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Megelevenedett a győztes ütközet Egyre több turista érkezik 

Az esemény egyik legizgalmasabb programja a rekonstruált csata volt, ahol mintegy százhat-
vankilenc ifjú nemzetőr valamint a Huszár és Katonai Hagyományőrző Egyesületek Országos 
Szövetsége idézte fel a győztes ütközetet   Műemlékek, Úti célok, Zseniális Attrakciók – mindezekből akad bőven Fehérváron

DáviD Renáta

Választókerületi
programok

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Pákozdi 
Katonai Emlékparkban a honvédfesztivált. A 
pákozd-sukorói csata százhatvankilencedik 
évfordulóján megidézték a Móga János vezette 
honvédsereg győztes ütközetét. 

Az eseménysorozatot Sulyok 
János védelemgazdaságért felelős 
helyettes államtitkár nyitotta meg 
szombaton, aki kiemelte: ezekben 
a napokban méltóképpen emlékez-
hetünk a győztes csatára és a hősi 
halált halt katonákra. Oláh László, 
a Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör ifjúsági tagozatvezetője 
elmondta, az esemény záróren-
dezvényeként szeptember 29-én 

KRESZ-pályával, ökolábnyomméréssel és 
felvonulással várták szeptember 22-én délelőtt 
az ovisokat és általános iskolásokat a lezárt Vár-
körúton az európai autómentes nap alkalmából.

Fehérváron ezer lakosra négyszáznyolcvan 
autó jut. Ha egymás mögé állítanánk a 
városban élők járműveit, kétszáz kilométeres 
sort kapnánk. Hogy ennyi autó milyen hatást 
fejt ki a környezetre, azzal már a gyerekek is 
tisztában vannak. Az ovisokat és iskolásokat 
különböző játékos feladatok, később aszfalt-
rajz, az általános iskolásokat pedig vetélkedő 
várta a Magyar Kerékpárosklub, a rendőrség 
és a Gaja Környezetvédő Egyesület jóvoltából.

Szeptember 27-én, a turizmus világnapján 
örömteli információkat osztott meg szerkesztő-
ségünkkel F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári 
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető-
je és Cser-Palkovics András polgármester.

A legfrissebb statisztikák szerint a 
8,1%-os országos átlaghoz képest 
Székesfehérváron 21%-kal nőtt a 
vendégéjszakák száma 2017-ben, 
és tapasztalhatóan továbbra is nép-
szerű a város mind a hazai, mind a 
külföldi turisták körében. 
A Székesfehérvári Turisztikai 
Közhasznú Nonprofit Kft. idén 
elérkezettnek látta arra is az időt, 
hogy rangos nemzetközi pályá-

Felsőváros

Felsőváros önkormányzati képvi-
selője, Földi Zoltán október 5-én, 
csütörtökön 17 órától tart fogadó- 
órát a Királykút Emlékházban. A 
10. számú választókörzetben élőket 
19 óráig várja a Mikszáth Kálmán 
utca 25. szám alatti épület emeletén 
található irodájában.

Búrtelep, Ráchegy, Kö-
fém-lakótelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi október 
2-án, hétfőn 15 és 18 óra között 
Olaszi László körzeti megbízottal 
tart fogadóórát az Erzsébet út 12. 
szám alatti képviselői irodában. 
Október 3-án, kedden 17 és 19 óra 
között Lakatos Gábor körzeti meg-
bízottal a Köfém-lakótelep 1. szám 
alatt várja a lakosságot.

Fidelitas 

A Fidelitas Székesfehérvári 
Csoportja október 5-én tartja 
hagyományos fáklyás felvonulá-
sát az aradi vértanúk emlékére. 
Beszédet mond Párkányi Eszter, 
a Fidelitas szóvivője. Gyüleke-
zés 18.30-kor a Zichy ligetben, 
érkezés a Hősök terére 19 
órakor. A szervezők kérik, hogy a 
résztvevők gyertyát vagy fáklyát 
vigyenek magukkal!
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A Hazafiság Iskolája program kereté-
ben a diákok is megismerkedhettek 
a honvédség történetével, a katonai 
hagyományokkal. A gyerekek élvezték 
az ismeretterjesztő feladatokat, hiszen 
a katonai emlékparkban megelevene-
dik a múlt, a forradalom és szabad-
ságharc jelentős momentumai, és ez 
kicsiket-nagyokat egyaránt megszólít 
és magával ragad.

A gyalogosoké és kerék-
párosoké volt a Várkörút

Szabó MiklóS bence

Fuvarozó cég székesfehérvári 
munkavégzésre sofőr kollégát 
keres belföldi munkára.

Unja a nemzetközi fuvarozást? Sokat 
van a távol a családtól? Rendszeresen 

egy fülkében kell aludnia?

Mi egy napi 8 órás munkát tudunk bizto-
sítani, saját kamiont, nagyrészt fix utakat.
C+E kategóriás jogosítvány szükséges. 
előnyt jelent a konténeres múlt, a láncos 

konténer emelő képesítés és/vagy a 
nehézgépkezelői jogosítvány.

jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
info@vertesesvideke.hu e-mail címen, vagy 

a 06303740130-as telefonszámon lehet.

zaton mérettesse meg a város és 
környéke turisztikai kínálatát. 
Elindult az Európai Bizottság által 
kiírt ,,European Destinations of 
Excellence” (EDEN), azaz „Kiváló 
Európai Desztinációk” pályáza-
tán. Az uniós támogatással zajló 
EDEN-pályázatot 2017-ben kultu-
rális témában, a „Vidéki MÚZSA 
kerestetik – Műemlékek, Úti célok, 
Zseniális Attrakciók” címmel 
hirdette meg a projekt hazai meg-
valósítója, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség. A pályázaton döntős 
lett a Székesfehérvári Turisztikai 
Közhasznú Nonprofit Kft.

Forrás: ÖKK

felavatják Miska huszár szobrát, 
melynek láttán méltóképpen tisz-
teleghetünk a százhatvankilenc év-
vel ezelőtti történelmi csata emléke 
előtt. Az érdeklődőket péntekig 
katonai hagyományokat ápoló és 
hadtörténelmi ismeretterjesztő 
programok is várják a helyszínen.
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Három fehérvári iskola is megújulhat Önkéntes kerestetik!

A megye és a város közös ügye
Fejér megye önkormányzata is támogatja a város pályázatát

Új szaktantermeket, így kórus- és tánctermet is kap a Kodály, de megújul az iskola udvara is

Szabó MiklóS bence

DáviD Renáta

vakleR lajoS

Két uniós pályázaton tizenhat megyei általános 
iskola nyert fejlesztési pénzt a székesfehérvári 
tankerületen keresztül. Több mint egymilliárd 
forintból újulhatnak meg a megyei oktatási 
intézmények a következő időszakban. Áprilistól 
indulhat majd a felújítás a három fehérvári 
iskolában is.

Több mint százmillió forint jut a 
déli térség általános iskoláinak 
felújítására és eszközbeszerzés-
re, de a bicskei térségben, Mór 
és Fehérvár vonzáskörzetében 

A Fejér Megyei Közgyűlés szerdán döntött arról, 
hogy támogatja Székesfehérvár pályázatát az Eu-
rópa Kulturális Fővárosa címre, melynek elnye-
rése nemcsak a városnak, de a megye valamennyi 
településének nagy előrelépést jelenthet.

A szerdai közgyűlés első pontjaként 
tárgyalták a fehérvári önkormányzat 
által az Európa Kulturális Fővárosa 
2023 cím elnyerésére benyújtan-
dó pályázat támogatását. Molnár 
Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke 

Tizedik alkalommal rendezték meg a Székesfehér-
vári Civilnapot. A jubileumi rendezvényen harminc 
civilszervezet mutatkozott be a Városház téren.

Az önkéntesség volt a központi 
témája a civilnapnak, amit tizedik 
alkalommal rendeztek meg. Az idei 
találkozó elsődleges célja az volt, hogy 
a civilszervezetek kapcsolatrendszerét 
tovább erősítsék, együttműködési 
lehetőségeket teremtsenek. A téma-
választás egyben figyelemfelhívás 
az önkéntesség fontosságára, arra a 
sokrétű munkára, amivel a civiltársa-
dalom hozzájárulhat Székesfehérvár 
fejlődéséhez, sikeres működéséhez. 
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Pályázati felhívás!

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi 
lakásokat piaci alapon adja bérbe:

 

Alapterület

49 m2

49 m2

Szobaszám

2
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

26.950,-
26.950,-

Cím
(Székesfehérvár)
Tolnai u. 12. 2/2.
Tolnai u. 16. 4/2.

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

látásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehaj-
tás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),

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

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

4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfe-
hérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),

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

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

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

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

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

– átutalni, 
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 
10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosí-
ték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részé-
re a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést 
követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A 
pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati 
eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés meg-
kötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett 
pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

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

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

Pályázati felhívás

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Város-
ház 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 Közgyűlésé-
nek határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában 
álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetőleg a város honlapján: www.szekesfeher-
var.hu / ingatlan pályázatok.

Székesfehérvár, 2017. szeptember 21.

Cím, hrsz. jelleg (Székesfehérvár)

Gyümölcs u. 7. fsz. 6. (707/A/6) lakás

Gyümölcs u. 8. fsz. 2. (773/A/2) lakás

Havranek J. u. 8. al. 1. (4087/3/A/1) lakás

Kossuth u. 6. fsz. 1. (394/A/1) lakás

Tátra u 25/1. (5975) 

lakóház, udvar, gazdasági épület +

Tátra u. 25/2. (5976) 

 kivett, beépítetlen terület

Tátra u. 47. (6051) telek (inyt. szerint: lakóház, udvar, 

gazdasági épület)

Tátra u. 103. (6013) lakóház,

udvar, gazdasági épület

Komfortfokozat

komfortos

komfortos

komfort nélküli

komfortos

komfortos

komfortos

Terület (m2)

49

45

29

40

2 lakásos 
családi ház 

432 m2 telken +  
1154 m2 telek

1344

2318

Forgalmi érték (Ft)

10.800.000,- 

9.500.000,-

4.600.000,-

11.400.000,-

7.200.000,-
+

5.400.000,-

12.600.000,-

11.400.000,-

12.400.000,-

szerint történelmi és kulturális 
gyökereinket, értékeinket az egész 
világnak látnia kell. Hozzátette: a 
város gazdasági és innovációs ereje 
is megalapozza azt, hogy sikerrel 
szerepeljen. 
Cser-Palkovics András polgármester 
úgy véli, a megye és a város értékei 
érdemesek lehetnek a cím elnyeré-
sére, és ezt a fehérváriak is így gon-
dolják, amit mi sem bizonyít jobban, 
hogy több ezer szavazat érkezett a 
lakók részéről a pályázat benyújtását 
támogatandó. 

