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Választókerületi programok
Városközpont – észak
Kovács Zsoltné
Szeptember 3-án 17 órától tart fogadóórát
Kovács Zsoltné. A 2. sz. választókerület képviselője a Rákóczi általános iskolában várja
a lakókat kérdéseikkel, javaslataikkal.

Köfém-lakótelep, Ráchegy,
Búrtelep és Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
Szeptember 7-én, hétfőn 15 és 18 óra
között Olaszi László körzeti megbízottal
tart fogadóórát Dienesné Fluck Györgyi,
a 14. számú választókörzet önkormányzati képviselője az Erzsébet út 12. szám
alatti irodájában.

Belváros
Szabó-Bakos Györgyné
Szeptember 8-án, kedden 15 és 18 óra között
tart fogadóórát Szabó-Bakos Györgyné, az 1.
számú választókörzet önkormányzati képviselője. A Piac tér 4. szám alatti (a buszpályaudvar udvara, volt VIDI-shop) képviselői irodába érkezhetnek a lakók javaslatokkal, észrevételekkel és kérdésekkel. A képviselő a járványhelyzettől függően minden
hónap második keddjén tart fogadóórát.

Fehérvári ellenzéki összefogás
A fehérvári ellenzéki összefogás önkormányzati frakciójának tagjai, Ráczné
Földi Judit, dr. Márton Roland, Barlabás
András és Fazakas Attila önkormányzati
képviselők közös fogadóórát tartanak
szeptember 8-án, kedden 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatal Városház tér
2. szám alatti épületében. A fogadóórán a
várost érintő aktuális kérdésekkel várnak
szeretettel minden kedves érdeklődőt!

Egyenlő bánásmódot!
Többen tapasztalhatják, hogy hátrányos
megkülönböztetés éri őket különböző
élethelyzetekben vagy éppen ügyintézés
során. Számukra nyújt díjmentes segítséget az Egyenlő Bánásmód Hatóság.
Sziklainé Kiss Erzsébet ügyvéd szeptemberben két időpontban fogadja az
érintetteket: a Regionális Álláskeresők
Egyesülete Tolnai utca 10. szám alatti
irodájában szeptember 3-án és 23-án,
szerdai napokon 11 és 15 óra között.
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Járványügyi védekezés és közútfejlesztések
László-Takács Krisztina
Készül az önkormányzat a járványhelyzet
súlyosbodására, ami nem csupán védekezési
stratégiát követel meg a várostól, hanem
gazdasági intézkedéseket is – egyebek
mellett ezzel kapcsolatban születtek döntések
a múlt pénteki közgyűlésen. Beruházásokról is
határoztak a képviselők: ezek közül a legjelentősebb, hogy még idén ősszel elkezdődhet a déli összekötőút kivitelezése.

A hivatal átalakulásában fontos döntést
jelent, hogy létrehoznak egy vezető
„zöld” pozíciót a főépítész mellett, aki
városi főkertészként, tájépítészként
vesz részt a fejlesztésekben.

Zöld út a fontos beruházásoknak

Ünnepi hangulatban kezdődött a
pénteki közgyűlés: Kovács Jánosné
óvodapedagógusi munkáját Pedagógus
Szolgálati Emlékéremmel ismerte el az
emberi erőforrások minisztere, melyet
Cser-Palkovics András polgármester
adott át.

A közgyűlésen döntés született a Móri
út felújításának első üteméről, a multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezéséről, és lezárta a testület
a déli összekötő kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárást is, így még idén
elkezdődik az építkezés, ami két évig
tart. Történelmi jelentőségű projekt
lesz az M81-es gyorsforgalmi út megépítése – a projekt részleteiről lapunk
ötödik oldalán külön is beszámolunk.

Átszervezik a hivatalt

Környezetbarát önkormányzat

A kieső bevételek miatt átszervezésre
van szükség a polgármesteri hivatalban, ennek keretében 360-ról 320-ra
csökkentik az álláshelyek számát.
„Ez nem azt jelenti, hogy negyven embert
elküldünk a hivataltól. Ezen álláshelyek
zöme vagy betöltetlen vagy pedig nyugdíjas
által betöltött álláshely. Lesz pár olyan
munkatárs, akiktől elköszönünk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy
ha lehet, akkor nekik akár az intézményeinknél, akár a cégeinknél megtaláljuk a
megfelelő állást.” – mondta el Cser-Palkovics András.

Kisebb, mégis fontos ügyekben is
döntött a közgyűlés: „Környezetvédelmi tanácsnokként nagyon örülök, hogy
az önkormányzat és az önkormányzat
intézményei elhivatottak abban, hogy a
környezetszennyezés ellen tegyenek, és
visszaszorítsák a PET-palackok, műanyag
eszközök használatát. Ezzel környezettudatos példát tudunk mutatni másoknak
is.” – mondta el lapunknak Molnár
Tamás, a Fidesz frakcióvezetője, miután
a testület megszavazta a PET-palackok
használatának mellőzését a város hivatalaiban és intézményeiben.

Kell-e zárni a játszótereket?
A legtöbb hozzászólást a köztéri
randalírozók megfékezésének kérdése
váltotta ki az ülésen. Ellenzéki javaslat
volt, hogy a fehérvári játszótereket zárják le az éjszakai biztonság érdekében.
Erről alakult ki komolyabb diskurzus, a
hosszú távú megoldáson azonban még
dolgoznak a képviselők.

Újabb oltóprogram indulhat
Jó hír, hogy a tervek szerint újabb
oltási támogatással segítik a családokat Székesfehérváron.
„A legfontosabb javaslat volt az utolsó
napirendi pont: másfél éve volt egy
javaslatunk, miszerint a nem kötelező védőoltások elérhetőek legyenek a
székesfehérvári családok számára.”
– hangsúlyozta Ráczné Földi Judit,
a fehérvári ellenzéki összefogás
frakcióvezetője. Erre a forrást is
megtalálta az önkormányzat, hiszen
a nemzeti oltóprogram része lesz a
fiúk HPV elleni védőoltása is, melyet
Székesfehérvár már évek óta támogat, így Östör Annamária egészségügyi tanácsnok javaslatára az erre
szánt összeget most a nem kötelező
oltások támogatására fordíthatja a
város. Hogy pontosan mely oltásokat
tudják támogatni és milyen ütemben,
a részletek kidolgozása után válik
nyilvánossá.

Búcsú Janusz Wójciktól

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

Bácskai Gergely

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Elhunyt Janusz Wójcik opolei lengyel költő,
városunk tiszteletbeli polgára.

és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Szemétgyűjtési akciót szervezett a Fidelitas

Temetésének napján Fehérváron
a katyńi emlékkeresztnél búcsúztatták azt az embert, aki – mint
emlékbeszédében Róth Péter alpolgármester elmondta – nagyon sokat
tett azért, hogy Székesfehérvár és
Fejér megye testvérvárosi és baráti
kapcsolatokat ápolhasson Opole
városával és régiójával.
A búcsúztatót megtisztelte jelenlétével Jerzy Snopek, Lengyelország
budapesti nagykövete, aki visszaemlékezett arra a küldetésre, amit
Janusz Wójcik a két ország baráti
kapcsolatainak megerősítéséért
végzett.
Bobory Zoltán és P. Maklári Éva a
Vörösmarty Társaság nevében egyegy verssel vettek végső búcsút a
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Székesfehérváron is elbúcsúztak Janusz
Wójciktól

sziléziai kultúra egyik kiemelkedő
alakjától.

Kép: Tar Károly

Pincék falai voltak a Bartók téren

A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. A vasútállomás
mögötti parkoló Széchenyi út felőli oldala a város egyik olyan helye, ahol rengeteg hulladék
halmozódik fel. A fiatalok nem először szervezték meg a szemét összeszedését. A higiéniai
biztonságra fokozottan odafigyelve múlt csütörtökön fogtak hozzá a zsákok megtöltéséhez, a
terület megtisztításához.
S. M.

Nem régészeti korúak a Bartók Béla téren talált
falmaradványok: a boltozatos, téglából és
középkori kövekből készült falak a borkereskedelemhez kapcsolódó pincékhez tartoztak,
amiket 1711 után építettek – tették közzé a
Szent István Király Múzeum régészei.

A múzeum Régészeti Örökségvédelmi és Tudományos Osztálya
közösségi felületén tette közzé,
mi derült ki a falmaradványokról,
amiket a Bartók Béla tér felújítása
során figyeltek meg: Reich Szabina

és Romát Sándor régészek kutatásai alapján kiderült, hogy ezek nem
1711 előttiek, de mint történelmi
örökség, segíthetnek a város múltjának egy újabb szeletét tisztázni.
A falakat téglából és másodlagosan
beépített középkori kövekből emelték, gyakran boltozatindítással, és
a korabeli borkereskedelemmel
összefüggő pincék részei voltak. A
tér délnyugati sarkában egy kőből
kirakott vízgyűjtőt is találtak.
(Forrás: ÖKK)
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Az év emlékhelye díj Fehérvárnak
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Az emlékhelyek napján a Nemzeti Örökség Intézete
először adta át Az év emlékhelye elismerést, amit elsőként a székesfehérvári nemzeti emlékhely kapott meg.

Székesfehérvár öt éve rendszeresen
csatlakozik az emlékhelyek napja programjaihoz, büszkén vállalja és hirdeti
nemzeti emlékhely státuszát. Együttműködik más emlékhelyekkel, más
koronázóvárosokkal, kreatív, a fiatalokat
is megszólító programokkal színesíti

eseménynaptárát. Ennek fényében a
Nemzeti Örökség Intézete első ízben a
székesfehérvári Romkertnek ítélte oda
az elismerést.
„Mivel láttam az itt zajló programokat,
nagyon erősen lobbiztam Székesfehérvár
mellett. Sok egyedi megoldással találkoztam
Fehérváron, ilyen például az élő sakkfigurákkal bemutatott történelem, amit azóta
az ország különböző területeire elvittek,
és valóban nagy siker lett. Méltó helyre
került az elismerés, gratulálok Székesfehérvárnak!” – mondta Radnainé Fogarasi

Bronzmakett a koronázótemplomról

Fotó: Kiss László

Neüchel Balázs

Fotó: Molnár Artúr

Az emlékhelyek napja székesfehérvári programsorozatának keretében mutatták be szombaton a közönségnek azt a kültéri bronzmakettet, mely az egykori koronázótemplom XII.
századi épületét ábrázolja. A látássérülteknek is készült, tapintható makett minden olyan
részletet megjelenít, ami a laikusok számára segíti az épület megértését.

Az egyedi készítésű herendi porcelánt az emlékhelyek napján, múlt szombaton a Fiumei úti sírkertben adták át.

Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének
főigazgatója.
A díjátadón Székesfehérvár polgármestere kiemelte: hatalmas megtiszteltetés,
hogy egy olyan város polgárai lehetünk,
mely ilyen történelmi múlttal rendelkezik, de egyben felelősség is a ma
polgárainak, hogy ápolják, őrizzék azt.
„Az elismerés annak is szól, hogy ez a hely a
nemzet történelmi bölcsője. Nagyon sok minden, amire utána büszkék lehettünk, ebből

Rába Henrietta, Kovács Szilvia
Bár az elmúlt hónapokban kérdéses volt az iskolakezdés normál menetrendje, kedden reggel
a város iskoláiban megszólalt az a bizonyos
csengő. A tanulók, szüleik és tanáraik egyaránt
várták már ezt a napot.

Rendhagyó tanévnyitóra várták
hétfő délután az István Király
Általános Iskola első és nyolcadik
osztályos diákjait. Mint kiderült,
az iskolát most kezdő diákoknak
már volt alkalmuk az ismerkedésre a gólyatábor keretében. Az
intézményben ebben a tanévben
összesen négyszáztízen, a két elsős

Éjjellátó kamerák Sóstón

osztályban hatvanan tanulnak
majd. Mindegyik osztályban sakkpalotával, élménysuliként komplex
programmal várják a diákokat. Az
ünnepségen gratuláltak annak a
hat tavaly végzett diáknak, akik
nyáron letették a középfokú nyelvvizsgát.
A korábbi évekhez képest több
szempontból is eltért ez a szeptember elseje a megszokottól.
A szülők nem kísérhetik be gyermekeiket az intézménybe, emellett
fontossá vált, hogy a maszk is
kéznél legyen. Abban, hogy a tanév
a megszokott formában mehessen,
mindenkinek felelőssége van!

Fotó: Simon Erika

Végre becsengettek!

a bölcsőből nőtt ki. Sajnos már csak romos
állapotban láthatjuk, nem eredeti megjelenésében, de most is méltóságteljes. Ezt mi,
fehérváriak pontosan tudjuk, hiszen néhány
nappal ezelőtt, augusztus huszadikán Szent
Istvánra a legméltóbb helyen emlékezhettünk.” – mondta Cser-Palkovics András.
A díjat a tervek szerint a Városházán
állítják ki, így mind a fehérváriak, mind
az ide érkezők megtekinthetik Székesfehérvár legújabb büszkeségét.

Nyolcvankétmillió forintos állami támogatásból full HD kamerák felszerelésére nyílt mód
a Sóstó környékén. A típust azzal az úgynevezett darkfighter technológiával szerelték, ami
éjszaka is szinte tökéletes színes képet alkot. A kihelyezett kamerák a közterület-felügyelethez
vannak bekötve. A felvételeket nyolc napig őrzik, melyekhez a rendőrség is hozzáfér. A cél
a jogellenes cselekmények megelőzése, azok felderítése. Összesen huszonnégy új kamerát
helyeztek ki, közülük huszonkettő került Sóstóra, kettő pedig a Csónakázó-tóhoz.

Idén is kiváltható a Kölyökbérlet!
Bácskai Gergely

Fotó: Lugosi Balázs

Azok a szülők, akiknek fizető parkolási zónában
található intézménybe jár a bölcsődés, óvodás,
első vagy második osztályos gyermekük, továbbra is válthatnak úgynevezett Kölyökbérletet.

Eljött a tanévkezdés ideje. Sokan várták már, hogy végre első osztályosok legyenek, sokan
pedig azt, hogy egyáltalán iskolapadba ülhessenek. A kormány felhívja a szülők figyelmét,
hogy csak egészségesen engedjék iskolába gyermekeiket, hiszen ez az egyik alapvető feltétele
annak, hogy elkerülhetők legyenek az intézmények működését korlátozó intézkedések.

Ezzel az intézmény környékén
maximum harminc percet várakozhatnak a reggeli és a délutáni
időszakban. A bérletet jól látható
helyre kell kihelyezni az autóba!
A kiváltásához egy igazolást kell
kérni az intézményben, amivel
a Városgondnokság parkolási
ügyfélszolgálatán lehet hozzájutni
a bérlethez. Az előző, 2019/20-as
tanévre kiváltott bérletek szeptember 30-ig érvényesek.

A bérlet két rendszámra is érvényes, azonban
egyszerre csak egy járművel lehet használni

A Parkolási Csoport ügyfélfogadási
rendje (Szent Vendel u. 17/A.)
hétfő, kedd, csütörtök: 8-tól 15.30-ig
szerda: 8-tól 18 óráig
péntek: 8-tól 13 óráig
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Tehetsz még többet!

Vakler Lajos
Stratégiai megállapodást írt alá az Agrármarketing Centrum, az Országos Magyar Méhészeti
Egyesület és a Takarékbank.

Kép: Preszter Elemér

A Fehérvár Televízió Agrárinfó
című magazinműsorának vendégeként Kiss Norbert, a Fejér Megyei
Méhészek Egyesületének elnöke
elmondta: az átfogó szakmai összefogás és társadalmi kampány célja,
hogy közösen felhívják a figyelmet
a méhek ökológiai fontosságára,
javítsák a mintegy húszezer méhészettel foglalkozó család megélhe-

tését vagy kiegészítő jövedelmét
biztosító ágazat gazdasági helyzetét
és versenyképességét, illetve ösztönözzék a hazai méz fogyasztását.
A három szervezet többek között
méhcsaládok vásárlásával, mézkészítéssel, a méhek kulcsfontosságú szerepének bemutatásával,
a méz gasztronómiai és emberi
szervezetre gyakorolt előnyeinek
ismertetésével, a gazdák helyzetbe
hozásával az elkövetkezőkben kiemelt figyelmet fordít az ágazatra,
valamint elindítják a Tehetsz méh
többet! című nagyszabású lakossági
felvilágosító kampányt.

Az együttműködési megállapodás segíti a méhésztársadalmat

Kohéziós Alap
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2020. szeptember 9-én, szerdán
ügyfélszolgálatunk zárva tart.
Üdvözlettel:

SZÉPHŐ Zrt

2020. augusztus 31.
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A SZÉKESFEHÉRVÁRI TÁVHŐTERMELÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSE

2017. év végén két új, egyenként 20 MW-os kondenzációs gázkazán került
beüzemelésre a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén, amelyekkel már 78
MW beépített hőteljesítményt sikerült elérni a fűtőerőműben. A fejlesztéshez,
a Széchenyi 2020, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programjának,
KEHOP-5.3.1-17 kódszámú, a „Távhő-szektor energetikai korszerűsítése”
című pályázati felhívása keretében sikerült pályázati forrást igénybe venni.
A projekttel a SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai telephelyén 2 db új, 20MW teljesítményű,
földgáz alapú gázkazán került telepítésre, továbbá egy nagy teljesítményű szivattyú
beszerzése, illetve a Király sori telephelyen lévő 48 m-es fémkémény áthelyezése
is megtörtént (utóbbi a Bakony utcában került felállításra 24 m-es hosszúságban).
A fejlesztéssel levezényelhetővé vált a Bakony utcából a teljes fűtési időszak,
a távfűtéshez és a használatimelegvíz-ellátásához szükséges hőmennyiség 85
százaléka pedig itt kerül előállításra, amely egy újabb lépés a hőtermelés belvárosból
történő kitelepítése felé. Az új kazánok üzembe helyezésével tovább csökkent a
Király sori fűtőerőmű hőtermelésben játszott szerepe, és ezzel együtt a belvárosi
terület környezetterhelése is.
A projekt eredményeként összesen 1.200 t CO2-egyenérték/év üvegházhatást
okozó gázkibocsátás csökkenés, illetve 16.298 GJ/év primerenergiafelhasználáscsökkenés érhető el.
A KEHOP-5.3.1-17-2017-00012 azonosítójú projekt az Európai Unió és a Magyar
Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A
beruházás elszámolható összköltsége 475.183.080 Ft, a támogatás mértéke 50%os, így az Európai Unió és a Magyar Állam által megítélt vissza nem térítendő
támogatás összege 237.591.540 Ft.
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A HETILAP

Rába Henrietta

Történelmi jelentőségű projekt
lesz az M81-es gyorsforgalmi út
megépítése. A kormány célja
a fővárosközpontú közlekedés
oldása, a helyi életminőség javítása – mondta el Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős
államtitkár a székesfehérvári
sajtótájékoztatón: „A kormány
számára fontos a gyorsforgalmiúthálózat fejlesztése, hiszen egyrészt
a gazdasági élet megkívánja a gyors,
biztonságos eljutást, másrészt a
helyiek életminőségét is nagymértékben javítja, ha nem a településeken
haladnak át az áruszállító illetve a
tranzitjárművek. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium célkitűzése, hogy 2030-ig lehetőség szerint
minden magyarországi településről
harminc percen belül elérhető legyen
egy gyorsforgalmi út.”
Az M81-es lesz az első igazi
gyűrűirányú összeköttetés, mely
autópályákat, autóutakat, gyors-

Fotó: Simon Erika

Néhány éven belül megépülhet az M81-es
gyorsforgalmi út, melyről tavaly áprilisban
döntött a kormány. A meglévő főúti összeköttetés felhasználásával, bővítésével négysávos
kapcsolat létesülhet az új komáromi Dunahídtól az M1-es és az M7-es érintésével az
előkészületben lévő M8-as autóútig.

A 81-es út négysávossá válik, és az új komáromi Duna-hídtól Sárbogárdig vezet majd, elkerülve a településeket. Az M7-est egy új csomópontban keresztezi az M81-es, ezzel Székesfehérvár
egy negyedik autópálya-csatlakozáshoz jut.

forgalmi utakat, megyei jogú
városokat, megyeszékhelyeket fűz
egybe – nyilatkozta lapunknak
Cser-Palkovics András polgármester: „Aki használja az Auchan
melletti körforgalmat, az Új Csóri út
körforgalmát, a 81-es utat vagy éppen

a 13-ast, az pontosan tudja, hogy ez
egy nélkülözhetetlen fejlesztés ahhoz,
hogy a régió tovább tudjon fejlődni.
Nélkülözhetetlen környezetvédelmi és
közlekedésbiztonsági szempontból is!”
Az M81-es a komáromi Monostori hídtól indul majd, az M1-es,

Kisbér és Mór érintésével Székesfehérvárt éri el, majd egy új csomóponton az M7-est keresztezve
Sárbogárdig folytatódik. Ott
csatlakozik a tervezés alatt álló
M8-as gyorsforgalmi útba. Vargha
Tamás országgyűlési képviselő
a tervezett beruházást értékelve
elmondta: „Sokat dolgoztunk államtitkár úrral, polgármester úrral,
hogy az Auchan melletti körforgalmat bővítsük, hogy hatékonyan
engedje át az autókat, de a végső és
jó megoldást a negyedik autópályalehajtó fogja jelenteni városunknak.”
Jelenleg a környezetvédelmi engedélyek megszerzése,
nyomvonalváltozatok vizsgálata,
környezetvédelmi hatástanulmányok készítése folyik. Utána
lehet majd építési terveket
készíteni, engedélyt szerezni
és megtalálni a kivitelezőt. Az
1,1 milliárd forint költségű
előkészítés várhatóan 2022
első felében érhet el a jogerős
környezetvédelmi engedély
megszerzéséig.
Mosóczi László államtitkár azt
is elmondta: az Auchan melletti
körforgalom 2x2 sávos turbó
körforgalommá alakításának
tervezése is folyamatban van,
egy-két éven belül elindulhat
annak kivitelezése is.

Kérdések-válaszok az első fehérvári parkolóház kapcsán
Parkolóházban parkolni Székesfehérváron
egyáltalán nem luxus. Túl azon, hogy fedett
és őrzött helyen, biztonságban tudhatjuk
gépjárművünket, a szolgáltatásért nem feltétlenül kell többet fizetnünk, mintha az utcán,
fizetős övezetben hagynánk autónkat. Ráadásul a parkolóhelyek kényelmesen megközelíthetők, különösebb manőverezgetés nélkül
is könnyedén be lehet parkolni, és itt mindig
találunk szabad helyet.

Az alábbiakban összegyűjtöttük a legtöbbször
felmerülő kérdésekre a válaszokat:
Olcsóbb vagy drágább a parkolóházban történő parkolás?
Sokféle módon tudunk utcai parkoláskor
fizetni. A legolcsóbb a pénzbedobás, de ha
már SMS-ben vagy mobil-alkalmazáson
keresztül váltunk parkolójegyet, úgy minden
esetben plusz költségekkel kell számolnunk. A Belváros Parkolóházban a parkolási
alapdíj szinte ugyanannyi, mint a környező
zónában (290 és 298 Ft/óra), viszont itt
alacsonyabb a kényelmi díj, sőt bankkártyahasználat esetén nincs kiegészítő díj, így
akár jelentősen olcsóbb is lehet a szolgáltatás.
Hogyan tudok érintésmentesen parkolni?
Ha letölti a Parkl applikációt a telefonjára
és a regisztráció után bekapcsolja az Instant
parkolás funkciót, akkor a sorompóhoz érve az

automatikusan nyílik befelé és kifelé is. Jegy
és érintés nélkül, biztonságosan, készpénzmentesen és teljesen automatizáltan zajlik
a folyamat, a fizetés is az alkalmazásban
történik.
Biztonságosabb itt parkolni?
A válasz határozottan igen. Egyrészt a kamerás biztonsági rendszer révén autója felügyelt
helyen áll, másrészt az időjárás viszontagságaitól az épület megóvja a gépjárművet. Se a tűző
napsütés, se hó vagy a jégeső nem éri az autót,
sőt nyáron a pinceszinten parkolva kellemesen
hűvös autót kap vissza.

Lehet garázsként is használni az épületet?
Igen, ez esetben 0-24 órában használhatja a
bérelt, rendszámra szóló helyét, ennek éves
bérlet vásárlása esetén nettó 20.700 Ft a havi
díja (br. 26.289 Ft). Aki csak éjszakára szeretné
az autóját fedett és biztonságos helyen parkoltatni, úgy a helybérlet kedvezményes havi díja
nettó 10.630 Ft (br. 13.500 Ft). A bérleteket az
épületben található ügyfélszolgálati irodában,
vagy a belvarosparkolohaz.hu weboldalon lehet
igényelni.
Belváros parkolóház
Székesfehérvár, Távírda u. 1-3.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Iroda:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 15 m2 alapterületű irodahelyiség;
• 16 m2 alapterületű irodahelyiség;
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség.

Fűtött raktár és szabad terület:

A Mura u. 2. szám alatti telephelyen 164 m2-es
(130 + 34 m2) fűtött raktár, továbbá szabad
terület bérelhető.

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

Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu
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Intézkedések a koronavírus-járvány második hullámában
A HETILAP

Elkezdődött a tanév, az örömteli találkozások mellett is nagyon fontos azonban az
óvatosság! A járványügyi szabályok betartását
kéri a fehérváriaktól Cser-Palkovics András
polgármester.

„A koronavírus-járvány második
hullámában vagyunk, így különösen
fontos a higiénés szabályok betartása
és egészségünk védelme! Az oktatási
és nevelési intézmények számára az
EMMI külön protokollt állított össze,
az ebben foglalt szabályok betartására
kérek mindenkit, és köszönöm a szülők
együttműködését!” – írta közösségi
oldalán a polgármester.

A járványügyi helyzetben kiemelten
fontos a felületek és kezünk fertőtlenítése. Ehhez az önkormányzat,
mint fenntartó az intézményeiben
minden szükséges eszközt biztosít. Az évkezdéshez kormányzati
segítséget is kapott a város, ezeket
a szereket már kiosztották a városi
fenntartású óvodáknak.
Az intézmény ellátottjai és az ott
dolgozók védelme érdekében szeptember elsejétől különválasztja a
bentlakásos és a nappali ellátáshoz
kapcsolódó tevékenységét a Frim
Jakab Képességfejlesztő Szakosított
Otthon. A nappali ellátást igénybe

Támogatás a védekezésben
A koronavírus-járvány elleni védekezésből több cég is kiveszi a
részét Székesfehérváron, a társadalmi felelősségvállalás jegyében. Most egy újabb lépés történt ezen a közös úton a Masterplast Nyrt. és a Videoton Holding Zrt. jóvoltából. A Masterplast
kétezer-nyolcszáz darab mosható védőmaszkot adományozott
a városnak, a Videoton pedig ötmillió forintot biztosít újabb
húszezer maszk legyártására. A védőmaszkokat a városi intézményi ellátórendszer kapja – tájékoztatta lapunkat Cser-Palkovics
András polgármester.

vevők a Gáz utcai bejáratot használhatják a továbbiakban.
Keddtől járványügyi intézkedésként korlátozták a Városháza látogathatóságát. Ez az ügyfélforgalmat
nem érinti, az ügyfélszolgálat a távolságtartásra vonatkozó szabályok
betartásával és maszkban továbbra
is felkereshető.

Székesfehérváron a koronavírus
örökítőanyagának koncentrációja a
szennyvízben alacsony, de több más
város mellett nálunk is emelkedő
tendenciát mutat. A szakemberek
tájékoztatása szerint a szennyvízből
kimutatható vírusjelenlét 4-10 nappal előzi meg a fertőzés ténylegesen
megjelenő első tüneteit.

A Városgondnokságon is kötelező a maszk
A Városgondnokságon újra
bevezetik a szájmaszk kötelező
használatát a zárt helyiségekben,
és belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés. Minden
zárt térben dolgozó munkatárs
maszkot visel, és ez a szabály
vonatkozik az ügyfelekre is.
„A közterületeken dolgozó munkatársak műszakváltásait eltoltuk, úgy
igazítottuk, hogy a lehető legkevesebb ember találkozzon egymással,
továbbá minden járművön van kézfertőtlenítő és szappanos kézmosási
lehetőség is.” – mondta el lapunknak Czirbus István, a Városgond-

nokság munkavédelmi referense.
Szabadban a maszk használata
jelenleg nem kötelező, viszont
kesztyűt minden esetben viselnek
a közterületeken dolgozók.
A részleges otthoni munkavégzés
lehetősége is újra napirendre
került a Városgondnokságnál,
és arra kérik az ügyfeleket, hogy
amennyiben lehetséges, telefonon
vagy e-mailben intézzék ügyeiket.
A közterületi hibák, problémák
bejelentését a www.varosgondnoksag.hu oldalon és a Székesfehérvár-applikáció hibabejelentőjében tehetjük meg.
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Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Kulturális programok ősszel
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A HETILAP

Kultúra
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke
kezdeményezésére minden hónap első keddjén a város kulturális intézményei beszámolnak a tervezett programokról. A járvány miatt
március óta nem találkoztak a szakemberek.
Fél év kihagyás után a szeptemberi-októberi
programokat ismertették az intézmények
vezetői, munkatársai.

A városban működő kulturális
intézmények, közösségek vezetői,
munkatársai egyeztették a következő két hónap rendezvényeit. A
Köfém Oktatási és Közművelődési
Központban több kiállítással és
könyvbemutatóval készülnek,
többek között az Agárdi Művész-

#

telepről emlékeznek meg egy
gyűjteményes tárlattal. A Vörösmarty Társaság szeptemberben
megrendezi a Bella István-estet,
és Bobory Zoltán két könyvét is
megismerhetik az érdeklődők.
Ami rossz hír, hogy a minden év
októberében megrendezett Határon Túli Magyar Irodalom Napjai
idén elmaradnak.
A VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Házban szeptember
5-én és 6-án díszmadár-kiállítás
tekinthető meg, de workshoppal
egybekötött gyöngykiállításra is
várják az érdeklődőket ebben a
hónapban.
Az Aranybulla Könyvtárban szeptember végén Csodálatos papír

címmel a papírfonás rejtelmeibe
nyerhetnek bepillantást a látogatók, októberben bábszínházi
előadással készülnek a kicsiknek,
és R. Kelényi Angelikával is találkozhatnak az érdeklődők.
A Vörösmarty Könyvtár szervezésében szeptember 24-én mutatják
be Csóka Judit negyedik mesegyűjteményét. A Gárdonyi Géza Művelődési Házban szeptember 23-án
Bajzáth Mária workshopja fogadja
az előzetesen regisztrálókat. A
Szabadművelődés Házában szeptember 13-án a magyar dal napja
várja a látogatókat. A Nyitrai úti
Közösségi Házba legközelebb
Arató András érkezik a Fecsegő
sorozat keretében.

Gyermekelőadások
az Igézőben
Mese
Szeptember tizenharmadikán az Igézőbe, a
Meseerdő Bábszínház előadására várják a
színházszerető családokat!

Vasárnap 11 órakor a Meseerdő
Bábszínház Varázsvirág című
előadása a Csillagtündér meseerdő
lakóinak ajándékozott különleges
virágairól szól. A kézműves játszóházban pedig egy másik különleges
virág varázslatos megalkotásában
vehetnek részt a gyermekes családok.

Jönnek
a mangalicanapok!
Gasztronómia
Szeptember ötödikén indul a Székesfehérvári
Mangalicanapok programsorozata.

Az érdeklődő közönség közvetlenül
találkozhat az ország minden pontjáról érkező tenyésztőkkel és őstermelőkkel. Sok esetben attól vehetjük
meg a terméket, aki maga állította
elő, így a kereskedelmi láncok
kiiktatásával mindenki jobban jár. A
vásárló nem kap hamisítványt: csak
a Mangalicatenyésztők Országos
Egyesülete által ellenőrzött állományból kikerült végtermék lehet jelen
a rendezvényen, melynek szakmai
felügyeletét az egyesület garantálja.

A Barátság mozi műsora
Szeptember 3.
18 óra: Amíg a lagzi el nem választ
20 óra: Staten Island királya
Szeptember 4.
18 óra: Teljes titoktartás
20 óra: Az igazság
Szeptember 5.
16 óra: Álomépítők
18 óra: Palm Springs
20 óra: Egy nő láthatatlan élete
Szeptember 7.
18 óra: A művészet templomai: Impresszionista ritkaságok
20 óra: Daniel
Szeptember 8.
18 óra: Hogyan legyél jó feleség?
20 óra: Egy nő láthatatlan élete
Szeptember 9.
15.30: Amíg a lagzi el nem választ

#
További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
Horoszkóp
2020. szeptember 3. – szeptember 9.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Lehet, hogy további erőfeszítéseket kell tennie a héten,
hogy visszahozza párkapcsolatába a régi szenvedélyt.
Annak érdekében, hogy elkerülje a házasságában bekövetkező stagnálást, érdemes meghallgatni kedvese
tanácsait, és meg is fogadhatná azokat!

Az egyedülállók szempontjából ez egy kiváló hét
lesz mind a romantika, mind a szerelem szempontjából. Az egymás iránt elkötelezett pároknak
azonban nem igazán kedvez a hét, ugyanis gyakran
heves viták árnyékolhatják be a kapcsolatot.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten pénzügyek terén folyamatos növekedés
várható, ez pedig pozitivitással és lelkesedéssel tölti el. Dolgozzon tehát tovább és legyen
türelmes, az eredmények most folyamatosan
érkeznek!

Ezen a héten szokatlanul türelmetlennek érezheti
magát. Állandó hangulatváltozás és instabilitás
jellemzi a napjait, és nem érzi magát békében.
Tartózkodjon sokat a természetben a héten, hogy
rendezhesse gondolatait!

A héten időt kell fordítania saját magára, arra, hogy
csendben, magában lehessen, mert csak így akadályozhatja meg, hogy túlcsorduljon az a bizonyos
pohár. Legyen türelmes önmagával, amíg fel nem
dolgozza az Önben dúló érzelmeket!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten szakmai változásokra kell számítania a
munkahelyén. Lehet, hogy úgy dönt, más területen
szeretné kipróbálni magát, de az is lehet, hogy
olyan lehetőséget kap, ami által külföldön, egy
távoli helyen kell folytatnia pályafutását.

Közéleti hetilap
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László-Takács Krisztina
Szeptember első napján újra megszólalt a város
hangja, teljes gőzzel indult el a Vörösmarty
Rádió adása. A régi igényességgel, helyi tartalmakkal, de megújult műsorokkal vértezték
fel magukat szerkesztők és műsorvezetők, hogy
érdekességekkel és fontos információkkal
tegyék teljessé hallgatóink mindennapjait.
Lássuk, mivel készülnek a rádiósok!

Induljon a nap!
Szeptember elsején iskolába, munkába menet érdemes volt a 99,2-re
kapcsolni, hiszen újra jelentkezett
a Vörösmarty Rádió Jó reggelt,
Fehérvár! című műsora Schéda
Zoltánnal. Első vendége Cser-Palkovics András polgármester volt,
aki többek között a Vörösmarty
Rádióról, a koronavírus-járványról,
az iskolakezdésről és a jövőbeli
fehérvári programokról is beszélt.

A hagyományostól az
újdonságokig
A teljesség igénye nélkül összeszedtünk néhány műsort, amelyeket rendszeresen hallhatunk a
rádióban. A helyi hírek továbbra is
félóránként érkeznek, de lesz újra

egyházi műsor is minden héten.
Folytatódik a Családőrzők című
sorozat, melynek televíziós változatával is találkozhattak már a nézők
a Fehérvár TV-ben.
A Természetesen, egészségesen
című műsor olyan nagy sikerrel
ment az elmúlt években, hogy
maradt a rádió kínálatában. Nem
véletlenül, hiszen a gyógynövények, vitaminok, ásványi anyagok
hasznosítása hozzátartozik a
mindennapokhoz. Ugyanígy fontos
az a műsor is, amely a kutyáknak,
cicáknak segít gazdát keresni, ezt
a műsort sem engedte el a rádió.
Új műsor indul vasárnap 11 órától,
mely a hazaszeretetre, a saját
kultúránk mélyebb megismerésére
hív Ez itt az én hazám címmel.
Történelemmel és hadtörténelemmel egyaránt találkozhatunk ebben
a műsorban, ahogy a különböző
történeti korokra jellemző kulturális élettel is.
Nagyobb hangsúlyt kapnak a rádióban a madarak: szakértőnk, Berkényi Tamás madármentő kalauzolja
el az érdeklődőket a szárnyasok
világába. Fontos szerepet kap az
érzékenyítés, hiszen a műsor egyik
állandó vendége a város esélyegyenlőségi referense.

Fotó: Pál Loránd

Régi és új műsorok a Vörösmarty Rádióban

„Rengetegen kerestek meg bennünket is az elmúlt időszakban a Vörösmarty Rádió jövőjével
kapcsolatban, ami jó visszajelzés volt, így nagyon örülök, hogy újra megszólalt a rádió!” –
mondta a keddi műsorban a polgármester, majd hozzátette: „Az a szerződés, amit a Fehérvár
Médiacentrum illetve mögötte a város vállalt, az egy évtizedről szól. Így a következő tíz évben
egészen biztosan szól a Vörösmarty itt, Székesfehérváron!”

Különleges szakmákat ismerhetnek
meg a hallgatók, ügyvédi és önvédelmi
tanácsokat kaphatnak, szó lesz közlekedésbiztonsági tudnivalókról és még
a nyelvtanulásban is segít a rádió.

Van a műsorkínálatban ingatlanpiaci magazinműsor, borászati témájú
beszélgetés, de „orvos válaszol”
rovat is.

Informatika, film, tudomány
A Vörösmarty Rádió Informatikai
retró című műsora abba a varázslatos, nagyon izgalmas technikai
fejlődési folyamatba avat be bennünket, aminek múltját, jelenét és
jövőjét is feltárjuk műsorunkban.
Lesz tere a filmeknek is: a Filmkockában Kalmár Ádám filmesztétával
csemegézhetünk az aktuális hét
filmes terméséből, és a film világát
érintő kérdéseket is körbejárhatjuk.
És akinek még ez sem volna elég,
hallgassa meg a Hűha! című műsort, ahol Theisz György fizikussal, fizikatanárral beszéljük ki a
tudomány világának aktualitásait,
érdekességeit közérthető formában.

Fotó: Kiss László

Élő műsor a Youtube-on

Szeptember elsején nulla órakor a Himnuszt követően Szöllősi Attila híreivel indult el a Vörösmarty Rádió következő tíz éve

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten érzései rendkívül zavarosak, és gyakran
felmerül Önben a gondolat, hogy még saját maga sem
tudja, mire lenne szüksége igazán. A hét elején elég sok
nézeteltérése akadhat a partnerével, ám próbáljon meg
pozitív maradni, ugyanis ezek hamarosan megoldódnak.

Ezen a héten megélheti a legmélyebb mélységeket,
és szárnyalhat a legmagasabbra egyaránt. Valami
egyszerűen lehúzza Önt, és nem hagyja, hogy
tartósan felemelkedjen. A problémáit ne tartsa
magában, hanem beszéljen róla a környezetével!

A héten a csillagok óvatosságra intik Önt, ugyanis
kisebb sérülésekkel, enyhébb egészségügyi kihívásokkal kell számolnia. Ha párkapcsolatban él, akkor ne
töltsenek túl sok időt egymás társaságában, ugyanis
minden apróságon összeveszhetnek!

Minden esély megvan rá, hogy a héten hivatalos
formába önti a párkapcsolatát. Előfordulhat
azonban, hogy ezzel valakiből rendkívüli irigységet vált ki. Ne törödjön velük, sajnos mindig
lesznek irigyei!

Nemcsak hallható, de látható is az élő
műsor, hiszen már a Youtube-on is
elérhető a Vörösmarty Rádió adása,
mely zeneileg is teljesen megújul,
és az is követhető, hogy éppen
milyen dalt hallunk. Az élő közvetítés
már elérhető a Vörösmarty Rádió
Youtube-csatornáján illetve a rádió
honlapján jelzett linken.

Hangulatára rányomhatja bélyegét a héten az egészségi
állapota iránti aggodalom, amely igencsak szélsőséges mostanában. Nyugodjon meg, a héten nem fenyegeti veszély,
nagyon jó formában van!

Kicsit fáradtnak érzi magát, és az még inkább fárasztja,
ha meg kell felelni valakinek. Ráadásul a munkahelyén is
nehézségekkel, különböző versenyhelyzetekkel szembesül,
ami még inkább rányomja bélyegét a hangulatára. Ez a hét
talán inkább a pihenésnek kedvez!
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Jaj a mának, itt a múlt!
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Vakler Lajos

Szombaton a koronavírus-járvány
ihlette alkotásokat mutatták be a
nagyközönségnek, míg vasárnap a
Zsigmond Lala Énekstúdió fiataljai
egy koncerten bizonyították tehetségüket.
Lehrner Zsolt alpolgármester köszönetét fejezte ki a szervezőknek
és a kiállító művészeknek, hogy a
karantén ideje alatt megfogalmazott, vászonra álmodott gondolataikat megosztották a székesfehérvári
képzőművészet rajongóival.
A megnyitón megosztotta gondolatait a művészetbarátokkal Egerházi
Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója is, aki a két művészeti ág virtuális összekapaszkodását méltatta.
A csoportos kiállítás kurátora, Kiss
László fotóművész annak a meggyőződésének adott hangot, hogy
a székesfehérvári alkotók számára
a pandémia időszaka átgondolt
művészi kitárulkozásra adott lehetőséget.

Fotó: Simon Erika

Akár Újházi Péter egyik alkotásának fenti felirata is lehetett volna a mottója a Székesfehérvári Művészek Társasága Karantén after című
kiállításának, melynek az Öreghegyi Közösségi
Ház adott otthont az Aranybulla Művészeti
Napok keretében.

A kiállításon a művészek a kényszerű tavaszi otthonlét idején készült alkotásaikat mutatták be

A tárlat egyik alkotója, Tóth Adrien Lao Ce kínai filozófus gondolatát idézte meg, ami hűen tükrözi a
karanténidőszak rejtett valóságát,
ami most Öreghegyen törhetett
utat magának: „Az út örök és

Évadnyitó a balettszínházban
Vakler Lajos
Évadnyitó társulati ülést tartott a Székesfehérvári Balettszínház. Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte: bebizonyosodott, hogy az önkormányzat jó döntést hozott
2018-ban a balett-társulat megalapításával.

Énekstúdió táborzáró gálaműsorán több mint harminc tehetség
mutathatta be tudását. A színpadra
lépő fiatalok korunk könnyűzenei
sokszínűségét felvonultatva szórakoztatták közönségüket.

Egyenes tükör

már új évaddal készülhetnek, a fehérváriak nagy örömére!” – emelte ki a
polgármester.
Egerházi Attila igazgató beszámolt
a társulat előző évadban elért
eredményeiről, a tervezett bemutatókról, a társulatot érintő személyi
változásokról, a folytatódó óvodai
balettoktatásról és a nyílt napokról,
valamint az újonnan alakult Balettbarátok Köréről is.
A tervek szerint a társulatot elsőként a Carmen című előadásban
láthatja a közönség október 21-én a
Vörösmarty Színházban. A produkció koreográfusa a világhírű svéd
táncművész, Alexander Ekman.
Kép: Pintér Norbert

„Már régóta vártuk a normális élethez
való visszatérést, amelyhez szervesen
hozzátartozik a kultúra is, valamint
régóta vártuk azt is, hogy ezt a társulati ülést reménnyel telve megtartsuk. Az utóbbi időben nagyon nehéz
helyzetben volt a művésztársadalom,
így a Székesfehérvári Balettszínház
társulata is. Jó hír azonban, hogy most

tétlen, mégis mindent végbevisz
észrevétlen.”
A vasárnapi zárónapon fiatal
énekespalánták vették birtokba az
Öreghegyi Közösségi Ház szabadtéri színpadát. A Zsigmond Lala

Kép: Halász István

A Kisfaludi Közösségi Házban Balajthy Ferenc adott randevút a versek kedvelőinek,
hogy költőbarátja, László Zsolt társaságában számot adjon legújabb verses kötete, az
Egyenes tükör megszületésének ihletett pillanatairól. Egy új Balajthy-kötet mindig
élmény: a sokszínű világot ismerő és megéneklő alkotó ezúttal is egy új költői időszak
gyümölcsét tette közkinccsé. A kötet – mintegy tükörbe nézve – egyszerre számadás,
visszatekintés illetve egy új költői éra hiteles lenyomata.
V. L.

A balett-társulat bizonyította: helye van városunk kulturális életében

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S
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Závodszky Noémi élete szerepében: anya lett a színésznő
A HETILAP

László-Takács Krisztina

A hatodik hét végén, immár családként: Kornél, Noémi és Blanka

estemet év elején Budapesten is
játszhattam. Régi álmunk valósult
meg, amikor sikerült eladnunk a
lakásunkat és családi házba költöztünk. Elkezdtük a házat otthonná
varázsolni, amikor a nyár közepén
jött a telefon, hogy született egy
kislány, akinek mi lehetünk a
szülei. Három napot kaptunk, hogy
beszerezzünk minden papírt és
berendezzük a babaszobát.
Ez az, amire mások hónapokat
szánnak, mert van kilenc hónap
„előnyük”.
A gondolataimat teljesen lekötötte
a házunk felújítása, berendezése,
időm sem volt túlagyalni a dolgot,
így aztán mindenféle fölösleges dolog megvásárlása nélkül, a lényegre
koncentrálva sikerült teljesíteni az
elvárásokat. Csak azt vettük meg,
ami fontos, miközben a szükséges
papírokat is beszereztük. Érdekes,
hogy már a többéves várakozás
során kezdett bennem kialakulni
az anyai ösztön. Érzem, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott a baba is,
mert hamar összhangba kerültünk.
Nem mondom, hogy nem lenne jó
éjszaka többet aludni, de nekem
minden nehézség ellenére ez óriási
boldogság!
Azt már megtudtuk, hogy kislányotok
lett, a nevét viszont még nem árultad
el…
A Blanka név már évek óta felmerült bennünk, így most egyértelmű
volt a választás. Érdekes a jelentése
is: fényes, ragyogó, fehér.
Nyílt örökbefogadás történt?
Hiszek abban, hogy ez a kis lélek
minket választott szüleinek, és ezt
az utat találta meg, hogy hozzánk
eljusson. Ezért nagyon hálás
vagyok az édesanyjának, mert ő segített minket ehhez a fantasztikus
feladathoz! Úgy alakult, hogy nyílt
örökbefogadás lett: találkoztunk a
vér szerinti anyával, aki név szerint
számunkra mondott le a kisbabájáról. Láttam rajta, hogy hihetetlenül

megnyugtató volt neki, hogy érezte:
jó helyre került a gyermek.
Nehéz elképzelni, milyen az, amikor
az ember néhány nap alatt lesz anya.
Hogy élted ezt meg?
Nagyon nehéz ezt megfogalmazni.
A férjemmel együtt úgy álltunk
bele ebbe a történetbe, mintha
világ életünkben ezt csináltuk
volna. És túl a várakozás nehézségein Blanka kis szuszogása, ahogy
rám néz, az egész lénye mindenért
kárpótol! Érdekes, hogy egy ideje
már éreztük a férjemmel, hogy
kislányunk lesz...

Fotó: Závodszky Noémi

Megérlelt szerep ez, hiszen évek óta
készülsz rá!
Nagyon régóta szerettünk volna
gyermeket. 2012-ben majdnem szülők lettünk, de végül sajnos nem
úgy alakult. Utána talán túlságosan is rágörcsöltem erre a témára,
nagyon szerettem volna, ráadásul
semmilyen egészségügyi akadálya
nem volt, hogy gyermekünk legyen,
mégsem hozta úgy az élet. Sok
mindent összegezve eljutottunk
odáig, hogy elindítottuk az örökbefogadást, mert számunkra ez a
lépés volt a megnyugtató. Hála a
Jóistennek, hogy a Fejér-megyei TEGYESZ-nél segítőkész emberekkel
találkoztunk, és a kötelező köröket
végigjárva szépen várakoztunk a
sorunkra.
Miből álltak ezek a körök?
Rendszeresen jöttek hozzánk
környezettanulmányra, kötelező
volt elvégezni egy tanfolyamot,
pszichológiai és orvosi vizsgálatokon kellett megfelelnünk, hogy
alkalmasak lehessünk a szülői feladatokra. Azóta is úgy érzem, hogy
ez a tanfolyam minden szülő javára
válhatna, mert csodálatosan készít
fel a gyermekvállalásra. Meglepő
volt számomra, hogy milyen sokan
vagyunk ott, hogy milyen sokan
szeretnének kisbabát!
Öt év hosszú idő, főleg a bizonytalanság miatt: az ember nem tudja, hogy
mikor kapja azt a bizonyos telefonhívást, amire a legjobban vágyik.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot azokkal a csoporttársakkal,
akikkel együtt végeztük el a „szülőképzőt”, és akik ugyanúgy várták
a gyermeket, aki majd hozzájuk
kerülhet. Voltak, akik közben
szülővé válhattak, megosztották a
fotóikat. Erősítettük egymást, de
ennek ellenére voltak mélypontok,
amikor majdnem feladtam. Két
éve volt egy időszak, amikor végiggondoltam, mi van, ha azt hozza
az élet, hogy nem lesz gyerekem,
és eljutottam odáig, hogy el tudtam engedni. Azt tudtam mondani, hogy rábízom a sorsra: „legyen
meg a te akaratod!”
Az idei egyébként is különleges év,
hiszen semmi sem volt kiszámítható,
sokan már ezt is nehezen viselték.
Sokaknak megváltozott az élete, sajnos vannak, akik emiatt
nehezebb helyzetbe kerültek.
Annak ellenére, hogy színészként,
előadóként igencsak megéreztem
a járvány okozta korlátozásokat,
a mi életünkben ez az év hozta a
legnagyobb kedvező fordulatot.
Megadatott például, hogy az önálló

Fotó: Závodszky Zoltánné

„Hiszek abban, hogy sohasem véletlen az, hogy
mikor kinek mi adatik meg. Többször megtapasztaltam már a gondviselést!” – mondja
Závodszky Noémi, akivel telefonon beszéltünk.
A háttérben ott szuszogott a néhány hetes
kisbaba. Egy éve éppen itt, a Fehérvár magazin
hasábjain jelent meg a színművésszel egy
interjú, melyben pályája mellett az anyai
hivatásról is beszélgettünk. Pontosabban arról,
hogy mennyire vágyik rá, de addig a szülői szerep nem adatott meg. Aztán egy júliusi napon
megcsörrent a telefon...

nyokhoz kell a gyermek fotója is.
Nyilván egy néhány hetes gyermek
esetében, aki három óránként
eszik, ez nem egyszerű feladat. A
legnagyobb nehézség azonban nem
ez volt: a magyar jog szerint a vér
szerinti anyának az örökbefogadás időpontjától hat hete van
arra, hogy meggondolja magát. Az
a hat hét pokoli nehéz volt! Az első
két hét szinte elrepült a sok-sok
teendővel, de aztán egyre nehezebben telt az idő. Amikor az utolsó
néhány napon megcsörrent a
telefonom, gyomorgörccsel vettem
fel, meg sem mertem nézni, hogy
ki hív. Addigra már nagyon erős
kötődés alakult ki köztünk, már
úgy éltünk, mint egy család. El sem
tudtam képzelni, hogy ennek vége
legyen.
Van arra lehetőség. hogy a gyermek
megismerje a vér szerinti szüleit?
A gyerek érdekében azt tanácsolták
nekünk, hogy szépen, fokozatosan kell vele úgy kommunikálni,
hogy mire közösségbe megy, tudja,
hogy nem én vagyok a vér szerinti
anyukája. Nagyon fontos, hogy ne
mástól tudja meg, hanem tőlünk.
Ilyen esetben a család is egy kicsit más
megvilágításba kerülhet.
Bár Blankát nem én szültem, az
első pillanattól megvan az az
érzés, mintha a saját gyermekem
lenne. Számomra ez megmagyarázhatatlan, ahogy az is, hogy
amikor hazahoztuk egyhetesen,
az első éjszaka, amikor kinyitotta
a szemét és rám nézett, a saját
tekintetemet láttam benne. Nyilván nem akarom belemagyarázni,
de a gyerekkori fotóim alapján
már mások is véltek hasonlóságot felfedezni a tekintetünkben.
Hallottam, de eddig nem akartam

„Hiszek abban, hogy ez a kis lélek minket választott szüleinek, és ezt az utat találta meg, hogy
hozzánk eljusson”

Mennyire bonyolítja meg egy újdonsült
szülő életét az, hogy a csecsemőkorú
gyermeke örökbefogadott?
Egyrészt a hivatalos ügyintézés
nem egyszerű egy kis csecsemővel,
akinek ugyanúgy kell kivárni a
több órás sort a hivatalban, mint
nekem, hiszen a hivatalos okmá-

elhinni, hogy a gyerekek sokszor
hasonlítanak az örökbefogadó
szülőre. Nekem a család elsősorban a lélekszintű összekapcsolódást jelenti. Már elkezdtem
készíteni neki egy babanaplót,
amely innentől kezdve a családunk története is.
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Az ősz trendszínei a lakberendezésben
A HETILAP

például egy visszafogottabb színű
padlóval.
Lehetnek a bútorok, az ajtók vagy
a függöny is harsányabb színűek. A
lényeg, hogy törekedjünk a harmóniára, ne essünk túlzásokba! Ne keverjük
egyetlen helyiségben az összes nekünk tetsző színt, hanem válasszunk
ki közülük kettőt, melyek dominánsak
lesznek. Ezeknek aztán használjuk
ugyanazt az árnyalatát több felületen,
egységességet adva ezzel a látványnak!

Kovács V. Orsolya

Képzeljük el, ahogy egy tó partján
ülünk! Az ég és a víz a kék ezer
árnyalatában játszik. A körülöttünk
pompázó fák dércsípte lombjairól
sárga levelek peregnek alá, de még a
zöld mély árnyalatai is megjelennek a
füvön és a bokrokon. A fák csokoládébarna törzse már a hűvös éjszakák
nyirkos illatát árasztja, de a nap sugarai még melegséggel és derűvel töltik
meg a délutánt.
Az ősznek pontosan ezt a hamisítatlan varázsát élhetjük át a nappalinkban – vagy éppen a konyhánkban,
hálószobánkban – ha jó érzékkel
használjuk az említett színeket az
otthonunk dekorálására! Olívazöld,
kobaltkék, csokoládébarna, okkersárga, padlizsánlila – csupa erős
árnyalat, melyekkel a 2020-as divat
szerint meglehetősen bátran bánhatunk a lakberendezésben. Az intenzív
hatáson némi szürkével vagy fekete-fehérrel enyhíthetünk.
Nem mindegy azonban, hogy egy
adott színt milyen felületen használunk! Az élénk és erőteljes árnya-

Fotó: pexels.com

Egészen biztosan nem szürke és borongós napok
köszöntenek ránk az ősszel, ha a lakberendezés idei
trendszínei megjelennek a lakásunkban. A kék, a
zöld, a sárga és a csokoládébarna életteli árnyalatai becsempészik a természetet az otthonunkba.

Bánjunk bátran a színekkel!

latok nemcsak kisebb tárgyakon,
például párnákon, kiegészítőkön
jelenhetnek meg, ennél sokkal

bátrabban bánhatunk velük! Egész
falfelületeket festhetünk kobaltkékre vagy élénksárgára, kiegészítve

Szeptember a faápolás időszaka!!!

Milesi, Remmers, Sadolin, Jedynka, Boróka, Tikkurila
vékonylazúrok, vastaglazúrok, faápoló olajok
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!

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

MESZ-TOR
KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

Az akció keretein belül megtalálhatók
a széles bordás kivitelű kapuk is,
9 színben és planár (sima) felülettel.

Vásároljon megbízható terméket,
megbízható helyről!
Az ajánlat 2020.03.01-12.31. között érvényes. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 06-20-977-0976
www.mesz-tor.hu

AzonnAl vihető
csempék,
pAdlólApok
készletről

), Qualy

www.braunbau.hu

székesfehérvár, móri út 102.

22/513-220

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Szeptemberi feladatok a kertben
A rendkívül száraz nyár után, az elmúlt két hétben érkezett sok csapadék
kifejezetten rosszul jött az érésben lévő gyümölcsöknél, szőlőnél, illetve a
veteményesben is. A 3, illetve 7 napos várakozási idővel rendelkező Texio
(Teldor), Quadris, vagy Amistar még segíthet megfogni a rothadást. Ha a
szedésig van ennyi időnk, érdemes permetezni.
Ahol a zöldségágyásokban eddig nem védekeztek a vándorpoloska ellen,
ott már komoly kártételt találunk. Sajnos minden fejlődési stádiumú lárva,
illetve a kifejlett rovar is jelen van. Ha úgy ítéljük meg, hogy felszámoljuk
a veteményt, előtte akkor is érdemes egy rovarirtást végezni, hogy megakadályozzuk a kártevők szétszéledését. A kifejlett zöld vándorpoloskák
elkezdték keresni a telelőhelyüket, egyre gyakrabban felbukkannak épületen belül is. Ellenük a forgalomban lévő rovarirtó szerekkel, vagy szúnyoghálóval védekezhetünk.
Itt az ideje a téli alma ismételt kalciummal történő permetezésének. A kalcium, mint tápanyag kiemelten fontos a tárolási betegségek elleni küzdelemben, hiszen erősíti a gyümölcshéjat és lassítja a gyümölcs utóérését. Ugyancsak a tárolási betegségek ellen használható a Switch 62,5WG, ami csupán 3
napos várakozási idővel rendelkezik.
Még mindig rajzik a nyugati dióburok-fúrólégy, ami az elmúlt évek legjelentősebb dió kártevője lett.
Érdemes a ragacsos sárga lapokat cserélni, hiszen komoly gyérítésre is alkalmas. Permetezést már
nem javaslok, mert a 30 napos várakozási idő már nem fér bele a betakarításig. A lehulló diót ki kell
szabadítani a dióburokból, hogy a dió ne rothadjon bele a héjba.
Szeptember közepétől duggatható az őszi fokhagyma, illetve a dughagyma, valamint vethető az áttelelő borsó is, ami egy közepes szemű, de magas cukortartalmú nagyon korai fajta. Érdemes már a vetéskor elkészíteni a támasztékul szolgáló hálót, vagy kötözést, így tavasszal csak egy kis fejtrágyát kell
majd kiszórni, és aztán szedni az ízletes korai borsót. Ugyancsak vethető az áttelelő saláta, a spenót,
és a sóska. A petrezselyem vetésével érdemes még várnunk, csak a tél kezdetén kerüljenek a földbe
a magok.
Megérkeztek az őszi virághagymáink is. A készlet erejéig válogathatnak a szebbnél szebb tulipán, krókusz, nárcisz és hóvirág hagymák közül. Ültetőkosár alkalmazásával megkönnyíthetjük a következő évi
hagymafelszedést és védjük a hagymákat a pocok rágásától is. Mint minden vetésnél/ültetésnél, itt se
feledkezzünk meg a megfelelő talajfertőtlenítésről, amely lehet vegyszeres, vagy biológiai. Előbbi a
Force, utóbbi az Artis Pro. E kettő a gyümölcsfák alatti területeken is jó szolgálatot tesz, kiirthatjuk vele
a talajban telelő cseresznyelégy, dió-buroklégy lárváit, bábjait is.
Az ősz a szüret ideje is. Az idei évtől üzletünkben a must és a bor sav-, illetve kén szintjét is tudjuk mérni.
Ez a két paraméter nagyban befolyásolja a bor harmóniáját és tárolhatóságát.
Szép hosszú, enyhe őszt kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo.: 8.00-12.00

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata bérbeadásra hirdeti
meg az alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeket:
Helyiség címe

Terület
(m2)

Megnevezés

Bérbeadás Induló bérleti díj
időtartama
Ft/hó+ÁFA

ÜZLET/IRODA

Bátky Zsigmond u. 7.

51

üzlet/iroda

1 év

66.300,-

Sziget u. 39. 5. jelű

44

üzlet/iroda

1 év

57.200,-

Tolnai u. 18.

21

iroda

1 év

27.300,-

GARÁZS

Havranek J. u. 14.

22

garázs

1 év

17.600,-

Kelemen B. u. 36.

18

garázs

1 év

14.400,-

Kelemen B. u. 70. 27.

18

garázs

1 év

14.400,-

Semmelweis Ignác u. 4-12.

15

garázs

1 év

15.000,-

Várkörút 3. 10. jelű

12

garázs

1 év

12.000,-

Vörösmarty tér 10.

17

garázs

1 év

13.600,-

Pályázati nyomtatvány letölthető a honlapról vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.Részletes pályázati kiírás, pályázati
feltételek, elérhetőségek, egyéb tudnivalók: www.lakaslicit.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)
Kelemen Béla u. 23. 4/2
Mancz János u. 2/B 4/15.
Ősz u. 5. 2/4
Tolnai u. 14. 4/1.

Alapterület Szobaszám

(m2)
50 m2
53 m2
35 m2
49 m2

2
2
1,5
2

Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)

45.000,53.000,35.000,49.000,-

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános
pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár 4084 hrsz-ú, Székesfehérvár, Szent Vendel
közben található, „kivett, lakóház, udvar” megjelölésű – a Részletes pályázati kiírásban leírt bontási
munkák elvégzése után kialakuló – ingatlan Részletes pályázati kiírás szerint történő értékesítésére.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 21. 10.00 óra
A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlan
pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em.
61/1. irodában, tel: 22/537-186) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázattal kapcsolatos adatkezelésről az önkormányzati tulajdonú ingatlan, illetve létesítmény értékesítésével (a pályázat benyújtásával és a nyertes pályázóval való szerződéskötéssel)
kapcsolatos adatkezeléshez készített Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes információkat.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A Városüzemeltetési Szakbizottság - az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkormányzati rendelet (Lakásrendelet) 1. melléklet 4.2.
pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva a 445/2020. (VIII.27.)
számú határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
lévő lakások bérbeadására Székesfehérvár területén közfeladatot ellátó
személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Cím

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 4. 2/1.

54 m2

2

összkomfortos

54.000,-

Hübner A. u. 2. 3/1.

42 m2

1+1

összkomfortos

42.000,-

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth
utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 14. (hétfő) 16 00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét
nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban,
„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 pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak
felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537612, 22/537-149.
A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban
tekinthetőek meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési
Kft. munkatársa ad felvilágosítást a 22/511-328 telefonszámon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Városüzemeltetési Szakbizottsága
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Balajthy Ferenc

Saitos Lajos

Sokáig élni
százévente egy gyásznap
gondolnánk: még belefér
történelmünk menetébe –
ám úgy adódott: száz évünkre
jutott egy-egy békés nap is
amelyre csak matuzsálemek
emlékezhetnek: mondván
már azért is megérte sokáig
élniük hogy fölemlegessék
száz esztendőnk gyászos és
békésen derűs napjait…!

Etüd

Jean Paul Sartre emlékének
Halottaid, miként a romlott étel,
kikerülnek házadból.
Az együttlét élménye elvész
az ízekkel, a sose volt,
van és sose lesz.
S holttá válsz te is,
mint romlott étel.
Wilhelm Ottó

Érzelgős fohász
Óh boldogság, hadd tudjam meg
merre jársz;
ha engednéd, de meglesném
mit csinálsz!
Óh, boldogság, rohannék, ha
jeleznéd,
mindenemet eldobnám, ha
azt kérnéd!
Óh, boldogság, fiatal vagy
s teltkarcsú,
és ha libbensz, tested milyen
alakú?
Hány ruhád és hány formád van
boldogság:
ezer illat, víg verőfény
és virág?
Hé, boldogság, ne kóborolj
messzire,
ne kacsingass, döntsd el már, hogy
kellek-e?
Talán a sors egyszer hozzád
elvezet
te feslett nő, ki csak áltat
s kinevet.
Biztos, hogy csak hologram vagy,
káprázat,
mely belőlünk felbuggyan és
kiárad!
Tudjuk mi vagy: test nélküli
képzelet –
mégis, mégis, nyújtsd ide a
kezedet.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Láz(álom)adás

(Nagy László keresésekor)
Vata pogány lázadás után születtem,Csak éppen kilencszáz évvel később!
Megkereszteltek, nem lettem hitetlen,
Bár lázongva jártam a csillaglépcsőn.
Akár Koppányt négyrét vágott a sors,
Összeálltam dacból százezer alakban!
Halálra hajszolt lovam még él valahol,
Versbe bújtam, de hittem a szavadban!
Gyönyörű Tüzet csentem az Istentől,S robot vágyából kiöltem az embert,
Szerelmes ágból írmagot szemeztem!
Vízbefojtottam a Földet,- mérgemtől
Sápadtan kering a Hold, de köpenyem
Mégis egy Újszülött Csillagra tettem!
Szüts Diana

Hazug, gondolta Tony, míg felszállt a
buszra. Elhúzódott az apjától, míg az
kifizette mindkettőjük buszjegyét.
– Van bérletem – morogta a lány, egy
kicsit túl későn. Az apja felnézett, hos�szú szőke haja belelógott kékesszürke
szemébe, majd megrántotta a vállát.
– Mindegy, mondta, és Antónia titokban arra gondolt, hogy ez a minimum,
amit megtehet, ha már úgyis lelép…
Ugyanakkor nem tudott megszabadulni az érzéstől, hogy az apja egy
kibaszott hazug. Mindketten tudták,
hogy a következő koncertig nem
lesz egy vasa sem, szóval egy felesleges buszjegy ára a legkevésbé sem
mindegy neki. Már úgy megszokta a
hazudozást, hogy fel sem tűnik neki,
futott át a lány agyán, miközben ledobta magát egy üres helyre, és csendesen
odaköszönt Hannának, aki az ablaknál
ült, és figyelte a sápadt szeptemberi
reggelt.
Kaszás István

Pálfalvi András

Az élet értelme

Tolvaj Csaba népi iparművésznek szeretettel
Megkötöttél-e már minden vesszőt
megfontál-e már minden kosarat
kész-e már az a kosár, ami az új Mózest
ringatná lágyan a folyó vizén, hogy majd
új útra vezesse a holnap nemzedékét
készen van-e már az altatókosár
amiben unokáink unokái álmodnák
tiszta és édes álmukat
mert jönnek majd az ártatlan gyermekek
és kell nékik az a kosár, amit Te kötöttél-fontál
sajátszedésű, magadáztatású fűzfaves�szeidből
az összesimuló, egyenként olyan gyenge
vesszők
egymásba kapaszkodva

erős és szép formába ölelik egymást
és óvják a mindenség egy darabját
sok kosár kéne még nekünk
amibe beleraknánk múltunk
és jelenünk minden kincsét
és a jövőnek szánt ajándékainkat
kell még sok kosár
amikbe gyümölcsöt szedhetünk
szakajtó, hogy megkelt kenyerünk
kemencébe jusson, hogy legyen
illatos cipó, a szőlőhöz lágy kenyér
kétkezes véka az aprított fához
hogy kályhánk melege belehelje szobánk
és kéne még egy nagy-nagy kosár
ahová beülhetnénk mi, a sok-sok barát
fölénk egy hatalmas léggömböt kötöznénk
és így együtt emelkednénk fel az égig
ugye, mennyi munka vár még Reád

Éjféli kék
A busz tele volt az osztálytársaival, és
Tony kesernyés szájízzel nézte, amint az
apja barátságos arccal oda-oda köszön
azoknak a kamaszlányoknak, akik néha
megfordultak náluk. Ha őszintén belegondolt a dologba, tudta, hogy a férfi
egyszerűen csak ilyen: természeténél fogva kedves, és árad belőle valami megfoghatatlan könnyedség. De ha már az igazságnál járunk, nem akart belegondolni
semmibe: az apja tehet úgy, mintha ez
egy teljesen átlagos reggel lenne, ő nem
fog. A másik nyomtalanul el fog tűnni az
életéből, és neki még annyi gerince sincs,
hogy erről tudomást vegyen.
A busz fékezett, majd megállt az iskolához legközelebb eső megállóban: Tony
Hannával egyszerre állt fel. Amikor az
ajtóhoz ért, az apja utánaszólt. Antónia
arra gondolt, hogy esetleg valami olyasmit mond, hogy majd hívlak, mert a ne
haragudj egyértelműen egy csodával ért
volna fel.

– Esik az eső – mondta Ádám, mire a
lányának elkerekedtek a szemei. – Vidd
el. – Azzal felé nyújtotta fekete bőrdzsekijét; a másik felmarkolta a ruhadarabot, és szó nélkül leszállt a buszról.
Valóban esett; apró keserű cseppekben
hullott alá az eső, mint a könnyek szoktak. Antónia felvette a dzsekit, és úgy
érezte magát, mint akiben egy szikrányi
tartás sincs. Ahogy sarkon fordult,
észrevette, hogy valami lehúzza a zsebét.
Kitapogatta és kihúzta a flakont; éjféli
kék, hirdette a felirat, mire a kamasznak
görcsbe rándult a gyomra.
Egész nyáron be akarta festeni a
haját; hirtelen eszébe jutott számtalan
hangos és vad veszekedése az anyjával
a témáról, és az apja lenéző, felvont
szemöldöke, amint a nőre nézett. Úgy
érezte, menten epe tódul a torkába. Az
iskolaudvarra érve a kukába hajította
a flakont, és teljes erőből lecsapta a
fedelet.

Fehér királynő

Azokban a szájmaszkos időkben mindenkinek köszönt az utcán
– hiszen könnyen lehet, ismerőst rejt a maszk. Jó ez a maszk –
állapította meg a férfi -, egyenlővé tesz szegényt és gazdagot, mint
hajdanán a kötelező iskolaköpeny. Kóborolt az utcán, és már
csak megszokásból is megállt egy-egy kirakat előtt, és próbálta
megfigyelni, hogy az árnyéka nem megbízásból követi-e. De ez
csak afféle rutin volt, a lerázott évtizedek hordaléka. Meglátta a
fehér ruhás nőt a parkban a sakkasztalnál. Mint a futó a sakktáblán, átlósan átvágott a füvön. Úgy gondolta, megteheti a kezdő
lépést, sötét színű ruhában is. Egy merész – magán egy szájmaszk
is nagyon jól állna - kezdő lépéssel indított, úgy ítélte meg, az
éppen passzol a közeli kávézó hangulatához, és összhangban van
seszínű ingének árnyalatával is.– Akkor hogyan tudnál most azonnal
megcsókolni? – lepte meg a nő gyors ellenlépése. Látva a férfi tágra
meresztett szemét és nyitva felejtett száját, pallos joggal rendelkező, de irgalmas királynőként megkegyelmezett neki, mi több
egy cseles előrehajlással megajándékozta a férfit, hogy bepillanthasson dekoltázsába. Az nem élt a lehetőséggel, szégyenkezett,
hogy ilyen hamar mattot kapott. – Hát nem ismersz meg, együtt
jártunk az iskolai sakk körbe? Akkor ti fiúk még fodrásznál
nyiratkoztatok, és emlékszem olyan Szájmontemplárosra vágattátok a hajatokat. – A fiú kezdett már valamit kapizsgálni. Gondolatban iskolaköpenybe bújt - no azért az úttörő nyakkendőt nem

vette fel -, és emlékeiben kutatott volt iskolatársnői között, akik
köpenyükre mindig fehér gallért gomboltak. – Te szemüveges voltál, és én jókat nevettem rajtad, két dioptriás Miszter Templárnak
hívtalak – próbált neki a lány segíteni. – Megvan! Zsófi, te voltál a
jelmezbálban, hófehér ruhádban a sakk-királynő. Hát igen, állapította meg a fiú huszonöt év után, ő már csak annak született. Fehér királynő! Szőkés haja miatt most inkább vanília királynőnek
képzelte, annak van illata és íze is. – Mikor katona voltál megtudhattad, hogy szüleim tragikus hirtelenséggel meghaltak, és mint
egy lányanya, egyedül maradtam másféléves öcsémmel. Mikor
kettő nap véradó szabadságra hazaengedtek, mindkét napodat
velünk töltötted. Első napon megjavítottad a csöpögő csapot, villanykörtéket cseréltél, szigetelted az ablakokat. Második napon
pedig azt mondtad nekem, menjek el, nyugodtan intézzem a dolgaimat, te pedig egész nap a kistestvéremmel a Vidám parkban
voltál. – Emlékszem, a kisöcsém többször megkérdezte, hogy – te
vagy az én apukám? – Sírni tudtam volna, de örültem is nagyon,
hogy velünk vagy. – Azóta bizony sok év telt el éledezett a kapott
matt után a férfi. Sokáig beszélgettek még. Körülöttük szanaszét
leütött gyalogok, leomlott bástyák, összetört álmok és lecserélt
futók. Estére összeszedegették, letisztogatták a levert bábukat, és
a táblán szabályos rendben felállították őket. Az újrakezdés joga
a fehéret illette.
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Extrém felújítás
Buzás Gábor
A BMX-esek, a gördeszkások és a rolleresek a felújítás után újra birtokba vehették
a Bregyó közi sportközpont extrémpályáját.

