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Választókerületi programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Felsőváros képviselője fogadóórát
tart november 2-án, csütörtökön
17 órától a Királykút Emlékházban. Földi Zoltán 19 óráig várja a
városrészben élőket a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatti épület emeletén található irodájában.

Forgalomkorlátozás az
Országzászló térnél
Az Országzászló tér felújítása miatt
megváltozik a Bástya, a Basa és a
Rózsa utca gépjárművel való megközelítésének lehetősége. A felújítási és közműépítési munkálatok
miatt a Bástya utca Országzászló
tér felőli vége a csomópontban
lezárásra kerül, ezért a fenti utcák
a kivitelezési munkálatok ideje
alatt az Ady Endre utca irányából
közelíthetők meg illetve arra hagyhatók el.
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Tizenhárom kilométer új kerékpárút

Természettudományos
élményközpont nyílik

Heiter Dávid Tamás

Szabó Miklós Bence

A pénteki közgyűlést megelőzően közmeghallgatást tartottak Székesfehérváron, ahol tájékoztató
hangzott el a Modern Városok Program Székesfehérvárt érintő fejlesztéseiről, valamint helyi közérdekű
ügyekről is volt szó. A közgyűlés parkolók kialakításáról és kerékpárút-fejlesztésről is döntött.

Közmeghallgatást tartottak múlt
pénteken délelőtt a városházán. Szó
volt a Modern Városok Program
helyben megvalósuló fejlesztéseiről,
parkolók építéséről, a kerékpárutakat
és a lakásszövetkezeti működést érintő
közügyekről: szóba került az I. Számú
Lakásszövetkezet belső konfliktusa
is. Székesfehérvár polgármestere
elmondta, bízik benne, hogy a felek
újra tárgyalóasztalhoz ülnek, az ehhez
szükséges helyszínt az önkormányzat
biztosítani fogja.
A közmeghallgatást követően közgyűlést is tartott a város képviselő-testülete
– többek között kerékpárutak fejlesztéséről tárgyaltak. A beruházást részben
abból a pénzből finanszírozzák, amit
eredetileg a Koch László utcába tervezett parkolóházra szántak. Ez hatszázmillió forint, de az uniós pénzekkel
együtt több mint egymilliárd forintot
fordítanak a bicikliút-hálózat fejlesztésére. Ebből több mint tizenhárom
kilométer új kerékpárút és kerékpársáv
épülhet a városban.
Márton Roland, a baloldali frakció
vezetője a napirendi pont kapcsán el-
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Nem csitulnak az I. Számú Lakásszövetkezet belső
konfliktusai: a közmeghallgatáson is élénk vita
alakult ki a vezetőség és az azt kritizáló lakók között

mondta, hogy kerékpársávok helyett a
biztonságosabb kerékpárutak építésére
kell koncentrálni, és egységes biciklitárolókat is el kell helyezni. A Fidesz
frakcióvezetője, Horváth Miklósné
arról beszélt, hogy a döntés városunk
közlekedésében nagyon sokat jelent, de
fontos, hogy a kerékpáros közlekedés
kultúrája is fejlődjön.
Döntött a testület az Alba Regia
Sportcsarnokban és a Civilközpontban szükségessé vált korszerűsítési
munkák elvégzéséről és a vasútállomás
mellett új parkolók kialakításáról, és
elfogadták a Fidelitas kezdeményezését is, miszerint ezer fát ültessenek el
Székesfehérváron.

A pénteki közgyűlésen döntöttek hivatalosan az Európa Kulturális Fővárosa
2023 pályázat beadásáról. A város
szándékát a megyei önkormányzat,
Dunaújváros önkormányzata és a megye számos települése is támogatja.

A tervek szerint jövő szeptemberben nyitja meg
kapuit az a különleges pedagógiai bázis, mely
a Civilközpontban kap helyet. A mintegy háromszáz négyzetméteres természettudományos
élményközpont egyedülálló lehetőséget kínál a
fiatalok számára a régióban.

A központot az Echo Innovációs Műhely és az Óbudai Egyetem 436 millió
forintos uniós forrásból valósítja meg.
A programot a természettudományi
tárgyak népszerűsítése érdekében
állították össze, különböző élménypedagógia módszereket segítségül hívva.
Négy tematikus labor, egy oktatóterem, az ezekhez tartozó raktárak
kialakítása és eszközök beszerzése
mind része a projektnek. Harmincötféle programból válogathatnak majd
a diákok – így például megismerkedhetnek a mechatronika világával, legórobotokkal, de akár a bűnügyi helyszíneléssel is. A pedagógiai program
kidolgozásában az Óbudai Egyetem
szakemberei vállalnak oroszlánrészt.
Egyszerre nyolcvan fő tud majd az
élményközpontban játszva tanulni.
A régióban ez lesz az egyetlen ilyen
jellegű központ, mely tovább erősíti
Fehérvár versenyelőnyét, hiszen a
tehetséges fiatalok a pályaorientációban is segítséget kapnak, és talán
a mérnöki pálya iránt már egészen
fiatalon elkezdenek érdeklődni.

Hatvanmillióból újult meg a Napsugár Óvoda
Dávid Renáta
A mindennapi működést jelentősen befolyásoló, átfogó felújítást hajtottak végre a Salétrom
utcai Napsugár Óvodában. A munkálatok
eredményeit kedden mutatták be.

Az intézmény komplex felújítása
során korszerű műanyag szerkezetűekre cserélték a nyílászárókat, a
csoportszobákban szúnyoghálókat
és redőnyöket szereltek fel, a felső,
bukó ablakok pedig távirányítóval
működtethetők mostantól. Ugyancsak felújították az intézmény
elavult villamosvezeték-hálózatát,
és a teljes, ezeregyszáz négyzetméteres tetőfelületen kicserélték
a szigetelést, hogy megóvják az
intézményt a beázástól.

„A visszajelzések azt igazolják, hogy
mindenki nagyon örül a felújításnak.”
– mondta el lapunknak Mályi Lilla
óvodaigazgató, aki azt is kiemelte,
hogy a nyílászárók nagy felületet
foglalnak el, így a cseréjük rendkívül látványos, szembetűnő. A tetőszigetelés megoldotta a korábban
tapasztalt beázási problémát.
Cser-Palkovics András polgármester kiemelte: „Az épület eredeti
műszaki állapotában már nem felelt
meg a mai kor követelményeinek, ezért
ideje volt felújítani.” A polgármester
hozzátette: az óvoda mellett zajlik a
Salétrom utca burkolatának cseréje
és az intézmény kerítésének felújítása, de egy pályázat keretében
igyekeznek megújítani az óvoda
udvarát is.

A Depónia Nonprofit Kft. azonnali belépéssel keres
munkatársat TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ munkakörbe
Munkavégzés helye:

Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgyi Regionális Hulladékkezelő Telep

Feladatok:

• Multiliftes- és láncos konténer szállító, valamint billencs tehergépkocsi telepen belüli üzemeltetése
• Homlokrakodó és targonca alkalmi használata

Elvárások:

• C, E kategóriás jogosítvány
• Minimum 3 éves gyakorlat
• Pontosság, önállóság

Előny:

• gépkezelői jogosítvány: 4374 (konténeremelő), 3324 (vezetőüléses
targonca), 4511 (homlokrakodó) gépcsoport kódszámmal
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Amit kínálunk:

Nemcsak az óvoda, de a környezete is megújul

• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés
• Szakmai képzések
Szakmai önéletrajzokat 2017.11.17-ig várjuk a
munkaugy@deponia.hu e-mail címre.
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Fórum a bevándorlásról
Vakler Lajos

Dunaújváros Fehérvár mellett
László-Takács Krisztina

A jelen legfontosabb kérdéseiről tartott fórumot
Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője és Gulyás
Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

Dunaújváros támogatja Székesfehérvár
pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa cím
elnyerésére. Erről egyhangúlag fogadott el
szándéknyilatkozatot a város közgyűlése.

