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Már használható az új parkoló a kórháznál
A HETILAP

a kórház körüli parkolás problémáit: „Várjuk az újabb ötvenkét
parkoló megépítését, ami most fog
elkezdődni. Abban bízom, hogy a
kórházba érkezőknek és a környéken
élőknek nagy segítség lesz már a most
átadott százötvenhat parkoló is!”
A kórház megbízott főigazgatója,
Bucsi László európai szintűnek
nevezte a fejlesztést. Az új beruházással ugyanis húsz százalékkal
több parkolóhely lett, a kórház
mögött pedig újabbakat alakítanak ki, ami újabb tíz százalékkal
növeli majd a parkolóhelyek
számát.
Az ősz folyamán kerül sor a parkosításra: harminckét fát ültetnek
el az elkészült parkolók körül.

Kiss-Dávid Renáta
A Kikindai utca és a Seregélyesi út sarkán is
parkolhatnak hétfőtől a Szent György Kórházba érkezők: átadták az első ütemben elkészült
új parkolót. A fejlesztést állami támogatásból
alakították ki, fenntartója az önkormányzat.

A környező utcákban élők
is örülnek
Fotó: Simon Erika

A mozgásukban korlátozott látogatókra is gondoltak

megyei önkormányzat volt a Szent
György Kórház fenntartója, és

Intelligens buszokat fejlesztenek
László-Takács Krisztina
Az Ikarus Járműtechnika Kft. és az Óbudai Egyetem konzorciumi együttműködés keretében
több mint nyolcszázmillió forintos európai
uniós támogatást nyert, amit az önjáró elektromos, intelligens autóbusz alvázcsaládjának
kifejlesztésére fordítanak.

A támogatás segítségével az Európai Unió piacán is versenyképes,
önjáró, elektromos meghajtású,

már akkor azon gondolkoztak,
hogyan lehetne megoldani

A parkolóbővítésnek a környező
utcákban élők is nagyon örülnek.
Dienesné Fluck Györgyi, a városrész
önkormányzati képviselője kiemelte,
hogy gyors és tiszta munkát végzett a
kivitelező. A telek, amelyre a parkoló
épült, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság vagyonkezelése alatt
állt, mivel azonban hasznosítatlan
terület volt, örömmel átadták erre a
célra a városnak.

Jól alakult a nyári turisztikai szezon

azonos elemekre épülő autóbuszalváz-családot fejlesztenek. Olyan
tervezési módszertannal dolgoznak, amely lehetővé teszi, hogy az
alvázakra különböző hosszúságú és
eltérő felhasználói igényeket kiszolgáló felépítmények kerülhessenek,
minimális többlettervezés árán. Az
5G-kommunikáció révén pedig a
járművek használatával a közösségi
közlekedés üzemeltetési költségei
jelentősen csökkenthetők lesznek.

Kép: Preszter Elemér

Hatvan éve érettségiztek

Hatvanéves osztálytalálkozót tartott a Teleki Blanka Gimnázium 1960-ban végzett lányosztálya.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével egykori osztályfőnökük, Laky László is, aki kilencvenedik születésnapját ünnepelte első tanítványai körében.

Rába Henrietta
Idén nyáron is sokan választották Székesfehérvárt pihenésre, kikapcsolódásra. A strandon például az utolsó nyári hónapban jóval
nagyobb volt a látogatók száma, mint tavaly
augusztusban.

A székesfehérvári strand május
harmincadikán nyitotta meg kapuit. Keresztes Gábor létesítményüzemeltetési vezető lapunknak
elmondta, hogy az első hónap nehezen indult, de aztán – a belföldi
nyaralást választóknak köszönhetően is – egyre növekedett a látogatók
száma: „A júniusi hónap a tavalyi
adatok harmincöt százalékát produkálta, júliusban ez a szám hetvenöt százalékra növekedett, augusztusban pedig
már tíz százalékkal meg is haladta az
egy évvel korábbi forgalmat.”
A nyári turisztikai szezon a várakozásoknak megfelelően alakult.
F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvá-

ri Turisztikai Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője arról számolt be,
hogy a pandémia első hulláma után
beindultak a belföldi utazások. A
szálláshelyek július közepétől szeptember elejéig jó kihasználtságot
mutattak: „A nyár folyamán megélénkült a turistaforgalom. Látható volt,
hogy az augusztusi programsorozat
idején kifejezetten élénk volt. A belváros sok helyütt meg is telt, a vendéglátóhelyek telítve voltak. Érzékeltünk
egy kis fellendülést még a külföldi turisták terén is a nyáron. A programjainkat
sikeresen le tudtuk bonyolítani, amit
meghirdettünk, azok meg is teltek.”
F. Szegő Krisztina szerint az ősszel
kapcsolatban az látható, hogy a vírus terjedésének második hulláma
miatt többen aggódnak, szálláshelyeket mondanak le a városban.
Programok pedig az elkövetkező
időszakban is lesznek, legközelebb
például szeptember 13-án a Börgöndi repülőnapra látogathatunk el.

Fotó: Kiss László

Régi álom vált valóra Székesfehérváron. Az Orvosok Házával
szemben, a Kikindai utca és a
Seregélyesi út sarkán elkészült új
parkolóban is letehetik autóikat a
kórházba érkezők.
„A vidék legnagyobb kórházáról
beszélünk, amely óriási betegforgalommal bír, és a különböző szakrendelőkön keresztül nagyon sok
mindent biztosít rengeteg embernek.
Mindenki tudja, milyen nehéz parkolni a környéken, most ezen a problémán szeretnénk segíteni!” – mondta
Cser-Palkovics András az átadón.
Két ütemben összesen kétszáznyolc parkoló jön létre a kórház
környékén. A most átadott százötvenhat parkolót már lehet használni, az iparvágányoknál pedig
további ötvenkét helyet alakítanak
ki a közeljövőben.
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője a beruházás kapcsán felidézte, hogy tíz
évvel ezelőtt, amikor még a Fejér
Megyei Közgyűlés elnöke volt, a

A legnépszerűbbek idén nyáron a természetbe invitáló programok voltak, de a városnézéseket
is kedvelték a fehérváriak és a látogatóba érkezők. A Királyi Napokra is sokan ellátogattak.
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Az Árpád Technikum és Szakképző egyik
tanulójának szintén pozitív lett a tesztje. Ő
szeptember 3-tól már nem volt iskolában,
azóta otthonában tartózkodik, így az osztálytársaival is csak rövid időre érintkezett.
A járványügyi előírásoknak megfelelően
az érintett osztálynak jövő hét csütörtökig
elrendelték a karantént, távoktatásukat
megszervezték.

László-Takács Krisztina
A koronavírus-járvány második hulláma már itt van: a
Vasvári Pál Gimnáziumban, az Árpád technikumban és
a Vörösmarty Színházban egyaránt találtak fertőzöttet.
Részleges digitális oktatás a megoldás az iskolákban, a
színházban viszont elmaradnak az előadások.

Lapzártánkig 9715 főre nőtt a hazánkban
beazonosított fertőzöttek száma – olvashatjuk
a kormány tájékoztató oldalán. Az elhunytak
száma 628 fő, 3984-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 5103 fő.

Elmaradnak a szeptemberi
előadások

Az Árpádban egy tanuló lett fertőzött, a járványügyi előírásoknak megfelelően az érintett osztálynak
jövő hét csütörtökig elrendelték a karantént, távoktatásukat megszervezték (képünk illusztráció)

nappali ellátás a Maroshegyi Gondozási
Központban. A járványügyi helyzetre
való tekintettel, az idősek egészségének
védelme érdekében ezt a döntést a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény többi
gondozási központjára (felsővárosi, Zsolt
utcai, palotavárosi) is kiterjesztik.