A Bregyóban számtalan sportág
szerelmese megtalálja a számítását. Az atlétika mellett bőven
van választék. Mint Mészáros
Attila alpolgármester elmondta:
nagyon büszke lehet a város
arra, hogy teniszezni, kosárlabdázni, futballozni, görhokizni és
extrém sportokat űzni is lehet a
Bregyóban.
Az extrémpályát sokan használják. Egyszerre akár negyvenen
is lehetnek rajta, ami azt jelenti,
hogy naponta száznál is többen

gyakorolják a mutatványokat.
A pálya speciálisan a BMX-es,
gördeszkás és rolleres, extrém igénybevételre kialakított
anyagból készült, és nem kell
sűrűn felújítani: legutóbb öt éve
költöttek rá nagyobb összeget.
„Sajnos az időjárás miatt elhasználódtak a burkolati elemek, az eső
illetve az UV-sugárzás tönkreteszi
ezeket a felületeket. A burkolatok
sokat használt részeit cseréltük
ki, több mint negyven elemet.” –
tudtuk meg Bozai István városgondnoktól.
A munkálatok ötszáz munkaórát vettek igénybe, és hárommillió forintot költött a város
arra, hogy jó körülmények
között, biztonságosan lehessen
gyakorolni a flikk-flakkokat.
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Válogatott kalandok
A HETILAP

Somos Zoltán
Négy-egy arányban nyert Budafokon a MOL
Fehérvár, ezzel megszerezte első győzelmét
a bajnokságban. Most szünet jön – a nemzeti
válogatottakban több Vidi-játékos is érintett
lesz.

Budafokon is sok helyzetet alakított
ki a Vidi, örömteli, hogy négyet gólra is váltott, így két döntetlen után
megszerezte első győzelmét.
A válogatott programja miatt most
szünet lesz a bajnokságban, sokan
a keretből útra kelnek nemzetközi
meccseket játszani. A magyar nemzeti csapatba eredetileg Kovácsik,
Fiola és a visszatérő Nikolics került
be. Később Hangya és Bolla is
meghívót kapott, betegek pótlásá-

ra – aztán ők is megsérültek illetve
megbetegedtek, úgyhogy már
vissza is tértek. (A válogatottnál
közölték, nem koronavírusról van
szó, bár annak kapcsán is fokozott
az óvatosság, a klubok például nem
kötelesek elengedni játékosaikat.)
De Nikolov, Musliu, Hodžić és
Rockov is érintett lesz a Nemzetek
Ligája válogatottsorozatban.
Visszatérésük után remélhetőleg
egészségesen készülhetnek a továbbiakra, így a máltai Hibernians
elleni Európa-liga-selejtezőre. Ez
szeptember 17-én lesz idegenben.
Ha továbbjutnak a fehérváriak, a
svájci Servette és a francia Stade
de Reims párharcának továbbjutója
vár rájuk.

Az őszi félévben a járványhelyzet miatt
nem indulnak el a Nyitott tornatermek
sorozat edzései, mozgásprogramjai –
jelentette be közösségi oldalán a város
polgármestere.

Cser-Palkovics András kedden a közösségi oldalán tette
közzé, hogy a járványügyi
helyzet miatt – egyelőre év
végéig – szünetel a népszerű
Nyitott tornatermek sorozat.

Emil Rockov Budafokon debütált a Vidiben, majd a szerb válogatotthoz utazott

Indul az erőltetett menet!

Soha nem látott meccsdömpingre készülhetnek a kézilabdasport szerelmesei, így az Alba
Fehérvár KC szurkolói is. Deli Rita együttesére
szeptemberben hét, december végéig pedig
összesen húsz bajnoki meccs vár. Ehhez jön még
– remélhetőleg minél több – Európa-ligatalálkozó is.

Szombaton az MTK otthonában (a
házigazdák közleménye szerint zárt
kapuk mögött, szurkolók nélkül)
kezdi meg szereplését a 2020/21-es
bajnokságban az Alba Fehérvár KC
női kézilabdacsapata. A fővárosiak
ellen ott lesz a keretben a gárdához

– immár édesanyaként – visszatért
Temes Bernadett is: „Nagyon várom
már, hogy újra tétmeccsen léphessek
pályára! Az utóbbi időben egyre többet
tudtam a pályán is segíteni a csapatnak. Ez egy nagyon fiatal együttes, de
jó látni, hogy olyanok alkotják, akik
hajlandóak tenni, sokat tenni azért,
hogy tényleg jó kézilabdázók legyenek.
Az MTK ellen kezdünk. Nem lesz
könnyű meccs, sőt ez nekünk egy igazi
rangadó lesz! Nagyon szeretnénk elhozni a két pontot, ezért pedig mindent
megteszünk!” – mondta el az Alba
Fehérvár irányítója.
Az MTK-meccsel pedig egy hosszú
és kemény sorozat veszi kezdetét.

Fotó: Kiss László

Kaiser Tamás

A döntésben mind az iskolába
járók, mind az idősek védelme
szerepet játszik.
A változásról már korábban
értesítették valamennyi közreműködőt, az edzőket és az intézményeket is. A polgármester
kifejezte: reméli, hogy jövőre
folytathatja a város ezt a hagyományos, ingyenes mozgási
lehetőséget biztosító programot
is.

Fotó: molfehervarfc.hu

Szünetel a Nyitott tornatermek program

Már az MTK-ra készülnek az albás lányok

A koronavírus okozta helyzet miatt
a Magyar Kézilabda-szövetség úgy
döntött, hogy alaposan besűríti a
menetrendet. A múlt hét végén
kiadott sorsolásból kiderült, hogy
az Alba Fehérvárra csak szeptemberben hét, az év végéig pedig húsz
bajnoki mérkőzés vár.
Temes Bernadett ugyan korábbi pályafutása során ilyennel még nem
találkozott, de nincs baja a feszített
tempóval: „Ez valóban nem mindennapi helyzet, ilyen még nem volt, és

nem csak az én karrieremben! De örülök neki, mert sokkal jobban szeretek
meccset játszani, mint edzeni! Szóval
optimistán állok a szezon elébe!”
A csapat tehát szombaton az MTK
otthonában kezd, majd jövő szerdán a Dunaújváros ellen hazai pályán is bemutatkozik. Ezt követően
a hónapban az alábbi ellenfelek
várnak Temesékre: Vác (otthon),
Siófok (idegenben), Mosonmagyaróvár (o), Boglári Akadémia –
SZISE (i), Kisvárda (o).
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A Fehérvár Televízió műsora szeptember 5-től 11-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2020. 9. 5. SZOMBAT

2020. 9. 6. VASárnAp

2020. 9. 7. Hétfő

2020. 9. 8. Kedd

2020. 9. 9. SZerdA

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Gazdag Béla
egykori művészeti vezető,
Alba Regia Táncegyüttes
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei,
érzékenyítő magazinműsora
– ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Tunyogi Gábor
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés
13:30 Családban maradva
4. rész – Vajon milyen
virág lehet? – ism.
13:55 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:45 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:55 Hírek
17:00 Egy nap a világ:
Seychelles, Tunézia
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Németh László. Téma:
az olaszországi magyarok
főlelkésze búcsúzik Rómától
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Felsőfokon
19:35 István-emlékek Rómában
– Róma mindannyiunk
közös hazája
21:20 Hírek – ismétlés
21:25 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Jakubek Tiborné
elnök, Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Gazdag Béla
egykori művészeti vezető,
Alba Regia Táncegyüttes
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Tunyogi Gábor
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés
13:20 Családőrzők – 11.
rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai –
Palotaváros – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Supliczné Tóth Mária
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Barcelona World Race 2015
20:20 Fehérvár szépe 2015
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 Felsőfokon – magazinműsor
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:30 Portrék a Királykúton
16:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Szabados
György történész. Téma:
Szent Imre élettörténete
18:30 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Szabados
György történész. Téma:
Szent Imre élettörténete
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
21:00 Valse triste – Bús keringő
22:35 Híradó – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Szabados
György történész. Téma:
Szent Imre élettörténete
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 E kávéházi szegleten –
válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
15:50 Az eperfa alatt – Arany 200
16:25 A mindenség harmóniája
– Fodor István
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:Vakler Lajos.
Vendég: Borsányi István,
egykori Videoton-labdarúgó
18:25 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:Vakler Lajos.
Vendég: Borsányi István,
egykori Videoton-labdarúgó
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Mesevarázs – Fazekas
Anna: Öreg néne őzikéje
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Zarándoklat Somogy és
Zala megye határán
21:30 Híradó – ismétlés
21:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Borsányi István,
egykori Videoton-labdarúgó
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:10 Farmerzseb –
ifjúsági magazin
15:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi
magazin 12. rész
17:50 Hírek
17:55 Családban maradva –
Szabadon szeretve
18:20 A Fehérvár Televízió
Archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők 12.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Gyimesi csángók
Patakországból
20:55 Csík 30 – 30 év
boldogság – koncert
21:30 Híradó – ismétlés
21:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

2020. 9. 10. CSüTörTöK

2020. 9. 11. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

minden egész órakor

minden egész órakor

a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők 12.
rész – ismétlés
11:30 Családban maradva –
Szabadon szeretve
11:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Heti hírmagazin – ismétlés
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne

13:15 Képes hírek – benne

minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában 10. rész
16:30 E kávéházi szegleten –
válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Heti hírmagazin
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Heti hírmagazin – ismétlés
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 MOL Fehérvár KC –
Dunaújváros kézilabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 E kávéházi szegleten –
válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:00 A Fehérvár televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Fehérvári látogatás
Hradec Královéban
21:25 Börgöndi repülőnap 2016
21:50 Lélek született – Egy erdélyi
magyar alapítvány története
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 10. 21:00 MOL Fehérvár KC – Dunaújváros kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről

