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Fotó: Kiss László

Közéleti hetilap

És te mit olvasol?
Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban, multinacionális környezetben? ®
Gyere el és ismerj meg Bennünket a Nyílt napunkon szeptember 22-én, szerdán!

Találkozzunk szeptember 22-én! 10 órától!

Nyitott pozícióink: gépkezelő műanyagüzembe,
CNC forgácsoló, targoncavezető (üzemi területre).

Nyílt nap regisztráció: hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen vagy
Amit kínálunk: gépkezelő br. 250.000 Ft alapbér
az alábbi telefonszámon: 22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562
+ 30.000 Ft jelenléti bónusz + Cafetéria br. 32.500 Ft
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
(belépéstől kezdve) hosszú távú, stabil munkalehetőség.

®
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Indulhat a fűtés!

Szeptember tizenötödikétől kérhető a fűtés a távfűtéses lakásokban a közös képviselőkön, illetve
a lakásszövetkezeten keresztül, online formában a
SZÉPHŐ Zrt.-től. Jelenleg százhetven lépcsőházban még tartanak a lakásfelújítások, ezért a
hónap közepén nem biztos, hogy igény esetén
minden háztömbben elindítható a szolgáltatás.

Fotó: Simon Erika archív

Ha a közös képviselő vagy a lakásszövetkezet kéri, elindulhat a hónap
közepén a távfűtés a fehérvári laká
sokban. A rendelkezésre állási időben a legkényelmesebb online formában jelezni a fűtési igényt a SZÉPHŐ
Zrt. felé – nyilatkozta lapunknak a

A Széphő hőközpontjaiban már felkészültek a
fűtésindításra

Felértékelődött a nemzetállamok szerepe

cég vezérigazgatója, Szauter Ákos: „A
korábbi felületünk, amin eddig lehetett a
fűtésindítást igényelni, megszűnt, erről
már több ízben tájékoztattuk a kép
viselőket. A mostani időszakban csak az
új felületünkön lehet az indítást kérni,
amihez előzetes regisztráció szükséges.”
A fűtés nem mindenütt kezdődhet el
szeptember tizenötödikén, ugyanis
százhetven épületben még tartanak a
lakásfelújítások. Esetükben kétséges,
hogy szeptember tizenötödikére
meg tud-e valósulni a visszatöltés. A
hőközpontokban azonban minden
készen áll a szezon elindítására –
tette hozzá a vezérigazgató: „Százhet
ven olyan épület van, ahol le van ürítve
a rendszer, és bár még van néhány nap
szeptember tizenötödikéig, de ilyen nagy
mennyiségű házat feltölteni ilyen rövid
idő alatt biztosan nem lehet. Erről a
leürítés igénylésekor igyekszünk tájékoz
tatni a közös képviselőket.”
A SZÉPHŐ az online befizetések
népszerűsítése érdekében új kampányt indított. Azok az ügyfelek,
akik a csekkbefizetés helyett e-számlára váltanak szeptember, október
hónapokban, részt vesznek egy
játékban, közülük hetente kisorsolásra kerül egy nyertes, aki ajándékcsomagot vagy ajándékutalványt kap.
A fődíj egy szabadon felhasználható
utalvány, amely beváltható az Accent
Hotels lánc bármelyik szállodájában.
A játék részletei megtalálhatók a
www.szepho.hu oldalon.

Fotó: Simon Erika

Novák Rita

2021.09.09.

Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepli a NATO-erőket Integráló Elem hazai szervezete: a magyarországi parancsnokság 2016-ban alakult meg Székesfehérváron. A hazai szervezettel párhuzamosan a környező
országokban is megalakították ezeket, így minden nemzetállamnak nagyobb szerep jut a szövetségben.
Topor István parancsnok az ünnepségen kiemelte: a cél a védelmi képesség, valamint az együttműködés
erősítése. Szabó István honvédelmi államtitkár köszöntőjében arról beszélt, hogy a NATO-ban felértékelődött a nemzetállamok szerepe, és megnőtt a szövetségben a nemzeti hadseregek jelentősége is.
N. R.

Gyergyó összeköt

Fotó: Nagy Róbert
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A Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred 1944. szeptember 7-én, Gyergyószentmiklós határában elesett százötvenkilenc székesfehérvári katonájára emlékeztek kedden a Gyergyói kőnél, a tragikus
események hetvenedik évfordulójára kialakított emlékparkban. A megye, a város, Gyergyószentmiklós, a
honvédség és a civilszervezetek képviselői együtt emlékeztek a gyergyói hősökre.
V. L.

A vér életet ment!
Gáspár Péter
Ötödik alkalommal szervezett civil véradást a
Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltatóközpont
Székesfehérváron. A véradáson jelen volt Törő Gábor
országgyűlési képviselő, Mészáros Attila alpolgármester és Molnár Tamás, a civilügyek tanácsnoka is.

Távhővel ellátott lakásban lakik?
Postai csekken fizeti be távhőszámláit?

Választókerületi programok
Felsőváros – Földi Zoltán
Felsőváros önkormányzati képviselője
szeptember kilencedikén, csütörtökön
17 órától várja a 10. számú választókörzetben élőket a Királykút Emlékházban,
a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatti
épület emeletén található irodájában.

Fotó: Bácskai Gergely

Az Országos Vérellátó Szolgálat munkája a hazai egészségügyi ellátás egyik
alapköve, hiszen vérkészítmények
nélkül számos beteg felépülése vagy
élete válságba kerülhet. A rendszeres
véradásokra azért van szükség, hogy a
vérellátás zavartalan maradjon, és mindenki azonos feltételekkel férjen hozzá
a vérhez és vérkészítményekhez.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Belváros – Szabó Bakos Györgyné
Szeptember tizennegyedikén lesz Szabó
Bakos Györgyné esedékes, minden hónap
második keddjén tartandó fogadóórája a
Piac tér 4. szám alatti képviselői irodában.
A képviselő a volt Vidi-shop épületében
14-től 18 óráig várja a körzetben lakókat.

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

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.

Új szak indul a Széchenyiben

Rába Henrietta
Okleveles gépgyártás-technológiai technikusi
szakon is lesz lehetőség tanulni a Széchenyiben. A következő tanévben induló képzés tananyagát az intézmény az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Karával közösen dolgozta ki.

Fotó: Simon Erika

A hamarosan induló okleveles
gépgyártás-technológiai technikusi
szakon öt év alatt technikus végzettséget szerezhetnek a széchenyis
diákok, és a továbbtanulásukat is
biztosítani tudják az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán.
„Aki ezt a képzést választja, felvételi
nélkül be tud kerülni az egyetemre,
illetve harmincnégy kreditpontot is jóvá
tudnak írni a tanulmányai során. Ez ko
moly előnyt biztosít a fiatalnak, hiszen
az egyetemen azokat a tantárgyakat ta
nulja, amelyeket már a technikusképzés
során megismert. Ennek köszönhetően
több időt tud fordítani azokra a műszaki
jellegű, nehezebb tárgyakra, amelye

A gépgyártás-technológiai technikusi szak a
következő tanévben, szeptemberben indul
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ket tanulnia kell majd.” – mondta
Kulcsár Szilvia. A Székesfehérvári
Szakképzési Centrum kancellárja
hozzátette: a szakképzési centrum
és az egyetem közötti együttműködés azért is jelentős, mert a diákok
tizenegyedik osztálytól vesznek
részt duális képzésben. A partnerek
pedig a felsőoktatási és a közép
iskolai szinten is ugyanazok. Így egy
cég akár az egyetemi végzettségükig
képezheti a diákokat.
Kovács Levente, az Óbu dai Egyetem rektora elmondta, hogy 2019től, az új szakképzési törvény életbe
lépése óta a technológusképzést úgy
alakítják, hogy a szakképzési centrum diákjai be tudjanak csatlakozni
az intézményhez: „A gyakorlatorien
tált képzés módszertana egyértelműen
kapcsolódik most már a szakképzési
centrum által kínált lehetőségekhez.
Így innentől kezdve már csak azt kellett
megtalálni, hogy milyen igénytől indul
junk el, mert igény mindenre lenne!”
Cser-Palkovics András polgármester szerint a két intézmény közötti
együttműködés jó lehetőséget ad a
fiataloknak, hogy a legkorszerűbb
tudást szerezzék meg: „Fehérvár egy
technológiai-innovációs központ. Az
újra és újra megújuló technológiák hasz
nálatára, működtetésére, továbbfejlesz
tésére kell felkészítenünk a fiatalokat.
Az Óbudai Egyetem és a Széchenyi
közötti együttműködés ennek nagyon jó,
és az országban egyedülálló példája!”
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Székesfehérvár tulajdonába került a Táncház
Látrányi Viktória
A kormány döntésének köszönhetően állami
tulajdonból Székesfehérvár tulajdonába került
a Malom utcai Táncház.

