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Aláírásokat gyűjtött a Mi Hazánk Mozgalom

Gyerekeket a magasba!

kép: Halász István

Világrekord-kísérletre és családi napra várják
a kisgyermekes családokat a Palotavárosba
szeptember huszonötödikén.

Lakossági fórummal egybekötött aláírásgyűjtést tartott pénteken délután a Mi Hazánk Mozgalom Székesfehérváron. A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely ellenzi a koronavírus elleni oltások
bizonyos munkahelyeken történő kötelezővé tételét és a gyerekek oltását, illetve bevezetnék a
járványszolidaritási adót is.
R. J.

Zajlik az ellenzéki előválasztás
Szombat reggel kezdődött az ellenzéki
előválasztás, de néhány órával később leállt a
rendszer, ezért a hétvége hátralevő részében
nem voksolhattak az ellenzéki szavazók. Hétfő
reggel aztán újraindult a rendszer, folytatódott
az előválasztás, melynek első fordulója szeptember 28-ig tart, második fordulójára október
4. és 10. között kerül sor.

Az előválasztás lényege, hogy az
ellenzéki szavazók eldöntsék, kik
legyenek azok, akik az ellenzéki
koalíciót alkotó hat párt képviseletében elindulnak a 2022 tavaszi
országgyűlési választáson.

Az ellenzéki előválasztásra mindenki a lakóhelyének megfelelő választókörzetben adhatja le a voksát.
Szombat délelőtt a Demokratikus
Koalíció alelnöke, Vadai Ágnes
érkezett Székesfehérvárra, hogy
támogatásáról biztosítsa a DK helyi
jelöltjét, Ráczné Földi Juditot.
Az előválasztáson több jelölt indul
mind a közös ellenzéki miniszter
elnök-jelölti pozícióért, mind az
egyes választókerületek közös
képviselőjelölti pozíciójáért. Minden választó egy miniszterelnökjelöltre, és a saját választókörzetének egy országgyűlési képviselő
jelöltjére adhatja le a voksát.

Már javítják a Csitáry-kutat
L. Takács Krisztina
Egyre több panasz érkezett a Városgondnoksághoz a Csitáry-kút állapotára vonatkozóan.
A palackokat csak egy-két csapról lehetett
megtölteni, de a még működő kifolyók is
nehezen adtak vizet. A szakemberek megállapították, hogy a hiba elhárításához a teljes
vezetékrendszert ki kell cserélni a kút alatt.

vascsőhálózat már annyira elrozsdásodott, hogy ki is lyukadt, és a
kút alatt elfolyik a víz a Varga-
csatornába. Ezért tapasztalják a
látogatók, hogy a víz csak csordogál a kút kifolyóiból.
A vezetékrendszer cseréjét megkezdte a Városgondnokság. Ehhez
a mészkőből készült, és több helyen elrepedt, töredezett kutat is ki
kellett emelni a helyéről – a tervek
szerint gránitból készülő kúttal
pótolják. A javítás idejére egy ideiglenes vízvételi helyet alakítottak ki
a szakemberek.

A kút alatti csőrendszert teljesen kicserélik, illetve az új kút tisztítható anyagból és saválló
csövekből készül majd. A kútban szerencsére van víz bőségesen, így továbbra is élvezhetik a
fehérváriak a Csitáry-vizet – egyelőre a képen látható ideiglenes vízvételi helyen.

Östör Annamária, Öreghegy északi része és Csala önkormányzati képviselője szeptember 29-én,
szerdán 17 órától lakossági fórumot tart az Öreghegyi Közösségi Házban. A rendezvényen részt
vesz Cser-Palkovics András polgármester is,
továbbá Bozai István városgondnok, Steigerwald
Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a városi rendőrkapitányság képviselője,
Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési
Irodájának vezetője és Nagypál Róbert, a Köz
terület-felügyelet vezetője.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Demenciaszűrés az Alzheimer-kór világnapján

Fotó: Városgondnokság

A Csitáry-kút három éve megállás
nélkül működő szivattyúját kicserélte ugyan a Városgondnokság,
és újra megfelelő nyomással tör a
felszínre a víz, azonban a kút alatti

Lakossági fórum
Öreghegyen

Rába Henrietta
Hazánkban kétszázötvenezer ember él demenciával, a hozzátartozókkal együtt egymillió
ember érintett a betegségben. Ez a lakosság
tíz százaléka. Az Alzheimer-kór világnapján a
korai felismerésre, a betegség lassíthatóságára
hívták a fel a figyelmet Székesfehérváron is.

Magyarország Átfogó Egészség
védelmi Szűrőprogramjának 2347ik állomása volt Székesfehérvár. Az
Alzheimer-kór világnapján pedig az
egyik kiemelt cél a figyelemfelhívás
volt a demenciára, a betegség korai
felismerésére.
Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta:
„Kétszázötvenezer demenciával élő
honfitársunkról tudunk. Az ő állapotuk, kezelésük, a rájuk irányuló
figyelem felkeltése fontos eleme a mai
napnak. A minket körülvevő harsány

világban a csendes dolgokat sokszor
nem vesszük észre. Ez a betegség is
ilyen, csendesen, lassan fejlődik ki.
Nagyon fontos, hogy a családtagok, az
időseket körülvevő személyek vegyék
észre azokat a jeleket, amelyek alapján
a betegek mielőbb orvoshoz jutnak.”
Mészáros Attila, Székesfehérvár
alpolgármestere elmondta: „Nagy
felelősségünk, hogy minél többekhez
elvigyük ezeknek a prevenciós lehetőségeknek a hírét. Nagyon büszkék
lehetünk arra, hogy Székesfehérváron
az idősek mennyire aktívak, hiszen ez
is hozzájárul ahhoz, hogy a demenciát
és más betegségeket megelőzzünk, vagy
kialakulásukat késleltessük.”
A regisztrációt követően demencia
tesztet tölthettek ki a résztvevők,
majd a szűrőbuszban negyvenféle
vizsgálatra, köztük kardiológiai,
szemészeti és laborvizsgálatokra is
volt lehetőség.
Fotó: Bácskai Gergely

Buzás Gábor

A SZÉNA Egyesület a Családokért
ismét bekapcsolódik a Három Királyfi,
Három Királylány Alapítvány Gyereket a magasba! elnevezésű, határokon
átnyúló világrekord-kísérletébe.
A szervezők szeptember 25-én 10-től
12 óráig várják a családokat a palotavárosi tavaknál kialakított parkban (a
Királyok parkja felől). A programon
interaktív foglalkozásokkal, kézműveskedéssel és ugrálóvárral is készülnek,
és ügyességi feladatokkal is várják a
kisgyermekeket.
A program 10 órakor egy szelídmotoros-felvonulással indul. A résztvevőknek ötven kismotort adnak ajándékba
az érkezés sorrendjében: háromnegyed
tíztől lehet átvenni a járműveket a készlet erejéig. A gyermekek érkezhetnek
saját kismotorral, futóbiciklivel, rollerrel, elektromos autóval – a legkisebbek
babakocsival is. A felvonulást követően
koncert és közös mozgás is lesz.
Pontban tizenegykor kerül sor a világrekord-kísérletre, melynek keretében
a rendezvényen résztvevők egyszerre
emelik magasba gyermekeiket. Mivel
a világrekord dokumentálása fontos,
ezért arra kérik a családokat, hogy
mindenképpen időben érkezzenek
meg a rendezvényre!
Az országos gyerekemelést összesen
huszonöt településen rendezik meg.

2021.09.23.

Egervári Ágnes, az INDA-program szakmai vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy ügyeljünk
testi és lelki egészségünkre, így elkerülhető a demencia. Amint valamilyen problémát észlelünk, feledékenységet, személyiségváltozást, jelentkezzünk neuológusnál, pszichiáternél! Az
Alzheimer-kór nem gyógyítható, de bizonyos eszközökkel lassítható a betegség folyamata.
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Az esély mindenkinek jár!

