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Fehérvár a legvirágosabb város!
Bácskai Gergely

Idén immár huszonhatodik alkalommal,
megújult formában hirdették meg a Virágos
Magyarország környezetszépítő versenyt. A
Magyar Turisztikai Ügynökség által indított
kezdeményezés évről évre egyre sikeresebb. A
városok között ezúttal Székesfehérvár nyerte el
a fődíjat és képviselheti hazánkat a nemzetközi
Entente Florale Europe versenyen.

A verseny idei utolsó programjaként múlt pénteken este a
Szépművészeti Múzeumban volt
az országos díjátadó. Több mint
háromszázharminc település közül
Székesfehérvár, Orfű és Budapest
V. kerülete nyerte el az idén a Virágos Magyarország környezetszépítő
verseny fődíját, közülük Székesfehérvár és Orfű képviselik Magyarországot jövőre az Európai Virágos
Városok és Falvak Versenyén, az
Entente Florale Europe megmérettetésen.

„Megtisztelő számomra, hogy városunk képviseletében átvehettem
a Virágos Magyarország verseny
fődíját! Ez az eredmény kiváló szakembereink, zöldprojektjeink, egész
közösségünk törekvésének elismerése!” – mondta Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere, miután átvette az elismerést. – „Fődíjas városként a 2020-as
Entente Florale európai virágosítási
versenyen Székesfehérvár képviseli
majd Magyarországot. De nemcsak
emiatt nem dőlhetünk hátra, hiszen
távlati célokban kell gondolkozzunk!
A jövőben is elkötelezettnek kell maradnunk a klíma és környezetvédelem
területén!”
A Magyar Önkormányzati Főkertész-egyesület díját, Az év főkertésze elismerést idén Spanyárné
Halász Szilvia kapta, aki 1992
óta Székesfehérvár főkertésze. A
kertészmérnök és környezetvédelmi szakmérnök a Virágos Magyar-

A környezettudatos közösségért
„A Virágos Magyarországért mozgalom azért indult el, hogy szebb, virágosabb település
kialakítására ösztönözze a résztvevőket. Célja azonban folyamatosan változott az idővel: már
nemcsak virágosításról szól a verseny, hanem az egészséges, környezettudatos közösségről,
a fenntartható környezetről és a környezeti nevelés fontosságáról. Ezek mind egyformán
számítanak az értékelésnél, mindehhez a közösség sem hiányozhat!” – mondta Guller Zoltán,
a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Kiemelte, hogy idén háromszázharminchárom település nevezett. Hagyományteremtő céllal az idei versenybe az erdélyi települések
is nevezhettek, onnan tizenhárom vállalta a megmérettetést. A jövőben fokozatosan a többi
határon túli területre is kiterjesztik majd a Virágos Magyarország versenyt. Jövőre az Európai
Virágos Városok és Falvak Versenyében Székesfehérvár és Orfű mérkőzhet meg kilenc ország
közel tizenötezer településével.

Fotók: Bácskai Gergely
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A városok között Székesfehérvár kapta a verseny fődíját

ország alapítása óta részt vesz a
mozgalomban. Sokat köszönhet
neki Székesfehérvár, hiszen az
elmúlt huszonhat évben számos
díjat nyert el a környezetszépítő

versenyeken a város. Elkötelezett
tagként részt vesz a Virágos Magyarországért verseny népszerűsítésében és a résztvevők felkészítésében is.

Csodálatosak az egynyári növények a város parkjaiban!

A Petőfi park növényzete nem csupán a látvány miatt fontos, de a közeli busz- és autóforgalom
környezetszennyezésének hatását is enyhíti

Ne füstöljük tele a várost!
Székesfehérvár közigazgatási területén – a
helyi jelentőségű védett természeti terület
kivételével – az avar és növényi hulladék nyílt
téri égetése október 14-től október 21-ig 8 és
20 óra között engedélyezett. Tilos azonban a
nyílt téri égetés vasárnap, továbbá a hatóság
által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom
idején illetve a füstködriadó alkalmával
elrendelt korlátozás időtartama alatt.

November 11-ig lehet pályázni
Meghirdette a 2020. évre szóló
tanulmányi ösztöndíjpályázatát a Tóth
István–Tóth Terézia Közalapítvány. Jó
tanulmányi eredményt felmutató és

rászoruló általános és középiskolásokat
valamint felsőoktatásban tanulókat segít
a szervezet. A pályázatokat november
11-ig lehet benyújtani.
A közalapítvány a jó tanulmányi eredményt elért, állandó székesfehérvári lakhellyel rendelkező fiatalokat segíti, akik
szociális helyzetük miatt rászorulnak a
segítségre. A támogatás elnyeréséhez
mindkét feltételnek teljesülnie kell. Követelmény a 7-8. évfolyamon a 4,8-as, a
9-13. évfolyamon a 4,5-ös, a felsőoktatásban a 4,2-es tanulmányi átlag.
A pályázati adatlapot köznevelési
intézményben az iskola biztosítja, de
letölthető a szekesfehervar.hu honlapról
is valamint beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján is.

Ilyen lesz jövőre a virágóra

Évről évre változik a Virágóra beültetése, és hagyomány Fehérváron, hogy a kertészek
minden évben máshogy tervezik a virágágyásokat. A jövő évi beültetésre négy tervet is
készített Fehérvár főkertésze, melyek közül idén is szavazással választhatták ki a fehérváriak, hogy melyik valósuljon meg 2020 tavaszán. Több mint hatezren szavaztak az elmúlt
napokban a képünkön látható változatra, így jövőre ebben gyönyörködhetünk!

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Közélet

3

Új orvostechnikai eszközök a kórházban
A HETILAP

Kovács Szilvia

A most megvalósult, járóbetegellátást érintő fejlesztésekről a
kórház főigazgatója számolt be
kedden: „Körülbelül kétszázkilencvenmillió forint értékben ötszázharmincnégy darab orvostechnikai
eszköz állt csatasorba az intézményben számos területen, mint például
a traumatológia, az érsebészet, a
fül-orr-gégészet, a nőgyógyászat, a
fizikoterápia.” – mondta el lapunknak Csernavölgyi István.
Mindez része annak a nagy
léptékű, több lépcsőből álló kórházfejlesztési projektnek, mely
2010 után részben már megvalósult és a jövőben is folytatódik a
lakosság, a betegek és a kórházi
dolgozók érdekében.
„Az önkormányzat évi százmillió
forinttal támogatja a kórházat munkaerő és eszközpark terén. Ebből
idén tizenhatmillió forint jutott a
szakorvosjelöltek és rezidensek lakhatási támogatására, nyolcvannégymillió forintból pedig a műtőkhöz

Fotó: Bácskai Gergely

Több mint ötszáz új orvostechnikai eszközzel
korszerűsödtek a Szent György Kórház szakrendelései és osztályai. Közel háromszázmillió forintból fejlesztette a járóbetegszolgáltatásokat az intézmény európai uniós
és hazai támogatásból.

A főigazgató kiemelte, hogy az új orvosi eszközök beszerzése mellett 2010 óta jelentős volumenben fejlesztették a fekvőbeteg-ellátó osztályokat is a kórházban, mintegy tizenötmilliárd
forint értékben

kapcsolódó eszközbeszerzéseket
támogatta a város.” – tájékoztatott Cser-Palkovics András, aki
hozzátette: részesei a fejlesztéseknek a helyi cégek, vállalatok
is, melyek rengeteg támogatást

adnak, és amiért köszönet illeti
őket.
A polgármester arra is felhívta a
figyelmet: 2010-ben olyan helyzetet örököltek, melyet megelőzően
a Szent György Kórház kimaradt

a Pólus Program fejlesztéseiből. Ez azért is érthetetlen és
megmagyarázhatatlan, mert az
intézmény akkor is a legnagyobb,
kiemelt stratégiai fontosságú vidéki kórház volt, közel az M7-eshez,
a Balatonhoz és a Velencei-tóhoz.
„Az elmúlt években tizenötmilliárd forint körüli fejlesztési forrás
érkezett az Szent György Kórházba.
A hírekkel ellentétben ez több, mint
amit a MOL Aréna Sóstó kapott.
A hiányzó fejlesztések meg fognak
valósulni a Modern Városok Programja keretében. Akkor érjük el azt a
helyzetet, amit már elérhettünk volna
2010 előtt. Ezért eredendő bűn az,
hogy a források korábban elmaradtak! A mi közösségünk nem kér
mást, mint azt, amit más kórházak
már megkaptak 2010 előtt. Ennek
a jelentős része már megérkezett, a
többi a következő években fog megérkezni, ha megmarad a mai szakmai
és közéleti együttműködés!” – zárta
szavait a polgármester.
A korszerűsítések sora tehát a jövőben is folytatódhat az országban a
legtöbb pácienst fogadó intézményben: a pulmonológiai, az infektológiai, az onkológiai és az ápolási
osztályokat valamint a közösségi
helyiségeket érintik a beruházások,
de a tervek szerint több száz parkolót is kialakítanak.

Városi tőkealappal támogatják a vállalkozásokat
Vakler Lajos

Ötmilliárd forintos keretösszeggel
tematikus vállalkozásfejlesztési alapot indít városunkban az
MFB-csoporthoz tartozó, kis- és
középvállalkozások tőkefinanszírozásával foglalkozó MFB Invest Zrt.
Az alapból a növekedési potenciállal rendelkező helyi vállalkozások
kaphatnak tőkejuttatást ígéretes
fejlesztési, beruházási terveik
megvalósításához – jelentette be
Cser-Palkovics András polgármester, Sipos-Tompa Levente, a Magyar
Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója és Bugár Csaba, az MFB Invest
Zrt. vezérigazgatója a városházán
tartott keddi sajtótájékoztatón.
„Kis- és középvállalkozások támogatását fogja biztosítani a megállapodás: a
fehérvári és Fejér megyei székhelyű,
itt tevékenykedő, itt élő embereket
foglalkoztató, helyben adót fizető
vállalkozások fejlesztését szolgálja az
a befektetési alap, amelyet a Magyar
Fejlesztési Bank elindított. A tőkealap jegyzése meg is történt, tehát a
következő hónapokban elkezdődhet a
munka!” – emelte ki Cser-Palkovics
András polgármester.

Fotó: Bácskai Gergely

Debrecen után Székesfehérváron is elindulhat
a kis és középvállalkozásokat segítő városi
tőkealap. A Székesfehérvári Városi Tőkealap
döntően helyi és Fejér megyei székhelyű,
növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások számára kíván támogatást biztosítani
tőkefinanszírozással.

A városi tőkealap székesfehérvári és Fejér megyei székhelyű vállalkozások számára kíván növekedési lehetőséget biztosítani a tőkefinanszírozással

Az alap felállítását hosszas előkészítő munka előzte meg. Az
önkormányzat felmérte a városban
és környezetében meglévő adottságokat és finanszírozási hiányosságokat, a helyi jellegzetességeket.
Ennek segítségével az MFB Invest
szakemberei elkészítették az alap
keretrendszerét.

„Sok olyan projektet, sok olyan kezdeményezést láttunk, ami lehetővé tette,
hogy az egyeztetéseket megkezdjük.
Az, amit az előkészítés során tapasztaltunk, további megerősítést jelentett:
egy nagyon erőteljesen, nagyon
dinamikusan fejlődő városról és vonzáskörzetéről beszélhetünk!” – hangsúlyozta Sipos-Tompa Levente, a

Magyar Fejlesztési Bank elnökvezérigazgatója.
A Székesfehérvári Városi Tőkealap
ötmilliárd forintos keretösszeggel,
tizenkét év futamidővel és hétéves
befektetési periódussal indul. Az
átlagos befektetési méret a tervek
szerint kétszáz- és ötszázmillió
forint között alakul.

FEHÉRVÁR

4
A HETILAP

Szabó Petra, Rába Henrietta

választás 2019

2019.10.10.

Vasárnap választunk!

Lejárt az átjelentkezések határideje. Megérkeztek a vasárnapi választáshoz szükséges szavazólapok, tollak, kellékek a Városházára. Azokon
a helyeken, ahol már lehetséges, folynak az
előkészületek a választásra.

Megérkeztek a Városházára azok a
dobozok, amelyek a szavazólapokat, borítékokat, ollót, nemzeti
szalagokat tartalmazzák. Ezek a
Díszteremben kaptak helyet. A
kilencvenkét szavazókör összesen

Az 1. számú választó kerületben Tóth
András, a Szövetségben Fehérvárért
Egyesület nyilvántartásba vett képviselőjelöltje bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Ebben az esetben
a választási eljárásról szóló törvény
előírja, hogy a Helyi Választási
Bizottságnak törölnie kell a jelöltet a
nyilvántartásból, és a Helyi Választási
Iroda a szavazólapokról is törölni
fogja a nevét. A kompenzációs lista
esetében is beadta a törlési kérelmet a
jelölt – Tóth András a harmadik helyen
állt, így most mögötte mindenki
eggyel előrébb került. Hirdetményt
helyeznek majd ki Tóth András
lemondásáról a szavazókörökben a
választópolgárok tájékoztatására. A
jelölteknek egyébként szombaton 16
óráig van lehetőségük visszalépni a
jelöltségtől.

kétszázkét dobozát vizsgálták át a
Helyi Választási Iroda munkatársai.
„Minden szavazólapot leellenőrzünk,
hogy a megfelelő választókerületi szavazólap kerüljön az egyes szavazókörökbe
illetve hogy más település polgármesterjelöltjeinek szavazólapja ne kerülhessen

Rendkívüli nyitvatartás az
önkormányzati választások hétvégéjén
Az önkormányzati választások hétvégéjén rendkívüli nyitvatartási rend lesz
érvényben a kormányablakkal, okmányirodával rendelkező településeken. A
választási törvény alapján csak azok
szavazhatnak, akik érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal
igazolni tudják magukat és bemutatják
lakcímkártyájukat.
A kormány azt szeretné, hogy a
választásra jogosultak minél többen
élni tudjanak szavazati jogukkal, ezért
az önkormányzati választás eredményes
lebonyolításának érdekében lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szavazáshoz szükséges, de érvényét vesztett
okirat pótolható, beszerezhető legyen.
A választás hétvégéjén valamennyi
kormányablakkal, okmányirodával
rendelkező településen legalább egy
helyszínen, október 12-én, szombaton
8-tól 19 óráig, a választás napján,
október 13-án, vasárnap pedig 7-től 19
óráig nyitva lesznek a kormányablakok.

a fehérváriak közé, hiszen mindig lehet
emberi tévedés.” – mondta Pápai
Erzsébet. A Helyi Választási Iroda
vezetőhelyettese hozzátette: a nemzetiségek esetében azt ellenőrzik,
hogy megfelelő számú és típusú
szavazólap álljon rendelkezésre.
Október 13-án várják a szavazókörökben az első szavazókat, akik
az Európai Parlamenti Választások
óta lettek nagykorúak. Ők egy
nemzeti színű mobiltartót kapnak
majd ajándékba, amikor leadják a
voksukat.

Kövesse figyelemmel
a választást!
A Fehérvár TV-ben tizenkilenc órától
Látrányi Viktória, Somos Zoltán
és Schéda Zoltán várja a nézőket a
képernyő elé stúdióvendégekkel,
élő helyszíni bejelentkezésekkel,
riportokkal és folyamatosan frissülő
adatokkal. Munkatársaink ott lesznek
a pártok eredményváró helyszínein, s
élőben jelentkeznek az est folyamán.
Stúdiónkba érkeznek majd az újonnan
megválasztott képviselő-testület
tagjai és Székesfehérvár polgármestere. A Fehérvár Televízió választási
műsorával egy időben indul a Vörösmarty Rádió választási műsora is:
friss hírekkel Romhányi Anikó várja
a hallgatókat, a műsorvezető pedig
Bóna Éva lesz.

Zöldítenének a belvárosban
Buzás Gábor
Székesfehérvár 1. számú választókerületében Ráczné
Földi Judit a fehérvári ellenzéki összefogás képviselőjelöltje, aki keddi sajtótájékoztatóján a Skála áruház
előtti tér élhetővé és zölddé tételéről beszélt, és ismertette a belváros fejlesztését irányzó elképzeléseit.

A képviselőjelölt a lakók kéréseinek
szeretne eleget tenni tizenegy pontban.
Ráczné Földi Judit szerint igen nagy
igény van arra, hogy a Skála előtti
területből zöldfelület legyen: a lehetőség adott ahhoz, hogy olyan közösségi
tér alakuljon ki székekkel, padokkal,
asztalokkal, ahol az emberek nyugodtan meg tudnak enni egy lángost, meg
tudnak inni egy kávét, akár hétvégén,
akár hétköznap délután.

Márton Roland, a fehérvári ellenzéki
összefogás polgármesterjelöltje kiemelte,
hogy Ráczné Földi Judit családanyaként
is keményen dolgozik a belvárosban
élőkért. Napi szinten elérhető, hiszen ő
maga is a belvárosban él, és tisztában
van a helyi lakosok problémáival.
A képviselőjelölt hozzátette: nagyon
kevés a belvárosban a közösségi tér,
ahol le lehetne ülni akár egy nagyobb
társasággal is – ezen szeretne segíteni.
Szintén fontos terve, hogy a belváros szélén mélygarázst alakítson ki,
a Várkörúton pedig kiszélesítené a
buszöblöket a hatékonyabb közlekedés
érdekében. A Prohászka és a Kaszap
utca felújítása valamint a József utcai
lakosok számára park létesítése is a
tervei között szerepel.

Felszámolná a dugókat és tehermentesítené
az utakat a Válasz. Az egyesület szerint a
kampányuk egyik fontos pontja az elővárosi
vasútjáratokról szól.

Juhász László, a Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület
polgármesterjelöltje szerint a reggeli
csúcsforgalomban harminc-negyven
percig is eltarthat a bejutás a központba, ennek kívánnak véget vetni
helyi vasútjáratok létrehozásával.
A tervek között szerepelnek az
ingyenes P+R parkolók, ahol a
vidékről érkezők is letehetnék az
autóikat, ezenkívül az egyesület Fehérváron belüli városi menetrenddel

motorvonat elindításán is gondolkodik. Két fontos állomást jelöltek meg
a vonatnak: az egyik a maroshegyi
Repülőtér megállóhelynél, a másik
Feketehegy-Szárazréten lenne.
A Válasz kampányzáró rendezvényén Juhász László az elmúlt
időszakot pozitívnak értékelte,
szerinte a lakosságot leginkább a
közlekedéssel kapcsolatos terveik
érdekelték. A tizennégy képviselőjelölt és a kompenzációs lista jelöltjei a választókörzetekből érkezettek, mint tanúk előtt aláírták, hogy
megválasztásuk esetén az öt év alatt
bármikor visszahívhatók, ha nem a
program megvalósítása érdekében,
a lakókért dolgoznak a képviselőtestületben.