Gulyás Gergely a választópolgárok előtt a
migráció kérdésköréről, a brüsszeli kvótaügyi döntésről illetve a nemzeti konzultáció
fontosságáról fejtette ki a kormánypárt
álláspontját: „A legtöbb, amit a migráció
ügyében elérhetünk, hogy mindenki elismerje
Magyarország jogát arra, kivel kívánunk együtt
élni és kivel nem. Mi soha nem gondoltuk,
hogy ezt a döntést Németország, Svédország
vagy a Benelux államok bármelyike helyett
meg kellene hoznunk, viszont úgy gondoljuk,
hogy Magyarországnak is joga van ezt a kérdést
megválaszolni. Amikor beléptünk az Európai
Unióba, nem mondtunk le a bevándorlással
kapcsolatos döntési hatáskörökről. Éppen
ezért Magyarországnak is szabadon kell ebben
döntenie, ugyanúgy, ahogy más országokban is
szabadon dönthetnek. Ez vitát szült Európában, de szerencsére vannak szövetségeseink.
A Visegrádi Négyek szövetsége erős, és abban
bízunk, hogy ezt a jogunkat el tudjuk ismertetni.
Ehhez viszont társadalmi támogatásra is
szükség van. Ezt szolgálta a népszavazás és a
jelenlegi nemzeti konzultáció is, ezért mindenkit
arra kérek, hogy pártszimpátiájától függetlenül
töltse ki és küldje vissza a kérdőíveket.”

A testület ülésén Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András történelmi jelentőségűnek mondható, a városok
történetében első alkalommal megtett
felszólalásban kérte Dunaújváros támogatását. A támogatói szándéknyilatkozat
kapcsán Dunaújváros polgármestere,
Cserna Gábor úgy fogalmazott: „Amikor
korábban Pécs városa elnyerte a kulturális
fővárosi címet, az minden magyar állampolgár számára nagy megtiszteltetés volt. Most

A Gulyás Gergellyel illetve Vargha
Tamással készült interjút a Fehérvár
Televízió nézői október 30-án az Esti
Mérleg című műsorban láthatják.

az ősi koronázóváros, Szent István városa
számára adatik meg a lehetőség, hogy Európa
Kulturális Fővárosa legyen. Székesfehérvár az
évszázadok alatt komoly történelmi, kulturális,
néprajzi és gazdasági értékeket tudott felhalmozni. A sikeres pályázat Fejér megye és egész
Magyarország számára fontos.”
Korábban szavazásra bocsátották a fehérvári polgárok körében is a pályázaton való
indulás kérdését, és a több ezer válaszadó
kilencvenhárom százaléka támogatta a
város részvételét. Cser-Palkovics András
arra kérte Dunaújváros közgyűlését, hogy
tegyen javaslatokat rendezvényekre, programokra. A fehérvári polgármester szerint
a megfogalmazott célok jelentős részét
mindenképpen megvalósítja Székesfehérvár, akár nyer a pályázat, akár nem.

Életműdíjat kapott Fa Nándor
Romhányi Anikó
Életműdíjat vehetett át Fa Nándor hajótervező
és vitorlázó az ötvenedik Fair play gálán.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere videoüzenetében hangsúlyozta: ezen a napon olyan sportembereket díjaztak, akik tevékenységükkel
túlmutattak a sporton, és ezzel példaképekké váltak. A díjazottak között
van a hatvannégy éves Fa Nándor, az
első magyar, aki egyedül kerülte meg
vitorlásával a Földet. 1985-től először
a Szent Jupát, majd az Alba Regia és

a Budapest névre keresztelt, egyaránt
saját tervezésű és építésű hajójával
szelte a vizeket, 2014-től pedig a Spirit
of Hungary vitorlással vágott neki az
óceánoknak. Ezzel a hajóval indult el
2016-17-ben harmadszor is a Vendée
Globe földkerülő szólóversenyen, ahol
a nyolcadik helyen ért célba. Ezt követően jelentette be, hogy visszavonul a
versenyzéstől. A bizottság indoklása
szerint az emberi teljesítőképesség határait feszegető Fa Nándor a szorgalom,
a fegyelmezettség és a kitartás bajnoka,
aki teljesítményével beírta magát az
egyetemes sport történelemkönyvébe.
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Ajtót nyitnak
a reál felé
Wéhli Regős Dóra
Egy tavalyi felmérés szerint a végzős
gimnazisták jelentős része tovább szeretne
tanulni, de csupán tizennégy százaléknyi
készül műszaki pályára. Ezen a gyakorlaton
szeretne változtatni az a pályázat, melynek
köszönhetően a fiatalok gyakorlati oktatását
segítik.

Az Arconic több mint ötmillió
forintot nyert egy amerikai pályázaton, a pénzből mások mellett
a Vasvári Pál Gimnázium diákjainak képzését támogatják majd.
A tervek szerint kétszáz diák az
iskolából és negyven-ötven diák
a társintézményekből vesz részt a
STEM programon, melynek célja,
hogy a természettudományos,
műszaki és mérnöki pályák felé
irányítsa a diákok érdeklődését.
A tanulói csoportok ipari vállalatokat, intézményeket, kiállító- és
foglalkoztatóhelyeket keresnek fel,
ahol betekintést kapnak majd az
adott terület tevékenységeibe, hétköznapjaiba. Tudományos interaktív kiállítóhelyeket is felkeresnek
és a műszaki területet is bevonják
az angol nyelvű vitaversenyekbe.
A program célcsoportját elsősorban azok a tanulók jelentik, akik
a természettudományos illetve
matematikai emelt óraszámú osztályok tanulói.

A Városgondnokság segíti a fehérváriak méltó megemlékezését
Bácskai Gergely
A temetőkben nyugvó szeretteikről
megemlékezőket ebben az esztendőben is
számos ingyenes szolgáltatással segíti a
Városgondnokság.

• A Városgondnokság kőzúzalékot szállított mind a kilenc
önkormányzati temetőkertbe,
melyből bárki vihet a sírhelyek
köré.

Fotó: Bácskai Gergely

• Az önkormányzati temetőkertek október 30-ig reggel 7
és este 7 óra között tartanak
nyitva. Október 31. és november 2. között a kapukat reggel
7 órakor nyitják ki és 21 óráig
lesznek nyitva.

• A Kegyeleti Központ által
üzemeltetett rendezvényterem a
Béla úti temető főbejárata mellett
november elsején délelőtt tíz és
este hat óra között nyitva áll a
látogatók előtt.
• A város ökumenikus megemlékezése „Vigasztalás evangéliumának megszólaltatása” címmel
november elsején délután négy
órakor kezdődik a Béla úti köztemető ravatalozójánál.
• A Béla úti köztemető területén az ingyenesen használható
elektromos kisbusz október 28.
és október 29. között 10 óra és 17
óra között, november 1-jén pedig
10 óra és 19 óra között folyamatosan közlekedik, igazodva mind
a három napon a 26-os és 31-es
autóbusz járataihoz.
Idén is helyeznek ki sírhelynyilvántartó könyveket október 28.
és november 2. között a Béla úti
temetőben, ezzel segítve a temetőkben nyugvók sírhelyeinek
megtalálását. A székesfehérvári
köztemetők sírhelynyilvántartása folyamatosan elérhető a
sirhelykereso.varosgondnoksag.
hu címen. A Béla úti, Börgöndi,
Csutora, Fecskeparti, Hosszú,
Katona, Kisfaludi, Sóstói katolikus és Szedreskerti temetők
sírhelyei az elhunyt neve alapján
kereshetőek.
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A székesfehérvári Városi Piacon november 2-ig tart a koszorúvásár. A piac mellett,
az utcai asztalos területen, az Alba Plaza előtt a Palotai kapu téren és a piac belső
részén várják a vásárlókat.
Városi Piac – Nyitvatartás
2017. október 23. (hétfő) ZÁRVA
2017. október 25-26-27. 5-18 óráig NYITVA
2017. október 28. 5-16 óráig NYITVA
2017. október 29. 6-12 óráig NYITVA (bolhapiac ezen a napon nem lesz)
2017. október 30. 5-18 óráig NYITVA
2017. október 31. 5-18 óráig NYITVA
2017. november 1. 6-12 óráig NYITVA
A további napokon a piac a szokásos nyitvatartási rendjében üzemel!
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Így tisztelegtünk ötvenhat hősei előtt
László-Takács Krisztián

Pénteken még fel sem szállt a köd, amikor az Ötvenhatosok terén a Bugát Pál Szakgimnázium
és Szakközépiskola kezdte a megemlékezések sorát (képünkön). Később a Szent István-bazilika ’56-os emlékkeresztjénél a Tóvárosi Általános Iskola, a Hotel Magyar Király ’56-os
emléktáblájánál pedig a Ciszterci Szent István Gimnázium emlékezett. A Vasvári Pál Általános
Iskola udvarán egy korhű ágyút is felállítottak.

