Új munkahelyek
Fehérváron

Köszönet
az önkénteseknek

Máté Bence és
a természet csodái

Tapasztalt edző
a röpiseknél
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Választókerületi programok

Elhunyt Kőszegi József

Városközpont-észak

Öreghegy-észak

Kovács Zsoltné

Östör Annamária

Szeptember 2-án, csütörtökön 17
órakor a Rákóczi iskolában lakossági fórumot tart Kovács Zsoltné,
a 2. sz. önkormányzati választókerület képviselője. A fórumon
részt vesz Cser-Palkovics András
polgármester is.

Szeptember 6-tól személyesen
várja az öreghegyi körzetben
élőket Östör Annamária: a 12. sz.
választókerület önkormányzati
képviselője hétfőnként 16.30
és 17.30 óra között, a Kassai út
43. szám alatti irodájában tartja
fogadóóráit.

Ráchegy, Búrtelep,
Köfém-lakótelep, Börgönd

Felsőváros

Dienesné Fluck Györgyi

Földi Zoltán

Újraindítja fogadóóráit Dienesné
Fluck Györgyi. A 14. sz. önkormányzati választókerület kép
viselője szeptember 6-án, hétfőn
15 és 18 óra között az Erzsébet út
12. szám alatti irodájában, 7-én,
kedden 17 és 19 óra között pedig
a Köfém-lakótelep 1. szám alatt
várja a választókörzetben élőket.

Fogadóórát tart szeptember
9-én, csütörtökön Földi Zoltán. Felsőváros önkormányzati
képviselője 17 órától várja a 10.
számú választókörzetben élőket
a Királykút Emlékházban, a
Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatti épület emeletén található
irodájában.

Kőszegi József 1950–2021
Életének hetvenegyedik évében elhunyt
Kőszegi József, városunk korábbi önkormányzati képviselője.

A Vagyonhasznosítási és Vállalkozási Bizottság munkáját
– külső szakértőként – 1995
januárjától segítette, majd 1996
szeptemberében szerzett mandátumot a város közgyűlésében.
Ezt követően képviselőként a
Lakás-, Helyiség- és Telekgazdálkodási Bizottság, valamint

Palacsintás királyok és királynők

a Városrendezési, -fejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság
munkájában vett részt. Képviselői megbízatása 1998 októberéig
– az adott önkormányzati ciklus
végéig – tartott.
Kőszegi József tősgyökeres
fehérvári családban született.
Épületgépész üzemmérnökként
tervezőként és művezetőként is
dolgozott. Az elhunyt képviselőt
Székesfehérvár önkormányzata
saját halottjának tekinti.

Átadták az Aranyember díjakat
Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

A hagyományokhoz hűen ebben az évben is
ünnepélyes keretek között adták át a Tarsoly
Ifjúságért Egyesület Aranyember díjait a szakmai bizottság által kiválasztottaknak.

Lekváros, fahéjas, kakaós, tekert, göngyölt, hajtott. Bármilyen kívánsága is volt a gyerekeknek palacsintatéren, nagy valószínűséggel teljesült péntek délelőtt Vízivárosban. Második
alkalommal tartottak a városrészben Palacsintapénteket a nyár egyik utolsó napján. Pillanatok
alatt több száz palacsinta fogyott a Budai úti LISZI-irodánál.
Sz. M. B.

A díjakat Herczog Edit, az MSZP
egykori európai parlamenti képviselője, a brüsszeli Vision and
Values tanácsadó cég igazgatója, a
Tarsoly Ifjúságért Egyesület tagja és
Sipos András, a Tarsoly Ifjúságért
Egyesület elnöke adta át. Az elismerésben ebben az esztendőben
is azok részesülhettek, akik a grémium döntése alapján a legtöbbet

tették a közösségért, Székesfehérvárért.
Az egyesület elismerését 2021-ben
Csutiné Schleer Erzsébet építész és
Kóbor István pedagógus érdemelte
ki. Az Aranyember díjat évről évre
egy szervezet is átveheti: idén a
Szent György Kórház Infektológiai
Osztályának orvosaira és ápolóira
esett a választás a koronavírus-
fertőzöttek gyógyításáért végzett
kiemelkedő munkájukért, példa
értékű elhivatottságukért.
Posztumusz díjat ítéltek oda a Fejér
Megyei Hírlap kiváló újságírójának,
Klecska Ernőnek, aki 2020 novemberében hunyt el.

Szabó Miklós Bence
Szenior örömtáncosoktól volt hangos kedden
Feketehegy-Szárazrét. Az idősek egészen estig
ropták különböző koreográfiákra a táncot a
közösségi házban. A programot Korda György
és Balázs Klári koncertje zárta.

Több tucatnyian tanulták kedden
délelőtt a koreográfiát, amit a szenior örömtánc magyarországi meghonosítója, Csirmaz Szilvia tanított
be a rendezvényen résztvevőknek.
Négy éve hódít az országban és itt
Fehérváron is ez a mozgásforma,
melynek a lényege, hogy nemcsak
a testet, de az agyat is átmozgatják

a foglalkozásokon. A rendszeres
tánc a kutatások szerint az Alzheimer-kór kialakulását elodázza,
illetve a betegség késleltetését és
lassítását is szolgálja.
Csirmaz Viktóriától megtudtuk:
„A szenior örömtánc egy teljesen új és
modern táncforma. A szlogenünk: moz
gás, öröm, agytorna! Ötventől százéves
korig bárkinek ajánlott. Az agytornán
van a hangsúly, mert az örömtáncban
mindig új táncokat tanulunk meg!”
Fehérváron több csoporthoz is
lehet csatlakozni, akár év közben
is – Felsővárosban, Öreghegyen,
a VOKE-ban és Maroshegyen is
működnek örömtánccsoportok.

Kép: Zsiday Ádám

Mozgás, öröm, agytorna

Ebben az évben is átadták az Aranyember díjakat
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Konténergyártás indul Fehérváron

Rába Henrietta
Összecsukható konténerek gyártása és
fejlesztése kezdődik meg Székesfehérváron. A
Continest Technologies Zrt. két éve működik:
jelen van a rendezvényiparban, a sportban, az
egészségügyben és a védelmi iparban. A gyár
negyven új munkahelyet teremt Fehérváron.

Az avatóünnepségen Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
elmondta, hogy a koronavírus-
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

Fotó: Simon Erika

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Nem is gondolnánk, hogy egy ilyen konténerből az eddigiekhez képest mennyivel többet lehet egy út során a felhasználási helyére szállítani!
A székesfehérvári gyárban évente ezerkétszáz összecsukható konténert gyártanak majd a tervek szerint.

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

járványnak nemcsak egészségügyi,
hanem gazdasági következményei is
vannak. Olyan termékek iránt alakult ki kereslet, amikről korábban
nem is tudtunk, és az olyan cégek
maradhatnak fent, amelyek tudnak
alkalmazkodni a változásokhoz.
A miniszter szerint erre jó példa a
2019-ben alakult konténergyártó és

HÁZTARTÁSBAN OTTHON
Szerezzen be szinte mindent egy helyről az iskolakezdéshez,
a most megnyitott
BONMART HOME üzletből!
Már mindenhol nyárbúcsúztató rendezvényekről olvasni és már a nap sugarai is máshogy érik
arcunkat, mindez a közeledő tanévkezdést jelzik.
A 2021.augusztus 02-án Székesfehérváron megnyitott BONMART HOME üzlet abban igyekszik
segíteni a fehérvári és környéki lakosokat, hogy az iskolakezdéshez kapcsolódóan szinte mindent
be tudjanak egy helyen szerezni:
Füzetek, csomagoló anyagok, ragasztók, ceruzák, tolltartók, mappák, iskolatáskák,
rajzlapok, fénymásoló papír, kulacsok, műanyag ételhordó edények.
Legújabb üzletük Székesfehérváron a Piactérhez közel, a Palotai út 4. szám alatt, a murvás
parkoló melletti üzletházban nyílt meg, a korábbi játszóház helyén.
Az új, székesfehérvári üzlet a 100 százalékban magyar üzlethálózatnak a nyolcadik boltja
Magyarországon. A 2019 óta EuroMarketek néven ismert diszkontáruház-lánc új, 440 m2-es
alapterületű BONMART HOME üzletével így már összesen hat településen van jelen.
Az üzletlánc nem véletlenül választotta a háztartásban otthon szlogent: több ezer termékük között
szinte minden megtalálható, amire csak egy háztartásban szükség lehet:
Élelmiszer, édesség, vegyi áru-tisztító szerek, iskolaszerek, papír áru, könyvek, műanyag
áru, kozmetikumok, ajándéktárgyak, születésnapi party kellékek, hogy csak néhányat soroljunk fel. Az árukészletük pedig folyamatosan igazodik majd a vásárlói igényekhez is.
Kövessék oldalukat, hiszen hamarosan indul a matricás kedvezmény kupon rendszerük is.
bonmarthome

BONMART HOME – háztartásban otthon

-fejlesztő cég: „A Continest ugyanis
egy olyan iparágat újít meg szinte teljes
egészében itt, Magyarországon, amely
öt-hat évtizeden keresztül ugyanarra a
technológiára alapult. Most viszont va
lami újra van szükség! A konténereket
nagy téglatestként ismertük eddig, amik
csúnyák és nehezek. Mára azonban ez
megváltozott!” Szijjártó Péter hozzátette: ezzel a logisztikai költségek
csökkenthetők, ami a verseny
képesség egyik alapját jelenti.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő beszédében megköszönte a
vállalat székesfehérvári jelenlétét,
és jövőbeni itteni terveit: „Ez a
város, amely már ma is a magyar ipar,
gazdaság és technológia központja, az
innováció és a fejlődés erőközpontja
Magyarországon, helyszínt ad ennek
az újabb nagyszerű fejlesztésnek.”
A száz százalékban magyar tulajdonú Continest Technologies Zrt. a
tevékenységét a rendezvényiparban
kezdte, majd a sportesemények és a

védelmi ipari fejlesztések kerültek
a fókuszba. Kis-Márton Vidor, a cég
vezérigazgatója elmondta: „A Con
tinest a járvány alatt sem tétlenkedett.
Sok cég került nehéz helyzetbe, de mi
alkalmazkodni tudtunk a megváltozott
piaci környezethez, így a járvány elle
ni védekezésből is kivettük a részünket
mind Magyarországon, mind külföl
dön. Ma az Egyesült Királyságban több
mint tíz repülőtéren a Continest által
gyártott laboroknak és mintavételi
pontoknak köszönhető a biztonságos
utazás.” A vezérigazgató hozzátette:
a cég négy földrészen van jelen
termékeivel, a cél pedig az, hogy az
Amerikai Egyesült Államok piacán
is aktívan megjelenjenek, emellett
további gyártáskapacitás-bővítést is
terveznek Magyarországon, Dubajban és Dél-Koreában.
Az új székesfehérvári gyár hatszáznyolcvanmillió forintos közvetlen
beruházásból jött létre, és negyven
új munkahelyet teremt a városban.

