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Deák Lajosné
Fogadóórát tart október 12-én, hétfőn Deák Lajosné. A 11. számú
választókörzet önkormányzati képviselője 17 és 19 óra között várja a
lakókat a Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatt. A járványügyi készültségre való tekintettel Deák Lajosné kéri a
résztvevőket, hogy viseljenek védőmaszkot és tartsák be egymástól a
védőtávolságot. A helyszínen biztosítják a kézfertőtlenítés lehetőségét.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás. Közélet
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Kupakgyűjtő a belvárosban

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!
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2Fáy- és Almássy-telep, FEHÉRVÁR
vezér és író utcák

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

Főhajtás az aradi vértanúk előtt

Kétkerekű járgányok az ovisoknak

Fotó: Simon Erika

Százhetvenegy évvel ezelőtt végezték ki Aradon
a tizenhárom honvédtisztet, akik az 184849-es szabadságharcban vállaltak jelentős
szerepet. Országszerte,
így Székesfehérváron is
koszorúzásokat tartottak az október hatodikai
nemzeti gyásznapon. A
Jávor Ottó téren néma
főhajtással emlékeztek
a vértanúkra és a Pesten
kivégzett Batthyány
Lajosra, Magyarország
első felelős miniszterelnökére.
R. H.

Továbbra is elengedik a teraszdíjakat
László-Takács Krisztina
Az önkormányzat 2021 első negyedévére is el fogja
engedni a teraszok közterület-használati díját, ezzel
segítve a vendéglátóhelyeket és a munkahelyek
megtartását – tette közzé kedden közösségi oldalán
Cser-Palkovics András. A polgármester beszámolt az
egyik bentlakásos intézménynél elrendelt járványügyi
hatósági zárlatról, illetve tájékoztatást adott a védekezéssel összefüggő feladatokra fordított költségekről is.

Segítség a várostól
„Székesfehérvár önkormányzata a tankerület és
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum számára egyaránt kétmillió forintos támogatást biztosít. Ezzel a nagy tanulói létszámmal működő
fehérvári iskolákban a biztonságos beléptetést
elősegítő hőkamerás rendszerek kiépítését segítjük.” – számolt be Cser-Palkovics András.
A polgármester arról is tájékoztatott, hogy
a fehérvári éttermek, kávézók, cukrászdák járványidőszak miatti nehézségeit a
jövőben is igyekszik enyhíteni a város.
Az idei év után a 2021 első negyedévére
esedékes teraszdíjakat sem kell befizetniük
a vendéglátóipari egységeknek.
Már megkezdték a hatóságok a vendéglátóhelyeken a maszkviselés ellenőrzését,
és nem jók a tapasztalatok. A polgármester
felhívja valamennyi üzlet üzemeltetőjének
figyelmét a dolgozók kötelező maszkhasználatára, mert ennek be nem tartása
esetén első alkalommal figyelmeztetés,
második alkalommal pénzbírság szabható
ki, harmadik alkalommal pedig időszakos
bezárást is elrendelhet a hatóság.

Hatósági zárlat
Kedden járványügyi hatósági zárlat alá
került a Kossuth Zsuzsanna Szociális
Intézmény Maroshegyi Gondozási
Központja. Az egyik dolgozó tesztje lett
igazoltan pozitív, a Nemzeti Népegészségügyi Központtal egyeztetve ezért
került sor az azonnali intézkedésre. A
bentlakó ellátottak és a munkavállalók
számára a PCR-tesztelés folyamata
megkezdődött. Már korábban intézkedés történt a nappali ellátás szüneteltetésére, illetve látogatási tilalom van
érvényben az intézményben.
A város szociális intézményeiben eddig
összesen kétszázötmillió forintot költöttek a járvány elleni védekezésre.

Gyarapodik az önkéntesek csapata
A székesfehérvári önkéntesprogramhoz a múlt heti meghirdetés óta
huszonnégy fő csatlakozott. Ők –
szükség esetén – az idősek ellátásában
már résztvevő tizenhat önkormányzati
segítőhöz csatlakoznak. Továbbra is
várják azonban minden tizennyolc éven
felüli, egészséges fehérvári jelentkezését az onkentes@szekesfehervar.hu
e-mail-címen!
Jelenleg ötvenhat idős, krónikus
betegségben szenvedő vagy fogyatékkal élő fehérvári polgárt látnak el az
önkéntesek: segítenek a bevásárlásban,
a gyógyszerkiváltásban, a postai ügyintézésben.

A segítséget kérők a 22 537 651-es és a 22 537 652-es telefonszámokon illetve
az idosellatas@szekesfehervar.hu e-mail-címen jelentkezhetnek. A Polgármesteri
Hivatal dolgozói a hívásokat minden munkanap reggel nyolc és délután négy óra
között várják.

Kupakgyűjtőszív jelent meg szerda délután a Palotai Kapu téren. A Fehérvár szíve fantázianévre
keresztelt gyűjtőedény kihelyezését a Fidelitas helyi szervezete kezdeményezte. Az összegyűjtött műanyagot a fiatalok később értékesítik, az így befolyt összegből a kórház gyermekosztályát támogatják.
Sz. M. B.

Két biciklivel és
két rollerrel gazdagodtak a Tolnai
Utcai Óvoda Sziget
Utcai Tagóvodájának apróságai a
polgárőrség jóvoltából. A szervezet
egy pályázatnak
köszönhetően
közel félmillió forintos támogatást
nyert, mellyel az
óvodás és iskolás
korosztály közlekedésbiztonsági
nevelését támogatja.
K. Sz.

Fotó: Simon Erika

Fogadóórát tart október 13-án, kedden Szabó Bakos Györgyné. Az 1. számú választókörzet önkormányzati képviselője 15 és 18 óra között várja a
lakókat a Piac tér 4. szám alatti irodában, a volt Vidi-shopban. A képviselő
minden hónap második keddjén várja az érdeklődők megkereséseit.

Az ellenzék pluszköltségekkel terhelné a várost?
Látrányi Viktória
Márton Roland szocialista önkormányzati
képviselő azt szorgalmazza, hogy ne hosszabbítsák meg a jövő év elején lejáró engedélyét a
Fehérvári Téglaipari Kft.-nek a szennyvíziszap
befogadására. Horváth Sándor, a Fehérvári
Téglaipari Kft ügyvezetője kérdésünkre megerősítette: februárban érkezett az utolsó külföldi
szennyvíziszap a telepre. Nincs titkolnivalójuk, minden megfelelően és szabályszerűen
történik. A telepen Székesfehérvár és a térség
szennyvíziszapját fogadják. Márton Roland
javaslatával egyébként nehéz helyzetbe kerülne
a Fejérvíz Zrt. is: közel kétszázmillió forintos
többletköltsége keletkezne a városi cégnek.

Márton Roland információi szerint
több mint kétszázezer tonna
külföldi szennyvíziszap érkezett a
Zámolyi úti bányába. A szocialista
képviselő elmondta: tudomása
szerint nem történt hatósági mintavétel. A politikus elismerte, hogy jó
ideje nem érkeznek már kamionok,
de szeretné elérni, hogy ez így is
maradjon: „Drónfelvételeken látszik,
hogy különböző átalakítási munkák
folynak a bányában és újabb gödröket
ástak. Érdekes módon a bánya területén belül, amit elvileg rekultiválni kéne.
Ebből valószínűsíthető, hogy újabb
szállítmányokat szeretnének fogadni.”
2021. január 31-ig van engedélye a
szennyvíziszap befogadására a Fehérvári Téglaipari Kft.-nek. Márton
Roland azt szeretné elérni, hogy ezt
az engedélyt ne hosszabbítsák meg.
Horváth Sándor, a Fehérvári Téglaipari Kft. ügyvezetője azt mondja:
nincs titkolnivalójuk, minden megfelelően és szabályszerűen történik:

„Az utolsó külföldi szennyvíziszap-szállítmány az év elején, februárban érkezett. Addig is egyre csökkent
a mértéke, ahogy a szerződéseket fel
tudtuk bontani. Ezt követően már csak
a régióból fogadunk szennyvíziszapot.”
Az itt kifejlesztett technológia
lényege, hogy terméketlen területeken állítanak elő termőréteget.
Ha nem lenne engedélye a cégnek,
akkor azt a tájrendezési tervet sem
tudná befejezni, amit harminc
éve a hatóságok előírtak a bánya
rekultivációja kapcsán. De ami itt a
térségben még nagyobb problémát
jelentene, hogy a helyben keletkező
szennyvíziszapot sem fogadhatnák
be. Pedig közel harminc éve itt
hasznosítják Székesfehérvár és a
környék szennyvíziszapját.
Laczi Péter, a Fejérvíz vezérigazgatója azt mondja, 2011 óta szállítják a
szennyvíziszapot a Fehérvári Téglaipari Kft.-hez. Éves szinten csak
Székesfehérvárról körülbelül tizenkétezer tonna szennyvíziszap kerül
a lerakóba. Az is fontos szempont,
hogy 2011 óta ugyanazon az áron fogadják azt be. Márton Roland javaslata több száz milliós többletkiadást
eredményezne a Fejérvíz számára:
„2019-ben, amikor reflektorfénybe
került a szennyvíziszap-elhelyezés,
kiírtunk egy iszapelhelyezési tendert.
Körülbelül négyszeres áron tudnánk elhelyezni másutt a szennyvíziszapot. Ez
a Fejérvíznek 196-200 millió forintos
többletkiadást jelentene az amúgy sem
túl rózsás anyagi helyzetünkben.” A Fejérvíz Zrt. veszteségét tehát végeredményben a székesfehérváriaknak
kellene megfizetni.
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Látrányi Viktória