A hétfői ítéletidő miatt kedden mutatták be a
fehérvári fiatalok utcaszínházi előadását A tűz
csiholói címmel. A műsorban mintegy százötven
diák szerepelt, az előadást Matuz János, a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa rendezte.
Az előadásról készült fotógalériát megnézhetik a
FehérVár magazin Facebook-oldalán.

Honvédelemért
kitüntető címet kaptak
Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

Vasárnap délelőtt a székesegyház oldalánál elhelyezett emléktáblánál, az 1956-os
emlékkereszt alatt a történelmi egyházak
helyi képviselői, Székesfehérvár és Fejér
megye közéleti vezetői valamint számos
megemlékező imádkozott együtt az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseiért.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Hatvanegy éves történet, amit nagyszüleink,
szüleink generációi megéltek, a következő
nemzedékek pedig átélnek újra és újra, hogy
soha ne feledjük el, milyen nagy dolog a
szabadság. Székesfehérváron több napon át
tartottak az ötvenhatos megemlékezések.

Hétfőn este a Vörösmarty Színházban színpadi műsorral idézték fel a hatvanegy évvel ezelőtti
napokat. Ezen az estén több megyei díjat is átadtak nemzeti ünnepünk alkalmából.

FEJÉR MEGYEI
ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel: +36/22/316-443 Fax: 22/314-029
E-mail: info@temetkezeskft.hu
www.temetkezeskft.hu

TEMETÉS ÜGYINTÉZÉS, FELVÉTELI IRODÁK:

8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel: +36/22/348-664
E-mail: felveteliiroda@temetkezeskft.hu
8000 Székesfehérvár, Béla út 1/B
Tel: +36/22/504-548
E-mail: felveteliiroda@temetkezeskft.hu
NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő–csütörtök: 7.00–15.00 óráig
péntek: 7.00–13.00 óráig
ELHUNYTSZÁLLÍTÁS, 24 ÓRÁS ÜGYELET:

+36/22/316-443; +36/20/452-9951
RENDEZVÉNYTEREM

• Búcsúszertartás utáni halotti tor
megrendezése • Kegyeleti megemlékezések,
évfordulók megtartása
A terem bérlésével, használatával kapcsolatos
felvilágosítás:
Tel.: +36/22/316-443 ; +36/20/577-2958

Dancs Norbertnek, a Székesfehérvári Járási
Hivatal vezetőjének a Honvédelemért kitüntető címet adományozta nemzeti ünnepünk
alkalmából Simicskó István honvédelmi miniszter. Szintén e cím tulajdonosa lett Újházi
Mária, a Mind egy szálig adománygyűjtő
program aktivistája, és elismerést kapott
Szalai Gábor nyugalmazott őrnagy is.

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap

Seuso: vasárnaptól látható
Látrányi Viktória
Javában zajlanak a múzeumban a munkák, készülnek a Seuso-kincs fogadására. Néhány nap
és látható lesz a páratlan értékű leletegyüttes,
hiszen Seuso újra hazatér! A vándorkiállítás
első állomása Székesfehérvár. A Szent István
Király Múzeumban három héten át, október
29-től november 19-ig naponta reggel nyolctól
este tízig látogatható a tárlat.

Miklós János körforgása

tárlat november elsején is nyitva
tart. A teljes árú jegy hatszáz
forintba kerül, míg diákok és
nyugdíjasok háromszáz forintért
válthatnak belépőt. Szervezett
iskolai csoportoknak a belépés
díjtalan. Ugyancsak ingyenes a
csoportoknak a tárlatvezetés és az
iskolásoknak a múzeumpedagógiai foglalkozás. November hetedikén pedig újraindul a
Szent István Király Múzeum és a
Fehérvár Televízió közös rendezvénye, a Seuso kedd ismeretterjesztő előadássorozata.

rendszerben készült alkotásokat, a
gondolatokkal átszőtt, tárgyiasult,
egyedi csodákat Filep Sándor festőművész mutatta be a képzőművészet kedvelőinek.
Miklós János az égi és mégis valóságos világ kalauzaként a kerámiákat
felruházza mindazzal, ami a köznapokon is vonzza tekintetünket: „Az alkotás minden egyes mozzanata előrevisz,
újabb és újabb eszköz ahhoz, hogy próbáljam benne önmagamat létrehozni. Ez egy
folyamat, mely olyan körforgásba visz,
ami egyben számomra a világmindenség
is, s amelyből nem lehet kiszállni.”

Vakler Lajos
A Szent Korona Galéria ad otthont Miklós János
keramikus művész életmű-kiállításának.

A negyedszázados Fehérvári Művészek Társasága jubileumi kiállítássorozatának zárórendezvényén
Vakler Anna népdalénekes és Varró
János népzenész köszöntötte a tárlatra érkező, az alkotó munkásságát
ismerő és azt tisztelő látogatókat.
A szárnyaló szimbólumokra építő,
az eredendőt hitelesen ábrázoló,
a csak rá jellemző ősi motívum-

Három éve mintegy harmincötezer ember látta a Seuso-kincsek akkor hazaérkezett darabjait
Székesfehérváron, vasárnaptól pedig együtt lesz látható mind a tizennégy tárgy

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László
Fotó: Kiss László

A város honlapján, a szekesfehervar.hu oldalon lehetőség
van a húsz fő feletti csoportok
számára időpontfoglalásra. A
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Miklós János önmagával

Pályázati felhívás!
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 együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

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

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

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

49 m2
49 m2

2
2

összkomfortos
összkomfortos

26.950,26.950,-

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben
az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről,
jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati
tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár 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-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából
nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel
rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-0113118300100001 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 biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést
követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A
pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati
eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése 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.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Gyorsabb gyógyulás új műtéti technikával
Gáspár Péter

A Kégl György Városi Egészségügyi
Program keretében városi támogatással vásárolt laparoszkópiás
tornyot a Szent György Kórház.
Hagymásy László osztályvezető
főorvos elmondta, hogy a laparoszkópia olyan endoszkópos műtéti
technika, mely a hasüreg valamint
a kismedenceüreg diagnosztikus
vizsgálatait és operációját teszi
lehetővé a has felnyitása nélkül.
A hasi műtéteknél a kórházban
tartózkodás általában egy hetet vesz
igénybe, míg a gyógyulás négy-hat
hétig tart. A laparoszkópiás műtéttel a kórházban tartózkodás egy-két
napra rövidül, a beteg gyógyulása
pedig hét-tíz nap.
Csernavölgyi István főigazgató
lapunknak elmondta, hogy égető
szüksége volt a kórháznak a laparoszkópiás toronyra. Köszönetet

Fotó: Simon Erika

Önkormányzati támogatással vásárolt
laparoszkópiás tornyot a Szent György Kórház
Szülészeti-Nőgyógyászati Osztálya, így ezentúl
elérhető a kórházban az a fajta endoszkópos
műtéti technika, mely a hasüreg operációját
is lehetővé teszi a has felnyitása nélkül. Ezzel
hamarabb gyógyulnak a betegek, és kevesebb
időt kell a kórházban tölteniük. A város idén
hetvenötmillió forinttal támogatta a kórház
működését, és jövőre is hasonló összeggel segíti
majd a gyógyító munkát.