Ne váljon Afganisztán
a terrorizmus melegágyává!
Kaiser Tamás
Szijjártó Péter volt a Fehérvár Televízió Köztér című műsornak múlt csütörtöki vendége.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az
afganisztáni helyzet kapcsán mindenkinek le
kell vonnia a megfelelő következtetéseket,
a szokásos politikai lózungok nem lesznek
elegendőek!

„Biztosítani kell, hogy a kivonulás
után se váljon a terrorizmus meleg
ágyává Afganisztán! Biztosítani kell,
hogy a regionális stabilitás fenn
maradjon, hogy az Afganisztánnal
szomszédos országoknak ne jelentsen
fenyegetést az onnan kiinduló terror
vagy migrációs kockázat!” – mond-

ta el Szijjártó Péter, aki kitért a
helyzet okozta várható migrációra
is. – „A különböző migrációs hullá
mok eléggé megnehezítették Európa
életét. Világosan látszik, ha ránézünk
a térképre, hogy Törökországig senki
nem állja útját annak, aki elindul
Afganisztánból. Onnan pedig már
csak egy ugrás a Nyugat-Balkán!”
A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem hajlandó részt venni
olyan mechanizmusban, amely
az illegális migrációt elősegíti: „A
nemzetközi erőket támogató, velünk
együtt dolgozó, emiatt most életüket
féltő afgánoknak természetesen
segítséget nyújtunk!”
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Sikeres mentőakció
Kovács Szilvia
A Magyar Honvédség különleges műveleti
csoportja minden magyar állampolgárt
hazahozott Afganisztánból, akikről tudomása
volt, de amerikai, osztrák és afgán állampolgárokat is kimenekítettek. Az akcióban résztvevő
katonák mindössze húsz óra alatt készültek fel
a feladatra.

Kép: Magyar Honvédség

Augusztus huszonötödikén éjjel
hazatért az a speciálisan összeállított, különleges műveleti osztag,
mely összesen ötszáznegyven
embert menekített ki Afganisztánból. A sikeres akcióról másnap tartott tájékoztatót Benkő
Tibor honvédelmi miniszter és
Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség
parancsnoka.
Mint elhangzott: a magyar állampolgárok száz százalékát sikerült
hazahozni. A Magyar Honvédség
két Airbus típusú repülőgépének
fedélzetén visszatértek azok a
katonák is, akik végrehajtották

a tálibok gyors területfoglalása
miatt indított kimenekítési akciót.
Ruszin-Szendi Romulusz kiemelte, hogy a végrehajtásban
részt vevő különleges műveleti,
rohamlövész és légierős katonák
– kiegészülve a titkosszolgálat
tagjaival és tolmácsokkal – mindössze húsz óra alatt készültek fel
a feladatra.
Vargha Tamás államtitkár lapunknak azt nyilatkozta: Magyarország
rengeteget profitált az elmúlt
két évtizedből, hiszen miközben
missziók váltották egymást Afganisztánban, a honvédség katonái
a szolgálat alatt tanultak, fejlődtek képzettségben, készségekben:
„Ez a menőakció is ennek a néhány
évtizedes tanulási folyamatnak az
eredménye, amihez szükség volt a
Zrínyi Haderőfejlesztési Programra
is.” – tette hozzá Vargha Tamás,
aki köszönetét fejezte ki mind
azoknak a katonáknak, akik
helytálltak a külhoni szolgálatban
és a mentőakcióban egyaránt.

2021.09.02.

Köszönet a Királyi Napok önkénteseinek
Kovács Szilvia
Idén is köszönetet mondtak a szervezők a
Királyi Napok önkénteseinek a Táncházban.
Ez alkalommal is több mint nyolcvanan vettek
részt a rendezvényeken segítőként.

„Rengeteg ember volt mindenhol, mo
solyogva, jókedvűen járták az utcákat,
látogatták a programokat.” – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében. Hozzátette:
a másfél hetes, számos eseményből
összeálló fesztivál nem valósulhatna meg az önkéntesek segítsége,
támogatása, munkája nélkül.
A kötetlen hangulatú esten Juhász
Zsófia, a Székesfehérvári Közösségi

és Kulturális Központ vezetője és
Majoros Andor, a Királyi Napok
Folkfesztivál igazgatója is köszönetét fejezte ki.
Számos fehérvári diák, de a nyugdíjasklubok tagjai is évek óta részt
vesznek a rendezvényeken előforduló munkákban. Példamutató
önkéntes munkájáért idén is egy
juniort, Selmeczi Hannát és egy
szeniort, Szabó Margitot jutalmaztak oklevéllel és ajándékcsomaggal.
A Királyi Napok Folkfesztivál nevében pedig a Fröschl Ádám vezette
Adam’s family önkéntescsapat
kapott külön elismerést, ők egy VIP
vetítésen vehetnek részt a Barátság
moziban.

Október huszonharmadikáig gyűjtik az aláírásokat a Stop, Gyurcsány!, Stop, Karácsony!
petícióhoz a Fidesz aktivistái. A kormánypártok
standjai országszerte kint lesznek a forgalmas
helyszíneken, aktivistáikkal minden választó
kerületben, így Székesfehérváron is lehet
találkozni.

Fehérváron szeptember elsején a
plazával szemben, a murvás parkolónál kezdte az aláírásgyűjtést a
Fidesz Székesfehérvári Szervezete:
„2010 előtt a Gyurcsány Ferenc vezet

te baloldal uralta az országot. Emlé
kezhetünk arra, hogy saját bevallásuk
szerint is hazudtak reggel, éjjel meg
este, lovasrohamot vezéreltek a velük
egyet nem értőkkel szemben, és csődbe
vitték az országot, aminek az árát az
emberekkel fizettették meg. Most ismét
a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal
akarja visszaszerezni a hatalmat. A
Fidesz ennek következményeitől szeret
né megvédeni az embereket, Magyar
országot!” – mondta Róth Péter, a
Fidesz városi elnöke.

Látványos fejlesztések Alsóvárosban,
Tóvárosban és Sóstón
Novák Rita
Több mint egymilliárd forintot költ idén a város
az ötös választókörzet, azaz Alsóváros, Sóstó és
Tóváros fejlesztésére. Elkészült a Madármentő
Központ Sóstón, ahol új szabadidőpark is
várja a látogatókat, és kisebb beruházások is
folyamatban vannak a városrészben.

Az egyik legnagyobb újdonság
a nemrégiben elkészült Sóstó
Vad- és Madármentő Központ,
ahol Alsóváros új közösségi tere
is létrejött. Folyamatban van a
természetvédelmi terület északi
részén a fitneszpark és a játszótér
építése is.
Mint a körzet önkormányzati képviselője, Mészáros Attila alpolgármester ismertette, a Horvát István
utcától teljes hosszában megújul
a Hosszúsétatér. Már zajlanak a
munkálatok: új szegélyek választják el a járdát az úttól, és kerékpáros közlekedésre is alkalmassá
válik az útszakasz. A beruházás

száztizennyolcmillió forintba
kerül.
A Homok soron nemrégiben
fejeződött be egy ehhez hasonló
munka: az útburkolat megújítása
mellett a teljes ivóvízrendszert
kicserélték állami forrásból.
A nagyobb munkálatok mellett
kisebb fejlesztések is történnek a
városrészben – mondta el lapunknak Mészáros Attila: elkészült a
Sárkeresztúri út végén az útpadka
korszerűsítése, és folyamatban van
a Juharfa utcai buszmegálló átépítése, az ehhez vezető járdaszakasz
kiépítése. A Jancsár közben, az
élelmiszerbolt mellett épül egy
szabványos gyalogos-átkelőhely, a
Széchenyi utca 51. melletti parkba
pedig – az ott élők kérésére – három új fitneszeszközt helyeztek ki.
Közbeszerzési eljárás alatt áll az
Akácfa utca és a Sárkeresztúri út
kereszteződésében egy gyalogos-
átkelőhely építése, ami az idei év
végéig várhatóan el is készül.

Fotó: Simon Erika

Székesfehérváron is aláírásgyűjtésbe
kezdett a Fidesz
Fiatalok és idősebbek egyaránt hosszú évek óta erősítik az önkéntesek csapatát

A Continus Nova Kft.

RAKTÁROS – BESZERZÉSI KOORDINÁTORT
keres azonnali belépéssel.

Főbb szakmai feladatok:
• Anyagbeszerzések megszervezése, ajánlatok versenyeztetése
• Beérkező anyagok mennyiségi, minőségi átvétele, bevételezése
• Raktári mozgások könyvelése, követése – Vonatkozó dokumentáció vezetése
• Minimum készletek figyelése
• Raktári rend biztosítása
• Anyagbeszerző napi munkájának irányítása, szervezése
Munkakörhöz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség
• Min. 3 év raktározásban eltöltött gyakorlat
• „B” kategóriás jogosítvány
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret (MS Office programok, elsősorban
Excel)
• Jó szervező- és problémamegoldó készség
• Megbízható, önálló munkavégzési képesség
Előny, de nem feltétel:
• Műszaki végzettség
• Targoncavezetői képesítés
Amit kínálunk:
• Egyműszakos munkarend
• Cafeteria
• Munkába járás támogatása
• Közösségi programok
• Hosszútávú, biztos munkalehetőség
• Családbarát munkahely
Önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a munkaugy@continusnova.hu
e-mail címre kérjük megküldeni 2021. szeptember 24-ig.
Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja
alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

FÓKUSZBAN

Több mint ezer kisdiák lépte át
először az iskola kapuját

A központi írásbeli felvételit január
22-én tartják az érintett középiskolák, az általános iskolai beiratkozás
pedig április 21-én és 22-én lesz.

Bácskai Gergely
Szeptember elsején a város általános iskoláiban ezeregyszázötvenhét kisdiák kezdte
meg az első osztályt. Fehérvár polgármestere
a tanévnyitón kiemelte: mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a tanév nyugodtan és a
fiatalok épülésére szolgáljon minden fehérvári
köznevelési intézményben.

Százéves a Rákóczi
A Rákóczi iskola a századik
születésnapját ünnepelte, ami
egy ezeréves város történetében
is komoly idő. A jeles évforduló
alkalmából Cser-Palkovics András polgármester emléklapot
adott át Kövecses Csillának, a
Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola igazgatójának. A koronavírus-járvány
miatt több városi elismerés
átadása maradt el az elmúlt időszakban, így rendhagyó módon
a városi tanévnyitón adták át
a Székesfehérvár Oktatásáért
díjat Lángfalvy Péternének,
Magyarné Pál Laurának és
Nagy Rezsőnek. A Székes
fehérvár Ifjúságáért díjat is a
tanévnyitón adták át BalcsikTamás Zsoltnak, az Egészség
dokk szakmai vezetőjének.