Novák Rita

Parkfenntartási és köztisztasági
munkák elvégzésében segítik az új
kollégák a már meglévő csapatot. A
Városgondnokság két héttel ezelőtt
tizenöt dolgozót vett fel. A cég
vezetője, Bozai István városgondnok lapunknak úgy nyilatkozott:
jók az eddigi tapasztalatok, többen
megtalálták helyüket.
Az új munkatársak egy új foglalkoztatási program keretében
érkeztek a Városgondnoksághoz.
Cser-Palkovics András, Székes
fehérvár polgármestere lapunknak
elmondta: „Egyértelmű, hogy erőteljes
a munkaerőhiány a városban, az
elmúlt másfél év minden nehézsége
ellenére. A város gazdasága növekedési
pályán van, és a világ legkorszerűbb
technológiája működik a fehérvári
vállalatoknál. A Városgondnokságnak
is nagyszerű saját gépparkja van, amit
azonban működtetni kell. Szeretnénk
megtalálni és segíteni azokat az embereket, akik nehéz körülmények között

Fotó: Bácskai Gergő

Új foglalkoztatási programot indított a Városgondnokság. A város cége ezúttal a Székes
fehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
fogott össze annak érdekében, hogy csökkentsék a munkaerőhiányt, és segítsenek azoknak,
akik munkából szeretnének megélni.

A Városgondnokság, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a város együttműködése többeket visszasegíthet a munka világába

élnek, de szeretnének újra a munka
világába visszatérni.”
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy nagy
volt az érdeklődés a program iránt.

Lakatos Gabriella hangsúlyozta: a
romák közül is sokan szeretnének
dolgozni.
A Városgondnokság néhány
hónappal ezelőtt a hajléktalanokat

Marika néni százéves lett!
Pöröntő Jánosné mindig vigyázott magára, ez
lehet a titka annak, hogy kedden a századik
születésnapján köszönthette családja körében a
város polgármestere a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben. Marika néni negyvenhat év
boldog házasságban élte le életét, két gyermeke, négy unokája és hét dédunokája született.

ÁFOR vezetője volt. A megbízatásnak köszönhetően a pár Fehérvárra
költözött, és családot alapított.
A születésnapos fia, Pöröntő Péter
lapunknak elmondta: édesanyja
mindig vigyázott magára és családjára, talán ez lehet hosszú életének
titka.
Ajándékcsomaggal és a miniszter
elnök által aláírt emléklappal
érkezett a köszöntésre a város
polgármestere és a városrész
önkormányzati képviselője, Szigli
István. Cser-Palkovics András a
város szeretetét és megbecsülését
fejezte ki a jeles napon. Marika
néninek minden ünneplő azt
kívánta: maradjon meg sokáig az
egészsége, a boldogsága, a jókedve
és a mosolya!

Fotó: Simon Erika

Lufik, mosoly, szeretet és a meg
hatottságtól könnyező tekintetek
vették körül kedden az idősotthonban élő, éppen századik születés
napját ünneplő Marika nénit.
Pöröntő Jánosné 1921-ben született egy Vas megyei kis faluban.
Nagyon korán árván maradt, ám a
háború idején Budapesten megismerte későbbi férjét, aki az egykori

Segítség az időseknek

Isten éltesse Marika nénit!

Kovács Szilvia
Fodrászat, pedikűrös, szakiparosok – az idősebb
korosztály nem marad segítség nélkül! A koronavírus-járvány miatti hosszú zárva tartás után a
fehérvári nyugdíjasok újra igénybe vehetik a
szolgáltatásokat az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület égisze alatt működő Szolgáltatóházban.

A Lövölde utca 26. szám alatt
működő Szolgáltatóházban már
évtizedek óta működik a fodrászat,
ahol kedvezményesen szépülhetnek a fehérvári nyugdíjas hölgyek.
Kerényi Lászlóné ötvenhét éve fodrászkodik. Lapunknak azt mesélte,
vendégei a szalonban mindent
megkapnak, amit máshol nem.
Az üzlet kapuja újra minden nap
nyitva áll, ahol nemcsak szép
frizurát, de törődést is kapnak az
idősek. Emellett kedvezménye-

sen ülhetnek be a nyugdíjasok a
pedikűröshöz is, és akár háztartási
hibák elhárítására is kaphatnak
hozzáértő szakembert.
A házat működtető Alba Regia
Nyugdíjas Egyesület elnöke szerint
nagyon elégedettek azok, akik
hozzájuk fordulnak: „Ez egy nagyon
jó lehetőség, hiszen itt a tarifák felét
kell fizetniük az időseknek, így a kis
nyugdíjból magukra is tudnak áldozni.
Hölgyek vagyunk, akárhány évesek is
vagyunk, a küllemünk nagyon fontos!”
– mondta Csetényi Attiláné.
A Szolgáltatóház tehát továbbra
is fogadja a megkereséseket, a
megbízható szakemberek szívesen
nyújtanak segítséget az időseknek.
Ha pedig kikapcsolódásra, társaságra vágynak, minden hónapban
szerveznek a város nyugdíjasklubjai számára foglalkozásokat is.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Kovács Szilvia

szólította meg egy ehhez hasonló
foglalkoztatási programmal. Ez
Bozai István szerint szintén sikeres
volt, hiszen többen azóta is társaságuknál dolgoznak.

Nemcsak szépülhetnek a nyugdíjasok a szolgáltatóházban, de megbízható szakemberekhez is
fordulhatnak segítségért
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Igazolásgyárként működő gyermekorvosok
Szabó Miklós Bence

„Magyarországon sajnos él az a jogszabály, hogy közösségbe csak az a kisgyerek mehet, aki orvosi igazolást visz,
enélkül nem engedik vissza. Holott mi
is csak azt látjuk, éppen hogy van a
gyerek, ha bejön, amúgy a szülőre kell
hagyatkoznunk, mert ő tudja, hogy
van-e még hasmenése vagy köhög-e.
Nem biztos, hogy itt köhög a rendelőben, tehát nekünk is azt kell elhinnünk,
amit a szülő mond.” – kezdi a téma
taglalását Gruiz Andrea gyermekorvos. A doktornő szerint már azzal enyhíteni lehetne a zsúfoltságot,
ha kisebb nátha, orrfolyás, köhögés
esetén online formában tudnának
egyeztetni és kommunikálni a
páciensekkel. De az igazi megoldást az jelentené, ha a bölcsődék és
óvodák nem ragaszkodnának állan-

Kép: Tar Károly

Teljesítőképességük határán vannak a
gyermekorvosok. Nemrégiben egyeztetést
kezdeményeztek a bölcsőde- és óvoda
vezetőkkel annak érdekében, hogy kevesebb
igazolást kelljen gyártaniuk. A praxisokban az
idő jelentős részét ugyanis az orvosi igazolások
kiállítása teszi ki. Egy törvényi szabályozás
miatt a bölcsődékbe és az óvodákba addig
nem engedhető vissza a gyermek, amíg nem
visz magával orvosi igazolást arról, hogy
meggyógyult.

Vizsgálatra érkezett ez a kisfiú az Ybl utcai orvosi rendelőbe. Hogy a váróban ne alakuljon ki zsúfoltság, Gruiz Andrea gyermekorvos egy ideje
már időpontra hívja betegeit, azonban így is szűk az az időkeret, ami a gyógyításra marad.

dóan az igazoláshoz, főleg azokban
az esetekben, ha orvosi segítséget
nem igénylő betegségről beszélünk.
– „Mi elhisszük a szülőnek, hogy a
gyerek tünetmentes, óvodába, iskolába
engedhető, és azt gondoljuk, hogy a
legtöbb szülő felelősségteljes. Ugyanezt
elhihetné az óvoda és az iskola is, és

akkor a szülőknek nem kellene felesleges köröket róniuk, nekünk pedig jutna
másra idő, amivel lényegesen többet
kellene foglalkoznunk!”
Az ügyben nemrégiben egyeztetés
is történt a bölcsődei és óvodai vezetők, valamint a gyermekorvosok
képviselői között a Városházán.

A problémát minden fél látja és
érzékeli, tenni azonban nemigen
tud ellene, hiszen ahhoz törvénymódosításra lenne szükség. Annyit
azonban sikerült az őszi „nagy
roham” előtt elérni, hogy az óvodák, bölcsődék mostantól az online
igazolást is elfogadják majd.

Tisztelt Ügyfeleink!
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.

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!
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Mese és természet a mai gyerekek nyelvén
A fehérvári természetvédelmi terület hazánkban a harmadik, mely a Digitális vándor applikáción keresztül „meseösvényként” bejárható.
A Sóstó-látogatóközpontban mutatták be a
fejlesztés eredményét.