Hagymásy László szerint az új eszköz számos előnye közül az egyik, hogy lerövidül a gyógyulás
ideje és az az idő is, amit a kórházban kell töltenie a betegnek

mondott a városnak az együttműködésért, ami számos területen megnyilvánul: a fiatal orvosok lakhatási
támogatásától a fül-orr-gégészeti
műtő kialakításáig és új, korszerű
eszközök beszerzéséig. A főigazgató
elmondta, hogy a Modern Városok
Programban megfogalmazott fejlesztések illeszkednek a kórház hosszú
távú, stratégiai terveihez.
Cser-Palkovics András polgármester
úgy fogalmazott, a városnak az a
feladata, hogy támogatást biztosítson a kórháznak. Hogy tartalmilag

Egészségnap a Köfémen
Látrányi Viktória
Második alkalommal várják egészségnappal az
érdeklődőket a Köfém Oktatási és Közművelődési Klubházban. Ingyenes állapotfelméréssel
és különféle szűrővizsgálatokkal készülnek, de
lesz kardiológiai, dietetikai és gyógytornatanácsadás. A vizsgálatokat a Szent György
Kórház és a Humán Szolgáltató Intézet munkatársainak közreműködésével végzik.

Testsúly-, testzsír-, vérnyomás-,
vércukor-, és koleszterinszint-mérés valamint BMI-számítás mellett

csontsűrűség-mérés és az erek
állapotát vizsgáló boka–kar-index
számítása és melanomaszűrés is
szerepel a palettán. Idén is helyet
kap az egészségnap programjai
között a kardiológia, EKG-val
és szakorvosi konzultációval. A
szűrések mellett az egészségmegőrzés is a középpontba kerül, így
gyógytorna-bemutató is lesz délelőtt. Október 28-án, szombaton
kilenc és tizenhárom óra között
látogatható a program a Köfém
klubházban.

Itt az influenza elleni oltás
Látrányi Viktória
Megérkezett az influenza elleni ingyenes védőoltás a háziorvosokhoz – erről számolt be kedden
Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár országos sajtótájékoztatóján. Összesen
1,3 millió adag érhető el térítésmentesen.

A kedvezményezett körbe tartoznak
a hatvan évnél idősebbek valamint
például az asztmások, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők és a várandós nők is.
A védettség körülbelül két hét alatt
alakult ki, éppen ezért október végén
kezdődik a kampányszerű oltás.
A tapasztalat alapján elmondható,
hogy minden évben január körül éri
el Magyarországot az influenza.

milyen módon, milyen eszközök
beszerzésére használja fel a kórház
a támogatást, arra minden esetben a
szakma tesz javaslatot. Idén hetvenötmillió forintos támogatást biztosít
az önkormányzat a kórháznak,
ebben benne van a hozzájárulás
a szájsebészeti járóbeteg-ellátáshoz, a kórházi dolgozók lakhatási

támogatása valamint két nagyobb
eszközfejlesztés is, köztük a laparoszkópiás torony megvásárlása.
A támogatás 2018-ban is a kórház
rendelkezésére áll majd. A polgármester hozzátette: a város célja,
hogy a kórházban dolgozó kiváló
szakemberek a legkorszerűbb eszközparkkal végezhessék gyógyító
munkájukat.
A Modern Városok Programmal
kapcsolatban Cser-Palkovics András
elmondta, hogy a beruházásokhoz
a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, jelenleg egyeztetés zajlik az
önkormányzat és a kormány között.
Kiemelte, hogy a kórházfejlesztés
regionális ügy, a hétmilliárd forintos
keret adott, és annak ellenére,
hogy a bekerülési költség közben
emelkedett, a korábban meghatározott tartalommal valósul majd meg
a fejlesztés, és jelentősen növelik a
parkolók számát is. „Egyeztetéseket
folytatunk a forrás megemeléséről.
Mivel a kórház fejlesztése a megye és
a régió egészének fontos ügy, remélem,
hogy hamarosan rendelkezésünkre fog
állni a szükséges keret, és kiírhatjuk a
pályázatokat a kivitelezésre.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

Október a látás hónapja…
A „Lásson tisztán Ön is!” szlogent sokan megértették és az
elmúlt közel egy hónapban sok ember használta ki üzletünkben ezt
az évente ismétlődő alkalmat, ellenőriztette a látását. Sokakban
sikerült tudatosítanunk az évek során, hogy a rendszeres
látásvizsgálaton való részvétel és az éleslátás iránti igény fontos.
Világszintű felmérések alapján az emberek több mint 50%-ának
lenne szüksége valamilyen látás korrekcióra. Ezzel szemben
látásunk és legfontosabb érzékszervünk, a szemünk állapotával
érdemtelenül keveset foglalkozunk. Kevesen tudják, hogy a
látásvizsgálat során nemcsak egy esetleg később súlyossá váló
szembetegség, mint a zöldhályog, szürkehályog, szemfenéki
elváltozások, de például a cukorbetegség vagy akár a magas
vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők.
Az éleslátás egy olyan életminőséget befolyásoló szükséglet
és egyben lehetőség is, melynek köszönhetően sikeresebbek
lehetünk a munka, a sport vagy tanulmányaink során, röviden
teljesebb életet élhetünk. Egy helyesen elkészített szemüveg
vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a jó közérzet, a
pontos munkavégzés. A gyakori fejfájás, rossz közérzet kiváltó
oka sok esetben az éleslátás és dioptriakorrekció hiánya, vagy
a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. Ez nem csak
saját magával szemben felelőtlenség, hanem a közlekedésben
sem tud felelősségteljesen részt venni, hiszen a világ nem
alkalmazkodik látásunkhoz.
Használja ki Ön is a lehetőséget, vizsgáltassa meg a szemét. A
kampányt a sok résztvevőre való tekintettel meghosszabbítottuk
november 15-ig.
Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.
Tel.: 22/340-556,

november 30.

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

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

• Távírda u. 25.
Tel.: 22/507-360

Cserta János

optometrista, látszerész
mester
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Ideje felkészíteni autóinkat a télre!
Kovács V. Orsolya

Azt már minden autós tudja, hogy ha tartósan
hét fok alá esik a kinti hőmérséklet, fel kell
tenni az autókra a téli gumiabroncsokat.
Máskülönben megnőhet a fékút, és ezzel a
kisebb-nagyobb balesetek esélye.

Fotó: Pápai Barna

A károk helyrehozása még egy kis
koccanás esetében is sokkal többe
kerülhet, mint négy új gumiabroncs. A biztonságunk mellett tehát
pénztárcánk védelmét is szolgálja,
ha lecseréljük a nyáron használatos
gumikat. Mégpedig lehetőleg szakszervizben. Hogy pontosan miért,
arra is kitérünk később.

Minőségét megőrzi…
Akár a jó bornak, olyan gondos
odafigyelésre van szüksége autónk
gumiabroncsainak is. Hogy miért
ezt a hasonlatot használtam? Mert
mindkettő hasonló körülmények
között őrzi meg legtovább a tökéletes minőségét: ha száraz levegőn,
szobahőmérsékleten, fektetve
tároljuk.
Csakhogy az autónk kerekeinek
nem elég egy kisebb borhűtőnyi
hely, ahol hosszú hónapokon
át pihentetjük a téli gumikat a
nyári időszakban – vagy fordítva.
Szerencsére Székesfehérváron
már szakszerű tárolási lehetőséget is igénybe vehetünk. Így nem
kell félévente a padlásra, pincébe
cipelgetnünk a gumikat, és biztos,
hogy optimális körülmények
között őrzik meg őket. Például
fektetve, hogy ne a futófelületet
terheljék a használaton kívüli
időszak alatt.

Még több fotó és további részletek a témáról az fmc.hu oldalon!

