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Választókerületi programok
Ráchegy, Búrtelep,
Köfém-lakótelep, Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
Két alkalommal tart fogadóórát a jövő héten
Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati
képviselő. Szeptember 2-án, hétfőn 15 és 18 óra
között Olaszi László körzeti megbízottal várják a
környéken lakókat az Erzsébet út 12. szám alatti
képviselői irodában. Szeptember 3-án, kedden 17
és 19 óra között Lakatos Gábor körzeti megbízottal a Köfém-lakótelep 1. szám alatt tart fogadóórát a 14. számú választókerület képviselője.
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Épül a vadmadárgondozó és a közösségi központ
Kiss-Dávid Renáta

Épül a vadmadárgondozó és annak közösségi
tere Sóstón. A szerkezetépítés befejező fázisa
zajlik éppen, a beruházás több mint négyszázmillió forintból valósul meg.

Üvegfalú műtő és közösségi tér
is lesz a helyszínen – tudtuk meg
Berkényi Tamástól, a Vadmadárkórház vezetőjétől. Az elmúlt időszak
egyik legnagyobb székesfehérvári
beruházása, a Sóstó-rehabilitáció
ezzel a fejlesztéssel az utolsó állo-

másához érkezett. A Vadmadárkórház új épülete, környezete mintegy
négyszáznegyvenmillió forintból
épülhet meg.
Cser-Palkovics András kiemelte:
egy nagy beruházást úgy is el lehet
végezni, hogy közben odafigyelnek
annak környezetére, természeti kincseire is. Sóstó erre a bizonyíték.
Az összesen öt kórtermes épületben
húsz sérült madár egyedi és tíz csoportos elhelyezésére lesz majd lehetőség. A tervezett madárparkban
az élethosszig gondozásra szoruló

Újra keresik Fehérvár Hangját!

AUTÓSZERELŐ,

AUTÓVILLAMOSSÁGI

Az idei már az ötödik széria lesz a Fehérvár
Hangja verseny történetében – a 2019-es
tehetségkutatóra szeptember kilencedikéig
lehet jelentkezni a fehervarhangja.hu
oldalon.

SZERELŐ

TANULÓT
FELVESZÜNK!
Fotó: Simon Erika

A verseny nem nyilvános válogatóját a Petőfi Kultúrtanszéken
rendezik meg. Az elődöntő
november 9-én lesz: idén új
helyszínre, a Civilközpont
nagytermébe várják a közönséget. Itt dől el, hogy ki lesz az a
tizenkét versenyző, aki a Vörösmarty Színház színpadán, egy
szórakoztató show keretében
bizonyíthatja tudását december
8-án, vasárnap este.

madarak is helyet kapnak, ahogy
lehetőség lesz a veszélyeztetett fajok
továbbtenyésztésére illetve a gyerekek és felnőttek természetvédelmi,
természetismereti oktatására is.
A helyszín különlegessége, hogy
bárki betérhet majd, és akár a műtőben folyó munkába is bepillantást
nyerhetünk – tudtuk meg Mészáros
Attila alpolgármestertől, aki azt is
elmondta, hogy a beruházás része az
új közösségi központ megépítése is,
mely Alsóváros, Sóstó és az Őrhalmi
szőlők lakóinak régi igénye volt.

Jelenleg a szerkezetépítés befejező fázisa zajlik, várhatóan jövő februárban készül el az új
épület és környezete

Fehérváron járt a 100 Tagú Cigányzenekar

Kedden megszólalnak a szirénák
László-Takács Krisztina

Kép: Halász István

Székesfehérvár külső védelmi tervének részleges gyakorlására kerül sor szeptember 3-án, kedden délelőtt. A program
során a városban telepített lakossági tájékoztató szirénák
kétszer is megszólalnak. Az elhangzó riasztás lakossági
intézkedést nem igényel. A délelőtt folyamán az oktatási
intézményekben tűzriadó-gyakorlatot hajtanak végre.

A magyar és cigány kultúra és a cigányzenekarra hangszerelt klasszikus zene magas szintű
előadásával fennállása óta a zene és a kultúra nagyköveteként szolgáló, immár negyedik alkalommal Székesfehérvárra látogató együttes a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központban
ismét bizonyította, miért népszerűek világszerte.
V. L.

A pintytől az arapapagájig

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 30/9976-201
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

A lakosság védelme érdekében külső
védelmi terv készítésére és gyakoroltatására kötelezettek azok a települések,
amelyek vonzáskörzetében úgynevezett
felső küszöbértékű – veszélyes anyagokkal
foglalkozó – üzem működik. Székesfehérvár is rendelkezik külső védelmi tervvel,
melynek végrehajtását évente részlegesen,
háromévente pedig teljes körűen gyakorolják a szakemberek.
Székesfehérvár külső védelmi tervének
idei részleges gyakorlása a közreműködő

szervezetek számára szervezett eligazítással kezdődik, majd belső tűzvédelmi
gyakorlatra kerül sor egy fehérvári
töltőüzemben. Ezen a napon 10.40-kor
a város általános és középiskoláiban
valamint a felsőoktatási intézményekben
tűzriadó-gyakorlatot tartanak.
Napközben kétszer, 10.50-kor és 11.40kor szólalnak meg városszerte a lakossági
tájékoztató szirénák. Az első jelzésnél egy
szöveges tájékoztatót hallhatunk, ezután
következik a „katasztrófariadó” szirénajele, mely egy 120 másodpercig tartó,
váltakozó hangmagasságú, folyamatos
szirénahang. A gyakorlat végén hangzik el a második szöveges tájékoztató a
gyakorlat befejezéséről, majd a „veszély
elmúlt” szirénajel hallható.
A szirénák megszólalása ezekben az
időpontokban csak a rendszer próbája, a
lakosságnak semmilyen teendője nincs!

„Újabb botrányos Momentum-figura”

Fotó: Simon Erika

A Fidesz Székesfehérvári Szervezete Várnagy
Emese, a Momentum képviselőjelöltje közösségi
médiában közzétett kampányaktivítása kapcsán
közleményt adott ki.

Igazán tartalmas és látványos kikapcsolódást nyújtott a múlt hétvégén a 25. Országos Díszmadárkiállítás. Különleges madarakat és egyéb hobbiállatokat csodálhattak a látogatók. A seregszemlén
harminchat tenyésztő mintegy négyszáz kalitkában mutatta be a legkülönfélébb madarakat.

A közleményben az áll, hogy Várnagy Emese többször tett a közösségi
oldalán az embereket lesajnáló, a
választókat lenéző, a más véleményen
lévőket megalázó megjegyzéseket. A
hölgy kampányaktivitásának legújabb
állomásaként ezt a mondatot volt képes kiírni magából: „A magyar népnél
birkább nép nincs a Földön!”
A Fidesz városi szervezete szerint aki
így tekint a magyarokra, lenézi az em-

bereket, az méltatlanná vált és alkalmatlan a közösség szolgálatára. Szent
István városában az Intelmek ezen
sorát ajánljuk a Momentum politikusjelöltjeinek figyelmébe: „Semmi sem
taszít le, csak a gőg és a gyűlölség”.
„Felszólítjuk ezért Várnagy Emesét,
hogy kövesse a debreceni példát, és
lépjen vissza! Ha ezt nem teszi meg
magától, akkor felszólítjuk Márton
Roland MSZP-s polgármester-jelöltet,
hogy léptesse vissza jelöltjét! Székesfehérvár ellenzéke pedig fejezze be a
város közösségének rombolását, az
árokásást és az emberek lenézését!” –
olvasható a közleményben.

Életét vesztette egy katona
Katonai konvoj járművei ütköztek hétfőn az M7es autópályán Székesfehérvárnál. Egy katona
életét vesztette, többen pedig megsérültek a
balesetben.

Hamarosan elkészül az ideiglenes körforgalom

szállítottak a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központjába, egyikük
életét azonban már nem tudták megmenteni az orvosok. Négy katonát
könnyebb sérüléssel a székesfehérvári kórházban láttak el. Az ütközésben civil gépjármű nem sérült
meg, a baleset okait a rendőrség
vizsgálja. Benkő Tibor honvédelmi
miniszter belső vizsgálatot rendelt el
az ügyben.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő
közösségi oldalán fejezte ki részvétét:
„A magyar katonák fővárosa, Székesfehérvár emlékezni fog a mai nap
áldozatára. Emlékét azzal az erővel és
becsülettel őrizzük, melyre egész Honvédségünk felesküdött. Részvétemet
nyilvánítom a fiatal katona családjának és a Magyar Honvédségnek!”

Neüchel Balázs
A Pozsonyi út és a Zsolnai út szeptember közepétől
egy körforgalomban fog találkozni. A négyes kereszteződésből a buszváró kikerül, így biztonságosabbá
válhat a csomópont.

A jelenleg épülő Zsolnai út kettes és
nyolcas számú házai közötti járdán, közel hatvan méteren már javában zajlik
a felújítás. Ezen a szakaszon kap majd
helyet az ideiglenes buszmegálló, ami
így kikerül az említett utcák kereszteződéséből. A lakosság és a szakértők
is egyetértettek abban, hogy a csomópontban a körforgalom létrehozása a
legjobb opció.
Pénteki sajtótájékoztatóján Nagy Zsolt,
a városháza Közlekedési Irodájának
vezetője így nyilatkozott az átalakításról: „Azt javasoltuk, hogy próbaképpen az
engedélyezési tervből vegyük ki azt a részt,
ami nem engedélyköteles, és jelöljük ki ma-

Kép: Tar Károly

Hat katonai gépjármű ütközött össze
a Balaton felé vezető oldalon, a 64-es
kilométernél a hét első napján, emiatt teljesen lezárták az utat. Hatalmas dugó alakult ki a baleset miatt.
A Honvédelmi Minisztérium
megerősítette: a Magyar Honvédség
egyik katonai menetoszlopa szenvedett balesetet. A tehergépjárművekből álló konvoj a Bátor Harcos 2019
gyakorlatra ment Hódmezővásárhelyről Veszprém-Újmajorba. A
balesetben összesen hatan sérültek
meg. Két sérültet mentőhelikopterrel
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A délelőtti baleset után az autópályát lezárták, több mint tizenöt kilométeres dugó alakult ki. A forgalmat Fehérváron keresztül terelték el, ami késő délutánig megnehezítette a közlekedést a városban.

gát a körpályát, alakítsuk át a csomópontot
körforgalommá.”
Az ideiglenes körforgalom közepét egy
növénysziget fogja képezni, de veszélyt
jelző táblákat, terelőtáblákat és még
egy prizmasort is kap a csomópont. A
gyalogosátkelők és a buszváró a végleges tervekben kap majd helyet.
„A körforgalom kiépítésére az itt lakók
biztonsága érdekében volt szükség, hiszen
nagyon nagy lett az átmenő forgalom. Sok
autó van már most Öreghegyen, úgyhogy
mindenképpen lassítani kell a haladást.”
– mondta el lapunknak Östör Annamária, a városrész önkormányzati
képviselője, aki hozzátette: a kereszteződés nehezen belátható, és a jelenlegi
állapotában egy zebra sem jelentett
volna megoldást.
A járdaszakasz felújításának határideje
szeptember kilencedike, így az ideiglenes körforgalom kialakítására várhatóan
a kilencedikét követő héten kerül sor.

Kép: Németh-Nagy Róbert

Kiss-Dávid Renáta
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Most még elsőbbséget élvez, aki a Zsolnai vagy a Pozsonyi út felől érkezik a kereszteződésbe

A tanulás és a sport megfér egymás mellett Érdeméremmel tüntették ki a megmentőt
Szabó Petra
Az Alba Regia SC-nek már korábban is volt
kapcsolata oktatási intézményekkel, az újonnan
indított program eredményeként viszont az
óvodától az egyetemig összeegyeztethetővé
válik a sport és a tanulás. A Kettős Karrier
Életpályamodell célja nemcsak a profi sportolók utánpótlásának nevelése, hanem a sport
szeretetének továbbadása.

Pál Loránd
Badacsonytomaji túrázás közben csípte meg
lódarázs a tizenöt éves székesfehérvári lányt,
akinél azonnal súlyos allergiás reakciók léptek
fel. Szerencsére az arra járó túrázók között volt
egy tizenhárom éves fiú, aki saját adrenalininjekcióját felhasználva megmentette a lány
életét.

Augusztus 8-án a tizenöt éves lány,
Szintia Badacsonytomajon túrázott családjával, amikor váratlanul
lódarázs csípte meg a tarkóját. A
fiatalnál azonnal súlyos allergiás
reakciók léptek fel: elvesztette az
eszméletét, hörgött, hányt és leállt
a légzése. A család azonnal értesítette a mentőket, ám nem tudták
megközelíteni a helyet, a mentő-

Téjékoztatót tartottak a programról

helikopter pedig nem találta meg
őket a sűrű lombkoronák között.
Ekkorra a tizennégy éves, Torontóban élő Botond előlépett az arra
járó túrázok közül, majd felismerve
a helyzet súlyosságát, azonnal beadta a lánynak saját mogyoróallergiára kapott adrenalininjekcióját. A
gyors elsősegély hatására azonnal
elmúltak a tünetek.
Hősies cselekedetének köszönhetően a bátor fiatal a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete
felterjesztésére részesült kitüntetésben, amelyet a Városháza Dísztermében adtak át neki családja, a
megmentett lány és hozzátartozói
részvételével. Botondot CserPalkovics András polgármester is
elismerésben részesítette.

Fotó: Simon Erika

Kép: Körtvélyes Tivadar

Nem kell választani a tanulás és a
sport között – ez a mottója a most
induló Kettős Karrier Életpálya-

modellnek. Esetünkben a kosárlabdáról és a kézilabdáról van szó. A
program ovis és kisiskolás korban
az ügyességfejlesztésre fókuszál,
szakképzett edzők tartanak órát a
gyerekeknek. Középiskolában már
a tehetségek vehetnek részt plusz
edzéseken. Az egyetemen pedig már
a profi korosztályban sportoló fiatalok rugalmasabb „beosztást” kapnak, valamint a vizsgaidőszakokban
ráadás-toleranciát. Jelenleg tizenegy
általános iskola, négy középiskola és
két egyetem részese a programnak.

Szintia és megmentője, Botond

FEHÉRVÁR
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Egyetemek a város szolgálatában
A HETILAP

Kurucz Tünde

Miután a huszadik században az
egyetemek áttértek az elitoktatásról a tömegoktatásra, és a gyorsan
változó technológia miatt általánossá vált az élethosszig tartó tanulás,
megjelent az egyetemekkel szemben az az igény, hogy képzéseiket
a térség munkaerőpiaci igényeihez
igazítsák, így egyfajta kapcsolódási
pontot képezzenek a hallgatók és
a helyi cégek között. Fehérváron,
mint nagy történelmi múltú, de
egyben meghatározó ipari centrumként működő városban kiemelt
szerepet töltenek be a felsőoktatási
intézmények: az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa és a Kodolányi
János Egyetem.

Képzett munkaerő a helyi
cégeknek

A fehérvári ipar meglehetősen heterogén, azaz sok lábon áll, mégis közös bennük, hogy a robotizáció egyre fontosabb szerepet tölt be a termelésben

kovics András polgármester, majd
hozzátette, hogy a mai felsőoktatás
egyik legfontosabb innovatív eleme
a duális képzési forma, aminek
Székesfehérvár elkötelezett híve, és
az egyik legnagyobb duális képzési
hely az országban. A város, a vállalatok és a felsőoktatás együttműködésében az egyik legfontosabb kérdés az oktatásé, a képzés
célja a felsőoktatásban pedig az,
hogy felkészült, gyakorlati ismeretekkel és a 21. század kihívásainak
megfelelő tudással rendelkező
szakemberek elégíthessék ki a magyar, lehetőleg a Székesfehérváron
működő gazdaság munkaerőigényét, amivel a hallgatók munkaerőpiaci esélyei is nőnek.

Kutatási eredmények a gyakorlatba átültetve
Az egyetemek nemcsak képzési,
hanem kutatás-fejlesztési központokként is működnek, amelyek segítenek feltérképezni, előrejelezni a
technológiai trendeket, és megoldásokat találni a város gazdasági,
ipari és logisztikai problémáira illetve teendőire. Az utóbbi években
több nemzetközi és hazai kutatás
foglalkozott ezzel a témával, és
mindegyik arra jutott, hogy a fejlett
régiókban a felsőoktatási kutatásfejlesztés egyértelműen pozitív
hatással volt a helyi gazdaságra.
„Az együttműködésnek egyre nagyobb
szerepe van a helyi felsőoktatás mű-

Fotó: Simon Erika

„Szeretnénk tovább erősíteni az egyetemek súlyát és bővíteni a hallgatói
létszámot. Ennek az eléréshez a szakmai-tudományos tartalom infrastrukturális illetve a programok anyagi
támogatásával nyújtunk segítséget, a
hallgatók kezdeményezéseit is követve.
Az itt tanuló hallgatók hitelesítik mindazt a törekvést, ami megvalósult, és
értük történik minden éppen folyó beruházás is: szól az ő jelenükről és jövőjükről, mely egyben ennek a régiónak,
a városnak és az egyetemnek a jövőjét
is jelenti. Hamarosan elkészül a Corvinus új épülete, az Óbudai Egyetemen
pedig átadásra kerül a robotlabor.”
– nyilatkozta lapunknak Cser-Pal-

Fotó: Tóth Gabriella

Az egyetemek, főiskolák ma már nem elszigetelt elefántcsonttornyok, hanem a városhoz,
a régióhoz szervesen kapcsolódó szervezetek,
amelyek a helyi szakemberképzésen túl hosszú
távon különféle kutatásokkal, felmérésekkel
járulnak hozzá a település fejlődéséhez.