Iskolákban is megjelent a vírus
Egy osztály és öt tanár van karanténban
a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumból. Ők érintkeztek egy pozitív tesztet
produkáló diáklánnyal. Esetükben digitális
oktatást rendelt el a Székesfehérvári
Tankerületi Központ – maximum két hétig
vagy amíg negatív teszteket nem produkálnak. Horváth József igazgató elmondta,

Egy osztály és öt tanár van karanténban a Vasvári gimnáziumból

Választókerületi programok
Fáy- és Almássy-telep,
vezér és író utcák
Deák Lajosné
Fogadóórát tart szeptember 14-én,
hétfőn Deák Lajosné. A 11. számú
választókörzet önkormányzati
képviselője 17 és 19 óra között
várja a körzetben lakókat a Királykút
Emlékházban.
A képviselő arra kéri az érkezőket,
hogy a járványügyi készültségre való
tekintettel továbbra is tartsanak biztonságos távolságot egymástól, illetve
viseljenek maszkot az épületben. A
kézfertőtlenítés lehetősége mindenki
számára biztosított.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

hogy a fertőzött gimnazista lány vasárnap
magas lázzal és erős rosszulléttel küzdött,
de hétfőre már jelentősen javult az állapota, a többiek pedig jól vannak. Az esetet az
illetékes szerveknél azonnal jelentették, a
fertőtlenítés az épületben folyamatos.
Kedden megérkezett a Székesfehérvári
Tankerületi Központ utasítása is: az érintett diák egész osztálya esetében házi karantén szükséges, illetve mivel a fertőzöttel
minimum tizenöt percig egy légtérben
tartózkodott az iskolában öt tanár, nekik is
otthon kell maradni.
A koronavírus-járvány legújabb magyarországi szakaszáról tett közzé informatív bejegyzést az egyik közösségi oldalon a Pécsi Tudományegyetem virológiai
kutatócsoportja. A mostani szakasz
lényege, hogy a fertőzések többsége a
fiatalokat érinti – azonban ez csupán
a kezdet. A következő szakaszban a
fertőzések nagyobb számban érinthetik az idős korosztályt is – legalábbis
a külföldi minták ebbe az irányba
mutatnak. A tél közeledtével sem számítanak sok jóra a szakemberek, mert a
vírus kifejezetten jól terjed zárt, rosszul
szellőző helyeken, ráadásul az aeroszolizált terjedés is alátámasztást nyert. A
kutatók szerint a fent felsorolt hatások
és folyamatok mindegyike tompítható
megfelelő társadalmi odafigyeléssel.

A Vörösmarty Színházba is megérkezett
a koronavírus: az egyik munkatárs a
betegség tüneteit mutatta, és pozitív lett
a tesztje. A színház azonnal lemondta Az
ember tragédiája 2.0 premierjét és a szeptemberi előadásokat, a színházat pedig
a polgármester utasítására soron kívül
fertőtlenítették.
„Társulatunk nagyon várta már, hogy újra
nézők előtt játszhasson a kőszínházban, és
féléves szünet után szeptember 12-én bemutathassuk Az ember tragédiája 2.0-t. Azonban
sajnálattal közöljük, hogy társulatunk egyik
tagjánál azonosították a vírus jelenlétét,
miután PCR-tesztje pozitív lett. Ezért elmarad
Az ember tragédiája 2.0 ősbemutatója valamint
várhatóan a szeptemberi műsorban meghirdetett összes előadás.” – áll a Vörösmarty
Színház keddi közleményében. A fehérvári
társulat a járványügyi hatóság tájékoztatásáig türelmet kér, és azt ígérik: azonnal
jelzik, amint újra kinyithat a színház.
(Tájékoztatásuk szerint a jegypénztár
változatlanul nyitva tart.)
Az önkormányzat is minden segítséget
megad az intézménynek: rendelkeznek a
védekezéshez szükséges felszereléssel, a
város felajánlott gyorsteszteket, valamint
elrendelte a Vörösmarty Színház soron kívüli fertőtlenítését, ami meg is kezdődött.

Az országos tisztifőorvos teljes körű, az
ország összes egészségügyi, fekvőbetegellátást nyújtó intézményére vonatkozó
látogatási tilalmat rendelt el. A keddtől
hatályos intézkedés vonatkozik a közfinanszírozott és a magánellátókra is.
Védőfelszerelés biztosítása mellett a látogatási tilalom alatt a súlyos, életveszélyes
állapotú vagy végstádiumú betegnél egy
hozzátartozó, kiskorú beteg mellett egyik
szülője vagy törvényes képviselője, szülő
nőnél pedig egy általa megjelölt személy
tartózkodhat.

Óvatosság az egyetemeken is

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Fotó: Kiss László

Székesfehérvár polgármestere a Fehérvár Televíziónak nyilatkozott: tekintettel
arra, hogy a koronavírus elsősorban az
idősebb korosztály számára jelent magas
egészségügyi kockázatot, az önkormányzat
folyamatosan figyelemmel kíséri a szociális
intézményeket és szolgáltatásokat.
Cser-Palkovics András polgármester több
ezzel kapcsolatos fejleményről és döntésről adott tájékoztatást: az önkormányzat
szeptember 14-től, hétfőtől visszaállítja az
idősek számára a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, postai ügyintézésben
történő segítségnyújtást. Az Alba Bástya
szakembereinek bevonásával telefonos
beszélgetésre, lelki segítségnyújtás igénybe
vételére is lehetőség lesz.
A Hosszúsétatéri Idősek Otthonának
mintegy negyven lakója és nyolc dolgozója, a Zsolt Utcai Gondozási Központ hat
ellátottja és kilenc dolgozója is járványügyi
megfigyelés alá került. A két épületben
azonnal megkezdték a fertőtlenítő takarítást és ózonos fertőtlenítőgépekkel a
levegő és a felületek kezelését.
Az intézmény vezetőjének döntése
értelmében határozatlan ideig szünetel a

Fotók: Kiss László

Fokozottan védik az időseket

Hétfőn Fehérváron is elindult az egyetemi oktatás. Zárt térben csak maszkban, kézfertőtlenítés
után lehet tartózkodni, emellett úgy kellett átszervezni az oktatást, hogy minél kevesebb legyen
a személyes kontaktus.
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Buzás Gábor

Új csarnokot avatott Székesfehérváron a legnagyobb magyar magántulajdonú autóbuszos cég, mely
elsősorban dolgozók utaztatásával
foglalkozik. A csarnok a fennállása
harmincadik évfordulóját ünneplő
vállalat dunántúli regionális központja lesz, mely a buszok karbantartását
és javítását valamint a buszvezetők
továbbképzését és pihenését szolgálja, és harminc főnek ad munkát.
Az eseményt Vargha Tamás országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd
Cser-Palkovics András polgármester
felavatta, Spányi Antal megyés püspök
pedig megáldotta a régió legmodernebb autóbusz-javító és karbantartó
létesítményét.
Cser-Palkovics András szavai szerint:
„A legjobb időben jött biztatás a Homm
Kft. szervizcsarnokának megnyitása, mert
aki most ruház be, bízik abban, hogy ismét
növekedésre fordul a magyar gazdaság!”
Homm Károly egyetlen kisbusszal
kezdte a pályafutását 1989-ben. 2012ben cége már országossá vált, mely
2018 és 2019 folyamán közel másfélszeresére nőtt. Jelenleg a társaság 540
főt alkalmaz 330 autóbusszal.

Fotó: Simon Erika

Harminc év, háromszáz autóbusz – ez volt a Homm
Kft. keddi rendezvényének mottója. A születésnapi
ünnep egyben csarnokavató is volt.

A csarnokban ülők meglepetésére egy ötvenfős busz indult meg a szerelőcsarnok belseje felé. A tulajdonosok által vezetett jármű a bejárati
ajtóra kifeszített nemzeti színű szalagot vágta át.

Madarat tolláról

Aranyérem Spányi Antalnak

Kép: Pintér Norbert

Vakler Lajos

A Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete idén huszonhatodik alkalommal rendezte meg
hagyományos díszmadár-kiállítását a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A hivatásos tenyésztőknek, a hobbistáknak és az érdeklődőknek egyaránt látványosságot és élményt
kínált a múlt hétvégi kiállítás.
V. L.

A Székesfehérvári Egyházmegye püspökének, a
Katolikus Rádió vezérigazgatójának adományozták a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét a magyar építészet értékeinek gyűjtése,
publikálása során kifejtett tevékenységéért. A
díj ünnepélyes átadására hétfőn, a Pesti Vigadó
Dísztermében, ünnepi közgyűlés keretében
került sor.

A Magyar Művészeti Akadémia
Aranyérmét idén a fehérvári megyés püspök kapta. Spányi Antal
nagyon sokat tett azért, hogy az
egyházmegye kulturális intézményei, közösségi terei, templomai

megújuljanak és otthont adjanak a
tartósan magas színvonalú művészeti tevékenységeknek.
„Az egyház mindig is pártolta a
művészeteket, mert az Istent látta
minden szép forrásának. Istent
látta az egyház a maga szépségében
teljességnek, és a művészetek ebből a
teljes szépségből valamit megmutatnak. Minden szép művészeti alkotás
Istenből mutat valamit, Istent hozza
közelebb az emberhez, még akkor
is, ha nem angyalok és nem szentek
szerepelnek az alkotásban. A szépség önmagában emeli és nemesíti az
embert, szebbé és jobbá teszi szívét és
lelkét.” – emelte ki a díjazott.

