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Választókerületi programok
Ráchegy, Köfém-lakótelep,
Búrtelep, Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
Az önkormányzati képviselő november
6-án, hétfőn 15 és 18 óra között Olaszi
László körzeti megbízottal tart fogadóórát az Erzsébet út 12. szám alatti
képviselői irodában.
November 7-én, kedden 17 és 19 óra között Lakatos Gábor körzeti megbízottal
a Köfém lakótelep 1. szám alatt várja a
lakosságot Dienesné Fluck Györgyi.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

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

A székely autonómia napja

Pályázhatnak
a jó tanulók

Vakler Lajos

A város ösztöndíjjal segíti azokat a jól tanuló helyi
fiatalokat, akik szociális helyzetük okán rászorulnak
a támogatásra. November 15-ig lehet pályázni a
Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíjra.

A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány kuratóriuma ismét
meghirdeti ösztöndíjpályázatát a jó
tanulmányi eredményt elért székesfehérvári fiataloknak, akik szociális
helyzetük miatt rászorulnak a támogatásra. A pályázat benyújtásához
adatlapot kell kitölteni, és az abban
felsorolt mellékleteket csatolni. Csak a
hiánytalanul leadott és aláírt pályázatok érvényesek. A rászorultságról
nyilatkozni szükséges, a tanulmányi
eredményt az iskola igazolja. Az igényléshez a következő tanulmányi átlagot
írták elő: 7-8. évfolyamon 4,8; 9-13.
évfolyamon 4,5; a felsőoktatásban 4,2.
A pályázatokat november 15-ig lehet
benyújtani a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján, vagy postán
elküldeni a Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
címre. A borítékon minden esetben
szerepelnie kell a „Tóth-ösztöndíj”
megnevezésnek. Adatlapokat lehet
kérni az iskolákban és a hivatal ügyfélszolgálati irodáján, de le is tölthetők a
www.szekesfehervar.hu oldalról.
A pályázat eredményéről a közalapítvány december 15-ig értesíti az
iskolákat.
Forrás: ÖKK

Erőfejlesztő eszközök a Tóvárosiban
Szűcs-Molnár Diána
Erő- és fitneszparkot avattak a Tóvárosi Iskola
hátsó udvarán. Az eszközök szeptemberben kerültek az intézmény tulajdonába a Magyar Olimpiai
Bizottság támogatásával, több mint hétszázezer
forint értékben.

2013, a „székelyek nagy
menetelése” óta október
utolsó vasárnapja a székely
autonómia napja. A Székely
Nemzeti Tanács felhívására
esztendőről esztendőre
Erdélyben és hazánkban is
őrtüzek, lármafák, fáklyák,
gyertyák jelzik, hogy a
székelyek élni kívánnak
a nemzeti önrendelkezés
jogával.

Székesfehérváron
a város székelykapujánál rendezett
találkozón a MÁÉRT
Szórvány Szakbizottság, a Fejér Szövetség és a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági
Mozgalom aktivistái
tettek hitet a székely
autonómia mellett.
A résztvevők a
maroshegyi találkozót követően a
Szabadművelődés
Házában ünnepi
műsort hallgathattak
meg, melyben az
ősi székely népballadák mellett Wass
Albert gondolataival
köszöntötték székely
testvéreiket.
A székelyek autonómiatörekvéseiért Fehérváron is kiállnak

Fejlesztések Feketehegyen és Szárazréten

né, az iskola igazgatója mondja, az
eszközöket főleg a testnevelésórán
használják majd a sporttagozatos gyerekek a testnevelő tanárok
felügyelete alatt. Mészáros Attila, a
városrész önkormányzati képviselője
lapunknak elmondta: fontos, hogy
egy sporttagozatos intézményben a
gyerekeknek rengeteg lehetőségük legyen a sportolásra. Az önkormányzat
a terület rendezéséhez tuják ültetésével és földmunkával járult hozzá.

Wéhli Regős Dóra
Csaknem háromszázmillió forintos fejlesztés
valósult meg a közelmúltban Feketehegy-Szárazréten. Önkormányzati támogatással utak,
járdák újultak meg, megszépült az orvosi
rendelő, és már épül a közösségi kiszolgálóközpont is.

A Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központban a fedett színpad és a
gasztroudvar kialakítása után bővítették a parkolókat, és már épül az
úgynevezett kiszolgálóépület.
A városrész egyik fő közlekedési
útvonala is megújult. A Kőrösi utca
és a Farkasvermi út egy szakaszán
akadálymentesítették a járdát,

felújították a burkolatot, javították
a vízelvezetést.
A körzet fontos beruházása volt a
Farkasvermi úti háziorvosi rendelő, amit a Kégl György Városi
Egészségügyi Program keretében
újítottak fel. A közel tizenkétmillió forintos beruházás fedezetét a
Közgyűlés a Humán Szolgáltató
Intézet 2017. évi költségvetésében
biztosította.
A bejáráson a körzet önkormányzati képviselője a tervekről is
beszélt. Szigli István elmondta: a
következő hónapokban szeretnék
folytatni az útépítési programot,
de napirenden van a szabadidőközpont építése is.

Fotó: Simon Erika

Nagy volt a nyüzsgés pénteken délelőtt az iskola udvarán, ugyanis az új
erőfejlesztő gépeket próbálhatták ki
a gyerekek. Mint azt Schnee Zoltán-
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Az eszközöket már birtokba vették a gyerekek

November másodikán állították forgalomba a 40-es és
41-es jelzésű buszokat, melyek segítségével az azonos
útvonalon, de ellentétes menetirányban közlekedő
körjáratokkal Maroshegyről is közvetlenül elérhető lesz
a kórház, a vasútállomás és a buszpályaudvar..

A székesfehérvári buszközlekedés
teljes reformja előre láthatóan 2020-21

táján várható, a tervek szerint ekkorra
készül el a vasútállomás mellett az
intermodális csomópont. Az új buszjáratok célja elsősorban a kórházhoz,
a vasútállomáshoz és a buszpályaudvarhoz való gyorsabb, egyszerűbb
eljutás segítése. Az új buszok munkanapokon közlekednek.

Fotó: Simon Erika

Új buszjáratok Maroshegyről

A közösségi központban kap helyet a kisgyermekek kézműves műhelye és a kiállítótér is
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Itt a teljes Seuso-kollekció!
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Látrányi Viktória

Magyarország egyik legértékesebb
műkincsegyüttese a Seuso-lelet.
Titkok, rejtélyek sora övezi mind a
mai napig a késő római császárkor
egyik legjelentősebb ezüstkincsét.
A tizennégy nagyméretű ezüstedény
össztömege hatvannyolc és fél kilogramm.
„A Seuso-kincs Európában a legjelentősebb római leletegyüttesek közé
tartozik. Olyannyira a legjelentősebbek
közé, hogy a súlyát és az értékét tekintve az első háromban szerepel, míg
a művészeti értékét tekintve vetekedik
bármelyikkel, igényessége, díszítése
önmagáért beszél. Ez a kiállítás azért
is fontos az egész ország számára,
mert azt mutatja be honfitársainknak,
milyen páratlan értékekkel rendelkezik
az ország.” – fogalmazott Varga Bendek, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója.