A rendezvényen több mint harminc 
szervezet mutatkozott be a Városház 
téren. 
„A kitelepült civilszervezetek nagyon sok 
önkéntest keresnek, mert helyi társadalmi 
ügyeket oldanak meg a szociális, az egész-
ségügyi, a környezetvédelmi területeken. 
Munkájukat csak akkor tudják hatékonyan 
teljesíteni, ha ezekhez a feladatokhoz to-
vábbi önkénteseket toboroznak.” – emelte 
ki Farnady Judit, a Civilcentrum Köz-
hasznú Alapítvány ügyvezetője. 
A Városház téri forgatagban a tema-
tikus standokon bemutatkoztak a 
hasonló területeken működő civil-
szervezetek, de zenés programok, 
gyermekrendezvények is színesítették 
a jubileumi találkozót.

is várhatók fejlesztések. Utóbbi 
részre 580 millió forintot nyert a 
tankerület. Fehérváron az egyik 
szerencsés a Kodály Zoltán 
Általános Iskola, itt 482 millió jut 
fejlesztésre. A remények szerint 
az energetikai korszerűsítés 
részeként be is vakolják a közel 
hatvanéves falakat. Rajta kívül 
a Vasvári Pál és a Munkácsy 
Általános Iskola is megszépülhet. 
Ennek köszönhetően mind a 
két intézményben megújulhat a 
tornaterem, utóbbiban pedig az 
iskolaudvar is megszépül majd.
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TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 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 együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Tájékoztatás
A Széphő Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2017. évre 
tervezett távhővezeték rekonstrukciós munkáinak utolsó 
ütemét megkezdi.

2017. szeptember 18-tól Székesfehérváron a következő két 
helyszínen kezdődnek munkálatok:

• A Gáz utcában az E.ON Irodaépületének távhőellátását 
biztosító primer bekötővezeték építése során a kivitelezé-
si munkák várható időtartama a munka megkezdésétől a 
teljes terület helyreállításig, az időjárástól függően nagy-
jából 1 hónap.

• A Honvéd u. – Havranek u. – Malom u. távhőellátását 
biztosító primer távhővezeték építése esetében a kivite-
lezési munkák várható időtartama a munka megkezdé-
sétől a teljes terület helyreállításig, az időjárástól függően 
nagyjából 2 hónap.

Mindkét esetben a kivitelezési munkák során a forgalmat a 
munkaárok fedlapozásával folyamatosan fenntartjuk. Négy 
órát meghaladó szolgáltatáskorlátozással nem számolunk.
Köszönjük a lakosság és a közlekedők türelmét!

Széphő Zrt.

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 1 db 

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
• József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hőközpont;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Sok helyen meleg a radiátor
SchéDa Szilvia

Bár a hivatalos fűtési szezon csak október 
közepén indul, számos társasházban már kérték 
a szolgáltatás beindítását. Szükség is van a 
meleg radiátorokra, hiszen az őszies időben 
már nemcsak kint fázhatunk.

A hivatalos fűtési szezon október 
15-én indul, de szeptember közepe 
óta bárki kérheti a szolgáltatás 
elindítását a társasházakban: „A 
hűvösebb idő miatt a felhasználóink 
hatvan százaléka már kérte a fűtést. 
Írásos formában várjuk az igénylést 
a közös képviselőktől, fűtési megbí-
zottaktól, lakásszövetkezetektől. Idén 
annyi újítást tettünk, hogy interne-
tes felületen keresztül is be tudnak 
jelentkezni egy regisztrációt követően.” 
– mondta el lapunknak a Széphő 
Zrt. vezérigazgatója. Szauter Ákos 
hozzátette: október 15-én minden 
lakásban elindul a fűtés. 
Ha valahol nem szeretnének még 
akkor fűteni, ugyanilyen módon le 
is lehet mondani azt: „Az az ideális, 
ha egy ház melegen tud maradni, és 
úgy kapcsolódik be a fűtésbe. Egy 
kihűlt házat nehezebb visszafűteni, 
ezért érdemes szinten tartani, és nézni 
az időjárás-előrejelzést.” – javasolja a 
szakember. 
Fontos, hogy a radiátorokat csak 
ott kapcsolják be, ahol elvégezték a 
légtelenítést! A bejelentést követő-
en a cég negyvennyolc órán belül 
elindítja a szolgáltatást.

A szeptemberi időjárás már indokolttá teszi, 
hogy bent meleg legyen
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Kevesen tesznek félre

Keveset tesznek félre a magyarok idős-
korukra – emelte ki a Világgazdaság. „A 
szűkös időkeret miatt kiemelten fontos, 
hogy az emberek a nyugdíjasévekre 
gondolva megfelelő megtakarítási 
formát válasszanak, és jól fektessék 
be a pénzüket” – emelte ki Sebestyén 
András, a téma szakértője. Az aktív né-
pesség körülbelül 30 százaléka takarít 
meg nyugdíjcéllal, és ebben a magyar 
állam is szerepet vállal: évente akár 
100-150 ezer forintos szja-jóváírást 
is lehetővé tesznek a megtakarítóknak 
– olvasható a Nyugdijbiztositas.com 
elemzésében. Az önkéntes nyugdíj-
pénztáraknak már több mint 1,1 millió 
tagjuk van, ők nyugdíjcélú megtaka-
rításként havi átlagban 3000 forintot 
fizetnek be, ami aligha oldja meg az 
időskori elszegényedést.

Négy éve csökken a rezsidíj

Népszerű az Otthon Melege Program

Jövőre is bővülnek a családtámogatások
A 2013-ban megkezdett rezsicsökkentéssel jelentős 
összegek maradtak a nyugdíjasoknál is. A háztar-
tások a program kezdete óta közel ezermilliárd 
forintot takarítottak meg. 

A rezsiszámlák csökkenése átlagosan 
évente százezer forintos megtakarí-
tás egy nyugdíjaskorú esetében (is). 
A villamosenergia-, a földgáz- és a 
távhőszolgáltatás díja első lépcsőben 
2013-tól lett olcsóbb tíz százalékkal. 
A korábban elviselhetetlenül magas 
rezsiköltségek mérséklése itt azonban 
nem állt meg. Júliustól a kormány 
szintén tizedével csökkentette a 

A kormány 2014 szeptemberében indította el az 
Otthon Melege Programot három alprogrammal: 
a háztartási nagygépek, a kazánok és a nyílászá-
rók cseréjével.

A meghirdetett pályázati konst-
rukciók célja az volt, hogy gyors, 
megfelelő intenzitású támogatáshoz 
juttassák a családokat az ország 
egész területén. A programnak 
köszönhetően mára több mint 130 
ezer háztartás energiahatékonysága 
javult, és az érintett családok 20 ezer 
és 120 ezer forint közötti összeget 
tudtak megtakarítani éves szinten. 
A támogatások felhasználásával 
jelentősen javult a lakossági energia-
felhasználás hatékonysága, csökkent 
a hazai szén-dioxid-kibocsátás, 
mindez nagymértékben hozzájárul 
a hazai klímavédelmi és energiaha-
tékonysági célok eléréséhez is. Idén 
június 6-ától lehetett jelentkezni a 
kazánok, kémények felújítására kiírt 
alprogramra, amelynek keretösszege 

2018 a családok éve lesz, minden korábban 
bevezetett családtámogatás megmarad, sőt 
tovább bővül az intézkedések köre.

Január 1-jétől jelentősen csökken-
het a nagycsaládosok tartozása is, 
mert a harmadik vagy további gyer-
meket vállalók jelzáloghitel-tar-
tozása gyermekenként 1-1 millió 
forinttal csökkenthető. A korábban 
született gyermekeknél nincsen 
felső korhatár, a hiteltartozás csök-
kentése akkor is igényelhető, ha az 
idősebb gyermek már nagykorú.
A háromgyermekes családok 2018-
ban is havi százezer forint adóked-
vezményt kapnak, ez éves szinten 
1,2 millió forint megtakarítást tesz 
ki. Az adókedvezmény minden 
további gyermek esetén újabb 33 
ezer forinttal emelkedik.
A gyermeket vállaló édesanyák 
diákhitel-törlesztését az első gyer-
mek születésekor felfüggesztik, a 

Folyamatosan nő a hazai nyugdíjak vásárlóereje
Az áfacsökkentés is növeli a nyugellátás értékét

Jövőre tovább emelkedik a nyugdíj, emellett a 
gazdasági növekedés függvényében az ellátot-
tak prémiumot is kapnak egyszeri juttatásként. 
Az átlagnyugdíj csaknem negyvenezer forinttal 
nőtt 2010 óta Magyarországon. A Kormány a 
juttatás emelése mellett egyéb intézkedésekkel 
is segíti az időseket. 