1944. szeptember 7-én hajnalban a székesfehérvári Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred
százötvenkilenc hazát védő katonája vesztette életét Gyergyószentmiklóson, a Gac-hegy oldalában egy szovjet előőrs betörése nyomán. A hagyományokhoz hűen a Gyergyó-emlékparkban,
néma tiszteletadással emlékezett a város a hősökre.
V. L.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Gyergyó hőseire emlékeztek

A rangos elismerés megerősítés valamennyi hívőnek és nem hívőnek, akik munkájukkal,
adományaikkal hozzájárultak a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének
emeléséhez – mondta Spányi Antal
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Rába Henrietta

A szűrőnapon előzetes bejelentkezés alapján hetvenkét főt
fogadtak az Öreghegyi Közösségi
Házban. Keresztury Lászlóné, az
Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője elmondta: „Azért
ilyen „keveset”, mert két ember
között fertőtlenítjük az eszközöket.
Az épületben csak azok lehetnek,
akik már vizsgálat alatt állnak, és a
következő, aki vár.”
Mivel a népegészségügyi szűrővizsgálatok engedélyezettek, az
önkormányzat szerette volna
újraindítani az egészségnapokat
Székesfehérváron. Östör Annamária egészségügyi tanácsnok
elmondta: „A mostani időszak azt
hozta magával, hogy ha egészségről
van szó, mindenkinek a vírus jut
eszébe. Minden gondolatunk e körül
forog, és lassan ráül a mindennapjainkra, a gondolkodásunkra. Azért
szerettük volna ezeket az egészségnapokat újrakezdeni, hogy ez ne így
legyen. Hogy gondoljunk arra, hogy
az egészség egyrészt nem a betegség

Fotó: Kiss László

Újraindultak a egészségügyi szűrőnapok Székesfehérváron. Kardiológiai vizsgálatok, csontsűrűség-, vércukor- és koleszterinszint-mérés,
dietetikai tanácsadás várta többek között az
Öreghegyi egészségnapra érkezőket szombaton.

Az Öreghegyi egészségnapon időpontra érkeztek a résztvevők, és az eredményt azonnal meg is
kapták. Így lesz ez a további városrészi egészségnapokon is.

hiánya, másrészt az egészségünket
meg kell őriznünk a vírustól függetlenül! Most sem mindegy, hogyan

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének döntése értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az
alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:

élünk, mit táplálkozunk! Milyen
a vércukorszintünk, mozgunk-e
eleget – különösen a karanténidő-

szakban, amikor egy-két adat szerint
jelentős súlygyarapodáson esett
át a lakosság egy része. A nagy
szűrőprogramot nem tartjuk meg,
azonban a városrészi szűréseket,
ahol nem tömegesen vesznek részt a
jelentkezők, ahol tudunk fertőtleníteni, azokat megszervezzük. Kérjük,
mindenki úgy érkezzen, ahogy az
időpontot kapja! Az iskoláskor
elmúltával ajánlott a szűréseken
részt venni. A biztonság kedvéért
a sportosabb, fiatalabb korosztály
számára is jó, ha eljönnek. Azért
is szervezzük ezeket az alkalmakat
hétvégére, hogy aki szeretne, meg
tudjon jelenni a vizsgálatokon.”
A pácienseknek fertőtlenítésre
kell számítaniuk, emellett a
maszkhasználat is kötelező. Az
egészségnapokon vérvételre,
koleszterin- és vércukormérésre, vérnyomás- és testösszetétel-mérésre, boka-kar-index
meghatározására, kardiológiai
vizsgálatra, melanómaszűrésre,
csontsűrűségmérésre, dietatikai
tanácsadás igénybevételére van
lehetőség.

A következő egészségnapra szeptember
tizenkettedikén, szombaton a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központba
várják az érdeklődőket!

PCR

genetikai

Lakóingatlanok
Cím, hrsz.
(Székesfehérvár)

Terület
(m2)

Havranek J. u. 10. al. 1. (4087/3/A/11)

29

Károly János u. 13. fsz. 4. (674/1)

50

Ingatlan jellege
Komfortfokozat

Forgalmi érték (Ft)

lakás
komfortos
lakás
komfortos

8.400.000,- Ft
14.500.000,- Ft

(osztatlan közös tulajdonhoz tartozó
eszmei hányadrész)

Tátra u. 25/1. (5975)
+
Tátra u. 25/2. (5976)

432
+
1154

Ybl Miklós u. 9. al. 1. (30/A/1)

59

lakóház, udvar, gazdasági épület
+
16.200.000,- Ft
kivett, beépítetlen terület

lakás
komfortos

17.600.000,- Ft

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
Cím, hrsz.
(Székesfehérvár)

Terület
(m2)

Ingatlan jellege
Komfortfokozat

Forgalmi érték (Ft)

Fő u. 1. (102/4/A/8)

3

tároló (raktár)

480.000,- Ft

Mátyás király krt. 15. (234/A/5)

99

raktár

15.400.000,- Ft

Megyeház u. 9. (298/B/2)

11

tároló (kamra)

1.800.000,- Ft

Érdeklődni: Dr. Takács Dénes Bálint 06 70/66-99-337
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a város honlapján:
www.szekesfehervar.hu/ingatlan pályázatok.

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

E-mail: terez.szoboszlai@gmail.com
Regia Dermatológia 2005 Kft.
8000. Székesfehérvár, Fiskális út 65.
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Megújult a szakképzési rendszer
A HETILAP

Rába Henrietta

Már új táblákat láthatunk a
Székesfehérvári Szakképzési
Centrum oktatási intézményein. A
szakgimnáziumok és szakközépiskolák ugyanis technikummá,
technikum és szakképző iskolákká alakultak. A szakképzési
rendszer megújult, és nemcsak
a névben tapasztalható változás.
Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum kancellárja
elmondta: „A munkaerőpiac megkívánta, hogy átalakítsuk a szakképzést,
hiszen olyan munkavállalókat kell
kibocsátanunk a rendszerből, akik
egyrészt a vállalati kultúrát, struktúrát sokkal jobban ismerik. Másrészt
pedig a digitalizáció egy olyan új
terület, amely mindenhová beszűrődött, így szintén be kellett szőni
a képzésbe. Ötéves a technikumi
képzés, ennek során az első két évben
projektszellemben, projektoktatásban
szerezhetik meg az alapvető ismereteket a diákok. Egy alapvizsga után
fognak tudni a tizenegyedik osztálytól
kezdve munkaszerződéssel gazdálkodó szervezetnél munkát vállalni
illetve a gyakorlati idejüket letölteni.”
A szakgimnáziumban eddig a
tizenkettedik év végén érettségi letételével ki lehetett lépni a
rendszerből, erre most nem lesz
lehetőség, öt év tanulás után
tudja megkapni valaki a technikus
szakképesítést. A tizenkettedik
év végén három tantárgyból tud
érettségit tenni, ez a matematika,
a magyar és a történelem, az utolsó, tizenharmadik tanévben pedig
már kifejezetten csak a szakmai
tárgyakat tanulja. A képzés végén
nyelvi érettségit és szakmai vizsgát tehet a diák, ami emelt szintű
érettséginek felel meg, és ha szeretne, mehet tovább egyetemre.
Fontos újítás az ösztöndíjrendszer bevezetése: minden diák, aki
2020-ban megkezdte szakképzési tanulmányait, ösztöndíjban
részesül.

Fotó: Bácskai Gergely

Ősztől már a megújult szakképzési rendszerben kezdhették meg tanulmányaikat a
diákok. Székesfehérváron kilenc technikum és
szakképző iskola várta a tanulókat.

A szakképző hároméves marad. A szakképesítés után a végzőst várja a munka világa, az érettségi megszerzése számára esti vagy levelező
formában lehetséges.

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

• Tűzvédelmi előadó
• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép ügyintéző
• Munkavédelmi technikus
• Volfrámelektródás hegesztő (AWI)
• Fogyóelektródás hegesztő (CO)
• Targoncavezető
• Földmunkagép kezelő
• Emelőgép kezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

A MÁV ZRT. MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

I ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL I
• felsővezeték szerelő (Székesfehérvár)
I KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL I
• pályamunkás (Kápolnásnyék)
• karbantartó – ács, kazánfűtő (Székesfehérvár)
I AMIT AJÁNLUNK I
biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és jövedelem, széleskörű
juttatási csomag, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási
kedvezmény
JELENTKEZÉSÉT
A WWW.MAV.HU/KARRIER OLDALON VÁRJUK.
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Öt dolog, amit ne mondjunk állásinterjún!
A HETILAP

Manapság az élethosszig tartó munkahely nem feltétlenül
realitás. Van, hogy kényszerből
kell váltani, van, hogy csak saját
magunkat szeretnénk kipróbálni
egy új élethelyzetben. Bármi miatt
is kell állásinterjúra mennünk, a
HR-szakemberek szerint a következő szituációkat és mondatokat
mindenképpen kerüljük el, ha
sikert szeretnénk elérni!

1. Ne szidjuk korábbi munkahelyünket!
Bár kikerülhetetlen a miért is akar
váltani kérdéskör, ám ha egy mód
van rá, ne a vágyott munkahely
döntéshozói előtt kezdjük el hos�szasan ecsetelni korábbi munkahelyünk belső problémáit, legutóbbi

2. „Nem tudom, mi ez a
munkakör...”
Eleve nem szerencsés, ha fogalmunk sincs arról, mit takar az a
munkakör, amire jelentkeztünk,
de legalább ne reklámozzuk a
tájékozatlanságunkat! Persze nem
katasztrófa, ha nem dolgoztunk
abban a pozícióban, ami miatt
az állásinterjún részt veszünk,
hiszen mindent el kell kezdeni
valahol, de legalább nézzünk
utána és tájékozódjunk a várható
feladatokról!

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 320 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
• a töedérvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 óra
között),
• negyves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
• választható cafeteria,
• munkahelyi étkezés hozzájárulás,
• ingyenes légkondícionált buszjáratok 80 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát 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 a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

4. „Szeretem a kihívásokat!”

Vannak helyzetek és mondatok, amelyeket
jobb elkerülni, ha sikert szeretnénk elérni az
állásinterjún!

3. „Munkamániás vagyok!”
Az nagyon jó, ha valaki elkötelezett
és terhelhető, de azért nem kell
túljátszani! A tapasztalt HR-esek
úgyis kiszúrják, ha üres lózungokkal szeretnénk elkápráztatni őket,
legyen szó jó vagy rossz tulajdonságaink felsorolásáról. Az, hogy
valaki valamilyen függőségben
szenved, egyébként is intő jel minden hozzáértő szakember számára.

Persze mindenki szereti ezt az angolszász formulát felhozni, ha arról van
szó, hogy valami pozitív tulajdonságot kell kiemelni. De lépjünk eggyel
tovább: mi a válaszunk, ha utána
azt kérdezik tőlünk, milyen kihívásokat tudhatunk magunk mögött a
közelmúltból? Ha nincs válaszunk,
lehet, hogy jobb, ha valamely más
erősségünket helyezzük előtérbe!

5. „Szükségem van erre az
állásra!”
Ne akarjuk sajnáltatni magunkat,
és nehéz élethelyzetünket villogtatva se próbáljunk szimpátiát
kicsikarni, mert lehet, hogy pont
az ellenkező hatást érjük el az
interjúztatóknál.
Ráadásul meglehetősen kicsi az
esélye annak, hogy valakit azért
válasszanak ki egy adott pozícióra,
mert olyan ábrándos kiskutyaszemmel tud nézni, hogy az egész
vezérkar elérzékenyül tőle. Sokkal
valószínűbb, hogy az lesz a befutó,
aki képes elvégezni a munkát.

Chemikal KDT 1990 Kft.
Székesfehérvár

Értékesítési munkatársat keresünk
a Fragmat TIM d.o.o gyár képviseletére, a Dunántúlra. Legalább középfokú építőipari vagy műszaki
végzettséggel, minimum 2 éves értékesítési területen szerzett szakmai tapasztalattal, „B” kategóriás
jogosítvánnyal és vezetési gyakorlattal, valamint
felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel és
kiváló a kommunikációs, problémamegoldó és
kapcsolatteremtő képességű jelentkezőket várjuk.

Jelentkezés:

fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével a
konyveles@chemikal.hu e-mail címen.

Ősszel induló OKJ képzéseink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
Kazángépész (12 t/h felett) (A012)
Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) (A014)
Villamos alállomás kezelő (A023)
Targoncavezető (A001)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (A002)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (A009)
Munkavédelmi technikus (A040)

További képzési kínálat: www.dekra.hu

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

E-000683/2014

A munkahelyváltás mindig stresszes, akkor is,
ha kényszerből tesszük, akkor is, ha csak szeretnénk kipróbálni magunkat egy új pozícióban
vagy fejlődni vágyunk. Összegyűjtöttünk öt
olyan helyzetet és mondást, amit jobb elkerülni, ha sikert szeretnénk elérni!

főnökünk hiányosságait vagy botrányos viselkedését. Nemcsak azért,
mert a parttalan panaszkodás
visszatetsző, hanem azért is, mert
nem túl lojális dolog kibeszélni a
korábbi munkaadónkat.
Természetesen nem kell úgy tenni,
mintha az előző munkahelyünkön minden maga lenne a tökély,
hiszen akkor mire föl a váltás, de
válogassuk meg, hogy mit osztunk
meg kívülállókkal egy cég belső
ügyeiből! A pletykálkodás ránk
sem vet jó fényt.

Fotó: pixabay.com

Papp Brigitta

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Rácbánya: dzsungel Fehérvár szívében
A HETILAP

Kurucz Tünde

A Budai úton haladva senki sem
gondolná, hogy egy sarokkal beljebb az Apatini utca vége micsoda
vadregényes tájat rejt. De kezdjük
az elején!
Ráchegyen, vagyis a Seregélyesi út
és a Budai út közötti területen a
fehérvári rácoknak volt a szőlője.
Emiatt a kő- és murvabányán is
rajtaragadt a Rácbánya elnevezés,
amit az öreghegyi, Templom-háti
kőbánya kistestvérének tartottak.
Később hulladéklerakó is működött a területen, amelyre aztán
egy réteg földet hordtak, így az
élet szépen lassan visszatért a
bányagödörbe. A környékbeli
gyerekek idejártak bújócskázni,
falra mászni és gyíkot fogni.
A Rácbánya ma már közpark. A
bejárathoz közeli részét árnyas
fák, padok és tisztások tarkítják.
Autóval könnyedén meg lehet
közelíteni. Parkolóból kevés van,
ezért érdemesebb gyalog, kerékpárral, esetleg rollerral érkezni.
A fő útvonal erdőalagútban
kanyarog. Olyan sűrű a növény-

Fotók: Kiss László

Falatnyi bányatavat rejtenek a fák mögött
megbúvó gránitfalak a fehérvári Rácbányában. Az egykori kő- és murvabányát
visszafoglalta a természet.

Ősz eleji színkavalkád

zet, hogy az ember azt hiszi, nem
is Fehérváron kirándul. Még a
Budai út zaja sem hallatszik be,
legfeljebb a madarak csicsergése
veri fel a csendet. Az ösvény egyik
legszebb pontja a Bánya-tó. Igen,
itt is van, nemcsak Öreghegyen.
Kacsák, hattyúk ugyan nem
úszkálnak a vízen, legfeljebb csak
a békák ugranak fejest a parti
kövekről.

Kúszni, mászni a „homokdűnébe” zárt lombkoronákon – kell-e
jobb kihívás a gyerekeknek?
Horoszkóp
szeptember 10. – szeptember 16.

Elérkezett az ideje, hogy tisztába kerüljön azzal, men�nyit is ér valójában, és ennek megfelelően újraértékelje
a munkahelyén betöltött szerepeket. Nagyon fontos
azonban, hogy ezen a héten legyen rendkívül óvatos, és
figyeljen oda a hozzáállására, a szavaira!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Medi bácsi almása
Demeter Zsófia várostörténész elmondta, hogy a Zentai út végén a két világháború között a ciszterciek többek között almát és szőlőt termesztettek. A fehérváriak
egymás között ezt a részt a fő gyümölcskertészükről, Námessy Medárdról Medi bácsi
almásának hívták. Az utcában a második világháborúban súlyos harcok dúltak. Volt
olyan ház, amelynek egyik szobája az egyik, a másik szobája a másik fronthoz tartozott, amit egymástól csak egy futóárok választott el. A háború után az egész területet
újjá kellett építeni. Az almás egy részét a Zentai Úti Általános Iskola területéhez
csatolták, a többin pedig Kádár-kockák épültek.

Egy néhai kosárpalánk...

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezen a héten igyekezzen kiállni a partnere mellett
mindenben, és még véletlenül se engedje, hogy bárki
megbántsa őt! Ellenkező esetben sajnos a kapcsolatuk
is veszélybe kerülhet! Az egyedülállók legyenek nyitottak, mert hamarosan beköszönt az életükbe a szerelem!