A Corvinuson azt szeretnék, hogy a campus szerves, élő egységként kapcsolódjon be a város életébe

ködésében: mind a duális képzés keretében létrejött, mind a Prosperis Alba
Kutatóközponttal való együttműködés
segíti az önkormányzati és a városi
közösség döntéseit illetve azok előkészítését. A tudásnak, a szakértelemnek és a nemzetközi kapcsolathálózatnak köszönhető kutatási eredmények a
város működésében fontos területeken
felmerült problémák megoldását, kérdések megválaszolását segítik, például
a közlekedésben vagy a robotika alkalmazásának területein. Mindezeknek
van gazdasági, oktatási és társadalmi
vetülete is – a fejlődés pedig tudás és
információ nélkül nem valósulhat meg,
illetve feltételezi a kölcsönösséget. A
célunk pedig a nagyobb hozzáadott
értékű munkahelyek megteremtésével,
a szükséges képzés fejlesztésével a
közösség gyarapodásának szolgálata.”
– mondta a polgármester.
A partnerség egyik fontos lépéseként augusztus végén együttműködési megállapodást írt alá az
önkormányzat, a Prosperis Alba
Kutatóközpont Kft. és az Óbudai
Egyetem, melyben közös célként
határozták meg, hogy a jövőben
olyan kutatások valósuljanak meg,
amelyek hozzájárulnak Székesfehérvár fenntartható fejlődéséhez.
Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora kiemelte, hogy a város
támogatásával egy robottechnikai
központot hoztak létre Székesfehérváron, amely korszerű robotokkal és az elvárt eszközparkkal
van felszerelve: „Már a beruházás
előtt is az volt a közös kiindulópont,
hogy úgy újuljon meg az Alba Regia
Műszaki Karunk, hogy az a mai digitalizációs trendeknek megfelelő laborral,
lehetőségekkel várja a hallgatókat. Egy
olyan jellegű együttműködési megállapodás előkészítésében indultunk el,
amely a város oldaláról kérné fel az
egyetemet, hogy a településen milyen,
a jelenlegi technológiai vívmányoknak megfelelő fejlesztések jöhetnének
létre. Másik oldalról pedig, ha ezek az
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igények megvannak, akkor az egyetem,
mint képző- és kutatóközpont ezeknek
az elképzeléseknek a prototípusát
kifejleszti, megvalósítja, teszteli és az
eredményeket elemzi.”

Okosváros és jövőkutatás
Az okosváros- vagy angol nevén
smart city-megoldások sokrétűek
lehetnek. Nem szabad arról elfelejtkezni, hogy az okostelefonok ma
már szinte mindenkinek a zsebében ott lapulnak.
„Az okostelefonok a rajtuk futó applikációk révén lesznek okosak, amelyek
valamilyen adatot begyűjtenek és
ezeket fel tudják használni. Ilyen elven
működik például a lépésszámláló. A
kiindulópont a város esetében többek
között a közlekedési hálózat „okosítása” volt, melynek segítségével többek
között kiszámíthatóbb, bejárhatóbb
lehet a tömegközlekedés a lakosság
számára. Ehhez azonban adatokat kell
gyűjteni. Ez már valamilyen szinten
elérhető. A forgalmi csomópontokon
bizonyos szinten már megvalósult.
Viszont az adatok feldolgozása,
analitikája olyan alkalmazásokat
igényel, amelyek képesek trendeket
megbecsülni, modellezni, hogy utána
lehessen látni például azt, hogy merre
kell mennie a busznak, hogy elkerülje a
forgalmi dugókat, vagy az utasok a különböző állomásokon percre pontosan
tudják, mikor jön a következő járat.
Ezeken kívül számos lehetőség van az
elektronikus közigazgatáson keresztül
egészen az egészségügyig.” – mondta
Kovács Levente.

A rektor szerint a fejlesztések szerves része a jövőkutatás is, hiszen az
ötlet megszületésétől a megvalósításon át egészen az üzembe
helyezésig idő telik el, ami alatt a
technológia fejlődik. Ha nem mérik
fel pontosan a lehetőségeket, akkor
elképzelhető, hogy mire bevezetik
az újítást, addigra a technológia
meghaladta: „Az egyetem feladata,
hogy a kutatási irányvonalakat, technológiai változásokat látva feltérképezze, merre is halad a világ, és ezt
kombinálja a város részéről felmerült
igényekkel.”

Új labor a cégek szolgálatában
Nemcsak az Óbudai Egyetem,
hanem a Budapesti Corvinus
Egyetem is egyre szorosabbra fűzi a
kapcsolatot Fehérvárral. Nemcsak
a képzési struktúrájukat alakították
a helyi igényekhez, hanem többek
között együttműködési megállapodást írtak alá még májusban a Civil
Centrum Közhasznú Alapítvánnyal
és a Prosperis Albával. Ez utóbbi
együttműködés lényege, hogy a
hallgatók olyan kutatásokat fognak
végezni, amiket a városfejlesztésben is lehet hasznosítani. Ezzel
párhuzamosan megkezdődtek az
infrastrukturális fejlesztések is a
fehérvári központban. Szeptember
negyedikén adják át a campus új
épületét, ahol egy olyan korszerű
társadalomtudományi labort is
kialakítottak, amit a kutatók, a
hallgatók mellett a helyi cégek is
igénybe vehetnek.

Mezőszentgyörgyi Dávid, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának rektori
megbízottja elmondta, hogy az
egyetem, amikor három évvel ezelőtt elkezdte itt a működését, már
a duális képzésben gondolkodott.
A hallgatók ebben a rendszerben
nemcsak az iskolapadban tanulnak,
hanem ezzel párhuzamosan vállalatoknál is dolgoznak. Ehhez azonban
már az első perctől kezdve együtt
kellett működni a helyi cégekkel,
mert a duális szerződés három fél,
a hallgató, az egyetem és a vállalat
között jön létre. Ebből fakadóan
a duális képzés eleve szorosabb
beilleszkedést jelent a város életébe:
„Az egyetemnek ezenkívül még két küldetése van: a kutatás illetve a kutatási
eredmények szélesebb körben történő
ismertetése. Ez utóbbit szolgálja az új
épület, amit szeptember 4-én adunk
majd át. Ebben kialakítottunk egy kutatási labort, ahol különféle viselkedési
formákat lehet megfigyelni, tanulmányozni. Többek között négy nagy
teljesítményű, háromszázhatvan fokban
forgatható kamera van beépítve, amit
egy külön helyiségből lehet irányítani.
Egy ilyen laborban sokkal több információ nyerhető például egy csapatépítő tréningből, egy fókuszcsoportos
interjúból vagy egy pozícióra való
kiválasztásból, ami a cégek számára
értékes lehet. Éppen ezért hosszabb
távon stratégiai együttműködéseket
szeretnénk kialakítani a helyi gazdasági
szereplőkkel, az önkormányzattal és a
civilszervezetekkel, hogy ők is ki tudják
ezt a kutatási kapacitást használni.”

Bontsuk le a falat!
A rektori megbízott hozzátette,
hogy a harmadik missziójukban,
a szélesebb társadalomnak való
tudásátadásban már szeptembertől
terveznek programokat. Ezzel kapcsolatban az Óbudai Egyetemmel
is egyeztettek. Havonta szeretnének egy nyitott napot, akadémiát tartani, melynek keretében
bárki meghallgathatná a számára
érdekes, tudományosan is igényes
előadásokat.
Hosszú távon nem titkolt cél az
Óbudai Egyetem és Corvinus
campusa közötti fal lebontása és
összenyitása. Erre annál is inkább
szükség lesz, mert a sportcsarnokfejlesztés is a szomszédban fog
megvalósulni: „Mi azt szeretnénk,
hogy ez a campus élő legyen! Ne
úgy szolgálja a várost, hogy itt csak
hallgatók, oktatók és kutatók vannak,
hanem az épületek és a kert az itt élők
számára legyen egyfajta találkozási
pont!”

A Budapesti Corvinus Egyetem
Székesfehérvári Campusára a
hagyományos felvételi eljárás során
idén száztizenegy diákot vettek
fel. A legnépszerűbb alapszakok a
gazdálkodás és menedzsment, a turizmus-vendéglátás és a számvitel volt.
A mesterképzésekre is már Fehérvárra
jelentkeznek inkább a leendő diákok.
Az Alba Regia Műszaki karra kétszázhetvennyolc hallgató nyert felvételt.

Duális képzés: előny a munkaerőpiacon
A fehérvári felsőoktatás egyik sajátossága
a jelentős arányú duális képzés, aminek
lényege, hogy a hallgatók egyszerre járnak
egyetemre és szakmai gyakorlatra. Megkérdeztük az érintetteket, ők hogy értékelik ezt a
képzési formát.

Egyszerűen jó itt egyetemistának lenni!
Most kezdem az utolsó félévemet, és
bízom benne, hogy ha végeztem, akkor
állást is kapok Fehérváron!”

Takács Lolita, az Óbudai Egyetem műszaki menedzser szakos
duális hallgatója az Arconicnál
tölti gyakorlati idejét: „Én fehérvári
vagyok, és korábban dolgoztam az
Arconicnál diákmunkán. Megtetszett
a cég, ezért választottam ezt. Az
elmélethez az ember mindig tudja
kötni a gyakorlatot. Ha tanulunk
egy tárgyat az egyetemen, például
gépészetet, akkor itt a gépet működés
közben meg tudjuk nézni, vagy éppen
azt, hogy minőségirányításból milyen
szabványokat használ a vállalat.”
– Lolita kiemelte: akár heti több
napot is eltölt a cégnél. – „Sok
odafigyeléssel jár, hogy az ember
úgy tudja beosztani a vizsgáit, hogy
tudjon is készülni, de a munkahelyen
is teljesítsen. Ha valaki megpróbál
hétről hétre tanulni, és nem a vizsgaidőszakban ébred rá, hogy volt öt
tárgya, akkor össze tudja hangolni a
munkát az iskolával. Szerencsére a
tanárok is rugalmasak. Lehet például
a szorgalmi időszak végén előrehozott
vizsgát tenni, hogyha a vizsgaidőszakban dolgozni kell, akkor csak arra

Fotó: Tóth Gabriella

„Egyszerűen jó itt egyetemistának lenni!”

tudjunk koncentrálni. De fordítva is
igaz: ha fontos vizsgánk lesz, akkor itt
például megengedik, hogy a benti idő
alatt is készülhessünk.”
Lolita hozzátette, hogy a folyamatos gyakorlat miatt a hallgató
jobban el tudja képzelni, mi vár rá
a szakmájában egy munkahelyen. Másrészt különösen jó,
hogy Fehérvár számos rendezvénnyel, kezdeményezéssel nyit a
hallgatók felé: „Nem az a hatalmas
város, mint Budapest, de aki akarja, itt
is megtalálja a megfelelő szórakozási
lehetőséget, arról nem is beszélve,
hogy a közösség is sokkal összetartóbb.

Vései Viktória (képünkön) a Budapesti Corvinus Egyetem másodéves
duális gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatójaként kezdi
hamarosan a szorgalmi időszakot.
A Praktiker budapesti irodájában
tölti gyakorlati idejét, de a nyári
időszakban a fehérvári áruház
mindennapjait is megismerhette: „Mindenképpen duális képzésre
akartam járni, mert nem voltam biztos
benne, hogy államira felvesznek, és
a továbbtanulást magamnak szerettem volna finanszírozni. Másrészt
mindenhonnan azt lehet hallani, hogy
a vállatok már az egyetem elvégzése
után is kérik a szakmai tapasztalatot.”
Viktória számításai bejöttek, mert
szerinte az elmélet a gyakorlati
ismeretek birtokában sokkal kön�nyebben elsajátítható. A munkája
során például többször kellett
statisztikákat készítenie, ezért a
statisztika tantárgyat is könnyebben teljesítette.
Jászter Vanda Viktóriához hasonlóan most kezdi a második évét a
Corvinus duális gazdálkodás és
menedzsment szakán, és szintén
a Praktikernél gyakornokoskodik:

Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

Az elmélet a gyakorlat miatt
könnyebben elsajátítható

„Sárbogárdi vagyok. Kifejezetten a
duális képzés miatt jöttem Fehérvárra, hogy az egyetem mellett gyakorlatot is szerezzek, ami később nem
fog rosszul jönni.”
Vandának nem egyszer nyújtott már pluszt az órákon, hogy
a gyakorlatban is meg tudott
tapasztalni dolgokat. Például a
vállalatok felépítéséről teljesen
más elméletben tanulni, mint
a való életben belelátni egy cég
működésbe.
„A gyakorlati helyemen nagyon
rugalmasak. Ha előre jelzem, hogy
vizsgám lesz, mindig elengednek.”
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Bemutatkoznak a polgármesterjelöltek
A HETILAP

Juhász László
Juhász László vagyok, tősgyökeres
fehérvári. A Szent István Egyetemen,
kommunikáció szakon végeztem.
2006 óta a választók bizalmából
önkormányzati képviselő vagyok és
szolgálhatom a fehérvári polgárokat.
Korábban a civil ügyekért feleltem,
jelenleg tanácsnokként a környezetvédelem a feladatom, így részese
lehettem az elmúlt évek környezetfejlesztéseinek.
2002-ben alapítottuk a VÁLASZ-t
és 17 éve változatlan a hitvallásunk:
lokálpatrióták és pártatlanok vagyunk.
Mi a fehérvári emberekkel kötünk szövetséget, minden mandátumot szerző
képviselőnk egy társadalmi szerződés
keretében visszahívható lesz. Függetlenek vagyunk országos pártközpontoktól, gazdasági érdekköröktől, nekünk
Székesfehérvár, Fejér megye és a
Hazánk az első. Számunkra különösen fontos Székesfehérvár épített és
szellemi öröksége. Ezen gondolat mentén, a történelmi múltunkhoz méltón
a régió turisztikai központjává fogjuk
fejleszteni Szent István városát.
Az elmúlt években sok zöldfelület
újult meg, de ez nem elég. Még több
területet fogunk természet közelivé
tenni. Elég volt a betonból és a térkőből! Zöldtető és zöldfal programot
hirdetünk.
Közülünk sokan hosszú évek óta civil
szervezeteket vezetnek. Jól tudjuk
mennyire fontosak a közösségek.
A civil és kisebb sportegyesületek

A VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért
Egyesület polgármesterjelöltje

támogatását meg fogjuk duplázni. Az
összes iskolát érintő tízéves tornaterem felújítási és -építési programot
hirdetünk.
A tömegközlekedésre dupla forrást
fogunk fordítani: a főbb útvonalakon
és csúcsidőben legalább 15 percenként
fognak járni a buszok. Ezzel párhuzamosan minden évben új kerékpárutakat építünk. A város bevezető útjain
és a Belváros körül ingyenes P+R
parkolókat létesítünk. Ezen három
programpont együttes hatásával lehet
majd csökkenteni a közlekedés okozta
gondokat, és ezáltal egészségesebbé
tenni Városunk levegőjét.

Dr. Cser-Palkovics András
Amikor gyerekkoromban Székesfehérvárt láttam a nyolcadik emeleti lakásunkból a Rákóczi úton,
körvonalazódott bennem a kérdés:
„Mitől különleges a város, ahol
élek?” Hiszen a Királyok Városa
jelzőt nem kaphatja meg akármilyen
hely, az emberek ok nélkül nem
lehetnek ilyen büszkék arra, ahol
élnek. A válasz nem csak ezeréves
történelmünkben vagy sikereinkben
keresendő, ennél egyszerűbb, mégis
sokkal több: Székesfehérvár az
otthonunk. Amikor 2010-ben először
kaptam bizalmat a fehérváriaktól, az
otthonunk bajban volt. Székesfehérvárt az adósság, a munkanélküliség
és a kiüresedés fenyegette. 2014-ig
tartott, míg lendületbe hoztuk a
várost: kormányzati segítséggel
és fegyelmezett gazdálkodással
ledolgoztuk a 18 milliárd forintos
adósságot és megerősítettük a város
költségvetését. A munkanélküliség
megszűnt, immár alig van magyar település, mely közelebb lenne a teljes
foglalkoztatáshoz, mint Székesfehérvár. Újra békés, biztonságos várossá
tettük az otthonunkat, hiszen negyedére szorítottuk vissza a bűnözést.
Ezeken az alapokon kezdhettük
rendbe rakni Székesfehérvár útjait,
köztereit, közműveit, hozhattunk létre játszótereket, parkokat. Ám nem
csak a gazdasági teljesítmény vagy
az infrastruktúra teszi a várost. A
város szíve a közösség. A közösség,

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
polgármesterjelöltje

ami Fehérváron mindig is különleges volt, és amely minden törődést
és védelmet megérdemel. Törődést,
hiszen a programok, a kulturális és
közéleti pezsgés az, ami összekovácsolják, életerőssé teszik a várost.
Ezt az életerőt pedig meg kell őriznünk és védenünk a széthúzástól,
a pártpolitikai harcoktól és az önző
egyéni érdekektől. Mi, fehérváriak,
százezren összetartva dolgoztunk az
elmúlt kilenc évben. Most eljött az
ideje, hogy Székesfehérváron együtt
magasabb szintre lépjünk, valóra
váltva a közös álmokat, százezren,
egy csapatban!