A Digitális vándor mobilalkalmazás
ingyenesen letölthető. Csak a Sóstó
Meseösvényt kell kiválasztani, és
már indulhatunk is! A fejlesztés
kifejezetten a gyermekeket és a

gyermekes családokat célozta meg,
hogy összehozza a mesevilágot a
természettel – a digitális lehetőségek segítségével.
„Nagyon ötletesek az elnevezések, és
nagyon szép az applikáció grafikája. Örülök, hogy a készítők a mese
köré szervezték ezt a közel négy
és fél kilométeres, két és fél órás
elfoglaltságot adó programot, mert
így ismét lehetőséget tudunk adni a
családoknak, hogy a városon belül,
csodálatos természeti környezet-

Fotók: Bácskai Gergely

L. Takács Krisztina

A Digitális vándor mobilalkalmazás ingyenesen letölthető

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár kezdeményezésére megvalósult fejlesztés remélhetőleg még több látogatót vonz majd a Sóstóra, azzal, hogy a modern technikát a természet és
a népmesék megismerésének szolgálatába állítja. A fejlesztésben a Székesfehérvári Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Sóstó-látogatóközpont volt a legfőbb partner.

ben egy jót kiránduljanak, közben
mesét hallgassanak, beszélgessenek,
csodákat fedezzenek fel. És ami
fontos: közben nevelni is lehessen a
gyerekeket arra, hogyan mozogjunk
a természetben, mire vigyázzunk!”
– mondta Cser-Palkovics András
polgármester.
Maroshegy önkormányzati képviselője naponta megtapasztalja,
hogy a gyermekekben benne van
a mese iránti vágy. Brájer Éva a generációk közötti ellenállás helyett a
mesék világa és a technika találko-

zási pontjaira hívta fel a figyelmet:
„Az okoseszközöktől nem szabad a
gyerekeinket eltiltani: meg kell próbálnunk az ő javukra fordítani azokat!
Hiszen minden szülő, nagyszülő pontosan tudja, mennyire fontos, hogy a
gyerekeink képzelőereje fejlődjön!”
Az applikációt szervezett keretek
között is kipróbálhatják a gyerekek, legközelebb vasárnap lesz erre
lehetőség, a Tisztán látszik! című
jövőtudatos fesztiválon, melynek a
Sóstó ad otthont. (A fesztiválról bővebben lapunk 9. oldalán olvashat!)

Színes forgatag, egy közösség
Minden eddiginél több, majdnem nyolcvan
szervezettel találkozhattunk az idei Civil
napon. A Zichy ligetben szombaton megtartott
program mára igazi családi kikapcsolódássá
vált. Amellett, hogy színes előadásokat láthattunk és érdekes dolgokat próbálhattunk ki,
megismerhettük a fehérvári civilszervezetek
apraját-nagyját, úgy is mondhatnánk: a város
fontos mozgatórugóit.

Tizennegyedszerre találkoztak
a civilszervezetek egymással és
azokkal, akik kimentek szombaton
a Zichy ligetbe, hogy elmerüljenek abban a színes forgatagban,

amelyet a városban tevékenykedő
civilek alkotnak. Az élet legkülön
félébb területein tevékenykedő
egyesületek, alapítványok tematika
szerint foglalták el a park egész
területét, mutatták be mindennapi
munkájukat, és fogadták a csatlakozni szándékozó önkénteseket.
„A város címere, a nyitott kapu szimbolizálja leginkább a városvezetés hozzáállását a civilkezdeményezésekhez.”
– mondta el Cser-Palkovics András
polgármester a Fehérvár Televízió
híradójának, majd hozzátette: ez a
nap is arról szól, mennyire fontos
helyet foglalnak el a civilek a város
életében.

Fotók: Simon Erika

L. Takács Krisztina

A szervezetek interaktív, prevenciós és kézműves foglalkozásokkal, közös játékkészítéssel,
hangszerbemutatóval, egészségközpontú, történelmi tematikájú, környezet- és természetvédelmi programokkal, harcművészeti bemutatóval, kisállat-kiállítással, valamint kulturális
előadásokkal és különleges sportbemutatókkal készültek

Az Alba Volán SC sátránál az olimpiai bronzérmes Kovács Saroltával is találkozhattak a fiatalok

Támogatásra mindig szükség van,
ezért hozták létre a Civilalapot –
tudtuk meg Molnár Tamás tanácsnoktól, aki kedvező visszajelzésnek
tartja, hogy minden eddiginél több,
összesen hetvenkilenc szervezet
tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a városi rendezvényen.
A hagyományos kora őszi program
célja az, hogy ösztönzzék az önkéntességet, a társadalmi szerep-

vállalást, erősítsék a szervezetek és
a lakosság közötti kapcsolatokat,
partnerséget. Az egyesületek,
alapítványok bemutatkozhattak és
tapasztalatot cserélhettek egymással. Az időjárás is kegyes volt,
így a Zichy liget árnyas fái alatt a
Civilnap inkább egy jó hangulatú
fesztiválra hasonlított, ahol akár
családosan is jól érezhette magát az
ember.
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Gyöngyszemek Prágából
Vakler Lajos
A Gyöngyszemek Prágából című koncerttel
megkezdődött az Alba Regia Szimfonikus Zenekar új évada. A Vörösmarty Színházban Horváth
Gábor vezényletével Smetana és Dvořák dalla
mai csendültek fel.

Díjazták a szalon legjobbjait

művészeti vezetésnek, a muzsi
kusoknak és a közönségnek
egyaránt.
Az igazgatói köszöntő után Szabó
Balázs zenetörténész, a szimfonikusok művészeti tanácsadója avatta
be a nézőket a zenekar repertoárjának felépítésébe.
A hangversenyen a cseh zene
atyjának tekintett Bedřich Smetana
Moldva című szimfonikus költeményét, valamint a 19. század másik
kiemelkedő zeneszerzője, Antonín
Dvořák Szláv táncok című ciklusát
és nagyszabású 8. szimfóniáját mutatta be a zenekar Horváth Gábor
vezényletével.
A koncertsorozat szeptember 23-án
a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban egy Csajkovszkij-esttel folytatódik.

Vakler Lajos
A Fehérvári Szalon több évtizedes történetében
idén először adott otthont a kiállításnak a Csók
István Képtár. A tárlatlátogatók széles körű áttekintést kaphattak a város képző-, ipar- és fotó
művészetéről, az alkotók művészi gondolatairól.

A kiállítást Lehrner Zsolt alpolgármester ajánlotta a képzőművészet
barátai figyelmébe.
A Szent István Király Múzeum
művészettörténésze, Izinger Katalin
köszöntőjében kiemelte: a Fehérvári
Szalon továbbra is az a fórum, amely
méltó a város művészeinek bemutatkozására.
Gellén Miklós Gábor költő a megnyitón Pilinszky Jánost idézte meg, aki
negyven éve vitte magával verseinek
esszenciáját, a csendet, az egyetlen

hiteles beszédet, amit mi már nem
ismerünk, s amely példa a mai kor
művészeinek is.
A tárlat kurátora, Szűcs Erzsébet örömének adott hangot, hogy a seregszemlén felvonuló művészek egyre
több alkotói műfajban jeleskednek.
Idén öt alkotót díjaztak a város elismerésével. A szakmai zsűri javaslata
alapján a kétszázezer forint értékű
fődíjakat Kőnig Frigyes és Cservenka
Edit festőművészek vehették át, míg
Dér Adrienn képzőművész, Burián
Norbert szobrászművész és Végvári
Beatrix grafikusművész százötvenezer forint jutalomban részesült.
Csizik Balázs képzőművész pedig –
százötvenezer forint értékben – a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
díját vehette át Lehrner Lóránttól, az
alapítvány kuratóriumi tagjától.

Megkezdődött a komolyzenei évad

Az idei tárlat széles körűen megmutatta a fehérvári alkotók művészi elképzeléseit

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

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

A Farkas Ferenc-bérletsorozat első
koncertjével megkezdődött az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
új évada. A nagy érdeklődéssel
várt hangverseny előtt Ruff Tamás
igazgató köszöntötte a klasszikus
muzsika barátait. Beszédében
kiemelte: a koronavírus-járványt
követő első koncert nagy kihívás
zenekarnak és nézőnek egyaránt,
de a Bartók Béla téren Tér-Élmény
címmel megrendezett első találkozás megerősítést adott az új

2021.09.23.