Kovács Szilvia
„Az egészségügy nem üzlet, hanem közszolgáltatás.”
– ezt a fehérvári ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje mondta, aki a kampányígéretei között szereplő,
a fűtőerőmű 2022-ig használatban lévő területén másfél éven belül létesítendő egészségügyi diagnosztikai
központ elképzeléseiről tájékoztatott szerdán.

Márton Roland szerint Fehérvár könnyedén képes lenne saját erőből, konces�szióban üzemeltetni egy a Budapest 13.
kerületében már létrejött diagnosztikai
központhoz hasonló intézményt: „Az orvos
vállalja, hogy a délelőtt folyamán megcsinálja
az ingyenes rendelést a gyermekfogászaton,
a felnőtt ellátáson, és a fennmaradó időben
magánpraxisra használhatja ezeket. Cser-Palkovics András ezzel szemben előállt egy olyan
verzióval, hogy a kórház magántulajdonban
lévő diagnosztikai központját kéne támogatni.
Ő tovább akar menni azon az úton, hogy
biznisz legyen az egészségügy és ne közszolgáltatás. A fehérváriaknak dönteniük kell, hogy
melyik irányra adják le a voksukat.”
Bár a Széphő Zrt. Király sori telephelyének kiürítése még folyamatban van, ami
akár 2022 végéig is elhúzódhat, és addig
a terület használatban van, a politikus
szerint ez a központ megvalósulását nem
akadályozhatja meg: „A 13. kerületben, ahol
a modellértékű beruházás már megvalósult, ott
az első döntéstől másfél évvel később üzembe
helyezték ezeket a gépeket. Mi már tudunk dolgozni azokkal a tapasztalatokkal, ezt a másfél
éves időtartamot mi is tudjuk tartani.”

Elképzelések a közlekedésről
Somos Máté
A környezettudatos, szakszerűen tervezett
közlekedés fontosságát hangsúlyozta Nyiregyházki László: az 1. számú önkormányzati
választókörzet független képviselőjelöltje
szerint a belvárosi levegő tisztaságáért egy
szakaszon a közforgalom megszüntetése a
megoldás.

Nyiregyházki László a belváros
kulturális jellegével, a diáknegyed
biztonságával és a fehérvári
közlekedéssel kapcsolatban is
számos elképzeléssel rendelkezik.
A függetlenként induló képviselőjelölt sajtótájékoztatón ismertette
terveit. Közlekedési szakemberként a város kritikus útszakaszaira

Elővárosi vasútjáratot szeretne a Válasz
Rába Henrietta

Délelőtt ingyenes,
délután fizetős

hívta fel a figyelmet: „A Budai út
eleje, tehát a Teleki gimnázium és a
Szent Imre gimnázium közötti szakasz
produkálja Székesfehérvár legszen�nyezettebb levegőjét. Egyszerűen nem
látok más lehetőséget közlekedési
szakemberként, mint hogy az ottani
közforgalmat meg kell szüntetni.
Tehát csak a távolsági autóbuszok,
csak a helyi járatú autóbuszok és csak
a taxik közlekedését lenne szabad
megengedni.”
Nyiregyházki László az elektromos
autóbuszok rendszerbe állításának
lehetőségét hangsúlyozta, valamint
a város sugaras szerkezete miatt
szükséges közlekedésszervezési
intézkedéseket emelte ki programjában.

Értékalapú szövetség
Látrányi Viktória
„Értékalapú, konstruktív ellenzéki politikát
kívánnak folytatni az önkormányzatokban.” –
ezt mondta Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom
alelnöke, aki múlt pénteken utcafórumra
érkezett Fejér megyébe.

Novák Előd kiemelt feladatnak
tartja az elszámoltatást – a Mi
Hazánk Mozgalom a szövetségeseivel egy harmadik utat
képvisel a politikában: „Egy
értékelvű összefogásról van szó,
szemben az elvtelenül egyesült
balliberális koalícióval, akik
Gyurcsány Ferenc csatlósaiként
sorakoznak fel. Mi viszont a nemzeti ellenzéket képviseljük és így

kívánunk értékalapú, konstruktív
ellenzéki politikát folytatni az önkormányzatban!” – fogalmazott
Novák Előd.
A Szövetségben Fehérvárért
Egyesület polgármesterjelöltje,
Horváth-Tancsa Ágnes a zöld
energia kérdéskörét emelte ki:
„Fontos, hogy a környezetünk
élhető legyen, minél több zöldterület legyen és a megújuló energiák
is megfelelően hasznosuljanak!
Kiemelt kérdés, hogy a hulladékkezelésnek is legyen végre egy olyan
jogszabályi háttere, amely országos
és európai szinten is megfelelő!
Ezen is szorosan együtt dolgoznánk a Mi Hazánk Mozgalom zöld
kabinetével.”

Tavaszra kész a grund!
Szabó Miklós Bence
A volt vízivárosi iskola jelenleg elhanyagolt
udvarán egy univerzális, színes burkolattal
ellátott grund épül labdafogó hálóval, valamint
kialakítanak egy játszóteret is, melyen ügyességi játékok, vár és csúszda lesz, de huszonkét
új parkolóhelyet is építenek a területen. A
munkálatok két ütemben zajlanak majd, és jövő
tavasszal érnek véget.
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felület jön létre – teszik mindezt
több mint százmillió forintos önkormányzati forrásból.
Horváth Miklósné önkormányzati
képviselő lapunknak elmondta,
hogy a fejlesztés két ütemben zajlik: az idei évben megépül a sportpálya és kialakítják a parkolókat. A
padokat jövő tavasszal telepítik a
Városgondnokság szakemberei – a
parképítés is ekkor történik majd.
A területen az összes fát megtartják, sőt a beruházás első ütemében
újabb húsz-huszonöt nagy törzsátmérőjű fát is ültetnek.

Szabó Miklós Bence
A héten elindult a parkosítás a Corvinus
fehérvári campusán. A két épület között több
mint százharmincmillió forintból épít sétányt
és parkolókat az önkormányzat. Két ütemben
zajlik majd a munka, tavasszal érnek a végére.

Szeptember elején készült el a Corvinus campusának második épülete,
most az egykori huszárlaktanya
létesítményei közti terület is megszépül. Egy sétány és harminchárom új parkoló épül a campus

területén – erről döntött augusztus
végén a közgyűlés.
Két ütemben zajlik a fejlesztés.
November végéig a sétányokat és
a parkolókat építik meg, tavasszal
pedig parkosítanak és kihelyezik
a padokat. Fakivágás nem lesz a
területen.
A campus környezetében a jövőben
is folytatódnak a fejlesztések:
az Óbudai Egyetem épülete és a
Corvinus közti kerítést elbontják,
és sportpályák is épülnek majd az
egykori laktanya területén.

Fotó: Molnár Artúr

Huszonkét új parkoló és egy kétfunkciós sportpálya épül az egykori
iskola romos udvarán. Kialakítanak
egy játszóparkot is, és több zöld-
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Díszburkolattal, minél több növénnyel és színes virággal, kiülőkkel, padokkal szeretnének
valódi egyetemi campushangulatot teremteni az egykori laktanyaépületek között

Jövő tavaszra fejeződhetnek be a munkálatok: a tervek szerint így fog kinézni a tér

Wéhli Regős Dóra
Régóta várt beruházás kezdődik el a Farkasvermi úton: az iskola felőli oldalon több mint
egy kilométer hosszú járdaszakaszt alakítanak
ki és több, a gyalogosok biztonságát szolgáló
beruházást is terveznek. A munkaterületet
a múlt hét végén adta át az önkormányzat a
kivitelezőnek.

kerekesszékkel, akár babakocsival is
lehessen közlekedni.” – tudtuk meg
Lángi Judittól, a Városgondnokság
útüzemeltetési vezetőjétől.
Az egyik gyalogátkelő a Kertész
közzel szembe, az út túloldalára vezet, a másik a Bodrogi utca
magasságában kerül elhelyezésre.
A harmadik átkelő a Mura utcát és
az Opole teret fogja összekötni –
tudtuk meg Szigli Istvántól.
Fontos része a beruházásnak a
megálló áthelyezése is. A cél, hogy a
jövőben ne akadályozza a forgalmat
a buszokra való fel- és leszállás.
A beruházás kilencvenkétmillió
forintból, önkormányzati támogatással valósul meg. A több mint egy
kilométer hosszú járdaszakaszt és
az új gyalogátkelőket március 31-ét
követően vehetik birtokba a helyiek.

Fotó: Molnár Artúr

„Az iskola bejárati kapujától végig,
egészen a vasúti átjáróig ezerkétszáznegyven méter hosszú járda lesz.” –
mondta Szigli István önkormányzati képviselő. A munkaterületet múlt
pénteken reggel vették birtokba a
szakemberek.
„A járda mellett három gyalogátkelőhely kerül kialakításra, a vasúti
átjárónál pedig egy szintbeli csatlakozás, mind akadálymentesen, hogy akár

Négyszázmilliós fejlesztés Maroshegyen

Az egyre sűrűbben lakott városrész forgalma megnövekedett – a beruházás célja, hogy a
gyalogosok is biztonságosan közlekedhessenek

Szabó Petra
Megújult a Temesvári és a Gyimesi utca valamint a
Szilvamag környéke: vezetékcsere, burkolatjavítás
és parkolók létrehozása valósult meg több ütemben.

Befejeződött a Temesvári utca és a
Gyimesi utca út- és víziközműfelújítása valamint a Szilvamag
környékének területrendezése.
A fejlesztés a Városgondnokság
útfelújítási programjának részeként
valósult meg.

A városrész önkormányzati
képviselője, Brájer Éva szerint
2006 óta jelentős fejlődésen ment
keresztül Maroshegy: „Az elmúlt
ciklusokban egy nagyon tudatos,
nagyon dinamikus utca- és járdafelújítást végeztünk. Maroshegy egyik
központi része, a Szilvamag és annak
környéke jelentős átalakuláson ment
keresztül: közösségi terek és modern,
korszerű utak jellemzik. Mindezen
változások komfortosabbá teszik a
lakók életét.”

Fotó: Simon Erika

Járdaépítés a Farkasvermi úton

A megújult Temesvári utcához hasonlóan már tervezik az Aradi és a nagyon rossz állapotban
lévő Nagyváradi utca teljes körű felújítását – tudtuk meg Brájer Évától, Maroshegy önkormányzati képviselőjétől
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A falansztertől a szerethető otthonig
A HETILAP

Milyen az élet a fehérvári lakótelepeken?

A fehérváriak nagyjából egyharmada panelházban lakik. Körbejártuk a város lakótelepeit,
és megnéztük, hogy ezeken a helyeken milyen
változások történtek az elmúlt években, évtizedekben. Megkérdeztünk néhány lakót is, hogy
érzik magukat: van-e elmozdulás a szocializmus
atomizált társadalmától a polgári lakóközösség, az ipari falansztertől a szerethető otthon
felé?

Összetartó lakók
A panellakótelepek közül az egyik
legfrekventáltabb helyen Palotaváros fekszik. Néhány perces sétával
elérhető a belváros, a buszpályaudvar, az üzletek, a hivatalok. A
magasba nyúló házsorokat parkok,
játszóterek és padokkal tarkított terek tagolják. Másik oldalát a tavak
szegélyezik, ahol lehet horgászni,
kutyát sétáltatni vagy jó időben
kirándulni.
Palotaváros nem mindig nézett ki
így! A 19. század végén és a 20. század elején a kis házaival, kertjeivel
inkább falura emlékeztetett. A II.
világháború pusztításai, az ötvenes évek iparosítása, a környező
régiókból beáramló embertömegek hatására a városrészt teljesen
átalakították. 1979-ben néhány hét
alatt eldózerolták a régi házakat
és helyettük sorban húzták fel a
Lenin-lakótelep tízemeleteseit. A
házgyári technológiának köszönhetően a hatvanas évektől kezdve
közel harmincezer ember talált új
otthonra lakótelepi környezetben.
Muzsi József teli szatyrával a bevásárlásból tartott hazafelé, amikor
szóba elegyedtünk vele. 2002-ben
Vértesacsáról költözött Palotavárosba: „Amikor idejöttem, még nem
volt az épület szigetelve. Az ablakok is
a régiek voltak. Azóta a házakat energetikailag korszerűsítették. A velünk
szemben lévő játszóteret felújították.

Ha jól emlékszem, kétszer is, mert a
fák gyökerei felnyomták a térkövet.
Padokat helyeztek ki. Az átjáróban, a
keskeny járdánál kiépítették a közvilágítást. Lezárták a két parkoló közötti
járdás részt, hogy a kisebb autók ne
tudjanak átjárni, mert előtte erre szoktak rövidíteni.”
József szerint a fiatalok és az
idősek szívesen járnak le a parkokba beszélgetni, pihenni és kutyát
sétáltatni: „A mi lépcsőházunkban
szerencsére nagyon összetartó a közösség. Mindenki arra törekszik, hogy az
épület állagát megőrizze. Ezért is újíttattuk fel a lépcsőházban a világítást, a
kaputelefont és kicseréltettük a bejárati
ajtót is. A házat akadálymentesítettük,
mert nagy könnyebbség a babakocsival
közlekedő kisgyerekes anyukáknak és a
mozgásukban korlátozottaknak.”

Fotók: Kiss László

Kurucz Tünde

Lehetne jobb a közlekedési
morál!
Néhány sarokkal arrébb, a vasút
innenső oldalán helyezkedik el a
Horvát István-lakótelep, amelyet
a hatvanas évek második felében
alakítottak ki. Demeter Zsófia egy
városfejlesztésről szóló tanulmányában leírta, hogy ezekben a lakásokban még nem távhőt, hanem
központi fűtést alakítottak ki. Nagy
szenzáció volt akkoriban, hogy a
Horvát István utca és a Lenin út,
azaz a mai Prohászka Ottokár út
sarkán ekkortájt nyitott ki a város
első önkiszolgáló boltja, amit a
környékbeliek Lenin-boltként is
emlegettek.
Az évtizedek során a lakótelep
megőrizte családias jellegét a
sok zölddel, paddal és térrel. Az
egyik belső, árnyékos játszótéren
találkoztunk Lendvai Alizzal és
kisfiával: „Én még csak négy éve,
de a férjem már tizenöt-tizenhat éve
lakik itt. Anyukaként nagyon örülök
neki, hogy a környező játszótereket

Muzsi József szerint az idősek és a fiatalok is szívesen járnak a parkokba üldögélni, beszélgetni, kutyát sétáltatni

Lendvai Aliz örül, hogy a Horvát István-lakótelepet szépen rendben tartják

szépen felújították. És nem utolsósorban szépen karbantartják, például a
homokozóban mindig van homok! A
csikkeket, szemetet összeszedik. Ősszel
a leveleket rendszeresen söprik.”– jegyezte meg Aliz, majd hozzátette,
hogy az elmúlt években rengeteg
járdát, utat tettek rendbe: „A régi
járda botrányos állapotban volt! Akadt
akkora bucka, amin a babakocsit
nem lehetett áttolni, hanem át kellett
emelni. A Széchenyi út felújításának
nagyon örültem. Bár a közlekedési
morál nem sokat változott. Fél ötkor
sok autós akkor is behajt a kereszteződésbe, ha látja, hogy az tele van.”
Aliz kiemelte, hogy a közösség
alapvetően összetart. Főleg a belső
négyemeletesekben. Bár akadnak
olyan lépcsőházak, mint az övéké,
ahol az albérletek és a tulajdonos-

váltások miatt gyakran cserélődnek
a lakók, így az előzetes bejelentés
nélküli felújítások, átalakítások
szinte egymásba érnek. Ennek ellenére a lakóközösség nagy részét az
idősek alkotják. A fiatalok, családosok jellemzően csak néhány évig
laknak a környéken, utána ki ilyen,
ki amolyan támogatott hitellel költözik tovább egy nagyobb lakásba,
családi házba.

Szükség van a zöldre!
Honti Jánosné a Deák Ferenc utcában kertészkedett a lépcsőházuk
előtt. Rendbe tette az ágyásokat.
Megmetszette a bokrokat, lenyírta
a füvet és összeszedte az ágyásra
dobott csokipapírokat, a sövényben
gondosan elrejtett csikkeket, üres

„Fára, zöldre szükség van!” – mondja Honti Jánosné
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pálinkás üvegeket: „Sokan azt hiszik,
hogy a bokor szemetes!” – jegyezte meg az asszony, aki 1997-ben
költözött a Deák Ferenc utcába.
– „A lakóközösség azóta rengeteget
változott. Az idősek meghalnak. Az
örökösök a lakásokat nem adják el,
hanem kiadják. Ma már a lépcsőház
felében bérlők laknak. Általában egy
évig élnek itt, bár akad közöttük olyan,
aki már öt éve itt van. Sajnos többen
közülük nem vigyáznak a környezetükre, és nincsenek tekintettel a többiekre.
Felesleges nekik szólni: nem ismerjük
őket, ha össze is futunk a folyosón,
akkor is csak köszönünk és mindenki
megy a dolgára.”
A környéken – pontosan úgy, mint
több helyen a városban – nagyon
nehéz parkolóhelyet találni: „A garázsokban nincs szabad hely. Az utcán
a közeli nyelviskolában, tornateremben
dolgozók ahová tudnak, beállnak. De
igazán azokon a napokon van gond,
amikor a hátsó tömbben lévő orvosok
rendelnek. Akkor kitör a káosz! A betegek nem tudnak sehol sem leparkolni,
mert nincs hely. Nem tudom, mit
lehetne csinálni, mert a parkolóhelyek
számát nem nagyon lehet bővíteni.
Egyszer szó volt arról, hogy a hátsó
kisligetet – úgy, mint a másik ház
esetében – megszüntetnék és helyette
parkolót alakítanának ki. Ebbe viszont
nem mentünk bele, ugyanis a fára, a
zöldre szükség van!”

Nagyon sok a jövés-menés
A Deák Ferenc utca másik végén,
a József utcában Tóth Károlyné
hazafelé igyekezett. Több évtizede
lakik itt. Közel van a piac, a vasút

az igazság, hogy amikor este tíz után
hazaérek a munkából, már nagyon nehéz parkolóhelyet találni. Hátra meg
nem szeretek állni, mert nekem sötét
és a körülötte lévő faltól egy kicsit
nyomasztó.” – jegyezte meg Ágnes,
aki szerint a közel két évtized
alatt az emberek sokat változtak.
Egyre kevésbé vannak tekintettel a
másikra: „Ha felújítanak, nem írják
ki. Minden gond nélkül elindítják akár
reggel negyed nyolckor is a fúrót. Ha
a kutya lába éppen csak véletlenül
érinti a játszóteres rész szélét, szólnak. Bár lehet, hogy csak én lettem
kevésbé türelmes...”