Egy lépcsősorral feljebb egy óriási gránitszikla emlékeztet arra,
hogy itt valaha követ bányásztak.
Még egy érdekességre lehetünk
figyelmesek: az ösvény végén, a
Zentai iskola kerítésénél néhány
elvadult almafa őrzi az egykori
ciszter szerzetes, Medi bácsi
emlékét.
Az iskola kerítésénél megfordulva erdősávok és tisztások
vezetnek vissza bennünket a
parkosított részre. Ha azonban
igazi kalandra vágyunk, érdemes
visszakanyarodni a Bánya-tó
előtti szakaszra, ahol a főútvonalról kitaposott ösvény vezet fel
a hegyoldalba. Fák alatt hajolva,
gyökerekbe, sziklatömbökbe
kapaszkodva érhetjük el a Rácbánya tetejét, ahonnan be lehet
látni a várost. Az élmény felér
egy kalandparkkal!

Gyönyörű fák alatt hűsölhetünk

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ön rendkívül pozitív személyiség, ha a stressz
időnként próbára nem teszi alkalmazkodóképességét
és hangulatát. Szerencsére ezen a héten ettől nem kell
félnie, ugyanis játszi könnyedséggel kezel mindent,
sőt jókedvével inspirál és energiát ad másoknak is!

A karrierje szempontjából ez egy nagyszerű hét.
Minden esélye megvan rá, hogy egy nagyon fontos
megbízáshoz kérik a segítségét. Aki jelenleg munka
nélkül van, annak egy kicsit nehezebb időszak ez,
ugyanis rengeteg helyről kaphat elutasítást.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten nem úgy áramlik a pénz Önhöz,
ahogy szeretné. Helytelen pénzkezelési szokásai
komoly bajba sodorhatják, ezért jó, ha odafigyel
arra is, hogy ne legyen könnyelmű a kiadásait
illetően!

Az égiek a héten egy kis lendülettel is megajándékozzák, legyen szó egy új, izgalmas projektről,
váratlan pénzösszegről vagy egy kis utazásról.
Akárhogy is, a dolgai felfelé ívelnek! Sugárzik Önből
a magabiztosság és a kitartás.

FEHÉRVÁR

szabadidő

Közéleti hetilap

A HETILAP

Mesebeli Bánya-tavat rejtenek a sziklák

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Rendkívül társaságkedvelő, karizmatikus, kifinomult,
érdeklődő ezen a héten, ezért képes szinte bármilyen
háttérrel rendelkező emberrel jó kapcsolatot kialakítani és ápolni, legyen szó nőről vagy férfiról. Használja
ki ezt az időszakot új ismeretségek szerzésére!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha netán távkapcsolatban él, nagyon sokat fog gondolni
a kedvesére ezen a héten. Azoknak a pároknak is boldogan telnek napjaik, akik egymás mellett élnek, ugyanis a
csillagok most támogatják a szívügyeket. Az egyedülállók
életében hétvégén egy boldog találkozás várható.

A sziklafal a valamikori bánya emlékét őrzi

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez a hét a kötelezettségvállalások megerősítéséről
szól. Legyen szó házasságról, ahol a partnere irányába
vállalat kötelezettségét kell megerősíteni, vagy éppen
egy projektről, ahol az Önre eső kötelezettségek megerősítéséről kell gondoskodnia!

Ez a hét élete egyik legizgalmasabb szakasza, ami a szívügyeket illeti. Látja, érzi, megtapasztalja a csodálatos változásokat a szerelmi életében. Ha Ön egyedülálló, a héten
minden esélye megvan rá, hogy találkozik egy személlyel,
aki minden szempontból tökéletesnek bizonyul!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Csodálatos hétnek néz elébe a romantikus viszonyokat illetően. Rendkívül magas szinten van az önbizalma, mosolyog, mindenhez pozitívan áll hozzá,
és valljuk be, nagyon érzéki! A pénzügyek tekintetében azonban óvatosságra intik a csillagok!

Ezen a héten a munkahelyi helyzete javulni látszik.
Hamarosan nagyszerű híreket kap, ami érkezhet
előléptetés, elismerés formájában is. Tartson ki,
legyen türelemmel, és hamarosan learathatja eddigi
munkája gyümölcsét!
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Nézze meg a Szent István-székesegyházat!
A HETILAP

Kultúra

7. és 16. között az alábbi e-mailcímen: muzeum@szfvar.katolikus.hu.
A csoportok a Szent Anna-kápolnától
indulnak a következő időpontokban:
10, 11, 12, 14, 15 és 16 óra. Részvételi
feltétel: zárt cipő, megfelelő egészségi
állapot, maszk.

Az ország leghosszabb zoknikígyója

Környezet

Új projektet indít a Használd újra,
Fehérvár!, a Zoknicsereprogram és
a Zöld Ipar Magazin. A környezettudatos gondolkodás jegyében a
páratlan, lyukas, szakadt, foszlott
zoknikat a megjelölt gyűjtőpontokon veszik át október 8-ig, majd
miután elkészül az ország leghos�szabb zoknikígyója a belvárosban,

a kígyó elemeit a Magyarországi
Zoknicsereprogram feldolgozza és
újrahasznosítja.
Az első átadási lehetőség szeptember 10-én, csütörtökön a Fehérvár
Éléstár Bevásárló Közösség átadó
piacnapján 16.30-tól 18 óráig lesz a
Jancsárkertben. Szombaton ugyanitt
a piacnapon a Ki? – Ti & Mi asztalánál lehet leadni a használt zoknikat.

Fotó: Simon Erika

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum nyílt napra várja az érdeklődőket a
bazilikába szeptember 19-én, szombaton, a kulturális örökség napjai keretében. A programra korlátozott létszámig
ingyenesen lehet regisztrálni szeptember

2020.09.10.

Fotó: Használd újra, Fehérvár!
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Várják a képeket az Alba Regia Fotópályázatra!

Fotópályázat

Október 10-ig amatőr és hivatásos
fotósok is küldhetnek munkákat a
VOKE Vörösmarty Művelődési Ház és
Könyvtár és a MÁV-fotókör Alba Regia
Fotópályázatára.
Két kategóriában 3-3 színes vagy
fekete-fehér, még ki nem állított képpel
lehet nevezni. A város életét, épített

örökségét, nevezetességeit bemutató
fotókat illetve szabadon választott
témában készített képeket is várnak.
A pályázatok leadásának határideje
október 10., a cím pedig: albaregiafoto2020@gmail.com. A pályázati képek formátumáról, a részletes kiírásról
és a nevezési lapról a mavmuvhaz.hu/
palyazatok oldalon lehet tájékozódni.

Ars Sacra templomi koncertek
Hangverseny

Szombaton Liszt- és Bojtár-darabok,
vasárnap pedig ortodox kórusművek
csendülnek fel az Ars Sacra Fesztivál
Nyitott templomok székesfehérvári
koncertjein. Szeptember 12-én,
szombaton 19 órakor a Ciszterci
templomban Bojtár Imre oboaművész és Gál Anikó zongoraművész

adnak hangversenyt. A műsorban
Liszt-művek átiratai szerepelnek
oboára-zongorára (Bojtár Imre és
Gál Anikó munkája) valamint Bojtár
László oboára-zongorára írt darabjai.
A szeptember 12-től 20-ig tartó Ars
Sacra Fesztivál részletes programja megtalálható az ars-sacra.hu
oldalon.

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

A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 12-től 18-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 9. 12. szOMBat

2020. 9. 13. Vasárnap

2020. 9. 14. Hétfő

2020. 9. 15. Kedd

2020. 9. 16. szerda

2020. 9. 17. CsütörtöK

2020. 9.18. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
09.00 Kedvencek percei
Vendég: Dr. Paál Csaba
10.00 Mesterségem
címere Vendég: Dr.
Vöröss Ferencné
11.00 Önvédelem napjainkban
Vendég: Rétlaki Gábor
12.00 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.00 Ügyvédi tanácsok
Vendég: Dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Enthroners Vendég:
Pál Tibor Kornél
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám
Vendég: Oláh László,
Dr. Négyesi Lajos
11.35 Madárvilág Vendég:
Dr. Berkényi Tamás
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Ingatlanpiac Vendég:
Bedő Gyula
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
17.10 Pénzügyi Percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Palytók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor,
sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Wéhli Regős Dóra
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty
kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla Vendég:
Esze Tamás
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
Vendég: Dr. Bráth Endre
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kresz-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Herbárius Vendég:
Lencsés Rita
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
09.10 Vendég Egey Tímea és
Fischer Imre mediációs
szakemberek
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 WeLovethe90s Vendég:
Németh Zoltán
17.10 Női vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

Természetesen film!

Mozi

Szemléletformáló természetismereti és környezetvédelmi
filmek ingyenes vetítésére várja
a diákokat szeptember 11-én,
pénteken a székesfehérvári
Barátság mozi. A filmnap célja,
hogy moziba invitálja azokat a
fiatalokat, akik szeretik a természetet és a filmeket, valamint
kíváncsiak rá, hogy mi történik
Magyarországon és a világban a
természeti értékekkel.

Műsor:
10 óra: Szolgalelkű óriások – Az
elefántok és a turizmus kapcsolata –
magyar dokumentumfilm, rendező:
Csapó András
11 óra: Szépséges sebhelyeink –
magyar természetfilm, rendező:
Keresztúri Ferenc
12 óra: Csíki-havasok – magyar természetfilm, rendező: Juhász Ágota
13 óra: Kalandjaim a parányok
világában – magyar ismeretterjesztő
film, rendező: Kollányi Ágoston

Backstage a zenéről

Zene

A Fülbemászó című rendezvény
témája ezúttal a zene: az Öreghegyi
Közösségi Házban a komoly és a
könnyedebb műfajokról is szó lesz,
sok muzsikával fűszerezve. Az est
végén pedig a Bohém rapszódia című

Zarándoklat

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

filmet is láthatják majd az érdeklődők
a Barátság kitelepült kertmozijában.
A program szeptember 12-én,
szombaton este hat órakor kezdődik
– jó időben a kertben, kedvezőtlen
időjárás esetén bent az Öreghegyi
Közösségi Házban.

Töltekezés testnek, léleknek

Bodajkra, az ősi zarándokhelyre,
ahol sokszor járt Szent István
is, minden évben ellátogatnak a
hívek. Szeptember 12-én, szombaton reggel 7 órakor az Öreghegyi
plébániáról indul a harmincöt
kilométeres zarándoklat, melynek
másik fehérvári állomása a Felsővárosi plébánia, ahová 8 órakor
érkeznek a hívek. A Felsővárosi

templom mellett Iszkaszentgyörgyöt is érinti a zarándokcsoport.
A testi-lelki töltekezést ígérő
túra résztvevői Fehérvárcsurgón
kapnak szállást, majd vasárnap
érkeznek meg Bodajkra, a szentmisére.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. Információk az
Öreghegyi plébánia Facebookoldalán olvashatók.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
nyílt licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti

Székesfehérvár, Béla út 1/A sz. alatti
faház üzlethelyiségét.
A bérlemény alapterülete: 14 m2
Bérlemény profilja: virágbolt, virág-ajándék üzlet
A jelentkezés beadási határideje és helye:
2020. szeptember 16. 12:00 óra,
8000 Székesfehérvár, Béla út 1/B. alatti címen található
Temetőüzemeltetés irodában
A licittárgyalás időpontja:
2020. szeptember 21. 14:00 óra
A licittárgyalás helyszíne:
Székesfehérvár, Béla út 1/A Kegyeleti Rendezvényterem
A jelentkezési lap átvétele, valamint a tárgyalás
lefolytatásához és a szerződés megkötéséhez szükséges
egyéb információk a Béla úti köztemető temetőüzemeltetés
irodájában kérhetőek.

Ingyenes városnéző túrák
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A magyar dal napja

Városnézés

Koncert

A város tele van különleges
titkokkal, történelmi és kulturális
kincsekkel. Évszázados falai közt
jól megfér egymás mellett a középkori gótika és a 21. századi kortárs
művészet egyaránt. A túra során a
magyarság szakrális központjától
a polgármestert mindig ügyelő
Mujkó szobrán át a mesék és a
fehérvári parasztság világáig betekintést nyerhetnek a résztvevők a
város rejtélyeibe.
Hat alkalom, hat téma a székesfehérvári értékek tematizált tárházából! Minden téma önmagában
is megér egy sétát, de aki valamen�nyin részt vesz, igazi szakértő lesz
Székesfehérvár történelméből! A
Tourinform Iroda által szervezett
második séta során Fehérvár rejtett
kincseit fedezhetjük fel.
A következő városnéző séta
szeptember 11-én, pénteken
16 órakor indul Török emlékek
sétaút címmel, melyre a turizmus.
szekesfehervar.hu oldalon lehet
jelentkezni.

Szeptember 13-án, vasárnap 15 órától
szeretettel várnak minden zenekedvelőt A Szabadművelődés Házába, a magyar dal napjára. A programra a belépés díjtalan.

Táncos nyílt hetek
Tánc

Szeptember elején elindult egy nagyszabású,
városi szintű kezdeményezés, a székesfehérvári táncos nyílt hetek. A táncolni, táncot tanulni
vágyókat – idén először – egész hónapban
nyílt órákkal várják a székesfehérvári táncklubok, műhelyek, stúdiók és tánciskolák.
Több tucat táncstílus és táncóra indul újra
szeptemberben Székesfehérváron, ha a járványhelyzet engedi. A mostani kezdeményezés célja megkönnyíteni a táncválasztást, népszerűsíteni az egészséges, mozgásban gazdag
életmódot és nem utolsó sorban elősegíteni
a székesfehérvári tánciskolák és -műhelyek
fennmaradását a járványhelyzet elmúltával.
Az egyes tánciskolák, -műhelyek és -klubok
nyílt óráinak rendjét folyamatosan frissítik a
terciaegyesulet.hu oldalon.

Hétvégén Civilnap!
Közösség

Szeptember 12-én, szombaton
immár tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Székesfehérvári Civilnapot. Idén
hatvan fehérvári civilszervezet
várja az érdeklődőket 9 és 15
óra között a Zichy ligetben.
A szervezetek tanácsadások és
civilszolgáltatások kínálatával,
továbbá interaktív, érzékenyítő, prevenciós foglalkozásokkal és kézműves illetve képzőművészeti programokkal,
közös játékkészítéssel, hangszerbemutatóval, egészségközpontú, történelmi tematikájú,
környezet- és természetvédelmi aktivitásokkal, kisállatkiállítással valamint kulturális
előadásokkal és különleges
sportbemutatókkal várják a
Zichy ligetbe látogatókat.

Székesfehérvár önkormányzata számos módon támogatja
a társadalmi szervezeteket.
Ennek része a Civilnap
megrendezése is, mely hagyományosan a társadalmi
szerepvállalás ösztönzését,
a partnerségek és civilkapcsolatok erősítését célozza.
Ezenfelül teret kínál a helyi
közösségek és civilszervezetek megjelenési lehetőségeinek bővítésére azzal, hogy
újabb bemutatkozási, kapcsolatteremtési fórumot biztosít
számukra.
A közösségi program a
járványügyi készültség
időszakára irányadó eljárásrendek és ajánlások figyelembevételével, a megfelelő
intézkedések mellett kerül
megrendezésre.

FEHÉRVÁR
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Egy életút a virágos Székesfehérvárért
A HETILAP

Vakler Lajos

A búcsúztatásom nagyon megható
és meglepetésszerű volt, ugyanis
csak annyit tudtam, hogy 13 órára
menjek be a polgármesteri hivatalba. A búcsút nem egyszerű elfogadni. Azt sem, hogy hatvanöt éves
lettem, de nem egyszerű elfogadni
azt a tényt sem, hogy a kitűzött célokat már nem tudom megvalósítani.
Tavaly, amikor elértem az öregségi
nyugdíjkorhatárt, Cser-Palkovics
András polgármester úr és Bozai
István városgondnok azt kérte
tőlem, hogy készítsem fel a várost a
következő évi nemzetközi versenyre. Ezt én elfogadtam, azzal a hittel,
hogy sikerülni fog a megmérettetésre tisztességesen felkészülni,
hiszen nagyon jó csapattal dolgozhattam. Több mint száz ember
készült erre. Bíztam benne – hiszen
2008 óta részt veszek az Entente
Florale Europe versenyen résztvevő
települések felkészítésében – hogy
Székesfehérvár is kellően felkészülhet a versenyre. Tavaly álltunk neki,
és március közepéig jól haladtunk, amikor a verseny vezetősége
bejelentette, hogy a járvány miatt
a versenyt el kell halasztani. A
saját érdekemben el kellett fogadnom – hiszen hatvanöt év felettiek
nem mehettek be a munkahelyükre – hogy el kell búcsúznom. Ez
természetesen megviselt, hiszen
sosem szerettem a bizonytalanságot,
komoly célok mentén végeztem a
munkámat. Hirtelen megváltozott
az életem. Annak viszont örülök,
hogy a Virágos Magyarország verseny ha más formában is, de folytatódhatott, mert ez is a szívügyem!
Beszéljünk az indíttatásodról!
Édesapám erdő és faipari mérnök
volt. Nagyon szerettük a természetet, nagymamámnak és a szüleimnek is nagy kertje volt. A gimnáziumban kémia tagozatos osztályba
jártam a Toldy Ferenc Gimnáziumba. Az erősségeim a matematika
és a kémia voltak. Gondolkodóba
ejtett, hogy hová lenne érdemes
felvételizni, így próbáltam meg a
Kertészeti Egyetemet, ahol biológia,
kémia és matematika voltak a felvételi tárgyak. A férjemet, akivel csoporttársak voltunk, az egyetemen
ismertem meg, és a diploma után
összeházasodtunk. Valószínűleg a
szülői példa lehetett az indíttatása
a fiunknak, aki látta a szakmánk
iránti szeretetet, és szintén ezt a
hivatást választotta.
Rendkívüli kihívás lehetett egy fiatal
kertészmérnöknek Siófokon helytállni.
Hiszen tudjuk, hogy már akkor is a
legfontosabb üdülőváros volt a Balaton
partján, és korántsem mindegy, hogy
az üdülni vágyók, a külföldről és belföldről érkezők milyen képet kapnak.

Fotók: Simon Erika

Spanyárné Halász Szilviával, a város leköszönő
főkertészével számtalan olyan beszélgetésen
vagyunk túl, melyek Székesfehérvár sikerei
kapcsán születtek. Városunk az elmúlt időszakban számtalan elismerésben részesült ő és
kollégái munkájának köszönhetően. Nyugdíjba
vonulása alkalmából Cser-Palkovics András
polgármester és Bozai István, a Városgondnokság vezetője is köszöntötte a kiváló szakembert.

Egy emberöltő a város szépítésének szolgálatában

Valóban nagy kihívás volt, szerencsére az igazgatónő, aki szintén
kertészmérnök volt, sokat segített.
Nagy gondot fordítottunk a közterületek építésére – abban az időben kezdődtek el a parképítések. A
férjem szeretett volna Fehérváron
élni, és amikor ideköltöztünk,
a siófoki főnököm még akkor is
figyelte, miként alakul a szakmai
pályafutásom.
Hogy sikerült beilleszkedned Székesfehérváron?
Itt mások voltak a prioritások. Az
akkori főnökömmel, Fenyves Péterrel sokat tanácskoztunk. Közösen
végignéztük a Balaton környéki kiültetéseket, számba vettük, mennyi
az egynyári növény, és végül megegyeztünk, hogy bizony Fehérváron

nem az egynyári növények lesznek
a legfontosabbak.
1992-t írtunk, ez egy nagyon fontos
időszak volt Székesfehérvár életében.
Ekkor kezdődött el az a munka, ami
végül is a királyi várost – ma már
mondhatjuk – a virágok és a parkok
városává tette. Rendkívül felelősségteljes szakmai feladat lehetett az
óvárost, a lakótelepeket és a kertvárosi
övezeteket is megtervezni úgy, hogy
az idelátogatóknak és az itt élőknek is
tessék.
Fontos, hogy a város áldozott arra,
hogy fatelepítések történjenek,
hiszen 92-ben kezdődött a nyárfacsere: a rosszul ültetett nyárfákat ki
kellett vágni. A fák telepítése a mai
napig is kiemelt feladat. A fiatalok is láthatják, mennyire fontos

Cser-Palkovics András emlékéremmel köszönte meg Spanyárné Halász Szilvia munkáját

a gondos, odafigyelő fatelepítés,
hiszen ez akár ötven vagy száz évre
is meghatározza a város arculatát.
Ehhez a fejlődéshez az is kell, hogy a
városlakó tudatos legyen. Elindult egy
folyamat, amely célul tűzte ki a székesfehérváriak környezeti nevelését.
Sokat dolgoztam együtt a képviselőkkel, hiszen ők tudják a
legjobban közvetíteni a lakók
problémáit. Nagyon szerettem a lakossági bejárásokat és fórumokat,
hiszen ezek tükrében valósítottuk
meg az elképzeléseinket. 2011-ben
indítottuk el a városszépítő akciót
Székesfehérváron: arra kértük
a lakókat, hogy ők is járuljanak
hozzá a városszépítéshez, amihez a
város vezetése biztosítja azóta is a
növényi anyagot.
A Virágos Magyarországért verseny
rendkívül sikeres volt az elmúlt
időszakban, ami nagyrészt neked és
munkatársaidnak köszönhető.
Lassan egyre népszerűbb lett a
verseny, a polgármesterek rájöttek,
hogy ezzel a versennyel nagyon
sokat nyerhetnek. Tudunk tanulni egymástól, és ebben a Magyar
Turisztikai Ügynökség is fontos
szerepet játszik. A bírálati szempontok olyanok, hogy nagyon sok
emberhez közel állnak, és ma már
tudjuk, hogy a környezetvédelem
egy-egy településen kiemelten
fontos. Amikor értesítettek, hogy
nemzetközi zsűritagot keresnek az
Entente Florale Europe bírálóbizottságába, pályáztam, és nagyon
örülök annak, hogy a bírálóbizottság engem választott, mert ebből az
önkéntes munkából nagyon sokat
tanulhattam. Székesfehérvárt és
Magyarországot képviseltem, mint
főkertész, ami nagy felelősség. Rengeteg tapasztalatcsere, nagyon sok
munka jellemezte ezt az időszakot
2008-tól, és együtt örülhettünk a
sikereknek. Jó érzés volt, hogy a
búcsúztatásomra nagyon sokan
eljöttek, és megköszönték, hogy
segítettem a munkájukat. Ennél
nagyobb elismerés nem kell egy
embernek!

FEHÉRVÁR
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Tüntetés az SZFE mellett
Rába Henrietta
Szimpátiatüntetésre hívta a fehérváriakat Ráczné Földi Judit a Vörösmarty
Színház előtti térre. A székesfehérvári
ellenzék által szervezett szombati demonstráció célja a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói
iránti szolidaritás kifejezése volt.

Mint a meghívóban írták,
hisznek az egyetemi autonómiában, az oktatás szabadságában, és azt látják, az SZFE
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alapítványi intézménnyé alakítása ezekkel az elvekkel nem
egyeztethető össze.
A hétvégén a Vörösmarty
Színház társulata közösségi
oldalán jelezte: elhatárolódik
a rendezvénytől. Mint olvasható, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóinak
tiltakozásával kapcsolatos
szakmai véleményét nem az
utca fórumán, és nem tüntetés
formájában kívánja kifejezni
az intézmény.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 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

2020. 9. 12. SZOMBAT

2020. 9. 13. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Szabados
György történész. Téma:
Szent Imre élettörténete
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:Vakler Lajos.
Vendég: Borsányi István
egykori Videoton-labdarúgó
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés
13:30 Családban maradva –
Szabadon szeretve
13:55 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:35 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
Dalmácia, Egyiptom
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Jakubek Tiborné
igazgató, Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:35 Szimfonik Táncdalfesztivál
2016
21:00 II. Székesfehérvári Székelybál
21:25 Hírek – ismétlés
21:30 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Jakubek
Tiborné igazgató, Szent
István Hitoktatási és
Művelődési Ház
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Szabados
György történész Téma:
Szent Imre élettörténete
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Borsányi István
egykori Videoton-labdarúgó
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés
13:20 Családőrzők 12.
rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Csutiné
Schleer Erzsébet. Téma:
egy éve volt a Pordán H.
Ferenc emlékkiállítás
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 MOL Fehérvár FC – PAFC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Gyógyult utakon – Két
fehérvári fiatal gyógyulásának
története. A film példát állít
a pozitív szemléletmódra.
21:40 Rönkfeszt 2017
22:00 A hét hírei – ismétlés
21:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2020. 9. 14. Hétfő
00:00
07:25
07:40
11:00
11:30

12:00
12:30
13:00
13:15
15:30
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
19:50
19:55

20:25

20:45
20:50
22:10
21:30

Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
A szomszéd vár –
turisztikai magazin
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Csutiné
Schleer Erzsébet Téma:
egy éve volt a Pordán H.
Ferenc emlékkiállítás
Hitünk és életünk – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
A Fehérvár Televízió
archívumából
Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Bérces Viktor
egyetemi adjunktus, zenész
Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Bérces Viktor
egyetemi adjunktus, zenész
Természet- és
környezetvédelmi filmnapok:
Kék bolygó-beszélgetés
Juhász Árpáddal és a
Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány képviselőjével
A Pascal Schelbli
(Németország): A szépség
Alba Fehérvár KC – Vác
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

2020. 9. 15. Kedd

2020. 9. 16. SZerdA

2020. 9. 17. CSüTörTöK

2020. 9. 18. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bérczes Viktor
egyetemi adjunktus, zenész
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 E kávéházi szegleten –
válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Miklós Mariann
szeniorörömtánc-oktató
18:25 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Miklós Mariann
szeniorörömtánc-oktató
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Mesevarázs – Csukás
István: Mirr-murr kalandjai
20:30 Hírek – ismétlés
20:35 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Természet- és
környezetvédelmi
filmnapok: Természeti
környezetünk változása
a filmesek szemével
Partnerek: Mosonyi
Szabolcs, Molnár Attila
Dávid, Tóth Zsolt Marcell
21:20 Vad Szigetköz – Mosonyi
Szabolcs filmje
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Miklós Mariann
szeniorörömtánc-oktató
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:10 Farmerzseb –
ifjúsági magazin
15:35 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Gyergyószentmiklósi emlék
16:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi
magazin 13. rész
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából – Arató
Antal, az örök könyvtáros
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – 13.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Természet- és
környezetvédelmi
filmnapok: Plusz 0,1
fok! – klímavédelem
Beszélgetés a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány
szakemberével, Nováky
Bélával. A műsoron
keresztül megismerhetjük
Áder János köztarsági
elnök filmfesztiválról
szóló nyilatkozatát is
20:15 Találkozás az emberiséggel
21:10 Siófok – Alba Fehérvár
KC kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők – 13.
rész – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:30 Seuso – Rejtélyek
nyomában 11. rész
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Heti hírmagazin
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Heti hírmagazin – ismétlés
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 Természet- és
környezetvédelmi filmnapok:
Rockenbauer Pál öröksége
Beszélgetés Szabados
Tamással, Sáfrány Józseffel,
Gyenes Károllyal és
Molnár Attila Dáviddal
21:20 Ércnél maradandóbb –
Gyenes Károly filmje
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Heti hírmagazin – ismétlés
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 E kávéházi szegleten –
válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai –
Palotaváros II.
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Városrészek titkai –
Palotaváros II.
21:00 Természet- és
környezetvédelmi filmnapok:
Szemet-szemét
Beszélgetés Molnár Attila
Dáviddal, Hankó Gergellyel
és Radics Milánnal
21:20 Üzenet a palackban
22:15 A szennyezés művészete
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 13. 19:50 MOL Fehérvár FC – PAFC labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
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Közéleti hetilap

Vereségre győzelem

Kaiser Tamás

A koronavírus okozta helyzetben
szigorú előírások mellett lehet csak
nézők előtt meccset rendezni. Az
MTK hazai pályája, az Elektromos
Csarnok azonban ezeknek az előírásoknak nem felel meg, így a fővárosi kék-fehérek zárt kapuk előtt
kénytelenek fogadni ellenfeleiket.
Ez általában inkább a vendégeknek
szokott kedvezni (valójában nyilván
senkinek sem jó, ha néma csendben kell kézilabdázni), szombaton
azonban ezt nem igazolta az MTK
és az Alba Fehérvár összecsapása.
A szünetben kettővel álltak jobban
a házigazdák, végül pedig héttel
nyertek. Az idegenben lőtt huszonnyolc góllal egyáltalán semmi baj
sincs, viszont a kapott harmincöttel
annál több!
A vereség után nem volt sok idő
a sopánkodásra, szerdán ismét
szerelést kellett öltenie Deli Rita
csapatnák. Az ellenfél pedig a Dunaújváros volt, mely – szintén zárt
kapus meccsen – a Szombathelyt

Fotó: Kiss László

Kétszázegy nap után győzelemmel tért vissza a
Köfém Sportcsarnokba az Alba Fehérvár KC. Deli
Rita együttese a szombati, MTK elleni, nézők
nélküli vesztes meccset követően hazai pályán,
szurkolók előtt izgalmas csatában győzte le a
megyei riválist, a Dunaújvárost.

Szarkáék győzelemmel ünnepelték, hogy visszatért az élet a Köfémbe

verte egy góllal a nyitányon. A két
csapat a naptári évben két tétmérkőzést már játszott egymással,
igaz, akkor, amikor a koronavírust
még csak a Kínából érkező híradásokból ismertük. Januárban előbb

Székesfehérváron eggyel a Kohász
győzött, majd a kupában a szomszédban elért döntetlen fehérvári
továbbjutást eredményezett. Ezek
alapján ismét szoros, izgalmas
találkozóra volt kilátás.

Tóparti futóparti
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A Fehérvár kezdte jobban a megyei
rangadót: a szülés után visszatérő
Szabó-Májer Krisztina és a súlyos
sérülésből felépülő Afentáler Sára
vezetésével tizenhárom perc után
7-5 állt az eredményjelzőin. Vágó
Attila, a vendégek fiatal trénere
időt kért, amivel ki is zökkentette a
hazaikat. A szünetig jobban, pontosabban kézilabdáztak a korábban
Fehérváron játszó Kazai Anitát is
soraiban tudó vendégek: a szélső
három góllal terhelte meg volt
csapatának kapuját. A szünetben
12-10-re vezetett a Dunaújváros.
A második félidő elején nagyon
elkapta a fonalat az Alba: Triscsuk,
Temes, Bardi, majd ismét Temes
valamint Töpfner is betalált, válasz
pedig nem jött. Az 5-0-s rajtot
követően három góllal állt jobban a
Fehérvár. A Kohász azonban ismét
visszajött a meccsbe, így a hajrára
fej-fej mellett fordultak az együttesek. Deli Rita nagyszerűt húzott,
amikor „bedobta” Utasi Lindát, aki
három fontos góljával, jó védekezésével nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy kétszázegy nap szünetet
követően 23-21-es győzelemmel
térjen vissza a Köfémbe az Alba
Fehérvár.
A következő hazai meccsre csak
négy napot kell várni, vasárnap jön
a Vác!

Eljött a meccsek ideje!

Vakler Lajos

Somos Zoltán

Fotók: Kiss László

Fantasztikus környezet, kora őszi napsütés, lelkes futók, kicsik és nagyok – idén is megtapasztalhattuk, hogy a tókerülő futás rendkívül népszerű sportesemény. A XV. Böllhoff Tóparti Futóparti
keretében mintegy huszonnyolc kilométer megtétele várt a futókra, akik már a regisztrációnál is jó
hangulatban készültek a megmérettetésre.

Még nincs hivatalos időpont, de október első
hétvégéjén elvileg elkezdődik a kosárlabdabajnokság. Az Alba Fehérvár teljes kerettel
készül.

A szerződéssel rendelkező magyar
játékosok mellé előbb Vojvoda
Dávid érkezett igazi sztárigazolásként, majd a légiósokat is sorra
jelentették be a fehérváriaknál.
Újabb hetek elteltével érkeztek
is a külföldiek, de mivel mind az
Egyesült Államokból jöttek, az
egészségügyi előírások szerint
nem kapcsolódhattak be azonnal a
munkába. Mostanra azonban végre
Frank Turner, Stacy Davis, Ron

Curry és Esa Ahmad is túl van a
kötelező teszteken és kiváráson.
Teljes kerettel ennek ellenére ritkán
dolgozhatott Forray Gábor vezetőedző, mert betegség és kisebb sérülések közbeszóltak. Az első felkészülési mérkőzésen az Alba tíz ponttal
verte a Kaposvárt, pedig a külföldiek
közül csak Davis tölthetett sok időt a
pályán. De jól szerepeltek a fiatalok,
és az előző idényekben sokat kritizált
védekezésre sem lehetett panasz.
A folytatásban már sorra jönnek
a meccsek, a Debrecent kétszer is
itthon fogadják Csorvásiék. A szurkolók egyelőre nem mehetnek be a
csarnokba, de mindenki bízik benne,
hogy a szezon nézők előtt indulhat
októberben.

Fotó: Somos Zoltán

Az áprilisban a koronavírus-járvány miatt elhalasztott népszerű találkozó mintegy négyszáz
résztvevőjének kétharmad-maratonnal kellett megbirkóznia

Ismét bebizonyosodott az örök futószentencia, hogy a tókerülés nem verseny: itt mindenki
győztesnek vallhatja magát!

Íme a fehérvári légió: Ahmad, Turner, Davis és Curry
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