a 
magyar és a szlovén földutakon 
lesznek. Majd a látványos hegyi 
utak, az Atlaszt átszelő sziklás 
ösvények, klasszikus szaharai 
autózás, homokdűnék vagy 
éppen szamárkocsis ösvények 
következnek.
A csapat másik tagja, Páncél 
László autószerelő. Azt mond-
ja, az autón már csak apróbb 
módosításokat terveznek, azt 
is a futóművön: „Az eddigi 
túrákon nagyon meglepő volt a 

mászóképesség. Motorerőben a 
hegyes szakaszokon és az extrém 
terepen egy kicsit elmaradtunk a 
többiektől.”
A túra- és a versenykategória 
útvonala közel ugyanaz. A 
fehérvári csapat arra készül, 
hogy körülbelül tíz és fél ezer 
kilométert kell majd megtenni 
a célig. Arra számítanak, hogy 
a nyugat-szaharai szakasz 
biztosan rejteget kihívásokat: 
„Hogy mire készülünk? A marok-
kói szakasz és Nyugat-Szahara 
északi része kősivataggal kezdődik, 
majd mély homokká alakul. A ho-
mokkal küzdeni fogunk, az biztos! 
Tizenhét nap az egész futam ideje, 
ezt mindenképpen szeretnénk 
tartani! Műszaki problémákra 
nem számítunk, de nem ismerjük 
annyira az ottani körülményeket.” 
– mondta Páncél László.
A Budapest-Bamako a kezdetek 
óta jótékonysági célt is szolgál, 
minden csapat adományokkal 
felszerelkezve érkezik. Erre is 
készülnek a fehérváriak, hi-
szen szeretnének részesei lenni 
a karitatív eseménynek.
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Az olimpiai kvóta már megvan, de a budapesti vb gyengébben sikerült Demeter Bence számára

Illusztris vendégei voltak 
a Kiskút Teniszklubnak 
hétfőn. A rossz idő miatt 
a székesfehérvári fedett 
csarnokban tréningezett 
a hétvégi, Ukrajna elleni 
Davis-kupa-találkozóra 
készülő magyar férfi 
teniszválogatott. Így 
a Kiskút útján edzett a 
világranglista hatvan- 
negyedik helyén álló 
Fucsovics Márton (képün-
kön), Nagy Péter és Borsos 
Gábor.                             K. T.

Sporttörténel-
mi mérkőzés volt 
szombaton a Köfém 
SC tekecsarnokában, 
hiszen a fehérvári 
csapat harminchét év 
után először játszott 
Szuperliga- 
mérkőzést. A tavalyi 
ezüstérmes Répcelak 
ellen alulmaradt, 
de fontos élvonal-
beli tapasztalatokat 
gyűjtött a Köfém SC, 
mely új játékosokkal 
kiegészülve vágott 
neki a szuperligás 
kalandnak.              S. Z.

A húsz évvel ezelőtti bajnokcsapat a gálameccsen ebben az összeállításban lépett pályára: Rajz Tamás, Budai Krisztián, Feil Richárd, Szuna 
Gábor, Szuna Roland, Kangyal Balázs, Rajz Áron, Csibi József, Sofron Attila, Bartalis József, Gebei Péter, Palkovics Krisztián, Énekes Lajos, Fekete 
Szabolcs, Sándor Szilárd, Zalavári Miklós, Szőke Álmos, Horváth Csaba. Edzők: Kiss Tibor, Kóger István.

Ezüstérem csapatban Fucsovics Fehérváron edzett

Rajt a Szuperligában

Ocskay, Palkovics, Szélig, Kóger, Erdély

néMetH kriSztián

néMetH kriSztián

Csapatban sikerült érmet szereznie Demeter 
Bencének a budapesti öttusa világbajnokságon, 
egyéniben a tizenharmadikként ért célba, csak-
úgy, mint a női mezőnyben Kovács Sarolta.

Szögezzük le: az Eb-n elért teljesít-
ményüknek köszönhetően eddig 
csak a két fehérvári tudott kvótát 
szerezni az olimpiára.
A hazai vb viszont mindkettejük 
számára kevésbé sikerült: Bence 

Mi a közös a fenti jégkorongozókban? Az 
örökifjú öregfiúk gálameccsel emlékeztek a 
Volán legendás 1999-es bajnoki győzelmére, a 
jelen csapata pedig megnyerte az Ifjabb Ocskay 
Gábor-emléktornát.