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

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

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.
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Bepillantás a kulisszák mögé

Fotó: Simon Erika

Hagyományosan szeptember harmadik hétvégéjén rendezik meg a kulturális örökség napjai programsorozatát, melyhez Székesfehérvár idén is gazdag kínálattal csatlakozott. Az épített örökség
ünnepén ingyenes épületlátogatásokkal, vezetésekkel, körsétákkal várták az érdeklődőket. Utolsó
alkalommal volt látogatható a felállványozott székesegyház, és megnyílt a Városháza kapuja is a
nagyérdemű előtt.

Fotó: Simon Erika

Szintén nyitva állt a látogatók előtt a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára. A
résztvevők a vezetett körséta alkalmával számos érdekességet hallhattak a Szent István téri
épület múltjáról. Elhangzott többek között, hogy az itt őrzött iratanyag teljes hossza tizenegy
kilométert tesz ki, a legrégebbi irat pedig 1692-ből származik.

Felsővárosban is kiállítással készültek: kézműves alkotásokat csodálhattunk meg

Fotó: Kiss László

A Rác templomban kiállítással várták a
látogatókat

Fotó: Kiss László

Az érdeklődők régészeti előadást hallhattak a
székesegyház és a városrész középkori előzményeiről, illetve a restaurálás részleteibe is
belepillanthattak

Fotó: Kiss László

Szombaton megnyitotta kapuját a felújítás
alatt álló Szent István-székesegyház is. A
tervek szerint jövő nyárig elkészül a restaurálás, a hívek és a látogatók akkor kaphatják
vissza a város legfontosabb templomát.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Megnyíltak a Városháza kapui is. Szakavatott idegenvezető segítségével két turnusban
nézhették meg a látogatók azokat a helyeket, ahová hétköznap nem biztos, hogy bejutnának. Az épülettörténeti felvezetést követően az érdeklődők megtekinthették a Dísztermet, az
Aba-Novák-szekkót, a koronázási jelvények hiteles másolatát, majd a polgármesteri irodát és
a kistanácstermet is.

Az Új Magyar Képtárban Izinger Katalin művészettörténész mutatta be a kiállított műveket

2021. szeptember 30.
csütörtök | 15.00 ÓRA
SZÉKESFEHÉRVÁR
ALBA REGIA
SPORTCSARNOK

ALBA ORFEUM SHOW
komolyzene, filmzene,
musical, operett,
magyar nóta
KÖZREMŰKÖDNEK:
Buch Tibor - ének
Zsigmond Lala - ének
Arconic-Köfém Férfikar
Step and Style Studio táncosai
Horváth Elemér 'Emi' - hegedű
Horváth Péter - zongora
Csikós Péter - nagybőgő
Lukács Csaba - klarinét
MŰSORVEZETŐ:
Németh Gábor

A PROGRAM INGYENES.
A belépés védettségi igazolványhoz kötött.
www.fehervariprogram.hu

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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Fantomfájdalom

Vakler Lajos
A koronavírus-járvány miatt a kortárs tánc
színház barátai most láthatják először élőben
a Székesfehérvári Balettszínház trianoni
veszteségről készült balettjét. L. Simon László
történetére Kocsák Tibor szerzett zenét, és
Egerházi Attila, a balettszínház igazgatója
készített koreográfiát.

A táncdráma egy nagyváradi és
egy fehérvári fiú barátságának
történetén keresztül mutatja be
a nagy háború és az igazságtalan
béke következményeit.
A Fantomfájdalom történelmileg
hiteles eseményekre és motívumokra építő fikció, amiben sok
valós elem van, s akár meg is
történhetett volna. A balett nem
a történeti és politikai eseményekre fókuszál: az alkotók a

személyes sorsokon keresztül
mutatják be az emberi pillanatok
mélységeit.
Shirley Esseboom első alkalommal jár Székesfehérváron, és
először dolgozik együtt a társulattal, bár balettmesterként és
koreográfusként korábban már
több ízben dolgozott Egerházi
Attilával. Ma a klasszikus balettet és Jiří Kylián repertoárját
tanítja Európa-szerte.
A világhírű koreográfus a próbák
tapasztalatai alapján úgy fogalmazott: esélyt ad arra nézve,
hogy ez az együttes elvigye a
város kultúráját más országokba
is, mert rendkívüli művészi színvonalon működik.
A darabot október elsején tekinthetik meg a nézők a Vörösmarty
Színházban.

„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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten elegendő energiád lesz arra, hogy megfogalmazd, milyen
félelmek akadályoztak eddig az ügyedért való kiállásban. Ezután már
bízhatsz abban, hogy elindulnak a dolgaid a jó irányba, lesz miért
ünnepelni, és számos új lehetőséget is kínál az élet az előrejutásra!

Érdemes más szemszögből vizsgálnod a környező világot,
vagy tágabb időszakokban gondolkodnod: így felismer
heted a magasabb összefüggéseket, észreveheted, hogy
fölöslegesen ítélkeztél vagy vártál el valamiféle jóvátételt.
Erőd megsokszorozódik.

Most olyan tényeket ismersz fel és nevezel nevén, melyeket mások
szívesen söpörnek a szőnyeg alá. Ez nagy felelősség! Óvatosan bánj
az ítéletekkel, fontos felismerned, hogy nem szükséges választanod
jó és rossz között! Ha mindent elengedtél, bőség költözik az
életedbe!

Bika 4. 21. – 5. 20.

2021. szeptember 23-29.

Új műsor indul a Vörösmarty Rádióban

Elképzelhető, hogy nehéz döntések meghozatala miatt szenvedsz.
Próbálj ellazulni, és egy kicsit belepillantani abba, milyen bűntudat
nehezíti a döntéseket. Most a jóvátétel ideje van, és az is időszerű,
hogy várd ki a dolgok kibontakozását. Tisztábban látsz, ha figyelsz
egy kicsit!

Rák 6. 22. – 7. 22.
Régebbi félelmeid elveszítik hatalmukat feletted. Nyitottan
várhatod a gondolataid és cselekedeteid közötti harmónia
helyrebillenését!

Szűz 8. 23. – 9. 22.
Olyan folyamatot élsz át, melynek során fokozatosan megválsz régi
szerepektől és viselkedésmódoktól. Ez most fájdalmas felismerések
kel és tapasztalatokkal jár, de megéri! Olyan környezetet teremthetsz
magadnak, melyben tudatosabban vehetsz részt az eseményekben.
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Diótörőcske a Vörösmarty Színházban
Vakler Lajos

Október 9-én mutatják be Csukás István utolsó
színpadi művét, a Diótörőcskét, mely külön a
Vörösmarty Színház felkérésére készült.

Fotó: Molnár Artúr

„Volt egy csodálatos Diótörő évekkel
ezelőtt itt, Fehérváron, és nagyon jó len-

ne, ha annak az előadásnak a története,
varázslatossága valamilyen formában
átöröklődne a mi előadásunkba. Csukás
István sajnos már nem lehet itt velünk a
bemutatón, de szerettük volna, hogy ez
egy keretszínben bekerüljön a történetbe.” – nyilatkozta lapunknak Kerkay
Rita, a mesedarab rendezője.

A mese fő vezérfonala az elfogadás, legyen szó önmagunk vagy a másik ember hiányosságairól.
A bemutató október kilencedikén lesz.
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Tisztán látszik!

Jövőtudatos fesztivál Sóstón
próbalehetőséggel. Az ingyenes
rendezvényre a belvárosból körjáratban induló e-busszal tudnak
kijutni az érdeklődők.

L. Takács Krisztina
Szombaton és vasárnap rendezik meg a Sóstói
Természetvédelmi Területen a Tisztán látszik!
elnevezésű jövőtudatos fesztivált.

A Zöldbuszprogram köré épülő
eseményen a környezettudatosság
és a környezetvédelem minden
szeglete helyet kap, különös
tekintettel az e-megoldásokra. A
kétnapos, szombaton és vasárnap
zajló rendezvény során a természeti
élményt innovációs megoldásokkal
és hagyományos családi programokkal ötvözik. A gyerekeket
ökojátékokkal, KRESZ-parkkal,
meseösvénnyel, ökotúrával és
ökolábnyomteszttel várják. Lesz
elektromosjármű-bemutató is,

Fotó: Simon Erika

Közéleti hetilap

Érdemes egy kellemes kirándulást is tenni
Sóstón, és megnézni az őszbe forduló természetet, a gyönyörű sétányokat, vízi állatokat,
madarakat, növényeket!