A Howmet-Köfém Kft. kapta meg elsőként a kormánytámogatást a nagyvállalatok számára meghirdetett program
keretében. Egy másik fontos eseményen is részt vett hétfőn a
külgazdasági és külügyminiszter, ugyanis a Nemzeti Exportvédelmi Programon belül meghirdetett kétmilliárd forintos
keretösszegű pályázatnak köszönhetően a Szabadbattyánban
működő LogSol Kft. külpiaci projektje is elindulhat.
Hétfőn rakták le az alapkövét annak az új, kilencmilliárd
forintból épülő gyáregységnek, amivel új üzemét bővíti a Howmet-Köfém Kft. Katus István, a cég vezérigazgatója elmondta,
hogy az új üzem nemrégiben készült el közel negyvenmilliárd
forintból, mellé telepítenek egy újabb üzemet, és tovább bővítik termelési kapacitásukat. A piac leginnovatívabb technológiáját hozzák Fehérvárra: a világ legmodernebb keréktárcsagyára fog felépülni.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy
a kilencmilliárd forintos beruházással a cég nemcsak sok száz
munkahelyet véd meg, de kilencven újat is létrehoz. Mindehhez a kormány 3,2 milliárd forintos támogatást biztosít.
Negyvenhat magyar kis- és középvállalkozás külpiacra jutását támogatja a kormány a huszonötmilliárd forintos Nemzeti Exportvédelmi
Programon belül meghirdetett kétmilliárd forintos keretösszegű
pályázatnak köszönhetően. A Szabadbattyánban működő LogSol Kft.
ennek keretében vehetett át szintén hétfőn támogatói okiratot. A
cég azért igényelte a támogatást, hogy a török piacokon sikeres lehessen. A külpiaci projekt volumene több mint harmincmillió forint,
amihez a magyar állam tizennyolc és fél milliós támogatást nyújt.

Fotó: Kiss László

„Hetvenegy magyarországi nagyvállalat 207 milliárd forintnyi beruházást indít a
versenyképesség-növelő támogatási program keretében munkavállalói megtartása
illetve a dolgozói létszám növelése érdekében.” – jelentette be Szijjártó Péter
Székesfehérváron.

Alapkőletétel a Howmet-Köfém Kft.-nél. Kilencmilliárdból
épül az új gyáregység.

Székesfehérvár polgármestere a kapacitásbővítés
kapcsán kiemelte, hogy ez a fejlesztés talán most még
fontosabb, mint az eddigiek voltak: „Ebben az időszakban
a beruházás üzenete a bizalom! Bizalom a jövőben, Magyarországban és Székesfehérvárban!” – fogalmazott Cser-Palkovics András, hozzátéve, hogy a 2018 márciusában, az
alapkőletételkor ismertetett tervek kezdenek el most
megvalósulni.
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
örömét fejezte ki, hogy a vállalat nem vár a járvány végéig,
hanem előrelátóan beruház, és már a járvány utáni időszakra koncentrálva erősíti pozícióit.

Szijjártó Péter a székesfehérvári eseményen jelentette be, hogy
hetvenegy magyarországi nagyvállalat összesen 207 milliárd
forintnyi beruházást indít a versenyképesség-növelő támogatási programban munkavállalói megtartása illetve a létszám
növelése érdekében. A magyar kormány a gazdaságstratégia
kialakításakor úgy döntött, hogy nem a munkanélküliséget,
hanem a munkanélküliség elleni harcot támogatja.
A külgazdasági és külügyminiszter a látogatás után a Fehérvár
Televízió Köztér című műsorában azt is elmondta, hogy az
országban több mint kilencszáz vállalat vette igénybe a kormány
versenyképesség-növelő támogatását, amivel 425 milliárd forint
értékű beruházás valósul meg, és ezzel százötvenötezer munkahelyet védenek meg. Látván ennek a programnak a sikerét, a
nagyvállalatok számára is meghirdették ugyanezt a támogatási
konstrukciót. Erre hetvenegy cég jelentkezett, hogy nagyberuházásokat hajtana végre összesen kétszázmilliárd forint értékben.
A külgazdasági és külügyminiszter elmondta azt is, hogy
Székesfehérvár legterheltebb csomópontja, az Auchan melletti
körforgalom modernizálásában fontos döntést hozhat meg a
héten a gazdasági kabinet: „A közlekedést felügyelő Innovációs
és Technológiai Minisztériummal folyamatosan egyeztetünk erről
a kérdésről. A héten a gazdasági kabinet is tárgyalni fogja, hiszen
abban mindenki egyetért, hogy meg kell csinálni, így gyorsan kell
rá forrás. A tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.
Azután közbeszerzést kell kiírni, majd indulhat az építkezés. Az
Innovációs és Technológiai Minisztérium össze is állította, hogy
milyen pénzügyi fedezetre van szükség. Első ütemben nyolcszázmillió forintra, majd utána körülbelül két-két és fél milliárd forintra. A
Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről támogatjuk az ITM-et
ebben a törekvésben, és remélhetően a héten a gazdasági kabinet
döntést tud hozni a források kiutalásáról.”
Köztér című műsorunkat október nyolcadikán, csütörtökön 17.55-től
láthatják a Fehérvár Televízióban! A beszélgetés elérhető Yotubecsatornánkon is.

Új csarnokot avattak
Szabó Miklós Bence

Szerény törzstőkével és létszámmal,
mindössze hét fővel kezdte el a
munkát 1989-ben az Alba-Zöchling
Kft. Székesfehérváron. Mára ez a
létszám 226-ra nőtt, a cég pedig az
elmúlt harmincegy évben mikrovállalkozásból az ország egyik legnagyobb – száz százalékban magyar
tulajdonban lévő – szállítmányozó- és fuvarozóvállalatává nőtte ki
magát, az öt darabos járműpark
pedig mára százötven járműből álló
flottává fejlődött. Mindeközben fejlesztették a vállalkozás raktárkapacitását és a logisztikai üzletágat is.
A mostani raktárbővítés az elmúlt
három évtized legnagyobb beruházása. Az egymilliárd forintot meghaladó fejlesztés jelentős része önerőből,
másik része banki közreműködéssel
jöhetett létre.
A cég a növekedés ellenére mindig
kollégáit tartotta szem előtt – mondja az alapító, Cserta János: „Folyamatos fejlődés volt, de arra mindig
vigyáztunk, hogy az eladósodás mértéke
mindig csak akkora legyen, hogy az

Fotó: Simon Erika

Felavatta legújabb, hatezer-hatszáz négyzetméteres raktárcsarnokát az Alba-Zöchling Kft. A
cég eddigi működésének legnagyobb beruházását hajtotta végre – közel egymilliárd forintból.
A fuvarozással, szállítmányozással és raktározással foglalkozó Alba-Zöchling 1989 óta van
jelen Fehérváron. Harmincegy év alatt az egyik
legnagyobb magyar tulajdonban lévő vállalattá
nőtte ki magát.

Péntek délelőtt felkerült az első raklap az új raktár polcára

ne sodorja veszélybe a cégünket és a
munkatársaink megélhetését.”
Az avatóünnepségen Cser-Palkovics
András is köszöntőt mondott. A
polgármester kiemelte, hogy egy
város nem tud fejlődni, ha annak
gazdasága nem fejlődik. Ebben

pedig az olyan családi vállalkozásoknak, mint amilyen az Alba-Zöchling,
nagy szerepük van: „A Cserta családot
mindenki ismeri a városban. Van, aki a
gazdasági életből, van, aki a zenei-kulturális életből. A város fenntartható fejlődéséhez kellenek az ilyen családi cégek.

Örülök ennek a közel egymilliárd forintból megvalósuló csarnoknak, hiszen
tudjuk: nem könnyű év ez a gazdaság
számára. Fehérváron sincs ez másként.
De lám, vannak cégek, amelyek bíznak
a közeljövő és a távolabbi jövő fejlődési
lehetőségeiben!”
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Partitúra extra a szigeten

A HETILAP

Vakler Lajos

Vakler Lajos

A műsorban Delibes, Haydn,
Mozart, Anderson, Strauss és
Doyle művei csendültek fel Dénes
István vezényletével: „Partitúra
extra címmel hirdettük meg péntek
délutánra ezt a koncertet, hiszen sajnálatos módon október nyolcadikán

Arató Antal Szakolczay Lajos irodalomtörténész és kritikus munkásságát méltatta

István határon túli szerzők műveinek felolvasásával, előadásokkal
folytatódott a rendezvény. A keddi
nap végén pedig a résztvevők az
öreghegyi Mária-szobornál emlékeztek meg az aradi vértanúkról.
Szerdán további előadások várták
a tényleges és a virtuális résztvevőket, Bobory Zoltán pedig Lőrincz P.
Gabriellával beszélgetett életéről és
költészetéről.

Fotó: Simon Erika

A kétnapos találkozón, melynek
az Öreghegyi Közösségi Ház adott
otthont, határon túli szerzők
alkotásait olvasták fel a Vörösmarty
Társaság tagjai, de kiemelt szerep
jutott a trianoni békediktátum
századik évfordulójának is.
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke köszöntőjében örömét
fejezte ki, hogy ha rendhagyó módon is, de sikerült megrendezni a
találkozót – a koronavírus-járvány
miatt ugyanis ezúttal online csatlakoztak a rendezvényhez a határon
túli alkotók.
Arató Antal címzetes könyvtárigazgató előadásában köszöntötte
Szakolczay Lajost, és szót ejtett a
Kárpát-medencei irodalom segítésének feladatairól is.
A Vörösmarty Társaság alelnöke,
Lukácsy József Száz év történelmi magány című előadásában a
határon túli költők sorsáról szólt,
kiemelve mindennapi küzdelmüket
az anyanyelv fennmaradásáért.
A jelenlévők ezt követően meghallgathatták Andrzej Straszewskit, a
Klub Polonia elnökét, aki megemlékezett a három éve elhunyt Janusz
Ireneusz Wójcik lengyel költőről.
Finta Éva, Zirig Árpád és Tari

Idilli helyszínen várta a komolyzene barátait
múlt pénteken az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar: a Csónakázó-tó szigetére, Az otthon
című zenés családlátogatásra invitálták vidám,
klasszikus zenei válogatásukkal a gyermekeket
és szüleiket.