A Kormány célja teljesült, mivel az 
elmúlt években sikerült megtartani 
a nyugdíjak reálértékét, ráadásul 
a vásárlóérték az utóbbi hét évben 
mintegy 9,5 százalékkal emelke-
dett. Az ellátás átlagos összege ma 
122 ezer forint felett van, szemben 
a 2010 eleji 84 ezer forinttal, ami 
23,1 százalékos növekedés. 
A 2010 előtti kormányzati dönté-
sek rendkívül súlyosan érintették 
az időseket, mivel amellett, hogy 
elvették tőlük a 13. havi nyugdíjat, 
jelentősen, mintegy 8,5 százalékkal 
csökkent az alapvető ellátásuk érté-
ke. 2010 előtt a magyarok korábbi 
jövedelmük 54 százalékából gazdál-
kodhattak, nyugdíjazásuk után, je-
lenleg annak 67 százalékát kapják 
meg. A Kormány a nyugdíjak eme-
lésén felül 2016-ban tízezer forintos 
Erzsébet-utalvánnyal is támogatta 
az időseket. Jövőre a nyugdíjemelés 

Jövőre nyugdíjprémiumot is tervez a kormány

Nő a gyermekek után járó adókedvezmény és bővítik a bölcsődei férőhelyeket
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és ellátásuk reálértékének megőr-
zése mellett prémiumra is számít-
hatnak az érintettek, amennyiben 
a gazdasági növekedés 3,5 százalék 
feletti lesz. A költségvetés három-
százalékos nyugdíjemeléssel és 
2,7 millió érintett emberrel becsül, 
ebben a halmazban nemcsak az 

öregségi ellátásban részesülők, ha-
nem például az árvaellátásban vagy 
az ’56-os és a politikai rehabilitáci-
ós nyugdíjpótlékban részesülők is 
benne vannak.
Az alapvető élelmiszerek áfacsök-
kentésével további jelentős összeget 
tudnak megtakarítani a nyugdíjasok. 

A kormány a programot 2016-ban 
kezdte, amikor a sertéshús áfakul-
csát a korábbi 27 százalékról ötre 
csökkentette. Az idén a baromfihús-
ra, a tojásra, a friss tejre bevezetett 
ötszázalékos áfakulcs további jelen-
tős megtakarítást hozott az idősebb 
korosztálynak is.           Forrás: MW

Tématámogatás. Készült Magyaror-
szág kormánya támogatásával.

második gyermek után elengedik a 
tartozás felét, a harmadiknál pedig 
a teljes összeget.
2018-ban a bölcsődei rendszer 
fejlesztésére ötmilliárd forintot 
fordítanak, célzottan Közép-Ma-
gyarország régióra koncentrálva, 
mivel ott van a legtöbb gyermek. 
2010-hez képest az ötszörösére 
bővült az ingyen étkező bölcsődé-
sek száma, az óvodások esetében 
2010-ben tízből három gyermek 
kapta, 2018-ban pedig már nyolc 
kapja ingyen a reggelit, a tízórait, 
az ebédet és az uzsonnát. Az egész 
évi ingyenes iskolai étkeztetésre 
idén 74 milliárd forintot fordít a 
kabinet, ami a 2010-es összeg két 
és félszerese.
Részben a jelenlegi családtámoga-
tási rendszer hatására a 2010 előtt 
folyamatosan csökkenő házasság-
kötések száma 2017-re 40 százalék-
kal növekedett.            Forrás: MW

víz- és csatornadíjat, a szemétszál-
lítás költségét, a palackos gáz árát, 
a kéményseprés és a szennyvízszip-
pantás költségeit. A földgáz ára 2014 
tavaszától további 6,5 százalékkal 
lett alacsonyabb, augusztustól pedig 
az áram és a távhő díja csökkent 5,7, 
illetve 3,3 százalékkal. 
A korábbi kormányzati döntések há-
romszorosára emelték a gáz árát. A fi-
zetéshez képest a legmagasabb gázárat 
kellett fizetni Európában. A rezsicsök-
kentés révén átlagosan negyedével 
csökkent a földgáz, a villamos energia 
és a távhő ára.                     Forrás: MW

3,5 milliárd forint volt. Agusztus ele-
jétől lehetett beadni a pályázatot mo-
sógép és hűtőszekrény cseréjére. Az 
alprogram keretösszege 600 millió 
forint volt, amit a lakosság számará-
nyában osztottak el a régiók között. 
Szeptember 21-étől lehet beadni a 
pályázatot gázkonvektorok cseréjé-
re. Az 1,5 milliárd forint országos 
keretet lakosságarányosan régiókra 
bontották, pályázatot is régiónként 
lehet majd beadni szeptemberben. 
Magyar¬országon mintegy 3 millió 
gázkonvektor van a lakóingatlanok-
ban, többségük korszerűtlen, elavult, 
ezért biztonsági és energiahatékony-
sági szempontok miatt szükséges a 
csere. A pályázati felhívás az NFSI 
Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 
Intézet portálján, a Konvektor2017.
nfsi.hu címen már elérhető.

Forrás: MW
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Értékek Fejér megyében

Veterán autók gálája

Elismerések Thalia szolgáinak Toldi estéje

A hétvégén ismét Székesfehérváron vendégeskedtek a klasszikus veterán túraverseny, a Total 
Crono Classic résztvevői

Huszadik évét tölti Fehérváron Váradi Eszter Sára

vakleR lajoS

Folytatódott a Királykúti esték rendezvénysoro-
zata. Bakonyi István irodalomtörténész vendégei 
Sudár Annamária előadóművész és Heinczinger 
Mika, a Misztrál együttes tagja voltak.

Sudár Annamária és Heinczinger Mika 
Arany János születésének kézszázadik 
évfordulójára született estje a költő 
méltatlanul keveset citált Toldi estéje 
című művét hozta el a Királykútra. 
Sudár Annamária elégikus vallomása 
elárulja, milyen mélységeket kereshet 
Arany műveiben a hivatott ember: 
„Este és ősz – öregség. Az irodalom ősi, 
gyakran használt toposza ez. Arany tollán 
egyedivé, felülmúlhatatlanná válik a meta-
fora: „Őszbe csavarodott a természet feje.” 

A Fejér megyei értékek megőrzéséről 
tartottak megbeszélést a Gárdonyi Géza 
Művelődési Házban.

A Gárdonyi Géza Művelődési 
Házban tanácskoztak az első 
Fejér megyei Értéknap meghívott 
vendégei. A Fejér Megyei Ön-
kormányzat, a megyei Értéktár 
Bizottság és a települések képvi-
selői az értékfeltárás és -gyűjtés 
jogi hétteréről, azok kiállításának 
lehetőségeiről és tapasztalatairól 
hallhattak előadásokat. Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Önkor-
mányzat elnöke sikeresnek ítélte 
az elvégzett munkát: „Minden-

„Ha hívnak, jövök!”

Múlt heti lapszámunk 20. oldalán hiányzott a Drahos 
Bélával készített interjú címe. Ezúton is elnézést kérünk 
a technikai hiba miatt keletkezett hiányért! A város dísz-
polgárával készült portréinterjú címe: „Ha hívnak, jövök!”

Szüreti felvonulás, főzőverseny, Paradicsom

Szép nap volt kicsinek, nagynak

vakleR lajoS

Tizedik alkalommal rendezték meg Maroshe-
gyen a városrész szüreti mulatságát, a Böndö- 
rödőt. A hagyományos kora őszi találkozón 
ez évben is színes, látványos programokkal, 
színpadi bemutatókkal, főzőversennyel, vásár-
ral várták a látogatókat.
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Opole nyolcszáz éves

Idén ünnepli fennállásának nyolcszázadik évfordulóját Székesfehérvár lengyel testvérvárosa, 
Opole. Felső-Szilézia fővárosában a jeles alkalomból ünnepségsorozatot tartottak, melyre 
ellátogatott Cser-Palkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester is.
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A Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és az intézmény előtti tér zsúfolásig 
megtelt ünneplőkkel a maroshegyi-
ek jubileumi őszköszöntő rendez-
vényén. A színpadi programokon 
fellépett a Szent Kristóf Ház, a 
Sóstói Dalkör, a Táncsics néptánc-
együttese, és bemutatót tartottak a 

Csákberényi Csikósok és a Fehérvá-
ri Hagyományőrző Íjászegyesület is. 
Brájer Éva, Maroshegy önkormány-
zati képviselője és Törő Gábor 
országgyűlési képviselő köszön-
tötte a rendezvény résztvevőit. Ezt 
követően indult a szekeres-hin-
tós-csikós-zenés szüreti felvonulás, 

mely bejárta a maroshegyi utcákat. 
Idén is megrendezték a gaszt-
ronómia lovagjainak a főzőver-
senyt, mégpedig a Kötény-díjért. 
A rendezvény fellépői között ott 
volt Feke Pál és Bereczki Zoltán. 
A nagyszerű napot a Paradicsom 
zenekar koncertje zárta.

képpen jó úton járunk. Elődeim, 
Vargha Tamás és Törő Gábor elnök 
urak értékőrző munkáját vettem át, 
és abban sikerült egy kicsit tovább-
lépnünk, hála a Földművelésügyi Mi-
nisztérium kétszeri támogatásának. A 
megyei értéktár folyamatosan bővül, 
már harmincegy olyan értékünk van, 
melyek az országos értéktár részei 
is. Hogy mennyire jól működik Fejér 
megyében az értékgyűjtés és -meg-
őrzés folyamata, arra egy jó példa a 
tavalyi év, amikor az értéktár számá-
ra egy országos versenyt hirdettek, 
melyen a regionális versenyek után a 
Fejér megyei csapat szerezte meg az 
első helyet.”

A végérvényesen múlttá váló jelent, az 
időből és a térből kihulló ember csendjét és 
magányát, az elnehezedő öregség könyör-
telen változásait és a lassan télbe forduló 
ősz szépségét is megidézi az idős Toldi 
Miklós utolsó hőstettének története.” 
Az elbeszélő költemény részletei 
Sudár Annamária átkötő szövegeivel 
és Heinczinger Mika instrumentális, 
hangulatfestő zenei betéteivel (furu-
lyák, saz, gitár, doromb, éneklőedény) 
hangzottak el.

vakleR lajoS

A városházán köszöntötték a Vörösmarty Színház közel-
múltban rangos elismeréseket elnyert művészeit, Krisztik 
Csabát és Nagy Pétert, illetve Váradi Eszter Sárát, aki 
pályafutásának huszadik évét tölti a társulat tagjaként. 