A Malom utcában található
Táncház a magyar állam tulajdonát
képezte. A tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket pedig a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolta. A nemzeti vagyonról szóló
törvény alapján az állami vagyon
tulajdonjoga helyi önkormányzat
javára – feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható.
Most a közösségi tér a kormány

döntésének köszönhetően Székesfehérvár tulajdonába került. A
döntésről Vargha Tamás országgyűlési képviselő adott tájékoztatást
közösségi oldalán.
Az önkormányzat még áprilisban
kezdeményezte az ingyenes tulajdonba adást. A város a tulajdon
szerzést követően tizenöt évig
köteles megóvni az ingatlan állagát.
Évente beszámolási kötelezettséggel
tartozik az átruházott vagyon hasznosítása kapcsán, valamint a tulajdonjog megszerzésétől számított
tizenöt évig nem idegenítheti el az
ingatlant, és azt a juttatás céljának
megfelelően köteles hasznosítani.

Fotó: Simon Erika

Közéleti hetilap

A Táncház városi tulajdonba adását áprilisban kezdeményezte az önkormányzat

Felújítások úton-útfélen
Kurucz Tünde

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket,
hogy 2021. szeptember 17-én, pénteken
az ügyfélszolgálat és pénztár zárva tart.
Üdvözlettel:
SZÉPHŐ Zrt.

Székesfehérvár több fontos kereszteződését és
útszakaszát is felújítják ezekben a hetekben.
Összegyűjtöttük, melyik környéket érdemes
szeptemberben elkerülni.

Budai út
A Budai út Gáz utca és Király sor közötti szakaszának felújítása július utolsó hetében kezdődött, és a nem várt nehézségek ellenére is
szeptember végéig befejeződik. Az egysávos
közlekedés nem könnyíti meg a fehérváriak
mindennapjait, de szükség van rá, hiszen a
felújítás érinti az ivóvíz-, a szennyvíz- és az
elektromos hálózatot is, és a csapadékvíz-
elnyelők jó részét is át kell építeni.

Budai út – Lövölde utca – Gáz utca
Ebben a csomópontban azért csúszott a
kivitelezés, mert a közműegyeztetetések
szerint eredetileg csak kettő keresztezte volna egymást, de a munkálatok közben még
hatféle vezeték került elő. Ezek közül egy
felhagyott gázvezeték volt. A munka ezen a
héten új fázisához érkezett: előreláthatólag
szeptember 11-én, szombaton 18 óráig forgalomkorlátozás lesz a Budai út, a Gáz utca és
a Lövölde utca csomópontjában.

Prohászka út – Horvát István utca
A Prohászka Ottokár utca felújítása is elkezdődött szeptember 6-án, hétfőn, ezért a Prohászka és a Horvát István utca kereszteződésében egy-egy sávra szűkül az út. Nem lehet
jobbra kanyarodni a Horvát István utcáról

a Prohászkára: az utcát csak a vasútállomás
felől lehet megközelíteni. A Prohászka utca
Esze Tamás és Horvát István utca közötti
szakasza ideiglenesen zsákutca lett. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak.

Burkolatfelújítás a Hosszúsétatéren
Szeptember 6-tól október végéig a burkolat
felújítása miatt egyirányúsították a Hosszú
sétatér Balatoni út és Horvát István utca
közötti szakaszát. A Cutler Gym (volt Stop
étterem), valamint a Vízügyi Igazgatóság
bejárata kétirányú marad, azaz a Balatoni út
felé és felől is elérhető, illetve elhagyható.

Kisfaludi és keleti autópálya-lehajtó
A Budapest–Balaton-kerékpárút építése miatt
július óta nehezebben lehet Kisfalud, Pákozd
és Sukoró irányába, valamint az M7-esre lehajtani. Kisfalud és Fehérvár között továbbra
is ugyanúgy lehet közlekedni, de a városrész
felől nem lehet az M7-es irányába balra kanyarodni. A munkálatokkal a tervek szerint
szeptember közepére végeznek.

Budai út – Várkörút
Bár még egy ideig használható, de várhatóan
szeptember végétől a „kis” Budai úton az
ivóvíz- és szennyvízvezeték, valamint a csapadékcsatorna cseréje, felújítása is elindul.
A Budai út és a Várkörút kereszteződésében
is két nagy aknát kell építeni, akárcsak a
Horvát István utca és a Prohászka út kereszteződésben, de teljes csomóponti lezárás
nem lesz, egyes forgalmi irányok a munkálatoktól függően használhatók lesznek.
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Védekezzünk, mielőtt berobbanna!
Szabó Miklós Bence
Az idei tanév sokkal biztonságosabban kezdődhetett el, mint a tavalyi, hiszen akkor még nem
volt vakcina a koronavírus ellen. Fehérváron az
iskolakezdéskor öt helyszínen oltottak, és közel
nyolcszáz, tizenkét év feletti diák kapta meg a
vakcinát.

Fotó: Kiss László

A folyamat már nyáron elindult,
igaz, akkor egyénileg lehetett oltakozni – a diákok közül országosan

A gyermekorvosok is javasolják a tizenkét év
felettiek oltását

2021.09.09.

Az egészségügyi szakdolgozókat díjazták

száznyolcvanötezren éltek ezzel
a lehetőséggel – közölte György
István, az országos oltási munkacsoport vezetője. Az augusztus
végi, szeptember eleji iskolai
oltási akcióra további negyven
nyolcezren jelentkeztek. A tanév
elején Fehérváron is beoltottak
közel nyolcszáz, tizenkét év feletti
diákot.
Az új megbetegedések több mint
kilencven százalékát már a delta-
variáns okozza Magyarországon, a
koronavírus ezen verziója az eddigi
adatok alapján nagyobb veszélyt
jelent a fiatalokra, mint az eddigi
mutánsok – így a gyermekorvosok
szerint is érdemes regisztrálni az
oltásra.
„Az idősebb generációk nagyobbik
része már védett az oltások által, most
viszont a fiatal generációk felé terjed
majd a vírus, őket fogja támadni,
ezért érdemes a fiatalokat is oltani!”
– mondja Gayor Kiran Prabhat
gyermekorvos.
A negyedik hullám küszöbén
komolyabb óvintézkedések nélkül
indult a tanév. Maszk és tesztelés
sincs az iskolákban. Korábban
Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának
vezető főorvosa úgy nyilatkozott:
„Egyelőre lassan, de jelenleg is emel
kednek a számok, ugyanez történt
az előző hullámban, és ezt követően
berobbant a járvány.”

Vakler Lajos
A Magyar Király Szállóban, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér Megyei
Területi Szervezete rendezésében került sor a 9.
Fejér Megyei Szakdolgozói napra.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével és köszöntőt mondott Pálffy
Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés
alelnöke, Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere és Bucsi
László, a Szent György Kórház
főigazgatója.
Balogh Zoltán, a MESZK elnöke beszédében azt a tanulási folyamatot
emelte ki, amely segített a korona
vírus-járvány idején a helytállásban.

A megyei szakdolgozók nevében
Bokorné Sike Erika köszönetet
mondott kollégáinak az elmúlt
másfél évben tanúsított helytállásukért, és büszkeségének adott
hangot, hogy munkatársai megbirkóztak a járvány okozta helyzettel.
Az ünnepségen került sor a szakmai díjak átadására. Az év ápolója
díjat Bekő Gabriella, az ápolási
osztály osztályvezető főnővére, Az
év asszisztense elismerést Boross
Rita szakasszisztens, az Aranylámpás díjat Szánti Istvánné és
Várkonyi Katalin vehette át. Ugyancsak átadták a Semmelweis-napi
elismeréseket is az arra érdemes
szakdolgozóknak.

Kép: Halász István
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A díjazottak kollégáikkal együtt sokat tettek azért, hogy átvészeljük a járvány időszakát

Segítség az iskolakezdéshez

Fotó: Simon Erika

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is támogatja a rászoruló családokban élő gyerekek iskolakezdését a
Székesfehérvári Szociális Alapítvány. A szervezet gyermekenként tízezer forint értékű tanszervásárlási utalványt ad, ami további tíz százalékos bolti kedvezménnyel egészül ki, így valójában tizenegyezer forintos segítséget jelent. Az utalványok osztását szerda délelőtt kezdte meg a szervezet.

Nagyobb iroda, több lehetőség

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Fotó: Simon Erika

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!

Új helyszínen, a Sziget utca 23. szám alatt folytatja tevékenységét az Alba Mentor Humán
Szolgáltató Alapítvány. Az új irodahelyiséget szerda délután Mészáros Attila alpolgármester
jelenlétében avatták fel. Az önkormányzati ingatlanban elegendő hely lesz most már az egyéni
és kiscsoportos foglalkozások lebonyolítására is.
Sz. M. B.

E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00
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Indulhat a kórház többmilliárdos fejlesztése!
Rába Henrietta, Látrányi Viktória
Még az idén megkezdődhet a székesfehérvári
Szent György Kórház bővítése, melyhez a
kormány tizenegy és fél milliárd forint forrást
biztosít – jelentette be közösségi oldalán
Vargha Tamás országgyűlési képviselő.

Vargha Tamás kifejtette, hogy
egy új kórházi tömb épül, melynek köszönhetően száztizenkét
ággyal bővül a kórház onkológiai,
pulmonológiai és infektológiai
ellátása. „A kormány további 1,6
milliárd forintot biztosít az ellátáshoz
szükséges új eszközök beszerzésére, és
a már meglévő épületek légtechnikai
rendszerének felújítására.” – olvasható a bejegyzésben.
A Fehérvár Televízió Híradójában a
képviselő elmondta: „Folytatjuk az
építkezést, amit 2010 után elkezdtünk.
Ha 2010 előttre visszatekintünk, akkor
láthatjuk, hogy az akkori szocialista
kormány Gyurcsány Ferenc vezetésé
vel két ízben is meghiúsította a kórház
fejlesztését és bővítését. Ezt követően
az Orbán Viktor vezette kormány
döntött úgy 2010-ben, hogy folytatjuk
a kórház fejlesztését. Megépült egy
tömb, mely otthont ad az intenzív osz
tálynak és a központi műtőnek, most
pedig a másik új épület kivitelezése
következik.”

Új kórházi tömb épül, melynek köszönhetően száztizenkét ággyal bővül a kórház onkológiai,
pulmonológiai és infektológiai ellátása

Korszerűsítés, átalakítás, bontás
Amikor Kégl György a kórházat megalapította, egészen
más koncepció szerint építettek kórházakat. „Egy nagyobb
területen, pavilonokban helyezték
el a különböző osztályokat. Ma egy
tömbben képzelik el a szakemberek
a modern kórházat, így a fejlesztés

során próbáljuk tömbösíteni és egy
folyosórendszerrel összekötni a
különálló épületeket.” – magyarázta Vargha Tamás. Az új épület
a hotelépülethez és a műtőhöz
közel épül fel. Egy régi épületet le
fognak bontani, ugyanis menthetetlen állapotú.

„Ha ez a tömb megvalósul, befejeződik
az a kórházfejlesztés, aminek 2005-2008
környékén kellett volna az akkori tervek
szerint megtörténnie, csak sajnos az akko
ri kormány a pólusprogramból kiiktatta a
fehérvári kórházat, így a fontos fejlesztés
nem valósult meg.” – fogalmazott
Cser-Palkovics András, majd hozzátette: korszakos jelentőségű kórházfejlesztésről döntött a kormány.
A polgármester arról is szólt, hogy
a kórház onkológiai, pulmonológiai
és infektológiai ellátása, valamint az
azokhoz kapcsolódó ambulanciák,
gondozók egy közel hatezer négyzetméteres, háromszintes épületben
valósulnak meg. Az új épületben egykét ágyas kórtermeket alakítanak ki
önálló vizesblokkal. Közvetlen lesz a
kapcsolat a sürgősségi fogadóhellyel,
a diagnosztikával, rövidebb, biztonságosabb betegutakat biztosítva ezzel.
A fejlesztés részét képező külső
parkolók pedig már el is készültek.
További nyolcvan belső parkoló is
épül majd, és felújításra kerül a függőfolyosó is. A teljesítési határidő a
szerződéskötéstől számított hétszázharminc nap.
A hamarosan induló építkezés méltó
folytatása a 2014-ben átadott, hatezer
négyzetméteres – a háromszintes
központi műtőnek és az intenzív
osztálynak helyet adó – új épületnek.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozásiHivatal
határozataalapjánanagyobb
távhőszolgáltatóknak,köztükaSZÉPHŐZrt.-nek
is,kétéventefelhasználói
elégedettségifelméréstkell
készíttetnie.Ezzelösszefüggésben2021.szeptember
03.napjátólelőreláthatólag
2021.október31.napjáig500
díjfizetőtfognakÖnökközül
személyesenfelkeresniaBellresearchKft.(1085Budapest,
Barossutca52.)munkatársai
otthonukban,hogykitöltsenekÖnökkelegykérdőívet,
közvélemény-kutatáscéljából.ASZÉPHŐZrt.célja,

hogyfolyamatosanemelje
aszolgáltatásszínvonalát,
növelveezzelafelhasználói
elégedettséget.Ehheznyújt
segítségetezafelmérésis.
Ennekérdekébenkérjük,szíveskedjenegyüttműködnia
közvélemény-kutatástvégző
BellresearchKft.munkatársaival,akikaSZÉPHŐZrt.
általkiállítottmegbízólevéllel
éskérdezőbiztosiigazolványnyaligazoljákmajdmagukat.
Akérdezőbiztosokpénzt
semmilyenformábannem
kérhetnekésfogadhatnakel
Önöktől.
Segítőegyüttműködésüket
előreisköszönjük!
Üdvözlettel:SZÉPHŐZrt.

A tervezett új belgyógyászati tömb látványterve

Az új épület háromszintes, hatezer négyzetméteres lesz
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és találd meg a hozzád legközelebbit!
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„A jövő most kezdődik!”

Vakler Lajos

1986-ban végzett, előtte azonban
1985-ben Baselbe vitte a tehetsége és az
elkötelezettsége: az egyetem hematológiai
intézetébe került. 1991-ben már belgyó
gyász szakvizsgát tett. Mi fogadta itt, a
Szent György Kórházban?
A környezet, amit Gógl Árpád Székesfehérváron létrehozott, kiváló lehetőség volt egy fiatal orvos számára
a tapasztalatok megszerzésére. Gógl
Árpád a tudományos tevékenységet
is fontosnak tartotta, így elvárás volt,
hogy abban is szerepet vállaljunk.
A szakvizsgája után jött a kutatói ösztön
díj Németországban, Mainzban.
Az akkori érdeklődési körömben a
májbetegségek, illetve a májbeteg
ségek következtében kialakuló,
zsigeri vérkeringési zavarok és ezek
ultrahangos vizsgálati lehetőségei
voltak. Ennek elsajátítására mentem
Karl-Hermann Meyer Büschenfelde
professzor osztályára, aki világ

Fotó: Simon Erika

Izbéki Ferenc professzor, a Szent György Kórház
tudományos és oktatási orvosigazgató-helyettese
augusztus huszadikán Pro Civitate díjat vehetett
át a város ünnepi közgyűlésén.

Izbéki Ferenc Cser-Palkovics András polgármesterrel az ünnepi közgyűlésen

híresség volt abban az időben. Martin
Stariz munkatársa lettem, vele volt
szerencsém együtt dolgozni.
Már adjunktus volt, amikor az új évezred
Szegeden találta.
Lonovics professzor hívott Szegedre, a
Belgyógyászati Klinikára. A munkák,
amelyeket itt Gógl Árpád vezetésével
végeztünk, ott folytatódhattak.
Miként történt a visszaérkezése Székes
fehérvárra?

Időközben lehetőségem nyílt, hogy
Amerikában, Rochesterben, az orvostudomány Mekkájában dolgozhassak,
ami a gasztroenterológia területén a
világ legjobb helye. 2011-ben aztán
válaszút előtt álltam: a székesfehérvári kórházban osztályvezető főorvost
keresett a vezetés. Úgy döntöttem,
hogy az a tapasztalat, amit szereztem
egyetemi oktatóként és külföldön, itt
hasznosulhatnak a legjobban.

2014-ben vette át az oktatási és tudomá
nyos orvosigazgató-helyettes posztját.
Hol tartunk ma?
A fehérvári intézmény, mint egyetemi oktatókórház Kelet-Közép-
Európában az elismertségét tekintve
nagyon jó pozícióban van. Székesfehérvár a Pécsi Tudományegyetem
oktatókórháza lett 2012 őszén. Az
azt követő évben a Semmelweis
Egyetem is elismerte az oktató
tevékenységet, és gyakorlókórházzá
fogadott bennünket. Az együttműködés során a betegregiszterek és az
itt keletkezett nagy mennyiségű adat
feldolgozásával és ennek nemzetközi szintű bemutatásával léptünk
előre. A pécsi egyetemen létrejött
egy transzlációsmedicina-intézet,
melynek létrehozója és megálmodója Hegyi Péter professzor, és Székesfehérváron működik a kihelyezett
tagozata. Ennek köszönhető, hogy
az egész világon tudnak arról, hogy
Székesfehérváron hasnyálmirigy-
betegségekkel foglalkozunk. A jövő
most kezdődik – vagy már elkezdődött – és ez jelenti a fiataloknak
a kibontakozás legszélesebb körű
lehetőségét!