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 25-től október 1-jéig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 09. 25. 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

20:45
21:20
23:25
23:30

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Savaria 2021 – Fotó- és
filmművészet: A találkozás
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Vershúron 2016
Honvéd7
Rönkfeszt 2017
Agrárinfó – ismétlés
VIII. Varga Sándor
Verstábor – ünnepi gála
Hírek
Egy nap a világ
– Kovács Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Egerházi Attila, a
Székesfehérvári
Balettszínház igazgatója
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Üzleti negyed
Rendhagyó tárlatvezetés
a Trianon kiállításon
– I. rész
Belvárosi kóstoló
Alba Regia kick-off koncert
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 26. 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
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50

20:50

22:20
22:40

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
Bassology: Gruoupensax
és a Muck Éva trió
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Kaiser Tamás
vendége Vakler Lajos
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Rendhagyó tárlatvezetés
a Trianon kiállításon
– II. rész
Alba Fehérvár–Falcokosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 27. 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
16:45
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:50
23:10

Képes hírek
A hét hírei
Üzleti negyed
Fehérvári beszélgetések
– Kaiser Tamás
vendége Vakler Lajos
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Üzleti negyed
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
– ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso Kedd
Fizikai kísérletek
– Nagyfeszültség
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Trokán Péter színművész
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Hydro Fehérvár AV19–
Graz-jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 28. 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
22:40
23:00

2021. 09. 29. SZERDA

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Trokán Péter színművész
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
A világ Koczka módra
Savaria 2021 – Fotó- és
filmművészet: Eventus
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bucsi László, a Szent
György Kórház főigazgatója
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
VIII. Varga Sándor
Verstábor – Misztrál-est
Híradó – ismétlés
Képes hírek

00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:45
16:40

17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
20:55
21:30
22:10
22:30

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bucsi László, a Szent
György Kórház főigazgatója
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Juhász Zoltán-portré
Fzikai kísérletek –
Folyadékok és gázok;
Optika
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Művészeti sikerek
Híradó – ismétlés
Családőrzők
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin
Kempogála
Belvárosi kóstoló
– összefoglaló
Szarajevó
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 09. 30. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:05
09:25
11:00
11:30
11:45
12:30

13:00
13:15
15:30
15:50
16:15
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30
21:00

22:10
22:30

Képes hírek
Híradó
Családőrzők
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők – ismétlés
Snooker magazin
– ismétlés
Bársony István-portré
A Fehérvár Televízió
archívumából
– ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Tiber László útja
A Határon Túli Magyar
Irodalom Napja
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Bajnokok városa
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
– ismétlés
Rendhagyó tárlatvezetés
a Trianon kiállításon
– III. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 10. 01. 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

22:50
23:10

Képes hírek
Híradó
Köztér
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Köztér
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Savaria 2021
– Irodalom: 1920Az új Közép-Európa
Híradó
Úton
Hírek
Városrészek titkai
Híradó
– ismétlés
Agrárinfó
Hírek
– ismétlés
Városrészek titkai
– ismétlés
Agrárinfó
– ismétlés
Érd–Alba Fehérvár
KC-kézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó
– ismétlés
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: szeptember 27. 17:55 Vakler Lajos vendége Trokán Péter színművész

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Jó időszak ígérkezik arra, hogy visszatérj önmagadhoz, egyértelműen
elhatárolódj, és megtanulj nemet mondani. Régi magatartásminta,
hogy szeretetedet olyan személyekre pazarolod, akiktől semmit sem
kapsz vissza. Van olyan kívánságod, amit magadnak sem mersz
bevallani?

Rendkívül intenzív átalakulási folyamat részese vagy, vagy leszel
nemsokára. Valami összetörhet benned, de ez a folyamat a meg
tisztulást szolgálja és az újat készíti elő. Engedd megtörténni! Igaz
barátokra lelsz, és régen elakadt dolgaid indulnak újra, sokkal
tisztábban!

A héten többet foglalkozol elemzéssel, helyzetek kiértékelésével.
Bízz a felismeréseidben! Közöld azokat másokkal is, érthető módon!
Nagy kísértést érezhetsz arra, hogy többet, jobbat próbálj kikommu
nikálni, hogy kedvezőbb színben tüntethesd fel magadat, ám a
legnagyobb elismerést őszinteségeddel vívhatod ki!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten az érzelmi hullámvasúté a főszerep. Megtapasztalhatod a
kisugárzásod és a belső harmóniádat, majd egy pillanat alatt össze
omolva elméd zakatolásában találhatod magad. Lehet, hogy nagyobb
rendre, rendszerességre, szilárdságra lenne szükség az életedben?

Itt a lehetőség a nagy áttörésre! Használd ki a pillanatot! A hétköz
napjaidban a legegyszerűbb dolgok között találod a csodákat és a
forrást a valódi megmutatkozásodhoz. Itt az ideje virágba borulni!
Több időt szánhatsz egészségednek és tested szépségének is!

A régi dolgokhoz való tagaszkodásod és az új elutasítása megaka
dályozzák, hogy az élet a természetes mederben haladjon tovább.
Figyelj oda, milyen érzéseket fojtasz magadba, és azt is észreveheted,
mivel akadályozod, hogy bizalommal átadd magad a boldogságnak!

Lesz
programod
Látogass el az oszihacacare.hu-ra,
és találd meg a hozzád legközelebbit!

AH_OsziHacacare_IMAGE_216x288_0819.indd 1

2021. 08. 19. 15:58:33
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Felkapaszkodni az óriásinak látszó lépcsőn
ányoznak a szülei, a testvérei vagy
akiket megszokott maga körül.
Ha azonban ez újra és újra vis�szatér, esetleg heteken át tart, az
figyelmeztető jel lehet: „Arra, hogy
valami nincs rendben a kisgyerek
lelkében, utalhat agresszív viselkedés
is, esetleg az empátia hiánya. Ebben
a helyzetben érdemes szakember
segítségét kérni, és együttműködni
a tanítókkal, hiszen ők sokat látnak
a gyerekből!” – javasolja az iskola
pszichológus.

L. Takács Krisztina, Novák Rita
Sok nagy váltás van az emberek életében, de
egy biztos: az egyik legfontosabb, amikor a
kisgyerek óvodásból iskolássá válik. Körbejártuk, mire érdemes odafigyelni szülőként, miként
segíthetjük gyermekünket, hogy minél kön�nyebben, tudatosabban vegye az akadályokat.

„Más lesz a ritmus, és nagyobb az
elvárás. Már nemcsak a játék lesz a
meghatározó, hanem a teljesítmény
is. Fontos, hogy tudjunk erről beszélni
gyermekünkkel!” – mondja Hofferné
Horváth Zsóka. Az István Király Általános Iskola iskolapszichológusa
szerint fontos, hogy tanítás után ne
csak azt kérdezzük meg, hogy mit
evett vagy mit tanult a gyermekünk,
hanem azt is, hogy milyen élmények érték, milyen érzései vannak
az iskolával kapcsolatban. – „A
közösségi feladatok helyébe az egyéni
feladatok lépnek, amiről nemcsak az
iskolában, de otthon is érdemes beszélgetni! Fontos, hogy a teljesítménybe
oltott vágyuk ne váltson át szorongásba!” A pszichológus szerint el kell
engedni a maximalizmust, nem baj,
ha a gyermek nem kimagaslóan teljesít, főleg első osztályban. Legyünk
rugalmasabbak ebben a kérdésben!

Fotó: Kiss László

Oldjuk a szorongást!

Kicsik, és már mégis nagyok. Tegyük könnyebbé nekik a nagy váltást!

Miért fontos a haszontalan
időtöltés?
Vekerdy Tamás fogalmazta meg a
„haszontalan idő” fontosságát. A
gyermeknevelés egyik legnagyobb
hazai szakértője szerint nem kell
mindig öltöztetni, vetkőztetni, etetni
a gyereket, néha egyszerűen csak legyünk együtt, és örüljünk az együtt
töltött időnek! „A gyerekeknek nagyon
változó a hangulata: néha szívesen me-

sélnek az iskoláról, néha egyáltalán nem.
Az az idő, amit spontán, meghatározott
program nélkül töltünk együtt, alkalmas
arra, hogy kötetlenül beszélgessünk,
akár játék vagy rajzolás közben, esetleg
mesekönyvek segítségével.” – mondja
Hofferné Horváth Zsóka.