Hűség a lakótelephez

Kovács Ágnes szerint a lakók egyre kevésbé vannak tekintettel egymásra – vagy csak mindannyian türelmetlenebbek lettünk

ismerte a másikat, mert vagy a férj
vagy a feleség egy munkahelyen
dolgozott. Ma ez már nincs így.
Nagyon sok a jövés-menés. Most már
talán csak tizenöt-húsz százalék a régi
lakó, a többiek mind új beköltözők.
A nagy részük tulajdonos, de akad
közöttük egy-egy bérlő is. Sajnos
nincsen meg a régi összetartás!
Legfeljebb egy évben egyszer a lakógyűlésen találkozunk. Harag nincs,
ha átkopogunk, akkor az ajtóban

és nem volt hely. Mára ez a probléma
javarészt megoldódott.”

Sokat változtak az emberek
Kovács Ágnes éppen akkor parkolt le autójával a Sarló utcában,
amikor megszólítottuk. Tizenhét
éve költözött ide: „Szemben a
kisbolt már itt volt. Ha jól emlékszem, a dohánybolt meg a kebabos
még nem.” – mutatott a szemben
lévő házak aljában lévő üzletek
irányába a hölgy, majd hozzátette,
hogy a közvetlen környezet nem
sokat változott. Viszonylag sok a
zöld, korszerű a játszótér, és hátul
nemrég kialakítottak egy kutyafuttatót meg egy új parkolót is: „Az

Smohay-Szöllősi Ágnessel és
kisfiával a Fáy András-lakótelepen
találkoztunk. A kisfiú éppen a
homokozóba kitett közös kukásautót ásta be egy gödörbe. A madarak
csicseregtek a rózsabokrok mellett.
„Tíz éve lakom itt. Azóta energiatakarékossági szempontok miatt a
téglás házakat szigetelték. Kicserélték
az ablakokat is. A virágosítás az
utóbbi években még jobban felgyorsult. Itt a hölgyeknek szívügye, hogy
minél szebb legyen mindenki előtt a
kiskert!” – mondta Ágnes, majd
hozzátette: „Bár a lakótelepen az idősebbek vannak többségben, hétvégente a játszótér is megtelik, és a nagyobb
gyerekek csapatokban játszanak. Az
utóbbi időben sok fiatal költözött a
lépcsőházakba. Mint mindenhol, itt is
akadnak bérlők. De azon lakók nagy
része, akik az elsők között költöztek
ide, itt maradtak, mert hűségesek a
lakótelephez.”
A fiatalasszony szerint az idősek
jobban összetartanak, hiszen egy
időben nevelték fel a gyerekeiket. A
fiatalabbak is köszönnek, de nem
alakul ki közöttük mélyebb, tartalmasabb kapcsolat, mert valamilyen
oknál fogva úgyis elköltöznek.

Tóth Károlyné negyven éve költözött a József utcába

és a belváros. Negyedórás sétával
mindent el lehet érni.
„1979-ben költöztem ide. Az első két
lépcsőház ARÉV-es volt. Én is ott dolgoztam. Mi úgy kaptuk, mint vállalati
dolgozók. A lépcsőházban mindenki

beszélgetünk. Szerencsére a tereken
most már csak az itt élők parkolnak,
mert fizetőssé tették a parkolást. Erre
azért volt szükség, mert az áruházakban vásárlók, a belvárosban sétálók
rendszeresen itt tették le az autójukat,

Smohay-Szöllősi Ágnes elmondta, hogy azok, akik az elsők között költöztek a Fáy Andráslakótelepre, nagyrészt a mai napig hűségesek lakóhelyükhöz
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A vértanúk előtt tisztelegtek

2019.10.10.

Somos Máté

Fotó: Simon Erika

„1849. október 6-án, Aradon felrobbant a félelem bombája, és hosszú időre egy egész nemzet
életét bénította meg.” – fogalmazott megemlékező beszédében Szikora János, a Vörösmarty
Színház igazgatója. A múlt hét végén a városban több helyen emlékeztek meg a tizenhárom aradi
vértanúról.

Fotó: Simon Erika

Faludy György Október 6. című verse is elhangzott a Széchenyi István Szakgimnázium és
Szakközépiskola műsorában. Az iskola diákjai a Haleszban rendezett ünnepségen emlékeztek a
szabadságharcot követő megtorlás áldozataira, az Aradon kivégzett mártírokra.

Fotó: Tóth Gabriella

‚
A 48-as emlékmű előtt Mészáros Attila alpolgármester, Törő Gábor országgyűlési képviselő,
Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója valamint Deák Lajosné, Dienesné
Fluck Györgyi, Horváth Miklósné és Viza Attila székesfehérvári önkormányzati képviselők
közösen helyezték el koszorúikat

A Jávor Ottó téri Corpus Hungaricum emlékműnél is koszorúzással tisztelegtek a hősi halottak
előtt. A Rákóczi iskola tanulói készültek ünnepi műsorral. A megemlékezésen beszédet mondott
Szikora János színházigazgató, aki hangsúlyozta: a félelemkeltés volt a megtorlás fő fegyvere.
Az aradi vértanúk arra emlékeztetnek, hogy soha többé nem akarunk félelemben élni.

Fotó: Tóth Gabriella

Fotó: Tóth Gabriella

A diákok műsorukban megidézték a szabadság elvesztését és a kivégzések iszonytató, gyászos hangulatát.
Ugyanakkor emlékeztettek arra is, hogy a haza és a hazaszeretet belevéste a hitet a magyar emberekbe.

Brájer Éva alpolgármester Szikora Jánossal helyezte el az emlékezés virágait. A honvédség, a
Rákóczi iskola és számos civilszervezet is koszorúzott az 1849. október 6-i események emlékére
rendezett ünnepségen.

Lugosi Balázs
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája ünnepén, az öreghegyi templom búcsúnapján Spányi
Antal megyés püspök celebrált szentmisét a város papságával. Az eseményen részt vett Székesfehérvár polgármestere,
Öreghegy önkormányzati képviselői és a Noé-hegyi Szent
István Borlovagrend tagjai is.

„Ez az a város, ahol Szent István király felajánlott bennünket a Szűzanyának. Ez az a megye,
melynek címerében ott látjuk a jelenetet: a szent
király Imre herceg sírjánál imádkozva Máriának
ajánlja Magyarország Szent Koronáját.” – emelte ki szentbeszédében a Székesfehérvári
Egyházmegye püspöke. – „Azt a koronát, mely

nem egyszerűen királyi ékszer vagy hatalmi
jelvény, hanem több: valami, ami megtestesít,
magában hordoz mindannyiunkat, egy nemzetet,
egy országot. Mária a mi Nagyasszonyunk és
mi Mária népe vagyunk. Kell, hogy ezt mélyen
átéljük, a szívünkbe fogadjuk, kell, hogy ez
lelkünk minden rezdülésében valamiféleképpen
jelen legyen!”
Szent István király halála előtt Szűz Mária
oltalmába ajánlotta koronáját és országát.
Őseink ezt a felajánlást szent örökségként
származtatták nemzedékről nemzedékre. A
Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek
ezt a nemzeti jellegét, XIII. Leó pápa 1896ban külön ünnepet engedélyezett október
második vasárnapjára.

Fotó: Lugosi Balázs

Mária oltalmában

Mernünk kell bátran kiállni az igazságunkért, mindazokért a
kincsekért, amelyeket őrzünk és amelyeket mi is úgy kaptunk
és megvédtünk akár életünk árán is!” – hangsúlyozta homíliájában a főpásztor
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A határon túli irodalom Trianon után
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Vakler Lajos

Az idei találkozó a trianoni
évforduló köré épült. Az ünnepélyes megnyitón Vargha Tamás
országgyűlési képviselő és Bobory
Zoltán, a Vörösmarty Társaság
elnöke köszöntötte a találkozó
résztvevőit.
A vasárnapi programban Lukácsy
József Trianon és a Kárpát-medencei kisebbségi irodalom című
vitaindítójával, majd Szabó Ferenc
jezsuita páter és Vári Fábián
László kárpátaljai magyar költő
helyzetjelentésével kezdetét vette
a konferencia. Hétfőn és kedden a
délvidéki, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és az anyaországból érkezett
irodalomtörténészek, költők és
írók előadásaikban megfogalmazták a trianoni évforduló kapcsán
gondolataikat, összegezték a nemzeti sorstragédia óta eltelt időszak
történéseit, a magyar nyelv megőrzéséért folytatott mindennapos
küzdelmeiket.

Fotó: Simon Erika

Vasárnap délután az ünnepélyes megnyitóval
kezdetét vette a Határon Túli Magyar Irodalom
Napjai háromnapos rendezvénysorozat, melyet idén huszadik alkalommal rendezett meg
a Vörösmarty Társaság és a Magyar Írószövetség Közép-dunántúli Csoportja Székesfehérvár
önkormányzatának támogatásával.

A megnyitón a résztvevők megemlékeztek az aradi vértanúkról és a trianoni nemzeti sorstragédiáról is

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
SzakSzékesfehérvár
MegyeiJogú
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
bizottsága bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
képezőképező
alábbi
Szakbizottsága
bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
helyiségeket:
alábbi
helyiségeket:
Sajtóközlemény

Helyiség címe

SIKERESEN ZÁRULT A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI JOGPONTOK PROJEKT ÚJABB SZAKASZA
2019. 09. 30.

A Magyar Iparszövetség a GINOP-5.3.3-15-2015-ös konstrukció keretében, Közép-Dunántúli
JOGpontok elnevezéssel valósította meg ingyenes jogszolgáltatási témájú pályázatát, mely a
Széchenyi 2020 program keretében, 573,51 millió forint európai uniós támogatás segítségével
működött.

Érdekképviseleti munkaadói és munkáltató szervezetek összefogása révén, országosan, de
régióspecifikus megvalósításban 2016. június 1-én indult meg a program a Közép-Dunántúli régió 22
településén, a Magyar Iparszövetség gesztorálásával, ahol gyakorlott ügyvédek várták az ügyfeleket,
a munka világának jogi kérdéseiben.
A projekt célcsoportja elsősorban a munkavállalók, munkáltatók, vállalkozók, munkanélküliek,
nyugdíjas munkavállalók, diákok voltak, de mindenkit szívesen fogadtak, aki segítségre szorult a
munkaerőpiacra való belépéshez. A tanácsadás jogterületei a munka- és társadalombiztosítási jog, az
adójog, valamint a társasági és cégjog volt.
A szolgáltatás a személyes tanácsadáson túl, online, e-mailes, és telefonos formában is rendelkezésre
állt.
A Közép-Dunántúli Régióban a pályázat megvalósítása során összesen 25.724 ügyfél 40.188 ügyben
kért és kapott jogi segítséget.
A projektek másik részét az Alternatív Vitarendezés, a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat
működése jelentette, amelyben országosan 36, míg a Közép-Dunántúli régióban 6 fő döntőbíró
segítette az érdekviták megoldását.
A pályázat 2016. április 1. - 2019. szeptember 30. között valósult meg.
A szolgáltatás a projektzárással nem ér véget, frissítést követően, új támogatással és szélesebb
összefogással rövidesen ismét elérhető lesz. Az MTVSZ szolgáltatásai új konstrukcióban most is
igénybe vehetők.
A projektről bővebb információt a https://www.jogpontok.hu/ oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Magyar Iparszövetség OKISZ
1146 Budapest, Thököly u 58-60
06-1-343-5181

Kelemen Béla u. 68. 22. jelű
Vörösmarty tér 6. *
Budai út 68.
Jancsár u. 13. 3. jelű
Prohászka O. u. 16.

Terület azonosító Megnevezés
szám
(m2)
GARÁZS
20077
garázs
13
20206
garázs
17
34
35
149

IRODA/ÜZLET
20254
iroda/üzlet
20437
iroda/üzlet
20355
iroda/üzlet

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA
1 év
1 év

360,360,-

1 év
1 év
1 év

1.300,1.300,1.300,-

*A Vörösmarty tér 6. szám alatti garázs elhelyezkedéséből adódóan motorkerékpár, vagy
kisebb méretű autó tárolására alkalmas (nehéz a ráfordulás a bejáratra a hely szűkössége
miatt), vagy raktározásra.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti
szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem
régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint
önkormányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2019. október 10.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 30-án 16.00 óra
Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága
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Vakler Lajos

Molnár Ferenc Játék a kastélyban
című komédiájának premierjével
kezdődött az új évad a Vörösmarty Színházban. A negyedszázada
önálló társulattal rendelkező
teátrumban ünnepi pillanatok
részesei lehetett a nagyérdemű. Az
előadás előtt Szikora János igazgató
és Cser-Palkovics András polgármester lépett színpadra. A színház
direktora köszöntötte az évad első
előadásának nézőit és a negyedszázados jubileum alakalmából a
társulatot. Cser-Palkovics András
polgármester a város közössége
nevében köszönetet mondott azoknak a vezetőknek, akik közéleti
szereplőként vagy szakemberként
hittek Székesfehérvárban és adták
saját hitelességüket, hogy ezen az
új úton 1999-ben elindulhasson a
társulat.
A polgármester ezt követően nyújtotta át a Pro Theatro díjat Juhász Illés színművésznek, aki két évtizede
a társulat tagja. Juhász Illés az elmúlt
húsz év alatt igazi fehérvári lett, amit
mi sem bizonyít jobban, mint hogy
választott hivatása mellett jelentős

Fotó: Molnár Artúr

A Vörösmarty Színházban a 2019/2020-as évad
nyitóelőadásán adta át Cser-Palkovics András
polgármester a Pro Theatro Civitatis Albae
Regalis díjat, amit szakmai munkája valamint
a tehetséggondozásban és a város közösségi
életében vállalt tevékenysége elismeréseként
ebben az esztendőben Juhász Illés érdemelt ki.

Juhász Illés kiérdemelte a tapsot

szerepet vállal a város társadalmi
és közösségi életében, a református
gyülekezet virágvasárnapi ünnepének rendszeres résztvevője, emellett
a kezdetek óta a Fehérvári Versünnep mentora illetve vers- és prózamondó versenyek zsűritagjaként
segíti a fiatal generációt.
„Először is nagyon meglepődtem, mert
nem szoktam úgy gondolni magamra,
mint aki díjakat kap. Számomra na-

gyon fontos, hogy milyen kapcsolatot
tudok kialakítani a kollégáimmal, a
rendezőkkel, mennyire tudom megformálni a szerepeimet. Szerepálmaim
nincsenek, már elég fiatal koromban
letettem arról, hogy vágyakozzam egy
szerep iránt. Azt vettem észre, hogy
amikor valaki vágyik valamilyen szerepre, ha ismeri önmagát, azt belülről,
önmagából teszi, hiszen a színész sem
láthatja magát kívülről. Tehát én most

hiába vágynék arra, hogy én legyek
Romeo, az biztos nem lenne jó, mert
tudom, hogy nem nekem való. Most
nagyon jó a társulat Fehérváron,
szeretjük egymást, mindenki tud mindenkivel dolgozni, tudunk beszélgetni,
olyan a csapat, hogy mindenkire lehet
számítani. Érzem a közönség szeretetét
is, mára minden szempontból otthonra
találtam Fehérváron!” – mondta el
lapunknak a díjazott.

Bő szekund
Vakler Lajos

A zenekedvelőket a kívülállók számára titokkal bíró történettel hozza
közelebb egy-egy mű megszületésének körülményeihez.
A komolyzene-kedvelők vágyát
nem tudom felmérni, de az eddigi előadások alapján azt tudom
mondani, hogy az a klasszikuszene-kedvelő, aki egy kicsit felhőtlenebbül akar a komolyzenéről
beszélgetni vagy gondolkodni,
megtalálja itt a számítását! Az
ötlet is innen jött: néhány fesztiválon és koncerten műsorvezetőként az volt a feladatom, hogy
amíg átrendezik a színpadot,
szóval tartsam a közönséget. A
művészek közül többen odajöttek és megkérdezték, miért nem
csinálok ebből egy önálló estet.
Az idők során megérlelődött bennem, hogy ezt hogyan és miként
lehetne megcsinálni, és a végén
kialakult belőle az, ami a szándékom szerint hetven perc felhőtlen
szórakozást jelent. Ez egy olyan

Fotó: Kiss László

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar meghívására országjáró körútján Székesfehérvárra is ellátogatott Bősze Ádám stand-up
műsorával. A Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban telt ház fogadta a kiváló
zenetörténész Bő szekund című estjét.

A bensőséges hangulatú esten ismét bebizonyosodott, hogy a klasszikus zene otthonra talált
Székesfehérváron!

zenei stand-up amire nem ciki
elmenni!
Tudod már, milyen zenéhez, zenészhez milyen történeteket szeretnének
az emberek?
Igen is meg nem is. Az emberek
nagy élvezettel hallgatják, amikor operáról van szó. Az operák,
az opera szerzője, cselekménye,
egy-két olyan sztori, ami egy-egy
opera bukásáról szól, nagyon
népszerűek. Természetesen híres
művekről van szó illetve azokról
a személyes tapasztalatokról,
amiket együtt élek át a zenészekkel. Járom az országot, egyik
koncertről megyek a másikra, és
a kulisszák mögött mindig történik valami érdekes!
Mennyire fontosak a szerzők illetve
a művek történetei ebben a műfajban?
Akár a szerzők, akár a művek,
akár a bemutatók vagy maguk a
muzsikusok történetei – egyfajta
könnyed és elegáns humorral
vegyítve – jó sztori lehet, amire vevő a közönség. Talán az
egésznek az a lényege, hogy
az ember őszinte legyen, hogy
lássa és érezze a közönség: attól
függetlenül, hogy muzsikálnak,
hogy isteni dolgot produkálnak,
ők mégiscsak közülünk való
emberek!

FEHÉRVÁR
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Boldogasszony országa – határon innen és túl
A Primavera Kórus idén is megrendezte Szent
István országa – Boldogasszony országa című
kórustalálkozóját. Szombaton a fehérvári
kórus egy dunaújvárosi és egy szabadkai karral
együtt lépett fel a Szent Imre-templomban.

Szabó Petra
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében
érkeztek újságírók Székesfehérvárra, hogy
megismerkedjenek a város kulturális értékeivel
és messzire vigyék jó hírét.

Negyedik éve már, hogy minden
esztendőben kiválasztanak egy vidéki múzeumot, melyet részletesen
bemutatnak a sajtónak. Azok közül
választanak, melyek részt vesznek
a Múzeumok Őszi Fesztiválján.
Idén a Szent István Király Múzeum azért kap kiemelt figyelmet,

mert több elismerést is magáénak
tudhat, sőt hamarosan otthont ad
az Országos Múzeumpedagógiai
Konferenciának.
A rendezvény résztvevőit a város
nevében F. Szegő Krisztina
köszöntötte. A Székesfehérvári
Turisztikai Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője szót ejtett a
város kulturális sokszínűségéről,
a rendezvények gazdag palettájáról és a fejlődő turizmusról. A
csoport a Hetedhét Játékmúzeum után az Új Magyar Képtárba
látogatott.