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 11-től 17-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 09. 11. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
09:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
20:55
21:20
23:05
23:10

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Savaria 2021
– Film- és fotóművészet
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
Vörösmarty
Irodalmi Szalon
Hírek
Egy nap a világ
– Kovács Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Cserta Gábor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Kvantum
Géniuszok kézfogója
Börgöndi repülőnap 2016
Misztrál-koncert
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 12. VASÁRNAP
00:00
08:00
08:10
09:00
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
16:00
16:30
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
20:40
21:25
21:55
22:15

Képes hírek
Snooker magazin
Kezdőkör
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Bajnokok városa
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
Arató Antal, az örök
könyvtáros
II. Székesfehérvári
Székely Bál
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Ignác
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Csíkország szelei
Arany János:
Az eperfa alatt
Bazilika 250
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 13. 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
16:30
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
21:35
22:10
22:30

Képes hírek
A hét hírei
Kvantum
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Cserta Gábor
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Kvantum – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk – ism.
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso Kedd –
Szabadbattyáni késő
római kori kincsleletek
A 313. ugrás
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bogárdi Lajos
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Ünnepi könyvhét
– Gutenberg
Fülöp Zoltán: Szívvel, hittel
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 14. 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
15:45
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
21:55
22:25
22:45

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bogárdi Lajos
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
Krinolin, turnűr, halcsont –
A babák és a divat II. rész
Kolbásztöltő Fesztivál
2017
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Izbéki Ferenc
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – Bölcső
Kallós-emlékest
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 15. 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
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
18:15
18:40
18:50
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
20:35
22:05
22:25

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Izbéki Ferenc
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Hauser Beáta-portré
Savaria 2021: Film- és
fotóművészet – Blúz
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Savaria 2021 – Film- és
fotóművészet: Vagyok,
aki vagyok. Kinek kell?
Snooker magazin
Savaria 2021
– Film- és fotóművészet:
A háborúk fotósa
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ism.
Fülöp Attila: A bodajki
fegyvergyűjtő
Bogányi Gergely és a
csodazongora
– Skandináv-est
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 16. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:05
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
21:00
22:10
22:30

7

Képes hírek
Híradó
Családőrzők
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők
– ismétlés
Snooker magazin
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
– ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
A határon túli magyar
irodalom napja
A szeretet dícsérete
– I. rész
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Bajnokok városa
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
– ismétlés
A szeretet dícsérete
– II. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 17. PÉNTEK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
11:00
11:30
13:00
13:15
15:50

17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
21:00
21:30

23:05
23:25

Képes hírek
Híradó
Köztér
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Köztér
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
középkori történelme
Híradó
Úton
Hírek
Városrészek titkai
Híradó
– ismétlés
Agrárinfó
Hírek
– ismétlés
Városrészek titkai
– ismétlés
Agrárinfó
– ismétlés
Sudár Annamária
– Arany János-est
I., II. rész
Híradó
– ismétlés
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 14. 17:55 Vakler Lajos vendége Izbéki Ferenc professzor

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: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Biztos szakma, jó kereset

Papp Brigitta

A legnépszerűbb felnőttképzések
között országos és székesfehérvári szinten is előkelő helyen áll az
aranykalászosgazda-tanfolyam, a
résztvevők száma folyamatosan
nő. Tavaly 488-an végezték el ezt a
képzést az országban, többségük,
összesen 436 fő a Dunántúlon.
„Az agrárképzéseink között ugyancsak
népszerű a méhész és a fakitermelő
tanfolyam, utóbbi tartalmazza a
motorfűrész-kezelő képesítést is.
Székesfehérváron a korábbi, OKJ-s
rendszerben nagyon kedvelt volt a tar
goncavezető, az emelőgépkezelő, az ipa
ri olaj- és gáztüzelőberendezés-kezelő és
a kazánkezelő tanfolyam, a technikusi
képzések közül pedig a munkavédelmi
technikusi. Kivétel nélkül telt házzal
indultak a villanyszerelő tanfolyamok,
ám ez utóbbi az új képzési rendszer
ben már csak iskolai keretek között
megszerezhető szakma lesz.” – mondta
el Szilágyi Beatrix, az egyik felnőttképzési szolgáltató székesfehérvári
központjának vezetője.
Az, hogy a fenti képzések ennyire
népszerűek, nem véletlen: a mun-

Fotó: Kiss László

A koronavírus-járvány hatására megugrott
azoknak a száma, akik felnőtt korukban átképzik magukat.

A legnépszerűbb felnőttképzések között van az aranykalászosgazda-tanfolyam

kaerőpiacon mindegyik végzettség
értékkel bír, biztos és jó keresetet
adó szakmát adnak a kézbe. A
biztonság pedig az elmúlt másfél
évben jelentősen felértékelődött,
így nem véletlen, hogy a járvány
hatására a felnőttképző cég ügyfelei
között nőtt a magánszemélyek
száma, sőt már meg is haladja a
vállalati megrendelők arányát. Míg

korábban az ügyfelek kilencven
százaléka vállalat volt, tavaly már
harminc-negyven százalékuk a
magánszemélyek közül került ki.
A különböző felnőttképzési tanfolyamok résztvevői között a legmagasabb arányban a negyvenévesnél
idősebb korosztály van jelen –
ebben a járvány hatására sem volt
változás.

2021.09.09.

„Sokan átképezték magukat, miután
elveszítették az állásukat, de nemcsak
a turizmus-vendéglátás területére kell
gondolni: a szolgáltatószektor számos
egyéb területéről is rengeteg olyan részt
vevő jelentkezett, aki ráébredt, hogy
igencsak sérülékeny a megélhetése.” –
nyilatkozta Décsi András, a felnőttképzési szolgáltató ügyvezetője.
Országos szinten az a tapasztalat,
hogy jóval többen fordulnak a
műszaki és informatikai képzések
mellett a logisztika felé is, mint
a járvány előtt. A legkeresettebb
szakirányok között is első az
építő- és anyagmozgatógép-kezelő,
elvégre a targoncák, a rakodógépek
egy pillanatra sem állhatnak meg.
Folyamatos igény mutatkozik az
agrárképzésekre, és a népszerű tanfolyamok közé tartoznak a tüzeléstechnikai, villamosenergia-ipari és
hegesztői képzések.

Induló tanfolyamaink:
(E/2020/000044, B/2020/000256)

• Hegesztő (AWI, CO) • Gépkezelő hatósági vizsga
• Kisgépkezelő • Munkavédelmi képviselők képzése
• Tűzvédelmi szakvizsga • Munkahelyi elsősegélynyújtó

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Remek lehetőség fiatal vállalkozóknak!
Tanulj másoktól, szerezz tapasztalatot külföldön!
Saját vállalkozás alapításán gondolkodsz, vagy nemrég indult el a saját céged? Esetleg már sikeres
vállalkozást működtetsz, és szeretnéd azt további piacokra kiterjeszteni, illetve új ötletekre van
szükséged? Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program Neked szól!
A program egy fiatal vállalkozóknak indított európai uniós finanszírozású tudáscsere program, amely
lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy 2-3 hónapig európai uniós tagállamban működő,
tapasztalt vállalkozók mellett dolgozzanak, ezáltal fejlesztve a vállalkozás működtetéséhez szükséges
készségeiket. A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi kapcsolattartó pontok
hálózatán keresztül valósul meg.

Gépkezelő
Feladatok

Elvárások

Amit kínálunk

+36 25/556-036

• Automata / félautomata berendezések kezelése,
felügyelete
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Minőségellenőrzési feladatok
• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos, megszakítás nélküli munkarend
vállalása
• Orvosi alkalmasság
• Versenyképes bér + juttatások
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Cafeteria és étkezési támogatás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es
körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből)
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu

A székesfehérvári Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2010 óta minden évben sikerrel
vesz részt ebben a kezdeményezésben, mint hazai közvetítőszervezet. Az ügynökség célkitűzése az,
hogy a lehető legtöbb fiatal vállalkozónak megadják a lehetőséget arra, hogy külföldön szerezzenek
tapasztalatot és hazatérésüket követően gyümölcsöző vállalkozást építsenek.
Miért érdemes részt venni a programban?
• Egy tapasztalt vállalkozó mellett eltöltött munkahelyi gyakorlat segíteni fog abban, hogy választ
kapj kérdéseidre, és felkészít saját vállalkozásod sikeres irányítására.
• Lehetőséged nyílik arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építs ki, sikeres üzletemberekkel
találkozz, rálátást szerezz egy másik európai piacra és különböző üzleti módszerekre.
Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében támogatásban részesülhetsz, ha:
• Vállalkozni kívánsz és komoly vállalkozásindítási tervekkel rendelkezel vagy olyan vállalkozó vagy,
aki vállalkozását az utóbbi 3 éven belül indította be.
• Üzleti tervben foglalt, konkrét üzleti terved vagy vállalkozói elképzelésed van.
• Kész vagy arra, hogy a fogadó vállalkozással együttműködés keretében fejlesszétek egymás
tudását.
Ha szívesen részt vennél a programban, keresd fel az Ügynökség munkatársát, Baráth Gabriellát a
gbarath@kdriu.hu e-mail címen vagy a +36 20 917-2741 telefonszámon!
A programmal kapcsolatos további részletek és információk megtalálhatók az Ügynökség honlapján:
http://www.kdriu.hu/erasmus-fiatal-vallalkozoknak-az-europai-vallalkozoi-csereprogram/

®
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Utolsó OKJ csoportok
becsatlakozással:
• Erősáramú berendezések felülvizsgálója (A019)
• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (A004)
• Villámvédelmi felülvizsgáló (A025)
• Robbanásbiztos berendezés kezelője (A022)
Új rendszerben szervezett képzéseink:
• 04163011 Élelmiszer-eladó
• 07134012 Villamos alállomás kezelő
• 10324017 Tűzvédelmi előadó

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban,
multinacionális környezetben? ®

Találkozzunk szeptember 22-én!

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

További kínálatunk szakképesítésekre: www.dekra.hu

Felhívás: Szociális gondozót
és szakápolót keresünk!

Szállítás igény szerint saját buszjárattal

Jelentkezés az önéletrajz benyújtásával:
8623 Balatonföldvár, Széchényi Imre u. 2.
Telefonszám: +36 84 540 027
E-mail: matyek.bernadett@irisintezet.hu

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.
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.

Gyere el és ismerj meg Bennünket a Nyílt
napunkon szeptember 22-én, szerdán!
Nyitott
pozícióink:

• gépkezelő műanyagüzembe
• CNC forgácsoló
• targoncavezető (üzemi területre)

Amit kínálunk: • gépkezelő br. 250.000 Ft alapbér
+ 30.000 Ft jelenléti bónusz
+ Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve)
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• 100 %-os bejárási támogatás
szerződéses járattal
vagy tömegközlekedés esetén
• Sportolási lehetőség támogatása
• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése tapasztalt szakemberektől
Nyílt nap regisztráció: hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen
vagy az alábbi telefonszámon: 22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

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.

FEHÉRVÁR

10

PROGRAMAJÁNLÓ

Repülés

2021.09.09.

Egészség

Ismét a vasmadaraké a főszerep!

Idén is lesz, aki retró autóbusszal
érkezik Székesfehérvár központjából,
akad majd olyan is, aki Tökölön száll
fel, az autósok pedig az ország minden
pontjáról célba veszik a börgöndi repülőteret e héten vasárnap. Izgalmas,
látványos programokat kínál égen
és földön a Börgöndi Légi Parádé,
amelyet az Albatrosz Repülőegyesület
a hagyományokhoz hűen szeptember
második hétvégéjén rendez meg. A dinamikus programban a tervek szerint

feltűnik majd az égbolton a H145M, a
Mi-17, a JAS-39C Gripen, Józsa Dávid
világbajnok vitorlázórepülő pedig egy
Swift S-1-et vezet majd. Veres Zoltán
műrepülő az L-29 Delfinnel érkezik.
Érdemes követni az egyesület közösségi oldalát, ahol minden fontos
információ megtalálható a jegyvásárlástól a közlekedésen át a sétarepülésekig. A szabadtéri rendezvényekre
vonatkozó rendelet, mely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedésekről szól, vonatkozik a
Börgöndi Légi Parádéra is. Ennek
megfelelően az eseményt kizárólag
koronavírus ellen védett személy,
valamint a felügyelete alatt lévő
tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy látogathatja.

Újraindultak a gyógytorna-foglalkozások a
Fejér Megyei Osteoporosis Klubban, a Széchenyi
út 5-7. szám alatt.

Munkanapokon délelőtt és délután két-két órában zajlanak a

programok a jól felszerelt torna
teremben. Várnak minden érdeklődőt, akik nagy tapasztalattal
bíró gyógytornászok által vezetett
foglalkozásokon szeretnének részt
venni.
Fotó: Fejér Megyei Osteoporosis Klub

Szeptember tizenkettedikén, vasárnap újra
megrendezik a Börgöndi Légi Parádét. A nap
során légi bemutatók követik majd egymást,
de érdemes lesz a földön is állandó mozgásban
lenni, hiszen a különböző helyszíneken érdekes,
látványos események sora követi majd egymást.

Gyógytornával a csontritkulás ellen

A gyógytornáról a helyszínen vagy a 30 880 5488-as telefonszámon lehet érdeklődni

Mozi

Megmutatni a láthatatlant!
Tolvaly Ferenc új filmje, a Szent Ignác útja – Camino Ignaciano a világ legnagyobb szerzetesrendjének, a száztizenkét országban tevékenykedő Jézus
Társasága alapítójának lélekvándorútját mutatja
be négy fiatal zarándoklatán keresztül. Az alkotást
szeptember tizedikétől tűzi műsorára a fehérvári
Barátság mozi. Az ingyenes vetítésekre már lehet
helyet foglalni a mozi honlapján és pénztárában.

Az alkotás nem kizárólag a vallásos
nézőkhöz szól: az önismeret, az önfejlesztés minden tudatos ember sajátja,
és napjainkban – különösen a járvány
idején – nagyobb jelentősége van,
mint valaha. A film egyaránt hordoz
üzenetet az önmagukat keresőknek,

a pszichológia iránt érdeklődőknek, a
mély lelkiségre vágyóknak és mind
azoknak, akik változtatni szeretnének
életükön kortól, nemtől és vallási
hovatartozástól függetlenül. De a film
a spanyol kultúra, a természet és az
egyedi dokumentumfilmek szerelmeseinek is egyedülálló élményt ígér.
A különleges alkotás szeptemberben
három alkalommal, 10-én, pénteken
16 órakor, 14-én, kedden 10 órakor és
15-én, szerdán 18 órakor lesz látható a
Barátság moziban. Az ingyenes vetítésekre már lehet helyet foglalni a mozi
pénztárában és honlapján, a www.
baratsagmozi.hu oldalon.

Új műsor indul a Vörösmarty Rádióban

„TÉR ÉS HARMÓNIA”
Minden a lakberendezésről és azon túl!
2021.09.12-től kéthetente vasárnap, 11:40-től!

FM 99,2 vagy myonlineradio.hu/vorosmarty-radio
Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Légy figyelemmel a napokban a belső történéseidre! Ha
valami régi eset kínoz, vagy kilátástalannak érzel egy hely
zetet, most érdemes belemenned ezekbe, és hinni abban,
hogy az imák is meghallgatásra lelnek! Bízz a segítségben,
és meglátod, lesz olyan megoldás, ami előrelépést hoz!

Figyelj a szeretetre, mely feléd áramlik! Maradj nyitott, fogadd
magadba az érzést! Talán a baráti kapcsolataidban fogsz tapasztalni
olyan áttörést, amiben nagyobb hangsúlyt kap a tudatosság. Kitarta
nak melletted szeretteid.

Itt az ideje, hogy elmélyültebben foglalkozz magaddal! Sokat tehetsz
most a boldogságodért, és a sors nagykönyvébe írhatsz most az ava
tott figyelmed által. Légy éber a belső hangodra, és cselekedj annak
megfelelően abban a helyzetben, amit sorsszerű vagy ismétlődő
problémának érzékelsz!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. szeptember 9. – 15.

Ezen a héten jótékony hatással lehetsz a környezetedre,
talán egy döntéssel kapcsolatban kérik a segítségedet.
Rálátásod lehet a helyzetre, és olyan lehetőségeket is
megmutathatsz, amit nélküled nem látnának.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Készíts listát az életedet korlátozó tényezőkről, és válaszd
ki, melyektől akarsz most végleg megválni! Túl sokat vagy
a fejedben, engedj most az elméd rendszerezési vágyának,
majd lépj túl azon, ami nem szolgál már téged. Öröm és
ünnep érkezik a helyébe.

Szűz 8. 23. – 9. 22.
Hidd el, hogy az öröm a természetes állapotod! Fontos volna most
egy kicsit hátradőlni, és megtanulni örülni annak, amit elértél! Ha
nem így teszel, önsanyargatásod teherként telepszik a válladra.
Nagyon lényeges volna ráérezned, hogy mennyire fontos vagy!