Fontos az egészségvédelem!
Fotó: Kiss László

A fennállásának századik évfordulóját ünneplő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola adott otthont a városi
tanévnyitó ünnepségnek. Ahogy a
polgármester fogalmazott, az elmúlt
másfél év rádöbbentett bennünket
arra, hogy mennyire fontos az év
nyitón találkozni egymással, beszélgetni és jelenléti oktatással indítani
a tanévet. Cser-Palkovics András
hozzátette, hogy sok ezer diák kezdte
el az új tanévet szeptember elsején a
város iskoláiban: „Azt látom édesapa
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„Az asztalon új ceruza/meghegyezve szépen/lássuk vajon hogyan ír,/hogyan áll a kézben?”

ként is, hogy egy kicsit siratjuk a nyarat
és az ezzel járó szabadságot, ugyanakkor
örülünk a találkozásoknak, örülünk a
barátoknak. Bízom benne, hogy a most
induló tanév sokkal több találkozásra ad
lehetőséget, mint az előző kettő!”
A polgármester arról is beszélt,
hogy a tudás, az érzelmek, a barátságok, a szerelmek is legyenek ott
a tanévben, és azok a dolgok, amik
elvezetnek bennünket ahhoz, hogy
a fiatalok megtalálják majd azt a
hivatást, amiben boldog felnőttkoruk lesz. Megköszönte a pedagógusok elmúlt másfél éves munkáját,
mely nem volt könnyű, hiszen olyan
dolgokat kellett megtenni, amire
nem volt felkészülve senki. Mégis
sikerült a körülményekhez képest
a lehető legjobban megoldani a
helyzetet. A szülőknek sem volt
egyszerű az elmúlt időszak, de sokat
tanultunk belőle! Mindent meg kell
tenni tehát annak érdekében, hogy
ez a tanév nyugodtan és a fiatalok
épülésére szolgáljon a fehérvári
köznevelési intézményekben – tette
hozzá Cser-Palkovics András.

Biztonságos tanévkezdés
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az idei tanévben is kiemelt
figyelmet fordít a gyermekek védel-

mére és balesetmentes közlekedésére. A tanévkezdés időszaka fokozott
veszélyeket rejt a közutakon, különösen a gyermekekre nézve. Jellemzően a reggeli iskolakezdés idején
és a délutáni időszakban az utak
zsúfolttá válnak, így az autósokat
érintő közlekedésbiztonsági kockázat is fokozódik. A megyei rendőr-
főkapitányság munkatársai azon
általános iskolák környékén, ahol ez
közlekedésbiztonsági szempontból
indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet
biztosítanak szeptemberben.

Iskolai szünetek, fontos
dátumok
Az iskolai év 2022. június 15-ig,
szerdáig tart. A diákoknak összesen
181 napig – a szakgimnáziumokban
179, a gimnáziumokban és szakiskolákban 180 napig – kell iskolába járniuk. A tanév első félévének január
21-én lesz vége, az iskolák pedig
január 28-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. Az őszi szünet előtti utolsó
tanítási nap október 22., a szünet
utáni első tanítási nap november 2.
A téli szünet december 21-től január
3-ig, a tavaszi április 13-tól 20-ig tart.
Az őszi érettségi szezon október 15én, a tavaszi május 2-án kezdődik.

Az alapvető egészségvédelmi
szabályok fokozott betartására kéri
az iskolákat a szakminisztérium.
Miután a sikeres védekezésnek és a
magas átoltottságnak köszönhetően már nincsenek érvényben szigorú korlátozások a mindennapokban
sem, így az óvodákban és iskolákban sem írnak elő kötelező korlátozó intézkedéseket. Ugyanakkor
továbbra is fontos, hogy a szülők
csak tünetmentes gyermeket vigyenek közösségbe, és az intézmények
is fokozott figyelmet fordítsanak az
alapvető egészségvédelmi szabályokra. Az idei tanévkezdés jóval
biztonságosabb, mint az egy évvel
ezelőtti, hiszen a pedagógusok döntő többsége már be van oltva, és a
tizenkét év feletti diákok közül is
csaknem százhetvenezren felvették
az oltást.

Az egyetemeken is
megkezdődött az oktatás
A székesfehérvári felsőoktatási
intézményekben is elindul a
munka: 382 hallgató számára
kezdődött el a tanév. A Budapesti Corvinus, a Kodolányi János,
valamint az Óbudai Egyetem vezetői köszöntötték az újdonsült
egyetemistákat, az új tanévet
kezdő diákokat. Az önkormányzat nem titkolt célja, hogy a
fiatalok a diploma megszerzését
követően is itt maradjanak,
munkát vállaljanak és családot
alapítsanak, vagyis hosszú távon
is megtalálják számításukat
Székesfehérváron.

Megújult a református óvoda
Vakler Lajos
A Magyar Református Egyház Országos Óvoda
programja keretében hatvanöt intézmény épült,
illetőleg újult meg a 2021/2022-es nevelési évre.
A program keretében Fehérváron megépült az új
Olajfa Református Óvoda is, amit múlt vasárnap hálaadó istentisztelet keretében ünnepélyesen adtak
át. A fejlesztésnek köszönhetően az intézmény száz
gyerek számára biztosít óvodai férőhelyet.

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke ünnepi
igehirdetésében kiemelte, hogy Isten
közelsége felülemelkedett lélekkel
ajándékozza meg az embert egyéni és
közösségi értelemben egyaránt.

„Nagyszerű esemény városunk életében,
hogy ezt az óvodát átadhatjuk, hiszen
a legjobb befektetés, ha gyermekeink
jövőjét alapozzuk meg.” – emelte ki
ünnepi köszöntőjében Vargha Tamás
országgyűlési képviselő.
„Az egyházak szemmel láthatóan jó
gazdái az intézményeknek, és mind az
oktatási-köznevelési, mind a szociális
területen nagy szükség van arra, hogy
a jó gazda gondosságával az épületben
folyó szakmai és lelki munkát is el tudják
végezni!” – fogalmazott Cser-Palkovics
András polgármester.
Az óvoda munkatársai és a szülők
nevében Mocsáriné Brunner Boglárka
óvodavezető mondott köszönetet.

Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?
SZÉKESFEHÉRVÁR
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA
A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:
– a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
– a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos balesetekről,
– a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.
Készült:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából
TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A SZIRÉNAJELEK
RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

A VESZÉLYEK!
A város és vonzáskörzete lakóinak olyan gazdálkodó szervek adnak munkát, melyek termékei a mindennapjaink elengedhetetlen szükségleteit elégítik ki. Ezen üzemek nem minden veszély nélküliek, a
jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek ritkán történnek, a városban működők esetében nem is fordult elő olyan, mely a lakosságot közvetlenül vagy közvetve érintette volna.
MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG
Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be hazánkban. A törvény
a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni védekezéshez kapcsolódó
állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.
A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő
veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek
bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi
polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.
FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a súlyos
balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.
Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít, amely meghatározza
a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal
összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.
Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi
törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére
feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről, a
védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat, alakossági tájékoztató eszközökből, a rádióból és televízióból kaphat.
További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL
A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI

A cég neve és címe:
FLAGA Hungária Kft.
8000. Székesfehérvár, Sóstói út 1719.
A telephely neve és címe: FLAGA
Hungária Kft.
Székesfehérvári Pébégáz
Töltőüzem
8000.Székesfehérvár, Sóstói út 17-19.
22/512-500
06/40/200-818
A külső tájékoztatásért felelős:
Ézsiás Bálint ügyvezető igazgató
23/535-511

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot, melyet szöveges tájékoztatás követ ugyan azon az eszközön.
Amikor a jelzést meghallja:
– munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
– ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)
Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!

MIT KELL TENNI,
HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?
A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK
A töltő üzem fő tevékenysége a cseppfolyósított propán-bután gáz vasúti terminálon történő fogadása, a gáz tárolása, zárt technológiai rendszerben megvalósuló palacktöltés, illetve közúti tankautók
töltése.
A cseppfolyósított szénhidrogéngázok fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok, ezért az üzem
fokozottan tűz- és robbanásveszélyes „A” besorolású.
A veszélyes anyag tárolása tartályparkban és 23 illetve 11,5 kg töltettömegű palackokban történik.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

Jelenlévő veszélyes anyagok
A veszélyes anyagok
Cseppfolyósított PB gáz
Cseppfolyósított Propán gáz
Cseppfolyósított Bután gáz

A veszélyes anyagok tulajdonságai
Rendkívül gyúlékony színtelen, szagtalan, semleges, vízben
oldhatatlangázok, melyeknek szabadba jutásakor gyorsan
hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik.

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA
A pébé gázzal kapcsolatos
súlyos balesetek emberre
és a környezetre gyakorolt
hatását a gázkiáramlás határozza meg. A kiszabadult
gáz a talajban akkumulálódni nem képes, így az élő
vizeket nem szennyezi, nem
mérgező. Az élővilágot, az
épített és természeti környezetet alapvetően nem
veszélyezteti. A veszélyeztető hatása, a fokozottan
tűz- és robbanásveszélyes
tulajdonságból következik,
ennek megfelelően a káros
hatások a tűz illetve robbanásból következnek.
A töltő üzemben feltételezett káresemények következményei során tüzek
hősu-gárzása okozta égési
sérülésekkel, és a robbanás
következtében fellépő lökéshullám romboló hatásaival
valamint mechanikai sérülésekkel kell számolni.
A veszélyes üzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelős személyek,
szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége:
A jelentős potenciális veszély ellenére a töltő üzem működése biztonságos. Ezt az állítást a számított
kockázati értékek mellett alátámasztja az a tény is, hogy az eddigi működés során a lakosságot érintő
baleset, veszélyhelyzet nem történt.
A védekezésben részt vevő erők és eszközök műszaki mentő csoportok jól felszerelt, védekezésre kiképzett szakemberekkel rendelkeznek, akik a riasztást követően a helyszínen aktívan be tudnak kapcsolódni a mentésbe. A keletkezett tüzek lokalizálását az üzemi HAVARIA csoport és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság igen magas szintű technikai eszközeivel és szakembereivel együttműködve látja el.
A sérültek ellátását az OMSZ személyi állománya, valamint a Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktató Kórház SMCS szervezeteivel együttműködve végzi. A súlyos sérülteket a mentőszolgálat a
Fejér Megyei Szent György Kórházba szállítja, ahol a további szakellátásukat felkészült orvosok és
szakszemélyzet biztosítja.
Az üzem nyilatkozata a súlyos balesetek megelőzésére:
A FLAGA Hungária Kft. biztonságpolitikájának alapelvei: vállalati irányelv, hogy szisztematikusan
működtetett biztonságtechnikai irányítási rendszerrel a súlyos balesetek kockázata folyamatosan
csökkenthető, minimalizálható. Biztonsági irányítási rendszer a vállalati és az üzemi működés szerves részét képezi. A biztonsági irányítási rendszer tartalmazza a súlyos balesetek megelőzésével és
elhárításával kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges szervezet felépítését a felelős vezetők
feladatait és hatásköreit, az ellenőrzések és felülvizsgálatok rendjét, és ezen munkákhoz szükséges
erőforrások megjelölését.
A fentiekben megfogalmazott célt egyfelől a méretezett nyomástartó rendszerek, telepített és mobil
gázérzékelő műszerek, automatikus és kézi működésű szakaszoló szerelvények, másfelől a gyújtóforrások teljes körére kiterjedő tilalmak biztosítják. Ezeket a védelmi intézkedéseket azért lehet
elegendőnek tekinteni, mert a tűz kialakulásához szükséges három feltétel közül kettő tartósan hiányozni fog. Azokra az esetekre, amelyek során a védelmi rendszerek megléte ellenére súlyos baleseti
veszélyhelyzet alakul ki az üzemben, a káros hatások csökkentése érdekében a vállalat belső védelmi
tervet dolgozott ki, mely része a biztonsági jelentésnek.