Kép: Putyora Gábor

„Nem akkor imádkozom jól és nem
akkor énekelek jól, amikor a végén
azt tudom mondani, hogy az énekben
figyeltem minden kottafejre, minden
előjegyzésre, hanem akkor, amikor a
dalnak a belső világát tudtam átélni!”
– ezekkel a szavakkal köszöntötte
Dózsa István címzetes kanonok a
hangverseny vendégeit, és kívánta,
hogy a felcsendülő kórusművek
váljanak a hallgatóság lelkében
imádsággá.

A kétévente megrendezett kórustalálkozóra a Primavera Kórus idén a Dunaújvárosi Vegyeskart és a szabadkai Pro
Musica Női Kórust hívta vendégül.
A hagyomány 2015-ben indult útjára.
A kezdetekről és az inspirációról
Csutiné Schleer Erzsébet mesélt lapunknak: „Halála előtt egy nappal Szent
István itt, Székesfehérváron ajánlotta
fel a Boldogasszonynak, Szűz Máriának
Magyarországot. Ennek a helynek és
ennek a történetnek az égisze alatt a kórus
saját hagyományaként útjára indította ezt
a találkozót.”
A kétnapos rendezvény másnapján a
dunaújvárosi kar a Szent Imre-templom, a szabadkai kamarakórus a
Ciszterci templom, míg a Primavera
Kórus a Szent Sebestyén-templom
vasárnapi miséjén vett részt.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Neüchel Balázs

2019.10.10.

Fehérvár jó hírét viszik

A HETILAP

Az első műremeket a Primavera Kórus alapító karnagya, Horányi Ottilia vezényelte

A Vonalba zárt történetek című kiállítást is megismerték a résztvevők

Égi örömök
Vakler Lajos
Égi örömök címmel indult az új évad, az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar Farkas Ferenc
Hangversenysorozata. A zenekar a világhírű
szoprán, Pasztircsák Polina vendégszereplésével Smetana- és Mahler-műveket adott elő
Dubóczky Gergely vezényletével.

Fotó: Kiss László

„A Moldva egy ismert darab, ami
mindnyájunknak a fülében van, és
voltaképpen Mahler is az alaprepertoár része, bár még nem játszottuk
ezzel a zenekarral. Hihetetlenül
izgalmas világ, hiszen Mahler

minden szimfóniájában sok minden
történik a darab különböző részeiben,
és ez komoly feladat, nagy kihívás
a zenekarnak és a karmesternek is.”
–mondta el lapunknak a karmester.
Pasztircsák Polina, aki Mirella Freni
tanítványaként a világ operaszínpadainak ünnepelt sztárja, ezúttal
is bizonyította kivételes kvalitásait:
„Nagyon örültem a meghívásnak, boldogsággal tölt el, hogy részese lehettem
ennek a koncertnek! Mahler a szívem
csücske, így ez valóban nagy kihívás
volt számomra.”

A hangversenysorozat november huszonötödikén folytatódik: A szerelem madarai című esten
Ránki Dezső zongoraművész lesz a zenekar vendége

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Vakler Lajos
A Vörösmarty Színházban vígjátékkal indult a jubileumi évad: a műfaj klasszikusa, a mesemondás
virtuóza, Molnár Ferenc Játék a kastélyban című művét Szikora János rendezésében láthatták a
színházbarátok. A darabban a primadonna, a hősszerelmes és a fiatal zeneszerző kínos szerelmi
bonyodalmát csak egy drámaíró oldhatja meg. Színházat látunk a színházon belül, ahol menthetetlenül összegabalyodik valóság és látszat, igazság és hazugság, élet és színház.

Minden jó, ha jó a vége, bár ezt Gáspár Sándor másként gondolja...

Ballér Bianka a primadonna szerepében

Juhász Illés lakájként varázsol

Hogy lesz ebből happy end?

Nyugalom, ura vagyok a helyzetnek!

Fotók: Simon Erika

Ballér Bianka és Gáspár Sándor párosa a klasszikus vígjátéki elemekben is tarolt

„A Játék a kastélyban az egyik legismertebb Molnár Ferenc-darab. Szellemessége, villódzó, sziporkázó, mókás jelenetei
alatt egy mélységes mély tragédia,
emberi érzések húzódnak.” – mondta el
lapunknak a rendező, Szikora János.
Molnár Ferenc lebilincselő
meseszövésének főhőseként

Turait, a drámaírót, az események cinikus, de mégis nagyon
emberi mozgatórugóját Sághy
Tamás alakításában láthatjuk,
aki elhiteti velünk, hogy a játék,
a hamisság jótékonyan megoldja
azt, amit az ember az eszével
nem tud.

FEHÉRVÁR
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Születésnapot ünnepeltek a vörösmartysok
A HETILAP

Csapó Ramóna

Fotók: Kiss László

Faház készült a Városház téren a Vörösmarty Szakközépiskola diákjainak jóvoltából. A tanulók az
iskola fennállásának hatvanötödik évfordulóját ünnepelték egy flashmobbal.

Tanáraikkal együtt készítették el a ház alapjaihoz szükséges falapokat, melyekre feltűzték
fényképeiket is

A különleges eseményt az intézmény azért szervezte, hogy bemutathassa a járókelőknek, mit is
tanulnak a vörösmartysok

A diákok szerint egy ilyen megmozdulás nemcsak jó buli, de komoly közösségépítő szerepe is van

Az iskola az évfordulóra való tekintettel számos programmal készül még az év folyamán

Helyettük, értük demonstráltak
Neüchel Balázs

Fotók: Pápai Barna

Szombat este hatkor több tucat kutya és gazdi szelte át a belvárost az állatok világnapja alkalmából. A résztvevőket a barátságtalan idő sem tántorította el.

Harangszóra indult a fáklyás felvonulás a Szent István térről: figyelemfelhívó belvárosi sétára
várták a fehérvári állatbarátokat

Az állatok nem tudnak magukért kiállni

A felvonulás célja az volt, hogy megmutassák: a jól nevelt és gondozott kutyák tömegben is
képesek fegyelmezettek maradni

A közös csoportfotó után a mécsesekből egy szív rajzolódott ki: a gyertyák a bántalmazás és a
felelőtlen tartás következtében elhunyt háziállatok emlékére égtek

FEHÉRVÁR
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Vásári forgatag a Bory Jenő iskolában
A HETILAP

Csapó Ramóna
Vásári forgatag, gyermekelőadások, koncert is várta szombaton a diákokat és családtagjaikat a
Bory Jenő Általános Iskolában. Az intézmény 2002 óta rendezi meg a Bory-muri családi napot.

Az intézmény udvarán termesztett idényzöldségekből, gyümölcsökből valamint a szülők által
készített édességekből és tárgyakból rendeztek vásárt az iskola aulájában

Az iskola fontosnak tartja, hogy a szülők, a gyerekek és a pedagógusok kötetlen módon is
találkozzanak, mert ez közelebb hozza őket egymáshoz

A vásári forgatagon kívül egész napos kézműves foglalkozás és arcfestés várta a kicsiket és nagyobbakat

Fotók: Pápai Barna

Nemcsak a gyereknek volt élmény a szombati nap, a felnőttek is örömmel vettek részt a programban. Szurkolhattak például az élő malomjátékban a gyerekeknek.

Családi vasárnap
Stettler Zsuzsanna
Családi napot szervezett vasárnap az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért a Mancz
János utcában és környékén élőknek, a közösségfejlesztés jegyében.

A rendezvény találkozási pontként szolgált

„Híd a generációk között”
a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00405
számú projekt

A Fehérvári Civilközponthoz közeli focipályán szervezett program lehetőséget adott a környékbeli családok találkozására

www.hidageneraciokkozott.hu

2019 október 12, szombat 11 órától

Helyszín: a Szabadművelődés Háza,
8000 Székesfehérvár, Fürdősor 3

Séta - Polgármesteri köszöntő - Fehérvár dal - Senior
Örömtánc - rovásírás - kisvonatos városnézéselektroszmog védelem3-1-2 meridián torna - Baranta
hagyományőrzők - Méhészeti
termékek kóstolója - Tombola
A rendezvényen való részvétel
ingyenes.

Képek: Németh-Nagy Róbert

szivárványszín - kultúrális nap

A kicsiket és nagyokat a foci mellett más színes programokkal is várták. Volt eurojumping,
vízen járó labda, arcfestés, népi játszóház, kézműves foglalkozás és bohócműsor is
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Látogatható kiállítások
Nők a Bibliában – tűzzománc-kiállítás
Budai úti Református Gyülekezet nagyterme
Szűcsné Novák Mária tűzzománcképei
tekinthetők meg október 20-ig.
Mesék és mondák világa paverpolba
álmodva
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
A kiállítás megtekinthető október 30-ig.
Mozaikok
Pelikán Galéria
Bukovácz Lajos festőművész tárlata. Megtekinthető október 31-ig.
Magyar Imréné csuhéműves kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Megtekinthető október 31-ig.

programajánló

Gyertyafényes orgonaest és Egészségpiac
Programajánló október 11-től 20 ig

Szabó Petra
Október 11.
Van, aki marad…
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Ziffer Sándor (1880–1962) festőművész munkáit
bemutató kiállítás. Látogatható: február 2-ig.
Fehérvári ateroszklerózis-találkozó
10 óra, Hotel Magyar Király
A 6. FAT fő témaköre a nők és az idősek érvédelme.
Október 12.
VIII. Fehérvári Egészségpiac
7 óra, Jancsárkert Termelői Piac
Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, konzultációk, életmód- és táplálkozási tanácsadás,
környezetvédelem, meridiántorna, pódiumbeszélgetések az egészségről.

10.30: Kósa Klára keramikusművész előadása:
A színek jelképes üzenete
11.30: Kisné Portik Irén gyergyószentmiklósi
etnográfus előadása: A színek jelentése a
székely népviseletben
(A jelentkezési lap a Fehérvári Kézművesek
Egyesülete honlapjáról tölthető le.)
Pergamen és tinta
16.30, Szent Korona Galéria
Szalai Katalin kódexíró, oklevélgrafikus kiállítása.
A tárlatot Görbe Márk művészettörténész nyitja
meg. Közreműködik a Hungarikum Együttes.

Utcza-kép
Órajáték udvara
Szabadtéri fotókiállítás Kiss László fotográfus munkáiból. Megtekinthető november
2-ig.

8 óra, Budai úti református templom és gyülekezeti ház
Téma: Lábnyomok – jussunk új látásmódra
életünk nehézségei között! Előadó: Anda Judit
noszvaji lelkésznő, lelkigondozó.

Családi táncház
17 óra, Táncház
17 óra: Kézműves foglalkozás – ajtódísz készítése őszi terményekből Pintérné Markovich
Marcella irányításával
18 óra: „Dombon törik a diót…” – népi gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit vezetésével
19.30: Európa táncos öröksége – ami a művészettörténeti írásokból kimaradt – Botos József
tánctörténeti előadás-sorozata az Alba Regia Táncegyüttes és a Galiba zenekar közreműködésével. I.
rész: A fegyvertáncoktól az ügyességi táncokig
21 óra: Táncházi mulatság, muzsikál a Galiba
zenekar.

Tájak, hangulatok
Köfém Művelődési Ház
Karóczkay Ottó kiállítása. Megtekinthető
november 4-ig.

Színek és szőttesek
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete alkotóháza
Gyakorlattal egybekötött négyrészes sorozat
első előadása.
10 óra: A NESZ Szövő Szakbizottsága tagjai kiállításának megnyitása az alkotóház termében

Gyertyafényes orgonaest
19 óra, Ciszterci templom
Teleki Miklós orgona- és zongoraművész orgonakoncertje. A hangversenyen a zenetörténet
három nagy korszakából három zeneszerző
orgonára írott remekműveit hallgathatjuk meg.

UNESCO-világörökségek képeslapokon
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Megtekinthető október 31-ig.

Az állatok világnapja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Rednágel Csongor fotókiállítása. Megtekinthető december 31-ig.
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 legemblematikusabb pillanatait. Megtekinthető december 31-ig.
Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
Az eredeti barokk berendezést őrző kiállítótérben magyarul és angolul olvashatják
el az érdeklődők a patika történetét,
valamint megtudhatnak gyógyszerészettörténeti érdekességeket is. A tárlat egyik
különlegessége az a babapatika, amely
egy nagymúltú vajdahunyadi gyógyszertár
modelljeként készülhetett a 19–20. század
fordulóján, és amelyet a múzeum tavaly
vásárolt meg gyűjteménye számára. Ez a
játék, ahogyan a kuriózumnak számító
eredeti patikaberendezés is, arról vall a mai
kor emberének, milyen is volt a régi idők
patikája dédapáink idejében. A kiállítás
megtekinthető december 31-ig, keddtől
vasárnapig 10-től 18 óráig.

2019.10.10.

Egyházmegyei női csendesnap

Görög táncház a Taverna zenekarral
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Muzsikál a Taverna görög népzenei együttes,
táncot tanít Gábor Ferenc.
Október 13.
Mókuskaland
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.
Október 15.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Kosárfonás papírból. A foglakozást vezeti:
Reichardt Jánosné.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bakos Batu Magyarország a végidőkben című
előadása.
Vörös Tamás-projekt
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Koncert.
Október 16.
Higiénia a műtőasztalon
17 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Fertőtlenítőszerek a sebészetben. Szima Viktória előadása.
Urbán Péter: A három Erdődi
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az Autósbolt mellett.

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig, Szo: 9.00-12.00-ig

A hirdetést hozza magával
és kedvezményben részesül!

Október 17.
Szenior örömtánc Maroshegyen
9.30 és 13.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Várnak minden mozogni vágyót. Nincs szükség partnerre, sem előzetes tánctudásra, csak
ritmusérzékre és kényelmes váltócipőre.

A HETILAP

A Barátság mozi műsora
Október 11.
17.30: Az arany kesztyű
20 óra: Downton Abbey

Október 19.
Nagy őszi gardróbfrissítés
9 óra, Fehérvári Civil Központ
Megunt, kinőtt, sosem hordott ruhák és kiegészítők vására.

Október 12.
10 óra: Mi újság, kuflik?
15 óra: Playmobil: A film
17 óra: Az aranypinty
20 óra: FOMO – Megosztod és uralkodsz

Játszani jó!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Zengő bölcső foglalkozás 0-4 éves kor között
Szűcsné Ott Adrienn-nel.

Október 13.
Európai Art Mozi Nap
14 óra: Mű szerző nélkül
17 óra: The Specials/Hors Norme
19.30: A legfehérebb nap

Papírfonás
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme
Minden hónap harmadik szombatján várja
az érdeklődőket a Vidám Kreatívok papírfonó csoport és vezetőjük, Hekkerné Gócza
Erika.

Október 14.
18 óra: Curtiz – A magyar, aki felforgatta
Hollywoodot
20 óra: Folyékony arany

Kóstoló
13.30, Művészetek Háza
Az esemény célja, hogy a látogatók egy tartalmas délutánt töltsenek el az intézményben,
betekintést nyerjenek az aktuális programok
kínálatába, megismerjék a kézműves műhelyeket, a ház tereit, rendezvényeit.
Tibiton retróklub
16 óra, VOKE Művelődési ház és Könyvtár
Zene, tánc, nagyszerű előadók, slágerek,
szuper hangulat.
Zenés nosztalgia-emlékest
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A Fanta Boys zenél.
Október 20.
Egér, egér ki a házból!
11 óra, Igéző
A Babos Bábos Társulat előadása.

FEHÉRVÁR
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Október 15.
17.30: A fénykép
20 óra: Az arany kesztyű
Október 16.
18 óra: Csajos est: 25 km/h – Féktelen
száguldás
Október 17.
Mozinet Filmnapok
16 óra: A láthatatlanok
18 óra: Az angyal
20 óra: The Whistlers
Október 18.
Mozinet Filmnapok
16 óra: Kontroll nélkül
18 óra: Élősködők
20.15: Valan – Az angyalok völgye
Október 19.
Mozinet Filmnapok
16 óra: Medvevilág Szicíliában
18 óra: Portré a lángoló fiatal lányról
20 óra: Az első áruló

17
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Gyermekbarát klímaberendezés a kórháznak Modern színdarabbal ünnepelt a SINOSZ
A HETILAP

Kép: Körtvélyes Tivadar

Újabb adománnyal gyarapodott a Szent György Kórház: ezúttal a gyerekek komfortérzetét javítják
az egyik fehérvári, klímakereskedelemmel foglalkozó cég által felajánlott berendezések.

Negyvenöt éves a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. A Fejér megyei szervezet
ünnepi programmal készült, melynek tengelyét egy színházi előadás adta. A darabban Müllek
Róbert, a Fejér megyei elnök is fellépett. A színdarab a bezártságról, az alá-fölé rendeltségi
viszonyokról és a kijutás lehetőségeiről szólt. Az előadás során a hallókra is gondoltak, tolmács
segítette őket a színdarab megértésében.
B. G.

Nálunk hanyatt dobod magad!

Fotó: Varga Péter

Minden ágykeret

25 %

kedvezménnyel!
Az akció 2019.10.01.-31 között érvényes! Más akcióval, kuponnal nem vonható össze! A kép illusztráció!

Új CT-berendezés, kevesebb várakozás
A betegek biztonságos ellátása érdekében két
CT-berendezés fog működni a székesfehérvári
kórházban. Erről tájékoztatta Cser-Palkovics
András polgármestert a Szent György Kórházban működő CT-MR Diagnosztikai Központ
vezetője.

Fotó: FMSZGYEOK

A diagnosztikai központban
működő, százhuszonnyolc szeletes
felvételt készítő gép néhány napig
műszaki probléma miatt nem
üzemelt. Hogy többé ilyen helyzet
ne álljon elő, ezért elindították egy
második berendezés beszerzését,
azaz a jövőben két CT-berendezés
működik majd a fehérvári kórházban. Ez a betegellátás biztonságát

és a várakozási idő csökkentését is
szolgálja majd.
Cser-Palkovics András az elmúlt
időszakban több egyeztetést folytatott az egészségügyi szolgáltatóval,
hogyan lehetne jelentősen lerövidíteni a várakozási időket a CT- és
MR-vizsgálatokra. Cél, hogy az akut
beteg azonnal, az onkológiai beteg
legfeljebb két héten belül és mindenki más legkésőbb egy hónapon belül
vizsgálati időpontot kapjon a diagnosztikai központba, ahol a magas
szinten képzett szakembergárda és
az eszközök is rendelkezésre állnak.
A megállapodás részleteit hamarosan be is jelentik.
(Forrás: ÖKK)

A Szent György Kórházban működik az ország egyik legmodernebb CT-berendezése

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Minden, ami egészséges!
Nyolcadik alkalommal várják Egészségpiaccal
a fehérváriakat október 12-én, szombaton
7-től 12 óráig a Jancsárkertben. A háztáji
hagyományos és biotermékek piacán ingyenes
egészségügyi szűrővizsgálatok is lesznek,
valamint életmód- és táplálkozási tanácsadásra
is hívják a látogatókat.