Mikor van baj?
Ha egyszer-kétszer sír egy elsős,
az még betudható annak, hogy hi-

Dicsérjük, ha megérdemli!
„Dicséretre mindig szükség van!”
– vallja Szabó Judit. Az István
Király Általános Iskola 1.b osztályának osztályfőnöke szerint
érdemes figyelnünk, hogy miért
tudjuk megdicsérni a gyermeket,
de vigyázzunk az arányokra is,
ne vigyük a végletekig túlzásba,
mert akkor elveszik a súlya a
dicséretünknek! A pozitív motiváció nagyot lendíthet a kisgyermeken, ráadásul azt is jelezzük
vele, hogy figyelünk rá, és arra is,
hogy mit csinál szépen, mit tesz
jól. Nemcsak az eredményt, de az
igyekezetet is dicsérni kell, hogy
a gyermek megtanulja értékelni
önmagát!

Pályaorientációs nap a Széchenyiben
Farkas Szilárd

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.

Duális roadshow címmel szakmai napot tartottak a Széchenyi István Műszaki Technikumban.
A tanulók megismerhették a duális képzési
lehetőségeket és a partnercégeket.

A Széchenyi István Műszaki Technikum az ország egyik legnagyobb,
szakképzést folytató intézménye.
A fiatalok a rendezvény keretében
találkozhattak a partnercégek
képviselőivel, akiknek előadásain
megismerkedhettek a duális képzés
nyújtotta lehetőségekkel.
„Az a feladatunk, hogy biztosítani
tudjuk a tizenegyedikes technikumi

tanulók bekerülését a duális képzőhelyekre. Ezért szerettünk volna egy
figyelemfelhívó rendezvényt tartani,
melyre a stratégiai partnereket hívtuk
meg, akik be tudják mutatni a teljes
portfóliójukat, és karrierutat tudnak
ajánlani a gyerekeknek.” – fogalmazott Horváth Lajos Zoltán, a
Széchenyi igazgatója.
Kozics Róbert az egyik partnercég,
a HTM Zrt. műszaki igazgatójaként
volt jelen a rendezvényen: „Hoztunk szerszámokat, szerszámelemeket,
alkatrészeket, hogy bemutassuk, miket
készítünk, így a tanulók is látják, hogy
milyen termékek gyártásában működhetnek közre nálunk.”

Új szaktanterem a Jákyban

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.

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

Fotó: Simon Erika

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

A Fogadj örökbe egy tantermet! elnevezésű program részeként ünnepélyes keretek között adták
át szerdán a Jáky József Technikum új magasépítő szaktantermét, melyet a Strabag Építőipari Zrt.
nyolcmillió forintos beruházása eredményeként vehettek birtokba az iskola növendékei.
V. L.
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Nem csitul a „katalizátorügy”
Újra munkába álltak Fehérváron a katalizátortolvajok. A városban több autóról is levágták
ezt az alkatrészt. A rendőrség nyomoz.

Novák Rita
Tovább fiatalodik a buszok átlagéletkora
Fejér megyében. A Volánbusz hat új szóló és
huszonhét új csuklós buszt vásárolt. A járatokat
a fehérvári közösségi közlekedésben már kipróbálták az utasok, mostantól pedig a helyközi
közlekedést segítik.

Az alacsonypadlós, klímás, utastájékoztatóval és kamerával felsze
relt csuklós buszokból összesen
huszonhét érkezett a Volán helyközi flottájába. Mellettük hat új
szóló busz is segíti a közösségi
közlekedést. Ezeken a buszokon
USB-töltőpontok is vannak, és
mindkét típus a legkorszerűbb
környezetbarát technológiával
készült – mondta el Pafféri Zoltán,

a Volánbusz elnök-vezérigazgatója. A beruházás jól illeszkedik
a városi törekvésekhez. Róth
Péter alpolgármester kiemelte:
hamarosan befejeződik az intermodális központ tervezése, és a
Zöldbuszprogram keretében újabb
járművek érkeznek a székesfehérvári közösségi közlekedésbe.
A város országgyűlési képviselője,
Vargha Tamás köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy környezet
kímélő buszok érkeztek a megyébe,
de a beruházással nemcsak a környezetet óvjuk, hanem a szolgáltatás színvonala is javul.
A korszerűsítéssel az autóbusz
flotta átlagéletkora tizennyolcról
tizenkét évre, a csuklós buszoké
tizenhatról tíz évre csökken.

Kép: Zsiday Ádám

Rebenák Ákos néhány héttel
ezelőtt a Repülőtér úti lakása előtt,
a lámpa alatt parkolt tizenhat éves
autójával, éjjel azonban ellopták
a kocsi katalizátorát. A sértett
lapunknak úgy nyilatkozott: a
tolvajok több mint másfél méteres
szakaszt vágtak ki a kipufogóból. A
férfi feljelentést tett a rendőrségen.
De nem ő volt az elmúlt időszakban
az egyetlen sértett – Rebenák Ákos
szerint a Vásárhelyi-lakótelepen
szinte minden héten van ilyen eset.
Közösségi oldalán egy palotavárosi
hölgy is panaszkodott ugyanezért:
neki a Jancsár utcában szabadították meg autóját a katalizátorától.

Legutóbb januárban volt hangos a
város a katalizátortolvajok miatt.
Egy akkori esetről videó is készült – azt a csapatot lefülelték a
rendőrök.
A megyei rendőr-főkapitányság
kérdéseinkre a nyomozás érdekeire
hivatkozva nem válaszolt. Annyit
írtak mindössze, hogy ismeretlen személyekkel szemben lopás
elkövetése miatt eljárást indítottak. A főkapitányság felhívta a
székesfehérváriak figyelmét arra,
hogy érdemes az autókat riasztóval
felszerelni, és ha lehet, a kocsit
garázsban vagy világos, frekventált
parkolóhelyen hagyni. A rendőrség
azt kéri, aki felfigyel valami gyanúsra, azonnal tegyen bejelentést a
112-es segélyhívón, aki pedig áldozattá válik, ne nyúljon semmihez,
mert az autót és annak környékét a
rendőrök átvizsgálják.

Fotó: Simon Erika

Novák Rita

Új buszok a megyében

Rebenák Ákos azt mutatja, hol emelték fel a tolvajok az autót, hogy megszerezzék a katalizátort

Az ünnepségen Fejér megye összes országgyűlési képviselője részt vett, hiszen a fejlesztés az
egész megyét érinti

Elektromos járműveké lesz a főszerep
Rába Henrietta
A mobilitási hét keretében idén is megszervezi
a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ az elektromos járművek napját. A Rákóczi utca és a Vár körút környékén a technika
legújabb vívmányait ismerhetik meg vasárnap
az érdeklődők.

Egyre többen használnak autót
a közlekedésben. A környezet
védelem érdekében viszont fontos,
hogy az emberek megismerjék az
elektromos járművek kínálatát
és előnyeit. Ezért az elektromos
járművek napját idén is megszervezi a város, lezárva az Európai
Mobilitási Hét programjait.
Cser-Palkovics András polgármester ennek kapcsán elmondta: „Ez
egy jó alkalom arra, hogy felhívjuk az

emberek figyelmét az új kihívásokra,
de az új közlekedési lehetőségekre is.
Ezért igyekeztünk a hétvégére nem
is egy, hanem két olyan rendezvényt
szervezni, ami hasonló tematikájú,
és egymást nagyon jól kiegészíti.
Környezetvédelmi, klímavédelmi
kérdésekről szólnak, valamint a
közlekedésről. Ezek egymás nélkül
elképzelhetetlenek!”
Vasárnap a Menő jövő című rendezvényen elektromos rollerek,
autók megismerésére és kipróbálására lesz lehetőség. Vasárnap
délelőtt tíz és este hat óra között
tizennyolc kiállító lesz jelen a
rendezvényen. A Jövő Mobilitása
Szövetség tagjai kilenc autómárkát
hoznak el a közönségnek, melyek
kipróbálására a helyszínen lehet
jelentkezni.