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI
A cég neve és címe:
Móraagró Kft.
Székhelye: Komlóska, Rákóczi út 121.
Telephelye: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 112.
A külső tájékoztatásért felelős: Knipf
Róbert Ügyvezető (06-62-580-316)
Telepvezető, veszélyes ipari védelmi ügyintéző: Bakonyi Frigyes, 06-30-339-5947
Tűzvédelmi szakértő, ADR biztonsági tanácsadó: Kontler Dániel, 06-30-500-5027

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK
A cég profilja növényvédő szer, vetőmag, műtrágya forgalmazása. A Móraagro Kft. Székesfehérváron
található raktárainak rendeltetése alapvetően vegyi- és agrokémiai anyagok tárolására, ki-, és beszállítására korlátozódik. A veszélyes anyag raktárakban különféle növényvédő szerek raktározását
végzik. A tárolt veszélyes anyagok mennyiségei időszakonként meghaladhatják a 219/2011. (X. 2.)
Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott alsó küszöb mennyiségeket, valamint egyes
időszakokban átlépik a felső küszöb értékét is. A veszélyes anyag raktárakban a veszélyes anyagok
zárt csomagolású tárolása zajlik. A be-, és kiszállításuk, tárolásuk a beszállításkori, zárt, megbontatlan (a növényvédő szerek csomagolására vonatkozó előírásoknak megfelelően) gyártói csomagolásban történik. A tárolás során – a tárolást, raktározást, anyagmozgatást kivéve – semmiféle egyéb
műveletet nem végeznek. A növényvédőszerek tárolása csak az átvételtől a kiadásig történik, mely
jellemzően sze-zonális, technológiához kötött és időjárásfüggő. A növényvédelmi főszezon februártól
május végéig tart, az év további részében kb. a forgalom a szezonális egyharmadára csökken.

A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK

Jelenlévő veszélyes anyagok
A veszélyes anyagok
Lakkbenzin, xilol, valamint a
növényvédőszerekből tűz esetén
felszabaduló hidrogén-klorid,
nitrogén-dioxid és a kén-dioxid.

A veszélyes anyagok tulajdonságai
A raktár tüzek esetében az eddig megjelent információk
nem adnak kellő támogatást a keletkező mérgező füstfelhő
hatásának előrejelzésére. Nagyon kevés információ van a
különböző, többféle mérgező anyagot tartalmazó füstfelhő
hatásáról az egészségre. Nincs érvényes, elfogadott módszer
az anyagok hatásának additív, antagonisztikus vagy szinergikus hatásának igazolására.

A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA
A veszélyes üzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelős személyek,
szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége:
A jelentős potenciális veszély ellenére az üzem működése biztonságos. Ezt az állítást a számított kockázati értékek mellett alátámasztja az a tény is, hogy az eddigi működés során a
lakosságot érintő baleset, veszélyhelyzet nem történt.
A védekezésben részt vevő erők és eszközök műszaki mentő csoportok jól felszerelt, védekezésre kiképzett szakemberekkel rendelkeznek, akik a riasztást követően a helyszínen aktívan
be tudnak kapcsolódni a mentésbe. Az oltáshoz rendelkezésre áll egy 150 m3-es tűzivíztározó, két vízkivételi hellyel, valamint 3 db tűzcsap, melyek (az AREX Kft. által biztosított)
szomszédos telephelyen találhatóak.
A sérültek ellátását az OMSZ személyi állománya, valamint a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház SMCS szervezeteivel együttműködve végzi. A súlyos sérülteket a
mentőszolgálat a Fejér Megyei Szent György Kórházba szállítja, ahol a további szakellátásukat felkészült orvosok és szakszemélyzet biztosítja.
Az üzem nyilatkozata a súlyos balesetek megelőzésére:
A Móraagro Kft. biztonságpolitikájának alapelvei: A Móraagro Kft vezetősége elkötelezett
híve annak, hogy a megfelelő vezetés, emberek és rendszerek alkalmazásával tudatos, fegyelmezett munkamorál kialakításával minden sérülés és baleset elkerülhető legyen. Alapvető
szempont a megelőzés minden lehetséges eszközzel. Ennek érdekében:
• elsődleges cél a súlyos balesetek megelőzése;
• alapvető fontosságú szempontként kezeli a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos kérdéseket;
• minden olyan gyakorlat bevezetését támogatja, amely elősegíti a kockázati szint csökkentését;
• betartja és betartatja a jogszabályokban előírtakat, és a vállalt önkéntes normákat;
• az oktatások színvonalának emelésével biztosítja, hogy a munkatársak ne rutinból végezzék
munkájukat, ismerjék és vállalják a biztonság növelésével kapcsolatos kötelezettségeket; a
munkatársak a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel érdemben foglalkozzanak, figyeljenek
oda a felmerülő biztonsággal kapcsolatos problémákra;
• a bekövetkezett baleseteket és a „majdnem” baleseteket kivizsgálja, feltárja ezek okait,
ezekről jelentést készít.
Azokra az esetekre, amelyek során a védelmi rendszerek megléte ellenére súlyos baleseti
veszélyhelyzet alakul ki az üzemben, a káros hatások csökkentése érdekében a vállalat belső
védelmi tervet dolgozott ki, mely része a biztonsági jelentésnek.

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL
A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
A Polgármester a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve az
üzem(ek) biztonsági jelentése felhasználásával, Külső Védelmi Tervet dolgozott ki. A
terv célja Székesfehérvár Megyei Jogú Város veszélyeztetéssel érintett lakosságának és
környezetének a veszélyeztető üzemben esetlegesen bekeletkező súlyos balesetek hatásai
elleni védelméhez szükséges intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása.
A külső védelmi terv „a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben, valamint „a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján készült. A külső védelmi terv a település lakosságának mentése, az
anyagi javakban, a környezetben bekövetkező károk enyhítése érdekében végrehajtandó
rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra
vonatkozó intézkedéseket tartalmazza. A felső küszöb értékű üzemekben a technológiai
rendszerből vagy földfelszíni tárolókból, vezetékekből juthat ki veszélyes anyag, melynek
következtében súlyos balesetek is kialakulhatnak. Ennek hatásaként elsősorban tűz- és
nyílt téri robbanás, mérgezés következhet be.
A kialakult helyzet irányítását az I. (veszélyhelyzet) és a II. (súlyos veszélyhelyzet) fokozatban az üzemek helyi szakemberei- belső védelmi tervük alapján, míg a III. (katasztrófahelyzet) fokozatban a külső védelmi terv szerint a helyi védelmi bizottság elnökének
irányításával, a társ- és közreműködő szervezeti egységek végzik. A veszélyhelyzet elhárítását az üzemek a hivatásos tűzoltósággal együttműködve hajtják végre. A térségben a
veszélyességi övezetet le kell zárni, minden szikraképződéssel járó gyújtóforrást meg kell
szüntetni. Az esetleges balesetek sérültjeit a Fejér Megyei Szent György Kórházban, illetve
a Fejér megye területén működő egészségügyi intézményekben látják el.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Székesfehérvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
OMSZ Fejér Megyei Szervezete

22/512-150
22/541-638
22/537-200
22/513-235
22/511-720
22/311-324
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A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI
Székesfehérvár veszélyeztetett területéről kitelepítést nem tervezünk, de számolnunk
kell ennek lehetőségével. A kimenekítés elrendelésére a III. (katasztrófahelyzet) fokozat
esetén, mint megelőző intézkedésre sor kerülhet, ha erre elegendő idő áll rendelkezésre.
A lakosság védelmének módszere az elzárkóztatás. Az elzárkózta-tással kapcsolatos információk a lakossághoz történő eljuttatása a riasztó-tájékoztató eszközökön keresztül,
illetve a helyi média útján történik.
A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás menete:
– A riasztás vétele az üzemtől - távbeszélő készülék – Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
– Riasztási fokozatok meghatározása, katasztrófa riadójel kiadása a H-R riasztórendszer használatával
– Helyi média útján szöveges tájékoztatás kiegészítése, magatartási szabályok meghatározása.
Vörösmarty Rádió (Fehérvár Médiacentrum Kft., Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A)
Rádió 1 Fehérvár – Székesfehérvár, Rákóczi utca 1.
A riasztást követő magatartási szabályok:
Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne képezzen forgalmi akadályt!
A szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
A lakásokat áramtalanítsák!
Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok
ellen!
Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
Készüljenek fel lakásaik elhagyására!
A munkahelyen dolgozók, illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai szerint tevékenykedjenek!
Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hogy szomszédaik és a közelükben tartózkodók
a közleményeket, felhívásokat meghallották-e!
Az elzárkóztatás
– Elzárkóztatás végrehajtására kijelölt területek meghatározása,
– Szabad területen tartózkodók elzárkóztatási lehetőségeinek megállapítása: a legközelebbi épületbe vonulás,
– Elzárkózott lakosság esetleges kimenekítése és elsősegélynyújtásának megtervezése a
veszélyeztető hatás megszűnése után a további veszélyeztetettség megszűnéséig.
A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés:
A FLAGA HUNGÁRIA Kft. által érintett 1019 méter sugarú körben található:
5 lakóház a népesség-nyilvántartás adatai szerint 565 lakossal.

Helyreállítás: a baleset során keletkezett épületkárok bejelentése, nyilvántartásba vétele
minden esetben a Polgármesteri Hivatalban történik.
A település súlyos balesetek elleni védekezését biztosító szervek, szervezetek:
A lakosság védelme érdekében hozott intézkedésekért a polgármester a felelős. A polgármester irányítja a polgári védelmi feladatok irányítását. A védekezés irányítására irányító
törzset hoz létre.
A védekezésben résztvevő szervezetek:

9 ipari létesítmény műszakonként egyidejűleg 4774 dolgozóval.
Gyülekezőhelyek:
– Vásárhelyi út – 11-es helyi járat autóbusz megállóhelye
– saját járművel a veszélyeztetett területet elhagyók – hatásterületen kívüli – jelentkezési
helye: ALBA REGIA Sportcentrum, Székesfehérvár, Gáz u. 17.
– kimenekített, kitelepített lakosság gyülekezési helye - ALBA REGIA Sportcentrum Szé-kesfehérvár, Gáz u. 17.
A terület elhagyására kijelölt útvonalak:
– Vásárhelyi úti ltp. – Vásárhelyi út, Balatoni út, Horvát István út, Lövölde út, Gáz utca
– Sóstó ipari park érintett gazdálkodó szervezetei – Sóstói út, Holland fasor, Sárkeresztúri út,
Szárcsa utca, Horvát István u. Lövölde út, Gáz utca.
A Móraagro Kft. által veszélyeztetett területen:
Az érintett 460 méter sugarú körben található:
8 ipari létesítmény műszakonként egyidejűleg kb. 5500 dolgozóval.
A kimenekítésre igénybe vehető útvonalak:
– Seregélyesi út (mindkét irányban), Repkény utca, Kálmos utca
Kimenekített lakosság elhelyezésére szolgáló létesítmények:
– Alba Regia Sportcsarnok, Székesfehérvár, Gáz u. 17.

Székesfehérvár Járási Hivatal
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Székesfehérvári Rendőrkapitányság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Székesfehérvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
OMSZ Fejér Megyei Szervezete
Közútkezelő Kht.
E-on áramszolgáltató (hibabejelentés: 40/330-330)
E-on gázszolgáltató (hibabejelentés: 40/40-40-40)
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG
TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK
BM OKF elektronikus tájékoztató rendszere:

www.katasztrofavedelem.hu

Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

Tel.: 22/ 312-054
Fax.: 22/348-118
Honlap: www.mbf.hu/seveso2.html

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK
KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ:
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A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSMmodullal ellátott beléptetőrendszer működik.

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.

Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

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

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

• 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 Fehérvár Televízió műsora szeptember 4-től 10-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió
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Diagnózis
Illényi Katica és a Budapesti
vonósok 1-2. rész
VII. Csíki Versünnep
Verstábor 2014
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 05. VASÁRNAP
00:00
08:00
08:10
09:40
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
20:45
22:15
22:35

Képes hírek
Snooker magazin
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Városrészek titkai
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Kovács Szilvia vendége
Tóth Marianna
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Savaria 2021: Irodalom –
Traumáinkon innen és túl
Molnár Dániel: Elszakadni
a földtől 1-2. rész
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 06. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55
08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:25
22:45

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Kovács Szilvia
vendége Tóth Marianna
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Közéleti és Kulturális
Szalon
Fizikai kísérletek –
Elektrosztatika
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Máté Bence természetfotós
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Csupa romantika – Bogányi
Gergely a színházban
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 07. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
22:00
22:30
22:55
23:15

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Máté Bence természetfotós
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kávéházi szegleten
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Buzás Gábor
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
XVII. Aranybulla
Művészeti Fesztivál
Hőlégballon-karnevál
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 08. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:40
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:45
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
18:40
18:50
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
21:30
22:00
22:20

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Buzás Gábor
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Haáz Sándor-portré
Híradó
Családőrzők
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Extra – Vakler Lajos
vendége Nagy Judit
Savaria 2021
– Film és fotóművészet:
Végtelenben kettő
Snooker magazin
Savaria 2021 – Film
és fotóművészet: Ábra
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin
– ismétlés
Nyugdíjas Ki Mit Tud?
– I. rész
Zorán
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 09. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:05

08:35
09:25
11:00
11:30
11:45
13:00
13:15
15:35
16:10
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30
21:20
21:55
22:15

Képes hírek
Híradó
Családőrzők
Snooker magazin
Fehérvári beszélgetések
Extra – Vakler Lajos
vendége Nagy Judit
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők – ismétlés
Snooker magazin
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Szeretni kell! – Makk Károly
Savaria 2021
– Az újpesti Villon
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Bajnokok városa
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Vértes vitéz – Vizi László
Tamás előadása
A rock bűvöletében
– Color-koncert
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 10. PÉNTEK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Köztér
07:50 Bajnokok városa
08:20 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 Bajnokok városa
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Kolbásztöltő fesztivál 2017
15:55 Fa Nándor – Kikötés
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Szécsi Pál-emlékest
Gergely Róberttel
21:25 Euróinfó VI. – Olimpia,
Paralimpia
21:50 Híradó – ismétlés
22:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 6. 17:55 Fehérvári beszélgetések – Máté Bence természetfotós
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Ünnepi Könyvhét

Egyhetes programsorozattal várja
az érdeklődőket a Vörösmarty
Mihály Könyvtár. Szeptember
harmadika és tizedike között lesznek könyvbemutatók, író-olvasó
találkozók, koncert és kiállítás is.
A 92. Ünnepi Könyvhét zárásaként Az őrült naplója című
monodrámát láthatják Ács Tamás
színész előadásában.

Mangalicafesztivál
Immár kilencedik alkalommal
rendezik meg Székesfehérvár
belvárosában a Mangalicafesztivált. Az ingyenes rendezvényre
az ország minden pontjáról
érkeznek őstermelők és tenyésztők, emellett pedig mangalicából készült különlegességeket
kóstolhatnak és vásárolhatnak

2021. szeptember 2. – 8.

PROGRAMAJÁNLÓ
a látogatók. A téren helyet kap
majd élőállat-kiállítás is. A
gasztronómiai fesztivált gyerekprogramok és zenés koncertek is
színesítik szeptember harmadika
és ötödike között.

XIV. Nemzetközi
Vadgasztronómiai Fesztivál
Idén is lesz Nemzetközi
Vadgasztronómiai Fesztivál, ez
alkalommal a Pákozdi Pagonyban. A látogatókat számos érdekes program várja majd, ugyanis
solymászbemutatót, agárfuttatást
és madárgyűrűzést is láthatnak.
A résztvevők összemérhetik
főzőtudásukat, melynek végén
kiderül, ki lesz az erdei étkek
mestere. Az egész napos programot zenei koncertek és gyermekprogramok kísérik majd szeptember negyedikén.

2021.09.02.

Nyárzáró kávéházi est
Nyárbúcsúztató zenés programra
várja a dallamok szerelmeseit
a Köfém Művelődési Ház szeptember harmadikán, pénteken.
A 17 órakor kezdődő esten fellép
Kovács Ferenc, aki énekkel és
gitárral szórakoztatja majd a közönséget. Őt kíséri Klein Katalin
mandalán és Málit Ferenc gitáron.

Magyar Nemzeti Cirkusz
Ismét Székesfehérvárra érkezett
a Magyar Nemzeti Cirkusz. A
The show must go on című vadonatúj műsort a Vásártéren tekinthetik meg a cirkuszkedvelők
szeptember elsejétől ötödikéig.
A több mint kétórás műsorban
láthatók zsiráfok, zebrák, tevék.
Lesz balett vágtázó lovak hátán,
nyílpuska-produkció, lovas akro-

baták és Crazy Wilson a legendás
halálkeréken.

Búcsúzik a Liget!
A Liget Fesztivál és a nyár zárásaként könnyűzenei koncertek
várnak minden zenekedvelőt
a Fezen területén. Pénteken a
Tankcsapda csábít mindenkit a
ligetbe egy fergeteges rockbulira,
szombaton aztán lágyabb dallamokat hallgathatnak az érdeklődők az Azariah és a Follow the
Flow előadásában.

Edda Művek
A magyar rockzene kedvelői
vasárnap, szeptember ötödikén
sem maradnak program nélkül,
ugyanis az 1974-ben alakult Edda
Művek ad koncertet Tácon, a
Gorsium Régészeti Parkban.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Néhány üzleti megbeszélés vár önre. Szerencsére
jó stílusban kommunikál, így könnyen megnyeri
magának az üzleti partnereit. Hét közepén lebete
gedhet, de hétvégére már újult erővel tér vissza az
életkedve.

Ha van partnere, akkor most nagyon sok időt töltenek együtt,
és kiváló a hangulat. A munkában nagy szerencse éri, sokat kell
ugyan dolgozni, de a kedvező lehetőségek sem maradnak el.
Elképzelhető, hogy belevág a régóta tervezett lakásfelújításba,
vagy átrendezi a szobákat, vesz néhány új bútordarabot.

Teljesen meggondolatlanul szórja a pénzt, szerencsére
néhány nap múlva lesz alkalma egy nagyobb nyereség
megszerzésére. Ha úgy érzi, hogy alulfizetik, a legjobb, ha
pedzegetni kezdi a főnökének, hogy többet szeretne.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A hét legfontosabb témája a párkapcsolat. Egyedül
állóként megismerkedik valakivel, aki halk szavú,
csendes és rendkívül intelligens. A munkába is beleveti
magát, mindent megtesz azért, hogy sikeres legyen.

Annyi energiája van, hogy most semmi sem tűnik lehetet
lennek! Fordítsa ezt a hatalmas erőt a maga hasznára! Egy
régi barát ismét feltűnhet az életében, vagy békét köthet
valakivel a közvetlen környezetében.

Szűz 8. 23. – 9. 22.
A párkapcsolatában némi csalódás, súrlódás várható.
Elképzelhető, hogy gond van az egészségével, és pont arra
nem számíthat, akiben nagyon bízott. A pénzügyei ennek
ellenére jól alakulnak, amit talán a kollégáinak köszönhet,
akik teljesítenek ön helyett is.