Fotók: Kiss László

Vasárnap délelőtt megnyílt a ma ismert
teljes Seuso-kincset bemutató tárlat a Szent
István Király Múzeumban, ez a magyarországi
vándorkiállítás első vidéki állomása. A Magyar
Nemzeti Múzeum szervezésében indult országos
körútra a páratlan lelet. Székesfehérváron
három hétig lesz megtekinthető a kiállítás,
majd további öt városban ismerhetik meg a
felbecsülhetetlen értékű kincset.

Az ezüstműves remekművek saját korukban összesen 2040 solidust érhetettek. S hogy ez mit is jelentett akkoriban? A 4. században egyetlen
solidusból 350 liter búzát vagy 109 liter bort lehetett vásárolni.

de Szabadbattyán határában található
Seuso feltételezett palotája is, amit
most egy kamarakiállítás mutat be. A
vándorkiállítás hat helyszínén a különleges értékű kincslelet mellett minden
településen megismerhetünk egy-egy

Seuso kedd újratöltve!

Ez az úgynevezett Seuso-tál. Átmérője mintegy hetven centiméter, súlya megközelíti a kilenc
kilogrammot. Itt olvasható a Pelso szó is, ami a Balaton latin neve. Ezen a tálon szerepel a
készlet tulajdonosának, Seusónak a neve.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében indult országos körútra a
páratlan lelet. Elsőként Székesfehérváron nyílt meg a kiállítás. A megnyitón Vargha Tamás, a Honvédelmi
Minisztérium miniszterhelyettese,
a város országgyűlési képviselője
köszöntötte a látogatókat: „Sokan
vallják magukénak a Seuso-kincset,
de Magyarország sohasem mondott
le arról, hogy ez magyar tulajdon.
Magyarországon találták meg, és aztán
2014-ben a magyar kormánynak volt
ereje, kitartása, elkötelezettsége, hogy a
kincset visszaszerezze.”
Már a megnyitó napján is rengetegen
érkeztek, hogy lássák a Seuso-kincset. Három hétig – november 19-ig
– lesz erre lehetőség Székesfehérvá-

További képek a kiállításról a Fehérvár
magazin Facebook-oldalán találhatók!

ron. „Közös az örömünk, hogy hazatértek és visszatértek a Seuso-kincsek.
Visszatértek, hiszen három évvel ezelőtt
a korábban hazaérkezett kincseket több
mint harmincötezren látták a Szent
István Király Múzeumban Székesfehérváron.” – fogalmazott Cser-Palkovics
András polgármester.
A Szent István Király Múzeum meghosszabbított nyitvatartással készül
erre az időszakra. Kulcsár Mihály
igazgató elmondta, hogy reggel nyolc
és este tíz óra között fogadják a látogatókat, emellett pedig folyamatosan
tartanak szak- illetve tárlatvezetéseket. Az iskolások múzeumpedagógiai
foglalkozásokon vehetnek részt, és
újraindul a Seuso kedd ismeretterjesztő előadássorozat is.
A térséghez ezer szállal kötődik a
legendás kincs, hiszen az 1970-es években ezen a környéken találták meg,

November hetedikén újraindul a Szent
István Király Múzeum és a Fehérvár
Televízió ismeretterjesztő előadássorozata. A rendezvény 17 órakor kezdődik, a nyitó előadásnak a Városháza
Díszterme ad otthont, vendégünk lesz
Dézsy Zoltán filmrendező, de korabeli
tanúk, szakértők is a segítségünkre
lesznek majd, hogy újra nyomába
eredjünk a rejtélyeknek. A program
nyilvános televíziós felvétel, szeretettel invitálunk mindenkit!

kiállított anyagot. Fehérváron a már
említett szabadbattyáni épület, Seuso
feltételezett lakhelye kerül bemutatásra. Az 1993-ban részlegesen feltárt
római kori villa pompás termeivel és
falfestményeivel császári fogadásra is
alkalmas volt. Székesfehérvár után
Zalaegerszeg, Kaposvár, Kecskemét,
Miskolc és Nyíregyháza múzeumaiban
lesz látható a Seuso-kincs.
Kiss László panorámafelvétele a
kiállításról itt tekinthető meg:

Lépj be és nézz körbe: Seuso újra hazatért! Lapunk fotósa, Kiss László jóvoltából elkészült a
Seuso-kiállítás gömbpanorámája, mely itt tekinthető meg: http://360szekesfehervar.hu/
pano/seusokincs.html
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Látrányi Viktória
Elindul az Esti vers – péntek esténként
hét óra előtt tíz perccel a Fehérvár Televízióban! A vers mindenkihez szól, szeretnénk, ha elengednék magukat, éreznék és
átélnék a versek nyújtotta feledhetetlen
pillanatokat! A műsor a Vörösmarty
Színház és a Fehérvár Televízió együttműködésében valósul meg.

A vers a lélek, az elme és a szavak virága. Olyan tartalmat és
erőt ad az embernek, ami biztos
támaszt jelent. Évekkel ezelőtt
természetes volt, ha felcsendült
a hárfa ismerős hangja, ilyenkor az ember tudta: hamarosan
a világirodalom egy kiemelkedő
versét hallhatja az országos
közszolgálati csatornán. Néhány percre megállt ilyenkor az
idő.
Ezzel a bűvölettel, a versek adta
örömmel, a befogadás élményével szeretné most megajándékozni a Vörösmarty Színház és
a Fehérvár Televízió a nézőket.
„Örömmel tölt el az a gondolat,
hogy mostantól Magyarországon
lesz egy város, ahol esténként – ha
az ember a tévé elé ül, hogy megtudja, mi fontos dolog történt a
városában – elmondanak neki egy
verset. És ez azért jó, mert az ember újra felismeri, hogy a kultúra a
valósághoz tartozik. Nem horgolt
csipke a zsúrasztalon, hanem éle-

tet jelent, mint a mindennapi kenyerünk.” – fogalmazott a közös
produkció ötletgazdája, Szikora
János színházigazgató.
Nem volt kérdés, hogy az ötlet
mellé álljon a Fehérvár Médiacentrum: nagy örömmel
csatlakozott együttműködő
partnerként a színház kezdeményezéséhez.
„Kiemelt feladatunknak tartjuk
az értékőrzést, az értékteremtést.
Az Esti vers címet viselő program
mindezt jelzi. Egy olyan nívós
programmal jelentkezünk majd
hétről hétre, mely értékekkel
ajándékozza meg a közönséget.
Mindennek már hagyománya van,
hiszen tehetséggondozó programunk, a Fehérvári Versünnep is
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.” – emelte ki Hagymásy
András, a Fehérvár Médiacentrum ügyvezető igazgatója.
A műsorban olyan neves
előadók szavalnak, mint Derzsi
János, Kelemen István, Kozáry
Ferenc, Nagy Péter, Tóth Ildikó,
Varga Gabriella, Závodszky
Noémi. És a felsorolás közel
sem teljes!

Első ízben november harmadikán 18
óra 50 perckor várja önöket az Esti
vers, Derzsi Jánossal. A színművész
előadásában József Attila Áldalak búval,
vigalommal című versét láthatják,
hallhatják!

Arany Dobverő díjas a 21 gramm

Fotó: Kiss László

Elindul az Esti vers
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A vasváris és széchenyis diákokból álló Black Rooster, a Ciszterciből, Jákyból és Vasváriból érkező
Basemen és a vasváris-hermannos 21 gramm mutatkozott be az idei ifiFeszten. A saját dalokkal
fellépő 21 gramm (képünkön) vitte el a középiskolai zenekarok Arany Dobverő díját.

Hatvanéves a Gárdonyi
A Tilinkó zenekar és az Ikarus
Néptáncegyesület lépett
színpadra a Gárdonyi Géza
Művelődési Ház hatvanadik születésnapján. Iszkádi Erika, a művelődési ház igazgatója szerint
szerették volna összehozni mindazokat, akik a művelődési ház
bármely műhelyében, klubjában,
rendezvényén tevékenykedtek,
részt vettek az intézmény elmúlt
hatvan évében. Hozzátette: a ház
a mai napig él, sok más állandó
program mellett december végéig
megtekinthető a Gárdonyi 60
emlékkiállítás is, ami az elmúlt
hat évtized emlékeiből készült
válogatás.
Sz-M.D.

Fotó: Kiss László
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

THM

4,54

4,42

4,3

BANK1

BANK2

BANK3

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
Ahol az ajánlatok
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu

FehérVár

Egészség
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Itt az e-recept és a felhő
Látrányi Viktória
November elsejével lépett életbe az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESzT), melyhez minden közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak csatlakoznia kell. Itt
van az úgynevezett e-recept is, a hagyományos papíralapú
receptek elektronikus alternatívájaként.

ronikus alternatívájaként a felírástól kezdve
a tároláson át egészen a kiváltásig lehetővé
teszi majd a vény teljes elektronikus útját.
Magyar Tamás szakgyógyszerész lapunknak
elmondta, hogy a tesztelés és a tanulási
folyamat már hónapok óta zajlik, felkészültek arra, hogy november elsejétől élesben
üzemeljen a rendszer. Az e-recept – csakúgy,
mint jelenleg – kiváltható lesz a papír alapú
felírási igazolással. Viszont megnyílik a
lehetőség a TAJ-alapú kiváltásra is. Ebben az
esetben a kiváltásához személyazonosságunk
igazolása mellet a TAJ-kártyánk is szükséges,
vagy e-személyi igazolvány használatával
lehet kiváltani a vényeket. Kérdésünkre azt
is elmondta a szakgyógyszerész, hogy hozzátartozó továbbra is a megszokott módon, a
papíralapú felírási igazolással tudja kiváltani
mások gyógyszereit.

Kép: Megyeri Zoltán

Az EESzT rendszerében a kezelőorvosok és
háziorvosok számára lekérdezhetővé válnak
a beteg egészségügyi ellátásra vonatkozó
adatai és az ellátása folyamán keletkezett
betegdokumentumok, így például zárójelentések, ambuláns lapok, laborleletek, képi
diagnosztikai leletek, e-receptek, e-beutalók.
A patikákban csak az e-receptek adataihoz
férhetnek hozzá a gyógyszerészek és a
gyógyszertári szakasszisztensek. Az e-recept,
a hagyományos papíralapú receptek elekt-
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Íme a kártyaolvasó eszköz, mely november elsejétől használatba is állt az öreghegyi patikában

Mellszobrot avattak a kórház udvarán
A Kossuth Zsuzsannaemlékév keretében több
programra is sor került
az elmúlt időszakban a
kórházban, múlt héten
csütörtökön mellszobrot
állítottak tiszteletére az
intézmény parkjában.
Kossuth Zsuzsanna az
1848-49-es forradalom
alatt a tábori kórházak
főápolójaként hetvenkét
tábori kórházat alakított ki,
szerelt fel, szervezte az önkénteseket. A szoboravatás után átadták a Kiváló
ápoló díjat: az elismerést
Schlauszki Ferencné Vlasits
Katalin vehette át. SZ-M.D.

CIÓ

Fotó: Simon Erika

Ez fekszik neked!

!

Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása
esetén mindkettő árából
25% kedvezményt adunk!

A kommunikációt
új szintre emeltük
egy apró és okos
készülékkel!
Újra úgy
hallak, mint
régen!

Kényelmes,
könnyen
kezelhető!

Nem zavar
a fülzúgás
sem.

Kérjen konzultációs időpontot december 8-ig.
Ajándék esernyővel várjuk*!
Az akció 2017.november 2-30. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Egy

AK

!
ló

el eva
b

EZ TÖBB, MINT
HALLÓKÉSZÜLÉK,
EZ VARÁZSLAT!

A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266

BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

SZAKORVOSI HÁTTÉR:

Bejelentkezés: 06-22/500-053
06-30/557-1731 hétköznap: 8.00–16.00

Dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos
Dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus,
audiológus szakorvos

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.

* Az ajándékra a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés
felmutatásával, a készlet erejéig, de maximum 2017.12.08-ig.

www.victofon.hu

(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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A melegnek ára van

László-Takács Krisztina
Egy átlagos családi ház energiaköltségeinek körülbelül hetven százaléka a fűtésre fordítódik.
Vagyis ha korszerűsítésre, esetleg építkezésre szánjuk rá magunkat, érdemes körbejárni, melyek
a leghatékonyabb fűtési módszerek!

A gázfűtés (például cirkófűtés)
beépítésénél kulcsfontosságú ,
hogy megfelelően méretezett ka-

ahol a tetők életre kelnek

Építkezik? Felújít?
Szaktanácsadás és
kedvező árak egy helyen!

• Lézer vágás
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények
• Bádogosipari termékek
• Ereszcsatorna rendszerek

(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

Székesfehérvár, Segesvári u. 84.
Telefon: 22/501-996
www.kemenytechnika.hu

Tetőtéri ablakok, szigetelések, fém tetők,
tető-kiegészítők, fóliák és még sok más termék.

Jövőre építkezik?
Olcsóbban vásárolna?

Vegye meg most, vigye el jövőre!
Az ajánlat 2017.11.02-30-ig tart, részletek az üzletben.

( 22/500-921 • 30/586-4162

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
Nyitva: h-p.: 8.00-16.30
www.tetocentrum.hu

zánt és radiátorokat válasszunk,
mert ez is hozzájárul az alacsony
fogyasztás eléréséhez. Ha túl nagy
a kazán, több a fogyasztás, ha
pedig kisebb, hamarabb tönkre-

Grafika: epgeponline.hu

Gázkazán, a klasszikus

Az ábrán is jól látható, hogy a háztartás energiakiadásának jóval több, mint a felét a fűtés teszi ki.
Érdemes úgy tervezni a fűtésrendszert, hogy a hatékonyságot növeljük, de a költségeinket hosszú
távon csökkenteni tudjuk.

FESTMÉNYVÁSÁR

•
•
•
•

Helye: Székesfehérvár, Civil Központ
(Technika Háza) Rákóczi u. 25.
Ideje: 2017. november 05. (vasárnap) 11-17-ig
2017. november 06. (hétfő) 9-17-ig
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény,
12 havi kamatmentes hitel.
www.apluszbgaleria.hu

Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Irodabútorok
Szalagfüggönyök

06-70/614-2041

Őszi festékszüret!

Cellkolor Brill mf. színes zománc 0,75 l 1.930 Ft (2.573,3 Ft/l)
Boróka vizes vastaglazúr 2,5 l 7.860 Ft (3.144 Ft/l)
Inntaler beltéri falfesték 15 l 6.250 Ft (416,7 Ft/l)
Az ajánlat 2017. november 2-30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

VAS-FÉMKER KFT.

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Zártszelvény, betonacél, síkháló
és egyéb vasanyagok,
horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!
Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,
méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag.hu • szekesfehervar@vasanyag.hu
Horoszkóp
november 2. – november 8.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Túl sok elvárást támasztott önmagával szemben. Ne is csodálkozzon azon, ha úgy érzi, sosem ér a végére, és hogy az elvégzett munkája sosem olyan, mint azt szeretné. Kicsit lejjebb
kellene adnia a maximalizmusából. Ha mindennel elszöszöl,
és ezer dolgot próbál véghezvinni, nem sok sikere lesz.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Játékos és derűs hangulata lesz egész héten. De azért
egy kicsikét legyen óvatos, mert aki a föld felett
jár, az könnyen le is eshet onnan. Jó, álmodozik és
szerelmes, de ne feledkezzen meg a való életről és a
kötelezettségeiről!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mivel nem tiszta a kommunikációja, legyen elővigyázatos azzal, mit mond a kollégáinak, esetleg az
üzletfeleknek, nehogy félreérthető legyen! Mint ahogy
ha kell, Ön is kérdezzen rá kétszer is mindenre, így
talán elkerülheti a komolyabb bajokat.

A legjobb módja annak, hogy megszüntesse a párkapcsolati konfliktusokat, ha őszintén kimondja az érzéseit. Nem
várhatja el a párjától, hogy gondolatolvasó legyen. Mint
ahogy az sem megoldás, ha megjátssza magát és elhiheti
magával és a kedvesével, hogy minden rendben van.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban sok dologra derülhet fény, amiket Ön
vagy más a szőnyeg alá söpört. De mielőtt bárki
felett is ítéletet mondana, vizsgálja meg az ügyet
több szemszögből! A héten központi szerepet kap a
szerelem, a család és a karrier.

A napokban több, egymástól eltérő információt kaphat, amivel nem tud mit kezdeni. Semmit se vegyen
készpénznek, éppen ezért járjon maga a dolgok végére, már csak azért is, mert sokszor hajlamos elhinni
dolgokat anélkül, hogy azt tények bizonyítanák.

FehérVár
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közéleti hetilap
megy a folyamatos terhelés miatt.
A kondenzációs gázkazán akkor
tud jó hatásfokkal üzemelni, ha a
teljes fűtési időszakban alacsony
hőmérsékletű hőleadót kapcsolunk hozzá. A radiátor fűtéshatékonyságát növelhetjük például
a radiátorok mögé ragasztott,
alufóliával kasírozott 3-5 mm
vastag hőszigetelő réteggel, természetesen úgy, hogy az alufólia
legyen a radiátor irányában. A
gázkazán esetében nincs kötelező
éves karbantartás, ugyanakkor
egy átlagos gázkazán az első pár
évben (a garancia időtartama
alatt) nem igényel karbantartást,
majd az ötödik-nyolcadik évtől
már kisebb-nagyobb javításokat
kell rajta eszközölni.

Klímával fűteni?
Sokan még mindig félnek tőle,
de nagyon jó számokat lehet vele
kihozni. Például egy gázkon-

vektoros fűtésű, kisebb légterű
lakás esetében a cirkó kialakítása
a kéménybélelés miatt milliós
nagyságrendű, egy jó split klíma
viszont nagyságrendekkel kevesebb lesz. Nagyobb lakásoknál
vagy családi házaknál viszont már
nem biztos, hogy ideális.

felül a karbantartásra is fizetni
kell évente: a garancia ugyanis
általában kötelező éves kar-

Hőszivattyú vagy cirkó?
Vajon a hőszivattyúra fordított
többletberuházás megtérül-e
valaha egy jó minőségű kondenzációs kazánhoz képest? A
legtöbb esetben a hőszivattyú
már a gondolati fázisban elbukik, aminek oka a laikus és a
szakmai körökben terjedő félinformációk és tévhitek tömege.
Pedig a szakemberek többsége
hosszú távon a gázfüggőségtől
való elszakadás miatt javasolja.
Ráadásul új ház építése esetén
ez a legelőremutatóbb technológia. Igaz, a beruházás költségén

Fotó: Bácskai Gergely

Dolgoznak a viharkárok felszámolásán

A jövő héten is dolgozik még a közterületeken a Városgondnokság százhúsz parkfenntartási
dolgozója a hétvégi vihar által kidöntött és megtépázott fák eltakarításán. A felvágott fákból
szociális tűzifa lesz Székesfehérváron. Türelmet kérnek a fehérváriaktól, mert a levelek összegyűjtése helyett minden munkatárs a viharkárok felszámolásán dolgozik, és csak ezt követően
kezdik újra a lombgyűjtést a közterületeken!

bantartáshoz kötött, minimum
egyszer, de van ahol kétszer is
egy évben.

Novemberi feladatok a kertben
Elérkezett az ősz utolsó hónapja. A reggelek csípősek,
egy-egy talaj menti fagyra is számíthatunk. Bár jólesik a meleg szobában üldögélni, azért fordítsunk figyelmet az ilyenkor esedékes kerti teendőkre is.
A lehullott lombbal kezdeni kell valamit, ami lehet a
lomb beforgatása a talajba, a komposztálás, vagy a
zsákolás. Az elsőt csak azok tudják megtenni, ahol
nem gyepfelület van a fák alatt, a többieknek marad a
másik kettő. Felmerül sokszor a kérdés, hogy lehet-e
a diófa levelét komposztálni. Kísérletben bizonyították, hogy a diófalevéllel kevert komposzt 10 hónapnyi komposztálás után ugyanúgy felhasználható, mint a többi fa lombjából készült komposzt.
A különböző gombabetegségek télen egyrészt a lehullott leveleken telelnek, más részük, pedig a törzsön illetve az ágakon. A károsítók nem csak
a gyümölcsfákon telelnek, hanem a dísz- és gyomnövényeken is. Ezért is
nagyon fontos hogy az őszi lemosó permettel ne csak a gyümölcsfákat,
hanem a dísznövényeket is kezeljük. Október folyamán és november elején
a levéltetvek is lerakták tojásaikat a fák ágaira, törzsére, illetve a különböző bokrokra. A lemosáshoz olajos, rezes, kénes szereket ajánlunk (Vegesol
eReS, Bordói lé+kén, Olajos rézkén).
Ne feledkezzünk meg talajaink tápanyag utánpótlásáról sem. Ilyenkor
szükséges kijuttatni a foszfort és a káliumot, valamint a szerves trágya
bedolgozásának is itt az ideje. Gyepjeink is meghálálják ezeket. Korábban
gond volt a gyepfelületek szerves trágyázása. Szerencsére létezik már
granulált marhatrágya (Marha-Jó), ami könnyen kezelhető, és nem fedi be
a gyepet, hanem a csapadék hatására azonnal bemosódik a talajba.
Mediterrán növényeinket készítsük elő a teleltetésre, ellenőrizzük, hogy
vannak-e rajtuk kártevők. Ha szükséges védekezzünk ellenük, mert a teleltetés idején ezek úgy elszaporodhatnak, hogy tavasszal egy nagyon beteg
és legyengült növényt veszünk elő. Kiültetett fagyérzékeny növényeinket
fátyolfóliával védhetjük meg. Ez alatt 4-6 fokkal is melegebb van, miközben a csapadékot, levegőt és a fény jó részét átengedi.
Enyhe, napos őszt kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg
Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com • info@kenderzsineg.com