„Mintha újra tizennégy éves lennék!” 
– újságolta cimborájának az egyik 
szurkoló az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnok tribünjén.
Időutazásra invitálta szurkolóit a 
Hydro Fehérvár AV 19, pontosab-
ban az Alba Volán Riceland, amely 
húsz évvel ezelőtt nyerte meg a baj-
nokságot, miután a döntő hatodik 
meccsén legyőzte a Dunaferrt.
Sajnos a bajnokság gólkirályát, 
ifjabb Ocskay Gábort és Rajz Attilát 
a közös múltidézés sem hozza vissza 
közénk. Mindazokról, akik már nem 
lehetnek velünk, megemlékeztek a 
gálameccs előtt, melyet a Volán és a 
Dunaferr akkori játékosai vívtak.
Palkovics Krisztián, Kangyal Balázs 
és még hosszasan sorolhatnánk 
a neveket, akik sikerükkel meg-
alapozták az újkori fehérvári hoki 
eredményességét. Szélig Viktort se 
felejtsük ki a felsorolásból, aki a 
menedzsmentben igazgatja a jelen 
csapatát, igaz, ő akkoriban még az 
ellenfelet erősítette, így a nosztalgia- 
meccsen is piros-fehér mezbe bújt.
„Tempó, tempó!” – adta utasításba 
már a bemelegítés közben Kóger 
István, aki Kiss Tibor mellett az 
akkori fehérvári gárdát edzette.
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Volt sebesség az örökifjú öreg-
fiúkban, végül 5-2-re nyertek a 
vendégek, de a 

‚
99-es sikert sem a 

játékosoktól, sem a szurkolóktól 
nem lehet elvenni, sokak számára 
örök emlék a diadal!
A jelen csapata is ünnepelhetett 
a XI. Ocskay Gábor-emléktornán: 

felejthetetlen csapatkapitánya 
emléke előtt tornagyőzelemmel 
tisztelgett a Hydro Fehérvár AV 19!
Az elődöntőben a lengyel Nowy 
Targ ellen némi porszem került a 
gépezetbe, amikor háromgólos ve-
zetést adtak le Kóger Daniék, akik 
végül hosszabbításban harcolták 

ki a finálét. A döntőben viszont 
éppen a középső játékrészben vol-
tak meggyőzőek a fehérváriak, és 
a Nyitra elleni 3-1-es győzelemmel 
megnyerték a tornát.
A főpróba sikerült, pénteken 
Klagenfurtban pedig kezdődik a 
bajnokság!

úszásban csak a mezőny második 
felében végzett, bár a vívást pozitív 
mérleggel zárta, nem emelkedett ki 
a sűrűjéből. Igaz, a lovaglást meg-
nyerte. Végül egy csapatezüsttel 
vigasztalódhatott Marosi Ádám és 
Kasza Róbert oldalán.
Kovács Sarolta legjobb magyarként 
egyéniben szintén tizenharmadik 
lett, kézközépcsonttörése után 
Alekszejev Tamara a huszonötö-
dik helyen, a magyar csapat pedig 
ötödikként zárt.



31Közéleti hetilap sport
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

A héten az is eldőlt, hogy a Magyar 
Kupában az NB III-as Eger otthonában 
játszik először, jövő hét végén a címvédő 
MOL Fehérvár.
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Rekordok regattája

Az első tapasztalatok

Folytassa, Vidi!

Az evezés kortalanul űzhető sport: három kilencven év feletti versenyző is rajthoz áll a  
Velencei-tavon!

Markis McDuffie a két meccsen összesen harminchét pontot dobott, kedvenc lehet Fehérváron

A Honvéd ellen már a frissen igazolt Danilo Pantics (középen) is bevethető lesz a Vidiben

néMetH kriSztián

SoMoS zoltán

SoMoS zoltán

Szerdától vasárnapig minden idők második 
legnagyobb veteránevezős-világbajnokságának 
ad otthont a Velencei-tavi pálya. A közel négy-
ezer versenyző ötvenkét országból látogatott 
hazánkba. Az örökifjak viadala a sportág hazai 
jövőjét is szolgálja, mivel a vb-hez kapcsolódó-
an modernizálásra került a pálya.

Csak egyszer, 2017-ben Bledben 
neveztek többen annál, mint 
amennyien a Velencei-tavi vb-re 
regisztráltak. A magyar veteránokat 

Először láthatták a szurkolók az Alba Fehérvár 
átalakult, új szezonra készülő keretét. Két edző-
meccsen is hazai riválist vertek Keller Ivánék.

A zárt kapus edzőmeccsek után 
végre személyes tapasztalatokkal 
gazdagodhattak az Alba szurkolói, 
akiket persze élénken foglalkoztat, 
jobb csapatot sikerül-e összerakni a 
tavalyi csalódást keltőnél.
Az új fiúk közül többeket is lát-
hattak a Kecskemét és Debrecen 
elleni, egyaránt megnyert találko-
zón, igaz, a szerb Csupkovics és a 
visszatérő Markovics nem játszott 
ezeken sérülés miatt. Ott volt 

A válogatott programja miatt szünetelt a baj-
nokság, de szombaton ismét pályára lép az első 
öt fordulóban pontot sem veszítő MOL Fehérvár.

A Vidi keretéből többen is érdekel-
tek voltak hazájuk válogatottjában. 
A magyar játékosok közül Kovács 
István Montenegróban, Pátkai 
Máté pedig a szlovákok elleni, 
budapesti Eb-selejtezőn gyarapí-
totta válogatott szereplései számát. 
Kovácsik Ádám mindkétszer a 
kispadon ült. Sikerélmény sajnos 
nem jutott nekik, a nemzeti csapat 
mindkét meccsen 2-1-re maradt 
alul.
A MOL Fehérvárhoz visszatérve 
több reményük lehet, hogy jó 

viszont a többi új légiós: Ljubi-
csics, Guyton, McDuffie és Smith, 
és mindannyian mutattak biztató 
dolgokat. Legalább ekkora öröm 
volt Lukács Norbert teljesítménye, 
aki jól élt vele, hogy Jesus Ramirez 
vezetőedző sok lehetőséget adott a 
fiataloknak.
Az látható, hogy ebben a szerke-
zetben inkább mezőnyből lesz 
veszélyes az Alba, és az errefelé 
megszokott ponterős játék benne 
van az állományban. Centerben 
kevésbé volt attraktív a csapat, de 
még csiszolhat a játékon a szakmai 
stáb. A héten Eszéken vesz részt 
tornán az előszezonban még veret-
len Alba Fehérvár.

Fo
tó

: A
m

br
us

 Lá
sz

ló

Felnőtt és serdülő sikerek

Gáton és váltóban is remekelt Mátó Sára a csapatbajnokságon

SoMoS zoltán

A magyar atlétikai csapatbajnokság dön-
tőjének felnőtt mezőnyében az ARAK és a 
Tatabányai SC közös csapata, a Pannon Duó 
a harmadik helyre lépett elő a tavalyi ötödik 
pozícióból.

A kettős csapatbajnoki hétvé-
gén az ARAK szereplése még a 
remek rendezést is felülmúlta. 
A győzelemmel együtt járó tizen-
két pontot Mátó Sára 400 gáton 
és 800 méteren is megszerezte, 
Siskó Zsófia rúdugrásban, Hoffer 
Krisztina hármasugrásban szintén 
nyert. Győzelemmel ért fel Endrész 
Klaudia 6,36 méteres egyéni csúcsa 

és harmadik helye távolugrásban. 
Takács Boglárka, Kószás Kriszta, 
Pásztor Bence, Csókás Nikolasz és 
Bogdány Tomasz valamint a 4x400-
as női váltó is dobogóra állhatott. 
Végül a tavalyi szereplést felülmúl-
va 321 pontot szerzett és bronz- 
érmes lett a fehérvári és a tata- 
bányai közös csapat.
A felnőttel egy időben és helyen, 
a Bregyóban zajló serdülő csapat-
bajnokságon az esélyesség terhét 
elviselő fehérvári fiatalok újfent 
igazolták az egyesületükben folyó 
műhelymunka színvonalát. Az 
egyéni eredmények összeadásával a 
lányok megnyerték, a fiúk bronz- 
érmesként zárták a pontvadászatot.