Horváth-Tancsa Ágnes
A Szövetségben Fehérvárért Egyesület polgármesterjelöltje vagyok.
Az elmúlt 5 évben képviselőként,
családügyi tanácsnokként mindig
az volt a legfőbb kérdés számomra,
hogy egy adott döntéssel mennyire
szolgálom városunk hosszú távú
fejlődését. Azért mérettetem meg
magam az önkormányzati választáson, mert alternatívát kívánok nyújtani mindazok számára, akik sem a
Fideszt, sem az alkalmi társulásként
működő balliberális tömörülést
nem szeretnék a város élén látni.
Nem vagyok tagja, szimpatizánsa,
aktivistája egyetlen pártnak sem.
Ez nem jelenti, hogy szövetségesek
nélkül indulok a választáson, hiszen
civil szervezetek, szakmai csoportok
és két országos párt a MIÉP és a Mi
Hazánk Mozgalom támogatását is
bírom. Van programom, amely részletesen tartalmazza a város jövőjével
kapcsolatos elképzeléseimet. Itt ebből csak néhány részlet felvillantására van lehetőségem. Egészségügy:
a háziorvosi rendszer megerősítése
a célom, a fiatal orvosok bevonzására mentor programot indítanék,
alapvető diagnosztikai eszközöket
szeretnék a háziorvosi rendelőkbe,
ahol több orvos is használhatná azokat, tehermentesítve a kórházat néhány vizsgálat esetében. Példaként
a legegyszerűbb eset: a háziorvosnál
is lehetne vért venni, nem kellene a
kórházban órákat várni. Mindehhez

A Szövetségben Fehérvárért Egyesület
polgármesterjelöltje

szakmai, pénzügyi támogatást adva.
Közlekedés: vallom, urbanisztikai
kérdés. Rendszerben kell szemlélni
a város közlekedését, nem egy-egy
elemét kell külön-külön fejleszteni,
hanem egységesen. Oktatás: az
óvónők már letettek az asztalra egy
javaslatcsomagot, szerintük, hogyan
lehetne enyhíteni az óvónőhiányt.
Ezt kívánom megvalósítani, kiegészítve saját javaslatokkal. Fel merem
vállalni, hogy nem mindig az én
elképzelésem a legjobb a fehérváriaknak, ezért kérem, Ön is használja
a Liszt F. utcai véleményházunkat,
szóljon bele!

Dr. Márton Roland
Szeretem Székesfehérvárt és az itt élő
embereket. Az a célom, hogy minden
fehérvári jobban, egészségesebben és
boldogabban élhessen. Ezért akarok
Székesfehérvár polgármestere lenni.
Sorsfordító választás előtt állunk! Két
alternatíva közül választhatunk. Akik
úgy gondolják, hogy minden rendben
van Fehérváron és az országban, őket
a Fidesz képviseli. Akik viszont minőségi közszolgáltatásokat szeretnének
az egészségügy, a közlekedés és az
oktatás területén, azoknak az erős
ellenzéki egység, a közös jelöltek a
jó választás! A fehérváriak életminőségét a közszolgáltatások radikális
fejlesztésével tudjuk növelni.
Egészségügyi Diagnosztikai Központot építünk, világszínvonalú diagnosztikai berendezésekkel felszerelve (CT,
MR, lézeres mammográfia, ultrahangos képalkotó eszközök). Garantáljuk,
hogy minden fehérvári állandó lakos
szakorvosi beutaló alapján egy héten
belül időpontot kap a neki javasolt
diagnosztikai vizsgálatra, térítésmentesen. Megszüntetjük az életünket
megkeserítő forgalmi dugókat, feloldjuk az indokolatlan sávszűkítéseket,
megépítjük a hiányzó modern parkolási infrastruktúrákat, ésszerűsítjük a
forgalomszervezést. Európai színvonalú buszközlekedést szervezünk és
védett lakótelepi kerékpárgarázsokat
építünk. A képzett, pályakezdő
fiatal fehérváriak külföldre vándorlása súlyos probléma, ami azonnali

A Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki
Magyarországa Mozgalom; Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd
Magyarországért Párt polgármesterjelöltje

beavatkozást kíván a lakhatási válság
mérséklése és a dolgozók érdekképviseletének támogatása területén.
Küzdeni akarok a klímaváltozás ellen
és alkalmazkodni a hatásaihoz: minden lehetséges lebetonozott helyszínt
ki fogunk zöldíteni! A külföldi szennyvíziszap lerakást azonnal beszüntetjük,
az idehordott 150 ezer tonna gyanús
anyagot kivizsgáljuk és az összes szükséges intézkedést megtesszük.
Együtt építjük fel a XXI. századi szabad,
szolidáris, európai Székesfehérvárt!
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Múlt szombaton, az október 13-i önkormányzati választást megelőző ötvenedik napon megkezdődött az
önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölti induláshoz szükséges aláírások gyűjtése.
A Fehérvár Médiacentrum Választási irányelveiben rögzített bemutatkozási lehetőséget biztosítunk az aláírásgyűjtés időszakában a polgármesterjelölteknek – ezeket olvashatják lapunk 6. oldalán – az alábbiakban
pedig a Választási Iroda augusztus 28-i, szerda reggeli tájékoztatása alapján közzétesszük az egyes fehérvári
választókerületekben illetve az egyes nemzetiségek körében az ajánlást gyűjtő képviselőjelöltek névsorát.

1. választókerület:
Ráczné Földi Judit (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért
Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Szabó-Bakos Györgyné (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Tóth András (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Juhász László (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
2. választókerület:
Dr. Márton Roland (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért
Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Dr. Kovács Zsoltné (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Halász Róbert (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Kónyi-Kiss Botond (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
3. választókerület:
Dr. Mihályi Mónika (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért
Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Dr. Horváth Miklósné (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Horváth Lénárd (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Nagy Gáborné (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
4. választókerület:
Barlabás András (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom; Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért
Párt)
Molnár Tamás (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Kövecses Dávid (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Márkus Klára (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
5. választókerület:
Lángfalvi Attila Károly (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért
Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Mészáros Attila (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Botos Gergő (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Sajó Mária (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
6. választókerület:
Szabó László (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom;
Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom; Momentum
Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Brájer Éva (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Langmár Bettina (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Mezővári Balázs (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
7. választókerület:
Rédei Norbert (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom; Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért
Párt)
Ungváry Árpád (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Farkas László (független)
Bernáth Tamás (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Tornyai Péter (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
8. választókerület:
Fazakas Attila (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom;
Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom; Momentum
Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Viza Attila (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Csákvári Angelika (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Skultéti András (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)

9. választókerület:
Vertig Csaba (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Fekete Ferenc (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Szigli István (független)
Szücs Sándor (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Kelemen Gábor (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
10. választókerület:
Dr. Várnagy Emese (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért
Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom; Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd
Magyarországért Párt)
Földi Zoltán (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Málics László (független)
Horváth-Tancsa Ágnes (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Vitézné Bán Tímea (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
11. választókerület:
Szabó Gábor (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Deák Lajosné (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Éliás Beáta (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Fehér Edit Veronika (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
12. választókerület:
Németh László (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Östör Annamária (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Csány Attila (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Mikuska Barbara (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
13. választókerület:
Csabai Béla (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom;
Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd Magyarországért Párt)
Horváth Miklós Csaba (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Borsos Sándor (független)
Végh Annamária (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Dr. Boór Ferenc (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
14. választókerület:
Tóth Nóra Tímea (Demokratikus Koalíció; Jobbik Magyarországért
Mozgalom; Lehet Más a Politika; Mindenki Magyarországa Mozgalom; Momentum Mozgalom; Magyar Szocialista Párt; Párbeszéd
Magyarországért Párt)
Dr. Dienesné Fluck Györgyi (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség)
Botos Kincső Lilla (Szövetségben Fehérvárért Egyesület)
Tóth Szilvia (VÁLASZ Független Civilek Fehérvárért Egyesület)
Roma nemzetiség:
Lakatos Gabriella, Oláh Mária, Lakatos Tímea, Jónás Eszter, Kolompár Vanda (Fiatal Romák Országos Szövetsége)
Károlyi Attila, Kolompár Ernő, Kolompár László, Lakatos Edit,
Lakatos Anikó („LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és
Polgári Szövetség)
Lengyel nemzetiség:
Harko Marek Roman, Orbán Ilona, Solymossy Zoltánné (Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület)
Német nemzetiség:
Lánczosné Sági Ágnes Ilona, Bakos Krisztina, Schneider Éva, Jelinek
István Józsefné, Horváth György, Szikoláné Feczkó Éva (Fejér Megyei
Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület)
Örmény nemzetiség:
Gevorkjan Szuzanna Levonov, Kazarjan Knar Aszaturovna, Gevorkjan Levon Szandrojevics (Örmény Kulturális és Információs Központ
Egyesület)

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Szeptember kilencedikéig tart az aláírásgyűjtés Ismét Molnár Krisztián a Fidesz megyei elnökjelöltje
A HETILAP

László-Takács Krisztina
Zajlik a 2019-es önkormányzati választási
kampány, jelenleg az ajánlásgyűjtések időszaka van. Székesfehérváron négy polgármesterjelölt illetve a tizennégy választókerületben
hatvanegy önkormányzati képviselőjelölt gyűjti az ajánlásokat. A nemzetiségi önkormányzati
képviselők esetében a roma, a lengyel, a német
és az örmény nemzetiségek jelöltjei gyűjtenek
ajánlásokat, összesen huszonhárom fő.

„A jelölőszerveztek közül a Fidesz már
leadta az ajánlóíveket, a helyi választási bizottság augusztus 29-i ülésén dönt
a jelöltek nyilvántartásba vételéről.”
– tudtuk meg Pápai Erzsébettől, a

helyi Választási Bizottság elnökétől
szerdán. Az ajánlásokat szeptember 9-én 16 óráig lehet gyűjteni, legkésőbb akkor kell minden ajánlást
tartalmazó ajánlóívet visszaszolgáltatni. A jelölteket is szeptember
9-én 16 óráig lehet bejelenteni.
„A válaszpolgár a választókerületében valamennyi képviseljelöltre vagy
polgármesterjelöltre adhat le ajánlást,
azonban egy jelöltet csak egyszer
lehet érvényesen ajánlani.” – mondta
Pápai Erzsébet. A helyi Választási Bizottság ellenőrzése arra is
kiterjed, ha valaki például egy jelölt
esetében több íven is aláír. Közülük
csak egy érvényes.

A Fehérvár Médiacentrum a 2019. október 13-án tartandó választások – helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választása illetve
a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választása – kommunikációjához készített irányelvei megtalálhatók a Fehérvár Televízió Facebook-oldalán
(www.facebook.com/fehervartv), a Vörösmarty Rádió Facebook-oldalán (www.
facebook.com/vorosmartyradio), a Fehérvár magazin Facebook-oldalán (www.
facebook.com/fehervarmagazin) és a Fehérvár Médiacentrum honlapján (www.
fehervarmediacentrum.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár 11777/2 hrsz-ú, Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99. szám alatti ingatlanon lévő melléképület 221,57 m2 alapterületű épületrészének oktatás
céljára történő bérbe adására.

László-Takács Krisztina
A Fidesz és a KDNP Fejér megyei közgyűlési
elnökjelöltjét múlt pénteken mutatták be, e hét
elejére pedig már négy Fejér megyei városban
összegyűjtötték a jelöltállításhoz szükséges
ajánlásokat.

A Megyeházán jelentette be a négy
polgármesterjelölt: Bicskén, Gárdonyban, Móron és Sárbogárdon is összegyűltek a jelöltállításhoz szükséges
ajánlások. A megyei lista állításához
szükséges ezeregyszázhetvenhárom
aláírást sikerült túlteljesíteni: hétfő
reggel hatezer-ötszáz aláírást adott le
a FIDESZ-KDNP a területi választási
irodában. Bicskén Bálint Istvánné,
Móron Fenyves Péter, Gárdonyban
Tóth István a FIDESZ-KDNP polgármester-jelöltje. Sárbogárdon Sükösd

Tamás a jelölt. Gárdonyban folytatják az aláírások gyűjtését egészen
szeptember 9-ig. A gárdonyiak célja,
hogy a mintegy kilencezer választópolgárral bíró településen háromezer
aláírást gyűjtsenek össze.
„A megyében a száznyolcból hatvanöt
településen indít a FIDESZ-KDNP hivatalos jelöltet vagy a pártszövetség által
hivatalosan támogatott jelöltet. A múlt
hét végén valamennyi polgármesterjelöltünk összegyűjtötte a nyilvántartásba
vételhez szükséges aláírásokat, sőt sokan
a többszörösét.” – mondta el lapunknak Molnár Krisztián.
A Fejér Megyei Közgyűlés jelenlegi
elnöke az idei önkormányzati választások Fejér megyei elnökjelöltje is
egyben. Molnár Krisztián jelölését az
országos választmány is elfogadta és
támogatja.

Kampánynyitót tartott a fehérvári ellenzéki összefogás
Buzás Gábor
Múlt héten pénteken tartották kampánynyitó
rendezvényüket a fehérvári ellenzéki összefogás
képviselőjelöltjei és szimpatizánsaik.

„A közös várospolitikai alternatíva kidolgozása során a munkaterápia segített
összehozni ezt a hét ellenzéki erőt, és egy
győzelemre esélyes választási szövetséget tudtunk kötni.” – mondta Márton
Roland polgármesterjelölt.
Az ellenzék főbb programpontjai: egy

21. századi város alapjainak lerakása,
a közlekedési káosz felszámolása, az
egészségügyi diagnosztikai központ
felépítése és az oktatás fejlesztése.
„Az első intézkedésem, mint azt
korábban megígértem, elsősorban a
szakszervezetekhez kötődik, velük fogok
elsőnek találkozni, hiszen már a 2020.
évre vonatkozó fehérvári béralku alapjait
azonnal el kell kezdeni szervezni.” –
hangsúlyozta Márton Roland.
A polgármesterjelölt éles csatára,
erős kampányra számít.

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlanpályázatok” aloldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1.
irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra
között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10. (kedd) 10 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2019. szeptember 24-én, kedden
ügyfélszolgálatunk zárva tart.
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Vakler Lajos
Szent István napján, az ünnepi közgyűlésen adta át Cser-Palkovics András polgármester az önkormányzat kitüntetéseit, köztük a Pro Civitate díjakat. Bemutatjuk a díjazottakat!

Dr. Hagymásy László, a Szent György Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya osztályvezető főorvosa a családközpontú szülés
élharcosa. Neki köszönhetően európai színvonalú, jól felszerelt és otthonos szülészetinőgyógyászati osztály várja a hölgyeket és
fogadja az újszülötteket Fehérváron.

Fotók: Simon Erika

Az ének-zene tanítása és a komolyzenei nevelés során végzett négy évtizedes tevékenysége
elismeréseként adományozta a Pro Civitate díjat a város Auth Ágnes karnagynak. A Teleki
Blanka Gimnáziumban működő vegyeskar mellett megalapította a lány- és a fiúkart. A sikerek
mögött embersége, lelkesedése áll, melyek komoly hajtóerőt jelentenek diákjai számára.

Farkas Sándor mesteredző, az Alba Fehérvár
utánpótlás szakmai igazgatója az ezredfordulón háromszor a bajnoki címig, kétszer
pedig kupagyőzelemre vezette az Albacomp
férfi kosárlabdacsapatát. 2015-ben tért
vissza Székesfehérvárra: az utánpótlásképzést irányítja.

Áron Nagy Lajos-hagyatékát gondozza Molnár Dezsőné: a festő halála után emlékkiállítást
szervezett, aktívan közreműködött a művész első albumának kiadásában és az Áron Nagy Lajos
Művészetbarátok Körének és a századik évforduló kiállítássorozatának szervezésében.

Hirtling István Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes művészt a Vörösmarty Színházban
számos darabban láthatta a közönség. Mint színész és közéleti ember a nyitottságot és a
megértést képviseli, meghatározó számára a közösségi erő.