Fotó: Simon Erika

Ebben az évben is megrendezték a Határon Túli
Magyar Irodalom Napjai programsorozatot, ám
a járvány miatt némileg rendhagyó módon.

nem tudjuk elindítani a Partitúra bérletsorozatunkat az ifjúság
számára. Az oka, hogy a koronavírus-járvány időszakában az iskolák
nem tudják elhozni a gyermekeket
a koncertekre a Vörösmarty Színházba. Ezért döntöttünk úgy, hogy a
szabadban, a Csónakázó-tó szigetén
fogunk találkozni, és klasszikus
zenével örvendeztetjük meg őket.
Karakterdarabokat játszottunk a koncerten, melyeket egy olyan témakör
köré fűztünk, ami mindenkit érdekel
és érint: az otthon és a család. A
darabokban egy család életét jelenítettük meg zenés formában.”

Méltó helyszín volt a Csónakázó-tó a szimfonikusok koncertjéhez

Fotó: Simon Erika

A zene mindenkié!

A Zenei Nevelésért Alapítvány kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával ebben az
esztendőben rendhagyó módon a Városház téren rendezték meg a zenei világnapi koncertet. A
hagyományokhoz hűen a közönség elé lépett a fehérvári zenei élet színe-java.

Trianonra emlékeztek az éremgyűjtők

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.

Fotó: Simon Erika

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

A koronavírus-járvány miatt idén elmaradt a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Alba Regia Szervezetének hagyományos őszi találkozója Székesfehérváron: a szervezet szűkebb keretek között, de
a megszokott tudományos alapossággal és várostörténeti igényességgel tartott megemlékezést
a trianoni békediktátum századik évfordulója alkalmából. Az éremgyűjtők szerdai találkozóján
mutatták be a Fehérvári Nagyjaink éremsorozat nyolcadik, Apponyi Albertet ábrázoló darabját.

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.

FEHÉRVÁR

fókuszban

Közéleti hetilap

Új utakon a közösségi közlekedés
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A HETILAP

Beszélgetés Cser-Palkovics Andrással

Látrányi Viktória
Fejlesztésekről, a várható bevételekről és a
járvány okozta gazdasági helyzetről is beszélgettünk a múlt héten Cser-Palkovics András
polgármesterrel, aki a Fehérvár Televízió Köztér
című műsorának vendégeként a városi közösségi
közlekedés megújításáról is beszélt.
Fotó: Simon Erika

Ahogy arról már előző lapszámunkban is olvashattak, a legutóbbi közgyűlésen három kiemelt fejlesztés
ügyében is döntött Székesfehérvár képviselő-testülete. Ekkor
határoztak arról is, hogy a város él
a Volánbusz ajánlatával, és további
nyolc buszt hívnak le, így összesen
huszonhárom vadonatúj csuklós
autóbusszal gyarapodik a közösségi közlekedés városunkban. A
Fehérvár Televízióban a polgármester arról is beszélt, hogy jövőre ezt
a programot szeretnék folytatni: a
szólóbuszok arányát szeretnék javítani, hiszen az minden szempontból
hatékonyabb, környezetkímélőbb
is. A tervek szerint a beszerzendő
huszonöt busz vagy gázüzemű
vagy elektromos lesz. Mindez nagy
előrelépést jelentene a biztonság és
a komfort szempontjából.
A város a menetrendet is érintő
változtatáson is dolgozik, ami rövid

Tíz éve látja el a polgármesteri feladatokat
Cser-Palkovics András

és hosszú távú megoldásokat is
tartalmazna. Az elképzelésekről
társadalmi vitát szeretne a város:
„A rövid távú tervek a FehérvárBudapest autóbuszvonal kérdésével is
összefüggenek. Célunk, hogy a vasút
felé a közlekedést egyszerűbbé tegyük,
és minden városrészből el lehessen jutni
a kórházhoz illetve a vasútállomáshoz.
A Volánbusznál van a javaslatunk. Ha
az elképzelések megvalósíthatók, akkor
szeretnénk azokat bevezetni. A közép és
hosszú távú terv pedig az intermodális
közlekedési központtal van összefüggés-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

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 665/2020. (IX.24.)
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. 3/1.

54 m2

2

összkomfortos

54.000,-

Gánts P. u. 1. 1/14.

44 m2

2

összkomfortos

44.000,-

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth
utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020. november 06. (péntek) 12:00 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 Önkormányzata

ben, ami már a teljes hálózat áttekintését fogja jelenteni. Emellett dolgozunk
az új utastájékoztató-rendszeren is.” –
fogalmazott Cser-Palkovics András.
A kerékpárút-hálózat bővítéséről is
szó esett, továbbá arról is, hogy egy
régóta várt fejlesztés indulhat el a
városban azzal, hogy átadják a kivitelezőnek a déli összekötőút építéséhez a munkaterületet. Elindulhatott
az Árpád-ház-kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont kivitelezése is
az Árdád-ház-program keretében.

Hogy alakulnak a bevételek?
A koronavírus-járvány kapcsán a
gazdasági kérdésekről is kérdeztük
Székesfehérvár polgármesterét. Az
adóbevételek alakulásáról Cser-Palkovics András elmondta, hogy
október közepén lehet majd látni,
milyen adóbevételekkel számolhat
a város a 2020-as év végéig illetve a
jövő évben. A költségvetés tervezését elkezdték, az viszont még függ
az idei bevételektől. Meghatározó
ebből a szempontból a szeptember
30-i határidő: a helyi adókat akkor
kellett feltölteni. Ennek eredményét
egy-két hét alatt tudják összesíteni,
de mindenképpen jelentős bevételkieséssel számolhat a város. No-

vember végén fogják módosítani az
idei költségvetést és összegzik majd
az eddigi pénzügyi folyamatokat.
Ezzel párhuzamosan a megszokott
rendben elindult a költségvetés tervezése 2021-re. Közben a városvezetés tárgyal az állammal különböző
támogatásokról a városüzemeltetés
és bizonyos fejlesztések terén.

Középpontban a védekezés
A járványügyi intézkedések
kapcsán Cser-Palkovics András elmondta, hogy a város önkormányzata a tankerület és a szakképzési
centrum számára is két-két millió
forintos támogatást biztosít. Ebből
a nagy tanulói létszámmal működő
fehérvári iskolákban a biztonságos
beléptetést biztosító hőkamerás
rendszerek kiépítését támogatja
Székesfehérvár. A járványügyi
védekezéshez szükséges pénz
eddig is rendelkezésre állt, és ez a
következő hónapokban is így lesz –
mondta el Cser-Palkovics András.

Nézze meg a teljes beszélgetést
Cser-Palkovics Andrással a Fehérvár
Televízió Youtube-csatornáján!

Tíz éve polgármester
„Különleges nap volt az életemben 2010.
október harmadika: tíz évvel ezelőtt lettem
Önöknek köszönhetően és az Önök bizalmából Székesfehérvár polgármestere! Ez volt az
a nap, mellyel életem legnagyobb kihívása
kezdetét vette, és ami óriási megtiszteltetést
jelent számomra azóta is!” – fogalmazott
közösségi oldalán Cser-Palkovics András.

Tíz évvel ezelőtt első alkalommal választotta meg a város
polgármesternek Cser-Palkovics
Andrást. „Szeretnék elérhető
polgármester lenni, aki megtalálható, és ahol tud, segít azoknak, akik
megkeresik. Szeretném alázattal,
szerényen, de határozottan vezetni
a várost!” – mondta közvetlenül
megválasztása után.

Két évre rá, 2012. november 15-én
az országban az elsők között
tartott online közmeghallgatást
Facebook-oldalán és várta a
fehérváriak kérdéseit, kritikáit.
Ezek az alkalmak azóta rendszeressé váltak. Közel tízéves munkájának elismeréseként 2019-ben
online szavazás eredményeképpen vehette át Az év polgármestere elismerést. Ekkor így
fogalmazott: „Sokan gondolják úgy,
hogy a város fejlődik, ez pedig egy
csapat munkájának az eredménye.
A polgármesternek tehát csapatban
kell dolgoznia: alázattal, szorgalommal, összefogásban. Ezáltal tud egy
város közösségének az életminősége
javulni!”

FEHÉRVÁR

Közélet

„Nem volt kérdés, segítenem kellett!”
A HETILAP

Somos Máté

„Kinéztem az ablakon, és csodálkozva
vettem észre, hogy Zsuzsa hatalmas
szatyrokkal a lakótelepet rója. Olyan
nagy hatással volt ránk az ő munkája,
hogy mi is felajánlottuk a szabadidőnket erre a célra.” – meséli Szabó
Anita, az Arany János iskola gyógypedagógusa. – „Úgy megmozgatta
az embereket, hogy a tizenhét éves
kamasz gyerekem is beállt segítőnek!”
A fehérvári lakosok mindennapjainak támogatásán dolgozott Deák
Lajosné a tavaszi hónapokban.
Élelmiszerrel, tisztálkodási szerekkel segítette a nehéz körülmények
között élő családokat, munkájával
másokat is önkénteskedésre ösztönözve.
A képviselő a város tanulóira is
évek óta figyelmet fordít, nem volt
ez másként a járvány első hulláma
alatt sem: „Több esetben kaptak gyerekeink élelmiszercsomagot, tisztasági
csomagot, de ez nem új keletű, hiszen
Zsuzsa évek óta támogatja iskolánk
nyári, velencei táborát. A digitális
oktatásban is segített: számítógépeket
adományozott azoknak a tanulóinknak, akiknek nem volt. Segített abban
is, hogy egy-egy meghibásodott számí-

Kép: Fehérvár Televízió

A Nők Magyarországért Klub oklevelét kapta
meg a minap Deák Lajosné. Az önkormányzati
képviselő a tavaszi járványhelyzet idején
végzett fáradhatatlan, a fehérváriakat segítő
munkájáért részesült az elismerésben.

Deák Lajosné a Fehérvár Televízió Együtt magazinjában beszélt tavaszi segítő akciójáról

tógépet saját költségén megjavíttatott,
és el is vitte a diáknak.” – sorolja
Mészárosné Törzsök Zsuzsanna, az
iskola igazgatója.
„Az iskolában máshogy tanultak a
gyerekek, máshogy szerettük a szeretteinket, máshogy jártunk dolgozni, az
idősek pedig nagyon gyorsan kiszolgáltatottá váltak. A városrészünk
elidősödött, nagyon sokan telefonáltak
kétségbeesetten: „Most hogy lesz, mi
lesz? Ki fog nekünk vásárolni, minket
ápolni, gyógyítani? Hogyan tudunk
életben maradni?” Úgy döntöttem,
ott a helyem köztük, el kell indulnom
és segíteni kell őket!” – emlékezett
vissza a tavaszi hónapokra Deák
Lajosné.

A Nők Magyarországért Klub olyan
nőket részesített elismerésben, akik a
járványhelyzet idején fáradhatatlanul
tevékenykedtek a közösségért, az
emberek segítéséért.

2020.10.08.

Elindult a Nyugdíjasklub a rádióban!
Múlt pénteken elindult a
Vörösmarty Rádió új műsora
Nyugdíjasklub címmel. „Tavaly
a fehérvári nyugdíjasklubok
kérték az önkormányzattól és a
Fehérvár Médiacentrumtól, hogy
legyenek olyan magazinműsorok, amelyek nekik, róluk szólnak.” – mondta el Cser-Palkovics
András, a műsor első adásának
vendége. A kérés nyitott fülekre
talált: Schéda Zoltán minden
pénteken kilenc és tíz óra között
várja a stúdióba és a rádiókészülékekhez az időseket.

Kép: Tar Károly
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Lepd meg és köszönts fel Ünneplő Rokonodat, Barátodat
a Vörösmarty Rádión keresztül is és a héten Ünneplők között,
péntekenként egy torta is kisorsolásra kerül:
www.vorosmartyradio.hu/szülinap.
Ha nem bíznád a tortát Fortunára, akkor az alábbi számon
tudsz süteményt vagy tortát rendelni: (22) 814 408
www.saveur.hu vagy facebook.com/saveurkavezo/

A Vörösmarty Rádió műsora október 10-től 16-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 10. 10. szOMBat

2020. 10. 11. Vasárnap

2020. 10. 12. Hétfő

2020. 10. 13. Kedd

2020. 10. 14. szerda

2020. 10. 15. CsütörtöK

2020. 10. 16. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.00 Az OMSZ percei Vendég:
Takács József
09.00 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.00 Mesterségem
címere Vendég: dr.
Vöröss Ferencné
11.00 Együtt élünk a kutyával
Vendég: Nyakas Gábor
12.00 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.00 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.10 A Fehérvár Küzdősportegyesület Vendég:
Turós Arnold
14.30 Az vagy, amit megeszel
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár
Tamásné, Csorbáné
Szigetvári Melinda
11.10 Ez itt az én hazám
Vendég: Oláh László,
dr. Négyesi Lajos
11.35 Madárvilág Vendég:
dr. Berkényi Tamás
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Szauter Ákos
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
MűsorvezetőBokányi
Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor,
sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
16.10 Vörösmarty
kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 Játszótér Vendég:
Toldi Veronika
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda Vendég:
dr. Szabó Hajnalka, a
gyerekosztály főorvosa
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla Vendég:
Esze Tamás
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Tükörvény Vendég: Vacsi
Viola, Horváth Irma
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Herbárius Vendég:
Lencsés Rita
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Nyugdíjasklub
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 WeLovethe90s Vendég:
Németh Zoltán
17.10 Női vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

Jelentős béremelés az egészségügyben
Az orvosok jövőre induló, többlépcsős béremeléséről
döntött kedden az Országgyűlés. Újdonság, hogy a jövőben
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy
csak a kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével
létesíthet további munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

A Magyar Orvosi Kamara javaslatán alapuló
béremelés 2021. január elsején kezdődik és
2023-ig tart, érinti az orvosokat, szakorvosokat, fogorvosokat, szakfogorvosokat,
gyógyszerészeket, szakgyógyszerészeket,
továbbá a kormányrendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb,
nem egészségügyi végzettséggel egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat.
Egy kezdő orvos jövőre bruttó 481 ezer
forintot kap, egy tizenhat-húsz éve a pályán
lévő társa már több mint egymillió forinttal

számolhat, míg egy több mint negyvenegy
éve a pályán lévő kollégájuk fizetése 1,6
millió forint lesz.
2022-től egy kezdő orvos fizetése 619 ezer
forint lesz, egy tizenhat-húsz éves gyakorlati
idővel rendelkező orvos 1,3 millió forintot
kaphat, míg több mint negyvenegy év orvoslás után 2,1 millió forint lehet a fizetés.
2023 januárjától 687 ezer forintra emelkedik a kezdő orvosok – jelenleg 255 ezer forintos – bére, tizenhat-húsz év orvosi pálya
után közel másfél millió forint lesz a fizetés,
míg több mint negyvenegy év gyakorlati idő
esetén 2,3 millió forintos illetmény várható.
A törvény büntethetővé teszi a hálapénzt.
A kezelés után csak olyan tárgy fogadható
el, melynek értéke nem haladja meg a
mindenkori minimálbér havi összegének öt
százalékát, jelenleg nyolcezer forintot.

Tízezer maszkot kapott a város
Fotó: Molnár Artúr

Tízezer maszkot adott át Székesfehérvár
önkormányzatának a Masterplast Nyrt.
és a Videoton Holding ZRt. szerdán. A
két cég összefogásának köszönhetően
készült védőeszközöket a szociális és
az oktatási intézményekbe juttatják el.
A Városháza előtt tartott átadáson elhangzott: a Masterplast további százezer
maszk gyártásához biztosítja ingyenesen az alapanyagot.
(Forrás: ÖKK)
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A legfontosabb a szűrés!
A HETILAP

Rába Henrietta
Október elseje a mellrák elleni küzdelem
világnapja, és ebben a hónapban a betegség
megelőzésének fontosságát helyezik a középpontba. Székesfehérváron már hagyomány,
hogy a védekezésre, a szűrésekre közös sétával
hívják fel a figyelmet. Idén online módon kapcsolódhattak be a rendezvénybe az érdeklődők.

Rózsaszínbe öltözött a Városháza
pénteken este. A mellrák elleni
küzdelem világnapja keretében
évről évre sok száz embert megmozgató sétákat tartanak, idén
azonban a járványhelyzet miatt
másként, online módon lehetett
bekapcsolódni a figyelemfelhívó
rendezvénybe.
Az eseményen Cser-Palkovics
András polgármester, Östör Annamária egészségügyi tanácsnok,
Krisztián Erika megyei tisztifőorvos
és Szántó István, a Szent György
Kórház Onkológiai Osztályának
osztályvezető főorvosa osztották
meg gondolataikat a virtuálisan
csatlakozókkal. Szántó István
biztatóan szólt a gyógyításról, a
túlélési esélyekről: „Ez egy gyógyítható betegség, amit körültekintően kell
szűrni! A legfontosabb módszere a
mammográfia, semmi más nem váltja

Fotó: Kiss László

Közéleti hetilap

Az emlőrák rendkívül gyakori: Magyarországon minden tizedik nő átesik a betegségen
élete során. A korai stádiumú emlőrákok
esetén nagyjából nyolcvan százalékos ötéves
túlélés biztosítható, a betegség ilyenkor
tehát nagyrészt meggyógyítható. Ezért is
fontos a szűrés!

ki. Mindig mondjuk a nőknek, hogy
menni kell szűrésre, ha hívják őket, ha
nem, ha valami elváltozást tapintanak
a mellükben. Ez a legfontosabb! Elmúlt
az az idő, amikor úgy tekintettük, hogy
ez valami halálos ítélet. Ez egy olyan
betegség, amit meg lehet gyógyítani!”
A szűrésnek azért is van nagy jelentősége, mert a mellrák többnyire
nem okoz fájdalmat. Érdekes módon minél inkább fáj egy csomó,
annál kevésbé valószínű, hogy
rosszindulatú daganatról van szó.

Október a Látás Hónapja 2020-ban is!
Mint minden évben, az idén is csatlakozunk immár 14 éve az országos Október a látás hónapja
kampányhoz, mely nagyszerű lehetőség Önnek, hogy kiemelt figyelmet fordíthasson az egyik
legfontosabb érzékére, a látására! Itt az idő, hogy látása is kapjon egy kis gondoskodást.
Célunk, hogy segíthessük jobbá tenni az Ön látását, és visszakaphassa a maximális éleslátás
élményét újra. Higgye el, megéri ezt a 20 percet a látására fordítani!
Miért kell évente a látásellenőrzés?
A szemüvegviselők jelentős része, nem a megfelelő, az esetek nagyrészében elavult, régi
korrekcióval használja a szemüvegét. Ez könnyen fáradékonyságot, fejfájásos panaszokat,
általános rossz közérzetet okozhat. Üzleteinkben szakértő kollégáim a látásellenőrzés során
ellenőrzik az ön aktuális látásélességét, és ezt összevetve az Ön által viselt szemüveg
értékeivel, fontos, és hasznos tanácsokkal látják el Önt. A látásellenőrzés során, és annak
eredményeképpen javaslatot teszünk Önnek a további szükséges lépésekre, vizsgálatokra,
esetleges új szemüvegre, akár kontaktlencsére is. Mindezen túl, egyfajta bónuszként
örömmel nyújtjuk Önnek a meglévő szemüvegének szakszerű állapotfelmérését, ellenőrzését,
szükséges beállítások elvégzését.
A káros kékfény szűrése évek óta a kampány fő üzenetei között van, kiemelten fontos és
aktuális 2020-ban is! Az idei évben mindannyian megtanultuk mit jelent a home office, digitális
oktatás kifejezések. Sokan sokkal több időt töltenek a monitor előtti munkavégzéssel, mint
korábban. Gyermekeink is otthonról, a monitor előtt tanultak. Szemünket extra terhelésnek
tesszük ki. A digitális eszközök túlzott használata okozta fejfájás, szemfájás, szemfáradtság
mindennapjaink részévé vált. A legtöbben elfogadjuk, pedig tehetünk ellene! Védenünk kell a
szemünket a monitorok, beltéri LED fények káros kékfény terhelése ellen, gyermek és felnőtt,
és az idősebb korosztály esetében is. A mai modern szemüveglencsék, kontaktlencsék
maximális védelmet nyújtanak a kékfény káros hatásai ellen. Üzleteinkben részletes
felvilágosítást adunk ezekről a lehetőségekről és most októberben jelentős kedvezményekkel
is segítünk a kipróbálásukhoz.
Tisztában vagyunk vele, hogy a tavasszal kezdődő járvány terjedése most a legnagyobb
ezért kidolgoztunk egy 5 pontból álló COVID-19 protokollt, mely maximális védelmet nyújt az
üzleteinkbe betérőknek és kollegáinknak egyaránt. Kérjük tartsa be előírásainkat üzleteinkben.
Kézfertőtlenítés érkezéskor, maszk viselése az optikában, biztonságos távolság betartása,
maximálisan biztonságos, akár érintésmentes szemvizsgálat, szemüvegek, üzleteink minden
napos ózonos fertőtlenítése!
Várjuk szeretettel a Látás Hónapja 2020 kampányban Önt is!

Székesfehérvár,
Távírda u. 25.
www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

Tel.: 22/507-360

Cserta János

optometrista, látszerész
mester

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 •
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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Vidéken kevésbé elterjedt a távmunka
A HETILAP

Kurucz Tünde

Magyarországon nem jellemző
a távmunka. Az Eurostat kimutatása alapján Magyarországon
2018-ban az alkalmazottak hat
százaléka dolgozott otthonról kisebb vagy nagyobb mértékben. Ez
az arány jóval alatta van a tizenöt
százalékos európai uniós átlagnak. Hogy mi ennek az oka?
Kazainé Ónodi Annamária, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
egyik műhelytanulmányában úgy
fogalmazott, ennek az oka vagy a

Fotó: pexels.com

Szeptemberben a távmunkában dolgozók fele
budapesti vagy Pest megyei székhelyű cégnél
dolgozott – derült ki a GKI Gazdaságkutató
Zrt. legfrissebb kutatásából. Fejér megye a
középmezőnyben foglal helyet.

A távmunkások aránya Budapesten és Pest megyében a legnagyobb

megfelelő informatikai rendszerek
hiánya, vagy a vállalati hozzáállás.
Azt gondolnánk, hogy a koronavírus-járvány változtatott a helyzeten. Egyelőre úgy néz ki, hogy
nem így történt. A magyar cégek
döntő többsége még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy a munkavállaló minden nap bejárjon a
munkahelyére.
A GKI Gazdaságkutató Zrt.
legfrissebb kutatásából az derült
ki, hogy a távmunkások aránya
Budapesten és Pest megyében a
legnagyobb, hat százalék, de szintén magas Hajdú-Bihar megyében
(5,4 százalék).
Nagyon alacsony ez az arány –
még az egy százalékot sem éri el
– Somogy, Békés, Győr-MosonSopron, Zala és Heves megyében.

VT Metal Kft.
VT Metal Kft a Videoton Holding egyik tagvállalataként Magyarország legnagyobb bér felületkezelő üzemét
működteti Székesfehérváron. Nagy múltú TIER 1-es autóipari cégek beszállítójaként végez felületkezelést.
Szeretnéd kipróbálni magad, megvalósítani ötleteidet, karriert építeni?

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik
egysége is felépült.

Ha igen, csatlakozz hozzánk!

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ

(1 műszakos munkarend)

A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Feladatok:
• anyagmozgatás, vegyszerek adagolása fürdőkhöz,
kádak takarítása, dokumentáció
Elvárások:
• szakmunkás végzettség • gyártásban szerzett tapasztalat

GÉPKEZELŐ

Gépkezelő

ANYAGMOZGATÓ/TARGONCÁS

(3 műszakos munkarend)

Feladatok:
• raktárba érkező áru kezelése, összekészítése, ill. anyagmozgatás
Elvárások:
• szakmunkás végzettség • érvényes OKJ-s bizonyítvány
Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaszerződés
• béren kívüli juttatás
• teljesítményhez kötött bónusz
• szerződéses buszjárat

S
NINC ÁS!
TÍR
TESZ

Bővebb információ:
22/533-647 • vtmetalhr@metal.videoton.hu

október 8. – október 14.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Jó hírekkel kecsegtet a hét a munkájával kapcsolatban. Talán egy várva várt pozitív eredményt hoz,
esetleg egy kedvező ajánlatot. Ez a hét alkalmas arra,
hogy meghozzon néhány döntést a szerelmi életével
kapcsolatban.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Előnyt
jelent

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

(3 műszakos munkarend)

Feladatok:
• automata gépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• szakmunkás végzettség • ipari területen szerzett gépkezelői tapasztalat

Horoszkóp

Feladatok

Ezen a héten meg fogja tapasztalni, hogy remekül halad a saját területén: sikert és pénzügyi
hasznot ér el. Hihetetlenül produktív lesz, és
megtalálja az Önnek megfelelő és fenntartható
tempót.

Amit kínálunk
• havi bruttó 320 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
• a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék
(46% 18:00 és 6:00 óra között),
• negyed éves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
• választható cafeteria,
• munkahelyi étkezés hozzájárulás,
• ingyenes légkondícionált buszjáratok 80 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a
munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a
megpályázni kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon.
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten a csillagok változásokat jeleznek a
szakmai életében. Végre megkapja azt az előléptetést
és főként elismerést, amely után már időtlen idők óta
vágyakozik. Amennyiben esetleg értékesítéssel foglalkozik, remek munkalehetőségek vannak kilátásban.

Ez a hét jelentősen megerősíti a családi és baráti
kapcsolatait, továbbá begyógyítja a kisebb sebeket,
elsimítja a konfliktusokat. Ez egy csodálatos lehetőség
a gyógyulásra, a megengedésre és az elengedésre egyaránt. Az erős kapcsolatok még inkább elmélyülnek.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez a hét a komoly döntések meghozataláról fog szólni.
Úgy érzi, szüksége van az elvonulásra és a mélyebb
befelé fordulásra ahhoz, hogy tisztába kerüljön a
terveivel, a céljaival és azzal, hogy merre is akar
valójában elindulni.

Ez a hét alkalmas lesz arra, hogy végre maximálisan
önmagára koncentráljon. Eddig meglehetősen önfeláldozó volt, és mindig mások mögé helyezte saját
magát a sorban. Eljött az idő, hogy saját igényeit
tegye az első helyre!

FEHÉRVÁR

álláspiac
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Nemzetközi fuvarozásra,
nyerges szerelvényre
gépjárművezetőket keresünk!
Feltétel: C+E
Érd.: 36 20 999 7155

Fejér megyében ez az arány 6,2
százalék körül mozog.

Mi a különbség a távmunka
és a home office között?
A távmunka jogi szempontból egy
atipikus foglalkoztatási forma,
amikor a munkavállaló rendszeresen egy, a munkaszerződésben
meghatározott helyen (általában az
otthonában) dolgozik. A home office
ezzel szemben egy olyan lehetőség,
amikor valaki (például betegség
miatt) nem tud bemenni a munkahelyére, de a feladatkörét otthonról
is el tudja látni. Ha ebben nincsen
rendszer, akkor nem kell beleírni a
munkaszerződésbe és nem minősül
távmunkának. Ha viszont van rendszeresség – akár heti egy nap is –
akkor szerepelnie kell a munkaszerződésben: ekkor már távmunkának
minősül a foglalkoztatás.

Fotó: Simon Ertika

Fejér megye az erős középmezőnyben helyezkedik el, hiszen a vizsgált időszakban hozzávetőlegesen
2,7 százalék volt a távmunkában
alkalmazottak aránya. Az alkalmazottak túlnyomó része (kilencven
százaléka) teljes állásban dolgozik, és bejár a munkahelyére.
A vállalatok kevésbé preferálják a
részmunkaidős foglalkoztatást is.
A részmunkaidőben alkalmazottak aránya kiugróan magas Zala,
Tolna és Hajdú-Bihar megyében,
ellenben átlag alatti Győr-MosonSopron, Vas és Somogy megyében.

A home office is a távmunka egyik fajtája

Rövidesen induló OKJ képzéseink:

A Kék Bolygó Startup Trambulin program 2020 októberében indul a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány és a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
gondozásában. Az intenzív, két hónapos akceleráció alatt tematikus workshopok
és mentorok segítségével bővíthetik tudásukat a résztvevők, valamint felkészíthetik
projektjüket a külső források, kiemelten a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati
Tőkealap forrásainak befogadására.
A programra olyan kelet-közép-európai, kiemelten a V4 országokban (Magyarország,
Csehország, Szlovákia, Lengyelország) található startup projektek jelentkezését várják,
amelyek innovatív megoldásokkal tudnak szolgálni az emberi, társadalmi, természeti
és gazdasági erőforrások fenntartható hasznosítását illetően. A csapatoknak az alábbi
fókuszok közül kell egyre vagy többre koncentrálniuk:
• egészséges társadalom
• vízvédelem és alapvető köztisztaság
• megfizethető és tiszta energia
• fenntartható települések és közösségek
• felelős fogyasztás és termelés
• éghajlatváltozás mérséklése
• természetes ökoszisztémák védelme
• helyi erőforrások fenntartható hasznosítása
A programra bármilyen fejlődési szakaszban lévő startupok jelentkezhetnek, azonban
előnyt jelent, ha már rendelkeznek MVP-vel és túl vannak az első validáláson, de a
program a validálást igénylő projektötleteket is támogatja. A részvételre a jelentkezők
közül a legjobb 12 csapat kap lehetőséget.
A programra a startup csapatok online jelentkezhetnek 2020. október 10-ig
a program honlapján (www.blueplanetaccelerator.hu) keresztül.
A program angol és magyar nyelven zajlik, a jelentkezés nyelve angol.
A benyújtott ötleteket nemzetközi zsűri értékeli, előre meghatározott szempontok alapján.

Kazángépész (12 t/h felett) (A012)
Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) (A014)
Villamos alállomás kezelő (A023)
Munkavédelmi technikus (A040)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (A037)

Becsatlakozási lehetőség:

• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló

(A032)

További képzési kínálat: www.dekra.hu

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

E-000683/2014

Fenntartható megoldásokra fókuszáló
startupok jelentkezését várják!

•
•
•
•
•
•
•

Chemikal KDT 1990 Kft.
Székesfehérvár

Terülei képviselőt keresünk
a Fragmat TIM d.o.o gyár képviseletére, a Dunántúlra. Legalább középfokú építőipari vagy műszaki
végzettséggel, minimum 2 éves értékesítési területen szerzett szakmai tapasztalattal, „B” kategóriás
jogosítvánnyal és vezetési gyakorlattal, valamint
felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel és
kiváló a kommunikációs, problémamegoldó és
kapcsolatteremtő képességű jelentkezőket várjuk.

Jelentkezés:

fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével a
konyveles@chemikal.hu e-mail címen.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezt a hetet a feszültség jellemzi, ami sajnos a magánéletére is erőteljes hatással van. Lehet, hogy nem érzi
magát biztonságban, ami szorongást, idegességet, akár
depressziót is kiválthat Önből. Próbálja kifejezni önmagát és megmutatni, hogy ki is Ön valójában!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ez a hét arról szól, hogy a szakmai életében végre a saját
kezébe vegye a dolgok irányítását és megfelelő döntéseket hozzon. Mindenképpen fogadja el a kihívásokat,
mert ezekből rengeteg tapasztalatot szerezhet, amit a
jövőben busásan kamatoztatni tud!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagy nyomás alatt lesz a héten, de nyugtassa
az a gondolat, hogy bőségesen megjutalmazzák
érte! Magánéletében örömhír várható a héten,
ami szebbé, jobbá teszi a családi egységet és
harmóniát.

Nehezen találja meg az egyensúlyt a magánélet és a karrier között. Bizonyára aggasztja
Önt, hogy a munkája miatt nem igazán tudja
otthon tölteni az idejét. Ne féljen, ez hamarosan
megváltozik!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Lehet, hogy felmerül néhány akadály a héten a magánéletében, ennek ellenére el fogja érni a kitűzött
céljait. Amennyiben Ön egyedülálló, ez a hét egy
csodálatos kapcsolat kezdete lehet. Töltsenek minél
több időt egymással!

Ez a hét vegyes érzelmeket tartogat az Ön számára, hiszen
maximálisan kiélvezi szakmai életének sikereit, ugyanakkor az emberi kapcsolatai valamiért csorbát szenvednek. Ön és a partnere között konfliktusok lehetnek, ami
igencsak komoly kihívás elé állítja a párkapcsolatukat.

FEHÉRVÁR
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P. Maklári Éva

Lukácsy József

Balesetem

Kölcsey Ferenc, az első hivatásos irodalomkritikus

Petőcz András - variáció
és akkor ott siklottam a jégen,
a jégen, korcsolyával a lábamon,
és hátrafelé tekertem a lábam,
mert az úgy látványos és megnyugtató,
látványos akartam lenni és megnyugtató,
úgy harminc és negyven között, bizonyítva, hogy ez a kor még érdekes
lehet, nem néztem hátra, csak
siklottam, nem vettem észre, hogy
ő is siklik, éppúgy hátrafelé, de
190 magasan hordja az orrát, én
pedig csak törpülök lent a jégen,
persze, hogy összeütköztünk, persze,
hogy én estem nagyot, és persze,
hogy az én bokámból tört le egy
darab, míg ő felsegített elnézésért
mosolyogva, s estére már bedagadt
a lábam, s úgy, bedagadt lábbal
sántikáltam, az orvos gipszelés
közben kiokított, hogy ebben a korban
már vigyázni kell, és én vigyázok is,
de másnap egy 36-os bal lábbal és
egy 40-es jobb lábbal mentem be
az osztályba, és azt hittem, sajnálatot
kapok, de harminc kamasz röhögve
huppant a pad alá, és én nem haragudtam, mert megértettem, hogy a
pitiáner tragédiák néha mulatságosak,
és a fájdalom legtöbbször magánügy
Gál Csaba

A dokkok visszaverik
fekete víz árad és a dokkok
visszaverik a hullámzó frontot
fémszínű égbolton denevérek
sikítása repeszti a fémet
ultrahangjuk eléri a holdat
visszaverődik hullám a holnap
vagy kiköt a békés jövő révén
vagy rést hasít a tengerkék békén
és a résbe fekete víz árad
addig sikíts amíg rád találnak

Ostrom és hold
Küszöbömhöz érkezett a tenger
Hullámai meddig ostromolnak
Udvaromba lőtt nyíl a horizont
Cipelem a megsebesült holdat.
Küszöbömet nyaldossa a tenger
Hullámai estig ostromolnak
Kertembe zuhant kard a horizont
Kettészeli a felkelő holdat.
A tengerig cipelem el testem
Utánam lőtt nyilak a homokban
Mindazt ami csak menthető mentem
Kitáguló egedbe botlottan.

Robinson magánya
robinson magánya
dialógust folytat
a modern kor
tömegemberével
mindketten
pénteket várják
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

(1790-1838)

Az erkölcsfilozófus, a kiváló országgyűlési szónok, a pedagógus,
az esszéista, korának közgondolkodását és közízlését megújítani
szándékozó új ideológiai alapvetés
életre hívója. Nemcsak a Himnusz költője. Egyébiránt a magyar
irodalomtörténet első hivatásos
kritikusa. Kétszázhatvan éve, 1790.
augusztus 8-án született Kölcsey
Ferenc.
Születése pillanatában már javában
tombol a francia forradalomnak becézett vérontás, amikor a jakobinus
diktatúra népszámosai példának
okáért néhány hét alatt nyolcszáz
katolikus papot fejeztek le. Az
áldozatok száma állítólag meghaladta a negyvenezer főt. Mindezt
a „szabadság, egyenlőség, testvériség” nevében. Majd a napóleoni
háborúk következtek, a német-római császárság felbomlásával. A
Habsburg Birodalom legnagyobb
területe a Magyar Királyság lesz
viszonylagos belső nyugalommal,
a megvásárolt rendi nemesség
cinkosságával és a jobbágyság teljes
jogfosztottságával.
Korán elvesztette szüleit. Kisgyerekkorában himlő szövődményeként
egyik szemére megvakult, ezért
egész életében magányos, gátlásos,
sérült lelkületű volt. A debreceni
kollégiumban tanul, Pesten gyakornokoskodik, majd Szatmárcsekén

Győri Andor
Az a hír járta, hogy a közeli erdő
egyik sziklaodújában különös
öregember talált menedéket, aki
minden kérdésre, problémára tudja
a választ. Nem volt könnyű megtalálni, de akinek sikerült, annak
állítólag hamarosan megoldódtak a
gondjai.
Hosszú keresés után félszeg
fiatalember lépett bizonytalanul az
öreg barlangjába, aki gondolataiba
merülve ült egy fatuskón.
– Az a gondom, hogy nem figyelnek
rám az emberek – szólalt meg alig
hallhatóan, miután hiába várta,
hogy az öreg tudomást vegyen
róla. Az lassan felé fordította fejét,
egy darabig nézte, majd a bejárat
mellett egy másik fatuskó felé
biccentett.
– Egyszerűen nem vagyok rájuk hatással – folytatta némiképp felbátorodva –, ezen szeretnék változtatni.
– Van mondanivalód?
– Igen. Pont az baj, hogy ezt nem
nézik ki belőlem. Szeretném, ha
fontosnak találnának, sőt tartanának is tőlem, ha... hatalmam lenne
az emberek felett.
– Hatalom. Az nem való akárkinek.
Megszerezni sem könnyű, de jól
használni még sokkal nehezebb.
– Én nem élnék vele vissza! Csak …

gazdálkodik. Ekkor már régóta
Kazinczyval levelezik, elküldi neki
verseit.
Mestere védelmében barátjával,
Szemere Pállal vitairatot fogalmaznak Felelet a Mondolatra címmel.
A Mondolat a túlzó és erőszakos
nyelvújítási törekvéseket kigúnyoló
paródiagyűjtemény volt. Az 1817ben induló Tudományos Gyűjteményben három bírálata is megjelenik: egy a hajdani példaképről,
Csokonairól – amivel sok ellenséget
szerzett magának – és két kortársáról, Kiss János költőről és Berzsenyi
Dánielről.
Kölcsey szerint, a „nyiklai remete”
érzései „szűk körben forognak,
gondolatainak, érzelmeinek többoldalúságot kellene mutatniuk.
Bírálatával Berzsenyit egy életre
megsértette, aki ezután felhagyott
a versírással és visszavonultan élt.
Soha nem békült ki Kölcseyvel.
A Himnusz 1823-ban íródott Szatmárcsekén. A közvélemény 1829-ben
ismerhette meg, amikor megjelent
az Auróra irodalmi évkönyvben.
Futótűzként terjedt a társadalomban. 1844-ben pályázatot írtak ki
megzenésítésére, amit Erkel Ferenc,
a Nemzeti Színház karnagya nyert el.
Ebben az időszakban született a Vanitatum vanitas – hiúságok hiúsága
– című költeménye, a kiábrándultság lelkiállapotában. Az irónia, a

szkepszis és a hiábavalóság versezete, melyben Napóleon hódításait
és Mátyás dicső csatáit kakasviadalnak nevezi. Utolsó verse, a
halálának évében megjelent Zrínyi
második éneke mégis a remény
gondolatával zárul: „S szebb arcot
ölt e föld kies határa / Hogy kedvre
gyúl, ki bájkörébe lép.” Verseinek
egységes kötetben való kiadása csak
halála után valósul meg.
Kölcsey kiterjedt levelezést folytatott kortársaival. Szemere Pállal
együtt szerkesztették a könyv
alakban megjelenő Élet és Literatúra
című folyóiratot. Prózai írásai, mint
amilyen a Görög filozófia vagy az
Iskola és világ, a korszerű társadalomtudományi értekezések első
lenyomatai. Országgyűlési naplója
nemcsak értékes kordokumentum,
de lebilincselő olvasmány is. 1832től Kölcsey a pozsonyi országgyűlésben az ellenzék vezérszónoka.
1834-ben az örökváltság ügyében
elmondott beszédében megjelölt célokat a Szatmár megyei törvényhatóság nem támogatja. Ezért lemond
követi megbízatásáról. A Parainesis
Kölcsey Kálmánhoz című erkölcsfilozófiai műve az unokaöccséhez
írt intelmeinek és életeszményének
összefoglalása: a legfőbb erény
az emberiség szolgálata, ezért
legtöbbet közösségünk és hazánk
szolgálatával tehetünk.

Deficit
anélkül észre sem vesznek.
– Elmondok egy mesét – szólt az
öreg némi gondolkodás után.
Élt egyszer egy király, aki ugyanúgy
szenvedett a hiúságtól, mint a hatalomvágytól. Jóllehet minden parancsát vonakodás nélkül teljesítették,
mégis gyakran tört rá a kétkedés,
hogy ezt valóban meggyőződésből
teszik-e vagy pedig pusztán félelemből. Szétküldte hát a testőrségét,
hogy hozzák elé az első három
embert, akivel találkoznak. Az őrök
egy kereskedővel, egy pappal és
egy koldussal tértek vissza. A király
leültette egy székre a macskáját, és
megparancsolta, hogy térden állva
mindhárman vallják meg neki feltétlen hódolatukat és hűségüket.
A kereskedő találta föl magát
legelőször. Azt gondolta, a király
nyilván meghibbant, és még képes a
fejét venni, ha nem teljesíti a parancsot, így hát töredelmes vallomással
biztosította a macskát az alázatáról.
A pap úgy morfondírozott, hogy ő
ugyan Istent szolgálja, de ha ez a
háborodott király a fejét veszi, hívei
lelkipásztor nélkül maradnak, ami
nagy baj lenne. Így ő is vallomást
tett.
Most a koldus következett, ő
azonban nem mozdult. Térdelj le! –

rivallt rá a király.
– Felség, én nem tartozom senkihez. Engem mindenki elkerget a
háza elől. Ami meg az életemet illeti, nem hiszem, hogy annyira fontos
lenne, hogy nevetségessé tegyem
magam a megmentésére. Éppen
ezért semmi okát nem látom, hogy
a macskád előtt térdre boruljak.
Meghökkent a király, ilyen arcátlanságra még senki nem vetemedett.
Zavarában észre sem vette alattvalóinak elfojtott kuncogását.
– Dobjátok ki ezt a félnótást, de rögtön! – adta ki erélyesen a parancsot,
de úgy érezte, mintha egy féltve
őrzött üvegbúra tört volna össze.
– Köszönöm, mester, minden világos! – kiáltott az ifjú lelkesen. Nem
egy szerencsétlen fajankón tudjuk
lemérni, mekkora a hatalmunk.
– Nem értettél meg semmit. A varázslat csak addig tart, amíg magad
is hiszel benne. Menj haza, nézz a
tükörbe! – szólt az öreg, és újból a
gondolataiba mélyedt.
Az ifjú tele várakozással, izgatottan sietett haza, és egyenesen a
fürdőszobába ment. Ott azonban
megijedt attól, amit látott: riadt
szemű, szorongó, szánalmas figura
nézett vissza rá...

FEHÉRVÁR
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Gyalogolj Fehérváron!

2020.10.08.

Fotó: Bácskai Gergely

A HETILAP

• Október 10-én, szombaton
10 órakor a Sóstó Természetvédelmi Területen kezdődik
gyaloglóprogram, mely a
Szárcsa utca felőli bejárattól
indul. Csog Imre oktatóval a
nordic walking próbálható ki,
Csog Imréné pedig a gyaloglócsoportot vezeti. A résztvevők
megemlékeznek Gáspár Attila
természetvédőről, a Sóstó védelmezőjéről, majd következik
a körülbelül öt kilométeres

gyalogtúra, mely a Gárdonyi
Géza Művelődési Háznál zárul.
• Október 11-én, vasárnap 10
órakor az Aranybulla-emlékműtől a Bánya-tó érintésével a
Millenniumi emlékműig lehet
gyalogolni Horváth István
vezetésével, míg a Bregyó közi
Sportcentrumból 10 órakor
indul a program Velancsics
Katalinnal a Rózsaliget, a Zichy
liget és a Szent Sebestyén-templom érintésével Felsővárosba.

A részvétel díjtalan, nevezni a felsorolt helyszíneken lehet. Minden korosztályból várják az
érdeklődőket!

• Október 8-án, csütörtökön 14
órakor a palotavárosi horgásztavak körül indul gyalogtúra
Jánosi Zsuzsanna vezetésével.
Az indulási helyszín az István
Király Általános Iskola főbejárata.
• Október 9-én, pénteken 16
órától a Haleszba várják a
gyaloglókat. A Szatzker János
vezette csapat a fitneszgépektől indul.

Raktárhelyiség
kiadó
(max. 170 m2)

a

NEXT STOP

Üzletközpontban

(Székesfehérvár, Holland fasor 1.)
Érdeklődni a
+36 1 484 31 00 telefonszámon
vagy az info@nextstop.hu
e-mail címen lehet.

100% GARANCIA

EMLÉKEINK
LENYOMATA

2020. október 12.
19 óra
Zongorán közreműködik:
Fejes Krisztina
Vezényel: Dénes István

MEDVECZKY

DÉNES

HAMAR

VÁNDOR VAGY,
EMBER

2021. február 28. 19 óra
Vezényel és szólót játszik:
Baráti Kristóf
Kossuth-díjas
hegedűművész

HÍ A HAZA

2020. november 16.
19 óra
Közreműködik:
Boross Csilla - szoprán
Szegedi Csaba - bariton
Vezényel: Medveczky Ádám
Kossuth-díjas karmester

BAR ÁTI

GYŐZTESEK
AZ ÉLEN II

SINI

Sport
Ingyenes közösségi és sportprogramokat kínálnak csütörtöktől vasárnapig
Székesfehérváron több helyszínen is a
Világ-gyaloglónapok keretében. Indul
gyaloglás a palotavárosi tavaknál, a
Sóstón, a Haleszban, Felsővárosban és
az Aranybulla-emlékmű környékén.

2021. április 18. 19 óra
Közreműködik: Hayoung Lee
Vezényel: Leonardo Sini

A CSÁSZÁRVÁROS FÉNYEI
Az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar újévi koncertje

Farkas Ferenc
HANGVERSENYBÉRLET

2020/ 2021

Jegyár ak: 2000 Ft, 2600 Ft, 3200 Ft
A hangversenybérlet ár a: 9900 Ft

2021. január 1. 17 óra

Vezényel: Hamar Zsolt, Liszt-díjas karmester
A koncertek helyszíne: SZÉKESFEHÉRVÁR, VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ

ARSO Jegypénztár: Székesfehérvár, Fő utca 8.
+36 70 509 8805 | +36 22 503 503 | jegyiroda@arso.hu | Nyitva: H–P 10–18 óráig
Jegyét a Fehérvári jegyirodában és a www.arso.hu oldalon is megvásárolhatja!
További információ: Alba Regia Szimfonikus Zenekar | +36 70 514 0485 | pr@arso.hu | www.arso.hu

SZÉKESFEHÉRVÁR

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

Színházi évadnyitó kicsit másként
Színház
Október kilencedikén hivatalosan is
megkezdi új évadát a Vörösmarty Színház a
Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című
vígjáték bemutatójával. Emellett is készülnek műsorral, ezúttal rendhagyó módon,
szabadtéren.

Az újrakezdést a színházszerető
székesfehérváriakkal együtt szeretné a teátrum megünnepelni. A
járványügyi rendelkezéseket figyelembe véve pénteken délután
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fél ötkor rendhagyó módon a
színház emeleti teraszán egy különleges zenés szórakoztató meglepetésműsorral készül a társulat.
Fellép Varga Gabi, Váradi Eszter
Sára, Ballér Bianka, Kerkay Rita,
Keller János, Nagy Péter, Kricsár
Kamill, Kelemen István, Juhász
Illés, Imre Krisztián és Rovó Tamás. Az érdeklődök a biztonsági
előírások miatt a Facebookon
valamint a helyszínen, a színház
oldalánál kihelyezett LED-falon
követhetik az előadást.

A Fehérvár Televízió műsora október 10-től 16-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. 10. 10. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – Vendég: Szijjártó
Péter külgazdasági és
külügyminiszter – ismétlés
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
– Önkormányzati
választások Székesfehérvár
1990 – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Banizs Károly
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– Önkormányzati
választások Székesfehérvár
1990 – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rábaközi Ferenc
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – Vendég: Szijjártó
Péter külgazdasági és
külügyminiszter – ismétlés
13:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:35 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ: Malajzia
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
sportközgazdász
18:20 Kerékbe zárt álom – portré
18:45 Koncz Gábor-portré
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:35 Természet- és
környezetvédelmi filmnapok:
Fesztivál-összefoglaló
19:50 Fehérvár AV 19 – Dornbirn
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Aqvital FC Csákvár – Dorog
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
23:30 Hírek – ismétlés
23:35 Képes hírek

2020. 10. 11. VASárnAp

2020. 10. 12. Hétfő

2020. 10. 13. Kedd

2020. 10. 14. SZerdA

2020. 10. 15. CSüTörTöK

2020. 10. 16. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
sportközgazdász
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
– Önkormányzati
választások Székesfehérvár
1990 – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Banizs Károly
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– Önkormányzati
választások Székesfehérvár
1990 ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Rábaközi Ferenc
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – Vendég: Szijjártó
Péter külgazdasági és
külügyminiszter – ismétlés
13:20 Családőrzők 16.
rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler lajos.
Vendég: Lőrincz P. Gabriella
18:25 Székesfehérvár Rallye 2015
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Természet- és
környezetvédelmi filmnapok:
A természet is zenél
20:15 A hét hírei – ismétlés
20:35 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
lajos. Vendég: Lőrincz
P. Gabriella író, költő
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 Dávid Gyula-portré
16:25 Vattay Dénes-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Egerházi Attila
igazgató, Székesfehérvári
Balettszínház
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: Vakler Lajos.
Vendég: Egerházi Attila
igazgató, Székesfehérvári
Balettszínház
20:25 Fehérvár AV 19 – Linz
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Egerházi Attila
igazgató, Székesfehérvári
Balettszínház
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
15:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Klamancsek
Krisztián rádiós műsorvezető
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Klamancsek
Krisztián rádiós műsorvezető
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Mesevarázs – Lázár Ervin:
Dömdödömdö-dömdödöm
20:30 Hírek – ismétlés
20:35 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Megkopott harangszó –
Misztrál 1456-1956
21:45 Kolonics György, a
kenuslegenda
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
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Klamancsek
Krisztián rádiós műsorvezető
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
15:40 Ferenczes István-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi
magazin 17. rész
17:50 Hírek
17:55 Köztér – Vendég: CserPalkovics András
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők 17.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Köztér – ismétlés
Vendég: CserPalkovics András
20:25 Alba Fehérvár – Békéscsaba
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 Híradó – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők 17.
rész – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
Vendég: Cser-Palkovics András
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Seuso – Rejtélyek
nyomában 1. rész
16:20 Béke Pál-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér
Vendég: Tankó Zoltán
és Moór Gyula. Téma:
okosbuszok készülnek
az Ikarusban
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
Vendég: Tankó Zoltán
és Moór Gyula. Téma:
okosbuszok készülnek
az Ikarusban
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – 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
07:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város közgyűléséről
10:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
Vendég: Tankó Zoltán
és Moór Gyula. Téma:
okosbuszok készülnek
az Ikarusban
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – 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
15:15 E kávéházi szegleten –
válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
15:45 Senkalszky Endre-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai
– Alsóváros, Sóstó,
Maroshegy
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Városrészek titkai
– Alsóváros, Sóstó,
Maroshegy – ismétlés
21:00 Vershúron 2016
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: október 12. 20:25 Fehérvár AV 19 – Linz jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről
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Somos Zoltán

FEHÉRVÁR

sport

Bécsi bravúr után itthon

Ne mindenszentek
napján legyen a rangadó!
László-Takács Krisztina

Létszámhiányos állapotban, de töretlen
küzdőszellemmel megszerezte első pontjait az
új szezonban a Hydro Fehérvár AV19. A bécsi
győzelmet hazai meccsek követik.

Az MLSZ által hétfőn kiadott meccsnaptár alapján a Mol Fehérvár–Ferencváros rangadó november elsején 16 órakor kerülne
megrendezésre. Ezt az időpontot azonban kegyeleti, biztonsági
és közlekedési okokból is elfogadhatatlannak tartja a városvezetés. Cser-Palkovics András levélben fordult az MLSZ-hez.

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Az első hazai meccs nem sikerült jól az ICEHL-ben a fehérvári
hokisoknak: a Klagenfurt Nick
Petersen négy góljával győzött az
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban.
A szezon előtt a koronavírus miatt
kieső játékosok nagyon hiányoznak a fehérvári rotációból, az első
számú kapus Ouzastól a csatárok
sztárjáig, Bartalisig.
De hogy nélkülük is versenyképes
tud lenni a Volán, azt Bécsben
bizonyította, ahol az addig hibátlan Capitals ellen szétlövéssel
nyerni tudott. A rendes játékidőben ugyanúgy négy gólt ütöttek
Erdélyék, mint első két meccsükön,
vagyis látszik, hogy a támadópotenciállal nem lesz gond. A
hosszabbítást követő rávezetéseket
pedig Hári vezérletével megnyerte
a Fehérvár, így két vereség után
megszerezte első pontjait.
Most pedig lesz lehetőség gyarapítani ezeket, bár a karantén
és annak lejárta után az előírt
orvosi protokoll betartása miatt
a következő meccseken sem lesz
teljes a keret. A Dornbirnt és a
Linzet is itthon fogadják a mieink.
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Ouzas távollétében Kornakker Dánielnek bőven jut bizonyítási lehetőség a kapuban

Pénteken és vasárnap is nézők
előtt játszik a Volán, hiszen a
jelenleg hatályos szabályok alapján
létszámkorlátozás nélkül látogathatók a mérkőzések. Az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnokban a
pályarendszabályokat ideiglenesen
felülírva kötelező a maszk viselése
a létesítményen belül, a mérkőzés
teljes időtartama alatt. A mérkőzésekre kizárólag egészséges,
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tüneteket nem mutató szurkolók
engedhetők be. Éppen ezért a
belépés előtt a csarnok előtti
téren érintésmentes testhőmérséklet-ellenőrzést végeznek. Kérik
a szurkolókat, tartózkodjanak a
hazai- és vendégcsapattal való
bárminemű kontaktustól a meccs
teljes időtartama alatt – magyarán,
ha nyer is a Fehérvár, a pacsizás
ezúttal elmarad.

„Megítélésem szerint mindenszentek napján futballmeccset tartani sem kegyeleti, sem közösségi, sem
biztonsági, sem közlekedési, sem forgalomszervezési
szempontból nem elfogadható. Főleg egy olyan
stadionban, amelynek közvetlen szomszédságában
több temető is található.” – írta közösségi oldalán
Fehérvár polgármestere.
Magyarország két vezető csapatának rangadója
is többet érdemel, így racionális szempontból
sem jó a szervezők, közvetítők részéről, hogy
arra a hétvégére időzítik a hazai futballélet
egyik legfontosabb meccsét, amikor a legtöbben
családi, kegyeleti kötelezettségeiknek tesznek
eleget – olvasható Cser-Palkovics András érvei
között. Ha mindenszentek napján tartanák a
meccset, az a városnak is vállalhatatlan terhelést okozna: a stadion három temetőhöz is közel
van, az oda vezető utak lezárása, közben pedig
mintegy tízezer szurkoló biztonságos irányítása
rengeteg konfliktushoz vezetne. – „Tisztelettel
kérem a Magyar Labdarúgó Szövetséget és minden
érintett szervezetet, hogy tegyék át a mérkőzést
egy alkalmasabb időpontra, annak ellenére is, hogy
tudom: rengeteg szempontnak kell megfelelniük
a versenynaptár összeállításakor. Székesfehérvár
a múltban mindig készséges házigazdaként látta
vendégül az ide érkező csapatokat és szurkolóikat, ez
sajnos november elsején nem lenne biztosítható.”
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*Az akció 2020.10.01-től visszavonásig tart. Más akciókkal nem vonható össze! A kedvezmények csak komplett szemüveg
készitése eseténérvényesek.Az akcióban meghatározott keretkollekcióból és lencsekollekcióból választhat, amely üzletenként
és márkánként eltérő lehet! Részletek az üzletekben!
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