Közéleti hetilap

KULTÚRA

Újra szól a Hangvilla!
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L. Takács Krisztina

Egy éve indult útjára a Hangvilla,
az iskola vezetői pedig úgy látják,
van igény a folytatásra, így hamarosan újraindulhat a magazinműsor.
„Minél szélesebb körben szeretnénk
megismertetni az iskolánkat, de
azoknak a gyerekeknek is szeretnénk
inspirációt adni, akik szeretik a zenét,
a táncot. Igenis van ezeknek a mű
fajoknak Magyarországon kultúrája,
így ha ezt a szakmát választják, nem
kell kétségek között lenniük, mert
lehet benne jövőt találni!” – mondta
el lapunknak Handl Szabolcs. A
Gorsium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum igazgatója
szerint mindenki abban lehet
sikeres, amit igazán szeret csinálni, és intézményük ebben nyújt
segítséget.
A Hangvilla című magazin házigazdája Bokányi Zsolt, aki maga is
zenész, énekes, így nem volt kérdés, megtalálják-e a közös hangot
a Gorsium iskola alkotócsapatával,
hiszen ez a műsor is az ismeret
terjesztés, az oktatás egyik felülete:
minden műsorszám tematikusan
épül fel, különböző zenei stílusokat
mutatnak be szóban és gyakorlatban is. A zenét a tanárokból álló

Fotó: Simon Erika

A Gorsium művészeti iskola és a Fehérvár Médiacentrum évek óta együttműködik. Ennek a
közös, kreatív munkának egyik leglátványosabb
eredménye a Hangvilla című zenei szórakoztató
és ismeretterjesztő magazinműsor. Jó hír, hogy
a sorozat szeptembertől folytatódik a Fehérvár
Televízióban!

Érdemes figyelemmel kísérni a Fehérvár Televízióban a Hangvilla szeptemberben induló új évadát, hiszen nemcsak a zenéről tudhatunk meg
belőle többet, de a Gorsium művészeti iskola életéről, diákjairól és tanárairól is

zenekar szolgáltatja, és az iskola
növendékei lépnek fel énekkel,
tánccal, sőt helyet kap a képző
művészet is.
„A Hangvilla nagymértékben szól az
iskolánkról is, hiszen annak életét
próbáljuk a zene és a szereplők segít
ségével megmutatni.” – magyarázta a
Gorsium zenei tanszékének vezetője. Esze Tamás hozzátette: amellett, hogy zenei műsorról van szó,
igyekeznek szélesíteni a kört, és
más művészeti ágakat is bevonni a
produkcióba. – „Előfordult már, hogy
élőben rajzolt az egyik tehetséges nö
vendékünk. Fontosnak tartjuk ugyanis,
hogy amellett, hogy segítjük, képezzük

a nálunk tanuló művészpalántákat,
megtanítsuk nekik bemutatni alkotá
sukat, vállalni tehetségüket, műveiket,
ezen keresztül pedig önmagukat.”
A tanári kar szerint a következő
évben is érdemes folytatni a közös
munkát, hiszen a tévéműsor által
saját bőrükön érzékelik a diákok,
milyen munkával, odaadással jár az
értékteremtés.
Az iskola művészoktatói diplomás
művészek, ők zenélnek a Hangvillában is, így testközelből tudják megmutatni a gyerekeknek, hogy milyen
értéket képvisel Magyarországon a
zene. A Gorsiumban tanít például
Tombor Tímea táncpedagógus,
Bakonyi István irodalomtörténész,
Kiss László fotóművész, Orsovai
Renáta, A dal 2020 győztese, de
Andor András grafikusművész is.
Handl Szabolcs igazgató szerint
a művészeti szakma már régen
nem álomkép, hanem megélhetést
ad azoknak, akik tehetségesek és
elszántak a fejlődésre, a kapcsolatépítésre. Erre az alaptézisre építkezik az iskolai oktatás is, ahol nagy
hangsúlyt fektetnek a gyakorlati
művészképzésre. Míg a hét egyik
fele az alaptantárgyak közismereti
órákon való tanulásával, a másik
fele a művészeti tárgyak elsajátításával telik. „Bennünket leginkább
az utóbbi miatt választanak a diákok.
Ezek az órák sokkal szabadabbak: lehe
tőségük van a gyerekeknek kiteljesedni,
kreativitásukat, tudásukat fejleszteni.
Nyilvánvaló, hogy a diák jobb kedvvel

megy be egy szakmai napra, mint egy
közismeretire, ezért próbáljuk kiter
jeszteni a művészeti oktatás partneri,
műhelymunka jellegű oktatási stílusát
a közismereti tantárgyakra is. Bízunk
benne, hogy ez a törekvésünk már a
most következő tanévben is megmutat
kozik!” – árulta el Handl Szabolcs.
Kikből lesznek gorsiumosok? – merül fel a kérdés, hiszen ebben az iskolában ugyanolyan hangsúlyt kap
a közismereti oktatás, és ugyanúgy
készülnek innen is a diákok akár
a közgázra, akár a jogra, akár a
műszaki egyetemre vagy bármelyik
másik egyetemi képzésre. „Van egy
alapfokú művészetoktatási intézmé
nyünk, ahol hatéves kortól tanítjuk a
gyerekeket, itt már megfertőződnek a
különböző művészeti ágakkal. A zené
re, a táncra, de a grafikára is igaz, hogy
nagyon nehéz megmutatni a gyerekek
nek, mit fognak csinálni tíz év múlva.
Mi arra próbálunk nagy hangsúlyt fek
tetni, hogy a diákok már az elején lás
sák, hogy ez a körülbelül tízéves közös
munkafolyamat, a befektetett energia
milyen sikereket, milyen eredményeket
hoz. Azt hiszem, ez elég jól működik,
hiszen idén majdnem megduplázódott
a jelentkezők létszáma. Arra vállalkoz
tunk, hogy minden diákunkat gyönyö
rűen megtanítjuk zenélni, táncolni, sőt
a filozófiánknak része, hogy még az is
jól fogja magát nálunk érezni, aki nem
ezzel akar foglalkozni a jövőben: lehet
belőle bármi, hiszen felkészítjük az
egyetemi továbbtanulásra is.” – mondta Handl Szabolcs.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez a hét kiemelkedő fontosságú lesz az életében, vidám
napokra fog visszaemlékezni. Most megvillanthatja
udvarias, diplomatikus modorát. Különös gondot fordít
a megjelenésére, ez hatással van az ellenkező nemre.

Hivatásában sikerre számíthat, de még több szakmai
féltékenységre, pletykára, aknamunkára. Ám ön olyan
szerencsés természettel van megáldva, hogy nem veszi fel a
sértéseket. A párkapcsolatában, ha voltak is kérdések, azok
végére pont kerül.

Pénzügyi téren számíthat arra, hogy becsapja valaki.
Nem túl anyagias természete miatt viszont nem sokat
rágja magát ezen, és mintha mi sem történt volna, úgy
használja ki ezt a hetet: kalandokban, pihenésben bőven
lesz része.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A karrierjében nagyon sikeres periódus veszi kezdetét. Sok az
energiája, és ki is tudja használni a szerencsés helyzeteket. A
párkapcsolata kiegyensúlyozott. Nagy a szerelem önök közt,
amit a kisebb csatározások legfeljebb megfűszerezhetnek.

A párkapcsolata változóban van, új szintre léphetnek az
intimitásban, az őszinteségben, vagy átbeszélhetik, ami
eddig gondot, nehézséget okozott. A sok erőfeszítés,
amit mostanság fektetett a munkájába, végre megtérül!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Titkos szerelem vár önre. Az új kapcsolat tartós is lehet,
de nincs még itt az ideje, hogy a nyilvánosság előtt is
felvállalják egymást. Ennek oka az ön bizalmatlan
sága: többször is csalódott már, nem könnyen szavaz
bizalmat.
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Nagy Judit Pro Civitate díjat kapott

Vakler Lajos

A Gazdasági Egyetem tanára, a Sza
bad Színház alapítója, rendezője, dra
maturgja, feleség, édesanya, nagyma
ma, továbbá Székesfehérvár kulturális
életének meghatározó személyisége
vagy. Azt láttuk az ünnepségen, hogy
meghatódtál. Tudjuk, hogy a Szabad
Színház számtalan elismerésben ré
szesült, de azért az mégis más, ha egy
ilyen időszakban kiemelten gondolnak
valakire. Ebben a meghatottságban
vajon benne voltak a Szabad Szín
házban eltöltött évtizedek, mindaz,
amit az elmúlt időszakban tettetek,
átéltetek?
Nagyon örültem a díjnak, egyrészt
mert a színháznál jóval szélesebb
a társulat tevékenysége, másrészt
az egyesületünk idén harmincéves.
Az alapítók közül már nincs köztünk Tóth László, aki most biztos
nagyon boldog lenne, hiszen az ala-

Fotó: Simon Erika

Szent István napján tartotta Székesfehérvár
önkormányzata ünnepi közgyűlését, melyen
átadták az önkormányzati díjakat és kitüntető
címeket. Az ünnepségen a város kulturális
életében végzett több évtizedes kiemelkedő
munkája elismeréseként Pro Civitate díjat
vehetett át Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője, a színházat működtető Szín-tér
Egyesület elnöke.

Nagy Judit átveszi a Pro Civitate díjat Cser-Palkovics András polgármestertől

pítóknak annak idején pont ilyesmi
volt a célja. Tóth László egy elkötelezett közösségfejlesztő személyiség volt. Mindez eszembe jutott
a díj átvételekor: hogy örülnének
azok az emberek akik ezt már nem
élhették meg! A társaim voltak,
hiszen ők is ugyanezen alapelvek
mentén tették a dolgukat.

Máté Bence és a természet csodái

A koronavírus-járvány után kinyílt a
világ. Mire készültök?
Irodalmi esteket rendezünk az
Igézőben, ezek szeptemberben is
folytatódnak. Egy Tasnádi-darabot
is próbálunk, ami az utolsó előadás
volt, amit bemutattunk a járvány
előtt. Nagy erőkkel kezdtünk el
dolgozni azokon az előadásokon,

amiket színpadra szeretnénk állítani. Színre kerül a Mesteremberek
és a Médiahatás című darab is,
illetve intenzíven próbáljuk azt az
iskolaszínházi előadást, amit szintén
Tasnádi István jegyez. A hullám a
címe, a tartalmát tekintve ez egy demokráciajáték, amit iskolákban és
kollégiumokban szeretnénk előadni.

Öreghegyen is elbúcsúztatták a nyarat
Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Idestova húsz esztendeje, hogy az Öreghegyi
Közösségi Ház egykori legendás igazgatója, Tóth
István ötlete nyomán megszületett az Arany
bulla Művészeti Napok rendezvénysorozata.

Pénteken este megtelt a Városház tér a fotóművészet barátaival: Cser-Palkovics András
köszöntőjével megnyílt Máté Bence, a világhírű természetfotós szabadtéri tárlata. A kiváló
fotóművész az elmúlt két évtizedben több mint hétszáz díjat érdemelt ki, köztük az Árnyjáték
című képéért a természetfotózás Oscar-díjának tartott Az év természetfotósa címet, de a World
Press Photo első díját is elnyerte.
V. L.

Az idei kulturális találkozót a
székesfehérvári nyári programok
zárásaként augusztus 29-én és 30án rendezték meg a Fanta-villában.
A Malek Andi Soulistic a neves
énekesnő és Jáger Bandi zongorista-
zeneszerző együttműködéséből jött
létre 2016-ban. A Soulistic név a
lélek és a zene közötti kapcsolódási
pontokat tárja elénk. A fantasztikus zenészekből álló zenekar
közös dinamikája okán különleges, spirituális zenei élménnyel

ajándékozta meg a zenebarátokat.
Hétfőn, a közösségi ház hagyományos nyárbúcsúztató, őszköszöntő
rendezvényének második napján
Lehrner Zsolt, a város kultúráért
felelős alpolgármestere is köszöntötte a rendezvény vendégeit, majd
Nyeste Laura, a fiatal divattervező-
nemzedék tehetséges alkotója
kollekcióját tekinthették meg a 21.
századi dizájn barátai.
Az est második felében a professzionális zenészek alkotta Lounge Fm
mutatkozott be. A részben fehérvári fiatalok alkotta zenekar innovatív, sokszínű profilja a dzsessz és a
pop igényes összefűzése. Az esten
nem volt hiány népszerű feldolgozásokból, remek szórakozást nyújtva a szépszámú közönségnek.

Vakler Lajos
A Vörösmarty Társaság tagjai Öreghegyen,
bensőséges hangulatú esten tettek hitet
magyarságuk mellett, mondtak imát Magyarországért a máriavölgyi Mária-szobornál. Bobory
Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke verssel,
Fülöpné Bajári Cecília és Cserta Gábor pedig
dallal köszöntötte a találkozó résztvevőit.

Az est méltóságot és felelősséget
sugallt, rávilágított arra, hogy manapság kivételesen fontos, hogy a
közösségek megerősítsék elkötelezettségüket a haza iránt. Fontos,

hogy ne felejtsük: a minden
napokban is szükségünk van hit
béli megerősítésre, hogy segíthessük egymást és a rászorulókat.
„Versmondóként tanultam meg azt,
hogy ahhoz, hogy érjünk valamit eb
ben a világban, szükséges, hogy megte
gyük, amit tennünk lehet, tennünk kell
és tennünk illik. Most – hogy Serfőző
Simon gondolatát idézzem – ebben a
sintéridőben az a dolgunk, hogy erősít
sük egymást, imádkozzunk hazánkért
és kérjük Boldogságos Szűzanyánkat,
hogy segítsen minket.” – emelte ki
köszöntőjében Bobory Zoltán.

Fotó: Simon Erika

Ima Magyarországért

Nyeste Laura divattervező kollekciójának bemutatóján Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte a Fanta-villa vendégeit
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Ring Júlia
A tanévkezdés a gyermekek számára a
legizgalmasabb időszak: van, aki iskolát kezd,
a nagyobbacskák már a barátokkal való talál
kozásnak örülnek, és van, aki az évfolyam
váltás újdonságaival foglalatoskodik. A
szülőknek is nagy jelentőséggel bíró hetek
ezek, csak kicsit másképp. Előfordulhat, hogy
a tanszerek beszerzése mellett az íróasztal
megvásárlása is éppen esedékes. Nézzük,
mire érdemes figyelni, hogy akár több
gyerkőcöt is kiszolgáló, valóban hasznos és
mindenki megelégedésére szolgáló bútorral
térjünk haza!

Kis gyerek, kis asztal, nagy gyerek, nagy asztal. Ezt a problémát
máris áthidalhatjuk egy állítható
magasságú alkalmatossággal,
melynél gyermekünk mindig a
megfelelő testtartással, az asztal
alá hajlítható, földig érő lábakkal

és az írófelületre kényelmesen
elhelyezett könyökkel ülhet. És
ha már állíthatóság, az sem jelent
hátrányt, ha az asztal lapja is
billenthető, ezzel könnyebbé téve
a rajzos feladatok megoldását.
Amennyiben ilyen asztal nem
szerepel a kínálatban, helyette
megteszi egy állítható ülőfelülettel
ellátott szék is.
Nem utolsó szempont az asztallap mérete sem, hiszen ma már
figyelembe kell vennünk, hogy a
tankönyvek mellett a laptopnak
vagy a számítógépnek is el kell
férnie az asztalon!
Az sem mindegy, hogy a szoba
mely szegletében alakítjuk ki a
tanulósarkot. Fontos, hogy gyermekünk olvasásnál és az írásos feladatok megoldásánál ne takarja el
az ablakon beszűrődő, természetes
fényt. Sötétedés után pedig a hideg,

Megújult a Deák F. u. 21. szám alatti üzletünk!
Szeptember 1-jétől
a 15 l Héra belső falfesték
csak 7.990 Ft (533 Ft/l)

Az akció a készlet erejéig tart, részletek az üzletben.
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21.
Tel.: 22/340-816, Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu

Fotó: Kiss László

Milyen az ideális tanulósarok?

A jó íróasztal megkönnyíti a tanulást

fehér fényű olvasólámpa nyújthat
megfelelő segítséget a figyelem
fenntartásában.
Természetesen a gyermekek
szempontjai mindig mások, és más
részleteket tesz előtérbe a szülő.
Minél színesebb, vagányabb az
otthoni tanulásra kialakított hely,
annál vonzóbbá tehetjük a gyerekek számára a tanulásra szánt időt.
ÉPÍTŐANYAG
SZAKKERESKEDÉS

ALAPTÓL A TETŐIG

SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

AKCIÓS TERMÉKEINK:

Szeptemberi feladatok a kertben
A rövid, de annál forróbb nyár nem kedvezett a zöldségféléknek. A paradicsom, paprika, uborka, bab később indult fejlődésnek, és a forróság sok esetben
az atkák felszaporodásához vezetett. Ahol sikeresen
védekeztek, ott, ha nem is bőséges, de elégséges termést tudtak betakarítani. Akik július legvégén, vagy
augusztus elején vetették a zöldbabot, már virágzó
bokrokat találnak, ami akár a fagyokig is terem.
Az idei nyár a rovarkártevők nyara is volt, még mindig rengeteg a levéltetű, a hernyó, és a poloskák is
erősen felszaporodtak. A gyümölcsfákat károsító molyfélék is folyamatos
rajzásban vannak. Mindenképpen érdemes a védekezésre energiákat fordítani, hiszen a termés csak így lesz szép és egészséges. A téli alma, körte,
birs esetén különösen fontos a védelem, hiszen a sérült termés az őszi csapadéktól hamar rothadásnak indulhat. Rovarok ellen a Mospilan, Full 5CS,
Lamdex extra, Deltam, Cypekill alkalmazható, míg rothadás ellen a Topas-t
javasoljuk. A mindössze 3 napos várakozási idővel rendelkező Switch remek
választás lehet az almatermésűek tárolási betegségei ellen is.
Szeptember a füvesítés ideje is. Gyomirtózni még nem késő, a glifozát hatóanyag hatóideje 2-3 hét. Érdemes akár fizikai gyomeltávolítást is végezni
(kapálni, húzogatni), és a füvesítésig hátralévő időben odafigyelni, hogy a
kelő gyomokat azonnal eltávolítsuk.
Már kapható az áttelelő borsó, jövő héten pedig megérkeznek a dughagymák, és az őszi fokhagyma is. Érdemes kihasználni az őszi veteményezés
lehetőségét, hiszen az ősz általában csapadékosabb, így biztosabb lehet a
kelés, mint a hirtelen beköszönő tavaszi forróságban.
Ugyancsak vethető az áttelelő saláta, a spenót, a sóska, illetve a metélőpetrezselyem.
Jövő héten érkeznek az őszi virághagymák is, tulipán, krókusz, nárcisz és
hóvirág hagymák várják a tavaszi hagymások szerelmeseit.
Szép hosszú őszt és eredményes szüretet kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

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

EASY XL -ÉPN szórt felületű,
kiselemes fém tetőlemez
(855 × 1150 mm) antracit és téglavörös színekben
• Könnyen és gyorsan fektethető
• Csak 6 kg/m² a súlya
• 20 év garancia

bevezető áron
7.240 Ft/db (br. 7.355 Ft/m )

Ezen igényeket is figyelembe véve
a praktikus kialakítású íróasztalt
színes kiegészítőkkel, sok rejtek
helyet biztosító, többfiókos regiszterekkel tudjuk varázslatosabbá
tenni. Amennyiben így alakítjuk
ki csemetéink szobájának e fontos
szegletét, a házi feladat megoldása és az otthoni agytorna szinte
gyerekjáték lesz!

MESZ-TOR
KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

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

Most
csak br.

2

Az akció 09.02-30-ig, illetve a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

TETŐCENTRUM
Fehérvár Kft.
Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok)

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

tetocentrum.fehervar@gmail.com
epito.neked@gmail.com

Vásároljon megbízható terméket,
megbízható helyről!
Az ajánlat 2021.03.01-12.31. között érvényes. Részletek az üzletben.

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

35 ÉVE AZ
ÉPÍTKEZŐKÉRT!
ÉPÍTŐANYAG
BURKOLAT
SZANITER
NYÍLÁSZÁRÓ
BARKÁCS

www.braunbau.hu
Székesfehérvár, Móri út 102.
Tel.: 22/513-220

braun

35ÉVE
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Kapocs a Howmet-Köfém és a Vox Mirabilis között
Buzás Gábor

Huszonhat éve barátnője édesanyja
hívta a céghez egy megüresedő
pozícióba: a kereskedelmi vezető
titkárnője lett. Azóta rengeteget
változott, és jócskán kibővült a
munkaköre: a titkárnői feladatok
csökkentek – ma már nem kávét
kell főzni, és nem faxot kell küldeni. Manapság Excel-táblázatok
és Powerpoint-oldalak kezelése
a munkakörrel járó legfontosabb
tennivalók. A témakörök azonban rendkívül színesek: „Segítek
árajánlatokat kiküldeni a marketing- és
kereskedelmi csoportnak, találkozó
kat, rendezvényeket is szervezek a
dolgozóknak. A családi naptól kezdve
a színházi programokon át egészen a
jubilálók számára rendezett megem
lékezésekig számos esemény tartozik
hozzám.”
Jelenleg éppen a törzsgárdaprogramon dolgozik, amit ötévente szerveznek a kollégák számára. Szeptember elején a „régi motorosok”
gálavacsorán vesznek részt, amit
műsor is kísér, ezzel köszöni meg

Fotó: Kiss László

Török Ildikó, a Howmet-Köfém Kft. Kerék
termékgyárának menedzserasszisztense 1995
óta dolgozik a cégnél. Munkaidőn kívül pedig a
Vox Mirabilis kamarakórusban énekel.

Török Ildikó huszonhat éve dolgozik a cégnél

a cég vezetése a sokéves munkát:
„Nem is érzem, hogy már én is ennyi
ideje itt dolgozom, mert rendkívül szí
nes a munkaköröm. Nálunk mindenki

nek van lehetősége az előrelépésre, de
az oldalra lépésre is. Más gyáregysé
gekben vagy akár gyáregységen belül
is vannak olyan pozíciók, amiket meg

lehet célozni. A vezetők támogatják
a továbbképzésünket, és segítenek a
céljaink megvalósításában. Én most
éppen webdesignt tanulok!”
Ildikó a munka mellett két komoly
hobbival foglalkozott életében.
Régebben sokáig az Alba Regia
Táncegyüttesben táncolt. Ének-
zenei általános iskolában végzett,
onnan hozta a zene és a tánc
szeretetét, ami a mai napig elkíséri:
„A Vox Mirabilis kamarakórus tagja
vagyok évek óta. Zemlényi Katica
kórusvezető hívott, és ez abban a
szerencsés időszakban történt, amikor
a gyerekeim már elég nagyok voltak
ahhoz, hogy péntekenként el tudjak
menni a próbákra, és a szerepléseket
is tudjam vállalni. A kórusban nagyon
magas zenei színvonallal találkoztam,
és ugyanilyen fontos, hogy igazi baráti
közösségbe csöppentem. Sok a fiatal,
emiatt lendületes a kórus, humorosak a
próbák. 2019-ben, még a járvány előtt
Moszkvában jártunk, ahol ortodox
dalokat énekeltünk a Szeplőtelen
fogantatás katedrálisban. Óriási a kul
turális különbség, de nagyon jó szívvel
fogadtak bennünket. A következő nagy
fellépésünk a pápa látogatásához kap
csolódik: szeptember tizenkettedikén, a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�
szus záróeseményén fogunk énekelni
egy kétezer fős kórus tagjaiként.”

Transzlációsmedicina-központ a kórházban
Farkas Szilárd
Három éve honosodott meg a megyei kórházban
az a gyógyítási szemlélet, mely közelebb hozza
egymáshoz a tudományt és az egészségügyet.

A transzlációs medicina a legújabb
tudományos eredményeket használja fel a betegellátás, valamint a
prevenció területén is. Hegyi Péter,
a Transzlációs Medicina Intézet
vezetője úgy fogalmazott, hogy a
modell alkalmazása felgyorsítja
a legújabb kutatási eredmények
hasznosulását a betegellátásban.
Székesfehérváron elsősorban a
heveny hasnyálmirigy-gyulladásban

szenvedők esetében, és most már
több betegségcsoportban is elindul
ennek a modellnek az alkalmazása,
ami jobb és költséghatékonyabb
egészségügyi ellátást eredményez.
Izbéki Ferenc oktatási és tudományos orvosigazgató-helyettes elmondta, hogy új munkafolyamatot
dolgoztak ki, mely során szakemberek kapcsolódtak be a munkába,
mind az adatgyűjtésbe, mind az
elemzésbe.
Cser-Palkovics András polgármester
szerint büszkeségre ad okot, hogy
egy ilyen, Székesfehérvárhoz is
kötődő módszertan és tudományos
eredmény bemutatásra kerülhet.

A Depónia Nonprofit Kft.

ÜGYVITELI ALKALMAZOTT
munkakörbe munkatársat keres.

Fő feladatai:
• Irattár kezelése, irattározási feladatok megszervezése és felügyelete
• Szerződés-nyilvántartás vezetése
• Postázási feladatok ellátása
• Reklamációk nyilvántartása
• Kimenő, bejövő levelek, e-mail-ek iktatása
• Titkárság napi munkájának teljes körű támogatása
Elvárás:
• Hasonló területén szerzett min. 2 éves gyakorlat
• MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Outlook)
• Kiváló kommunikációs- és szervezőkészség, rugalmas problémamegoldó
képesség
• Együttműködő személyiség
• Önálló, megbízható, lojális munkavégzés, terhelhetőség
Előny:
• „B” kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Munkába járás támogatása
• Családbarát munkahely
• Közösségi programok
• Hosszútávú, biztos munkalehetőség
Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a munkaugy@deponia.hu
e-mail címre kérjük megküldeni 2021. szeptember 24-ig.

A legújabb tudományos eredményekre épül a gyógyítómunka a Szent György Kórházban

Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk
(1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.
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Tapasztalt edző a röpiseknél

Somos Zoltán
A MÁV Előre-Bericap női röplabdacsapatának
új vezetőedzője a kiváló játékosként megismert
Jurij Melnyicsuk, aki a Szegeddel magyar
bajnok volt 1995-ben és 1996-ban, majd
edzőként is letett az asztalra több figyelemre
méltó eredményt.

junior válogatottat irányította.
Húsz éve Szegeden él, de most először edzősködik Magyarországon.
„Sikeres játékos voltam, és szeretnék
sikeres edzővé is válni itthon! Fiatal
a fehérvári csapat, sok lehetőséget
látok benne. Még nem nagyon ismerem
őket, de azt látom, hogy igyekvő a
társaság, szépen dolgoznak a lányok.
Vannak rutinos játékosaink, de sok a
fiatal, akikkel ebben a szezonban nagy
lépést kell tennünk előre. Egy teljesen
profi csapatot kell felépíteni belőlük.
Nem ijedek meg a munkától, és bízom
benne, hogy együtt sikereket fogunk
elérni!” – mondta kinevezése után
Jurij Melnyicsuk.

FEHÉRVÁR

Az Extraligába kerülés lehet Melnyicsuk és a MÁV Előre célja az új idényben

Távhővel ellátott lakásban lakik?
Postai csekken fizeti be távhőszámláit?

Váltson Ön is kényelemes, gyors, elektronikus fizetésre!
A SZÉPHŐ Zrt. nyereményjátékot hirdet
szeptember 1. és október 31. között!
A részvételért nem kell mást tennie, mint a játék ideje alatt
áttérni postai csekkes fizetési módról elektronikus fizetésre.
Szeptember 8-tól kilenc héten át, minden szerdán kisebb nyeremények
találnak gazdára a sorsolást megelőző héten fizetési módot váltott fogyasztóink között . A páros heteken 5 ezer forint értékű Média Markt utalványt,
a páratlan heteken 5 ezer forint értékű ajándékkosarat sorsolunk.
A főnyeremény az akció végén egy szabadon felhasználható, 120 ezer forint
értékű utalvány, amely beváltható az Accent Hotels lánc bármelyik
szállodájában.
A szerencsés nyerteseket a SZÉPHŐ Zrt-nél megadott elérhetőségeken
fogjuk kiértesíteni.
Bővebb információ az elektronikus fizetésre áttérés lehetőségeiről,
a www.szepho.hu honlap hírfolyamán olvasható.
A játékkal kapcsolatos tájékoztatás és játékszabály az akció ideje alatt
a SZÉPHŐ Zrt. honlapján lesz elérhető.
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Gyűrűvel emlékeznek

Az első magyar bajnoki cím elnyerése olyan
mérföldkő, aminek mindenképpen emléket
szeretnének állítani a Fehérvár Enthroners
csapatánál. A városházán gyűltek össze az
amerikai foci fehérvári képviselői, hogy a
járványhelyzet és a félbeszakadt bajnokság,
valamint a tavalyi szezonban a döntőig tartó
menetelés után még 2019-re emlékezzenek
közösen – bajnoki emlékgyűrűvel megpecsételve a történelmi eredményt.

2007-ben alakult meg a Fehérvár
Enthroners csapata, azóta dolgoznak
és fejlődnek egy igazi nagy családként. A folyamatos építkezés eredménye a 2019-es bajnoki szezonban
megszerzett győzelem, amire a mai

napig nagyon büszkén gondolnak
vissza. Ennek emlékére egy ezüstből
és aranyból – Szentimrey Gábor ékszerész, ötvösmester által – készített
bajnoki emlékgyűrűvel köszönték
meg mindenkinek, aki szakvezetőként, játékosként, szertárosként
vagy bármilyen módon segítette a
bajnoki címig tartó menetelést.
Első alkalommal került sor ilyen
eseményre hazánkban. Cser-Palkovics András polgármester egy
történelmi város történelmi termében állva úgy jellemezte a Fehérvár
Enthroners által elért eredményt,
hogy azzal beírták magukat a város
történelemkönyvébe.

Fotó: Simon Erika

Fotó: fehervarvolley.hu

Melnyicsuk Ukrajnában kupát
nyert és háromszor lett ezüstérmes
csapatával az Extraligában. A
Szibéria-kupában szintén második
helyen zárt, valamint Oroszországban NB I-es bajnoki címet szerzett.
Az ukrán válogatottnál másodedzőként tevékenykedett, és az ukrán

SPORT

Amerikai módi: bajnoki gyűrűt húzhattak ujjukra a siker kiharcolói

ÚJ CITROËN C3 AIRCROSS SUV
VEZESSEN A SZABADSÁG!

LEGENDÁS CITROËN KÉNYELEM
ÉS ALAKÍTHATÓSÁG

70 SZÍNKOMBINÁCIÓ

Az új Citroën C3 Aircross vegyes fogyasztása: 4,6–6,2 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátása: 121–140 g/km (WLTP mérési ciklus szerinti adatok). A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért forduljon a Citroën-márkakereskedésünkhöz,
illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

CITROËN FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR

Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406 | www.fabian.hu

A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 4-től 10-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 09. 04. SZOMBAT

2021. 09. 05. VASÁRNAP

2021. 09. 06. HÉTFŐ

2021. 09. 07. KEDD

2021. 09. 08. SZERDA

2021. 09. 09. CSÜTÖRTÖK

2021. 09. 10. 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
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: dr. Berzeviczy
Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: Szollár-Kaczur
Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Válaszd az életet!
Vendég: Gönczi József
és Kocsis Sándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek,
programajánló
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
és Schéda Zoltán
Hírszerkesztő: Bóna Éva
09.10 Természetesen
egészségesen
Vendég: Supliczné
Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna, Pap Csilla,
Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig
Vendég: Kiss György
14.10 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
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Illemtan
Vendég: Óber László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam
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
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő
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 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka
Vendég: Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes
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 a
Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársaival
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát
Vendég: Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
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 Tiszta szex!
Vendég: Séllei Györgyi
18.00 Beszéljünk róla!
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
11.10 Társasház
Vendég: Egyed Attila
12.10 Ebédidő
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
16.10 KRESZ-percek
Vendég: Ábrahám Csaba
17.10 Herbarius
Vendég: Lencsés Rita
18.00 Zöldellő utakon
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
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő
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
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül
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.