érzésekkel zárják a következő 
fellépést, hiszen a csapat ebben 
a szezonban még egyetlen pontot 
sem veszített. Könnyű persze nem 
lesz folytatni a jó sorozatot, mert 
az angyalföldi albérletben játszó 
Budapest Honvéd vendégeként 
lép pályára szombaton a Vidi. A 
két évvel ezelőtti bajnok rosszul 
kezdte a szezont, de a szünet 
előtti fordulóban először nyert. 
Tizenkét pont választja el a  
csapatokat a tabellán, a fehér- 
váriak célja pedig tovább növelni 
a különbséget.

is mozgósította a hazai szereplés 
lehetősége: a harmadik legnagyobb 
kontingens a magyaroké.
A VVSI versenyzői is kapva kap-
tak az alkalmon, élükön a szöuli 
és barcelonai olimpián résztvevő 
Kapócs Anikóval, aki legalább négy 
számban áll rajthoz.
A Masters versenyekre huszonhét 
év felett lehet nevezni. Tizenhárom 
korcsoportban zajlanak a férfi és női 
versenyek, vasárnap a vegyes szá-
mok futamait rendezik. A verseny-
táv valamennyi esetben 1000 méter.
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A VT Metal Kft-nél megvalósíthatod ötleteidet, karriert építhetsz, légy a csapatunk tagja! 
A legnagyobb magyar tulajdonban lévő cégcsoport tagjaként innovatívak vagyunk, 
folyamatosan fejlesztünk, munkatársaink bevonásával folyamatszemléletű szervezet vagyunk. 
Az alábbi nyitott pozícióinkba keressük lelkes munkavállalóinkat:VT Metal Kft.

Feladatok:
• Automata felületkezelő gépek kezelése
• Autóipari alkatrészek gyártása

Elvárások:
• Szakmunkás végzettség
• Gyártóüzemi gyakorlat

Feladatok:
• Anyagmozgatás kézi kíséretű 
anyagmozgatógéppel

• Fémfelület-kezelő fürdők 
készítése, kádak takarítása

• Vegyszerek adagolása fürdőkhöz, 
kimérése zsákból, hordóból

• A fürdők ph értékének és hőmérsékletének 
a mérése, mintavételezése

• Mintavételezéssel, karbantartással 
kapcsolatos dokumentációk vezetése

Elvárás:
• Szakmunkás végzettség

Előny:
• Vegyipari végzettség

GÉPKEZELŐ (3 műszakos munkarend) VÍZGÉPÉSZ (3 műszakos munkarend)

TARGONCÁS (3 műszakos munkarend)
VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-ANYAGMOZGATÓ

1 műszak, kiemelt bérezéssel! Bruttó kereset 245.000 Ft. (Nem laboráns munkakör!)

AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGÁINKNAK:
• Versenyképes fizetés (alapbér+ prémium) • Határozatlan idejű 

munkaszerződés  • 7.000 Ft étkezési hozzájárulás Cafetéria havonta 
(próbaidő után) • Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft 
• Törzsgárda program • Céges üdülőben nyaralási lehetőség 

• Nyári szünetben térítésmentesen 2 hét gyermektábor gyermekének 
• Vásárlási kedvezmények • Színházbérlet, sportolási és egyéb 

szociális juttatások • Ingyenes orvosi szűrővizsgálatok 
• Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata

Mi nem íratunk tesztet, mert a személyes találkozásokban hiszünk, Önre vagyunk kíváncsiak!
Ha szeretne velünk dolgozni, várjuk jelentkezését a vtmetalhr@metal.videoton.hu címen vagy a 22/533-647-es 

és a 22/533-651-es telefonon vagy akár személyesen a Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 
16-os épületben a HR osztályon. 

Időpont egyeztetés után lehetősége van gyárlátogatáson is részt venni!

Feladatok:
• Elhasznált vizek, koncentrátumok 
előkészítése

• Vízkezelő berendezések 
üzemeltetése, karbantartása, javítása

Elvárások:
• Vízgépész-, vagy villanyszerelő -, 
vagy csőhálózat szerelő végzettség

• Szakmai tapasztalat

Feladatok:
• Raktárba érkező áru kezelése, 
áru összekészítése, üzem és raktár 
közötti anyagmozgatás

Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Gépkezelői tapasztalat
• Érvényes OKJ-s végzettség
• Minimum 2 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság