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.

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 7
Atlasprof® specialista van, aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint hat 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
Székesfehérváron szeptember 04-én (szerdán) 18 órakor a Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. Cím: III. Béla Király tér.1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

A HETILAP

Vakler Lajos
Augusztus huszadikán, Szent István ünnepén
Székesfehérvár önkormányzata Milcsinszky
Alajos címzetes kanonok, nyugalmazott
plébános részére a székesfehérvári közösséget
építő négy évtizedes szolgálata elismeréseként
Székesfehérvár Díszpolgára kitüntető címet
adományozott.

Idézzük fel azt az utat, ami elvezette
önt Isten szolgálatához! Mennyire
volt családjában a keresztény hit
fókuszban, hogyan választott hivatást
magának?
Különösen édesanyám volt vallásos, de édesapám is hívő ember
volt. Nem tiltakoztak az ellen, hogy
a papi hivatást válasszam.
Mi mindent lehetett megtanulni a
Teológiai Akadémián?
A kétéves filozófiai képzés, az egyháztörténelem, a szoros értelemben
vett hittan, a dogmatika, a hittételek teljes ismerete, a morális ismeretek és a Szentírás tudománya
mind kiemelt része a képzésnek, és
természetesen a gyakorlati tantárgyak, a pedagógia és a hitoktatás
módszerei is fontosak a jelöltek
számára. Emellett megismertettek
bennünket a szónoklattannal és a
gregorián énekekkel is.
Kántor-káplánként került Kápolnásnyékre. Milyen beosztás ez egy fiatal,
felszentelt pap számára, aki Budapesten született és Székesfehérváron
tanult, hiszen egy olyan kis településre
kerül, ahol a hit nagyon is élő, és ami
nagyon sok feladatot ró rá.

Közélet

A zene és a hit útján
Ez egy speciális kor volt, mert 1956.
október elsején kerültem Kápolnásnyékre. Hamarosan kezdődött a
forradalom, az iskolában is éreztük
ennek a jelentőségét. Akkor még
minden osztályban lehetett hittant
tanítani, nemcsak azokat a diákokat, akiket a szüleik beírattak.
Mennyivel lett nehezebb a feladata
Ráckevén, ahol 1958-tól, négy esztendőn át szolgált?
Érdekes hely, egy rendkívül vallásos település volt Ráckeve. Ott
elég sokakat beírattak hittanra,
még a helyi gimnáziumban is volt
fakultatív hittan, ami országszerte is különleges volt akkoriban.
Kántor-káplán voltam, és volt két
énekkarom, egy felnőtt kórus és
egy gyermekkar.
Ezt követően Kápolnásnyékre – ha
úgy tetszik – hazatért, immár plébánosként. Milyen visszatérni lelkipásztorként egy településre, ahol elkezdte
szolgálatát?
Sokat változott a település. Az
56-ban tapasztalt lelkesedés a
hit iránt alászállt. Kevesen jártak
templomba, ráadásul a hitoktatással is nehézségek adódtak, mert
az iskolában mindössze két-három
gyerek iratkozott be hittanra.
1977-ben került Székesfehérvárra. A
Nagyboldogasszony-templomban szolgálva mit tapasztalt? Milyen feladatot
ró egy plébánosra, ha a koronázóváros egyik központi templomába nyer
kinevezést?
Abból, hogy Székesfehérvár koronázóváros, nem sokat észleltem

Milcsinszky atya hatvanhárom év szolgálat után is aktív

2019.08.29.

Fotók: Simon Erika
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Székesfehérvár díszpolgárát Cser-Palkovics András polgármester köszönti a Szent István téren

akkoriban. Ma a helyzet összehasonlíthatatlanul jobb, mint a régi, a
rendszerváltozás előtti időszakban.
Akkor belecsöppentem egy helyzetbe: az elődöm elkezdte a templom
szerkezetének felújítását, és mikor
én idekerültem, ezt folytatnom
kellett, miközben semmi pénzünk
nem volt. Nehéz időszakot éltünk
meg.
A Ciszterci templom nagyon fontos
Székesfehérvár számára, fontos volt az
is, hogy a gimnázium visszanyerte régi
nevét és rangját. Ez milyen feladatokat rótt önre, hiszen újra hangsúlyos
szerepet kaphatott az iskolában a
keresztény nevelés.
Eleinte csak hittant tanítottam az
iskolában, majd az apát úr nevezett ki lelki vezetőnek. 1994-ben,
amikor az egyház átvette a gimnáziumot, a szülőknek elmulasztották
megmondani a beíratáskor, hogy
attól a pillanattól kezdve ez egy
egyházi iskola, ahol kötelező a
hittan. Így fordulhatott elő, hogy
bementem szeptemberben egy
osztályba, és kijött elém nyolc
fiatal, hogy ők nem akarnak hittant
tanulni, mert nem hívő emberek.
Az akkori igazgató, Hári Ferenc,
aki kitűnő pedagógus volt, feljött
az osztályba és közölte a diákokkal,
hogy nem kell részt venniük a hittanórán, foglalkozzanak azzal óra
alatt, amihez kedvük van.
Ezekben az időszakokban hogyan
tudott mindig csendesen, de mégis
krisztusi határozottsággal cselekedni?
Lehet, hogy alkatilag megvolt rá
a készségem és a képességem.
Még Kápolnásnyéken, a plébánosságom alatt történt, hogy a
bérmálás után az úttörő-foglalkozáson a csapatvezető kiállította a
bérmálkozókat a katedra elé, hogy
nézzék meg őket jól, mert ilyenek
azok, akik úttörők, emellett hittanra is járnak és bérmálkoznak –
mondván, szégyelljék magukat és
a szüleik is! Amikor ezt megtudtam, elmentem a tanácselnökhöz,
és elmondtam, hogy ez az eljárás
élesen ellenkezik a vallásszabad-

sággal, s miközben folyton azt
hirdetik, hogy ez megvalósul
hazánkban, ártatlan gyerekeket
szégyenítenek meg társaik előtt.
Az igazgató azt kérte, hogy ezt
adjam be írásban, amit meg is
tettem. A következménye az lett,
hogy leváltották az úttörő-csapatvezetőt. Ezt azért meséltem el,
mert ez is bizonyítja, hogy igenis
lehetett ellenállni, fellépni.
Beszéljünk az egyházzenéről, hiszen
tudjuk: ott van a szíve kellős közepén!
Maga a zene is megragadott, hiszen
már gyermekkoromban tanultam
hegedülni, a szegedi teológián pedig én vezettem az énekkart. Kántor-káplán lettem, és a zene szeretete rajtam is maradt. Közben Pesten
jártam iskolába és magánúton is
tanultam, például Lisznyay Gábor
zeneszerzőhöz jártam zeneelméletet és karvezetést tanulni. Amikor
idekerültem, 1984 után nagyon
megugrott a hittanosok létszáma,
kétszáznyolcvanan lettünk. Ebből
lehetett választani és egy énekkart
létrehozni. Meg kell emlékeznem
ifjabb Lovrek Károly tanár úrról,
aki kiemelt bennünket a templomból, és lehetővé tette, hogy másutt
is szerepeltethessük kórusunkat.
Ő hívott meg bennünket az Éneklő
Ifjúság Nemzetközi Gyermekkórusfesztiválra, és ez nagy lendületet
adott az énekkarnak.
Felszentelése óta hatvanhárom esztendőt töltött az egyház szolgálatában.
Mennyit változott a keresztény hit
hazánkban?
Kétségtelen, hogy a lehetőségeink sokat változtak. 2010 óta ez
a kormány nagyon sokat említi
a keresztény Magyarországot, a
keresztény Európát és a keresztény
értékeket. Nekünk ez ad egyfajta
magabiztosságot és öntudatot, hogy
van értelme a munkánknak. Összeurópai igény, hogy itt, a kontinens
közepén a keresztény hagyományokat megőrizzük, hiszen jó az emberiségnek, hogy vannak keresztény
értékek. Bízom benne, hogy ennek
meglesz az eredménye!

Közéleti hetilap
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Az induláskor még kevés utunk
volt, tehát mondhatom, hogy jószerivel minden új volt. Manapság,
amikor százötven féle utazásunk
van, és ahhoz, hogy ezeket megfelelően tudjuk menedzselni, lehetetlen
a tizenöt-húsz százalékos bővítés
évente. Általában két-három új
utazás kerül évente a katalógusba.
Ehhez másfél éves előkészítési
időszak szükséges.
Honnan jött a gondolat, hogy életre hívja
a Fehérvár Travel Alapítványt?
2003-ban és 2004-ben, amikor már
viszonylag nagyobb nyereséget
termelt a cég, volt néhány jótékonysági projektünk. Talán ennek
hatására egyre több igény jött, hogy

Hogyan választanak célcsoportokat?
Az alapítványnak többféle tevékenysége van. Negyedévente írunk ki pályázatokat rászorulók, elsősorban fogyatékosok számára, ezekre általában
70-90 pályázat érkezik negyedévente.
Az alapítvány két munkatársa ezt
követően tájékozódik a pályázóknál,
felméri a körülményeiket, a tapasztalataikról készült jelentést eljuttatják
a kuratórium tagjainak, ahol döntés
születik a támogatásról.
Hol tart ma az alapítvány?
Egyre újabb és újabb szervezeteket
támogatunk. A legismertebb talán
a Szent Kristóf-ház, őket a 2000-es
évek végén kezdtük el támogatni.
Magyar Lászlót, a Szent Kristóf-ház
vezetőjét személyesen is jól ismerem, és százszázalékos biztonsággal
mondhatom, hogy a támogatást jól
használják fel.
Az elmúlt tíz esztendő alatt több mint
négyszázmillió forinttal támogattak
több mint kétezer pályázót, illetve a
fogyatékkal élők nappali intézményét
közel száznegyvenmillió forinttal
segítették. Vannak-e visszajelzések önök
felé, kapnak-e megerősítést az önzetlen
segítséghez?
Folyamatosan megkapom, megkapjuk a visszajelzést, nagyon hálásak
a támogatottak. Nagyon jó érzés tölt
el, amikor találkozom velük. Két éve
működtetjük az Autisták Klubját,
onnan is kapjuk a pozitív visszajelzéseket.
Az elmúlt esztendőben kapta meg Fejér
megye egyik legrangosabb elismerését,
a Szent István-díjat, idén pedig a város
díszpolgára lett. Milyen gondolatokkal
fogadta az értesítést?
Nagy meglepetés volt számomra,
nagy megtiszteltetés, hogy ebben a
városban, ahol születtem, ahol iskolá-

támogassunk különböző alapítványokat, szervezeteket. 2007-ben
jött az ötlet, hogy a Fehérvár Travel
karitatív tevékenységének legyen
egy saját szervezete, ami összefogja,
koordinálja, menedzseli és ellenőrzi
a támogatásokat.

ba jártam, ahol élek, ahol a családom
és a barátaim élnek, ennyire megbecsülnek. Szeretem ezt a várost!
Hogyan tovább?
Különleges terveim nincsenek,
szeretném folytatni a munkát, amíg a
Jóisten erőt ad hozzá!

Hol legnagyobb a baj, legközelebb a segítség. A Fehérvár Travel Alapítvány sokat tesz a rászorulókért.

terhére vezettem csoportokat, majd
1994-től a székesfehérvári Albatours
utazási irodában elkezdtem utazásokat szervezni. Aztán jelentkeztem
irodai munkára, de nem volt felvétel,
és talán ennek is a következménye,
hogy 1996 februárjában megalapítottam a Fehérvár Travel Kft-t.
Hogyan sikerült felépíteni a céget?
Az első egy-két év nagyon nehéz volt,
próbáltunk szórólapokon csoportokat meghirdetni. Akciókkal és kis
létszámmal kilenc csoport jött össze
az első időszakban.
Miként választott munkatársakat, hiszen
egy bizonyos fejlettségi szint felett nyilván magasan kvalifikált szakemberekre
van szükség.

Fotó: Ribi Péter archív

A pályaválasztáshoz mindig kell egy
indíttatás.
Általános iskolában a kedvenc
tantárgyaim a földrajz, a történelem
és az élővilág voltak. Akkor még nem
voltak műszaki irányultságú elképzeléseim. Nyolcéves koromban a nagyapámtól kaptam karácsonyra egy
földrajzi atlaszt, és órákat töltöttem
azzal, hogy nézegettem különböző oldalait. Emellett nagyon sok útleírást,
kalandregényt és csaknem valamen�nyi Verne-regényt elolvastam, amelyek a világ legkülönbözőbb részein
játszódnak. Ettől függetlenül nagyon
jól ment a matematika és a fizika is.
Egyik kiváló tanárom, Kőszegi Gyuláné indított el nyolcadikos koromban
egy megyei fizikaversenyen, amit
megnyertem, így szinte természetes
volt, hogy a gimnáziumban fizika
szakon folytatom tanulmányaimat. A
József Attila Gimnáziumba jártam,
ahol szintén egy kiváló, szeretetreméltó matematika- és fizikatanárom
volt Teleki Sándorné Kállai Mária
személyében. Ezt követően szinte
természetes volt, hogy a Műszaki
Egyetemen folytatom a tanulmányaimat, ahol akkor indult egy speciális
matematikus-mérnök szak.
Emellett továbbra is virtuális világjáró
maradt?
Egyetemistaként egyre inkább megfogalmazódott bennem a vágy, hogy
mérnökként jó lenne olyan helyen
dolgozni, ahonnan különböző külföldi országokba is eljuthatok. Elkezdtem angolt tanulni, antikváriumban
angol nyelvű könyveket, útleírásokat,
folyóiratokat vásároltam. Utazni
akkor lett lehetőségem, amikor az
egyetem után elkezdtem dolgozni.
Milyen szemmel nézte a világot?
Érettségi után voltam először
külföldön, az NDK-t jártuk be egy
barátommal. Igazából azonban
akkor nyílt lehetőségem utazásra,
amikor elkezdtem dolgozni. Akkoriban indultak a gyárban a gazdasági
munkaközösségek, ahol munkaidőn
kívül, pluszmunkával viszonylag jól
lehetett keresni. Így engedhettem
meg magamnak, hogy 1987-ben
egy háromhetes angliai körutazásra
indulhassunk.
Miként került fókuszba hivatásként az
idegenforgalom?
A kilencvenes évek elején kezdődött
meg az Ikarus hanyatlása. Természetes volt, hogy az ember másfelé
is kikacsintott. Elkezdtem tanulni
németül is, és egy újsághirdetésre
jelentkeztem, ahol az IBUSZ keresett
idegenvezetőket. A nyelvtudásom
megvolt, emellett elvégeztem egy idegenvezetői tanfolyamot is. 1992-ben
kaptam első idegenvezetői megbízásomat. Néhány éven keresztül másodállásban dolgoztam, a főállásom
továbbra is a szoftverfejlesztői munka
volt. A hétvégeken illetve a szabadság

Fotó: Simon Erika

Ribi Péter, a Fehérvár Travel vezetője a város közösségének elkötelezett erősítéséért, emberbaráti
szemléletéért, a szükségben élők támogatásáért,
különösen a fogyatékkal élők életminőségének
javításáért részesült az állami ünnepen a város
legmagasabb elismerésében: Székesfehérvár
Díszpolgára lett.

Fehérvárról a Grand Canyon is elérhető!

Ez a siker egyik legfontosabb része!
Ahhoz, hogy egy cég jól működjön,
társakra van szükség. Erre a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt helyeztem.
Fontos, hogy a megszokott útvonalak
mellett mindig jelentkezzenek újdonságokkal is. Ez az igény ma is megvan?
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Tiszteletbeli fehérváriakká lettek
A HETILAP

Vakler Lajos
Az augusztus huszadikai ünnepi közgyűlésen
átadták a Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára
címeket. A Szent István téren ezt a kitüntetést
vehette át Cser-Palkovics András polgármestertől a MOL-Fehérvár FC labdarúgó-együttesének csapatkapitánya, Juhász Roland és Janusz
Ireneusz Wójcik opolei költő.

Fotók: Simon Erika

Juhász Roland az MTK színeiben
mutatkozott be az élvonalban,
több mint száz mérkőzés, magyar
bajnoki cím és kupagyőzelmek
után 2005-ben igazolt a belga
Anderlechthez, ahol négyszeres

bajnok lett. Volt kupagyőztes, szuperkupagyőztes, csapatkapitány, de
szerepelt a Bajnokok Ligájában is.
Összesen 207 meccs után távozott
Belgiumból, és a Vidihez igazolt
2013-ban. Már abban az évben,
aztán 2016-ban és 2017-ben bajnoki
ezüstöt, 2015-ben Magyar Kupa-ezüstöt szerzett, majd 2015-ben
és 2018-ban bajnoki aranyérmet
akasztottak a nyakába, idén pedig
Magyar Kupát nyert csapatával.
„Nem lakom ugyan a városban, de
nagyon sok szál már ideköt. Az MTKban nevelkedtem, később Belgiumban,
az Anderlechtben fociztam, jelenleg

Juhász Rolandot befogadta a város

pedig a fővárosban élek. Sok helyen
jártam, mégis a hangulat errefelé más,
köszönhetően az itt élőknek, a Vidiszurkolóknak és az egyesületnél dolgozóknak. Amikor ideszerződtem, azért
fenntartásokkal fogadtak. Jóleső érzés,
hogy most már elismerően beszélnek
rólam Székesfehérváron, s talán azt
sem bánják, hogy 2013-ban elfogadtam
a Videoton ajánlatát!” – mondta el
lapunknak Juhász Roland.
Janusz Ireneusz Wójcik a magyar-lengyel kapcsolatok ápolásáért, a magyar kultúra, történelem
és Székesfehérvár értékeinek
megismertetése érdekében végzett
több évtizedes elkötelezett munkájáért kapta az elismerést. Janusz
Wójcik hosszú ideje elkötelezettje
Opole és Székesfehérvár baráti
kapcsolatának. Kiemelkedő költői
és publicisztikai munkássága
illetve az ifjúság érdekében végzett
munkája is méltóvá teszi városunk
elismerésére.
„Nagy örömmel fogadtam a kitüntetést, mert Lengyelországban nagyon
sok ember él, akik ápolják a magyar-lengyel kapcsolatokat. A kultúra
területével foglalkozom, és napról
napra teszünk érte, hogy továbbra is
érdeklődés kísérje a magyar kultúrát,
a magyar történéseket. Költő lévén
természetesen megpróbálok olyan
verseket írni az anyanyelvemen is,

Janusz Wójcik a testvérvárosi kapcsolatok
egyik motorja

amelyek megmutatják Magyarország
és Székesfehérvár szépségét, és ezzel
együtt ösztönzöm a kollégáimat is
arra, hogy ha Magyarországon járnak,
nyitott szemmel tegyék, és verseikben
örökítsék meg gondolataikat. Nagyon
erős szál fűz a Vörösmarty Társasághoz: folyamatosan szervezzük, hogy
minél gyakrabban találkozhassanak
a magyar és a lengyel költők. Szeretnénk azt a szellemiséget és lendületet,
ami bennünk van, átörökíteni, átadni
a fiataloknak.” – fogalmazta meg
küldetését az opolei költő.

Idén is kiemelten fontos szerep jutott a város
tulajdonában lévő óvodák és bölcsődék folyamatos karbantartásának és felújításának. A nyáron
számos intézményben zajlottak felújítások, hogy
augusztus végétől a gyerekek szebb, kényelmesebb és korszerűbb környezetben kezdjék az új
tanévet.

A Maroshegyi Óvodában, a Hosszúsétatéri Óvodában, a Csemete Gyermekcentrum Bölcsődében és a Gyöngyvirág Óvodában nyilászárókat
cseréltek. Az említett helyszíneken
összesen száznegyvenhárom fokozott hőszigetelésű ablakot, tizenkét
ajtót és egy egyedi bevilágítóablakot
építettek be. A Napraforgó Bölcsőde,
a Maroshegyi Óvoda és a Felsővárosi
Óvoda Ybl Miklós Tagóvodája külsőleg is megújulhatott: térkőburkolatot
kaptak a már megsüllyedt járdaszakaszok, épült rámpa, és kihelyeztek új babakocsi- és biciklitárolókat
is, a Gyöngyvirág oviban pedig az aulák fölötti lapostető-szerkezet kap az
év folyamán csapadékvíz-szigetelést.
A legutóbb említett intézményben a
már elavult gázkazánokat két korszerű kondenzációs kazánra cserélték,
míg a Tolnai Utcai és a Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodájában
a fűtéskorszerűsítés keretében – a
SZÉPHŐ Zrt. által 2018-ban készített
terveknek megfelelően – fűtésvezetékeket valamint radiátorokat
cseréltek.

Új vizesblokkok várják a legkisebbeket a Tóvárosi Tagóvodában,
személyzeti mosdók újultak meg
a Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós
Tagóvodájában, a 7. számú Bölcsődét
pedig belülről festették ki.
Önkormányzati forrásból a legnagyobb volumenű beruházás a
Csemete Gyermekcentrum Bölcsőde
konyhájában készült: az épületrész
belső felújítási munkái során a teljes
gépészeti és villamos hálózat felújítása valamint a belső burkolatok,
berendezési tárgyak, bútorok, gépek
cseréje történt meg.
Ahogy már sok éve szokás, a
KÉPES-programban együttműködő
székesfehérvári vállalatok idén is
összefogtak, hogy szebbé tegyenek
óvodaudvarokat és új játékokat
szerezzenek be a gyerekek számára.
Ebben a támogatásban ebben az évben a Szárazréti Óvoda, a Napsugár
Óvoda Nefelejcs Tagóvodája, a Liget
sori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája
valamint a Rákóczi utcai Óvoda
részesülnek.
A munkák, amelyeknek idei összköltsége nagyságrendileg háromszázmillió forint volt, még folytatódnak.
A Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós
Tagóvodájának udvarfejlesztéséhez
szükséges tervdokumentációt már
készítik a szakemberek, ahogy folyik
a Szivárvány Óvoda hőközpontáthelyezésének és az intézmény új
belső fűtési illetve használatimelegvíz-hálózatának tervezése is.

Új tanév, új feladatok és szabályok
Kiss-Dávid Renáta
Kedden megyei tanévnyitó konferencián
tájékoztatták a köznevelési intézmények
vezetőit, az intézmények fenntartóit az új
tanévet érintő főbb változásokról és szakmai
feladatokról. Ötödik alkalommal tartotta a
Városháza Dísztermében az Emberi Erőforrások
Minisztériumának Oktatási Hivatala a Fejér
Megyei Szakmai Tanévnyitó Konferenciát,
melyre valamennyi Fejér megyei közoktatási
intézmény vezetője meghívást kapott.

Az esemény résztvevőit Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte, kiemelve, hogy a közös cél
és feladat boldog és egészséges
fiatalok nevelése, akiket segíteni
kell hivatásuk megtalálásában.
Madarász Hedvig, az EMMI
Köznevelés-igazgatási Főosztályának vezetője kiemelte, hogy a
magántanulói jogviszony változása
már szeptember 1-jétől érinti az

a határokon túl élő gyermekek is
részesülnek majd a tanszerekből.
Kőrösmezőn, Kárpátalján, az egyik
legmesszebb lévő magyarok lakta
területen harminchat diák kap
majd a perkátaihoz hasonló tanszer- és iskolatáska-csomagot.
A Katolikus Karitász akciójához
szeptember 15-ig lehet még csatlakozni a 1356-os adományvonalon
keresztül – ez hívásonként ötszáz
forintos támogatást jelent – vagy
akár közvetlen átutalással is
segítheti bárki a legrászorultabbak
tanévkezdését. Bővebb információ
a gyűjtésről a Katolikus Karitász
weboldalán található.

Kovács Szilvia
Már csak néhány nap, és vége a vakációnak.
Az iskolakezdés meglehetősen megterheli a
családok költségvetését, különösen igaz ez a
hátrányos helyzetben élőkre. Rajtuk kívánt
segíteni tanszervásárlásra felhasználható utalványok formájában a Székesfehérvári Szociális
Alapítvány.

A szervezet jóvoltából szerdán
harminckét család hatvan gyermeke jutott támogatáshoz. Olyan
krízishelyzetben lévő szülők
kaptak hozzájárulást, akik az
önkormányzati támogatásokban
nem részesülhetnek, de alacsony
jövedelműek. A Városgondnokság

által üzemeltetett Székesfehérvári
Szociális Alapítvány az egyik papírüzletben beváltható utalvánnyal
próbál segíteni a nehéz helyzetben
lévő családoknak.
„Gyermekenként ezerötszáz forint
értékű utalványt vásároltunk, ami
kifejezetten iskolaszerek beváltására
ad lehetőséget. Abban az üzletben,
ahol ezeket a szülők beválthatják,
még tíz százalék engedményt kapnak.” – mondta el lapunknak Láng
Györgyné, a Székesfehérvári
Szociális Alapítvány kuratóriumi
elnöke. Így a családok a táskától
az írószerig mindent könnyebben
tudnak megvásárolni, ami a hétfői
iskolakezdéshez szükséges.

Kép: Tar Károly

Az adománygyűjtést augusztus
elején indította a segélyszervezet,
az akció sikerét pedig bizonyítja,
hogy országszerte és a határon túl
nyolcszáz településen ötezer kisiskolás vehet majd át a mostanihoz
hasonló csomagot még szeptember
elseje előtt. Az idei gyűjtés olyan�nyira sikeresnek bizonyult, hogy

Táskától az írószerig

Fotó: Simon Erika

Tanszereket, színes ceruzát, ollót, iskolatáskát
valamint egy tízezer forintos ajándékutalványt
vehettek át a hét elején perkátai kisiskolások
a Katolikus Karitász Legyen öröm az iskolakezdés! elnevezésű akciója keretében.

intézmények működését, illetve
összefoglalta az óvodalátogatáshoz,
az iskolakezdéshez kapcsolódó
módosításokat. Elmondta, hogy
a kormány a visszaélések miatt
módosította a magántanulói jogviszonyra vonatkozó szabályokat:
ezt szeptember 1-jétől az egyéni
munkarend váltja fel, és az Oktatási Hivatal engedélyezi (felülvizsgálva minden jelenlegi magántanulót
is), amennyiben indokolja a tanuló
egyéni adottsága, sajátos helyzete,
illetve ha a tanuló szempontjából az
kifejezetten előnyös.
2020. január 1-jétől lép érvénybe
az a rendelet, hogy nem öt-, hanem
csak négyéves korig lehet engedélyezni az óvodalátogatás megkezdésének halasztását. Az iskolalátogatás megkezdése a jövőben
nem óvodavezetői, hanem állami
hatáskörű döntés lesz: a mentesítés
egy nevelési évre szólhat.

Madarász Hedvig főosztályvezető tájékoztatta a hallgatóságot a köznevelési rendszer változásairól

Segítik a tanévkezdést
Szabó Miklós Bence

Az adományokat Spányi Antal megyés püspök adta át a családoknak
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Kép: Körtvélyes Tivadar

Szebb óvodák, korszerűbb bölcsődék
László-Takács Krisztina
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A támogatás a legjobbkor érkezett a rászoruló családoknak
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Gesztenyemese és bringás nap

A HETILAP

Programok augusztus 30-tól szeptember 8-ig

Szabó Petra
Augusztus 30.
XXV. Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballonkarnevál
16.15 Agárdi Parkerdő
Háromnapos rendezvény – repülés, kirakodóvásár, gyermekprogramok, autókiállítás.
Titkos túra – esti fáklyás városnézés
21 óra, Tourinform Iroda
Székesfehérvár történelme nem szűkölködik
fordulatos eseményekben és izgalmakban.
Ha ez önmagában nem elég, akkor még
titokzatosabbá teszik a sétát a fáklyák fényei.
Információ és regisztráció: Tourinform Iroda
(Oskola utca 2–4., tel.: 22 537 261, e-mail:
idegenvezetes@szekesfehervar.hu).
Mindenidők leglátványosabb
és legszínvonalasabb
cirkuszműsorát, a
25 éves
Jubileumi Gálaműsort
mutatja be a
Magyar Nemzeti Cirkusz,
Székesfehérváron,
a Vásártéren.
2019. szeptember 04-től 08-ig

Augusztus 31.
10. Fotóbícs
9 óra, A Szabadművelődés Háza
9 órától várják a szervezők a kiállítani
vágyó alkotókat. A rendezvényre belépő
nincs, kedvezőtlen idő esetén zárt terem
biztosított. További információ: Szabó
Márta (szmartaphoto@gmail.com vagy 30
270 3849).
Szeptember 1.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona
Vinilvasárnap
17 óra, Petz Söröző
Székesfehérvári és a városhoz kötődő művészek mutatják be kedvenc lemezüket.

Bye, summer!
18 óra, Zichy színpad
A Helló, nyár! rendezvénnyel kezdődik és
a Bye, summer! programmal zárul Székesfehérvár idei nyári kulturális rendezvénysorozata. A Zichy színpadon rendezett
nyárzáró, tanévindító rendezvényen
közönségkedvenc zenekarok szórakoztatják a fiatalokat.
King Skate – a deszkázás szabadsága
20 óra, Museum Café
A Kinedok Magyarország és a Museum
Cafe bemutatja: King Skate – a deszkázás
szabadsága (színes/fekete-fehér cseh dokumentumfilm cseh nyelven, magyar felirattal, 82 perc). Rendezte: Šimon Šafránek.
Szeptember 3.

Kezdés időpontja:

Hétköznap: 18.00
Szombat: 15.00 és 18.00
Vasárnap: 11.00 és 15.00
Bővebb információ:
www.magyarnemzeticirkusz.hu
Cirkusz információs telefonszáma:
+36 20 935 40 50
Mindenkit szeretettel vár
Ifj. Richter József és 70 fős társulata!

Ősszel induló képzések:
•
•
•
•
•
•
•

Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Kisteljesítményű kazán fűtő (max.2 t/h) (A014)
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
Villamos alállomás kezelő (A023)
Hegesztő (eljárás szerint) (A033-A036)
Nyomástartóedény-gépész (A015)

OKJ-s tanfolyamok, valamint

5 évenkénti kazános továbbképzések
Villamos ipari továbbképzések
Tűzvédelmi szakvizsgák
Munkavédelmi képviselő tanfolyam

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

E-000683/2014

•
•
•
•

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
Horoszkóp
augusztus 29. – szeptember 10.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Hirtelen a semmiből összetalálkozhat egy régi ismerősével.
Az első sokk után kifejezetten örül a találkozásnak. Ha
esetleg korábban ellentéteik, nehézségeik lettek volna, most
lehetőséget kapnak arra, hogy rendezzék a kapcsolatukat.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Egy bizonyos dologgal kapcsolatban két tűz között rekedt. Nem tudja, hogy a két rossz közül melyiket válassza.
Sajnos az egyiket mindenképpen kell, így hát amit tehet,
hogy előtte mérlegel, és eldönti, melyik is a kisebb rossz.
Mindennek a tetejében nem várt kiadással is kell számolnia, ugyanis ahogy lenni szokott, csőstül jön a baj.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Érthető, hogy valahol most a magánélete igencsak leköti a
figyelmét, de figyeljen közben a munkájára is! Ne hanyagolja
el teljesen, illetve legyen résen, így elkerülheti, hogy fontos
dolgokat felejtsen el vagy más komolyabb hibákat vétsen!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten még nem dőlhet hátra. Még egy kicsit tovább kell
hajtania és több energiát, időt fektetnie vágyai megvalósításába. Érdemes kitartónak lennie, mert nincs messze a győzelem
és a siker. Egyesek számára pedig izgalmas társulási lehetőség
adódik, talán egy barátjukkal vagy egy előnyösebb helyzetben
lévő támogatóval indíthatnak saját üzletet.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Izgalmas és egyben nem várt irányt vehet a kapcsolatuk. Talán az
összeköltözés, a leánykérés, esetleg a gyermekáldás vagy más hasonló,
váratlanul adódó esemény rázza azt fel. A napokban lesz miért örülniük
a szerelmeseknek, de az egyedülállóknak is, akik jó eséllyel megismerkedhetnek a lelki társukkal, de legalábbis egy kivételes személlyel.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Sikeresen összeveszhet egyik-másik szerettével. Úgy érzi, átléptek egy
bizonyos határt és túl messzire mentek, nem tartották be a kérését.
Érthető, hogy mérges, de vigyázzon, mert olyat mondhat, amit később
megbánhat! A napokban alapvetően türelmetlen, feszült és kissé pesszimista hangulatban lesz, nem túl nehéz Önnel összeveszni.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Juhászné Molnár Marianna sugárzáskutató
Van-e alapos okunk félni az elektorszmogtól és
az 5G-től? című előadása.

zászló téri épülete. A kiállítás megtekinthető
szeptember 21-ig.

Szeptember 4.
Dúdoló
10 óra, Művészetek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édesanyáknak – csiklandozók, magyar népdalok Erdélyből, ritmushengerek, altatók. A
programot Pintérné Markovich Marcella
vezeti. A foglalkozás ingyenes, de legfeljebb
15 édesanyát tudnak fogadni kisgyermekével.
Információ és jelentkezés: Pintérné Palkovics
Gabriella (20 269 0096, e-mail: terepjarodse@
gmail.com).

A varázsló kertje – koncertszínház
18 óra, Csók István Képtár
Csáth Géza emlékére, halálának századik
évfordulójára.