Időt és pénzt is spórolhatunk
Mikoss Márk, az egyik fehérvári
szakszerviz telephelyvezetője
ismertette ennek előnyeit: „Nem
csak kényelmi szempontok miatt
hasznos a szakszerű tárolás. Ha az
ügyfeleink nálunk hagyják abroncsaikat, akkor mire megérkeznek a lefoglalt időpontra, hogy felszereltessék
a téli gumikat, azok már előkészítve
várják őket: lemosva, centírozva.
Utóbbi azért lényeges, mert ahogy
menet közben kopnak az abroncsok, a súlypontjuk elmozdul, és a
gépjármű egyéb alkatrészei káros
rezonanciának lehetnek kitéve. Az
ebből eredő későbbi javítási költségek
elkerülésére miatt jobb, ha nem hanyagoljuk el a centírozást. Valamint
maga az abroncscsere is megfelelően
történik, pont olyan nyomatékkal

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-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:
e-mail:

Horoszkóp
október 26. – november 1.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban bármibe is kezdjen, azt sikerrel fejezheti
be, és a régebbi ügyeit is lezárhatja. Esetleges ingatlannal kapcsolatos problémái is megoldódnak. Mindenképpen eseménydús és pörgős napokra kell számítania,
de mindezzel együtt, eredményesek is lesznek.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

húzzák meg a csavarokat, ahogyan
az ideális.”
A műhelyben ráadásul már az
előző szezon végén megvizsgálják
a tárolásra behozott gumit, hogy
megfelelő állapotban van-e ahhoz,
hogy kibírjon még egyet. Így nem
a csere idején szembesülünk
azzal, hogy gumiabroncsaink
túlságosan kopottak, és ideje újba
beruházni.
Ha szervizben cseréltetjük a
gumikat, a szakemberek szemrevételezik az autónk általános
állapotát is. „Ilyenkor szabaddá
válik a fék és egyéb alkatrészek is, és
a kollégák rutinszerűen ellenőrzik,
minden megfelelő állapotban van-e.
Megtörténik a hűtőfolyadék, a világítás, az ablaktörlőlapátok ellenőrzése
is. Kérésre pedig ennél komolyabb

Igyekezzen megfontolt, aprólékos és előrelátó lenni az
elkövetkezendő napokban, így elkerülheti a bajt, és közben
nem marad le semmiről! Igyekezzen megőrizni a kiegyensúlyozottságot és a békés állapotát élete minden területen,
mert a héten felkavaró élményekben lehet része!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ha úgy alakul, vállalja el az Önnek felkínált lehetőséget, avagy plusz feladatokat, amik megtámogathatják
a karrierjét, esetleg egy kis anyagi többlettel járnának.
Bár pénzügyekben mindenképpen szerencsés hete
lehet.

Programokat szervez, eljár a barátaival, még akár
új hobbit is találhat magának. Viszont egy valamire
érdemes lenne odafigyelnie, méghozzá arra, hogy nem
kellene olyan könnyen másokat kritizálnia, és Önnek
sem kellene halálosan megsértődnie, ha Önt éri kritika.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kreativitása határtalan. Sok új ötlete támad a napokban,
és még támogatókat is találhat a megvalósításukhoz. Az
lenne a legjobb, ha hagyná, hogy ők találjanak rá Önre.
Igaz, kezdetben azt érezheti, hogy folyamatosan akadályokba ütközik, de ne aggódjon, be fog minden indulni!

A párkapcsolatában békés, felhőtlen időszak vár Önre. A
korábbi konfliktusok megoldódtak, és ismét nagy lehet a
szerelem Önök között. E tekintetben sokat nyom a latba a
szex, éppen ezért ne fogja vissza és ne érezze rosszul magát,
ha manapság kicsivel több időt töltenek az ágyban egymással.

átvizsgáláson is áteshetnek a járművek. Érdemes ezeket a műszaki
vizsga által szükségessé tett két-három évnél gyakrabban is megejteni.
Így még időben fény derülhet olyan
javítanivalókra, amik később sokkal
többe kerülnek.” – hangsúlyozta
Mikoss Márk.
Hogy miért fontos feltennünk a téli
abroncsokat annak ellenére, hogy
ez Magyarországon törvényileg nem
kötelező? (Bár a biztosító például
nem fizet, ha nem az évszaknak
megfelelő gumikkal szenvedünk
balesetet…) Legfőképpen a biztonság miatt. Hiszen a gumiabroncs az
egyetlen a járművön, ami érintkezik
az útfelülettel. Ha nem megfelelő a
bordázottsága, túlságosan kopott,
akkor nem tapad megfelelően
az útra. Nem is kell esőnek vagy
hónak esnie, elég egy kis ködös, párás, nyirkos idő, és máris megdöbbenve tapasztaljuk, hogy az eddig
kiszámíthatóan reagáló autónk
össze-vissza csúszkál az úton.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Figyeljen oda az egészségére, mert a kellemetlen
tünetek, amelyek kínozhatják, akár komolyan is
leveheti Önt a lábáról. Ráadásul Ön is sejti, hogy
egyes gondjait magának köszönheti, az elfojtott
érzéseinek és a ki nem mondott szavaknak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Azt érezheti, hogy nem veszik számba a munkahelyén,
de legalábbis nem becsülik. De azzal biztos nem fogja
senki tiszteletét és elismerését kivívni, ha összeveszik
másokkal vagy látványosan próbálja észrevetetni
magát.

FehérVár

Lendület

közéleti hetilap
Nem csak az a lényeg, hogy
feltegyük a téli gumiabroncsokat,
az sem mindegy, hova és hogyan:
„Nem elég csak a hajtott kerekeken kicserélni a gumit, mind a négy kerékre
kerüljön téli abroncs!” – figyelmeztet
Mikoss Márk. – „Arra is figyeljünk,
hogy ne fordítva legyenek felszerelve
a kerekek. Az abroncsok forgásirányosak, a gyártó megadja, melyik
irányba kell forognia a keréknek. Ha
fordítva tesszük fel, nem működik a
bordák vízelvezetése esős, vizes úton,
fékezésnél pedig nem tapadnak a kerekek. A másik, amire gondolnunk kell,

hogy nem egyformán terhelődnek az
első és hátsó kerekei a kocsinak. Így
ha azt szeretnénk, hogy mind a négy
gumiabroncs egyszerre használódjon

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.

el, egy sokat futó autónál nyolc-tízezer kilométerenként cseréljük ki az
abroncsokat az első és hátsó tengelyek
között. Így egyszerre kopnak el.”

Mikor jó a téli gumiabroncs?
Élettartam: Tárolástól függetlenül, a gyártók öt, esetleg hat évre garantálják,
hogy a gumiabroncsaik tökéletesen alkalmasak lesznek a használatra, azokkal a
kondíciókkal, amiket új korukban a tesztek alapján feltételeztek. Az ennél idősebb
gumiabroncs anyagában már megváltozik, elöregszik, felkeményedik, megszűnik a
tapadása, így veszélyessé válik.
Futófelület kopottsága: A bordák között a legtöbb gyártó elhelyez egy keresztirányú
gumisávot jelzésképpen. Ha annak a magasságáig lekopnak a bordák, az abroncs
többé nem látja el a funkcióját, használhatatlanná válik.
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, Budai út 175.

Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szerelmi élete sokat javult mostanában, és még
mindig nem értek a végére. Tovább kell dolgozniuk
a kommunikáción és azon, hogy jobban megértsék
egymást, ne csak a saját akaratukat próbálják meg
érvényesíteni.

Nehéz és problémás napok következnek, ezért
legyen türelmes önmagával és másokkal szemben is,
különben könnyen viták kereszttüzében találhatja
magát. Emellett célszerű volna a régóta húzódó
ügyeit is lezárni, és addig nem kezdeni új dolgokba.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Vegye észre, hogy azért mennek nehezen a dolgai,
azért nem halad előre, mert sokat hibázik. Ezért a
legjobb lenne, ha a héten semmi komoly dologba
nem próbálna meg belefogni. Legyen türelmes,
hamarosan helyreáll a rend!

9

Azok, akik eddig anyagi gondokkal küzdöttek,
végre fellélegezhetnek, ugyanis érezhetően elkezdtek
egyenesbe jönni. Még az is lehet, hogy segítségre leltek
vagy legalábbis lelni fognak: egy támogató rokon vagy
ismerős lesz az, aki kihúzza őket a pácból.

FehérVár
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Programajánló

2017. október 26.

Esküvői nyílt nap és halloween

A Barátság mozi műsora

Programok október 27-től november 5-ig

Testről és lélekről
Október 27. 18 óra
Magyar játékfilm.

László-Takács Krisztina

Teljesen idegenek
Október 27. 20 óra
Olasz vígjáték.
A mogyoró-meló 2.
Október 28. 16 óra
Magyarul beszélő kanadai-amerikai-dél-koreai családi animációs film.
Borg/McEnroe
Október 28. 18 óra
Svéd-dán-finn dráma.
Csábítás
Október 28. 20 óra
Feliratos amerikai dráma.
Aurora Borealis – Északi fény
Október 30. 18 óra
Mészáros Márta filmje
A boldogság titka
Október 30. 20 óra

Október 27.
Báb- és cirkuszelőadás az Aba-Novák Vilmos-kiállítás keretében
Csók István Képtár
Program:
17 óra: MárkusZínház: Vitéz László. Vásári bábjáték mindenkinek.
17.45: Álomcirkusz–cirkuszálom. Mozgásos fantáziajáték Kamarás
Emesével.
18.30: Simorág TánCirkusz: Ördögmese.
ifiFESZT
18 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Az ifiFESZT keretében rendezik meg a középiskolai zenekarok versenyét,
mely az Arany Dobverő díjért zajlik.
Program:
18 óra: Középiskolai zenekarok versenye
Közben: Felméri Péter stand-up műsora
20 óra: Lóci játszik
21 óra: DJ Embryo
Mesekuckó-meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta japán meséket mond.
Stabbed, Vendetta Inc., Dollar Street Gents
19 óra, Nyolcas Műhely
Filmünnep: Aurora Borealis – Északi Fény
18 óra, Cinema City Alba Plaza
A filmet követő beszélgetés vendége: Tóth Ildikó.

Érdeklődni:

Szörnyen boldog család
November 4. 16 óra
Német animációs film.

Esküvői nyílt nap
10 óra, Hiemer-ház
A nyílt napon színes programokkal és tombolával várják az érdeklődőket.
Vízipók, csodapók
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kalandos mese-musical a természet szeretetéről, az igaz barátságról.

NADENe-koncert
20 óra, Ikon Club

egy üzem irodái
és higiéniai helységeinek
takarítására, állandó
délután, napi 4 óra.

Testről és lélekről
November 3. 18 óra
Magyar játékfilm

Mire jó a gomb, a fonal?
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Ingyenes kézműves foglalkozás.

Experidance: Nostradamus – világok vándora
19 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Igazi örömjáték, mely az ExperiDance-repertoár leglátványosabb
koreográfiáit csavarja meg úgy, hogy a darab egy nagy időutazássá válik
országokon és korokon át.

Takarító kollégát keresünk

Csábítás
November 2. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.

Október 28.
Szalagszövés szádfával, mintázási lehetőségek
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Regionális szakmai napok a Fehérvári Kézművesek Egyesülete
szervezésében. A regisztrációs lapot a fehervarikezmuvesek.hu oldalon
lehet letölteni.

Linkin Park tribute este
19 óra, Nyolcas Műhely

Szellemes történetek halloweenre készülve
19 óra, találkozó a Tourinform iroda előtt

Teljesen idegenek
Október 31. 18 óra

Kik voltak a boszorkányok? Mit jelképez a macska és a seprű? Kik
voltak a Hiemer-ház elfeledett lakói? Többek között ezekre a kérdésekre
kaphatnak választ az érdeklődők.

Tel.: +36 30 98 95 307

Basshall halloween
21 óra, Petőfi Kultúrtanszék
November 2.
Gyerek kézműves foglalkozás
14 óra, Koronás Park
Végre (megint) értjük egymást!
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Párkapcsolati kommunikáció és konfliktuskezelés – Pál Feri és Orvos-Tóth
Noémi estje.
November 3.
Paraba swingklub
18 óra. Paraba
Öbölből vödörbe – színházi előadás
19 óra, Köfém Művelődési Ház
Supernem weekend
21.30, Petőfi Kultúrtanszék
November 4.
Országos rajzfilmünnep
14 óra, Barátság mozi
A rajzfilmünnep keretében november 4-én, szombaton 14 órától a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Filmfesztivál gyerekeknek szánt
animációs filmjeiből vetítenek egy csokrot.
14. Fehérvászon függetlenfilm-fesztivál
15 óra, A Szabadművelődés Háza
Boribon cicája
17 óra, Civilközpont
A Nefelejcs Bábszínház előadása.

Magashegyi Underground
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Mindenszentekre koszorúk, mécsesek,
krizantémok és egyéb kegyeleti készítmények.

Október 29.
Ákom-bákom Bábcsoport: Péter és a farkas
11 óra, Igéző
Zenés bábelőadás Prokofjev szimfonikus meséje alapján.

Október 28-án,
szombaton 8-17-ig
október 29-én, vasárnap
9-15-ig nyitva tartunk!

Október 30.
Gyerek kézműves foglalkozás
14 óra, Koronás Park
Könyvbemutató – Czigány Ildikó: A kék madár álma
18 óra, Királykút Emlékház

Székesfehérvár,
Malom u. 34.
Telefon: 22/313-592

Október 31.
Gyerek kézműves foglalkozás
14 óra, Koronás Park

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

Aurora Borealis – Északi fény
November 4. 18 óra
Mészáros Márta filmje

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

A Fehérvár Televízió műsora október 28-tól november 3-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

2017. 10. 28. SZOMBAT

2017. 10. 29. VASárnAp

2017. 10. 30. Hétfő

2017. 10. 31. Kedd

2017. 11. 1. SZerdA

2017. 11. 2. CSüTörTöK

2017. 11. 3. pénTeK

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
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vajda
Jenőné Németh Terézia
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szalai Nikolett
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Molnár Attila
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Attila
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:35 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Ampli
Ferenc és Gáll Attila
15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 Budaörs – Alba Fehérvár
KC női kézilabda
bajnoki mérkőzés
közvetítése felvételről
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Krisztik Csaba
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár magazin
19:50 Alba Fehérvár – Szolnoki
Olaj kosárlabda
bajnoki mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Tudományos Esték
sorozat 6. rész – Dr. Redő
Ferenc: Salla, a római
kori regionális központ
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Krisztik Csaba
10:45 Fehérvári beszélgetések
Extra – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Schéda Mária
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vajda
Jenőné Németh Terézia
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szalai Nikolett
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Molnár Attila
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Fehérvári Titánok –
DVTK Jegesmedvék
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
17:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bocsi Andrea
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Újpest – Videoton
labdarúgó bajnoki mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 A határon túli irodalom napjai
22:20 A hét hírei – ismétlés
22:40 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: Vakler
Lajos. Vendég:
Bocsi Andrea
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 4. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 A teremtés – oratórium
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 4. rész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó Zsuzsa
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso kedd – Seusorejtélyek nyomában 7. rész
21:40 Fehérvári Titánok – Brassó
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
23:20 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
00:00 Képes hírek

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
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó Zsuzsa
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy Péter
18:30 Sipos Gyula – utolsó
beszélgetés
19:00 Hírek
19:05 A DOKTOR 8. rész – az
ORMOS Intézet magyar
gyártású televíziós
magazinműsora
19:35 Kunszentmártontól
Budaörsig – Szabó
Gyula-portré
20:45 Az eperfa alatt
21:20 Lélek született –
Egy erdélyi magyar
alapítvány története
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
11:10 Megújult a Szent
István-bazilika
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek 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: Nagy Péter
17:00 Századnyi élet –
Kovács Jenő
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vajda
Jenőné Németh Terézia
18:30 A DOKTOR 8. rész
– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Alba Fehérvár – Cmoki
Minszk kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Bajnokok városa – 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: Vajda
Jenőné Németh Terézia
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Krepsz
Gyöngyi és Berey Attila
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Köztér, Turisztikai
magazin és Hirek
20:35 Géniuszok kézfogója – ism.
21:50 Tudományos Esték sorozat
7. rész – Béres Katalin:
Festetics Mária udvarhölgy
kalandos élete Erzsébet
királyné udvarában
22:15 Híradó és Köztér – ismétlés
23:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 2. 20:15 Alba Fehérvár – Cmoki Minszk kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
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László-Takács Krisztina
Szent László volt az, aki szentté avattatta első
királyunkat, így Fehérváron a lovagkirály
tisztelete gránit szilárdságú. Szent Lászlóról
azonban nem lehet Szent István nélkül beszélni
– ez derült ki azon a belvárosi sétán, amit az
Egyházmegyei Múzeum szervezett a Katolikus
Kultúra Napjai keretében.

A fenti szabályt egy kivétel erősíti:
a Prohászka-liget közepén lévő
Szent Lászlóról mintázott mellszobor. Bory Jenő tanítványának,
Schwalm Lászlónak 1995-ben felállított alkotásától indult a kultúrtörténeti séta.

„A Szent Jobb-legenda szintén Szent
Lászlóhoz kötődik, ennek állít emléket
a Szent István szarkofágjának bal oldalán elhelyezkedő Aba Novák-freskó is.
Érdekesség, hogy a legújabb kutatások
szerint a freskón ábrázolt püspök arcát
a festő saját magáról mintázta.” – tudtuk meg Smohay Andrástól.
Az Egyházmegyei Múzeum igazgatója a sétán bemutatta a Szent
Imre születési helyére épített Szent
Imre-templom főoltárát, mely két
szent királyunkat, Istvánt és Lászlót is ábrázolja. E két király alakja
ugyanígy megjelenik a székesegyház homlokzatán is Szent Imre
társaságában.

Kép: Németh-Nagy Róbert

Szent Lászlóról Szent István városában A legjobb amatőr színjátszók Fehérváron

A rangos szakmai grémium döntése alapján az idén a Pesthidegkúti Waldorf Iskola Szlovák
frakciója nyerte el a Paál István Amatőr Színjátszó-találkozó fődíját. A pesthidegkútiak Hubay
Miklós Jánosik à la Vivaldi című drámáját adták elő Kiss Péter rendezésében.
V.L.

Felsőváros hőseinek állítottak emléket

Fotó: Kiss László

A Nemzeti Emlékhely Aba Novák-freskója nemcsak esztétikai élmény, hanem szimbolikájában,
mondanivalójában is izgalmas

Fotó: Kiss László

A felsővárosi templom előtti Szent
Sebestyén téren avatták fel Nagy
Edit szobrászművész Felsőváros
II. világháborús civil áldozatainak
emlékére készített alkotását. Az
emlékművet Székesfehérvár önkormányzatának kezdeményezésére, a
Honvédelmi Minisztérium valamint
a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség összefogásával állították.

Pontosítás
Október 12-i lapszámunk 26. oldalán A lokálpatriotizmust szeretnék erősíteni címmel megjelent cikkünk
az Alba Regia Camp Alapítvány kuratóriumi elnöke helyreigazítási kérelme szerint tévesen cserkészprogramként említette az általuk szervezett városismereti programot. A cserkészprogram szó ugyan nem szerepelt a cikkben, és cserkészek is részt vettek az eseményen és szervezői voltak annak, mégsem szeretnénk
félreértést, ezért az alapítvány kifejezett kérésére nyomatékosítjuk: a program nem volt cserkészprogram...

A Vörösmarty Rádió műsora október 28-tól november 3-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 10. 28. szOMBat

2017. 10. 29. Vasárnap

2017. 10. 30. Hétfő

2017. 10. 31. Kedd

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna. Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
08.40 Testünk és lelkünk
karbantartása. Vendég:
Garai Orsolya
09.10 Szín-és stílustanácsadás
– Hogyan öltözködjünk
jól? Vendég: Szakter Éva
10.10 Vegán őszi ételek,
konyhai praktikák.
Vendég: Pozsonyi Zsuzsi
11.10 Amire érdemes
odafigyelni az
esküvőszervezésnél.
Vendég: SebőkPálfi Katalin
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 Filmkocka
18.10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
20.10 Koktél – színes
beszélgetések.
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Bóna Éva
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen - életmód
magazin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11:10 Fejér Megye vadász
történelme – 2. rész.
Vendég: Szabó Imre
12.10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
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

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,
ahallgatók 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: Ficsóri Erika
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
16:10 Műsorvezető:
Cseke András
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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: Heiter
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Aktualitások
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
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

2017. 11. 1. szerda
00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Palkó Zsuzsanna
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Székesfehérvári
temetők. Vendég:
Vadász-Király Edit
12.10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13.10 Műsorvezető:
SchédaZoltán
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. 11. 2. CsütörtöK

2017. 11. 3. pénteK

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
08.10 Sport
09.10 Jogról konyhanyelven
09.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég
11.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika
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:
Németh Gábor
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Kertész magazin
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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
08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey
Tímea és Fischer Imre
pszichológusok
11.10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11.10 Délelőtti körkép
12.00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Mozogjon mindenki!
15.10 Utazási magazinműsor
16.00 Műsorvezető:
Cseke András
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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: Heiter
Dávid Tamás

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

Feszített tempóban
Besűrűsödött a Fehérvári Titánok programja
október végére. Kóger István legénységének az
Erste Liga mellett a Magyar Kupában is helyt
kell állnia.

ros, vasárnap pedig az UTE várt a
fiatalokra, immáron az Erste Liga
keretein belül.
A zöld-fehérek ellen büntetők után,
míg a lilák ellen rendes játékidőben
maradt alul a fehérvári gárda.
„A MAC ellen sajnos alárendelt szerepet játszottunk, leginkább a hazaiak
akarata érvényesült. A Fradit elkaphattuk volna, az egy bosszantó vereség
volt. Az Újpest ellen fegyelmezettebb
játékkal szorosabb eredményt érhettünk
volna el!” – összegzett Kóger István.
Ezen a héten szerdán a Fradi otthonában egy fordulatos kupameccsen
7-5-re kaptak ki a Titánok, így vereséggel hangoltak a pénteki, DVTK
elleni hazai találkozóra.

Kaiser Tamás
A pestszentimrei Sportkastély adott otthont az
Utánpótlás Magyar Bajnokságnak. A Fehérvár
Karateakadémia versenyzői két rendszerben
álltak rajthoz, a fiatalabbak a testvédős, a
tapasztaltabbak a testvédő nélküli küzdelmet
választották.

A testvédős pontrendszerű küzdelemben kiemelkedő teljesítményt
nyújtott Bőke Eszter és Kosik Kristóf, akik gyermek II. kategóriában
az ezüstéremig jutottak.
A testvédő nélküli full kontakt
küzdelemben ezen a versenyen
debütált Kántor Viktória, akinek
a belépője olyan jól sikerült, hogy
gyermek II női +45kg-ban meg is
nyerte a versenyt.

Szintén a dobogó legfelső fokán
végzett Farkas Ágnes. Az apró
zámolyi lánytól már megszokhattuk a jó szereplést, de most
a „nagyok” között, -60 kg-ban
indult. Az aranyéremtől azonban
– tőle megszokott módon – a nála
nyolc-kilenc kilóval nehezebb
ellenfelek által sem hagyta magát
megfosztani.
Bajnoki győzelemmel is felérő
ezüstérmet szerzett Nagy Natália.
A versenyről versenyre egyre jobb
teljesítményt nyújtó ifjú hölgy szoros, jó tempójú, két hosszabbításos
mérkőzést vívott az ifi női +60 kg
döntőjében a súlycsoport favoritjának számító jászberényi ellenfelével, és csak bírói döntéssel maradt
alul a végelszámoláskor.

Fotó: Soós Attila

Kilenc mérkőzés tizennyolc nap
alatt. Ennyit kell megvívnia október végén és november elején
a Fehérvári Titánok csapatának.
Az erőltetett menet már múlt hét
szerdán kezdetét vette a MAC
Budapest otthonában. A Magyar
Kupa selejtezőjében 3-0-s vereséget
szenvedett Kóger István együttese, de a sebek nyalogatására nem
maradt idő, pénteken a Ferencvá-

Karatés érmek a fővárosból

Fotó: Fehérvár Karateakadémia

Tóth Dániel
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A Fradi ellen csak büntetőkkel maradt alul a „kis Volán”

Szűcs Ferenc is jól küzdött, bronzérem lett a jutalma

Befutott a fehérvári staféta
Németh Krisztián
A Párizs és Fehérvár közötti több mint ezerhatszáz kilométeres táv leküzdése után szombaton
délben befutott a célba a Teleki Blanka-emlékfutás csapata, melyet nagy tömeg fogadott.

Fotó: Kiss László

A narancsszínű pólóban tündöklő
futók mögött akkor már hét nehéz,
küzdelmes nap állt. Persze sok
energiát kaptak a tanárok és a
diákok az utolsó kilométereken a
fehérváriaktól, akik részben csatlakoztak a „célegyenesben”, részben
pedig az út széléről biztatták a
Teleki Blanka halálának 155. évfordulójára emlékező stafétát.