A rendezvény célja, hogy minél
több fehérvári megismerje az
egészséges életmód alappilléreit, az
egészséges élelmiszereket, ételeket,
italokat, a testmozgás jelentőségét

és könnyen elérhető formáit –
nordic walking, meridiántorna – és
részt vegyenek a betegségmegelőzést célzó szűrővizsgálatokon.
Östör Annamária, Székesfehérvár
önkormányzatának egészségügyi
és sporttanácsnoka kiemelte, hogy
az Egészségpiac olyan rendezvény,
ami már több közönségdíjat is
nyert, ez is mutatja, hogy kezdenek egészségtudatosabban élni a
fehérváriak.
(Forrás: ÖKK)

Fotó: Simon Erika

Tíz új klímaberendezést szereltek fel a közelmúltban a kórház újszülött-, csecsemő- és gyermekosztályán. A Planning & Trading Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által felajánlott eszközök
különlegessége, hogy gyermekérzékelő rendszerével gyermekbarát módon segít kellemessebbé tenni a kórteremben a forró nyári napokat. „A közel kétmillió forintos összértékű új
légkondicionálók üzembe helyezésével tíz kórteremben huszonöt betegágyon évente mintegy
háromezer gyermek és csecsemő kórházi ellátása válik könnyebbé, komfortosabbá.” – mondta
Varga Péter, a kórház koordinációs menedzsere.

Új ételreceptekkel, kóstolóval, szűrővizsgálatokkal, idényzöldségekkel, gyümölcsökkel és friss
őstermelői, kézműves termékekkel várják a VIII. Fehérvári Egészségpiacra érkezőket október
12-én, szombaton 7 és 12 óra között
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Október a mellrák elleni küzdelem hónapja
A HETILAP

Mindenki számít!
Kovács Szilvia vagyok, a Fehérvár Médiacentrum munkatársa.
Közel négy éve nyíltan beszélek
a magam mögött hagyott betegségről. Teszem ezt azért, hogy ti
ne járjatok hasonlóan! Az alábbi
képen anyukám, barátnőm és
az általam felkarolt közösségi
csoport tagjai láthatók. Mind harcosnak valljuk magunkat, mert
mi megjártuk a mellrák kegyetlen
útját. De nincs a képen a másik
barátnőm és anyukája, testvére,
akik szintén velünk tartottak a
sétán és szintén megküzdöttek a
betegséggel. Egy családon belül
három nő! Szeretném, ha látnátok: a betegség nem válogat! De
mi szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, mert megmentettek
minket. No meg mi magunkat és
egymást! De ha nem mentünk
volna el a vizsgálatra, most nem
lennének gyermekeinknek anyu-

Október a látás hónapja – Fontos a látásom
Elég egy gyors (és októberben, a látás hónapjában ingyenes) látásellenőrzés,
hogy biztosak legyünk abban, megfelelő a szemüvegünk. A látásellenőrzés
során ugyanis a meglévő korrekcióval vizsgálják meg a látásélességet. Hamar
kiderül, ha az általunk viselt lencse már nem felel meg a szemünk állapotának.
Ilyenkor bizony cserélni kell!
Manapság, amikor egy szakorvosi vizsgálatra nehéz és sokáig tart bejutni,
az ilyen szűrővizsgálatoknak, mint a Látás Hónapja egyre nagyobb
létjogosultsága van. A lakosságnak nagy segítség az ilyen kampány és a
benne résztvevő szakemberek. Kezdeményezésünk célja, hogy az érintettek
minőségi és szakszerűen saját részükre elkészített látásjavító eszközöket
(szemüveget vagy kontaktlencsét) viseljenek, illetve a szembetegségeket
kiszűrjük
Jó lesz a bolti! Szupermarketek és nagyobb drogériák választékában egyre
többször találunk a napszemüvegek mellett előregyártott olvasószemüvegeket
is. Méghozzá nagyon olcsón. Az ár azonban ebben az esetben a minőséget is
mutatja. Ezek a szemüvegek tömeggyártásban készülnek, a fröccsöntéshez
hasonló technológiával, ezért torzítanak. Hosszú távú viselésüket éppen ezért
egyetlen szakember sem ajánlja
Nem egyforma! Ahogy arcunk és egyéniségünk, úgy a szemünk is egyedi,
ezért van szükség minden esetben olyan segédeszközre, ami figyelembe
veszi annak sajátosságait. Egyre több az olyan munkahely, ahova speciális,
kifejezetten a viselőjére, személyre szabott szemüvegre van szükség.
Látás Hónapja! Október a Látás Hónapja, ezért optikánk ingyenes
látásellenőrzést kínál októberben. Kollégáink a látásellenőrzéstől a
szaktanácsadáson keresztül mindenben szakszerű segítséget adnak. Várjuk
minden nap Székesfehérváron üzletünkben. Számos akcióval segítünk
annak, akinek szemüvegre van szüksége és készíttetni szeretne. Az akciókról
tájékozódjon weboldalunkon, telefonon, vagy személyesen az üzletben.

Tel.: 22/507-360

Anyák, nagymamák, túlélők vonultak fel a mellrák elleni sétán a megelőzés érdekében

kái, nagymamái. Inkább válas�szátok azt a pár perces vizsgálatot,
mint a betegséggel járó lelki, anyagi, testi nehézséget! Vegyétek a fá-

radságot és tegyetek meg ennyit
az életetekért, gyermekeitekért!
Minden lány, anyuka, nagymama
és barátnő számít!

MOST ÖN DÖNT!

-50%
LENCSÉRE

-70%
KERETRE

AJÁNDÉK LÁTÁSVIZSGÁLAT
FOGLALJA LE IDŐPONTJÁT ONLINE!

SZÉKESFEHÉRVÁR ALBA PLÁZA
PALOTAI ÚT 1.
30/467-4468

Székesfehérvár,
Távírda u. 25.
www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

A rózsaszín lufis felvonulás az
Országalmától indult, majd a Liszt
Ferenc és az Ady Endre utcán
folytatódott. A séta alatt arra is
volt lehetőség, hogy aki még nem
jelentkezett be szűrővizsgálatra, azt
a helyszínen megtegye.

Fotó: Simon Erika

Színes esernyőkkel és rózsaszín
lufikkal gyülekeztek a mellrák
elleni közösségi sétára a nők, a családok, a sportolók, a város vezetői
és önkormányzati képviselői. A
polgármester köszöntötte a mellrák
elleni séta résztvevőit. A közösség
által képviselt ügyről Cser-Palkovics András azt az üzenetet tolmácsolta a séta résztvevőinek, hogy vigyék haza és adják át másoknak is
a megelőzés, a szűrés fontosságát.
Beszédében megköszönte azoknak
a jelenlétét, akik személyükben
hitelesítik a szűrések fontosságát.
Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok megköszönte minden résztvevőnek, hogy csatlakoztak
a hagyományos, immár tizenegyedik
alkalommal megszervezett közösségi
programhoz: „Minden évben szeretnénk felhívni a figyelmet és mindenkit
arra biztatni, hogy menjen el a szűrésre!
Az emlőráknál klasszikus megelőzésről
nem beszélhetünk, itt elsősorban a
szűrés és az önvizsgálat a fontos!”

– mondta el Krisztián Erika megyei
tisztifőorvos.
Závodszky Noémi színművész a
séta háziasszonyaként szintén a
megelőzés fontosságát hangsúlyozta, valamint a lelki tényezők
szerepéről beszélt.

AKÁR

A megelőzésre és a szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet szombaton Székesfehérvár
belvárosában, ahová hagyományosan a mellrák
ellen szervezett közösségi sétára invitálják az
érdeklődőket. A nemes célt számos szervezet,
közösség és sportoló is támogatta.

„Magyarországon évente több mint
kétezer nőt veszítünk el úgy, hogy a
diagnosztika lehetősége adott, és az
időben való felismerés életet menthet.
Sajnálatos az a tény is, hogy a kiküldött meghívólevelek ellenére a nők alig
ötven százaléka vesz részt szűrésen.”

VAGY

Csapó Ramóna, Látrányi Viktória

Cserta János

optometrista, látszerész
mester

A fenti akció időtartama: 2019. szeptember 15. - november 30., az akciók egymással és más kedvezménnyel nem
összevonhatóak. Részletekről érdeklődjön az üzletekben, vagy tájékozódjon a www.opticworld.hu weboldalon!

www.owe.hu
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A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk a felsővárosi tájházzal foglalkozott. Az első megfejtésből kiderült, melyik utcában van az újonnan átadott tájház: Kertalja
utca.
A második megoldás az intézmény egyik fő feladatát rejtette: bemutatja a
városrész hagyományait.
A harmadik megfejtésből kiderült, hogy az épületben kialakított
tisztaszobát miként szeretnék még használni: bútorfestő-bemutatóteremként.

Múlt hét végén egy különleges római ünnepet ültek Gorsiumban. Egy olyan
ókori hagyományt elevenítettek fel, mely a birodalom egyik legnagyobb
uralkodójának állít ma is emléket. Eredetileg milyen célból rendeztek Augustaliát az ókori Rómában? Első megfejtésünkben a helyes a válasz!
A második megfejtés is Augustushoz kapcsolódik: arra vagyunk kíváncsiak, melyik volt az az államforma Rómában, melynek alapjait ő rakta le és
amelynek megszilárdítása is az ő nevéhez fűződik.
Végül az utolsó kérdés: Ki követte Augustust a trónon?
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A HETILAP

Az ezer színben pompázó természet a magasból még gyönyörűbb! Székesfehérvár környéke pedig nemcsak természeti kincseket,
túraútvonalakat és kirándulóhelyeket kínál
bőséggel, de a közelben több olyan kilátó is
van, amit vétek lenne kihagyni!

Kirándulni és kilátóra mászni
egész évben remek program,
de októberben még csodásabb
látványt nyújt az ezerszínűvé
őszült természet! Öt olyan kilátót
mutatunk most, ahová érdemes
elmenni, és amelyek mindegyike
Székesfehérvár ötven kilométeres
körzetében található, vagyis ebéd
utáni programnak is kiváló.

A pákozdi arborétum kilátója
Gyönyörű kilátás nyílik a Mészeg-hegyen épített kilátóból
a Velencei-tóra és környékére.
Nehezítés: itt a nézelődés nem
ingyenes, belépőt kell váltanunk
a Pákozdi Arborétumba, cserébe
végigsétálhatunk a tanösvényen,
ha pedig gyermekkel vagyunk,
a 960 hektáros területen egy impozáns élményvár is vár minket.
Gyermeklelkű felnőttek előnyben! (Távolság Székesfehérvártól:
14,5 kilométer.)

Károlyi-kilátó, Bodajk
A 2016 tavaszán átadott kilátó
hamar a kirándulók kedvencévé
vált, hiszen a sziklaszirten álló,
kétemeletes acélépítményről
pazar kilátás nyílik a Gaja-szurdokra, sőt még a Fehérvárcsurgói-víztározó is látható fentről. A
Gaja-völgyi Tájcentrum fehérvárcsurgói parkolójától nagyjából négy kilométernyi séta a
kilátó, de hatéves gyermekkel
már bátran vállalható, a kicsi
pedig elfér az erős és bátor apa
nyakában. Egyébként is érdemes
végigsétálni a szurdokot, ami
nem csak ősszel gyönyörű! (Távolság Székesfehérvártól: 27,2
kilométer.)

Maderspach Viktor-kilátó,
Várpalota
Az eredetileg lőportoronyként
használt épületet 2013 őszén
adták át, megmentve az enyészettől. A majd tizenegy méter
magas kilátó nemcsak ezért
izgalmas, hanem mert katonai
területen áll, így ne lepődjünk
meg, ha belépni életveszélyes
és tilos táblával futunk össze, miközben felsétálunk, biciklizünk
vagy autózunk az épülethez.

Fotó: Horváth Renáta

Papp Brigitta

A húsz méter magas Bence-hegyi kilátóról varázslatos panoráma tárul elénk

Izgalomra semmi ok: ha lőnek,
lezárják a területet! A kilátó a
Tési-fennsíkon, 246 méteres
tengerszint feletti magasságban
helyezkedik el, és csodálatos rálátást biztosít a a Keleti-Bakony
hegyvonulataira, Várpalotára,
Székesfehérvárra valamint a
Sárrétre. (Távolság Székesfehérvártól: 27,2 kilométer.)

Bence-hegyi kilátó, Velence
A 2018 tavaszán átadott húsz
méter magas kilátó varázslatos
kilátással rendelkező magaslatra épült: nemcsak az egész
Velencei-tavat, de kellően tiszta
időben a Budai-hegységet és a
Vértes, sőt a Bakony csücskét is
megcsodálhatjuk! A száztizenkét lépcsőfokot megmászva a
„betonvirág” fantázianévre hallgató építmény felső teraszáról
360 fokos panorámában gyönyörködhetünk. Itt számolnunk
kell belépővel illetve azzal, hogy
van nyitvatartási idő, valamint
szélsőséges időjárási körülmények között bezárják a kilátót.
(Távolság Székesfehérvártól:
28,6 kilométer.)

Tési Széchenyi
Zsigmond-kilátó
A Tés melletti tizennyolc és fél
méter magas kilátót semmiképpen se hagyjuk ki, ha egy picit
is romantikus érzelmek fűznek
minket a Bakonyhoz vagy úgy
általában az erdőkhöz! Elképesztő panoráma nyílik a faépítmény
tetejéről, beláthatjuk a környező
falvakat és erdőket, ha pedig az
ipari létesítményekben is megtaláljuk a szépet, akkor külön
öröm lesz a szápári szélkerekek
látványa! Amennyiben autóval
szeretnénk megközelíteni, engedélyt kell kérnünk, de enélkül
is a közelben lehet parkolni, és
a kilátóig tartó néhány perces
séta egyáltalán nem megerőltető!
(Távolság Székesfehérvártól: 36,8
kilométer.)
A kilátólista persze még bőven
folytatható lenne, hiszen Székesfehérvár ötven kilométeres körzete – induljunk bármerre – kínál
még néhány csemegét. Ha pedig
távolabbra is szívesen kalandozunk, a lehetőségek tárháza,
ha nem is végtelen, de nagyon
lassan kimeríthető!
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Újabb lehetőség: kamatmentes nyelvtanulási diákhitel
A HETILAP

hanem minden aktív és passzív
jogviszonnyal rendelkező hallgató.
Az egyösszegű kölcsönként
felvehető Nyelvtanulási Diákhitel
legkisebb összege százezer, legmagasabb összege pedig ötszázezer
forint, a törlesztést a felvételt követő tizenkét hónap elteltével kell
megkezdeni. A futamidő intervalluma is meglehetősen tág, hiszen
minimum egy-, maximum ötéves
futamidő válaszható, melynek a
hosszát a hallgató döntheti el a
hitel felvételekor.
A hitel kamata évi 1,99 százalék,
de abban a pillanatban, hogy a diák
sikeres nyelvvizsgát tesz a támogatott idegen nyelvek egyikéből, a
hitel kamatmentessé válik az állami
kamattámogatásnak köszönhetően.
Mindemellett a nyelvtanulási hitel

Papp Brigitta

Október 1-től már felvehetik a felsőoktatási képzésben tanuló, a diplomájuk megszerzéséhez szükséges
nyelvvizsgával nem rendelkező
hallgatók a Nyelvtanulási Diákhitelt. Az állami kamattámogatású
hitel elsősorban annak a 93 ezer
egyetemi és főiskolai alap- és osztatlan képzésben tanuló diáknak
nyújt segítséget, akik a 2019 június
végi adatok szerint a nyelvvizsga
hiánya miatt nem vehették még át
diplomájukat. Persze nemcsak ők
vehetik igénybe ezt a lehetőséget,

Fotó: Tóth Gabriella

A lényeg, hogy megtanulják és használni is
tudják a választott nyelvet – más egyéb módon
nem kell elszámolniuk a diákoknak azzal, milyen
formában használják fel az igényelt segítséget.

A Nyelvtanulási Diákhitel sok hallgatónak nyújthat segítséget

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
Feladatok

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

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Előnyt
jelent

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

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 önéletraj
zát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon.
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

Horoszkóp
június 4. – június 10.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Lehetősége adódik a napokban arra, hogy bizonyítsa
tehetségét, tudását. Elindulhat tervei megvalósításának útján, ám meglehetősen bizonytalan. Ne
legyenek kételyei és ne is hagyja, hogy esetleg mások
elbizonytalanítsák!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

A héten felmerülő nehézségeket egyedül kell megoldania! Bármennyire is szeretne, most nem kap segítséget, de egyedül is képes megoldani a problémáit. Ha
elég kitartó, a napokban régóta húzódó kellemetlenségeket zárhat le. Ne halogassa a feladatait!

Dinamikus növekedésünkhöz és hosszú távú terveink megvalósításához
az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Elvárások:
Középfokú végzettség, alapfokú informatikai ismeretek.
Előny:
Szakirányú végzettség (műszerész, híradástechnikai végzettség),
méréstechnikai-és vezérléstechnikai ismeretek, PLC ismeretek,
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
Feladatok:
Elektromos javítások, hibaelhárítások elvégzése tesztereken,
a biztonságtechnikai előírások figyelembevételével.
Teszterek, berendezések állapotának folyamatos ellenőrzése, karbantartások elvégzése.

MŰSZERÉSZ

Elvárások:
Szakirányú végzettség (rádió-, TV-, számítógép műszerész, stb…).
Feladatok:
A termelés folyamán kieső termékek javítása. Az előírt dokumentumok pontos vezetése.

OPERÁTOR

Elvárások:
8 általános iskolai végzettség – összeszerelő. Középiskolai végzettség - SMD gépkezelő.
Jó látás és kézügyesség. Sikeres felvételi teszt.
3 műszakos munkarendben való munkavégzés vállalása
(5 napos munkahét, hétvége szabad).

AMIT KÍNÁLUNK:

Kezdő bér: 192.000 Ft + 15.000 Ft betanulási pótlék, amely a próbaidő után alapbéresedik.
Kedvező juttatási csomag, már próbaidő alatt is!
Műszakpótlék: du.: 15%, éj.: 30%; havi mozgóbér: az alapbér 10%-a;
éves bónusz: 84.000 Ft; alapbéren felüli havi munkaköri pótlék kapható (munkakörtől
függően): 10%-tól - 30%-ig; szociális, sport és kulturális lehetőségek; iskolakezdési
támogatás; ingyenes orvosi szűrővizsgálatok; ingyenes üdülés, ingyenes nyári gyerektábor,
kedvezményes fürdőbelépők, kedvezményes könyv vásárlási lehetőség, stb…
Munkatárs ajánlási bónusz: br. 98.000 Ft. Ingyenes szerződéses járatok; útiköltség
támogatás. Premizált dolgozói ötletrendszer. Tiszta, kulturált, modern,
klimatizált munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör. Határozatlan idejű munkaszerződés.
Folyamatosan növekvő, biztos háttérrel rendelkező, stabil munkahely.
Hosszú távú munkalehetőség. Új gyártócsarnok.
Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:
humanpolitika@veas.videoton.hu
Info: 22/533-805, 22/554-094
www.facebook.hu/videotoneas
www.instagram.hu/videotoneas

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A közelgő változások ijesztőnek tűnhetnek, de megéri
beengedni őket az életébe. Azok, akiknek nagy terveik
vannak, akár autó vagy ingatlan vásárlása, költözés,
mind szerencsével járhatnak a napokban. Karrierjében
igyekezzen reálisabb célokat kijelölni magának!