Drágább lett a jogsi
Farkas Szilárd
A KSH adatai szerint a személygépjármű-vezetői
tanfolyamok áremelkedésében közrejátszik az
üzemanyagárak növekedése, az egyre intenzívebb
kereslet, valamint a koronavírus-járvány hatása is.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint egy év alatt átlagosan tíz
százalékkal emelkedett a személygépjármű-vezetői tanfolyamok ára.
A tavaly augusztusi 212.500 forintos
átlagárhoz képest idén augusztusban átlagosan 235.050 forintért
lehetett jogosítványt szerezni.
Orosz János, a Magyar Autósiskolák
Szövetségének tiszteletbeli elnöke
elmondta, hogy az áremelkedést
számos tényező befolyásolja, ilyenek
például a gépkocsihasználat és az
üzemanyagok költsége, valamint az

oktatói munkabérek növekedése.
Sáfrán András autósiskola-vezető
szerint mindenekelőtt pontosan
tisztázni kell, mely tételeket foglalja magába egy-egy autósiskola
ajánlata, ugyanis ezek iskolánként
változhatnak. Nem mindegy például, hogy egy ajánlat tartalmazza-e a
járulékos költségeket, mint amilyen
az elsősegélynyújtó tanfolyam díja.
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • laszlo.kulcsar@nsg.com
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Vakler Lajos

A programokkal minden korosztály
számára sokrétű kínálatot nyújtottak. A cél az egészségmegőrzés, az
újrahasznosítás megismertetése,
környezetbarát technikák bemutatása és a mentális egyensúly
megtartásának elősegítése volt.
Az első napon az egyéves születésnapját ünneplő Fehérvári Éléstár
Bevásárlóközösség a hagyományos
kézműves és háztáji termékek,
élelmiszerek kispiacára várta
törzsvásárlóit, illetve mindazokat,
akik elkötelezettek az őstermelői
áruk iránt.
Pénteken a gyerekeké volt a terep:
egészségtudatos és környezetbarát
életmódra nevelő játékos foglalkoztatóprogram várta az általános
iskolás csoportokat, melynek keretében hallhattak arról is, miért fontos az újrahasznosítás, és mit lehet
tenni ennek szellemében környezetünkért. Az iskolások a Jancsárkert
parkolójában felállított nagy sátor
alatt először mézet kóstoltak, majd
almalevet készítettek, később kipróbálhatták a Játékos tudomány –
Érzékszervek világa című interaktív
kiállítást, végül szemetet szelek-

Fotó: Kiss László

Múlt héten csütörtökön kezdődött a Fehérvári
Családi Életmód Hétvége a Jancsárkert Termelői
és Biopiacon. A piacot működtető egyesület a
négynapos rendezvényen szerette volna a helyi
közösségek, családok részére több oldalról
bemutatni, mitől lehetne egészségesebb, szebb
és jobb az életük, mind lelkileg, mind testileg.

Színes, változatos programok várták a fiatalokat is a környezettudatos életmód jegyében

táltak a Depónia munkatársainak
vezetésével. A feladatok sorában
a Zöldellő Egyesület képviselőivel
közösen ötleteket gyűjtöttek, hogyan lehet egy háztartásban újra és
újra hasznosítani az első pillantásra
feleslegessé vált tárgyakat.

Tanuljon a szülő is!
Szülők akadémiája címmel hirdet előadást
szeptember huszonhetedikén, hétfőn délután
öttől a Mathias Corvinus Collegium.

Hal Melinda, az MCC – Mindset
Pszichológia Iskola műhelyvezetője
a szülői kapcsolódásról, menedzsmentről, szeretetről osztja meg
gondolatait a résztvevőkkel, akik
kérdezhetnek is a szakembertől. A

rendezvény ingyenes, de tizennyolc éves kor felett csak védettségi
igazolvánnyal, korlátozott létszámban és regisztrációhoz kötötten
látogatható. A Mathias Corvinus
Collegium Székesfehérvári Központja minden szülőt és érdeklődőt
szeretettel vár a jövő hétfői programon a Király sor 30. szám alatt
(Grand Inkubátorház)!

Felhívás: Szociális gondozót
és szakápolót keresünk!

A négynapos találkozó másik ötlet
gazdája és szervezője a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
volt, melynek szakmai vezetője, Igaz
Krisztina kivételes lehetőségnek tartja, hogy újra fajsúlyos programokkal
mutathattak utat az egészséges

életmódhoz. A szombati programok
során – az Egészségfejlesztési Iroda
jóvoltából – különböző felméréseken vehettek részt az érdeklődők.
Vércukor-, koleszterinszint- és vér
nyomásmérés egyaránt szerepelt a
lehetőségek között.

Fehérvár Sportkönyve
– nem csak sportrajongóknak
Kaiser Tamás
Bemutatták a Fehérvár Médiacentrum munka
társa, Vakler Lajos új könyvét. A Fehérvár Sportkönyve nemcsak sportbarátoknak szól: azok is
találnak benne érdekes történeteket, akik életében nem játszik hangsúlyos szerepet a sport.

Igazi hiánypótló könyv kerülhet
a boltok polcaira: sportlegendák,
sportvezetők életútját, pályáját
mutatja be Vakler Lajos kötete,
mely a Fehérvár Sportkönyve címet
kapta. Az ünnepélyes bemutatón, a
Városháza Dísztermében a szerző,

Vakler Lajos elmondta, hogy itt volt
az ideje egy ilyen könyv megszüle
tésének: „A kötetben szereplők valamennyien megérdemlik, hogy akár egy
egész könyv szóljon róluk! Ezt nyilván
nem tudtam kivitelezni, de azt hiszem,
így is fontos ez a kötet, hiszen Székesfehérvár sportváros, múltját és jelenét
meghatározták a könyvben bemutatott
személyiségek.”
Vakler Lajos kötete bőven biztosít
teret az emlékek felidézésére is, és
nem csak a sportrajongók számára
lehet érdekes, izgalmas időtöltés a
könyv olvasása.

Fotó: Simon Erika

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

Sportlegendák a könyvben és a Városháza Dísztermében
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A székesfehérvári bukógalamb megmentője
Bácskai Gergely
Augusztusban Áder János köztársasági elnök a
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Bárány Istvánnak, a Székesfehérvári és
Erdélyi Bukógalambokat Tenyésztők Fajtaklubja
elnökének, aki a Magyar Galamb- és Kisállat
tenyésztők Országos Szövetsége Díszgalamb
szakosztályának a tagja. Az elismerést a
galambtenyésztés népszerűsítéséért, valamint
a székesfehérvári bukógalamb megismertetését
szolgáló tevékenységéért kapta.

Mikor kezdett állatokkal foglalkozni?
Még kisgyerek voltam, amikor a
nagybátyám, néhai Keller Ferenc
magával vitt a postagalambjai közé.
Onnantól kezdve egyenes út vezetett mostanáig.
A galambokkal szép sikereket ért el,
hiszen megmentettek egy kihalófélben
lévő székesfehérvári fajtát.
Az 1980-as években egy jó kis
csapat állt össze, és a régebben
már elismertetett, de kérdésessé
vált fajtát, a székesfehérvári bukó
galambot újból sikerült elismertetni
európai színtéren is.
Mit kellett ehhez tenni?
Megfelelő egyedszámot kellett
biztosítani. Összegyűjtöttük a meglévő székesfehérvári egyedeket, és
a vérfrissítés kedvéért külföldről is
beszereztünk néhány szép példányt, és a fajta tudatos tenyésztésébe kezdtünk. Büszke vagyok
arra, hogy sikerült megmenteni a
székesfehérvári bukót, ami a királyok városának galambja!
Kiállításokon ma rendszeresen lehet
találkozni önökkel és a székesfehérvári
bukógalamb egy-egy szép példányával.

Bárány István szívügye a székesfehérvári bukógalamb tenyésztése, a fajta megőrzése

Az ezredforduló óta valamennyi
nagy európai kiállításon ott voltunk,
és mindenhonnan szép sikerrel
jöttünk haza. Többszörös Európa-
győztes tenyésztőink vannak az
egyesületben. A fajtáról két könyv
és több száz írás is megjelent.