Szeptember 5.
Bringás uzsonna
15 óra, Palotai kapu tér (Alba Plaza előtt)
Finomságokkal várják a bicikliseket.
Szeptember 6.
Pordán H. Ferenc-emlékkiállítás
17 óra, Szent István Király Múzeum Országzászló téri épülete
A 20. század második felének egyik legjelentősebb székesfehérvári tervezőépítésze
nevéhez fűződik a Technika Háza, a várkörúti
Brunswick Óvoda, a Budapest Bank Ország-

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában azt veheti észre, hogy amire gondol, az megtörténik. Olyan, mintha csak kívánnia kellene és valóra válnak
az elképzelései. Nem meglepő, hogy így igencsak kellemes
meglepetésekben lehet része a napokban. Régóta áhított
dolgok is megtörténhetnek!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban csalódnia kell valakiben, akiben nagyon
bízott vagy remélt tőle valamit. Ez a csalódás egy
próba, és a cél az, hogy gyakorolja a megbocsátást és az
elengedést. A napokban többször is kaphat ilyen leckét
az élettől.
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Tanévnyitó zumba
17.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház

Alba Volán – Dunaferr gálamérkőzés
18.30, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
A székesfehérvári jégkorongcsapat első újkori
bajnoki címének huszadik évfordulóját ünnepli.
Szeptember 7.
Enthroners családi- és sportnap, közönségtalálkozó
9 óra, First Field amerikaifutball-pálya
Találkozó a 2019-es HFL-bajnok Enthroners
játékosaival, bemutató edzés, cheerleader- és
táncbemutató, fúvószenekari előadás. A Magyar Vöröskereszt munkatársai véradásra biztosítanak lehetőséget a helyszínen, de számos
ingyenes egészségügyi szűrőprogram is vár
a látogatókra. A legkisebbeket játékszigettel,
arcfestéssel és sok meglepetéssel várják.
I. Kisfaludi bringás nap
10 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az esemény 10 órakor kezdődik a Közlekedés-

rendészeti Főosztály programjával, 11 órától a
Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség tart
bemutatót, 12 órától triálos produkció látható,
majd 13 órától oldtimer kerékpárok bevonulása a Zichy ligeti zenepavilonhoz.
Szedreskerti mulatság
15 óra, Palotai úti parkoló
Fellép Karda Bea, Kovács Dávid, a Felicita KTSE,
Bokányi Zsolt és Grasics Anita, Váradi Eszter
Sára és Keller János valamint Bakacsi Béla.
Szeptember 8.
Gesztenyemese
11 óra, Igéző
A Meseerdő bábszínház előadása.
Vasárnapi kutyaséta
12.30, HEROSZ Fehérvári Állatotthona

Figyelem! Felvásárlás!

Szeptember 2. Hétfő 08-12 között.
Székesfehérvár, Novotel Hotel, Ady E. út 19.
Tört arany: 6100 Ft/gr-tól. Fazon arany, antik és
briliánssal díszített: 9-22.000 Ft/gr. Márkás órák
(hibásan is). Neves festmények. Ezüsttárgyak.
Herendi, Zsolnay, borostyán ékszerek.
Gyűjteményben, arany-, ezüst pénzérmék, tallérok,
papírpénzek. Háború előtti kitüntetések, képeslapok.
https://deakferenczgaleria.com/
Díjtalan kiszállás: 20/429-6122, 70/381-6345

A Barátság mozi műsora
Szeptember 2.
18 óra: Az amerikai birodalom bukása
20.15: Aki bújt
Szeptember 3.
18 óra: Családi vakáció – Irány Ibiza!
20 óra: Három egyforma idegen
Szeptember 4.
18 óra: Csajos est: Újrakezdők
Szeptember 5.
17 óra: Apokalipszis most – A végső vágás
20 óra: Velence vár
Szeptember 6.
17 óra: Volt egyszer egy Hollywood
20 óra: Raoul Taburin
Szeptember 7.
10 óra: A kis kedvencek titkos élete 2.
16 óra: Angry Birds 2. – A film
18 óra: Velence vár
20 óra: Újrakezdők

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A munkahelyén sokadjára ejthet olyan hibát, amiből már tanulnia kellett
volna. Ahelyett, hogy összetörne vagy megharagudna saját magára, tegyen
meg mindent azért, hogy most már igazán tanuljon az esetből. Ne vegye
rossz néven, ha egyesek tanácsot adnának Önnek, nem kioktatni akarják,
hanem valóban jót akarnak Önnek és segíteni szeretnének.

Vigyázzon, mert manapság könnyen lebetegedhet, ha túlfeszíti
a húrt és túlvállalja magát. Vegye észre, hogy miközben a pénzt
és a sikert hajszolja, leépíti magát vagy éppen a kapcsolatait.
Már jó ideje nem találkozott a barátaival, esetleg a rokonaival,
akik hiányolják Önt, esetleg szükségük is lenne Önre.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Tökéletes ez az időszak arra, hogy ápolja a kedvesével való kapcsolatát.
Bőven lesz lehetőségük romantikázásra és arra, hogy kifejezzék egymásnak a vágyaikat. Amennyiben még keresi az igazit, minden esély
megvan arra, hogy a napokban összeismerkedjen vele, de legalábbis
találkozhat valakivel, aki hosszú távra tervezne Önnel.
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Ha valaki elől titkol valamit, okosabban tenné, ha elmondaná, így nem
kevés kellemetlenséget spórolhatna meg magának. Talán emiatt vagy
más miatt, de kissé nyugtalan lesz a héten. Semmi kétség, a megérzései
próbálnak súgni Önnek, már csak annyit kellene tennie, hogy követi
őket, ahogy a jeleket is, amelyekből szintén nem lesz hiány a héten.
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Közélet

Vidám nyárutó Kisfaludon

2019.08.29.

Lugosi Balázs

Fotók: Simon Erika

A hagyományos pörköltfőző versennyel, veteránautó-kiállítással, íjászbemutatóval, kerékpáros akadályversennyel és interaktív játékokkal várták szombaton az V. Kisfalud-Novajpusztai Vigasságon a kikapcsolódni vágyókat. Kora délutántól színpadi műsorok következtek, majd dalkör, citera- és harmonika-zenekar, táncosok szórakoztatták a résztvevőket. A mulatságot este utcabál zárta a Big Time zenekarral.

Délután a Kisfaludi Búzavirág Dalkör, a Pákozdi Abajka Citerazenekar, az Arconic-Köfém Nyugdíjasklub Férfikara valamint Váradi Eszter Sára és Keller János léptek fel, majd a Discover Band
szórakoztatta a közönséget. A mulatságot este utcabál zárta a Big Time zenekarral.

A Kisfaludi Közösségi Ház és sportpálya környékén már reggeltől rotyogtak a főzőversenyre
nevezett csapatok ételei a kondérokban. Az önkéntes tűzoltók olyan különlegességgel készültek, mint a drávai csíptetős ponty, amit horvátországi barátaik útmutatásai alapján főztek.

Mi az a csíptetős ponty?

Miért éppen Novajpuszta?

„A csíptetős ponty onnan ered, hogy kiment
a horvát pecás a Drávára, vitt a zsebében egy
bicskát, egy kevés sót és egy marék paprikát. Már
csak a hal hiányzott és a fűzfavessző. Ha fogott
egy halat, vágott egy vesszőt, felcsíptette rá a
halat, megsütötte és kész volt az ebéd!” – ismertette a drávai csíptetős ponty eredetét Németi
László, aki közel harminc esztendeig dolgozott a
fehérvári tűzoltóságon, jelenleg önkéntes tűzoltó
és jó barátságot ápolnak a horvátországi Bilje
városának tűzoltóival, akiknek lelkes és vidám
főzőcsapatával a közelgő Lecsófőző Vigasságon is
találkozhatunk.

Kisfaludot a levéltári források szerint régen
Novaj-Pusztának hívták, ezért nosztalgiából – a
közösséget segítő szervezőcsapat ötlete nyomán
– belekerült a vigasságok elnevezésébe.
„Annak idején Siklósi Gyula professzor adott
támpontokat Novaj-Puszta elnevezését illetően.
Az új utcák nyitásakor a területet régészetileg
feltárták és kora középkori leleteket találtak. Az
Aranybulla-emlékmű keleti oldalára eső területen
középkori épületmaradványok, kemencék kerültek
elő.” – mesélte a település régmúltjáról Bódizs
Tamás, az Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. elnökvezérigazgatója, az esemény egyik támogatója.

Egy hónap múlva honvédfesztivál
Vakler Lajos
A Honvédség és Társadalom Baráti Kör és a
Pákozdi Katonai Emlékpark vezetése sajtótájékoztatón számolt be a szervezetek idei szakmai
tevékenységéről illetve a pákozd-sukorói csata
tiszteletére a 141. évfordulón megrendezésre
kerülő tizedik honvédfesztivál programjairól.

A szeptember 27-én kezdődő
programsorozat keretében idén
megidézik a sukorói haditanács tör-

ténéseit, megemlékeznek az alapító
Gyuricza Béláról és felavatják a
lovagkirály, Szent László szobrát,
Nagy Benedek alkotását.
Görög István az emlékpark ügyvezetője megerősítette, hogy idén
is olyan programokkal köszöntik a
1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb ütközetét,
amely méltó módon idézi meg
Móga altábornagy és a honvédsereg
hősiességét.

„Kisfalud közel ezer lakosú városrész. A kilencvenes évek közepe óta ismerem a lakókat,
nagyon jó, aktív, önszerveződő közösséget alkotnak. A rendezvény egyre bővül, mindig vannak
új ötletek a kisfaludiak részéről.” – mondta el lapunknak Horváth Miklós Csaba, a városrész
önkormányzati képviselője.

Fotó: Kiss László archív

A bográcsokban a birkától a marhán keresztül egészen a halakig sokféle ínycsiklandó étel
rotyogott, de többen főztek például lecsót a közelgő fesztiválra való készülődés jegyében

A pákozdi győzelem idén sem marad el!
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Jubileumi ünnep Öreghegyen

17

A HETILAP

Hagyánek Andrea, Lugosi Balázs

előtt. Ez az idei év abban is különleges,
hogy tematikájában és a fellépőkben
már mutatja, hogy lassan ráhangolódunk a 2022-es Aranybulla-évfordulóra.” – tudtuk meg Östör Annamária
önkormányzati képviselőtől.

Szombaton este Varga Miklós és
a Band zenélt. Kiss Dorottya, A
Szabadművelődés Háza igazgatója
kiemelte, hogy ezt a hagyományt
szeretnék megtartani a jövőre
vonatkozóan is.

Az Öreghegyi Közösségi Ház varázslatos hangulatú kertjében a Kormorán zenekar adott
koncertet: „Az a küldetésünk, hogy megfogalmazzunk olyan gondolatokat, amelyek hétköznapiak, mindenkiben ott vannak.” – mondta fehérvári fellépése alkalmával Koltay Gergely, a
negyvenkét esztendeje alapított Kormorán együttes vezetője.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
SzakSzékesfehérvár
MegyeiJogú
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
bizottsága bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
képezőképező
alábbi
Szakbizottsága
bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
helyiségeket:
alábbi
helyiségeket:
Terület azonosító Megnevezés
szám
(m2)
GARÁZS/RAKTÁR
20122
garázs
Kígyó u. 9-12. (Kígyó u. 12. lépcsőház
17
Helyiség címe

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

360,-

Fotó: Fehér Gábor

Fotó: Simon Erika

Megtartották a jubileumi, 20. Aranybulla
Művészeti Napokat az Öreghegyi Közösségi
Házban. A kiállítás mellett koncertek is várták a
művészetek iránt érdeklődőket.

Az eseményt a korábbi évekhez
hasonló szellemben rendezték meg.
„Az volt a koncepció, hogy a nagy városi ünnepek után egy kicsit csendesebb,
meghittebb, más műfajú szórakozást
nyújtsunk, még az iskola megkezdése

Östör Annamária az Aranyabulla nyolcszázadik évfordulójáról is beszélt, mely 2022-ben lesz,
de amire már javában készül Öreghegy

A tökföldműves festőművész
„Ismernek-e még valakit, aki tökföldet művel, hogy legyen tökmagolaja? Ez csak
egy példa arra, hogy Levente jól tudja, mennyi munka van az ételben, mennyit
szenved érte a föld. Ezért tudja, hogy mennyire fontos megbecsülnie azt, mennyire
fontos konzerválni és megőrizni. Azt is tudja, hogy egy csűr vagy pajta nem létezhet
fa, széna, állatok, élet nélkül.” – emelte ki Horváth Levente sepsiszentgyörgyi festőművész tárlatának nyitóbeszédében Hugyecsek Balázs restaurátor, a Szentendrei
Skanzen munkatársa.

bejáratától jobbra az első garázs)

Kígyó u. 9-12. (Kígyó u. 12. lépcsőház
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20893

garázs

1 év

360,-

52

20240

raktár

1 év

360,-

bejáratától jobbra a második garázs)

Ányos Pál u. 1.

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti
szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi
igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2019. augusztus 23.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 6-án 12.00 óra

Fotó: Simon Erika

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek
nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Horváth Levente sepsiszentgyörgyi festőművész kiállítás-megnyitójával kezdődött a
programsorozat
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egészség

Ősztől lendüljünk formába!

Somos Máté
Általános tévhit, hogy a tévénézés elveszi tőlünk
a kinti mozgás lehetőségét, túlságosan leköt
minket. Természetesen semmi akadálya, hogy a
tévézés mellett is fittek maradjunk, sőt akár maga
a képernyő is segíthet kondíciónk megőrzésében.
A lényeg a rendszeresség! Ősztől a Fehérvár TV új
műsorsorozattal motiválja a mozogni vágyó nézőket: a Lendüljünk formába! célja a módszeres,
mindennapi testedzésre való ösztönzés.

Az adások tízperces blokkokból épülnek fel, minden napra
egy-egy. A televízió munkatársai
augusztus 22-én a székesfehérvári István Király Általános
Iskolában rögzítették az adásba
kerülő feladatokat. Az edzésprogram lényege, hogy kortól
és fizikai állapottól függetlenül
mindenkinek megfelelő, a gyakorlatok teljesítésében egy kisebb

sérülés sem jelenthet akadályt.
Csernus-Lukács Edina edző,
gyógytornász és csapata állította
össze, majd mutatta be a TVtorna anyagát.
A Fehérvár TV új műsorával egyidejűleg ősszel újraindul a Nyitott
tornatermek akció, melynek keretében a fehérvári általános iskolák
hétvégente mindenkinek ingyenes
mozgáslehetőséget biztosítanak.

2019.08.29.

„Minden tornatermet kihasználunk,
hogy a fehérváriaknak sportolási
lehetőséget adjunk. Országosan
példaértékű mozgalomról beszélünk,
amely a város minden részében
megtalálható. Az az ötletem támadt,
hogy mindezt a tévében is tegyük
elérhetővé.” – nyilatkozta lapunknak Östör Annamária egészségügyi és sportügyekért felelős
tanácsnok.

Fotó: Tóth Gabriella

„Én is itt bérelek,
mert alacsony a
rezsi és nincsenek
rejtett költségek.”

A Lendüljünk formába! és a Nyitott tornatermek a város számos sportlétesítményével együtt
garantálják a mindennapos sportolásra való lehetőséget

R A K TÁ R A K ,
M Ű H E LY E K
2 2 / 5 0 0 -15 3

Mannhardt Hungary Kft.
Petrovszki Péter
üzemvezető

MŰVÉSZETI
N A P O K
ZENE-, TÁNC-,
KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI PROGRAMOK

nextstop.hu/nextart

SZEPT.

7-8.

1000–1800

A Művészeti Napok alkalmával megismerkedhetsz 30, Székesfehérváron működő
művészeti egyesülettel, kipróbálhatsz különböző hangszereket, kerámia tárgyakat
készíthetsz, iparművészettel, képzőművészettel, sőt animációs filmkészítéssel is
találkozhatsz. A színpadon népszerű tánc és zenei együttesek fellépései várják
az idelátogató közönséget. A belépés ingyenes!
Kulturális intézmények:
• Kisfaludi Polgárok Érdekvédő Egyesülete
• Kisfaludi Művészkör
• Szabadművelődés Háza
• Gárdonyi Géza Művelődési Ház
• Szent István Művelődési Ház
• KÖFÉM Művelődési Ház
• Fehérvári Kézművesek Egyesülete
• Öreghegyi Közösségi Ház
Workshop:
• Art Fantasy Kft.
• Rock Port Musik Hangszerbolt
• Regandina Alkotóműhely
• Tálos Edit Alapítvány
• Kondor kör

Művészeti egyesületek:
• Felicita Kulturális Táncsport Egyesület
• Furfangos Kezek Klub
• Izgő Mozgó Táncstúdió
• Animono filmkészítő műhely
• Laguna Kultúrális és Táncsport Egyesület
• SMV 2000 Festőtanoda
• Megadance Táncszínház Egyesület
• Művészrajz-Jobb agyféltekés rajzoktatás
• Art Studió
• Akusztikus Zenei Klub
• Dance Studio Nagy-Kuthy
A rendezvény fővédnöke Brájer Éva,
Székesfehérvár alpolgármestere.
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Mit ne tegyünk az új munkahelyen?
Kovács V. Orsolya
Új kollégaként beilleszkedni egy számunkra
ismeretlen munkahelyen stresszes feladat. Az
első benyomást nehéz később megváltoztatni,
legyünk tehát tudatosak! Lássuk, mi az, amit
jobb, ha semmiképpen nem teszünk!

Ne beszéljünk túl sokat magunkról!
Amíg nem ismerjük ki a kollégák
közötti viszonyokat és nem tudjuk, kik a legpletykásabb munkatársak, bánjunk óvatosan a saját
magunkról adott információkkal.
Fontos persze, hogy barátkozzunk a kollégákkal, és belefér a
munkahelyi társalgásokba, hogy
a nyaralásról vagy a gyerek iskolai
nehézségeiről beszélgessünk, de
ne részletezzünk mindenkinek
mindent! Válasszuk inkább azt a
taktikát, hogy mi kérdezünk minél
többet és próbáljuk megismerni a
munkatársakat!

Ne bízzuk el magunkat!
Hasznos, ha tisztában vagyunk a
saját képességeinkkel és szakértelmünkkel, és nyilván alapesetben az
új munkáltatónk is bízik ezekben,
nem véletlenül választott éppen
bennünket. Az első napokban,
hetekben mégis ajánlatos minél
többet kérdezni! Ilyenkor még
nem szégyen, hogy egyáltalán nem
vagyunk képben a feladatainkkal,

ugyanaz a pozíció is más és más
napi rutinnal és résztevékenységekkel járhat az egyes munkahelyeken. Ne később derüljön ki, hogy
mégsem igazodunk el olyan jól a
teendőkben!

Ne vegyük félvállról a szabályokat!
Legyen az öltözködési előírás vagy
a szünetek pontos rendje, esetleg
a reggeli értekezletre vonatkozó
kérések: a kezdeti időszakban
legyünk mi a legszorgalmasabbak
és a legprecízebbek!

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

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

Városgondnokságnál!
Jelenleg az alábbi munkakörökbe keresünk kollégákat:

VILLAMOSMÉRNÖK

Feladatok:
Árajánlatok készítése;
Villanyszerelő kivitelezők
munkájának koordinálása,
ellenőrzése;
Közvilágítási feladatok

Elvárás:
Egyetemen vagy főiskolán szerzett
villamosmérnök képzettség;
Épületvillamossági kivitelezői
tapasztalat, lehet kezdő is;
Projektmenedzsment szemlélet és
tapasztalat;

ERŐSÁRAMÚ VILLANYSZERELŐ
Elvárás:
Szakirányú végzettség
Precizitás, megbízhatóság
Önálló munkavégzés

Előnyt jelent:

B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk

Versenyképes juttatási csomag - Cafeteria - Önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás - Sport- és kultúrakeret - Útiköltség támogatás - Családi nap Félévkor Szent István jutalom (fél havi bér) - Év végén Karácsonyi juttatás Továbbképzési lehetőségek - Szakmai fejlődés

Jelentkezés

Fényképes önéletrajzzal az oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail címen, a tárgyban
"villamosmérnök", illetve „erősáramú villanyszerelő” jelige feltüntetésével.

Ünnepelje velünk a székesfehérvári Praktiker áruház
megújulását és nyerjen értékes nyereményeket!
Áruházunk (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.) újranyitása alkalmából két
játékkal szeretnénk vevőinknek megköszönni az átépítés alatti türelmüket:
2019. szeptember 5. és 18. között a székesfehérvári Praktikerben a legalább
10.000 Ft összértékben vásárlók között három értékes díjat sorsolunk ki: 1 db
Bosch akkus fúró csavarozót, 1 db Bosch magasnyomású mosót és 1 db Bosch
elektromos fűnyírót.
2019. szeptember 7-én, a megnyitóeseményünkön, 10 és 15 óra között, a legalább 10.000 Ft összértékben vásárlók pedig megpörgethetik az áruházunkban
kihelyezett szerencsekereket, amellyel akár értékes ajándékot nyerhetnek! A legjobb az egészben, hogy minden pörgető nyer!
Részletek: www.praktiker.hu/szekesfehervarnyeremenyjatek

ELSŐSORBAN
ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELSŐ TAGOZATOS és KÖZÉPISKOLÁS
CSOPORTOK jelentkezését várjuk!
(A részvétel a jelentkezések sorrendjében, befogadóképességünk függvényében történik!)

REGISZTRÁLNI 2019. szeptember 06-ig

a polonyi.dora@deponia.hu e-mail címen lehetséges.

INTÉZMÉNYI CSOPORT regisztráció:

KÍSÉRŐ PEDAGÓGUS NEVE, TELEFONSZÁMA, CSOPORTLÉTSZÁM és KOROSZTÁLY, ÉRKEZÉS IDŐPONTJA

EGYÉNI regisztráció: NÉV, TELEFONSZÁM, ÉRKEZÉS IDŐPONTJA
(18 év alatti gyermek esetén kizárólag szülői jelentkezéseket fogadunk el)

A nyílt nap regisztrációja során megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) a DEPÓNIA Nonprofit Kft. a GDPR (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi
Rendelete) előírásai szerint kezeli és kizárólag a nyílt nap lebonyolításához szükséges kapcsolattartás céljából használja fel, melyeket a rendezvényt követően töröl.

9 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG

SZÉKESFEHÉRVÁR – CSALA PÉNZVERŐVÖLGYI
HULLADÉKKEZELŐ TELEP
• A telepre való kijutás egyénileg történik!
• A nyílt napon való részvétel 18 év alatti gyermek esetén
kizárólag szülői felügyelettel vagy
kísérő pedagógussal lehetséges!
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Depónia Nonprofit Kft.
www.deponia.hu
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Indul az új évad a balettszínházban
Vakler Lajos
Új előadások színesítik a Balettszínház új évadát. Szerdán bemutatták a társulat új művészeit
és gyakornokait is.

nyes balett, táncdráma, kortárs
balettekből álló táncszínházi est és
gyerekeknek szóló mesebalett is. A
társulat emellett műsoron tartja az
előző évad darabjait is.
Az új szezont tizenhárom táncossal
és hét gyakornokkal kezdi meg a
társulat, és vendég-balettmesterek meghívásával is színesítik az
évadot. Újdonság még, hogy az
előadásokat bérletes formában
is megtekintheti a közönség, két
korcsoportban, így a gyermekek
és a felnőttek is megtalálhatják a
kedvükre való táncszínházi előadásokat.

Szabó Petra
Magyarországi ősbemutatóval és új névvel nyitja
az évadot a városi teátrum kamaraszínháza: Novák
Eszter rendezésében Joël Pommerat kortárs francia
drámaíró és rendező Az én kis hűtőkamrám című
előadásával indul az évad a Pelikánfészekben.

Bár csak október 12-én kerül színre
az előadás, a munka már megkezdődött. A színészek először vették
kézbe a szövegkönyvet, hogy ismerkedjenek szerepükkel.
„Izgalmas dolog elkezdeni valamit!
Az olvasópróba az első találkozás

A társulat nyáron sem pihent túl sokat: részt vettek a Feketehegy-szárazréti Nyár rendezvénysorozatában és a kápolnásnyéki Halász-kastély egyik rendezvényén, felléptek Spanyolországban
a Dans Amposta kurzus zárógáláján valamint szerepet vállaltak a Székesfehérvári Királyi Napok
nagyszabású megnyitójában, amelynek egyik koreográfusa Egerházi Attila balettigazgató volt

egy anyaggal. Persze nem számomra, én már régóta foglalkozom vele,
hanem a színészek számára, akiknek
ezúttal különböző alakokat kell
megformálniuk. Ez különleges darab,
mert mindenki több szerepet fog
játszani!” – mondta Novák Eszter
rendező.
Tóth Ildikót láthatja a közönség
főszerepben, de Varga Mária, Varga
Gabriella, Kiss Diána Magdolna,
Kuna Károly, Egyed Attila, Tűzkő
Sándor és Nagy Péter is színpadra
áll majd az idei évad első kamaraszínházi bemutatója során.

Kép: Tar Károly

Fotó: Simon Erika

Sikeres évadot tudhat maga mögött
a Székesfehérvári Balettszínház
– hangzott el az intézmény évértékelőjén. Brájer Éva alpolgármester
örömének adott hangot, hogy az
új műfaj gyorsan otthonra talált a
városban, és ezt megerősítette az
előadások látogatottsága is.
A társulat az új évadban négy
bemutatót tervez. Lesz cselekmé-

2019.08.29.

Az én kis hűtőkamrámmal nyit a Pelikán
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Találkozás a szövegkönyvvel

Portré

Közéleti hetilap

Tiber Laca hetvenéves
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Vakler Lajos
Hetvenedik születésnapján köszöntjük Tiber
Lászlót, a Videoton egykori kiváló válogatott
labdarúgóját. A futballrajongók kedvenc Lacája
az ünnepen pályafutása tanulságairól, családjáról, barátairól, sikereiről, örömeiről, szomorúságairól osztja meg gondolatait olvasóinkkal.

Fotó: Vidi.hu

Beszéljünk arról a kisfiúról, aki
futballista szeretett volna lenni, aztán
megadatott neki, hogy valóban azzá
váljon. Milyen volt a gyermekkorod?
Hároméves lehettem, amikor a szüleimtől futball-labdát kaptam. Maroshegyi srác lévén a közeg is adott volt,
hiszen ott laktunk a mai Állatkórház
helyén lévő grund mellett. Gyakorlatilag ott játszottunk reggeltől estig.
Ma már kevesen emlékeznek rá, de ott
volt Maroshegyen a Spartacus, ahol
egyszer csak feltűnt egy srác, aki száznál is több gólt lőtt egy idényben.
A megyei első osztályban játszottunk akkor, az ifiben több mint
száztíz gólt lőttem, majd tizenhat
évesen a felnőtt csapatban ötvenet.
Ezután jött az életedbe egy kék-fehér
időszak, a MÁV Előre.
Kiváló futballisták közé kerültem.
Egy év alatt lőttem tizennyolc gólt
az NB II-ben.
Aztán jött a fiatalemberek akkori
sorsa, megjött a behívód, mégpedig az
ország legjobb katonacsapatához.

Méltó helyen, a dicsőségfal előtt

Szentendrén katonáskodtam, a
Kossuth KFSE-ben. A legendás
Aranycsapat jobbszélsője, Budai
Laci bácsi volt az edzőm. Olyan
jól ment a játék, hogy a Honvéd
vezetői fél év után a Pintér Sanyival együtt átvittek Kispestre.
A katonaság után vissza kellett jönnöd Székesfehérvárra?
Igen, a MÁV Előréhez tértem
vissza, a katonaságtól leszerelt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérváron közfeladatot ellátó
személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására

futballista köteles volt visszamenni az anyaegyesületéhez.
Onnan egyenes utad vezetett a
Videotonhoz?
A MÁV Előrével felkerültünk az
NB I/B-be, de a csapat rosszul szerepelt, kieső pozícióban voltunk.
A tavaszi szezonban aztán már
játszottam, tizenöt mérkőzésen
lőttem tíz gólt, de az is kevés volt
a bennmaradáshoz. Közben már
figyeltek, és kérdezték, volna-e
kedvem a Videotonban játszani.
Egyre jobb lett a Vidi, először csak a
legjobb vidéki csapat, aztán dobogó,
majd jött az 1975-76-os bajnokság,
az imádott Kovács Feri bácsival
megszerzett ezüstérem.

Bementem a vezetőkhöz és
kérdeztem, milyen perspektíva
áll előttem, ha abbahagyom a
futballt. Az egyik vezető, aki
irányított a klubnál és a gyárban
is, azt válaszolta: ha abbahagyom,
mehetek a Videotonba dolgozni
hattól kettőig, mint mindenki
más. Annyira megijedtem ettől,
hogy azonnal felhívtam Szőke
Miklóst, aki akkor a Siófok edzője
volt. Első másodosztályú csapatként megnyertük a Magyar Kupát,
a következő évben pedig feljutottunk az első osztályba. Harminchat évesen még játszottam két
évet az NB I-ben.
Beszéljünk egy kicsit a srácokról,
Krisztiánról és Szabolcsról! Nagyon
büszke lehetsz rájuk, annál is inkább,
hiszen Krisztiánt tizenöt, míg Szabolcsot négyesztendős kora óta egyedül
nevelted.
Miután a házasságom felbomlott,
úgy beszéltük meg a volt nejemmel, hogy Krisztián hozzám
kerül, mert ő vidékre költözött. Krisztián tizenhárom éves
kora óta kijárt a Sóstóra, és én
egyengettem a sportpályafutását.
Szerettem volna, ha a nyomdokaimba lép. Nagyszerű partner
volt ebben, maximálisan élt a
lehetőségeivel és a tehetségével.
Szabolcsot három és fél éves
kora óta nevelem édesanyám
segítségével. Ő Krisztiánnál és
nálam is tehetségesebb futballista volt, de sajnos volt egy nagy
hibája, nem volt meg benne az
a kitartás, az az akarat, ami ma
már elengedhetetlen. Ettől füg-

A Gazdasági Szakbizottság a 779/2019. (VIII.15.) GSzB számú határozatával az
alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakás bérbeadására a
város területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 6. 3. 2.

48 m2

2

összkomfortos

26.400,-

Erzsébet u. 8. 4. 2.

48 m2

2

összkomfortos

26.400,Fotó: Simon Erika

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Cím

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon:
22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által
előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a
22/511-328 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban,
a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át,
vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. szeptember 9. (hétfő) 12.00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét
nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a
város honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Együtt egymásért – barátokkal a hagyományos „Mancz-focin”

Egy olyan csapat kezdett el kialakulni a hetvenes évek elején,
amely játéktudásban és életkorban is ideális volt.
Olvastam egy szalagcímet: Kalocsai Géza, aki Magyarországon és
Lengyelországban is letette névjegyét
edzőként, szövetségi kapitányként,
azt mondta: „Én Tibert mindig betenném a válogatottba.” Aztán mégsem
így történt.
Egy cikkben Szepesi Gyuri bácsi
is nyilatkozott rólam. Többek
között azt mondta, hogy nekem
nem kétszer, hanem minimum
ötvenkétszer kellett volna válogatottnak lennem a tehetségem
alapján.
1982-et írtunk, és jött a rendkívül
méltatlan búcsúd Székesfehérvártól.

getlenül a harmadosztályig ő is
eljutott, aztán a sors más irányba
terelte. Ennek ellenére neki is
teljes az élete.
Boldog vagy, hogy mindig mosolygós
szemmel nézel a világra?
Boldog vagyok, de sok mindent
másként csinálnék. Volt egy
kislányom is, aki a tizenhatodik
születésnapja előtt meghalt,
kromoszóma-rendellenességgel
született. Az ő betegsége kapcsán
ismertem meg a beteg gyermekek
életét, mindennapjait, és azóta a
mai napig, heti rendszerességgel
az Ezredéves Készségfejlesztő
Iskolába járok foglalkozást tartani. Ha tehetem, kiviszem őket a
Videoton-pályára, meccsekre, ők
pótolják a lányom hiányát.
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Fiatalok főszerepben

Kaiser Tamás

Az már a felkészülés rajtján
látszott, hogy fiatal csapat lesz az
idei Alba Fehérvár KC. Két héttel
a bajnoki rajt előtt pedig „tovább
fiatalodott” a gárda, miután
Temes Bernadett bejelentette:
anyai örömök elé néz. Az irányító
távozásával legrutinosabb játékosát vesztette el Deli Rita, akinek
így tovább sűrűsödtek problémái.
A felkészülés elejétől nem állhat
a csapat rendelkezésére a még
győri színekben megsérült átlövő,
Afentáler Sára illetve a juniorválogatottnál szintén térdsérülést
szenvedő, a tavasz folyamán egyre
jobb formát mutató Varga Emőke,
de nélkülözni kell a gyermekét
váró Májer Krisztinát is. Temes
kiválása pedig azt jelenti, hogy
irányító pozícióban nem maradt
rutinosnak mondható játékos a
csapatban.
A huszonegy esztendős Rózsás
Josephine mellett bevethető még

Fotó: Kiss László archív

Pénteken kezdődik az Alba Fehérvár KC
számára a női kézilabda-bajnokság. Deli Rita
már a felkészülés elején „kapott feladatot”
az élettől: több fontos láncszeme a csapatnak már akkor kiesett, arra azonban még ő
sem számított, hogy a start előtt kell búcsút
vennie legrutinosabb játékosától.

Temes kiválásval Rózsás Josephine lett a legrutinosabb irányító a keretben – a szezonban lesz
dolga bőven!

a poszton a sérüléséből visszatérő
Piller Kármen illetve az NB I-es
meccsen eddig még nem szereplő
Besszer Borbála és a tizenkilence-

dik életévét októberben betöltő
Hudra Enikő. Erre szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma!
És tulajdonképpen ez igaz az

Magyar siker a Kiskút Teniszklubban
Kaiser Tamás
Egymást érik a nemzetközi tenisztornák a Kiskút
Teniszklubban: a juniorok szombaton fejezték
be – itt magyar siker született – a tizennégy
éven aluliak főtáblás küzdelmei pedig kedden
kezdődtek.