Kedve lenne revansot venni az exén vagy akár a párján, csak mert fájdalmat okozott Önnek. A harag rossz
tanácsadó, mindenképpen kerülnie kellene, hogy
ilyesfajta lépésre szánja el magát. Az egyedülállók attól
is óvakodjanak, hogy túl rámenősek legyenek!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Sokkal jobban alakulnak a dolgai mostanában, mintsem
remélni merte. Végre megnyugszik és kezdi egyre pozitívabban látni a jövőjét. A napokban roppant eltökélt
lesz és készen áll arra, hogy azokkal a nehézségekkel is
szembenézzen, amelyekkel korábban nem mert.

Használja ki, ha a napokban kevesebb a munkája, fejlődjön vagy egyszerűen csak élvezze a békés napokat!
Szerencsére a stressz elkerüli és áratlan akadályokkal
sem kell szembenéznie. Arra is tökéletes lehet ez a hét,
hogy elmélyítse a kollégáival való kapcsolatát.

FEHÉRVÁR
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– akárcsak a többi diákhitel – bármikor ingyenesen előtörleszthető.
A diákhitel felhasználhatóságában
viszonylag nagy szabadságot kap-

nak a hallgatók, hiszen nyelviskolai
csoportos foglalkozáson, de egyénileg, magántanárnál is tanulhatják a
választott nyelvet, a különórákkal

pedig semmilyen módon nem kell
elszámolniuk.
A támogatás igénylése meglehetősen egyszerű, ráadásul online

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása
Jelentkezni lehet:
betanitottmunka16@gmail.com vagy
a 06 20 234 6272-es telefonszámon.

történik a nyelvtanulas.diakhiteldirekt.hu oldalon, ahol részletes
információk mellett hitelkalkulátor
is a hallgatók rendelkezésére áll.

Varrodába,

az Alba Ipari Zónába
keresünk egy műszakos
munkarendbe:

• varrónőt (tapasztalat szükséges)
• gépi, illetve kézi vasalót
• ruhaipari művezetőt
További információ:

06-22-397-717

telefonszámon
vagy önéletrajzát
a krine.munkaugy@krine.hu
email címre várjuk.

Október-novemberi OKJ képzéseinkre
még van néhány hely:
•
•
•
•
•
•

Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Kisteljesítményű kazánfűtő (max.2 t/h) (A014)
Villamosalállomás kezelő (A023)
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
Munkavédelmi technikus (A040)

Elvárások:

Valamint várjuk egy napos képzéseinkre:

• 8 általános iskolai végzettség
• 4 műszakos 12 órás munkarend vállalása (nem folyamatos)
• Termelő üzemben szerzett tapasztalat
• Sikeres teszt

5 évenkénti kazános továbbképzések
Villamos ipari továbbképzések
Tűzvédelmi szakvizsgák
Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Bővebb 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

E-000683/2014

•
•
•
•

Amit ajánlunk:

Autóbuszgyártással foglalkozó székesfehérvári cég munkatársakat
keres egyműszakos munkarendbe az alábbi munkakörökbe:

ERŐSÁRAMÚBERENDEZÉSSZERELŐ
FELADATOK:
• a jármű áramellátásához szükséges vezetékrendszer
szerelése és javítása
• a járműbe épülő elektronikai egységek hálózatba kötése
• vezetékek és kábelkötegek behúzása a
karosszériaszerkezetbe
• erősáramú vezetékek kiosztásnak megfelelő bekötése
• a jármű elektromos vezetékrendszerének
meghibásodása
esetén a hibahely behatárolása és a hiba javítása
• a jármű elektromos bekötéseinek ellenőrzése
ELVÁRÁSAINK:
• a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai végzettség

LÉZERVÁGÓGÉP KEZELŐ
FELADATOK:
• lézervágó berendezés kezelése,
kiszolgálása, esetenként
programozása
• síklemez, zártszelvény, cső vágására
alkalmas Fiber lézergép kezelése
ELVÁRÁSAINK:
• lézervágógépen szerzett gyakorlat,
de pályakezdők jelentkezését
is várjuk
• szakirányú végzettség előny
• pontos, igényes munkavégzés,
megbízhatóság

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését,
önéletrajzát küldje az alábbi e-mail címre: titkarsag@ikarusjarmutechnika.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egyik napról a másikra köszönthet be életébe a
szerelem. Csak arra ügyeljen, hogy a nagy szerelem
hevében ne hozzon meggondolatlan döntéseket! A
párban élők között is felizzhatnak a régi érzések és
kifejezetten felfrissülhet a kapcsolatuk.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban fáradtnak, enerváltnak érezheti magát.
Semmi kedve dolgozni, de ez bizony rossz taktika!
Érdemes erőt venni magán és keményen dolgozni, nem
bánja meg! A héten minden befektetett idő és energia
megtérül.

Senior Operátor

• Versenyképes juttatási csomag
• Elérhető havi bér túlóra nélkül akár:
• Bruttó 334.000 - 362.000 Ft/hó (12 óra, 4 műszak)
• (alapbér, műszakpótlék,munkaköri bónusz,
• Jelenléti bónusz, Gealan plusz prémium)
• Munkába járás 100 %-os térítése (helyi lakosoknak is)
• Munkatárs ajánlási rendszer: bruttó 50.000 Ft - 150.000 Ft
• Javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• Családias, barátságos munkahelyi légkör
• Könnyű fizikai munka
• Tiszta munkakörnyezet
• Hosszú távú munkalehetőség
• Céges rendezvények, családi nap, csapatépítő programok
• Fejlődési lehetőség

Jelentkezni lehet: allas@gealan.com
22/ 200-321 vagy 22/ 200-647

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy magával is foglalkozzon. Túl sokat törődött mostanában másokkal,
közben háttérbe szorult a saját élete a vágyaival együtt.
Nyugodtan fordítsa figyelmét önmagára és merjen saját
magának kedvezni!

Ahhoz, hogy rendbe tehesse a kapcsolatát, előbb önmagában kellene rendet tennie! Ha bizonytalan a saját érzéseivel kapcsolatban,
ne csodálkozzon, hogy a párjával szemben is az! Az egyedülállók
is óvakodjanak attól, hogy meggondolatlanul ugorjanak bele egy
kapcsolatba csak azért, mert nem szeretnének egyedül lenni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Felkínálhatnak Önnek egy kivételes lehetőséget.
Nem érdemes rajta túl sokat agyalnia, hiszen pont
egy ilyen alkalomra várt! A napokban többször
is sikerben, elismerésben lehet része, ez az ajánlat
pedig a hab lesz a tortán.

Meglepetésekkel teli hét vár Önre! Több területen is lehetőséget kap arra, hogy pozitív irányba terelje az életét.
Mindenképpen érdemes megragadnia őket, mert nem
sokszor fog hasonló esetekkel találkozni! Nem ártana,
ha kicsit jobban odafigyelne az egészségére is!

FEHÉRVÁR
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Kultúra

Augustus császár ünnepe

2019.10.10.

László-Takács Krisztina

Fotók: Tóth Gabriella

Légiósbemutató, gladiátorküzdelem és pajzskészítés – szombaton tartották Gorsiumban az Augustaliát, melynek keretében néhány órára mindenki úgy érezhette magát, mintha visszautazott volna
az ókorba.

Az Augustaliát Augustus császár Rómába történő hazatérésének tiszteletére rendezték meg.
A császár személyesen járta be a provinciákat, hogy birodalmát ellenőrizze. Három év után
érkezett haza Rómába, ennek örömére alapították Augustalia ünnepét, mely októberre esett.
Az ünnep leglátványosabb része a gladiátorok összecsapása volt, amit a rossz idő miatt idén a
kiállítótérben berendezett alkalmi arénában tartottak meg

Üdvözlet Gorsiumból!

A kézművessarokban az ifjú légiósok elkészíthették saját tőrüket, vértjüket és pajzsukat, de ha
éppen ahhoz volt kedvük, agyagból a fél világot leigázó gályát is formázhattak maguknak!

Igyunk a császár egészségére!

A játékokba a látogatókat is bevonták
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Ízes Mihály

Saitos Lajos

Duna
Tükröz, ragyog, keretez az ég.
Az Alföld hatküllős fakerék.
Ha érte nyúlnék, elgurulna.
Külön járkál az ember. Külön a nyugalma.
Ugy vagyok már, hogy nem létezem.
Ez a törött faág a kezem.
A téli folyó milyen beszédes!
Igy hangosabb, hogy csöndesebb az ének.
Talán holnap megérkezem.
Addig ne kérdezz.
Saitos Lajos

Éjszakai repülés
Ablakpárkányomon hagyta
nyomát – hullajtott szárnytollát
egy galamb éjszakai
repülése során…
talán nekem izent – tanuljak
repülni vagy írjak vele
ideje volna
újra
mélységeket – magasságokat
átmérőket – érintőket szelni
e földi létben!
Csoóri Sándor

Nekem most elég,
hogy süt a Nap
Nekem most elég, hogy süt a Nap.
A nyár agyagedényéről lepattognak a virágok.
Nekem most elég, hogy a fák mozdulatain túl
a mozdulatlan hegyekig látok.
Tökéletes a messzeség és a magasság,
mint a tenger vagy mint egy viharzó női test:
szemem vonzáskörében itt remegnek
s bizonytalanságukkal boldogítanak.
Nekem most elég, hogy süt a Nap.
Látom az elhagyott folyókat: keresik egymást,
látom az arcod a délutáni álom tenyerében
s a babafejű rózsák körmenetét körülötted.
Nem akarok semmire emlékezni,
csak arra, ami ezután lesz,ami ezután lehet.
Fejet hajtok jövendő létem előtt,
mert az még nem én vagyok, az még a
mindenség maga.
Nekem most elég, hogy süt a Nap,
hogy érezhetem az érzéketlen kövek melegét is –
Érlelem magamban a csodálkozást számotokra,
hogy annak örömét hagyjam rátok
a koponyám helyett.
*
(A Csoóri Sándor Társaság alakuló ülésén a
Szent István Művelődési Házban ezt a verset
mondta el Baráth Eszter, a Fehérvári Versünnep
tavalyi győztese 2019. szeptember 12-én.)

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

A szépségkeltés elkötelezettje

A Királyok Városában, a székesfehérvári Akóts-malom környékén, ahol jelenleg lakom, állott egy kertes
sarokház, a takaros porta tulajdonosa egy özvegyember –
nevezzük István bácsinak – maga köré gyűjtötte az akkori
éhenkórász, kóbor, poéta lelkületű ifjakat esténkénti eszmecserére. Az alkalmakra tartalmas csontlevest készített,
a bort többnyire mi vittük. Nem lehettünk sokan, akik
megbíztunk egymásban, ám Ízes Mihályra jól emlékszem.
A hetvenes évek elején járunk: a helyi lapban is jelent
meg verse Ízesnek, de a korabeli, Fejér megyei irodalmi
antológiákból ’kimaradt’. Miska mindig is soproninak
tartotta magát, tőle hallottam először a Soproni Fiatalok
Művészeti Kollégiumáról, Vágási Imréről, Cs. Németh
Andrásról és másokról. Ő maga is termékeny és igényes
volt, ontotta a verseket. Találkozásainkkor a napi penzumot ’kötelesség’ volt fölmutatni, ezzel a rendszerességre
is sarkallt néhányunkat.
Miska jutott közülünk – tegyük hozzá: méltán – legelébb
országos megmérettetéshez. Bekerült a Szépirodalmi
Könyvkiadó A magunk kenyerén című antológiájába;
Juhász Ferenc írt versei elé ajánló sorokat: „Elindult újra
egy fiatalember a költészetben (…) Ez a lobogó, indulatos,
érzelmes fiatal férfi, Ízes Mihály vállalt valamit, ami kedves szívemnek, de hogy meg is valósítsa lobogó vállalását,
még sokat kell dolgoznia…” – írja Juhász, méltatásában.
Találkozásainkkor ritkán engedett fizetni, mindig volt
nála egy zseb „bélás”, réz kétforintos. S mint tudjuk,
megtévedt, elítélték, s ült is érte…! Benn, az egyik Fejér
megyei „rabgazdaságban” Miska habitusához közelálló
feladatot kapott: könyvtáros volt.

Radnai István

Juhász Ferenc jóslása megtörtént Miska esetében; mit is
olvashatunk még ajánlásában: „Elindult újra egy fiatalember a költészetben. A halhatatlanságba? A középszerbe?
A kudarcba? Ezt majd sorsa útja és műve lángja, rejtelme,
döbbenete vagy lángtalansága fogja elmondani. Sorsa
végzetes, vagy bánattalan útja, műve megvalósultsága
és reménye…” Mint már tudjuk: Ízes Miskának nem volt
„bánattalan útja” , hanem „végzetes sorsa” volt, amit nem
igen bírt elviselni, bár mindig reménykedett.
Egyszer arról panaszkodtam (barátilag) Miskának, hogy
Takács Imre azzal a megjegyzéssel dobta vissza verseimet a Kortárstól, hogy nem vagyok „elég elkötelezett”
bennük, Ízes csak annyit mondott: „Nem baj, a szépségkeltés is elkötelezettség!” S írta Miska is szép-keltő
verseit, elég ha a megjelent, ismertekből nevezünk meg
párat: Földön faágon égen; Sétál egy madár; Ady Endre;
Szárszó felé a vonaton és ott van művei sorában emblematikus verse, a Duna is. Nagyobb ciklust írt Nővéreim,
virágok vonulása címmel, benne ajánlással többek közt
Koncz Zsuzsának, Szécsi Margitnak és Feleségének,
s végül – Férfiének anyámhoz – dedikálással: „Nem
a fémek, kövek, és a szilikátok. / Asszonyok tartják a
világot…”
Életműve megszakadt, befejezetlen maradt. Sorsa, életútja összefoglalásaként Befejezetlen vers című négysorosában
ösztönösen ezt írja:
Porba rajzolt lábnyomok –
lelkemben már alig él a bánat:
Nem tudom ízét az akácvirágnak
és fogaimon nem korcog homok.

Mélyenszántók

Egyszerű parasztember vezette a jámbor teheneket,
habár a Jolán szarván a hatalmas csavaranya díszlett. Címeres marha utóda, kissé döfködős, benne az ősi vadság.
Tízéves lehettem, Józsi bátyja elgondolkozott, de közben
hátra-hátranézett, erősen tartom-e az eke szarvát, egyenletes-e mélység? Az egyenes barázdáról ő gondoskodott, hogy
a szem jó talajba hulljon, és százszoros termést hozzon.
Idáig a felekezetek is eljutnak a bibliában!
Megbeszélte velem a „városi inassal” - így nevezték azon
a tájon a gyerek és az ember határán járó suttyókat, mint
én voltam - hogy is van a keresztények egysége.
A falu módosabb fele katolikus, az alvég református.
Húga, Regina vegyes házasságra készül, egy felvégi
legénnyel vasárnap tartják meg a kézfogót. Ennek a
szónak is van jelentősége - csak a kezét nyerte el a legény
a hajadonnak, a jutalmát az esküvő utánra tartogatja.
Cséplés utáni szikrázó napfényes időben, a patak melletti földbe sűrűn vetettük a kukoricát, szecskának, talán
meg sem várták, míg csövet hány. Célszerű szegényember, nemcsak a sarjút kaszálja.
Nézi maga előtt a barna rögöt és tőlem kérdi, ha keresztyének, miért nem egyeznek, más lenne a Krisztusuk?
Túl vagyunk Szent Istvánon, amikor az encsi pap a templom búcsúján a sírok előtt prédikált. Nem fért volna be a
falu népe a temetőkápolnába, amely Árpád-kori alapokra
épült.
Szent István tisztelete a reformátusokat odavonzotta a
pap szentbeszédét meghallgatni. Talán a lelkész maga
is kilépett közeli, kissé nagyobb templomából. 1949-et
írtunk az államalapító védelmére rászorult a nép, az egyre erőszakosabb rendszer ellenében. Bár erről szó nem
esett, Krisztus békéjének ostyáját osztották, de az oltáron
az élet, és a szentelt kenyér jelezte a hit és a mindennapi

biztonságát, amelyért egyként könyörgünk felekezeti
hovatartozástól függetlenül, követve az Úr tanítását.
De már régen mocoroghatott az egyszerű parasztember
lelkében, hiszen a békés állatok mellett csak ballagni
kell, jobban ért a szóból és önként hajtja a fejét is az
igába. Még ismeri, tudja, hogy ez a rendje. S a legelőről
hazatérve is nyújtja gazdag tőgyét a ház asszonyának.
Nem ismeri az irigységet. Ha Istent ismer, azt az Egyet,
nem rúg ki a hámból, mint a jólét lovai.
Miért van kétféle hit, kétféle templom - ha egyazon Isten
lakik benne?
Bölcsen megvitattuk. És vasárnap kétszeri alkalommal
a gyülekezettel tartottam. A délutáni alkalmat ki nem
hagytam, akkor sem, ha a szőke hajfonatokkal megáldott
Orsolya magával vitt Encsre, a szagos misére.
A távolság, amit legyalogoltunk kisebb, mint a pápista
pap és prédikátor igéje közt, amely meg vagyon írva
Károli Gáspár bibliafordításban.
Első szent királyunk jobbja a hit gyeplőjét biztosan tartja
jobbjában, míg a megbokrosodott rendszerek árokba
fordítják szekerünket.
Fordultak a jámbor tehenek, új barázdát nyitott az ekevas, felhasította a föld hátát, nehogy a mag tövisek közé
essen. Konkoly se keveredjék közénk, békésen mentünk
és egy irányba. Egyenes a barázda, nincs letérés Isten
útjáról. Hull a verejtékünk, amivel a kenyerünkért megdolgozunk. Halhatatlan dolgokon jár az eszünk, míg a
két tehén békés egyetértésben igazítja lépteit egymáshoz.
Nekik lesz a szecskázott, zölden lekaszált szárból takarmány télire. Nőhet bátran az első fagyig.
És növekszik a hit az egyszerű parasztember őszinte
lelkében és a gyerekében, akit még nem fertőzött meg a
nagyváros.
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A cselédkönyv

Séllei Erzsébet

Cselédkönyv a harmincas évek végéről

asszonyok, ha férjeik ellenzik, nem
léphetnek szolgálatba.
Ha ideiglenes szabadsággal elbocsátott katona, hadi tengerész
cselédnek szegődik és ezalatt a
katonai hatóság által behívatik,
a cselédi szerződés ereje minden
kárpótlás nélkül megszűnik. Ellenben ha tartalékos a törvényszerű
évenkénti gyakorlatra behívatik, az
a cselédszerződési viszonyt nem
szünteti meg, és az ilyen cseléd magát helyettesíteni tartozik, kivéve,
ha a gazda ez alól fel nem menti.
Aki a helyettesítést nem teljesíti, a
gazdát távollétének idejére bérének arányában kárpótolni köteles.
Aki pedig a szerződés ideje alatt
katonai szolgálatba önként beáll, a
gazdának kártérítéssel tartozik.
A szerződés föltételeinek megállapítása a felek szabad egyezkedésétől függ. Jó erkölcsbe vagy
törvénybe ütköző cselekményekre,
dacára a szerződésnek, senki sem
kötelezhető.
Ugyanazon időre több helyre szegődni tíz pengőtől negyven pengőig
terjedő bírság vagy – négy pengőt
számítva egy-egy napra – elzárás
büntetés terhe alatt tilos. Az a
cseléd, aki több helyre szegődött,
azon gazdához köteles szolgálatba
lépni, kivel legelőször szerződött,
feltéve, ha őt a gazda elfogadni
akarja. A többieknek kára a cseléd
által megtérítendő.
Ha a szerződés megköttetett, a gazda köteles a cselédet elfogadni, az
pedig tartozik a szegődés helyére
belépni. Nem köteles mégsem a
gazda a cselédet elfogadni, ha a
cseléd hűsége vagy erkölcsi magaviselete iránt a gazda utóbb alapos kifogásokat érvényesít vagy ha a cseléd előbb észre nem vett undorító
vagy ragályos nyavalyában szenved

valamint ha a cseléd a szolgálatba
beállani vonakodik, továbbá ha a
gazdát a szerződés megkötése után
véletlen elemi csapás, árvíz vagy
tűzvész érné, amely miatt cselédei
számát apasztani kénytelen volna.