Az Atlas nem csak a fej hordozója

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya- az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a
körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet 30
országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyensúlyát 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 csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kitart Ön mellett a szerencse, még mindig érdekes folyamatosan építenie karrierjét és szorgalmasan dolgoznia,
mert nem marad el az eredmény, a siker és a velük járó
anyagiak sem. Persze mindez nem jelenti azt, hogy annyit
kellene dolgoznia, hogy végkimerülésben összeessen.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Csendesnek, nyugodtnak ítélheti a munkahelyét, aminek
kifejezetten örül. Annak már kevéssé, hogy a feladatai száma is csökken a héten, emiatt gyakran magára találhat az
unalom. Kivételesen megpróbálhatná élvezni, mert tudja
jól, hogy ezek a napok sokszor a vihar előtti csendet jelzik.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának 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 vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Székes-

fehérváron november 08-án (szerdán) 17 órakor a
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben.

Cím: III. Béla Király tér. 1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Olyan érzelmi változásokon megy majd keresztül, melyek megkérdőjeleznek egyes dolgokat, amikben eddig
hitt. Ugyanakkor ideje lenne elárulnia őszinte véleményét bizonyos személyeknek! Mondani sem kell, hogy
óvatosan, hiszen a cél nem a másik fél megbántása.

Új időszak kezdődik! Ha már azt érzi, hogy kezd megszabadulni bizonyos félelmeitől és sokkal optimistábban látja
az életét, akkor biztos lehet abban, hogy már el is kezdődtek Önnél a változások. Ezzel együtt sűrű és mozgalmas
hete lesz, szinte egy szempillantás alatt elrepülnek a napok.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Az egyik terület, ahol az életében megjelenhet a kísértés,
az a szerelem. Nemcsak az egyedülállók csábulnak alkalmi,
kihasználói kapcsolatba, adhatják fejüket arra, hogy valakinek a szeretői legyenek, de még a párokat is az a veszély
fenyegetheti, hogy az egyik fél kikacsint a kapcsolatból.

Mondjon nemet a további feladatokra, ha már nem
bírja szusszal. Jobban kellene ügyelnie az egészségére, mert hajlamos túlvállalni magát. Ha nemrég
kezdett egy új helyen, akkor is igyekezzen mértékkel
dolgozni!
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Papp Brigitta

Halottaimnak
Tegnap este kibontottuk a befőttet, az utolsót, amit a gondos kéz készített nekünk még
a nyáron. Ma pedig gyertyát gyújtottunk az
emlékére, érte és minden szerettünkért, akik
nemcsak egy lángban, egy befőttben, hanem
érzésekben, illatokban, a szeretetünkben és
egy kicsit a mi életünkben élnek tovább.
Egészen kicsi gyermekkoromból csak a
temetői fényekre emlékszem. A sötétségben
táncoló, hullámzó fényekre, melyek őszinte
csodálattal töltöttek el, bűvöltek, vonzották
a szememet. Egyszer azt találtam mondani,
hogy nagyon szép. A halál? – rökönyödtek
meg a felnőttek, és én nem értettem őket.
Aztán életemben először álltam sírnál, és fájt.
Akkor még nyár volt, de abban az évben is elérkezett a halottak napja, és én már nem láttam
úgy táncolni, hullámozni a gyertyák, mécsesek
lángját. Már egészen más volt meggyújtani a
fénybe borult temetőben az én gyertyámat.
Néhány évvel később elment egy barát, és
eljött a pillanat, hogy nem volt nevetséges

a felnőtt elhomályosult tekintete sem. Pedig
gyerek voltam még, de már én is gyászoltam,
úgy igazán, és azóta sem tudok annál a
sírnál könny nélkül emlékezni.
Aztán mint megannyian, én is elvesztettem
egy szülőmet, őt, akivel korábban együtt
mentünk emlékezni. A néma tehetetlenség és
a miértek mögött pedig végleg jelentéktelenné vált a lángok tánca. És megtanultam, mit
jelent a megbocsátás.
Idén két újabb gyertya lángjával lesz fényesebb a temető. Kettővel több helyen állunk
meg, kettővel többször segítek a gyermekeimnek lángra lobbantani a gyertyákat.
De egyszer elérkezik a pillanat, amikor ők,
akik most tágra nyílt szemekkel bűvölik a
fényeket, egyedül gyújtják majd meg a saját
gyertyájukat, miközben rám gondolnak. Elfacsarodik a szívem. Nem azért, mert akkor
már nem itt leszek, hanem azért, mert akkor
már ők sem látják majd szépnek a fénybe
borult temetőt.
Addig azonban remélem, még nagyon sok
időnk van hátra együtt, és azt is remélem, mindazt át tudom adni nekik, amitől
fontossá válik annak az utoljára befőzött
kompótnak a gondos kibontása, és amitől a
gyertyagyújtás ugyan az emlékezés pillanata
lesz, de az emlékek átszövik majd a mindennapjaikat.

Ervin atyára emlékeznek
Emlékmisét tartanak november ötödikén, vasárnap este hat
órakor Glósz Ervin atya halálának
hetedik évfordulóján az öreghegyi
Magyarok Nagyasszonya-temp-

FehérVár

Közélet

lomban. Kótai Róbert százados,
tábori lelkész celebrálja a misét,
majd ezt követően az iraki üldözött keresztények helyzetéről tart
előadást.

Ima elhunyt szeretteinkért
Évek óta hagyomány, hogy halottak
napja előestéjén Székesfehérvár
közösen emlékezik az elhunytakra.
A Béla úti köztemetőben idén is közösen mondtak imát a város vallási
felekezetei: a katolikus, a református, az evangélikus, valamint
a baptista egyház. Imát mondott
Tornyai Gábor plébános, Bencze
András evangélikus lelkész, Berze
János református lelkész és Kovács
Dániel baptista lelkipásztor. A közös
megemlékezésen sokan mécsest
gyújtottak, amelynek lángja az örök
világosságot jelképezi.

Így is segíthetünk a rászorulóknak!
Dávid Renáta
Hatodik alkalommal szervez jótékonysági gyűjtést
a rászorulóknak az Öreghegyi Közösségi Ház. Ezúttal
a Szegényeket Támogató Alapítvány megsegítésére
gyűjtenek.

Árpád-házi Szent Erzsébet névnapjához
kötődik a gyűjtés, melynek keretében
elsősorban ruhákat és tartós élelmiszert
gyűjtenek a nehéz helyzetben élő családoknak. Az akció hagyománnyá nőtte ki
magát Öreghegyen: Östör Annamária szerint a karácsony közeledtével nem csak a
városrészben élők várják a felajánlásokat.
Idén novemberben a Szegényeket Támogató Alapítvány megsegítésére gyűjtenek.
A szervezet heti rendszerességgel mintegy

háromszáz- négyszáz családot, azaz körülbelül ezerkétszáz főt gondoz. Szontaghné
Kovács Erika, az alapítvány irodavezetője
lapunknak elmondta: a családok számára
az étel lenne a legfontosabb adomány.
Árpád-házi Szent Erzsébet névnapjához
kapcsolódóan a felajánlásokat november 6. és 17. között várják az Öreghegyi
Közösségi Ház nyitvatartási idejében,
hétfőtől péntekig reggel nyolc és este
nyolc óra között. Az adományokat a
Szegényeket Támogató Alapítvány önkéntesei juttatják majd el a családokhoz.

A 22 303 366-os telefonszámon vagy a
haas.andras@aszmh.hu e-mail-címen
előre egyeztetett időpontban hétvégén is
várják az Erzsébet-napi felajánlásokat.

Összefogás a színvonalasabb oktatásért

Új szolgáltatóközpont a Densóban

Új szolgáltatóépületet, kommunikációs központot adtak át hétfő délután az idén húsz éve Székesfehérváron tevékenykedő Densóban. A gépjárműalkatrészeket gyártó cég tíz hónap alatt elkészült
háromezer-ötszáz négyzetméteres, kétszintes épületében alul kaptak helyet a tárgyalóhelyiségek
és egy modern étterem, az emeleten pedig oktatási központot hoztak létre, ahol a régi munkatársaknak tovább képzési lehetőséget, az új kollégák részére pedig felkészítő képzést tudnak biztosítani. A több mint másfél milliárd forintos beruházás saját forrásból valósult meg.
Sz-M.D.

Fotó: Kiss László

Esküvőkiállítás a Hiemer-házban

A jövőben még jobb lehetőség nyílik a magas
színvonalú elméleti és gyakorlati képzésre az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán.
Az intézmény kedden megerősítette hosszú
távú stratégiai partnerségét az E.on-nal.

Az Óbudai Egyetem második duális tanévét kezdte meg az áramszolgáltató cég partnerségében.
Az eddigi tapasztalatok szerint ez
a fajta kapcsolat olyan sikeresnek
bizonyult, hogy most a hosszú
távú együttműködés magasabb
szintre tud lépni.
„Szélesebb palettán tudjuk majd
igénybe venni egymás erőforrásait.
A szakdolgozatok, diplomamunkák,
TDK-munkák készítésében illetve a
gyakorlati programok végrehajtásá-

ban az E.on-tól segítséget kapunk,
mi pedig támogatjuk a cég munkavállalóinak bővülését az egyetemi
hallgatói körből.” – hangsúlyozta
Réger Mihály, az Óbudai Egyetem
rektora.
Az áramszolgáltató cég a duális
képzésen túl egyéb területen is
keresi az együttműködés lehetőségét, mely a kutatás-fejlesztésre
és az innovációs tevékenységre is
vonatkozik – emelte ki Haraszti
Judit, a cég vezérigazgató-helyettese. A megállapo ásnak köszönhetően a jövőben az egyetem továbbfejlesztheti mérőlaboratóriumát,
de ipari elektronikai eszközöket
illetve a villamos méréstechnikában használatos automatikus
mérő- és adatgyűjtő rendszereket
is beszereznek majd.

Fotó: Simon Erika

Kép. Megyeri Zoltán

Schéda Szilvia

Fotósok, videósok, ruhakölcsönzők, cukrászok jelentek meg a múlt hétvégén a Hiemer-ház báltermében,
hogy segítséget nyújtsanak a házasodni kívánó
pároknak. Jegyestáncoktatás és menyasszonyiruhabemutató is színesítette a programot, sőt a
Hiemer-ház báltermébe és házasságkötő termébe
is beleshettek a párok. Turi Krisztina rendezvényszervező szerint azért tartják meg minden ősszel
az esküvőkiállítást, hogy a házasodni készülők
ötleteket gyűjthessenek illetve szétnézhessenek
a szolgáltatók között. Az esküvőszezon májustól
októberig tart, a legkedveltebb hónap pedig a július,
ilyenkor szeretnek a legtöbben házasságot kötni. Az
intézmény nemcsak a polgári szertartás idejére áll
a jegyespárok szolgálatára: lakodalmakat is tudnak
itt tartani száz főig, illetve egyre gyakoribb, hogy a
szertartás után a párok egy pezsgős koccintással,
állófogadással mondanak köszönetet a megjelenSz-M.D.
teknek.
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Fotó: Kiss László

közéleti hetilap

Összefogás a fiatalok érdekében
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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 Mire figyeljünk a nappali
elrendezésekor Vendég:
Rendes Gabriella
09.10 Nők és a bor. Vendég:
Borbély –Kiss Barbara
10.10 Szezonális finomságok.
Vendég: Antal Vali
11.10 Köszönő ajándék
kreatívan. Vendég:
Makói-Tóth Annamária
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14.10 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
17.10 Film kocka
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:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen - életmód
magazin. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az
ASKA Menhelylakóinak.
Vendég: Molnár Tamásné
11:10 Szívügyünk Fehérvár
– Városi szűrőnap
12.10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
Érdekességek,
aktualitások
17:10 Rebi és Dodo – a világ
tinédzser szemmel
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:
Gemeiner Lajos
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
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

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
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
20:10 Nyitány – klasszikus
zenei magazin. Vendég:
Zemlényi Katica
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