Cser-Palkovics András polgármester a város-
házán fogadta a jubiláló Váradi Eszter Sárát, 
aki 1988-ban végzett az Operettszínház színész 
szakán. A közönségkedvenc színésznő még 
abban az esztendőben a Vörösmarty Színházhoz 
szerződött, s immáron két évtizede a társulat 
megbecsült tagja. 
A bensőséges hangulatú ünnepségen a polgár-
mester ajándékkal ismerte el Krisztik Csaba 
teljesítményét, hiszen a művész ez évben kiér-
demelte a Kaszás Attila-díjat, mellyel a tíz esz-
tendeje elhunyt színész szellemi hagyatékának 

örökösét ismeri el a színházszerető közönség. 
Az elismerés méltó helyre került a Vidéki 
Színházak Országos Fesztiválján is, ahol Nagy 
Péter az Apák és fiúk című darabban nyújtott 
kimagasló teljesítményéért, Bazarov szerepének 
megformálásáért vehetett át díjat.
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Mentünk egy kört az új Ikarus-szal

A Currus Aries-Volvo kívülről

Fiers gábor

Örvendj Székesfehérvár: ismét buszt gyártanak az 
Ikarusban! A Currus Aries-Volvo új modellje első-
sorban honvédségi célokra készül, így a polgári 
személyszállításban (egyelőre) hiába keresnénk. 
Az ünnepélyes bemutatón volt szerencsénk 
kipróbálni az új buszt!

Azt már mindenki megírta, hogy újra 
buszt gyártanak az Ikarus fehérvári 
telepén, úgyhogy mi inkább rosszgye-
rek módjára felkunyeráltuk magun-
kat a háromnevű buszra, és kipróbál-
tuk, amit csak lehetett. Elsőre nehéz 
volt elvonatkoztatni attól, hogy a 
Currus Aries-Volvo egy honvédségi 
célokra készült jármű: mindenhol a 
2017-ben a polgári buszközlekedés-
ben már szinte alapfelszereltségnek 
számító kényelmi extrákat kerestük. 
Hiba volt. Pár perc után rájöttünk, 
hogy ezt a vasat máshogy kell nézni! 
Az új, Fehérváron gyártott busz 
prototípusa meglehetősen puritán, 
viszont amit tud, azt nagyon tudja. 
Az autóbuszt elsősorban csapatszál-
lításra és rabszállításra tervezték, de 
mindössze négy óra alatt az ülések 
kiszerelésével kórházi járművé ala-
kítható, tizenöt hordággyal. Ezért is 
fontos, hogy tényleg csak az alap-
vetően szükséges felszerelés legyen 
ebben a típusban. Bár a kilométeróra 
szerint 120 km/h a végsebessége, a 
valóságban ezt 100 km/h-ra korlátoz-
ták, hiszen ez a maximális sebesség 
az ilyen típusú járműveknél a magyar 
és az európai utakon is.
Nem a kényelem volt a legfontosabb 
a tervezésnél, ettől függetlenül az 
Ikarus új buszának ülései elég kel-
lemesre sikerültek. Nem puhák, így 
mondjuk nem szívesen tennénk meg 
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Horoszkóp
szeptember 28. – október 4.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Óvatosnak kell lennie, mert felébred a féltékeny énje! 
Márpedig manapság minden jól halad Önök között, 
nem érdemes elrontania csak azért, mert felszínre 
tör a zöldszemű szörny. Kutakodás nélkül is láthatná, 
hogy nincs oka félni. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Az elfojtott, tudomásul nem vett lelki problémái lassan 
elkezdtek visszaütni fizikai formában. Legalábbis nem 
minden betegsége, gondja fogható a munkára meg a válto-
zékony időre. De ha jobban belegondol, nagyon is tisztában 
van azzal, hogy depressziós, elégedetlen, boldogtalan. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A szinglik abba a szerencsés helyzetbe kerülhetnek, 
hogy van valaki, aki szeretné őket meghódítani. Ha 
nem teljesen ellenszenves az illető, hagyja, hogy udva-
roljon, és merjen vele ismerkedni! Sokkal több rejlik 
benne, mint amennyit első pillantásra érzékelhet. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Az az érzése, hogy a munkahelyén kihasználják, és még 
csak meg sem köszönik, nemhogy meghálálnák a plusz 
munkaórákat, a plusz feladatok elvégzését. Be kellene látnia, 
hogy ez nemcsak a főnökei, kollégái hibája, hanem az Öné 
is, hiszen mindent megenged nekik, és nem húz határokat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Legyenek óvatosak a jegy szülöttei, mert peches napok elé 
nézhetnek! Könnyen elhagyhatnak, összetörhetnek dolgo-
kat. Apróbb balesetekre, késésekre kell számítaniuk, és még 
a memóriájuk is gyakran kihagy majd. Az lehet az érzésük, 
hogy rájuk omlik a környezetük, minden egy merő káosz.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ne próbálja meg sarokba szorítani a kedvesét illetve 
leendő partnerét, csak hogy döntésre vagy lépésre 
bírja! Az érzelmi zsarolástól is tartózkodjon! A 
legjobb volna, ha türelmesen várná, hogy magától 
döntsön vagy lépjen. 

Székesfehérvár, Budai út 175.
Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Autóbuszgyártással foglalkozó székesfehérvári 
cég várja szakemberek jelentkezését 

az alábbi munkakörökbe:

• Autovillamossági szerelő • Autószerelő
• CNC csőhajlító-, csőívelő-, élhajlító-, 

lemezolló gépekre kezelő 
• CNC lézermegmunkáló kezelő 
• Lakatos és karosszérialakatos 
• Hegesztő • Asztalos • Burkoló

Önéletrajzát a munkakör feltüntetésével a 
titkarsag@ikarusjarmutechnika.hu e-mail címre küldheti.

Az IK Metál Kft. székesfehérvári telephelyén 
hegesztési és hidegalakítási munkákhoz keres: 

• Hegesztőket  
• Lakatosokat 

• CNC forgácsolókat  
Önéletrajzát a munkakör feltüntetésével 

az ikmetal@metalcentrum.hu címre várjuk! 
Cím: Székesfehérvár, IKARUS Ipari Park

benne egy Fehérvár-München távol-
ságot 48 óra alatt az Oktoberfestre, 
de nincs is olyan érzése benne az em-
bernek, hogy vigyázzülésben utazik, 
mint mondjuk a fapados repülőkön. 
Ha már repülőgép: az ülések a 
buszon megfelelő távolságra vannak 
egymástól, tehát nem fenyeget az a 
veszély, hogy a szomszéd géppiszto-
lyának csöve az oldalunkat fúrja. 
Elég fontos kérdés egy busznál, hogy 
az ablak felőli ülés mennyire esik 
távol az üvegtől. Ez elsősorban télen 
húsbavágó, hiszen ilyenkor, ha nem 
jó a busz belső terének kialakítása, 
az ablak felőli utas könnyen úgy 
teheti meg az út jelentős részét (vagy 
akár az egészet), hogy féloldalasan 
az abalaküvegre kenődik, alacsony 
hőmérsékleti viszonyok esetén 
pedig még oda is fagyhat. A Currus 
Aries-Volvo esetében a tervező felte-
hetően gyakran utazott így, hiszen 
erre is odafigyelt, és a külső ülések 
megfelelő távolságra helyezkednek el 
az üvegtől.
És ha már kényelem: aki rutinos 
buszos, az tudja, mennyire köny-
nyen el lehet aludni utazás közben. 
Ilyenkor az ember feje előrebicsaklik, 
majd néha-néha felrántja azt, mint-
egy tudtára adva a többi utazónak, 
hogy tökéletesen ura a helyzetnek 
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Az új busz ülései kényelmesek

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy szerencsés fordulat következtében pénz állhat 
a házhoz. Nem kizárt a nyeremény, de az sem, hogy 
visszakap egy régi kölcsönt vagy a munkájának 
köszönhetően éri majd a kellemes meglepetés. Az ösz-
szegtől függően legyen okos, és tegyen is félre belőle!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Kerüljék a jegy szülöttei a szerencsejátékokat vagy az 
olyan lehetőségeket, amikről úgy érzik, jó befektetés, és 
megsokszorozhatja a pénzüket! Ez a hét nem kedvez a 
pénz forgatásának.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most megéri a munkájára igényesnek lennie, kicsivel többet 
hajtania, jobban megmutatni képességeit, mert felfigyel-
hetnek Önre a munkahelyén, és akár még elő is léptethetik 
vagy megjutalmazhatják. De arra feltétlenül figyeljen, hogy 
véletlenül se vegye el más ügyfelét vagy feladatát! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Legyenek óvatosak a jegy szülöttei a munkahelyükön, 
mert olyan személy közeledhet feléjük, akivel kockáza-
tos lehet az alkalmi viszony, de még az is, ha elutasítja. 
Ez lehet a főnök vagy akár egy felettes személy is. Ha 
tudja, ki lehet az, inkább kerülje el!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha zavarja a magány, akkor merjen kezdeményezni! 
Főleg akkor, ha nem bővelkedik kapcsolatokban, akkor 
ugyanis ideje enne nekiállnia barátokat szerezni, és 
ebben most kimondottan támogatnák az égiek. A lehe-
tőségek ott vannak Ön körül, csak észre kellene vennie! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kezd helyrebillenni a lelki világa. Ennek hatására nyugodt, 
kiegyensúlyozott napjai lesznek. A változást a környezete is 
megérzi, így ismét kelendő lesz a társasága. De nehogy azzal 
kezdje orvosolni korábbi gondjait, hogy őrületes mentőakciók-
ba kezd, és és mindenkit meg akar menteni a környezetében! 

és ébren van – pedig nem. Rosszabb 
esetben hátrafelé bicsaklik a fej, és 
egy meglehetősen kényelmetlen, 
nyaktörő pózban teszi meg az utat az 
illető. Ilyenkor – megfelelő fejtámla 
híján – borzasztó nyakfájással riad 
fel az ember, ami akár több napig is 
kitarthat. A Currus Aries-Volvónál 
erre is figyeltek, és egy lényegre törő, 
roppant kényelmes fejtámla áll min-
den honvéd részére. A kompozíció 
színvilágán lehet vitatkozni, de nem 
lehet minden tökéletes...
A prototípus sofőrje szerint a busz 
könnyen vezethető, jól reagál a 
gázpedálra (azaz ugrik, ha kell), és 
mivel a busz automata, ezért élmény 
a sofőröknek is ezzel közlekedni. 
Szintén előny, hogy nagyon világos a 
teljes buszbelső. A kipróbált modell-
be nem a csúcstechnológiás rádiót 
és hangfalakat szerelték, de azért 
kellemesen szólt, amikor megnéz-
tük, milyen hangerőt bír el. Diszkót 
biztosan nem itt fognak rendezni, de 
a célnak megfelel. 

Még valami: minden ülés felett 
USB-csatlakozót helyeztek el, mely-
nek segítségével könnyen és prak-
tikusan tölthető a lemerülőfélben 
lévő telefon, laptop vagy akármi.
Összességében a Currus Aries-Vol-
vóról nehéz megítélni, milyen busz 
lett. Azok alapján, amit láttunk, 
jó, kényelmes, szerethető járgány 
lenne a polgári közlekedésben is, 
de mivel az első száz darabot kifeje-
zetten katonai és határvédelmi cé-
lokra gyártják, ennek megfelelően 
lényegesen egyszerűbb felszerelt-
séggel készül, mint ami elvárható 
napjainkban egy személyszállításra 
tervezett busztól. A hely és a lehe-
tőség mindenesetre megvan benne 
arra, hogy miután az első széria 
legördült a szalagról, és netán pol-
gári gyártás következik, egy igen 
szerethető busz legyen belőle. Ha 
rajtunk múlna, egy pár jól felszerelt 
Currus Aries-Volvót szívesen lát-
nánk a jövőben a székesfehérvári 
tömegközlekedésben is! 
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Rózsaszín séta, a remény üzenete Újra szűrik a perifériás érbetegséget
látrányi Viktória látrányi Viktória

A mellrák az egyik legfélelmetesebb női 
betegség, mely hazánkban is sokakat érint. 
Október hetedikén újra közös sétával hívják fel 
a figyelmet Székesfehérváron a mellrák elleni 
küzdelemre illetve a szűrővizsgálatok fontossá-
gára. Szombaton tizenegy órakor sétával indul 
a program az Országalmától.

A szakemberek folyamatosan felhívják a 
figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatokra, 
az önvizsgálatra, az egészséges életmódra 
vagy éppen a lelki harmóniára. Székesfe-
hérváron immár kilencedik alkalommal 
várják közös sétára az érdeklődőket. A 
figyelemfelkeltő akció az önkormányzat, a 
kormányhivatal, civilek, egészségügyi szer-
vezetek és intézmények, a túlélők illetve a 
sportklubok összefogásával valósul meg. 
„Az időben felfedezett daganat gyógyítható. Ez 
az akció kulcsüzenete!” – emelte ki Pásztor 
László egészségfejlesztési koordinátor. A 
szakember azt is hangsúlyozta, hogy két- 
évente hívják szűrővizsgálatra a negyvenöt 
és hatvanöt év közötti hölgyeket Székesfe-
hérváron. A vizsgálatot a kórház kiváló fel-
szereltségű mammográfiás laboratóriumá-
ban végzik. Ez a készülék alkalmas a még 
tünetmentes, kicsi elváltozások diagnózisá-
ra is. A szűrés ugyan kellemetlen, de nem 
tart sokáig, és mindenképpen biztonságot 
ad a nőknek, akár életet is menthet! 
A fehérvári séta háziasszonya évek óta Zá-
vodszky Noémi. A színművész a megelőzés 
fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. 
Hiszi, hogy minden betegségnek lelki oka 
van. 

Ismét perifériásérbetegség-szűrésre várják a fehérvá-
riakat. A Szabadművelődés Háza ad otthont az ingyenes 
vizsgálatoknak szeptember harmincadikán, szombaton. A 
részvételhez előzetes regisztrációra van szükség. Elsősor-
ban az ötvenöt és hetven év közötti korosztályt várják a 
szűrésre, hiszen ők az egyik legveszélyeztetettebb csoport.  

Hagyomány már, hogy városunkban évente 
két alkalommal perifériásérbetegség-szűrést 
szerveznek az önkormányzat, a Humán 
Szolgáltató Intézet és a kórház együttműkö-
désével. Legutóbb is rengetegen voltak az 
ingyenes vizsgálatokon. A vércukorszint, a 

Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.

Tel.: 22/340-556,
• Távírda u. 25.

Tel.: 22/507-360

Október a látás hónapja 

Cserta János
optometrista, látszerész 

mester

Ez a betegség megelőző, figyelemfelhívó program évek óta nagyszámú 
embert mozgat meg. Sokan felismerik, hogy egészségükkel látásukkal 
törődni kell. Ebben a hónapban a figyelem a látás, szemünk egészsége 
felé fordul. A kezdeményezés indulása óta mind két üzletünkkel mi 
is részt veszünk benne, várjuk a hozzánk betérőket egy ingyenes 
látásellenőrzésre.
Évek során sok olyan páciensünket szűrtük ki, akik nem is tudtak róla, hogy 
a szemük beteg. Megelőztünk olyan látásromlást, amely maradandó lett 
volna, szemüveggel, kontaktlencsével már nem javítható. Sokuknál bár 
nem volt betegség, nem is tudták, hogy nem látnak élesen. Elfogadták a 
homályos látásukat. Nekik meg tudtuk mutatni, van ennél élesebb látás, 
így az életminőségüket tudtuk javítani, a munkájukat pedig segíteni. Erre 
hivatott ez a program. Évente mindenki menjen el egy szemvizsgálatra, 
még akkor is, ha panasza nincsen. Több olyan szembetegség van, 
mely nem fáj, tünetmentes, mire észleljük a betegséget, már késő, jobb 
esetben csak maradandó látásromlást okoz.
Amennyiben látásromlást tapasztalunk, rövid időn belül érdemes 
látásvizsgálatra jelentkezni. Nem biztos, hogy ez egy betegség jele. 
Lehet, hogy ez egy természetes folyamat. 40 év felett főleg közeli 
munkánál, olvasásnál vehetjük észre, hogy nehezebben látunk, romlik 
a koncentrációnk. Ezen egy szemüveggel, vagy kontaktlencsével 
tudunk segíteni, megkönnyítjük a napi feladatokat, munka elvégzése 
sokkal könnyebbé válik. Akár a rendszeresen fejfájásra szedett 
fájdalomcsillapítót is ki tudjuk vele váltani.
Üzleteinkben két optometrista szakember vizsgál, illetve  
Dr. Nagy Piroska szemész szakorvos rendel. 
Ebben a hónapban ingyenes látásvizsgálattal várunk mindenkit 
üzleteinkben. Számos akcióval segítünk annak, akinek szemüvegre van 
szüksége és készíttetni szeretne.

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

Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya- az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 8  
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Székes-
fehérváron  október 5-én (csütörtökön) 18 órakor a 
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III. Béla Király tér.1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Computeres és orvosi szemvizsgálat
Székesfehérvár,

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

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

november 30.

„Nemcsak elgondolkodni lesz lehetőség a séta 
üzenetén, hanem cselekedni is!” – tette hozzá 
Östör Annamária. Az egészségügyi és sport-
tanácsnok azt is kifejtette a tájékoztatón, 
hogy a helyszínen akár időpontot is lehet 
kérni szűrővizsgálatra, emellett a Városház 
téren felállított pavilonokban szakemberek 
adnak tájékoztatót és felvilágosítást a mell-
rákról és a mell önvizsgálatáról. 
A rendezvény mellé állt kollégánk, 
Schéda Szilvia, aki két éve került szembe a 
mellrákkal, és meggyógyult a betegségből. 
Kiemelte, hogy – amit saját tapasztalata is 
igazol – a fiatalabbak számára is fontos az 
önvizsgálat!

koleszterinszint és a testtömegindex méré-
sére, kockázatbecslésre és a boka–kar-index 
kiszámítására is sor kerül. 
A perifériás érbetegség két szempontból is 
veszélyes: az alsó végtag vérellátását rontva 
akadályozhatja mindennapi tevékenysé-
günket, késői felismerése pedig a végtag 
amputációjához vezethet. A másik veszélyt 
pedig a gyakran egyidejűleg, tünetek nélkül 
fennálló koszorúér-betegség és agyiérbeteg-
ség jelenti. 
A programra 9 és 15 óra között várják a 
látogatókat. Regisztrálni szeptember 29-én, 
pénteken 12 óráig lehet a 70 380 9512-es 
telefonszámon. 
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Vért adtak a Széphő dolgozói

Az egészségért ÖreghegyenEgészségnap a Salétrom utcában is

Együnk jót, éljünk jobban!

látrányi Viktória

vakleR lajoS

Szűrésekkel várják az érdeklődőket október hetedikén, 
szombaton reggel kilenc órától a Németh László 
Általános Iskolába. A vizsgálatok ingyenesek, előzetes 
bejelentkezés nem szükséges. Lesz többek között 
kardiológiai vizsgálat, melanomaszűrés, dietetikai 
tanácsadás, csontsűrűségmérés is. 

Első alkalommal invitálják a fehérvária-
kat a Salétrom utcai egészségnapra. Ezzel 
folytatódik Székesfehérváron az egyes 
városrészeket érintő ingyenes egész-
ségnapok sorozata. A Németh László 
Általános Iskolában általános állapotfel-
méréssel és a legkülönfélébb szűrésekkel 
várják az érdeklődőket. Nem titkolt cél a 
hagyományteremtő szándék. 

A Humán Szolgáltató Intézet és a Jancsárkert 
Termelői és Biopiac ötödször invitálta meg a 
székesfehérváriakat az egészséges életmód 
jegyében megrendezett találkozójára.

Szombat reggeltől a több mint 
ezerféle termék és a széles őster-
melői választék mellett ingyenes 
egészségügyi szűrővizsgálatok és 
táplálkozási tanácsadás várta a 
Jancsárkertbe látogatókat. A hagyo-
mányos találkozón mintegy kétezer 
fehérvári és a környék települé-
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Második alkalommal szerveztek véradást szerda délelőtt a Széphő dolgozóinak. A nyári 
időszak után különösen fontos, hogy a vérkészleteket feltöltsék. Sokan gyűltek össze a Széphő 
dolgozói közül, hogy vért adhassanak. Ezentúl a Vöröskereszt három-négy havonta szervez 
véradást a cégnél.                                                                                                                                   SZ-M.D.

Egészségnapot rendeztek az Öreghegyi Közösségi Házban. Az ingyenes szűrővizsgálatok mellett 
kemencében sült finomságok várták a látogatókat.

A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 30-tól október 6-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

 A Móri Bornapok 
helyszínéről jelentkezik 
a Vörösmarty Rádió 
az Excom Computer 
Számítástechnikai 
Szaküzlet és Notbook 
Szerviz támogatásával.

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Illemtan óra 
17:10 Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Bóna Éva
18:10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19:10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Éva

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

2017. 10. 1. Vasárnap 2017. 10. 2. Hétfő 2017. 10. 3. Kedd 2017. 10. 4. szerda 2017. 10. 5. CsütörtöK 2017. 10. 6. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

11:10 Leányálom – Esküvői 
játékok. Vendég: 
Kovács Kata

13:00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14:10 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

14:30 Elsősegély percek. 
Vendég: Takács József

17:10 Film kocka. 
18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

08:10 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09:10 Természetesen 
egészségesen -  életmód 
magazin. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 
és Szöllősy János

10:10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 Róma templomai. 
Vendég: Tóth Tamás

12:10 Dicsértessék a 
Jézus Krisztus – 
Katolikus műsor

13:00 Hírek
13:10 Műsorvezető: 

Cseke András
 Érdekességek, 

aktualitások
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2017. 9. 30. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,

 a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor
16:10   Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Ficsóri Erika
18:10 Fejér zene
19:10   Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Palkó Zsuzsanna

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

08:10 Sport
09:10 Aktualitások 
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Ficsóri Erika

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Bóna Éva
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán 

08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Éva

18:10 Kertész magazin
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Éva

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

Az állapotfelmérés keretében rizikókér-
dőívvel készülnek, ami a II. típusú cukor-
betegség kapcsán adhat támpontokat. 
Emellett lesz testsúlymérés, haskörfogat-
mérés, BMI-számítás, testzsírszázalék-szá-
mítás, vérnyomásmérés, vércukor- és 
koleszterinszint-mérés, boka–kar-index 
meghatározása valamint COPD-mérés. 
Kardiológiai konzultáció, EKG, dietetikai 
tanácsadás, melanomaszűrés, csontsűrű-
ségmérés is várja a látogatókat. Mozgásos 
programokat is szerveznek, így tíz órakor 
oszteoporózistorna-bemutató kezdődik. 
Tizenegy órától Nordic Walking valamint 
gyógytorna-tanácsadás lesz. A programok 
9 és 13 óra között zajlanak – tájékoztatta 
lapunkat Molnár Tamás, a városrész 
képviselője.

seiről érkezett vendég tett hitet az 
egészségfejlesztéshez kapcsolódó 
szolgáltatások, a testmozgás és az 
őstermelői árukínálat mellett. 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok köszöntőjében úgy 
fogalmazott, a hasonló rendezvé-
nyeknek köszönhetően Székesfe-
hérvár jó úton jár: „Fehérváron nem 
nehéz egészséges életmódot folytatni. 
Számtalan lehetőség kínálkozik a spor-
tolásra, és az ilyen kezdeményezések, 
mint az egészségpiac, szintén segítenek 
abban, hogy egészséges ételeket együnk 
és tanácsadásokon vegyünk részt.”
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A Depónia Nonprofit Kft. 
AUTÓSZERELŐ munkatársat keres.

 
Elvárás:

• szakirányú végzettség
• min. 5-10 év szakmai tapasztalat
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

  
Előny:

• hidraulikában, autóvillamosságban való jártasság
• ív-lánghegesztő végzettség
• targoncavezetői érvényes engedély
• hulladékszállító járművek javításában szerzett gyakorlat 
• C kategóriás jogosítvány

 
Amit ajánlunk:

• Versenyképes jövedelem
• Mozgóbér
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Biztos hátterű munkavégzés lehetősége

 
Szakmai önéletrajzokat 2017.10.31-ig várjuk 

a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

Fehérvári pedagógusokat is díjaztakÉpül az új közösségi tér
Szabó PetRaSzabó PetRa

Idén is megtartották a hagyományos Szent Gel-
lért-napi pedagóguskonferenciát a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban. Ez a nap az 
egyházi intézményekben tanítás nélküli munka-
nap, mert Szent Gellért püspök személyében a 
katolikus iskolák égi pártfogójukat köszöntik. A 
rendezvényen átadták a Szent Gellért-díjakat is.

Tanácsosi címet kapott Szalai Csabáné, a 
Székesfehérvári Szent Imre Általános Is-
kola és Óvoda pedagógusa, aki az óvoda 
alapítása óta tagja a nevelőtestületnek. 
Munkájára a magas szakmai színvonal, 
a precizitás, a gyermekek és a szülők fel-
tétlen tisztelete a jellemző. Szívesen segít 

Ünnepélyes keretek között helyezték el a 
Székesfehérvári Református Egyházközség Budai 
úti temploma mellett épülő gyülekezeti ház és 
parókia alapkövét. Az eseményt megelőzően 
istentiszteletet és ünnepi közgyűlést tartottak.

Ünnepi szolgálatot végzett Stein-
bach József dunántúli református 
püspök, aki kiemelte, hogy az alap-
kőletétel ünnepe a templom fenn-
állásának huszadik és a reformáció 
ötszázadik évfordulóján valósulhat 
meg. A hálaadó istentiszteletet kö-
vetően ünnepi közgyűlést tartottak. 
Ezt követően helyére került az 
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Helyére került az időkapszula

a fiatal, pályakezdő kollégáknak. Mély 
hitének köszönhetően a gyermekekben 
jól alapozza meg a hitre való nyitottságot. 
Szintén fehérvári díjazott Schreinerné 
Rodler Katalin, a Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda tanítónője. Széles 
látókört igénylő, sokszínű pedagógiai 
munkáját, lelkiismeretességét ismerték 
el a Szent Gellért-érdemérem ezüst 
fokozatával. 
A Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal 
1996. óta ítéli oda a Szent Gellért-díj 
ezüst és arany fokozatát az egyházme-
gye területén működő nevelési-oktatási 
intézmények munkatársainak, akik 
példaadó, szakterületükön kimagasló 
munkát végeznek.

alapkő és az időkapszula, melyben 
helyet kapott az építkezés teljes 
dokumentációja, a gyülekezeti újság 
valamint napilapok aktuális példá-
nyai és pénzérmék is. A fejlesztés 
harmincötmillió forintos kormány-
zati támogatással valósulhat meg. 
Berze János lelkipásztor szerint 
régi vágya volt a gyülekezetnek egy 
közösségi tér, ami különféle rendez-
vényeknek adhatna otthont, mint 
például a nyári táboroknak. Az épít-
kezés két ütemben valósul meg, az 
első ütem december 21-ig elkészül, 
ez a szerkezetkész állapotot jelenti. 
A teljes beruházás várhatóan 2018 
végére fejeződik be.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Szent Vendel 
köz 2-6. szám alatti, 4084 hrsz alatt nyilvántartott 1796 m² területű 
kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, 
Városház tér 1. II. em. 61/1 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtö-
kig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 27. (péntek) 12.00 óra
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Jelentkezz 2017. október 8-ig!

2017

MÉG 10 NAPIG 
JELENTKEZHETSZ!

www.szekesfehervar.hu

FEHÉRVÁR
TRAVEL

A nyereményutat biztosította:

Ének-zenei tehetségkutató verseny fiataloknak 

WWW.FEHERVARHANGJA.HU
fmc.hu
fehérvár médiacentrum

Alba Regia Sportcsarnok
Székesfehérvár, Gáz u. 19.

október 2., hétfő 16:00

Váradi Eszter Sára és Keller János

,,Csak egy tánc volt…” 
című műsorával kedveskedünk minden időskorúnak.

Közreműködik az Alba Stúdiózenekar, vezényel Ruff Tamás.

Mihály-napi sokadalom és idősek világnapja
Programajánló szeptember 29-től október 8-ig

Szabó PetRa

A Barátság mozi műsora

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

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

Szeptember 29.
A reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő 
népművészetben
16 óra, Székesfehérvári Evangélikus Egyházközösség 
Gyülekezeti Háza
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete kiállítása. Megtekinthető október 
12-ig.

Kutatók éjszakája
17 óra, Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar
Érdekes előadások és bemutatók várják az érdeklődőket.

Hartay Csaba: Holtág
17 óra, Study könyvesbolt
Könyvbemutató.

A munka világa
18 óra, Új Nemzedék Közösségi Tér
Játékok, interaktív előadás várja a munka világát megis-
merni kívánó fiatalokat.

Szeptember 30.
Mesés kézműves foglalkozás
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Meseolvasás és kézműves foglalkozás. Termésekből őszi 
díszek készülnek.

Szent Mihály-napi sokadalom
15 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
A programok 15 órakor kezdődnek, műsort ad a helyi 
iskola és óvoda, fellép az Apacuka zenekar, a Felicita Tánc-
együttes, a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, Bokányi 
Zsolt és Grasics Anita, lesz szambashow, tűzzsonglőr-pro-
dukció, 20 órától pedig a Karthago koncertezik.

Gyermekszínház
17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Lúdas Matyi című bábelőadás vidám zenékkel várja az 
apróságokat.

Ripoff Raskolnikov Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Lugaskoncert: Ujj Zsuzsi és Darvas Kristóf estje
20 óra, Petz söröző

Október 1.
A zene világnapja
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Fellépnek a Székesfehérváron működő kórusok, zenekarok. 
Az esemény tizenötödik alkalommal ad alkalmat arra, hogy a 
város legrangosabb zenei díja, a Fricsay Richárd-díj átadásra 
kerüljön.

Luciversére Quartet
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszkoncert.

Leé József: Rendben élni
19 óra, Új Magyar Képtár
A Holdongolf Projekt előadása.

Október 2.
Mire jó a könyvtár?
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Könyvtárhasználati foglalkozás általános iskolai osztályok-
nak.

A víz az élet fontossága
15 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai Szakkönyv-
tára
Előadás a tiszta, jó minőségű víz fontosságáról.

Idősek világnapja
16 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Váradi Eszter Sára és Keller János Csak egy tánc volt... című 
műsorát tekinthetik meg a résztvevők. Közreműködik az Alba 
Stúdiózenekar, vezényel Ruff Tamás.

Tolvaj Csaba kosárfonó kiállítása
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
A belépés ingyenes.

Janka Ferenc előadása
17.30, Szent István Művelődési Ház
A filozófus ezúttal az idő világát boncolgatja, értelmezi.

Közéleti és kulturális szalon
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
Altorjay Andrással és Drahos Bélával Benkő Andrea 
beszélget.

Fusio Group-koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza

Október 3.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők hungarocell textilképeket készíthetnek.

Október 4.
Mesélj nekem!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Mesedélelőtt óvodás csoportoknak Bogyóval és Babócával.

Boldog évek
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly Géza utcai 
Tagkönyvtára
Nyugdíjasok szavalóversenye Arany János emlékére.

Október 5.
Néphagyományaink dalai
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
A Kákics együttes gyermekműsora az országos könyvtári 
napok alkalmából.

Egészség, társadalom, történelem
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Kásler Miklós onkológus főorvos előadása

Október 6.
A világűr felfedezése
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Trupka Zoltán csillagász vetítéses előadása.

Teljesen idegenek
Október 3. 18 óra
Olasz vígjáték.

Kincsem
Szeptember 28. és október 3. 20 óra, október 7. 
18 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Az ígéret
Szeptember 29. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai-spanyol történelmi 
film.

Csábítás
Szeptember 29. 20.15, szeptember 30. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.

Óriásláb fia
Szeptember 30. és október 7. 16 óra
Magyarul beszélő belga-francia családi animációs 
film.

Bartók
Szeptember 30. 20 óra, október 2. 18 óra
Magyar dokumentumfilm.

Hans Zimmer: Live in Prague
Október 2. 20 óra
Angol koncertfilm.

Testről és lélekről
Október 5. 18 óra
Magyar játékfilm.

1945
Október 5. 20 óra
Fekete-fehér magyar film.

Menaságra repülj!
Október 6. 18 óra
Magyar dokumentumfilm.

Jupiter holdja
Október 6. 20 óra
Magyar filmdráma.

Borg/McEnroe
Október 7. 20 óra
Svéd-dán-finn dráma.
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Remek bemutatkozás Alba-mezben: Hill nyerőember volt a Tallinn ellen

Észtvesztő Alba
SoMoS zoltán

Az első akadályt sikerrel vette az Alba Fehérvár 
a Bajnokok Ligája selejtezőjében. Bár hét 
ponttal kikapott Tallinnban, a hazai vissza-
vágón tizenhárommal nyert, és továbbjutott. 
Pénteken pedig következik a sokkal nehezebb-
nek ígérkező, Karşıyaka elleni párharc első 
felvonása a Gáz utcában.

Maradt a magyar mag, erre joggal 
büszkék a fehérvári klubvezetők, 
hiszen a kosaras bajnokcsapatból 
Lóránt Péter, Keller Ákos, Mar-
kovics Luka, Tóth Péter, Keller 
Iván, Filipovics Márkó továbbra is 
az Albában játszik, és ez magyar 
viszonylatban igen erős állomány. 
Nekik már nem kell szokniuk egy-
mást, és ez helyzeti előny az újon-
nan alakuló ellenfelekhez képest. 
Viszont az összes légióst lecserélte 
a klub, ez pedig azt jelenti, hogy 
mégsem beszélhetünk össze-
csiszolt csapatjátékról a szezon 
elején. A tallinni Kalev ez ügyben 
jobban állt: az észt bajnokcsapat-
ban kevesebb volt az új játékos, 
ami kiegyensúlyozottá tette a 
játékát. Nem állíthatjuk, hogy 
csúcskategóriás ellenfél volt, de 
megbízható, jó kosarasok akadtak 
soraiban, akik a tallinni mérkőzé-
sen tizenöt pontos Alba-előnynél 
higgadtak maradtak, és kihasznál-
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A Depónia Nonprofit Kft. hosszútávra 
keres BEKAPCSOLÓ munkakörbe 

megbízható  munkatársat.

Szakmai feladatok:
• Hulladékgazdálkodási szerződések megkötése, rendszeres 

ellenőrzése
• Helyszíni felmérések, járatellenőrzések végzése
• Munkakörhöz kapcsolódó, számítógépen végzett adminisztrációs 

munkák
 

Elvárások:
• középfokú iskolai végzettség
• B kategóriás jogosítvány
• Word, Excel felhasználói szintű ismerete

  
Amit kínálunk:

• Biztos hátterű munkavégzés lehetősége
• Egy műszakos munkarend
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• Cafetéria 

 
Szakmai önéletrajzokat 2017.10.06-ig várjuk 

a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

Jól kezdtek a röplabdások!
néMeth kRiSztián

Játszmát sem veszítve, győzelemmel kezdték 
a röplabdabajnokságot a fehérváriak, azaz a 
MÁV Előre együttesei. Az NB I-be közel tíz év 
után visszatérő férfiak az alsóházhoz tartozó 
PEAC-ot, a lány csapat pedig az NB II Nyugati 
csoportjában a Kaposvári Röplabda-akadémiát 
verte 3:0-ra. 

A válogatott feladóval, Tóth And-
rással megerősített fehérváriak 
simán hozták az első két játszmát, 
mindössze a harmadik szettben 
inogtak meg, de három-négy 
pontos hátrányból visszaküzdötték 
magukat, és 3:0-ra legyőzték a pé-
csieket a Jáky Szakközépiskolában. 
„Alázattal dolgozunk tovább. A győzel-
münk arra ösztökéli fiataljainkat, hogy 
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A férfi NB I nyitányán csak három csapat – köztük a MÁV Előre – nem vesztett játszmát

érdemes küzdeni!” – értékelt Németh 
Ödön vezetőedző. A MÁV Előre 
vasárnap Budapesten, a MAFC 
otthonában játszik.
A lányok a kaposváriakat verték 
3:0-ra a Felsővárosi iskola tornacsar-
nokában. A harmadik játszmában 
hengereltek a fehérváriak, mindösz-
sze tizenhat perc alatt tudták le az 
utolsó szettet. „Nagyon meghatód-
tam, olyan felnőtt módon játszottak a 
lányok, hogy magam is meglepődtem!” 
– mondta Fésűs Irén vezetőedző, 
akinek csapata a felnőtt NB II mel-
lett két korosztályos bajnokságban 
is igyekszik helytállni.
A fehérvári lányok csütörtökön újra 
összecsapnak a Kaposvárral Ma-
gyar Kupa-mérkőzésen, majd szom-
baton Pécsen játszanak bajnokit.

ták a fehérváriak szeszélyességét. 
Így aztán azt a meccset héttel 
megnyerték a baltiak, a keddi 
visszavágóra pedig úgy érkeztek, 
hogy meccsritmusban voltak: pár 
nap alatt a negyedik találkozójuk 
volt a fehérvári, az Alba ellenben 

első hazai tétmérkőzését játszot-
ta. Aztán a végére úgy tűnt, el is 
fáradt ebben a tempóban a Kalev, 
és szépen fokozatosan bedarálta a 
nehezen belelendülő Fehérvár. A 
visszavágó elején rengeteg dobást 
rontottak a mieink, szünetben 

a dobószázalék nem érte el a 
negyvenet mezőnyből, ami hazai 
pályán katasztrofális mutató. De 
legalább rosszul is büntetőztek 
Markovicsék… Kérdés volt, ad-e 
valaki lendületet a csapatnak, és 
szerencsére határozott igen lett a 
válasz. 
Három ponttal vezettek az ész-
tek, amikor Kasey Hill dobott egy 
duplát. Aztán még egyet, majd még 
egyet. Utána egy triplát. És még 
egy triplát. Közben senki más nem 
talált be, az irányító ezzel a tizenkét 
ponttal egymaga fordította meg 
az állást, összesítésben is. „Jobban 
védekeztünk szünet után, ez megadta a 
ritmust támadásban is. Élveztem a já-
tékot, bementek a dobások, nagyon sze-
retek ilyen nagy meccseken játszani!” 
– összegzett a végül huszonhárom 
pontig jutó Hill. Harris és Lóránt is 
alaposan kivette a részét a 79-66-os 
győzelemből.
Pénteken a török Pınar Karşıya-
ka ellen folytatja hazai pályán a 
Fehérvár. A két évvel ezelőtti török 
bajnok más kávéház: rettentő erős 
liga egyik legjobb csapata, bravúr 
lenne a búcsúztatása. De van esély 
jó meccseket játszani vele, és ne 
feledjük, mindenképpen folytatja 
utána az Alba, vagy a Bajnokok 
Ligájában, vagy a FIBA Európa-ku-
pában! 
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Hári János először játszik magyar klubcsapat színeiben

A jobb folytatás reményében
tóth Dániel

Két vereséggel zárta idei első hosszabb túráját 
a Fehérvár AV19. Benoît Laporte együttese 
az Innsbruck otthonában szoros mérkőzésen, 
Bolzanóban azonban nagy különbséggel kapott 
ki. A hétvége talán egyetlen pozitívuma Hári 
János bemutatkozása volt, aki szerint nincs ok 
a pánikra.

A magyar EBEL-csapat az 
Innsbruck otthonában nyitotta 
idei első hosszabb túráját, és bár 
jobban játszott, mint ellenfele, 
végül kétgólos vereséggel zárt, 
4:2-re kapott ki. Ezen a találkozón 
viselte magán először a fehérvári 
62-es számú mezt Hári János, aki 
szerint győzelmet érdemelt volna 
az együttes a tiroli síparadicsom-
ban: „Őszintén meglepett, hogy 
milyen jól játszottunk, jobbak vol-
tunk az ellenfelünknél. Sok helyzetet 
alakítottunk ki, fölényben voltunk, 
járt volna nekünk a három pont. Az 
ilyen mérkőzéseket kell megnyernünk 
a folytatásban!” 
Másnap azonban komoly pofonba 
szaladt bele a Laporte-legénység. 
Bolzanóban egy harmadnyi játék 
után már 5-0-ra vezetett a hazai 
gárda, a 7-2-es végeredmény 
pedig valóban csúnya, de ekkora 
különbség talán azért nem volt a 
két csapat között. 
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A Depónia Nonprofit Kft. 
JÁRMŰFENNTARTÁSI MÉRNÖK 

munkatársat keres az alábbi feltételekkel: 
 

Elvárás:
• Szakirányú felsőfokú végzettség /közlekedés gépészet/
• 7,5 tonna feletti  tehergépjárművek, munkagépek, és egyéb hidraulikus 

gépek javítása területén szerzett minimum 10 éves tapasztalat
• Számítógépes ismeretek, diagnosztikai programok ismerete
• Hidraulika rendszerek elméleti, és gyakorlati  ismerete

Előny:
• „C” kategóriás jogosítvány   
• Lakatos, hegesztő munkák irányításában szerzett jártasság

 Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
•  Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Biztos hátterű munkavégzés lehetősége

 
Szakmai önéletrajzokat 2017.10.31-ig várjuk 

a munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

Megnyerte a fogadást (is)
néMeth kRiSztián

Nemzetközileg is jegyzett eredménnyel védte 
meg magyar bajnoki címét hétpróbában Mátó 
Sára. Az ARAK üdvöskéje egy különleges foga-
dást is megnyert a nyári ifjúsági Európa-baj-
nokságon elért eredményével.

„Fogadtunk az edzőmmel, hogy ha 
az ifi Eb-n 400 méteres gátfutásban 
döntőbe jutok vagy 58.50-et futok, 
befesti a haját fehérre!” – árulta el 
Mátó Sára, aki piros, csapattársa 
pedig zöld árnyalatú hajjal szere-
pelt a kontinensviadalon. A sorból 
hiányzó szín a hétvégi hazai rende-
zésű összetett ob-n Tölgyesi Előd 
kobakján világlott.
Merthogy a tizenhét éves fehér-
vári tehetség közel negyvenéves 
korosztályos csúcsot javított meg, 
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Ősz-idő – teljesítette ígéretét Tölgyesi Előd

és fináléba jutott Olaszországban. 
És nemcsak 400 gáton lépett előre, 
de hétpróbában is egyre jobb: több 
mint hétszáz pontos előnnyel védte 
meg bajnoki címét a hétvégén 
Fehérváron.
„Ez az elmúlt hat év gyümölcse – egyre 
komolyabbak a célok és a felkészülés. 
Hogy melyik versenyszám áll hozzám 
közelebb? Szerencsére még nem kell 
döntenem, ráadásul mindkét szám 
felkészülése jól illeszkedik a másikhoz. 
Jobban szeretek négyszáz gátat futni, 
de már nagyon a szívemhez nőtt a 
hétpróba is.” – tudtuk meg Sárától.
Tölgyesi Előd alighanem a jövőben 
is szívesen vállal hasonló kihíváso-
kat, és ha minden jól megy, azt is le-
fogadhatjuk, hogy a fehérvári atléta 
számára nagyon is reális célkitűzés 
a 2024-es olimpián való szereplés.

amennyire csak lehetett.” – véleke-
dett Hári.
A játékos egyre otthonosabban 
érzi magát Székesfehérváron, 
ahol ugyan új együtteshez ke-
rült, de a beilleszkedéssel nem 
voltak problémái: „Szerencsére 
sok embert ismerek már korábbról 
a válogatottból, emellett – bár új 
helyre érkeztem – az anyanyelve-
men beszélhetek, úgyhogy jól érzem 
magam!” – árulta el a szélsőként 
és centerként is bevethető jég-
korongozó, aki az előttünk álló 
hétvégén már mindenképpen 
szeretne győzelmet ünnepelni, 
főleg, hogy végre hazai közönség 
előtt is bemutatkozhat: „Még 
nem játszottam az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégcsarnokban korábban, de 
kisebb koromban voltam itt mecs-
csen, és már akkor is remek volt a 
hangulat. A szezonnyitót televízión 
keresztül néztem, és az eredmény 
ellenére akkor is remekül szurkoltak 
a fehérváriak. Nem nagy a csarnok, 
de ha megtelik, akkor nagyszerű itt 
az atmoszféra. Nagyon szeretnénk a 
Salzburg ellen kiszolgálni a fana-
tikusokat!” – zárta mondandóját 
Hári János.
Pénteken tehát a Salzburg ellen 
javíthatnak majd a fehérváriak, 
vasárnap pedig a Linz otthonába 
látogatnak.

„Nagyon elrontottuk az első har-
madot, tizennyolc perc után már 
ötgólos hátrányban voltunk. Sajnos 
vannak ilyen meccsek, nem jött 

össze semmi az elején. A srácokon 
viszont ekkor is láttam, hogy min-
denki küzd a mezért, amit visel, és 
próbáltunk javítani az eredményen, 
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2017. 9. 30. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ecsedi	Mária
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Drahos	Béla
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Matuz	János
14:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:35 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Csabai	Réka
15:15	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
15:45	 Fehérvár	AV19	–	

Red	Bull	Salzburg	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

17:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	
Varga	Gabriella

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Híradó
19:20	 A	szomszéd	vár	–		

turisztikai	magazin
19:50	 Gyógyult	utakon
20:20	 Alba	Fehérvár	–	Karsyaka	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:10 Fehérvári beszélgetések 
Extra	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Janos	Acs

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 10. 1. VASárnAp 2017. 10. 2. Hétfő 2017. 10. 3. Kedd 2017. 10. 4. SZerdA 2017. 10. 5. CSüTörTöK 2017. 10. 6. pénTeK

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

10:25 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	
Varga	Gabriella

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ecsedi	Mária
11:40	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

–	ism.
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Drahos	Béla
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45	 Lúdas	Matyi	–	zenés-táncos	

össznépi	játék	Kalányos	
Tamás rendezésében

17:15 Fehérvári beszélgetések 
Extra

	 Így	készült	a	Lúdas	
Matyi	című	előadás.	
Beszélgetés az alkotókkal

17:40 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Truckeszitz	Gergő

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Vissza	Sherwoodba	

5-6..	rész	–	kanadai	
sci-fi	sorozat	(12)

20:40	 Csángó	est	2017
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár – 

turisztikai	magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Truckeszitz	Gergő

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

Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	1.	rész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Hol	volt,	hol	nem	volt	
– Fehérvár feltáratlan 
középkori történelme

21:25	 Megújult	a	Szent	
István-bazilika 

22:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

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

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

07:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

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

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Schwab	
Richárd	1.	rész

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

Vendég:	László	István
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Seuso	kedd	–	a	Seuso-
rejtélyek	nyomában	3.	rész

21:15	 Csíkország	szelei	–	
összefoglaló	az	V.	
Csíki	Versünnepről	

22:05	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	László	István

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

Lajos.	Vendég:	
Ráckevei	Annamária

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 A	DOKTOR	4.	rész	–	az	
ORMOS	Intézet	magyar	
gyártású	televíziós	
magazinműsora

20:40 Fehérvári 
beszélgetések	Extra

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Matuz	János

21:30	 Börgöndi	Repülőnap	2017
22:00	 Híradó	és	Esti	

mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Ráckevei	Annamária

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Ábrahám Zoltán

18:30	 A	DOKTOR	4.	rész	
– ismétlés 

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

20:15	 Sudár	Annamária	–	Arany	
János	est	1.	rész

21:00	 Csángó	est	2017
22:15	 Híradó	és	Esti	

mérleg – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

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

10:00	 Híradó	és	Esti	
mérleg – ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Ábrahám Zoltán

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

Zoltán.	Vendégek:	
Hanga Zoltán

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:35	 Sudár	Annamária	–	Arany	
János	est	2.	rész

21:25	 Kalotaszegtől	Moldváig	
–25 éves a Kallós 
Zoltán	Alapítvány	

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

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 30. 19:50 Gyógyult utakon

Nemesacél és hegesztőanyag kereskedelemmel, valamint megmunkálással, hőkeze-
léssel foglalkozó multinacionális ügyfelünk PVD bevonatoló üzemébe keresünk

PVD BEVONATOLÓ MUNKATÁRSAT
dunaharaszti munkavégzéssel.

A MUNKAKÖR CÉLJA: aktív részese a zöldmezős beruházással megvalósuló PVD 
(Physical Vapour Deposition) bevonatoló üzem beindításának, majd professzionális mű-
ködtetésének.

FELADATAI:

 a betanulási szakaszban több hetes külföldi képzésen való részvétel
 aktív részvétel a teljes technológiai folyamathoz tartozó berendezések  
letelepítésénél, átvételénél, beüzemelésénél 
 a bevonatolási folyamathoz tartozó különböző technológiák, berendezések 
üzemeltetése
 a standard gyártásközi és végellenőrzéshez tartozó minőségügyi mérések  
elvégzése, dokumentálása a minőségbiztosítási folyamatoknak megfelelően
 reklamációkezelés területén a minőségügyi munkatárs támogatása
 tervszerű karbantartási feladatok elvégzése
 kiszállítások szervezése

ELVÁRÁSOK:

 középfokú műszaki végzettség
 a gépipari-, elektronikai-, villamosipari szakmunkás, szakközépiskolai vagy 
technikusi végzettség előnyt jelent, de nem elvárás
 több éves, termelésben szerzett tapasztalat 
 egyedi gyártási vagy karbantartási területen szerzett tapasztalat előnyt jelent
 műszaki rajzolvasási ismeret előnyt jelent
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek
 jó kommunikációs és problémamegoldó készség
 proaktív gondolkodásmód
 ügyfél- és eredményorientált hozzáállás
 nem elvárás, de az angol- és/vagy német nyelvtudás előnyt jelenthet 
 több műszakos munkarendben történő munkavégzés vállalása

AMIT MEGBÍZÓNK KÍNÁL: 

 hosszútávú perspektíva 
 egy-két éven belül műszakvezetői munkakörbe előrelépés lehetősége
 nemzetközi környezetben működő, dinamikusan növekvő cég
 jó hangulatú munkaszervezet

Kérjük, hogy amennyiben megfelel a fenti elvárásoknak, küldje el szakmai önéletrajzát 
és motivációs levelét a human@kozak.hu e-mail címre.

Köszönjük jelentkezését!

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KŐMŰVES

• ÚSZÓMESTER

• DARUKEZELŐ

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

• TETŐSZIGETELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!