A szerződés megkötése után nem
köteles a cseléd szolgálatba állni,
ha időközben oly betegségbe vagy
állapotba esik, amely őt a szolgálatra képtelenné teszi – ha a női
cseléd férjhez megy és a férj a

Fotó: mnm.hu

Pillantsunk be egy elsárgult,
korabeli cselédkönyvbe, melyet
1939. augusztusában állítottak ki
egy perkátai – a bejegyzés szerint –
„hosszas termetű, sötét barna hajú,
olaj barna szemű, egyenes orrélű,
konok szájalakú, oltással rendelkező huszonnyolc éves római katolikus magyar hajadon számára”. A
cselédköny megörökíti a gazdát,
minősíti a cselédet a „szolgálati
bizonyítvány” rovatban, mely a hűségről, ügyességről, szorgalomról,
erkölcsösségről tartalmaz igazolást.
A gazda és a cselédek jogait, kötelességeit e cselédkönyvből idézem
fel, megtartva annak nyelvezetét.
Ki tekinthető cselédnek, ki gazdának? Az, aki magát szerződésileg
bizonyos háztartási vagy gazdaság
körüli személyes és folytonos
szolgálatoknak legalább egyhavi
időtartamon át bérért való teljesítésére kötelezi, cselédnek, az pedig,
aki a cseléd bérét kiszolgáltatni
köteles, gazdának neveztetik. A
cseléd a szolgálatba való belépéssel
a gazda és családja háznépének
tagjává válik.
Nem tekinthetők cselédnek azok,
akik tudományos előkészültséget
és általában magasabb műveltséget
feltételező szolgálatokat teljesítenek, például tanítók, nevelők, akik
ugyan személyes és bizonyos időre
folytonos, de nem háztartási vagy
gazdasági szolgálatra vannak lekötelezve, mint például kereskedő és
iparossegédek, tanoncok, továbbá
azok, akik háztartási és gazdasági
teendőkre ugyan, de naponkénti
díjazás mellett vannak lekötelezve, mint például a napszámosok,
varrónők.
A külső cselédek mezei munkára
szerződnek egy egész évre, a házi
vagy belső cselédek főleg a házban és akörül vagy a család egyes
tagjainak szolgálatában teljesítendő
munkálatokra szerződtetnek, általánosságban három hónapra.
Családi viszonyok között a cselédség felfogadása a családfőt, a férfit
illeti, de a ház körül és belszolgálatra való cselédeket a ház asszonya
is felfogadhatja. Nézetkülönbség
esetén azonban a férfi szava ezekre
nézve döntő.
Aki cselédként akar szolgálatba állni, annak saját személye fölött szabadon kell rendelkeznie. Ha atyai
hatalom vagy gyámság alatt álló
egyén akar beszegődni, arra az atya
vagy gyám beleegyezése szükséges.
A beleegyezést a cselédügyben
illetékes elsőfokú hatóság pótolhatja, ha az atya vagy gyám a beleegyezést alapos ok nélkül megtagadja.
Fennmarad azonban az atya vagy
gyám fellebbezési joga. Férjnél lévő

Fotó: Kiss László

Az arisztokrata családokról szóló sorozatom
úgy teljes, ha figyelmet kap a náluk szolgáló
cselédek élete is. Minősítette a gazdát és
cselédet egyaránt, ha a ház népe a munkákat
jól szervezetten, jó hangulatban, nyugalomban végezte. Egy példás háztartás, dicséretes
gazdaság a gazda számára elismerést, a
cselédnek biztonságot és tartást, a jövőre nézve
jó ajánlólevelet jelentett.

A magyar irodalom leghíresebb cselédje, Édes Anna

Közéleti hetilap
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tásáról akár a házban, akár a házon
kívül a gazda tartozik gondoskodni
legföljebb egy hónapig terjedő időtartamra, amelyre a cselédnek, ha
különben teljes ellátásban részesül,
bér nem jár. Egyhavi időszak elteltével a gazda ebbéli kötelezettsége
megszűnik. Ha azonban a cseléd
a gazda hibájából betegszik meg,
a gazdának kötelezettsége a beteg
cseléd teljes fölgyógyulásáig a bért
is szolgáltatni. Ha végre a cseléd
betegségét annak könnyelmű vagy
erkölcstelen életmódja, általában
saját hibája okozná, és betegsége
alatt szolgálatot nem tehet, a gazda
gyógyíttatási, ápoltatási és bérfizetési kötelezettsége megszűnik és
átszáll a beteggé lett cselédre illetve
annak rokonaira.
A cseléd köteles mindazon
munkákat, melyekre szegődött,
híven, pontosan, a legjobb tehetsége szerint teljesíteni. Tartozik
– amennyiben erejét vagy képességét túl nem haladja – rövid időre,
szakmányának természetével nem
ellenkező, ettől messze nem eső
olyan szolgálatot is teljesíteni, melyekre nem szegődött, az esetben,
ha cselédtársa megbetegszik vagy
távol van vagy a teljesítésben más
okok által hátráltatnék. Ha a cseléd
a kötelezettségét bármi ürügy alatt
megtagadja, a gazda kívánatára a
hatóság kényszer rendszabályokat alkalmazhat. Köteles a cseléd
társainak hűtlenségét gazdájának
azonnal följelenteni.
A cseléd által megtérítendő mindennemű kárért a gazda a cseléd
bérének megfelelő részét visszatarthatja. Ha a kár a bérhátralékából
ki nem telik, egyéb vagyonából
pótlandó.
A cseléd köteles magát a házirendhez tartani. A gazda tudta és
jóváhagyása nélkül akár saját ügyében, akár mulatság végett kimenni,
úgyszintén a gazda által e célokra
megengedett időn túl kimaradni tilos. A cselédnek nincs megengedve
gazdája tilalma ellenére látogatásokat általában elfogadni, különösen
pedig gazdája engedelme nélkül valakit éjszakára befogadni. A cseléd
tartozik ládáját, ruháját és minden
ingóságát gazdája házánál tartani, ha a gazda úgy kívánja. Ha a
gazdának alapos gyanúja támad, a
cseléd holmiját annak jelenlétében
megvizsgálhatja. Ha a cseléd ebbe
maga bele nem egyezik, a vizsgálat
csak az erre fölkért községi elöljáró

„Mi is itt bérelünk,
mert az üzemeltetés
nem a mi gondunk.”
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vagy hatósági vagy rendőri közeg
jelenlétében eszközölhető. A cseléd
a gazda parancsait tisztelettel és
megadással fogadni tartozik. A gazda jogosítva van cselédjét megdorgálni, szolgálati kihágásaiért esetleg
fizetéslevonással is fenyíteni. Ha a
fenyítést igazságtalanul alkalmazza, a cseléd a hatóságnál orvoslást
kereshet.
Végül a gazda felmondhatja a
cseléddel kötött szerződést, ha
a cseléd azon munkára, amelyre
felfogadtatott, kellő erővel vagy
képességgel nem bír, ha kötelessége teljesítése körül a gazda intései
után sem fejt ki szorgalmat, ha

nik, ha a gondozására bízott lábas
jószágot rosszul ápolja vagy éppen
kínozza, végül ha a cseléd kicsapongásai által ragadós vagy undort
gerjesztő nyavalyába esett.
A cseléd is felmondhatja a szerződést, ha a kialkudott bért a gazda
a cseléd felszólítására sem fizetné
pontosan, vagy a cseléd házasság
által önállóságra tehetne szert,
melyre a szolgálati idő letöltése esetén nem lehetne kilátása.
Felmondással élhet továbbá, ha
kimutatja, hogy jelenléte szüleinél
a család fönntartására nélkülözhetetlenné vált, ha a gazda a lakását
más községbe állandóan teszi
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beleegyezését általában megtagadja, vagy ha a cselédre időközben
oly örökség száll, amely annak
jelenlétét szükségessé teszi – ez
esetben alkalmas helyettesítésről
tartozik gondoskodni – a cselédtől az kívántatnék, hogy gazdáját
kövesse akkor is, midőn az lakását
állandóan más községbe teszi át,
továbbá ha családja viszonyai úgy
változnak, hogy otthonléte elkerülhetetlenül szükségessé vált.
Azon cseléd, aki az elszegődött
szolgálatra vonakodik beállani, a
gazda kívánatára arra hatóságilag
kényszeríthető. Ha a kényszer
rendszabályok célhoz nem vezetnének, akár találjon a gazda más
cselédet, akár nem, köteles a cseléd
a gazdának az okozott kárt megtéríteni, és négytől negyven pengőig
terjedő bírsággal, fizetésképtelenség esetén megfelelő elzárással
fenyítendő.
A cselédet oly bér és ellátás
illeti, mint amilyen a vele hasonló
foglalkozású cselédnek a szolgálati helyén illetőleg a legközelebbi
vidékén legtöbb esetben adatni szokott. Ajándékokra a cseléd igényt
nem tarthat, ezek merőben a gazda
jóakaratától függnek.
Köteles a gazda a bér megfizetésére, a kikötött étkezés egészséges
minőségben és elegendő mennyiségben való szolgáltatására. A bérruhás cselédeknél ruhailletményről
kell gondoskodnia. Köteles módot
nyújtani és felügyelni arra, hogy a
szolgálatába lépett tanköteles gyermekek és ifjak a népiskolai oktatás
tárgyában keletkezett törvénycikknek teljesen megfelelőleg, rendesen
járjanak iskolába. Köteles a gazda a
gyermekeknél felügyelni, hogy azok
időben és olyan munkanemekben
ne alkalmaztassanak, amelyek a
gyermek cseléd testi kifejlődését és
növését akadályoznák vagy veszélyeztetnék. Köteles a gazda akként
intézkedni, hogy cselédje anélkül,
hogy kötelességét elmulasztaná,
időről időre a saját hitfelekezeti
istentiszteleten részt vehessen.
Köteles a gazda ügyelni arra, hogy
cselédje, mint háznépének tagja,
józan, takarékos és erkölcsös életet
folytasson, továbbá, hogy cselédje
testi erejét meghaladó vagy egészségét veszélyeztető munkával ne
terheltessék.
Ha a cseléd a szolgálati idő alatt saját és gazdája hibáján kívül megbetegszik, ápoltatásáról és gyógyítta-

Edouard John Mentha: Olvasó cseléd a könyvtárszobában, 1915 előtt

ügyetlenség, könnyelműség vagy
rosszakaratból a rábízottakban kárt
okoz, perlekedő vagy veszekedő
magaviselete által a házirendet, a
cselédek vagy a ház népe között a
békés megférést zavarja, ha a nőcseléd terhes állapotba jut. A gazda
az azonnal felmondási jogával
élhet, ha őt vagy családját a cseléd
fenyegeti, tettlegesen bántalmazza,
becsületében sérti, rágalmazza
vagy a családban egyenetlenséget
előidézni törekszik rosszakaratú
felbujtással, ha a gazda gyermekét
rosszra csábítja vagy azokkal tiltott
vagy gyanús szövetkezésben él, ha
gazdája nevére, annak tudta nélkül
pénzt vagy árut kölcsönöz, ha a
cseléd ivásnak vagy játéknak adja
magát, ha a hatóság által három
napnál hosszabb időre bezáratott,
ha hamis szolgálati bizonyítványok
által gazdáját tévútra vezette, ha
tűzzel, égő lámpával vagy gyertyával intés dacára vigyázatlanul bá-

át és a cselédjétől kívánja, hogy
kövesse. A cselédnek jogában áll
a szolgálatát rögtön elhagyni, ha
a bánásmód kifogásolható, ha a
gazda oly lépésekre akarja cselédjét
csábítani, amelyeket a jó erkölcsök
vagy törvények tiltanak, ha a család
tagjai vagy vendégei részéről jövő
hasonló kísértések vagy csábítások
ellen a gazda sikeresen oltalmazni
nem tudja vagy nem akarja, ha az
étkeknek rosszasága, akár kevés
volta által hatósági figyelmeztetés
után is éhezésnek teszi ki illetve ha
a gazda a lakását tizenhat kilométernél távolabb lévő községbe teszi
át és a szolgálati idő lejártakor
a visszautazás költségeiről nem
gondoskodik.
A gazda halála után örökösei nem
kötelesek a cselédet megtartani.
Ez volt tehát a cseléd számára a
munka törvénykönyve, amelyet a
jó ízlés, a józan ész és a társadalmi
elvárások egészítettek ki.
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A HETILAP

Fehérvár első kézből – a választások napján is!
Stúdióvendégekkel, élő helyszíni bejelentkezésekkel, riportokkal
és folyamatosan frissülő adatokkal.

Október tizenharmadikán 19 órától választási műsor

a Fehérvár Televízióban és
a Vörösmarty Rádióban

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

A Fehérvár Televízió műsora október 12-től 18-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2019. 10. 12. SZOMBAT

2019. 10. 13. VASárnAp

2019. 10. 14. Hétfő

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
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Nagy Ádám zenész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek:
Gallyas Lakatos Ákos és
Baricza Tibor sportolók
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Gervain Judit
gasztroenterológus főorvos
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Halmay
Tivadar festőművész
15:25 Honvéd7 – ismétlés
15:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FűrészMayernik Melinda
nyelvoktatási szakértő
16:15 Agrárinfó – ismétlés
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 1. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 „Eleinte Magyarországnak
fővárosa lévén” –
tudományos konferencia
Siklósi Gyula emlékére 2.
rész, előadó: Dr. Szabados
György történész, téma:
„Országnak nagy örömével” –
Szent István székesfehérvári
koronázásáról
20:20 Fehérvári Titánok – ÚTE
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 1. rész
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Nagy Ádám zenész
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek:
Gallyas Lakatos Ákos és
Baricza Tibor sportolók
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – könnyűzenei
koncertek a Zichy ligetben
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Gervain Judit
gasztroenterológus főorvos
15:30 Gyimesi csángók
Patakországból
16:35 PVSK – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 2. rész
18:30 A hét hírei
19:00 Önkormányzati
választás 2019
00:00 Képes hírek

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 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
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
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 2. rész
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Egy nap a világ –
Ciprus – útifilm
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 A WAPRA-jelentés –
dokumentumfilm
20:40 Seuso – Rejtélyek
nyomában 1. rész
A Fehérvár TV és a Szent
István Király Múzeum közös
ismeretterjesztő sorozatában
szakértő vendégek
bevonásával eredhetünk
a Seuso-kincs rejtélyes
történetének nyomába
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a híradó ismétlése

2019. 10. 15. Kedd
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 Egy nap a világ –
Ciprus – ismétlés
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Egy nap a világ –
Dalmácia – útifilm
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 „Eleinte Magyarországnak
fővárosa lévén” –
tudományos konferencia
Siklósi Gyula emlékére
3. rész, előadó: Kulcsár
Mihály régész, téma: Regia
Civitas – Szempontok Szent
István király koronázási
helyének azonosításához
20:50 Ökoportrék – Széll Antal
21:20 Táncbeszéd
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 10. 16. SZerdA
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 Egy nap a világ –
Dalmácia – ismétlés
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Egy nap a világ –
Egyiptom – útifilm
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:20 Lézer misszió –
amerikai-német-délafrikai akciófilm (15)
21:45 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Könnyűzenei
koncertek a Zichy
ligetben, benne: operettés musicalslágerek,
Rúzsa Magdi-koncert
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 10. 17. CSüTörTöK

2019. 10. 18. pénTeK

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 Egy nap a világ –
Egyiptom – ismétlés
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Egy nap a világ – India
1. rész – útifilm
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Ökoportrék – Nádai Béla
20:50 Seuso – Rejtélyek
nyomában 2. rész
A Fehérvár TV és a Szent
István Király Múzeum közös
ismeretterjesztő sorozatában
szakértő vendégek
bevonásával eredhetünk
a Seuso-kincs rejtélyes
történetének nyomába
23:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:55 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 Egy nap a világ – India
1. rész – ismétlés
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Egy nap a világ – India
2. rész – útifilm
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Szárnyakat a magasba!
– ismeretterjesztő film
21:05 A partraszállás
Fa Nándor sok ezer
magyar és francia szurkoló
üdvrivalgása és dudaszó
kísértében ért partot 2017ben, a Vendée Globe szóló
földkerülő vitorlásversenyen.
Kilencvenhárom napos
versenyzés végén
nyolcadik helyen ért célba a
székesfehérvári versenyző.
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 13. 19:00 Önkormányzati választás 2019 – élő műsor szakértőkkel, eredményekkel

Bevált a duális képzés
Amellett, hogy előadásokra járnak, a hallgatók
lehetőséget kapnak a rendszeres munkavégzésre, szakmai tapasztalat és persze jövedelem
szerzésére. Az elmúlt évek eredményei alapján
Székesfehérvár a duális képzés egyik legsikeresebb városa.

A természettudományos programokat támogatják

négy éve indult képzési formához.
A tanulói visszajelzések pedig megerősítik az egyetemet és a várost a
folytatással kapcsolatban.
„A gyakorlati hely biztosításával a
vállalatok is a jövőbe fektetnek, hiszen olyan munkaerőt tudnak képezni, akik az ő cégük mindennapjait már
ismerik. Így, ha végeznek a fiatalok
a diplomával, kész szakemberként
tudnak elhelyezkedni.” – mondta
Mészáros Attila a Corvinus fehérvári campusán rendezett partnertalálkozón. Az alpolgármester
hozzátette: a város elkötelezett
a helyi felsőoktatás támogatásában. Ennek egyik fontos eleme a
lakosság számára is nyitott, most
készülő Campus-park.

Szabó Petra
Közel hatmillió forinttal támogatja az Arconic
Alapítvány a Vasvári Pál Gimnáziumot. A
pénzből az iskola STEM-programját valósítja
meg, ami a természettudományos, műszaki és
mérnöki pályák felé orientálja a gyerekeket.

A versenyek mellett tudományos
táborokat, kirándulásokat, üzemlátogatásokat szerveznek. A programok leginkább a 10. osztályosokat célozzák.
Mészáros Attila alpolgármester szerint a fiatalok számára
komoly életpályamodell biztosított a városban: „A számok is azt

mutatják, hogy egyre több fehérvári
fiatal él a lehetőséggel: folyamatosan
nő a Székesfehérváron érettségizők
belépése a helyi felsőoktatásba. Így
közvetlen kapcsolat alakulhat ki a
fiatalok és az itt működő vállalatok
között, hogy aztán egy gyakorlatorientált képzés után már aktív
szereplőként tudjanak megjelenni a
munka világában.”
A támogatás összege húszezer dollár, azaz közel hatmillió forintnak
megfelelő összeget jelent a Vasvári
Pál Gimnáziumnak. Így olyan
programokat valósíthatnak meg,
amiket az iskola költségvetése nem
engedne.

Fotó: Simon Erika

Jelenleg ötvennégy helyi partnerrel működik együtt a Budapesti
Corvinus Egyetem Székesfehérvári
Campusa. A vállalatok teszik lehetővé, hogy a diákok tanulás mellett
dolgozhassanak, a választott szakmájukkal kapcsolatos gyakorlatra
tegyenek szert.
Ipari tevékenysége és gazdasági
eredményei miatt Fehérvár ideális a
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Kép: Zsiday Ádám

Somos Máté
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oktatás

Közéleti hetilap

Az egyetem részéről fontos a cégekkel való kommunikáció, ezért szerveztek számukra partnertalálkozót

Katus István, a cég vezérigazgatója és Horváth József, a Vasvári igazgatója
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sport

A komfortzónán túl

Kaiser Tamás

Walfish Mercédesz már most erőssége az Alba Fehérvárnak, célja, hogy a válogatottnál is
számba vegyék

teljesítményt nyújtok a pályán.
A fiataloknak pedig nagyon
szeretnék segíteni abban, hogy
minél hamarabb át tudják venni a
sérültek, hiányzók szerepét!
Hogy értékeled a rajtot? Megvertétek
a Mosonmagyaróvárt, aztán jött
két vereség – az egyik mondjuk a
Győrtől – legutóbb pedig döntetlent
játszottatok Szombathelyen.
Nagyon jól kezdődött, mert
Mosonmagyaróvárra nagyon
készültünk, sikerült is győznünk,
ami nagyon fontos volt az első
fordulóban. Aztán mentünk Debrecenbe, akik nagyon jól kezdték
a szezont, talán senki nem is
gondolta, hogy ez lesz. De az is
tény, hogy mi is segítettük őket
abban, hogy legyőzzenek minket. A Győr elleni vereségre akár
büszkék is lehetünk, hiszen jól
játszottunk, és hat góllal kikapni
a világ legjobbjától nem szégyen.
Sajnos Szombathelyen nem
tudtunk nyerni, pedig Deli Rita
is mondta a meccs előtt, hogy ez
egy négypontos találkozó lesz.
Ahogy a mérkőzés alakult, igazságos a döntetlen, ezért tudtunk
örülni annak, hogy megmentettünk egy pontot!
Mire lehettek képesek a szezonban?
Nagyon erős a mostani bajnokság
is! Szinte senki sehol nem mehet
biztosra. Sok a hiányzónk, na-

gyon fiatal a csapat. De ha ezt a
magunk hasznára tudjuk fordítani, akkor a középmezőny elejébe
odaérhetünk, és szerintem ott is
a helyünk!
Amióta teljes szezont játszol, mindig
száz gól felett dobsz. Fontos, hogy ez
itt is összejöjjön?
A lényeg az, hogy hozzá tudjam
tenni a magamét a csapat teljesítményéhez, tudjak segíteni a
többieknek. Ha emellett még sok
gólt is lövök, az csak hab a tortán!
Úgy érzem, sokat változtam jó
irányba az elmúlt években, és ezt
tudom kamatoztatni a pályán is.
Válogatottság?
Jó lenne! Remélem, hogy Fehérváron is – kilépve a komfortzónámból – tudok jó teljesítményt
nyújtani. Úgy érzem, hogy komplett játékos vagyok, tehát nemcsak
támadásban vagyok jó, de a rám bízott – most éppen hármas – védőfeladatot is el tudom látni.

Magabiztos siker a Kisvárda ellen
Szinte végig vezetve hét góllal győzte le az Alba Fehérvár
KC hazai pályán a Kisvárdát. Ezzel Deli Rita együttese
pontszámban utolérte a tabellán szerdai ellenfelét.

A találkozó első perceiben a Kisvárda
vezetett, 3-2-es vendégelőny után azonban
fordított és ellépett ellenfelétől az Alba
Fehérvár KC. Ebben nagy szerepe volt
Amrelle Attingrének is: a kapus tíz percig
nem kapott gólt. Tizennégy perc után 6-3at mutatott az eredményjelző. A folytatásban pedig tovább nőtt az előny, a félidőben
14-8-ra vezetett az Alba Fehérvár KC.

Az első harminc percet Mendy két
gólja zárta, a másodikat Mendy három
találata vezette fel. Az Alba még azt
is elbírta, hogy Walfisch Mercédesz a
negyvenedik percben megkapta harmadik kettő percét, így kiállították. Töpfner remekelt a jobbszélen, Mendy kint,
Sztankovics a falban. A végére beszálló
Gerháth is lőtt hármat, a Fehérvár
pedig összesen 32-t, miközben csak 25öt kapott. Így magabiztosan, hét góllal
nyert a korábbi években legyőzhetetlennek tűnő Kisvárda ellen.

Fotó: Kiss László archív

Milyen a békéscsabai után a fehérvári élet? Mennyire sikerült akklimatizálódnod az elmúlt hónapokban?
Jól haladok vele! Kicsit tartottam
tőle, mert azért elég nagy váltás
volt ez az életemben, de jól vettem
eddig az akadályokat. Sikerül
beilleszkednem, egy két dolgot
még Békéscsabán intéztem, mert
az a megszokott, az a bevált, de
most már sok mindent megtalálok Székesfehérváron is, amire
szükségem van. Kedvenc kávézóm
például nagyon hamar lett! Igaz,
nem szoktam sok időt tölteni a
városban, két edzés között inkább
otthon pihenek. De szeretem Székesfehérvárt, szép város!
A csapaton belül mennyire találtad
meg a számításodat? A tendencia azt
mutatja, hogy egyre jobban, hiszen
Szombathelyen például már nyolc
gólt dobtál. Te is így érzed, hogy
egyre jobb formába kerülsz?
Ugyan még nem tudtam azt a
formát átmenteni Fehérvárra,
ami Békéscsabán volt, de haladok abba az irányba. Meccsről
meccsre lépek előre, és tartok a
cél felé, amit fejben elhatároztam,
hogy mit szeretnék elérni az Alba
Fehérvár KC-nál: szeretnék itt
is kulcsjátékos lenni, olyan, aki
után mennek a többiek, olyan,
aki ha kell, viszi a hátán az együttest!
Mennyire újdonság számodra, hogy
– bár még te is nagyon fiatal vagy
– ebben az átlagéletkorát tekintve
alig huszonkét éves csapatban a
legrutinosabbak közé tartozol, és így
sokkal nagyobb az elvárás is veled
szemben?
Hogy ez így lett, annak több oka
is van. Nem nagyon kerüli el mostanában a csapatot a balszerencse, sokan kiestek. Persze ketten
nem balszerencse miatt, hanem
mert anyai örömök előtt állnak.
Engem csak jobban inspirál, ha
ilyen teher van rajtam, ha tudom,
hogy sok múlik azon, milyen

Fotó: Kiss László archív

Walfish Mercédesz kézilabdázó a nyáron
gondolt egyet és otthagyta otthonát,
Békéscsabát, hogy új vizekre evezve próbálja
ki magát egy másik közegben. Eddigi teljesítménye igazolja, hogy az Alba Fehérvár KC
vezetősége jól döntött, amikor szerződést
kínáltak neki.

2019.10.10.

Attingré ezúttal is látványosan védett

Giro 2020: élmény-kerékpározás jövő szombaton!
Gáspár Péter
2020. május 11-én Fehérvárról rajtol a Giro d’Italia harmadik etapja. Székesfehérvár kerékpáros
egyesületei és baráti csoportjai ennek tisztelegve
közös élmény-kerékpározásra hívnak mindenkit
október 19-én, szombaton 10 órától. A résztvevők
rövidebb és hosszabb távot is választhatnak.

Révész Máriusz Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
elmondta, hogy jövőre a Giro

d’Italia nagy rajtja a világ figyelmét
Magyarországra, a magyarok figyelmét a kerékpározásra irányítja.
Ezt a figyelmet kihasználva az
egész magyar kerékpározás ügyét
szeretnék fellendíteni: „Az autóforgalom minden városban évről évre
növekszik. Szeretnénk megmutatni az
embereknek, hogy van alternatíva, ez
pedig a városi kerékpározás!”
A kormánybiztos hozzátette, hogy
a statisztikák szerint az elmúlt

években több mint nyolcszázmillióan néztek bele a verseny közvetítéseibe: „Célunk, hogy ne csak egy
kerékpárversenyt szervezzünk, hanem
a kerékpározás ügyét is fellendítsük!”
A városhatártól két csoportba fejlődve teljesíthetők a kijelölt távok.
A rövid túra Nádasdladányba vezet
és onnan vissza, ami közel negyven
kilométer. A hosszú táv a Nádasdladány–Berhida–Pétfürdő–Várpalota–
Ősi–Nádasdladány útvonalon vezet,

és közel hetvenöt kilométeres.
Mészáros Attila alpolgármester
elmondta, hogy a kerékpározás
éve programjai kapcsán a város
folyamatosan egyeztet versenysportolókkal, utánpótlás-egyesületekkel
és kerékpáros civilszervezetekkel.
Hozzátette, hogy az elmúlt években
számos kerékpárút épült a városban, a következő két évben pedig
mintegy harminc kilométernyi új
kerékpárút épül Székesfehérváron.

Közéleti hetilap
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Első négy meccséből hármat megnyert, a második négyet viszont kivétel
nélkül elveszítette Hannu Jarvenpää
csapata. Idegenben még pontot sem
szerzett, de legutóbbi két hazaiján is
kikapott a Graztól és a Znojmótól (26), a kettő között pedig Bécsben (1-6).
A Hydro Fehérvár AV19 a nyolcadik
helyen áll a tizenegy csapatos ligában,
harminckét góljánál senki nem kapott
többet, így főleg a védekezését okolhatja a gyengébb eredményekért.
Kóger Dániel csapatkapitány ettől
függetlenül a csatárok teljesítményével
sem elégedett: „Ennyi gólt nem szabad
kapni, de a támadójátékunk sem volt a
helyén ezen a két meccsen. Olyan hibákat
vétettünk a védekezőharmadban, amiket
az ellenfelek kihasználtak, nem is kellett
maguknak helyzetet csinálniuk, mi adtuk
a kezükbe a lehetőségeket. Belepiszkítottunk a saját szezonrajtunkba, de túl sokat
nem töprenghetünk rajta! Ezt a hetet kell
felhasználnunk, hogy aztán hét végén két
jó meccsel visszataláljunk a jó irányba!”
Kóger szerint nem képességbeli
problémák vannak a csapatnál, és a

Fotó: Kiss László

Pénteken és vasárnap is súlyos vereséget szenvedett a Hydro Fehérvár AV19, mely zsinórban négy
zakónál jár az EBEL-ben. Ráadásul sok gólt kapva,
ami megmutatja, miben kell elsősorban előrelépnie
a Volánnak, ha javítani akar.

Hason fekve is próbálkoztak, de kevés gólt ütöttek a Znojmo ellen a fehérváriak

szakmai stáb jogosan kéri számon
a figyelmetlenségeket: „Valami az
elmúlt meccseken nem volt a helyén, de
nem azért, mert ne akart volna valaki
a tudásának megfelelően játszani. Úgy
tűnik, több kell a következő mérkőzéseken,
még nagyobb odafigyelésre lesz szükség!
Mindenkinek magát is helyre kell pofoznia! Hosszú még a szezon, tragédia nem
történt. Dolgozunk tovább keményen, és
bízom benne, hogy visszatalálunk a felfelé
vezető útra!”

A rajton 5-0-ra maradt alul a címvédő
Klagenfurtnál a Volán, utána azonban
háromszor nyert hazai pályán, bár
csak egyszer a rendes játékidőben.
Vagyis a védekezés mellett a támadások sem olyan hatékonyak, mint a
szezon legelején.
„A helyzetek kialakításával és kihasználásával is van probléma. Amit kialakítunk, azt se mindig tudjuk belőni. Olyan
ziccereket hagyunk ki, amiket az ellenfél
többnyire értékesít. A szezon elején hosszú

Nem lett dráma Faustból
A paksi Atomerőmű ellen is győzött az Alba
Fehérvár, eddig kettőből kettő a mérlege a
kosárlabda-bajnokságban.

bevágott tizenöt tripla után most
is egy hárompontosból esett az
első kosár, de nem követte ipari
mennyiségben a többi. Legalábbis
fehérvári részről. Bezzeg odaát!
A nyolc(!) triplát beemelő Nick
Faust vezette Paks előnyben, majd
nagyobb hátrányban is volt, de
visszakapaszkodott. Végül a sokkal
jobban lepattanózó hazaiak Molnár
Márton hatalmas munkájával,
Govens jókor „megtalált” dobásaival és egységes csapatként küzdve
88-83-ra nyertek, vagyis két meccs
után még hibátlanok.
Az igen nehéz szezonkezdet persze
még tartogat kihívásokat: szombaton a tavalyi bronzérmes PVSK
otthonában vár újabb kőkemény
feladat az Albára.

Németh Krisztián
A Debrecen elleni győzelmével részint megtartotta, másfelől növelte előnyét a labdarúgó
NB I élén a MOL Fehérvár FC. Marko Nikolics
együttese ugyan helyzetek garmadáját hagyta
ki a Debrecen ellen, de így is magabiztosan,
2-1-re győzött.

Az Újpest elleni botlás és gyenge játék után volt mit javítani a
renomén, amit Kovács István egy
elegáns góllal meg is kezdett. A
fehérvári középpályás találata
után a tribünön helyet foglaló
Marco Rossi is elégedetten csettinthetett.

A szövetségi kapitány egyébként
„Kiskokó” mellett Kovácsik Ádámra is számít a horvátok és azeriek
elleni Eb-selejtezők keretében. (Pátkai Máté és a Zalaegerszegen kölcsönben szereplő Tamás Krisztián
sérülés miatt nem tudott csatlakozni a címeres mezes csapathoz.)
A Loki gyanús körülmények között
született egyenlítő góljára volt
válasza a Vidinek, miután a középhátvéd Viszar Muszliu hatodik
meccsén ismét betalált.
A fehérváriak előnye három pont a
tabellán a Mezőkövesd és öt az egy
meccsel kevesebbet játszó Ferencváros előtt.

Fotó: Simon Erika

A fehérvári szurkolók szeretettel fogadták újra a csarnokban Dzunics
Braniszlavot és Lóránt Pétert, akik
persze – szép emlékek ide vagy
oda – szívesen megtréfálták volna
korábbi csapatukat. Nem sikerült,
főleg mert ha ezúttal dobásban
nem is, fejben elég erős volt az
Alba Fehérvár.
Jesus Ramirez gárdája a Szolnok
elleni nagyszerű szezonkezdet
után nyomás alatt játszott, hiszen mindenki a folytatást várta
a paksiak ellen. Az első meccsen

Stabilan az élen

Fotó: Kiss László

Somos Zoltán

játékaink voltak a támadóharmadban, ez
az utóbbi meccseken hiányzott, kevés volt
a letámadás után kialakított lehetőség.
Több korongot kell belőnünk a kapu elé,
akár csúnya gólokat begyűrnünk, az talán
segít abban, hogy utána a szép akcióinkat is góllal fejezzük be!” – tette hozzá
Kóger.
A Hydro Fehérvár AV19 pénteken az
itthon 1-0-ra legyőzött Linz vendége
lesz, vasárnap pedig hazai pályán
találkozik a Bolzanóval.

Lóránt már az Alba ellen – de Guyton és a Fehérvár nyerte a párharcot

A Loki-meccs délelőttjén a sóstói stadionban búcsúztatták a klublegendát, Horváth Gábort.
Búcsúbeszédet az egykori csapattárs és legjobb barát, Szabó József mondott.
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A Vörösmarty Rádió műsora október 12-től 18-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 10. 12. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetések
– Schéda Zoltán műsora
10.10 Vadász – Horgász magazin
– Bokányi Zsolt műsora
11.10 Művésztársalgó –
Bóna Éva műsora
12.10 A Magyar Fürdőkultúra
Napja Vendég:
Kovacsics Imre
13.00 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Szombaton 5-kor ugyanott
– Sasvári Csilla műsora
Vendég: Nagy Judit
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

2019. 10. 13. Vasárnap

2019. 10. 14. Hétfő

2019. 10. 15. Kedd

2019. 10. 16. szerda

2019. 10. 17. CsütörtöK

2019. 10. 18. pénteK

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:
Germán Márton
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 Negyed óra két keréken
Vendég: Dr. Pásztor László
12.10 Magyar Királynék –
XI. század Vendég:
Szalánczi Viktória
13.10 Műsorvezető: Iszkádi
Erika Hírszerkesztő:
Szőllösi Attila
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető: Kiss György
19.10 Önkormányzati
választások 2019
Műsorvezető: Bóna
Éva Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó

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: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
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: Bóna Éva
08.10 Sporthírek
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: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 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 Sasvári Csilla
10.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla 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:
Romhányi Anikó
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Germán
Márton
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 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 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető Kiss
György Hírszerkesztő
Romhányi Anikó
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: Sasvári Csilla
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
20.10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
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:
Romhányi Anikó
08:10 Sport műsor
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Ocsenás Katalin
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:
Gemeiner Lajos
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 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.