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
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Frontvonalon innen, frontvonalon túl
Edda-koncert Gorsiumban

Fotók: Kiss László

Németh Krisztián
Ha Edda, akkor buli. Ám Gorsiumban múlt hétvégén egy másik arcát mutatta a zenekar: igazán
különleges, úgynevezett unplugged koncertet
adtak Pataky Attiláék az Értékmentők Egyesület
szervezésében. A bulira tiszteletjegyet kaptak a
koronavírus-járvány frontvonalában küzdő Fejér
megyei orvosok, ápolók és katonák is.

Nem a klasszikus, ám hasonlóan
remek hangulat uralkodott az Edda
koncertjén. Az unplugged visszafogottabb sítulsa remekül illett a történelmi
környezethez. Az Értékmentő Egyesület először szervezett ekkora volumenű
rendezvényt. Érték és köszönet – akár
ez is lehetett volna az est mottója.

A rendezvényen Vargha Tamás országgyűlési
képviselő az Értékmentő Egyesület emlékplakettjét vehette át. Az államtitkárnak fontos
szerepe volt abban, hogy kormányzati támogatásból színpad jöhetett létre Gorsiumban.

Közel ezer néző előtt koncertezett Pataky Attila és zenekara

A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 11-től 17-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 09. 11. SZOMBAT

2021. 09. 12. VASÁRNAP

2021. 09. 13. HÉTFŐ

2021. 09. 14. KEDD

2021. 09. 15. SZERDA

2021. 09. 16. CSÜTÖRTÖK

2021. 09. 17. 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 Párkapcsolati műsoróra
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Mesterségem címere
Vendég: Tutunzis István
13.10 Tűzoltók órája – Vendég:
Koppán Viktor Dávid
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég:
Szollár-Kaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka – Vendég:
Kalmár Ádám és Pál Loránd
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
08:45 A Börgöndi Légi Parádé
programjai
Vendég: Szilády Dezső
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak és macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Tér és harmónia
Vendég: Varga Nikoletta
12.10 Családőrzők
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna, Pap Csilla,
Hézl József
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig
Vendég: Kiss György
(Közben élő tudósítások,
riportok Börgöndről, a
légi parádé helyszínéről)
14.10 Zeneturmix
Műsorvezető: Kiss György
Vendég: Bodonyi Dániel
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
Vendég: Szabó László
13.10 Illemtan
Vendég: Óber László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Berta Gábor,
Rendeczki Andrea, Bakonyi
Balázs, Maráz Anna – Járd
be az Országos Kéktúrát
egy fehérvári csapattal!
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
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 Hírek 15 órakor
15.10 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
Vendég: Szabó László
13.10 Környezetbarát
Vendég: Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 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
Vendég: Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 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 Barangoló
Vendég: Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: 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
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő
Vendég: Szabó László
13.10 A bor szerintünk
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Limonádé
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.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Talán egy megbízható kapcsolat vagy az egymásra találás örömét
élvezed, ám örömödet beárnyékolja valami fura szomorúság vagy a
magányosság érzése. Ha így van, tudatosítsd, hogy előző inkarná
ciókból felszivárgó karmikus történetek árnyékolják be örömödet.
Nem a kapcsolatban van a hiba, hanem a mélytudati programokban.

Lehet, hogy csalódni fogsz túlzott elvárásaid miatt. Nagyon
fontos, hogy levond a megfelelő tanulságot, és ne tekintsd
magad áldozatnak! A héten érnek még kellemes meglepe
tések, ne csüggedj túlságosan, hogy be tudd fogadni az élet
adományait!

Most aztán érdemes bíznod a határtalan alkotói
készségedben! Bár az emberek hűvösen és
kevés lelkesedéssel fogadják, amit teszel, hosszú
távon mégis érdemes befektetned az energiát az
alkotásba!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Bőségesen elhalmoznak szeretettel és gondoskodással. Élvezd,
anélkül, hogy elveszítenéd függetlenségedet! Fontos most a belső
csend erejére hagyatkoznod, és a teremtőbe vetett bizalmaddal
vizsgálódnod, hogy ne korlátozd magad a kapcsolatoddal.

Késztetést érezhetsz, hogy tisztázatlan konfliktusokat a sző
nyeg alá söpörj. Az ilyesfajta halogatással bűntudatot keltesz
magadban, és olyan dolgok érnek véget, amik még szinte el
sem kezdődtek. Pont azt éred el, amit nem szeretnél…

Úgy érezheted magad, mint aki fél a sikertől.
Mintha el kellene rejtened a kincseidet. Próbálj nyi
tott maradni a változásra, és próbálj olyan alkotói
tevékenységbe kezdeni, amiben örömödet leled!
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Szenzációs római kori leletre bukkant
egy székesfehérvári férfi
Látrányi Viktória

Nagyszerű állapotban lévő, ritka szobor került
elő egy székesfehérvári használtcikkpiacon.
A Fehérvár Televíziót kereste meg az a férfi,
aki a páratlan régészeti leletet megvette.
Szerkesztőségünk úgy tudja, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeumnak ajánlotta fel az értékes
tárgyat.

A bronzból készült szobor információink szerint a 3. századból
származhat. Meglepően szép
kidolgozottság, és nagyon jó állapot
jellemzi a műtárgyat. Úgy tudjuk,
Attist ábrázolja a figura. A tárgyat
megnéztük, s minket is lenyűgözött.

Attist istenségként tisztelték
az egész görög világban, majd
kultuszát Róma is átvette. Ritkán
szerepel önálló alakként. A róla
szóló történetek egyik központi
motívuma Kübelé istennővel való
kapcsolata. Hol papjaként, hol
gyermekeként, hol pedig szeretőjeként szerepel. A különböző
képzőművészeti alkotásokon nőies
vonású ifjúként szokták ábrázolni.
Jellemzően sapkával, illetve nadrágban látható. A most előkerült
tárgyat ahogy kézbe véve forgattuk,
még nekünk, laikus szemlélőknek
is feltűntek ezek a finom, nőies
vonások.
Érdekes, hogy Attis kultusza nem
is annyira Görögországban, mint
inkább Rómában volt élő. Kübelét
Magna Mater néven már Kr. e. 204ben felvették a római pantheonba.
Attis hivatalosan Claudius császár
idején nyerte el helyét az istennő
mellett, akit népszerűségben hamarosan felül is múlt.
A több mint 1800 éves szobor elfér
az ember tenyerében, súlya azonban ehhez képest mégis meghatározó. Van olyan vélemény, mely
szerint akár kétmillió forintot is
érhet a lelet.
A fehérvári férfi kérdésünkre
elmondta, hogy a használtcikkpiacon vásárolta ennek az összegnek
a töredékéért. Fontosnak tartotta,
hogy a tárgy ne kallódjon el, ezért
megkereste a Magyar Nemzeti
Múzeumot, és felajánlotta az intézménynek a római kori leletet.

Római emlékek Fejér
megyében
A Római Birodalom fokozatos
terjeszkedése során előbb a kereskedelmi kapcsolatokat építette ki a
Kelet-Dunántúlon a kelta lakossággal. Fejér megye területén a Kr. u.
I. század közepén a stratégiailag
fontos helyeken katonai táborok

Fotó: Kiss László

Ki volt Attis?

Még több fotót láthatnak a páratlan leletről az fmc.hu oldalon!

jöttek létre. Később a század végétől kiépült a határvédelmi rendszer,
a limes, a Duna vonalánál.
A limes három tábort érintett a
megyében. A Szent István Király
Múzeum honlapján arról is olvashatunk, hogy egy késő római kori
útikönyv, az Itinerarium Antonini
megyénk területén nagyobb települések nevét is megemlíti: Gorsium-
Herculia (azaz Tác), Floriana
(Csákvár), Osones (Fehérvárcsurgó), Iasulonibus (Baracska).
A II-III. században Gorsium volt
Kelet-Pannónia császárkultuszának
színhelye. A rómaiaknál az istenek
kultusza fontos helyet foglalt el
az állami életben, de a magánéletben is. A szertartások kellékei, az
istenek szobrai, oltárok, építési feliratok számos templom és szentély
létére utalnak.
Megyénkben a III-IV. század fordulójától mutathatók ki a terjedő
keresztény vallás emlékei. Közülük
legjelentősebb a Herculiában feltárt

két ókeresztény bazilika és a keresztény szimbólumokkal díszített,
Székesfehérváron, másodlagos
lelőhelyen előkerült oltárkorlát.

Természetesen ha páratlan értékű
római leletekre gondolunk, akkor
megyénk kapcsán említhetjük a
Seuso-kincset is.

Indul a színházi szezon!