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:
Bokányi Zsolt
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:
Bokányi Zsolt
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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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: Schwab
Richárd 4. rész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó Zsuzsa
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nagy Péter
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vajda
Jenőné Németh Terézia
14:10 Folkvarázs I.
14:35 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Krepsz
Gyöngyi és Berey Attila
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:25 Folkvarázs II.
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Keller Ákos
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:50 Tudományos esték
sorozat 8. rész – Dr.
Oross Krisztián:
Nyugat-Magyarország
háromszáz emberi
generációval ezelőtt. Az
újkőkori élelemtermelés
elterjedésének egyik
kulcsfontosságú
területe Európában
20:20 Alba Fehérvár KC –
Békéscsaba kézilabdamérkőzés közvetítése
felvételről
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: Schéda
Zoltán. Vendég: Keller Ákos
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 4. rész
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó Zsuzsa
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nagy Péter
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Király Viktor és
Bebe koncertje
15:45 Fehérvár AV19 – Bolzano
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
17:25 Hooligans koncert
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendég:
Oroszi Zoltán
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Kecskemét – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 LGT-koncert
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 Üzleti negyed –
gazdasági 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: Németh
Zoltán. Vendég:
Oroszi Zoltán
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Schwab
Richárd 5. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti mérleg, Együtt
magazin és Hírek
20:15 Fehérvár AV19
– Graz 99ERS
jégkorongmérkőzés
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 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 5. rész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Tanárki
Gábor és Szűcs Ágnes
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 8. rész
21:15 Aqvital FC Csákvár –
Dorog labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
23:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:40 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
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Tanárki
Gábor és Szűcs Ágnes
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bérces Viktor
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 A DOKTOR 9. rész – az
ORMOS Intézet magyar
gyártású televíziós
magazinműsora
20:40 Musica Sacra 2017
– Verdi: Requiem
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: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bérces Viktor
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Tórizs Hajnalka
18:30 A DOKTOR 9. rész
– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Királykúti beszélgetések
Műsorvezető: Bakonyi
István. Vendég:
Czigány Ildikó
21:15 Az eperfa alatt – Arany 200
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: Schéda
Szilvia. Vendég:
Tórizs Hajnalka
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Volenter István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Királykúti beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Bakonyi
István. Vendég:
Czigány Ildikó
21:35 Tudományos esték sorozat
9. rész – Megyeri Anna:
Göcsej újrafelfedezése a
két világháború között
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 10. 18:50 Esti vers. A Vörösmarty Színház és a Fehérvár Televízió közös irodalmi sorozata.

közéleti hetilap

Programajánló

Fényfestés és Márton-nap
Programok november 3-tól 12-ig

László-Takács Krisztina
November 3.
14 óra, Koronás Park
Gyerek kézműves foglalkozás

A rajzfilmünnep keretében november 4-én, szombaton 14 órától a Primanima Nemzetközi Elsőfilmes
Animációs Filmfesztivál gyerekeknek szánt animációs
filmjeiből vetítenek egy csokrot.

Filmzenei koncert
17 óra, Alba Regia Szimfonikus Zenekar székháza
(Kodolányi János Főiskola volt épülete)

14. Fehérvászon Függetlenfilm-fesztivál
15 óra, A Szabadművelődés Háza

November 6.
Bázis – foglalkozás ovisoknak, kisiskolásoknak
17.45, Öreghegyi Közösségi Ház

Boribon cicája
17 óra, Civilközpont
A Nefelejcs Bábszínház előadása.

November 7.
Szívügyünk Fehérvár – egészségügyi szűrőnap
15 és 19 óra között, Alba Regia Sportcsarnok

Supernem weekend
21.30, Petőfi Kultúrtanszék

Animóka – kreatív animációs foglalkozás gyerekeknek és szüleiknek
15 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza

November 4.
Országos rajzfilmünnep
14 óra, Barátság mozi

November 5.
A suszter manói – bábelőadás
11 óra, Igéző

November 8.
Beszélgetés Horányi Otília zenetanárral, a Primavera
kórus karnagyával
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ (Székesfehérvár, Erzsébet u. 20.)

Paraba Swingklub
18 óra, Paraba
Öbölből vödörbe – színházi előadás
19 óra, Köfém Művelődési Ház

Az Alföldi Tej Kft. állást hirdet

Betanított munkás
munkakörbe

Feladatok:
• A gépről kiérkező egyedi vagy egységcsomagok mozgatása egyedi
csomagok gyűjtődobozba, kartonba, tálcába történő kézi berakodása, címkézése, lezárása, jelölése.
•
Az egységcsomag raklapra történő előírás szerinti rendben, darabszámban, formátumban történő összerakása.

Elvárások:
Előny:
• Általános iskolai végzettség
• Élelmiszeripari tapasztalat
• Pontos, precíz munkavégzés
• Terhelhetőség, erős fizikai állóképesség
• Több műszakos, 12 órás munkarend vállalása
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi
e-mail címre: csepecz_kitti@alfolditej.hu

Bakancslista – nem csak nyugdíjasoknak
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Tanszéki szerda: NECC Party újratöltve
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
November 9.
Kövi Szabolcs-koncert
18 óra, Köfém Oktatási és Művelődési Központ
November 10.
MintaKINCStár szakmai nap
9 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza
A Muzsikás Együttes koncertje
19 óra, Köfém Művelődési Ház
November 11.
Fehérvár Hangja (elődöntő)
10 óra, Alba Plaza
Márton-nap
16 óra, A Szabadművelődés Háza
Márton-napi vigadalom
18 óra, Városi Piac
November 12.
Gá, gá, gá, menjünk világgá! – babaszínház
11 óra, Igéző

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

FehérVár
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A Barátság mozi műsora
Testről és lélekről
November 3. 18 óra
Magyar játékfilm
Szörnyen boldog család
November 4. 16 óra
Német animációs film
Aurora Borealis – Északi fény
November 4. 18 óra
Mészáros Márta filmje
A boldogság titka
November 6. 18 óra
Feliratos argentin-brazil romantikus vígjáték
Aurora Borealis – Északi fény
November 6. 20 óra
Mészáros Márta filmje
Budapest Noir
November 7. 18 óra
Magyar krimi-dráma
A boldogság titka
November 7. 20 óra
Feliratos argentin-brazil romantikus vígjáték
A művészet templomai – Forradalom: az orosz
avantgárd születése
November 9. 18 óra
Ismeretterjesztő sorozat
Teljesen idegenek
November 9. 20 óra
Olasz vígjáték
Viktória királynő és Abdul
November 10. 18 óra
Feliratos angol-amerikai életrajzi dráma
Szörnyen boldog család
November 11. 16 óra

Fényfestés a Nemzeti Emlékhelyen

Minden pénteken, szombaton és vasárnap 17
órakor, 17.30-kor, 18 órakor, 18.30-kor és
19 órakor fényfestést tekinthetnek meg az
érdeklődők a Nemzeti Emlékhelyen. Az egykori királyi bazilika története 3D animációs
videóban a mauzóleum homlokzatán látható.

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Sűrű hétvége előtt
Tóth Dániel
Két nap alatt két mérkőzés vár az előttünk álló hétvégén
a Fehérvár AV19-re. A magyar EBEL-csapat nem titkolt
célja, hogy elmozduljon a tabella utolsó helyéről.

Győzelemnek indult…

7-2-es vereséget szenvedett. Tekintve,
hogy a Rókák egy ponttal előzik meg
a tabellán a fehérváriakat, kiemelten
fontos lehet ez az összecsapás. Akárcsak a vasárnapi meccs, amikor a Graz
vendégeskedik a koronázóvárosban. A
stájerekkel is egyszer mérte össze ezidáig erejét a Laporte-legénység, 5-2-re
múlták felül az osztrákok Rajnáékat.
Mindkét riválissal szemben van tehát
törlesztenivalója a Fehérvárnak, erre
pedig most remek lehetőség kínálkozik. Két győzelemmel nagyot ugorhat a
táblázaton a csapat. Mind a szombati,
mind a vasárnapi találkozó este háromnegyed hatkor kezdődik.

Új arany fokozatú támogatója van a Fehérvár
AV 19 csapatának. A jövőben a MOL kiemelten
segíti a fehérvári jégkorongcsapat munkáját.

Németh Krisztián
Aztán majdnem vereség lett belőle. Négy gól,
két kiállítás Újpesten – mindez a Videoton első
helyébe került. Lehetett volna rosszabb is, de
Kovácsik Ádám pontot mentett.

„Nehéz a meccsről beszélni.” – nyilatkozta Marko Nikolics, a Vidi
vezetőedzője a lila-fehérek elleni
2-2-es döntetlen után. Megértjük. A
piros-kékek huszonhat másodperc
alatt demoralizálták az ellenfelet,
ráadásul Henty gólját kétszázötvenhárom másodperccel később
Hadžić találata követte. Aztán a
középpályást kiállították, de így is
lemosták a pályáról a fehérváriak
az Újpestet.

„A második félidő csúnya volt!” – így
Nikolics. Szó, mi szó, a hazaiak
egyenlítése és Suljić piros lapja
nem kerül be az aranykönyvbe. Ha
nincs Kovácsik Ádám, veszít a Vidi!
A hálóőr a hosszabbításban kivédte
Tischler büntetőjét, így legalább
egy pont megmaradt. A lila köd így
is elhomályosította a Videoton első
helyét, és mezőkövesdi győzelmével
– jobb gólkülönbséggel – élre állt a
Ferencváros. Másfél hónapon belül
ez volt a negyedik meccs, amin
elpackázta korai vezetését a Vidi.
Szombaton a sereghajtó Mezőkövesd jön Felcsútra. Reméljük, a
korábbi Vidi-tréner Kuttor Attila
csapata elleni meccs győzelemmel
zárul!

A Linz elleni legutóbbi itthoni találkozón ugyan elmaradt a pontszerzés, most sikeresebb hazai
meccsekben bíznak a fehérváriak

Fotó: vidi.hu

Fotó: Kiss László archív

Egy 8-4-es vereség Salzburgban és
egy hosszabbítás utáni 3-2-es diadal a
Dornbirn otthonában. Ez a Fehérvár
AV19 múlt heti mérlege. Benoît Laporte
együttese tizenhat forduló után az
EBEL tizenkettedik helyén áll, a hétvégén azonban két hazai mérkőzés vár a
gárdára, így jó esély mutatkozik arra,
hogy elmozduljon az utolsó pozícióból.
A feladat azonban koránt sem lesz egyszerű. Szombaton a Bolzano érkezik
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba.
A tiroli alakulattal idén már találkozott a magyar csapat, és idegenben

„Veled a gondban, veled a jóban...”

A Minszket legyőzte az Alba
Kaiser Tamás
Rosszul kezdett az Alba Fehérvár a Minszk ellen
az Európa-kupa harmadik csoportmeccsén, de
fokozatosan javult, kapaszkodott, és végül megérdemelten nyert.

Kötelező hazai győzelem!

(34-44) a félidőre a fehérváriakat.
A harmadik negyedben elkezdett
nagyon rosszul dobni a vendéggárda,
ennek köszönhetően két perccel a
játékrész vége előtt csak eggyel vezettek, igaz, szinte percek óta. Aztán
Lóránt triplájával csak megtört a jég,
50-48-at mutatott az eredményjelző.
Czerapowicz hárompontosa gondoskodott arról, hogy mégis a fehéroroszok várták előnnyel a záró negyedet
(51-54).
Az Alba tovább javult, négy perccel
az újrakezdést követően Lóránt és
Kovács vezetésével hat ponttal megléptek a házigazdák, majd Adamovics
két triplával villámgyorsan egalizált.
A végjátékot hétpontos fehérvári vezetéssel kezdték a csapatok, erre tett
rá a legvégén még kettőt az összesen
tizenhét pontig jutó Lóránt Péter. Az
Alba megérdemelten 73-64-re győzte
le a Tsmoki-Minszk gárdáját.

Kaiser Tamás
Eddig idegenben gyűltek a pontok, szám szerint
öt, november negyedikén azonban jó eséllyel
megszülethet az első hazai Alba Fehérvár
KC-győzelem.

Az idegenben begyűjthető nyolc
pontból ötöt megszerzett az Alba
Fehérvár. Legutóbb 30-30-as
döntetlent ért el a csapat Budaörsön, igaz, egy helyett könnyedén
szerezhetett volna kettő pontot. A
győzelem elmaradása elsősorban a
nem túl feszes védekezésnek volt
köszönhető, pedig a fiatal Mistina
Kitty ezúttal is remekelt a kapuban,
a találkozó végén a legjobb fehérvárinak választották.
Hazai pályán eddig nem termett
babér, vagyis pont a csapatnak.
Két meccs a Köfémben: két egy-

gólos vereség. A rossz sorozatnak
azonban ezen a hétvégén mindenképpen meg kell szakadnia,
hiszen mégiscsak a jelenleg tök
utolsó, még pontot sem szerző
Békéscsaba érkezik Székesfehérvárra. Az egykor szebb napokat
is látott csabai női kézilabdacsapat ugyan a múltban többször is
borsot tört a fehérváriak orra alá,
ezúttal ez nem fordulhat elő! És
nemcsak azért, mert tényleg gyengécskének tűnnek a viharsarkiak,
hanem azért is, mert egy csapat,
mely minden évben a nemzetközi kupaindulásért harcol, nem
engedheti meg magának, hogy
zsinórban három hazai találkozón nullázzon! Az Alba Fehérvár
– Békéscsaba mérkőzés november 4-én, szombaton 17 órakor
kezdődik.

A Minszk elleni meccs után végre zenghetett a „szép volt fiúk!”

Fotó: Kiss László archív

Fotó: Simon Erika

A Szolnok elleni, hazai pályán elszenvedett 70-60-as vereség után fogadta a
FIBA Európa-kupa harmadik csoportmeccsén a fehérorosz Tsmoki-Minszk
együttesét az Alba Fehérvár.
A negyed elején váltva estek a kosarak, Meshcharakou vitte a vendégeket, aki a csapat első hat pontját
dobta. A negyed felénél mínusz hatról
még visszajött a Fehérvár két pontra,
de tíz perc után tizennégy ponttal állt
jobban a Minszk. A második negyedre valamelyest összekapta magát az
Alba, egy ízben hét pontra is megközelítette a Minszket, amely elsősorban
jó tripláival tartotta mégis tíz ponton
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Olga Gorsenyina egyre jobban elkapja a fonalat, a Békéscsabát is megszórhatná!
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Hirdetes

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

Amit kínálunk:

• 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.

2017. november 2.

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:

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