Tavaly a fehérvári iskola névadójának erdélyi szülőházától, idén pedig
párizsi sírjától indult a váltófutás,
ami éjjel-nappal tartott. A huszonnégy futó mindegyike napi tíz kilométert tett meg, vagyis minden nap
kétszáznegyven kilométert haladt
a staféta. Németországba Freiburg
közelében léptek be, ahol a dunai
kerékpárúton vezetett az útjuk, a
többi között Regensburgot, Passaut,
Linzet, majd Bécset érintve érkeztek
Magyarországra, az iskola udvarára.
A négy országon át vezető 1640
kilométeres távot a tanárokból és
diákokból álló huszonhat futó és
tizennégy kísérő tette meg.

Célegyenesben a telekis futók, akik Südy Péter vezetésével érkeztek Párizsból Fehérvárra

közéleti hetilap
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Nem éppen ünnepi időszak

Somos Zoltán

A tizenkét pont forradalmi tett, de
az a forradalom márciusban volt.
Most októbert írunk, és egy másik
forradalom előestéjén a fehérvári
kosarasok nem éppen ünnepi tizenkét ponttal jelentkeztek… Összesen
ennyit tudtak dobni Pécsen az első
félidőben, ami még egy serdülő
csapattól is kevés lenne, hát még
a felnőtt magyar bajnoktól. Az Alba
végül 76-47-re kapott ki az általában
tisztes középcsapatnak számító
PVSK-tól, ráadásul ebben a szezonban ez már a második súlyos idegenbeli vereség volt. A sérültek miatt is
nehéz a helyzet, de a pécsi mélyrepülés nem magyarázható csak ennyivel. Úgy tűnik, az új légiósok közül
többen nem ütik meg azt a szintet,
ami Fehérváron mindig elvárt a
külföldiekkel szemben, egyszerűen
nincs, aki húzza a szekeret. Ez pedig
előrevetíti, hogy változásokra van
szükség. Ezzel kapcsolatban kerestük Simon Balázs ügyvezetőt, aki
elmondta, természetesen a vezetőség
sem elégedett, de nem kapkodnak:

Fotó: Simon Erika

Méretes zakó Pécsen, újabb hazai vereség az
Európa-kupában: komoly gödörben van a bajnoki
címvédő fehérvári kosárcsapat. Vélhetően lesz
játékoscsere a keretben, kérdés, mikor, és
elindul-e felfelé az Alba.

Ez milyen sportág? Nem volt éppen eget verő a színvonal az Alba-Charleroi meccsen.

„Már megtettünk pár elengedhetetlen
lépést, de nyugodtan, megfontoltan kell
döntenünk. A játékosok kiválasztásánál,
akárcsak az előző szezonban, maradéktalanul megbízunk vezetőedzőnkben.
Lesznek változások, melyek reményeink
szerint szemmel látható, pozitív eredménnyel járnak. Beszéltünk a csapattal,
és természetesen a szurkolók is értesülni
fognak a fejleményekről.”
Hogy tényleg nem elég a jelenlegi
potenciál, azt az Európa-kupában a
Charleroi elleni mérkőzés is megmutatta. Az Alba az első negyedben
még tudott vezetni, de a belgák foko-

zatosan átvették a kezdeményezést,
és a meccs nagy részében a Fehérvár
csak futott az eredmény után. Pedig
az ellenfél sem játszott magas szín-
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vonalú kosárlabdát, egyszerűen csak
kicsivel jobban dobott, és kihasznált
néhány olyan helyzetet, amelyben a
fehérvári védekezés rossz volt. Eközben az Albának olykor a helyzetek
kialakítása is nehézséget okozott.
Kasey Hill volt az egyetlen légiós,
aki érdemben hozzá tudott tenni
a meglehetősen szerény fehérvári
pontterméshez, de vele együtt is
csak hatvanig jutott a hazai pályán
mindössze harminchét százalékos
hatékonysággal célzó Alba. Ez
pedig kevés volt, a Charleroi a hajrában is őrizte, sőt kicsit növelte
előnyét, és végül 72-60-ra győzött
a mély gödörben lévő fehérváriak
ellen.
A csoportból való továbbjutás
mostantól alighanem illúzió, és a bajnokságban sem lesz könnyű dolga az
Albának, mert pénteken a hibátlan
mérleggel listavezető Szolnoki Olaj
érkezik a Gáz utcai sportcsarnokba.

Elhunyt Feketéné Thuróczy Nóra
Október 24-én, kedden hetvenkét éves korában elhunyt Feketéné Thuróczy Nóra, a
fehérvári és a magyar kosárlabdasport kimagasló alakja, 183-szoros válogatott kosárlabdázó. Tizenkilenc évesen az 1964-es budapesti Európa-bajnokságon negyedik helyet szerzett, a neve szerepel a magyar kosárlabdázás aranytablóján, amely az elmúlt
évtizedek legjobbjait válogatta össze. 2001-ben sportcsillagok falára is felkerült.
A város önkormányzata 2004-ben Székesfehérvárért díjjal, 2015-ben, hetvenedik születésnapján pedig Polgármesteri Elismerő Emlékéremmel fejezte ki nagyrabecsülését.

Hozták a kötelezőt
Németh Krisztián
Az NB I-ben a Puskás Akadémiát kettő, a
Magyar Kupában a Dabast négy góllal verte a
Videoton, mely a fővárosban az Újpest ellen
folytathatja sorozatát.

Simán jutott a legjobb harminckettő közé a Videoton a Magyar
Kupában. Gyakorlatilag az első
félidőben eldöntötte a továbbjutás
kérdését Marko Nikolics együttese
a harmadosztályú csapat otthonában.

Danko Lazovics igazán elemében
volt: a délszláv támadó három gólpasszt osztott ki, de az utolsó, büntetőből elért találathoz is köze volt,
mivel ő harcolta ki a tizenegyest.
Scsepovics és Tímár is betalált, a
nyáron Felcsútról érkező Szabó
Bence pedig Mohács után Dabason
is duplázott. Sima 4-0 lett a vége.
A hétvégén korántsem volt ilyen
egyszerű a Puskás Akadémia
elleni menet, amit nyugodtan illethetünk az extra jelzővel, hiszen
a fővárosban az MTK stadionja

adott otthont a Fejér megyeiek
derbijének.
Pest megér egy estet – hirdeti a dal.
A refrén a Hidegkúti stadionban
ismét bizonyítást nyert, igaz, a kora
délutáni Vidi felejthető produkciót
nyújtott az alkalmi albérletben.
De mire besötétedett, a csapatkapitány Juhász Roland fejes- és
Ezekiel Henty klasszis góljával
kivilágosodhatott a Vidi-szurkolók tekintete. Érdekesség, hogy
másnap az NB III-ban szereplő Vidi
II a Hidegkúti stadion tőszomszédságában játszott a BKV Előrével –
sajnos kevés sikerrel.

Az NB I-ben a Videoton az ellen az
Újpest ellen folytatja, amely szombaton három villamosmegállóval
odébb elbukta a Ferencváros elleni
derbit.
A lila-fehérek ellen júliusban a
szezon legnagyobb feltámadását
produkálták a fehérváriak, Scsepovics a nyolcvanhatodik percben szépített, Hadzics pedig két
minutummal később egyenlített
Felcsúton. Az újabb kötelező kör
teljesítése azért fontos a kilencedik helyezett otthonában, mert a
Ferencváros továbbra is két pont
hátrányban tapad a Vidire.

A Vidi (képünkön) nem fürdött be a Magyar Kupában, ellentétben a Ferencvárossal: a Fradit a
másodosztályú Kisvárda búcsúztatta

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: vidi.hu

A MÁV Előre jubileuma

Negyven évvel ezelőtt jutott fel és mutatkozott be az első osztályban a MÁV Előre labdarúgócsapata. A jubileum alkalmával emléktáblát avattak a Takarodó úti sporttelepen, az együttes hajdani
otthonában. Az eseményen több egykori játékos is ott volt, képünkön balról: Hartyáni Gábor,
Meggyes László, Úr Tibor, Tóth Lajos, Szabó Gyula, Fülöp Ferenc, Cs. Horváth Tibor és Burka Imre.
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