Fajta Péter győzött a nemzetközi juniortornán

egész csapatra, melynek átlagéletkora nem éri el a huszonkét
évet! Ilyen fiatal csapattal talán
még sosem futott neki a bajnokságnak a fehérvári alakulat, és
azzal sem tévedünk nagyot, ha
azt írjuk: az Alba Fehérvár KC
lesz a bajnokság csikócsapata. A
sporttörténelemben azonban találni példát bőven arra, hogy egy
fiatal, vezérét vagy éppen vezéreit
vesztett gárda képes meglepetést
okozni. A helyzet pedig az, hogy
a világ legerősebb bajnokságában
egy csapat ellen – az újonc Szent
István SE talán kivételt jelent
– sem mehet biztosra az Alba
Fehérvár KC.
Ahogy a pénteki, első bajnokin
sem! Az ellenfél az előző idényben stabilan bennmaradó, a Magyar Kupából éppen a fehérváriakat kiejtő Mosonmagyaróvár lesz.
Tilinger Tamaráékat néhány hete
a székesfehérvári tornán legyőzte
az Alba Fehérvár KC. Abból a
találkozóból azonban nem szabad
messzemenő következtetéseket
levonni, hiszen egyik tréner sem
„játszotta ki” kártyáit, és azon a
meccsen még Temes Bernadett is
játszott, sőt a mezőny legjobbja
volt nyolc góllal. Pénteken tehát
Temes nélkül kell két vállra fektetni a Mosonmagyaróvárt!

Makulátlan mérleg
Németh Krisztián
Négy győzelem, tizenhárom szerzett, mindössze
három kapott gól: meglehetősen jól indította
a bajnoki szezont a MOL Fehérvár. A remek
sorozatot legutóbb a Paks szenvedte meg.

A Kaposvár, a Puskás Akadémia,
a Diósgyőr és legutóbb a Paks sem
tudta útját állni a fehérváriaknak,
akik a Mezőkövesddel(!) azonos
pontszámmal állnak a labdarúgó
NB I élén.
Futács Márkó valamennyi fordulóban betalált, a megtáltosodó
támadó ezzel a góllövőlista élére
lőtte magát. A Pakson a 2-0-s végeredményt beállító Ivan Petrjak

pedig első találatát szerezte Marko
Nikolics csapatában. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy Tolnában Kovácsik Ádámra is nagy szerep hárult,
hiszen a Vidi kapusa sorra védte
ki a hazaiak ziccereit – nem hiába
került be a forduló válogatottjába.
A nemzeti együttes közben már a
Montenegró elleni barátságos és a
vélhetően cseppet sem barátságos,
nagy téttel bíró Szlovákia elleni
Eb-selejtezőre készül.
Marco Rossi csapatába a fehérváriaktól ezúttal Kovácsik Ádám,
Kovács István valamint Pátkai
Máté kapott meghívót. Utóbbi
vajon Szlovákia ellen is győztes gólt
szerez?

Fotó: molvidi.hu

Fotó: Simon Erika

Az elmúlt hét a juniorokról szólt a
Kiskút Teniszklubban: kettes besorolású, vagyis majdnem a legerősebb
mezőnyt felvonultató nemzetközi
tornát rendezett a székesfehérvári
klub. A nézők pedig nem csalatkoztak, nagyszerű meccseket játszottak a fiatalok. A fiúknál ráadásul
magyar siker született, Fajta Péter
körről körre vette az akadályokat: az
ötödik helyen rangsorolt fiatalember
előbb egy spanyol, majd egy szerb,
aztán egy francia versenyzőt ejtett

ki, valamennyiüket két játszmában. Szettet pedig az elődöntőben
sem veszített, a román Sebastian
Gimát 6:2, 7:5 arányban győzte le. A
döntőben az addig szintén szettveszteség nélkül masírozó cseh Martin
Krumich várt rá. Az első játszmát
Fajta Péter hozta 6:4 arányban, a másodikban a cseh 7:5-tel egyenlített.
A döntő szettre azonban elfáradt
Krumich, illetve nagyon összekapta
magát Fajta Péter, aki egyetlen játékot engedett ellenfelének, és 6:1-re
megnyerte a döntő szettet, vagyis a
Viszló Transz-kupát.
Keddtől már az U14-es versenyzőké
volt a főszerep: az újabb nemzetközi
torna főtábláján a korosztály legjobb
honi képviselői is ott vannak, így
akár a hétvégén újabb magyar sikernek lehet majd tapsolni.

2019.08.29.

Jogos a taps!
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Zárt kapus győzelmek

Bírják a kiképzést!
Németh Krisztián
Szombaton már tétmeccset játszik a Hydro
Fehérvár AV 19. A Ferencváros elleni Szuperkupa-döntőre egy különleges tréninggel is
hangolódott Hannu Järvenpää együttese.

Ezred meghívására. Erdély Csanádék korábban a nyári honvédelmi
táborba is ellátogattak. Az újabb
látogatásuk inkább hasznos volt,
mint kellemes.
„Kemény feladatok elé állították a
játékosaimat. Minden tiszteletem a
magyar honvédeké!” – szögezte le
Hannu Järvenpää vezetőedző.
„Tavaly alulmaradtunk a Szuperkupa
döntőjében, szeretnénk ezt a csorbát
kiköszörülni!” – vágott elébe Kóger
Dániel csapatkapitány az FTC
elleni szombat esti kihívásnak. – „A
Fradi sokat fejlődött az elmúlt évben.
Mi száz százalékosan készülünk, és
meg akarjuk nyerni a Szuperkupát!”

Somos Zoltán
Játssza a felkészülési mérkőzéseket a fehérvári
kosárcsapat, de a szurkolók egyelőre nem láthatták az Albát. Szinte teljesen új csapat épül.

Megvan a létjogosultsága a zárt
kapus edzőmeccseknek, elvégre a
felkészülési időszak eleje még nem
a látványos játékról és a közönség
kiszolgálásáról szól. Fontosabb az
apró részletek összeillesztése, és ha
a szakemberek úgy érzik, hogy az
aprólékos munka nem a szurkolók
szemének való, akkor nem engedik
be a nézőket a nézőtérre. Az Alba Fehérvárhoz nyolc új játékos érkezett a
nyáron, van mit összecsiszolni tehát.

Az első próbák így „függöny mögött” zajlottak, de a hírek szerint
Oroszlányban, majd hazai pályán
a Szeged ellen is nyert az Alba.
Szerda este állandó nyári ellenfele,
a Révkomárom látogatott a Gáz
utcába, de még ezt a meccset sem
láthatták a szurkolók. Akik azért
most már szívesen megnéznék,
hol tart Jesus Ramirez csapatépítő
munkája.
A komáromiakat is simán verte a
Fehérvár, persze ilyenkor nem az
eredmény számít. Jövő pénteken, a
Kecskemét ellen végre nyitva lesz a
csarnok, akkor kiderülhet, milyen
karakterű csapat épül a szeptember
végi szezonrajtra.

Rendhagyó és kemény feladatokat kaptak a Volán játékosai a honvédségi gyakorlópályán

Fotó: Simon Erika

Kép: Körtvélyes Tivadar

Hason kúszva társunkat húzni a
földön, sorverseny függeszkedésben – nem éppen átlagos szárazedzés-feladatok egy jégkorongozó
számára.
A Hydro Fehérvár AV 19 hokisai
mégis vállalták a kihívást, és
egyfajta kiképzésen vettek részt a
Magyar Honvédség 43. Nagysándor
József Híradó és Vezetéstámogató
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Markovics Luka (10) visszatér, és rögtön csapatkapitánya lesz az Albának

A bajnok évfordulója
Somos Zoltán

Nem most állapítjuk meg először:
repül az idő… A gyermek, aki
egyidős az első fehérvári olimpiai
bajnoki címmel, ma már középiskolai tanévnyitóra készül. De
tizenöt év ide vagy oda, az athéni
verseny részletei ma is élénken
élnek a bajnok, Vörös Zsuzsa
emlékezetében. Többszörös világés Európa-bajnokként érkezett a
görög fővárosba, de nem mehetett
biztosra, hiszen négy évvel korábban, Sydney-ben nem úgy sikerült
az olimpia, ahogy szerette volna.
„Már tudtam, mire számítsak egy
olimpián, tanultam azokból a hibákból,
amik 2000-ben rossz irányba vittek.
Úgy voltam vele: most vagy soha!
A lövészettel versenyben maradtam,
és mindegyik számra igaz volt, hogy
hoztam, ami joggal elvárható volt tőlem. A riválisok ellenben hibáztak, így
lényegében egyedül maradtam a végén
a futópályán. A lovaglás után már
tudtam, hogy a dobogó biztos, amikor
pedig kiderült, mekkora előnyöm van,
azt is tudtam, ha ki nem töröm a bokám, megvan az aranyérem!” – idézte
fel legnagyobb sikerét a jubileumi
fogadáson.

Fotó: Simon Erika

Tizenöt évvel ezelőtt született meg az első
székesfehérvári olimpiai bajnoki cím. Athénban
Vörös Zsuzsanna, az Alba Volán öttusázója tette
fel a koronát pályafutására. A jubileum alkalmából ünnepségen köszöntötték Székesfehérváron az olimpiai bajnokot.

A klubelnök, az ünnepelt és a polgármester, hátul pedig egy tizenöt éves fotó

A jelenleg szakosztály-igazgatóként a Volán Fehérvárt vezető
olimpiai bajnok most is megköszönte edzőinek a pályafutása
alatt végzett munkájukat. Természetesen kitért az azóta elhunyt
két ragyogó szakember, Kulcsár
Antal és Komlódy Zsolt szerepére
is. Tóth István, a sportklub elnöke
az ünnepségen elmondta: 1970,
az öttusaszakosztály megalapítása
óta mindig magas szintű munka
folyt a Volánnál, aminek számtalan nagy siker lett az eredménye.

A csúcs pedig Vörös Zsuzsanna
olimpiai bajnoki aranyérme, amely
Székesfehérvár számára is történelmi jelentőségű.
Ezt erősítette meg Cser-Palkovics
András polgármester is: „Vörös
Zsuzsanna neve bekerült a város történelemkönyvébe, és nemcsak most, de
ötven, száz év múlva is emlegetni fogják. Az olimpiai bajnoki cím fantasztikus eredmény, és egy olyan sportágban
érte el, ami ennek a városnak mindig
is kiemelten fontos volt. Azért pedig
külön szeretnék köszönetet mondani

Zsuzsának, hogy a sportolói pályafutása után meghozott szakmai, családi
döntéseket követően is hű maradt a
sportághoz, a klubhoz és a városhoz!”
Az ünnepségen láthattuk a bajnok
féltve őrzött aranyérmét, és elhangzott: azóta sem volt öttusában olimpiai aranyunk. Talán majd jövőre,
Tokióban… A Volán két kiválósága,
Kovács Sarolta és Demeter Bence már rendelkezik kvótával, de
számukra közelebbi kihívás a jövő
héten kezdődő budapesti világbajnokság.

A
Fehérvár Televízió műsora
augusztus 31-től szeptember 6-ig
hirdetés
FEHÉRVÁR
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2019. 8. 31. SZOMBAT

2019. 9. 1. VASárnAp

2019. 9. 2. Hétfő

2019. 9. 3. Kedd

2019. 9. 4. SZerdA

2019. 9. 5. CSüTörTöK

2019. 9. 6. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Milcsinszky Alajos
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Aracsi Norbert
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Napi színes – ismétlés
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Egészségünkre! 5152. rész – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:25 Agrárinfó – ismétlés
15:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ribi Péter
16:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rovó Tamás
16:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Hagyánek
Andrea. Vendégek: Szekeres
Nikolett, Bíró Tamás és Grácer
István kutyatenyésztők
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Kvantum tudományos magazin
19:50 Alba Fehérvár KC –
Mosonmagyaróvár
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Székesfehérvári Királyi Napok
2019 – Koronázási Ünnepi
Játékok összefoglaló 1-2. rész
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
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Hagyánek
Andrea. Vendégek:
Szekeres Nikolett, Bíró
Tamás és Grácer István
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Milcsinszky Alajos
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Csík30 – 30 év boldogság
– a Csík zenekar jubileumi
koncertje az Alba Regia
Sportcsarnokban
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Aracsi Norbert
15:25 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Vásári
forgatag összefoglaló, benne:
„Dunán innen, Dunán túl”
Népművészeti Fesztivál
15:55 Napi színes – ismétlés
16:05 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Táncra,
magyar! – ARTE 70
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kelemen
István színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 FTC Telekom – Hydro
Fehérvár AV19
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
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 Kvantum
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kelemen
István színművész
16:40 Kvantum
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott futballista 2. rész,
téma: Tiber László 70 éves
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Könnyűzenei
koncertek a Zichy
ligetben, benne: Operettés és musicalslágerek,
Rúzsa Magdi koncert
20:45 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 1. rész
Beszélgetőtárs: Látrányi
Viktória. Vendég:
Jankovics Marcell
rajzfilmrendező, grafikus
21:50 Irány a világűr!
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 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
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott futballista 2. rész,
téma: Tiber László 70 éves
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vörös Zsuzsanna
olimpiai bajnok öttusázó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 Aqvital FC Csákvár – BFC
Siófok labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vörös Zsuzsanna
olimpiai bajnok öttusázó
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szikora János
színházigazgató, téma: a
2019/2020-as színházi évad
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Egészségünkre! 53-54.
rész, Honvéd7 és Hírek
20:20 Elkészült immár a ház
dicső koronája
20:35 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
Beszélgetőtárs: Vakler Lajos.
Vendég: Szakály Sándor,
a Veritas Történetkutató
Intézet főigazgatója
21:35 Székesfehérvári Királyi Napok
2019 – Folkjam – Nemzetközi
folkestek összefoglalója
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Egészségünkre! 5354. rész – ismétlés
11:00 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szikora János
színházigazgató, téma: a
2019/2020-as színházi évad
17:00 Egészségünkre! 5354. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek:
Venekei Márk és Takács
Balázs őrmesterek, téma:
katonai életpálya
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Lézer misszió 1990
– amerikai-német-délafrikai akciófilm (15)
21:50 Rönk Feszt 2017
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:00 Televíziós vásárlási
műsorablak
15:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek:
Venekei Márk és Takács
Balázs őrmesterek, téma:
katonai életpálya
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hahn-Kakas István,
téma: 25 éves a TáncolKodó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:30 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 3. rész
Beszélgetőtárs: Vakler
Lajos. Vendégek: Bicskei
Zoltán grafikus, filmrendező,
kultúrszervező; Csonka
Ákos közösségi szervező,
tanár; Erfán Ferenc
festőművész és Molnár
Miklós, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöki
kabinetjének vezetője
21:35 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Koncertek
a Zichy ligetben, benne:
Fehérvári Fúvósfesztivál
és Budapest Bár-koncert
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 1. 19:50 FTC Telekom – Hydro Fehérvár AV19 jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről
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2019. 8. 31. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt

2019. 9. 1. Vasárnap

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
08.10 Félóránként friss
közlekedési információ
hírek, időjárás és
08.10 Műsorvezető: Sasvári
közlekedési információ
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Műsorvezető: Bokányi
Témák: műsorajánló,
Zsolt Hírszerkesztő:
kalendárium,
Ficsóri Erika Témák:
névnapok, aktualitások,
érdekességek
műsorajánló, naptár,
09.10 Természetesen
névnapok, aktualitások,
egészségesen – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
érdekességek
Supliczné Tóth Mária
09.10 Könnyed beszélgetés
10.10 Gazdit keresünk a
Schéda Zoltán
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
13.00 Műsorvezető: Gemeiner
Vendég: Krepsz Gyöngyi
Lajos Témák: aktualitások,
11.10 A család – Sasvári Csilla
érdekességek
műsora Vendég: Pap
Csilla, Tornyai Gábor
17.10 Műsorvezető: Bóna Éva
13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
18.10 Könyvespolc irodalmi
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
műsor Szerkesztő:
négy órában
Bokányi Zsolt
17.10 Zeneturmix –
19.00 Beszélgetés Mits Marcival
Műsorvezető: Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
20.10 Koktél – színes
Schéda Zoltánnal
beszélgetések
21.05 Koktél – színes
Sasvári Csillával és
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
hét műsoraiból

2019. 9. 2. Hétfő

2019. 9. 3. Kedd

2019. 9. 4. szerda

2019. 9. 5. CsütörtöK

2019. 9. 6. pénteK

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna
Éva Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divat magazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
19.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Praktiker-Barkács
Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető Kiss György
Hírszerkesztő Bóna Éva
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Utazási magazin
20.10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szőllösi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég: Kiss
Dorottya, Ocsenás Katalin
14.10 Biztonságtechnikai magazin
Vendég: Varga János
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő: Bóna
Éva. Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra Program
keretében támogatja.
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – magazin műsor
színes beszélgetésekkel
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szőllösi Attila

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