Mindezekért a tevékenységekért rangos
állami kitüntetést kapott augusztusban!
Meglepett, hogy van egy olyan
agrárminiszterünk Nagy István
személyében, aki az ilyen kis
szegmensekre is odafigyel! Valljuk
be őszintén, hogy ma a galambászat nem slágerhobbi, de nekem az
egyik legfontosabb dolog az életemben. A kitüntetés kapcsán annak
a közösségnek az elismeréséről
beszélhetünk, amely ezt a munkát
végigvitte. Ha nincs a jó társaság,
egyedül nem tudtam volna semmit
sem csinálni!

Hogy alakul az egyesületben az utánpótlás?
Nehéz dolog a galambászat, hiszen folyamatos jelenlétet igényel.
A galambtenyésztés azonban egy
nagyon szép dolog! A székes
fehérvári bukóval pedig egyértelműen értékmegőrzést végzünk.
Ez egy olyan fajta, ami jellemzően fehérvári, és itt is alakult
ki két-háromszáz évvel ezelőtt.
Akárhány fiatal érkezne holnap,
hogy szívesen belekóstolnának
a galambászatba, mindenkinek
szívesen segítenénk!

Bárány István tősgyökeres fehérváriként gyerekkora óta foglalkozik galambokkal. Kötelességének
érzi, hogy világszerte megismertesse az egyetlen galambfajtát,
ami a városáról kapta a nevét.
A székesfehérvári bukógalamb
első leírása 1925-ból való, de a
városban már az 1700-as évek
óta létezhetett ez a fajta. Székes-

fehérváron belül a Felsővárosból
származhatott a madár, aminek
jellegzetessége, hogy egyszínű,
szíves hátú és fekete szalagos kék
madár. A legnagyobb populációja
a fajtának Székesfehérváron
kívül Székelyföldön található.
Az ottani kiállításokon a legtöbb
bemutatott fajta a székesfehérvári bukógalamb.

Fotók: Bácskai Gergely

A galambászat folyamatos jelenlétet igényel

A bukógalamb Felsővárosból származhat

SPORT

Közéleti hetilap

Egy bólintás döntött

Fotó: molfehervarfc.hu

Van gondja a fehérvári edzőnek,
Szabics Imrének, de legalább a
korábbi koronavírusos esetek közül
Stopira ismét kezdőbe állítható volt.
Így is akadt bőven hiányzó, főleg a
támadók közül, igaz, a Fradi ellen
nem is feltétlenül támadni készült
a Vidi.

A kép bal szélén látható Mmae gólja döntötte el a Vidi–Fradi-rangadót a vendégek javára

Magabiztos kezdés
Somos Zoltán
Két meccsen tíz gólt ütött és hat pontot szerzett
a Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-szezon rajtján.

Ryan Mmae fejesével vezetést szerzett a bajnok. Ezután került pályára
a Fehérvárban a hétvégi kupamec�csen gólokkal debütáló Csoboth
Kevin, de a Benficától hazaigazolt
fiatal játékos sem segített. Uzuni
kihagyott egy ajtó–ablak-ziccert,
de ez is belefért a Ferencvárosnak,
amely 1-0-ra nyert, és egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is három
ponttal többet gyűjtött eddig a
Vidinél.

Tisztes helytállás a Győr ellen

Nagy küzdelemre késztette szerdán világklasszisokkal felálló ellenfelét az Alba Fehérvár KC a
női kézilabda-bajnokságban, de a Győr végül öt góllal, 30-25-re nyert a Köfém-sportcsarnokban a fehérváriak ellen
S. Z.

Hosszabbítás után győztes rajt

vagyis reménykeltőnek tűnnek az
igazolások.
Pesze a Villach 5-1-es és a ligaújonc
Val Pusteria 5-2-es legyőzéséhez
a többiek is sokat tettek hozzá,
nem véletlenül dicsérte a mester
az egész csapatot. Pénteken és
szombaton, nem egészen huszonnégy óra leforgása alatt kellett a
két meccset lejátszani, de fejben
is frissnek tűntek a fehérváriak.
Így két sima sikerrel nyitották a
hosszú szezont, melyben lesznek
persze még nehezebb feladataik is.
Például az első idegenbeli mérkőzésükön, pénteken a Vienna Capitals
otthonában, ami után vasárnap
ismét a Villachot fogadják.

Somos Zoltán
Szekszárdon korábban még nem játszott bajnokit az Alba. Szerdán ez is megtörtént, mert
a Paks ott fogadta a fehérváriakat. Izgalmas
szezonrajt volt, hosszabbításban nyertek a
mieink.

A paksi csarnok felújítása miatt
volt a tolnai megyeszékhelyen a
meccs, amit jól kezdett az Alba.
Pedig sokként érhette Dejan Mihevc
csapatát, hogy az előszezonban remeklő amerikai irányító, Jonathan
Stark térdsérülés miatt kidőlt a rajt
előtt. De Pongónál és Vojvodánál is
jó helyen volt a karmesteri pálca,

ráadásul utóbbi a kosarakat is
szállította. Az első és a harmadik
negyedben is volt tíz pont fölött a
fehérvári előny, de a Paks mindig
egyenlíteni tudott. A pontgazdag
meccsen aztán az utolsó két percben egyik csapat sem tudott be
találni, így 93-93-as döntetlen után
hosszabbítás következett. Ebben
újfent Vojvoda volt a főszereplő,
igaz, a hatodik tripláját elsüllyesztő
Laksa is kellett a végül kivívott,
106-104-es fehérvári győzelemhez.
A siker után szombaton, hazai
pályán keményebb feladat következik: a bajnok Falco ellen játssza
második meccsét az Alba.

Fotó: Kiss László

Ennél jobb bemutatkozásról nem
nagyon álmodhatott Kevin Constantine, a fehérvári hokisok új
vezetőedzője! Sőt ezt a mondatot
leírhatnánk még jó néhány játékos kapcsán is, hiszen a szezon
nyitányán két meccsen összesen
kilenc(!) Volán-játékos szerzett gólt,
és közülük sokan először voltak
eredményesek fehérvári színekben.
A légiósok közül Shaw, Jacobs, Atkinson és Fournier is betalált, a kapus Tirronen a háló előtt remekelt,

járt a gólhoz a Vidi. A hazai szurkolóknak köszönhetően diszkrét füstbe
burkolózott a pálya, de azt láttuk,
hogy a 60. percben Tokmac fejese
ment mellé. A meccs addigi legszebb
jelenete Dárdai tekerése és Dibusz
védése volt, a legnagyobb helyzet
pedig az, amit Uzuni hagyott ki egy
ferencvárosi kontra végén, a 74. percben. Ennél Kovács védett nagyot.
A sok Fradi-szöglet aztán a 83.
percben meghozta az eredményét:

Fotó: Kiss László

Először találkozott a szezonban a Mol Fehérvár és
a Ferencváros. A sóstói stadionban kevés helyzetet és egy fejes gólt látott a közönség – a hazaiak
bánatára azt a bajnoki címvédő szerezte.

A vendégek többet birtokolták a labdát, sok szögletet rúgtak, de igazán
veszélyes helyzetig nem jutottak
az első félidőben. Kovács egy szép
légiút végén védte Zachariassen lövését a 16. percben, többször pedig
jól blokkoltak a fehérvári védők.
A másik oldalon a 23. percben egy
Dárdai–Nego–Fiola-akció végén a
hátvéd fejelt fölé, ez volt a legveszélyesebb próbálkozás. Szervezett és
óvatos volt mindkét csapat.
A második félidő elején Dárdai a
kapu torkában maradt le Jallow
beadásáról, ekkor szó szerint közel

Végre ismét nézők előtt játszhattak Sarauerék a fehérvári jégcsarnokban!
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Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

FEHÉRVÁR

Vojvoda Dávid (balra) harminc ponttal volt az Alba vezére a szezonnyitó meccsen
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2021. 09. 25. SZOMBAT

2021. 09. 26. VASÁRNAP
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2021. 09. 30. CSÜTÖRTÖK
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08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Közben élő tudósítás a
Tisztán látszik! jövőtudatos
fesztivál helyszínéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Varga Zalán
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 Virágpercek
Vendég: Winkler Krisztina
13.10 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor Dávid
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakér tők,
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
Szerk.: Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Hírszerkesztő:
Varga Zalán
08:45 Légzőgyakorlatok
Vendég: Persoczki Gábor
09.10 Természetesen
egészségesen –
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
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
09.05 Az egészség
hullámhosszán
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
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: 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
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
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.