Vakler Lajos
Rendhagyó módon a Pelikánfészek adott otthont a Vörösmarty Színház évadnyitó társulati
ülésének.

időszakban végzett színházi munkáról, az önkormányzati támogatással megvalósult fejlesztésekről,
valamint az új évad bemutatóiról is
hallhattak a társulat tagjai.
Az évad előadásai kapcsán elhangzott, hogy szeptember 11-én, szombaton lesz a Fame premierje. Az ember
tragédiája 2.0 ősbemutatójára szeptember 25-én kerül sor. Szeptember
közepén, 15-én és 16-án a színházban
vendégeskedik a Kaktuszvirág című
darab. A Pelikánfészekben Kerkay
Rita rendezésében az Odaadó hívetek, Surik című előadást szeptember
15- én, míg a Kozák András Stúdió
ban 15-én és 29-én a Szerelem, ó!
című előadást láthatják a nézők.
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Szikora János igazgató az új évadban bemutatásra kerülő darabokról beszélt
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Évadnyitó a szimfonikusoknál

Vakler Lajos
Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte az
immár új művészeti vezetéssel induló évad
megnyitóján az Alba Regia Szimfonikus
Zenekart.

Az együttes vezetői – Ruff Tamás
igazgató, Dobszay Péter vezető
karmester, művészeti vezető, Dobri
Dániel kortárs művészeti vezető és
Szabó Balázs művészeti tanácsadó
– a közeljövőben kezdődő koncert
évad műveiről, a helyszínekről, illetve a fellépő művészekről tájékoztatták a sajtó képviselőit.
Ruff Tamás elmondta, hogy több
helyszínen, több stílusirányzatban,

a nagy klasszikusok mellett a
kortárs zene szerzőinek műveivel
várják a zenebarátokat Székes
fehérváron, de neves vendégművészekkel is találkozhat a közönség
az évad során.
A koncertsorozat szeptember 13-án
kezdődik a Farkas Ferenc-bérlet
hangversenyével a Vörösmarty Színházban. Szeptemberben a Somorjai-
bérlet első koncertjét is megrendezik, de nem maradnak zene nélkül
a Partitúra bérlet fiataljai sem: az
ifjúsági korosztály hangversenyei
októberben kezdődnek, és ebben az
esztendőben már a Filharmónia bérlet hangversenyeivel is számolhatnak
a klasszikus zene rajongói.

Fotó: Simon Erika

A résztvevőket Szikora János
igazgató és Cser-Palkovics András
polgármester köszöntötte. Utóbbi elmondta: a város továbbra is
minden eszközzel segíti a színházat,
ugyanakkor arra kérte a színház
barátokat, hogy jegy- és bérletvásárlással tegyék ők is ugyanezt.
Szikora Jánostól – aki bemutatta a
jövőben a Pelikánfészek bejáratát
díszítő Petőfi-szobrot is – a járvány
okozta nehézségekről, az elmúlt

KULTÚRA

Fotó: Simon Erika

Közéleti hetilap

A hosszú kényszerszünet után rövidesen megkezdődhet a komolyzenei évad

És te mit olvasol?

Királykúti esték Petrőczi Évával

Kép: Burján Zsigmond

Szeptember nyolcadika az olvasás világnapja. A megyei könyvtár figyelemfelhívó rendezvénye
egyben könyves börze is volt.

Folytatódott a Királykúti esték, Bakonyi István irodalomtörténész népszerű beszélgetéssorozata. Múlt csütörtökön Petrőczi Éva volt a vendég – a találkozó résztvevői a költő Könyörgés
címmel megjelent összegyűjtött verseivel ismerkedhettek meg.
V. L.

Akinek volt olyan könyve, ami évek óta a polcon porosodik, elvihette a könyvtár elé, hátha valakinek
pont az a megunt könyv lesz érdekes. Cserébe elhozhatott helyette olyat, amire neki volt szüksége.

Tamási Áron emlékezete

Kép: Burján Zsigmond

Fotók: Kiss László

Az olvasás világnapján könyves flashmobot tartottak a Bartók Béla téren. Arra kérték a résztvevőket, hogy osszák meg könyveiket egymással, hiszen olvasni jó, olvasni kell! A Vörösmarty
Mihály Könyvtár is hozzájárult az akcióhoz, mégpedig huszonöt kötettel.

Elindult az Aegis Kulturális Alapítvány irodalmiest-sorozata az Igézőben. Takács Tamás elő
adásában Tamási Áron, a szegény sorsú farkaslakai család gyermekeként született Kossuth-
díjas író, az Ábel-trilógia szerzőjének pályáját vette górcső alá.
V. L.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Kozma Tamás

Lőrincz Tamás írásai

Az egoistának

Tanítani

Felejtsd el a hálát.
Hisz megdolgoztál mindenért keményen.
Aki nem segít neked, az mérgező csupán.
Taszítsd el, hisz nincs javadra,
és közben imádkozz áhítattal javulásáért.
Hiszen áldozat voltál: Jár neked a szabadság.
És ha minden rendben már,
miként szeretnéd,
miként szükséges,
nézz körül diadallal:
Beköltözhetsz a magad teremtette pokolba.

Alkaioszi strófa
Láttam a szomszéd lányt. Kecsesen guggolt
agárkölyökként lesve a földet, míg
   szél játszott szép aranyhajával.
     Ő maga épp kutyaszart szedett fel.

Költő
Míg szavakat kötök, ők is kötnek engem,
Hozzák értelmüket, és kifényesítem.
Kirakósként épül belőlük a világ,
világosság gyúlik, tűz, mely életet ád,
s elvesz; vagy elveszít, ha elveszünk benne
fogalmak láncában énné állok össze:
tintás, rab éndarab fed, mint pulcsim, ingem,
míg szavakat kötök, és ők kötnek engem.

„Régen az iskola embert faragott a gyerekből.
Ez ma sajnos nincs így.”
Régen a gyereknek volt apja és anyja. Ezek a szülők tisztelték a tanárokat – ezért a gyermekek is tisztelni kezdték. Néha
meg persze nem. Régen sem voltak a borongós felhők vattacukorból.
Régen a gyereknek nem volt tízévesen mobiltelefonja. Régen nem akarta őket a szórakoztatóipar állandó inger alatt tartani. Régen nem azt üzentük nekik, hogy neked mindez jár.
De hagyjuk a társadalommal való egymásra mutogatást,
hogy ki tehet róla, ha ma nem farag embert belőlük az iskola.
Hagyjuk, mert különben megint cserben hagyjuk a gyerekeket.
Foglalkozzunk inkább azzal, hogy mire is kellene nevelnünk! Arra, hogy becsületes legyen, vagy arra, hogy tanuljon
meg érvényesülni a kiskapuk biztosította lehetőségek révén?
Arra, hogy kitartson egy életen át a szakmájában, vagy arra,
hogy képes legyen alkalmazkodni a változó világban?
Arra, hogy „a nagy világon e kívül” vagy arra, hogy bárhol
felépíthesse az otthonát?
Arra, hogy legyen jó munkaerő, aki a kellő pillanatban befogja a száját, vagy arra, hogy küzdjön a jogaiért?
Arra, hogy tisztelettel nézzen a tradícióra, vagy arra, hogy
innovatívan írja át a játékszabályokat?
Arra, hogy hálásan elégedjen meg azzal, amit kap, vagy
hogy törjön egyre magasabbra?
Mert nevelőként mindkettőt szeretnénk számunkra, szülőként talán mindkettőt várjuk az iskolától, de mindkettő együtt
nem lehetséges.

Kaszás István

Harmonikás receptje
Mikor apja a receptet megírta,
addigra az írógépet géppisztolyra
cserélte fel, de nem tudta megtagadni írói önmagát. „Drága fiam! Mint a
nagy művek jó része, a szakácsművészet
is alapvetően csapatmunka. Tegyél
a tepsibe egy közepes méretű, érett
taposóaknát! A tepsit helyezd el az utca
szélén, a járdaszegély takarásában. A
két egymással szemben levő pinceab
lakból figyeljétek a közeledő lánctalpas
járművet – amelyiknek többnyire
nincs behajtási engedélye, mert súlya
jóval több a megengedettnél – és a
tepsi füleire hurkolt spárga szakszerű
húzogatásával a lánctalp alá igazítjátok
a készítményt. Egy nagy durranás jelzi
majd, hogy mindent jól csináltatok.
Szeretlek fiam! Öcsédre és édesanyádra
vigyázz!” Apja után egy szájharmonika és a recept maradt rá.
Emiatt a recept miatt hordott mindig
kokárdát a belső zsebében a szíve
felőli oldalon - nem lehet azt előre
tudni, melyik napon érkezik el majd
a nagy ünnep - szájharmonikájába
az óváros egy befalazott ablakmélyedésében szokott életet lehelni.

Nézte a nőt a vonaton, de nem ült
oda hozzá, nehogy félelmet keltsen
borostás arcával az üde szépségben,
ezért a kocsi másik oldalán foglalt
helyet. A nő olvasni kezdett, a könyv
pedig megvédte a tülekedő tömeg
tolakodó pillantásaitól. Egyszer csak
abbahagyta az olvasást. Kézitáskájából szalvétába csomagolt szendvicset vesz elő, és eszik. Hirtelen
elkapta Harmonikás pillantását, aki
kissé szégyenkezve elfordította az
arcát. A nő lassan felállt és odalépett
a férfi elé. – Megkínálhatom a
bácsit? – és közben mosolyogva
nyújtotta a kettétört szendvicset,
de olyan eleganciával, ahogy csak
egy főpincér tudja kiszolgálni a
díszvendéget. – Ó, dehogy nézte ő
a szendvicset, lopva csak a nőben
gyönyörködött, de most már nem
volt mit tenni. – Köszönöm a jóságát
kisasszony – felállt és bemutatkozott. – Országúti Szabó Eduárdó
szájharmonika virtuóz, az egyszemélyes Szabó Eduárdó Orkeszter
örökös tagja és egyben karmestere
vagyok. Hölgyem, egy dallammal

szabad lesz megköszönnöm a
figyelmességét? Válaszra nem is
várva a Kék Duna keringőt kezdte
fújni. A vagon piszkos üvegablakai a
láthatatlan karmesteri pálca intésére
hirtelen velencei tükrökké változtak,
a korábban csikkégette ragadós padló ragyogó parkettaként csillogott
a fényben, és már nem munkában
elgyötört melósok és melósnők,
hanem szépséges dámák és elegáns
urak ültek körülöttük, akikhez a
jegyellenőr is csak sapkájához érintett kézzel, tisztelegve közeledik. Az
áporodott dohány-, és izzadtságszagot parfüm-, és Havanna szivar illata
űzte el, a spenótzöld szakadozott
műbőrülések pedig plüssfotelként
süppedtek be a klasszikus zenét
csodálattal befogadó, vájt fülű
közönség alatt. Áhítattal hallgatták
a kopott ruháit frakká varázsoló ősz
zenészt.
Szabó Eduárdó érdemes művész
élete legszebb koncertjét adta. Felfigyelhettek rá odafönn is a Mennyei
Karban, mert nem láthattuk többé
soha már.

All right, very well
Üggyel-bajjal megtisztítottam
egy tenyérnyi földet az ősvadonban.
Az őslakosok (kicsodák?) szerzett jogaira
alig is gondoltam. A kockaszerű típustervet
adaptálva eszkábáltam hajlék-fészket, idővel
puha tollal s mohával szigeteltem
az időjárási viszontagságok ellen.
Ez otthonos, felülről figyelt és gondviselt
környezetben még ingyen vizem is volt,
(falikút) rögtön jobbra a bejárat mellett
Kaláka is volt, mindvégig (évekig)
megbontathatatlan baráti hangulatban.
Felírtam, hány rekesz sör folyt, hogy
a viszonosság legalább nullszaldós legyen.
A biztonsági szempontoknak eleget
tettem: van telekkönyvi bejegyzésem,
belátást gátló, borostyánnal átszőtt
kerítésem, s egy túlárazott Fészek-őr
biztosításom a nyüves MP Zrt-nél.
(Nem vették be, hogy a páncéltőkés,
gyakorlatilag lehangolhatatlan,
becses bécsi zongorám időközben
a Palotai úti Hulladékudvarban landolt,
s a díjból egy fillért sem engedtek, nem és nem.)
Fészkem e kollektíve domesztikált
ősvadonban korántsem öncéllal létesültHárom felejthetetlen madárfüttyös tavaszon
– Szeretett Nőmnek, s a kínzó ösztönnek engedve –
háromszor párzottam célzottan, mindvégig a jövőt
tartva szem előtt. (Én elszálltam, Ő nem.)
Fiókáink -tudj Isten miért- telente ütötték fel
ártatlan (miben?) fejüket, ezért
testmeleggel (is) óvtuk őket.
Haszonkölcsönnel kombinált élvezeti jogom
holtomiglan szól, csakhogy az ősvadon
minden másodpercben egy ezredmilliméternyit
közelebb kúszik. Úgy vélem, szorongatott
helyzetemben egy kisebb parcellát (duplát?)
kellene bérelnem a Fecskeparti köztemetőben.
Pár éve már minden költséget a bankom áll.
Fapofával inkasszál, vagyis azt tesz velem (is)
amit csak jónak lát. Felőlem…Úgy tűnik,
minden rendben. Nagyon úgy tűnik.
Kovács Szilárd

A fénysugár ereje
Amikor a természetben barangolsz, sétálsz, kitisztulsz teljesen. A szíved, lelked s a fák lombjai közt
átszűrődik a napsugár. Érzed az arcodon, a bőrödön
a Nap melegét. Boldog vagy. A fény felé fordulsz.
Lábad előtt csörgedezik a hűs folyó vize. Érzed az
erdő, a fák, a virágok illatát. Élvezed a természet
valódi örömeit. A folyóba nézel. Tükröződik benne a
képmásod, mely a lelkedig hatol. A valóság, mely a
természet tisztaságát, örömét, értékét, a szabadságot
mutatja meg igazán. Élvezed. A szellő simogatja
arcod. Igazi minden. A lelked, az elméd kitisztul teljesen. Ingyen van, s a pillanatnyi öröm a szabadság.
Behálózza a lelked, és igazán boldog vagy. Ez az élet,
a természet kincse – örökre!
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Közéleti hetilap

Banki támogatás

Somos Zoltán
Az Erste Bank a Hydro Fehérvár AV19 új szponzora – jelentette be Szabados Richárd, az Erste
Bank vállalati üzletágának vezetője és Gál Péter
Pál, a klub elnöke.

ezért megtiszteltetés számunkra, ha
segíthetjük őket.” – mondta el a szerződés aláírását követően Szabados
Richárd.
Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC
elnöke szerint a csarnok háromezer-ötszáz fős nézőközönsége mellett a negyvenezres online követői
bázis olyan értéket jelent, amelyet
honorálnak a támogatók: „Köszön
jük partnerünknek, hogy ebben a
nehéz gazdasági környezetben is bizal
mat szavaznak klubunknak! A csapat
célja, hogy a szezonban kiharcolja a
rájátszásba jutást, amihez a támogatás
óriási segítséget jelent.”

15

Kemény tesztelés

Somos Zoltán
Sorra játssza a mérkőzéseket az előszezonban
az Alba Fehérvár. Dejan Mihevc csapata nagyon
nehéz ellenfeleket (is) választott, ez javára
válhat az új idényben.

Szombaton, a Révkomárom ellen
pihenőt kapott az éppen születésnapját ünneplő Vojvoda Dávid,
valamint Jonathan Stark is. Sérülés
miatt nem játszhatott Mirko
Mulalić, Lukács Norbert és Takács
Martin, vagyis tartalékosan álltak
fel a fehérvári kosarasok. Így is
nyertek, ami nem mindig jött össze
az edzőmeccseken. Igaz, olyan
neves és erős ellenfeleket válasz-

tott Dejan Mihevc, mint a zágrábi
Cibona, a német Odenburg vagy a
szlovén kirakatcsapat, a Krka.
Vojvoda azt mondja, ezek a próbák
remekül szolgálják, hogy fizikálisan is erősek legyenek, és az új
játék is kialakuljon: „Tavaly jó volt
a légkör az öltözőben, de a pályán
valahogy nem akart kialakulni. Most
úgy érzem, ez is rendben lesz, bízom
benne, hogy jobb szezont produkálunk
az előzőnél!” – nyilatkozta az Alba
klasszisa.
A csapat még részt vesz Nyíregy
házán a Sitku-emléktornán, szeptember tizenötödikén pedig hazai
pályán zárja a felkészülési meccsek
sorát az Oberwart ellen.

A hosszú távú sikerekre szövetkezett a pénzintézet és a fehérvári hokiklub

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

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

Fotó: Kiss László

Fotó: fehervarav19.hu

A megállapodás értelmében Magyarország legnépszerűbb jégkorongklubjának öltözetén, az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnokban a
palánkon, a jégen és a lelátón is
megjelenik a pénzintézet logója.
„A Hydro Fehérvár AV19 a legjobb
magyar csapat, jelenleg az egyetlen,
amely külföldi bajnokságban játszik,

FEHÉRVÁR

SPORT

Balsay Ádám mezszáma a 0, de ez nem a tőle várható teljesítményre vonatkozik!

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.
Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.
A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!
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

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

