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Fehérvár Televízió

Lakossági fórum Vízivárosban
Lakossági fórumra várja a vízivárosiakat Horváth Miklósné
önkormányzati képviselő. Az október 4-én, hétfőn 17
órakor a Vízivárosi Általános Iskola aulájában kezdődő eseményen részt vesz Cser-Palkovics András polgármester is.

A fórumon Horváth Miklósné beszámolót
tart a 2020-2021. évi vízivárosi fejlesztésekről, valamint a további tervekről, és várja a
résztvevők hozzászólásait, javaslatait is.
A fórumon jelen lesz Cser-Palkovics
András polgármester, Kovács Zsolt városi
rendőrkapitány, Bozai István városgondnok, Szauter Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója, Steigerwald Tibor, a Depónia
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
Pintér László, a Városi Polgárőrség elnöke, valamint a Polgármesteri Hivatalból
Györök Orsolya városi főkertész, Nagy
Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője és
Nagypál Róbert, a Közterület-felügyelet
vezetője.

Lezárás a Farkasvermi
úti vasúti átjáróban
A MÁV tájékoztatása szerint október 2-án,
szombaton este tíz órától október 3-án,
vasárnap hajnali két óráig félpályás, illetve
teljes útzárat vezetnek be utószabályozási
munkálatok miatt a Farkasvermi úti vasúti
átjáróban. A forgalomkorlátozás időtartama alatt Feketehegy az egyirányúsításra
kerülő Pityer utcán keresztül közelíthető
meg, és a szintén egyirányúsításra kerülő
Száva utcán keresztül hagyható el.
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Hamarosan indulnak a középiskolai fejlesztések
Szabó Miklós Bence

Székesfehérvár Virágoskertje új helyen, a Várfal parkban valósulhat meg, az eredetileg ide
tervezett játszótér pedig a Petőfi parkba kerül.
Egyebek mellett erről tárgyalt múlt pénteken
a város képviselő-testülete. A közgyűlésen
előrelépés történt a középiskolai campus
ügyében is: belátható időn belül indulhatnak a
fejlesztések.

Negyven napirendről döntött a testület nem egész egy óra alatt múlt
pénteken. Játszótér nem, virágoskert viszont lesz a Várfal parkban.
A játszótér pedig a szemközti
Petőfi parkba kerül majd.
Arról is döntés született, hogy a középiskolai campus fejlesztése nem
az eredetileg elképzelt formában
valósul meg: „A mai döntéssel világossá vált, hogy a középiskolai campus
abban a formájában, ahogy a Modern
Városok Program tartalmazza, nem fog
megvalósulni. Nem is feltétlenül baj ez,
hiszen maguk az érintett intézmények
is el tudják fogadni azt a folyamatot,
hogy a campus projektje helyett a
meglévő iskolák felújítása történjen
meg. Jelenleg vizesblokkok rekonstrukciójáról és nyílászárók cseréjéről tudott
dönteni a testület.” – mondta el Márton Roland, a fehérvári ellenzéki
összefogás frakcióvezetője.
Az eredeti elképzelés tehát an�nyiban módosult, hogy az érintett
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Teljes az összhang: nem egészen egy óra alatt, zömében egyhangú döntéseket hozott a
testület, mely azt mutatja, hogy lehet a politikai kultúrát fejlesztve a helyi ügyekben lokális
döntéseket hozni, ami fontos eredmény – emelte ki Cser-Palkovics András polgármester a
testületi ülés után

intézményeket nem költöztetik,
azok helyben maradnak, és helyben oldják meg a fejlesztésüket,
korszerűsítésüket: „A Vasvári gimnázium helyben marad, és ott kerül teljes
egészében felújításra, bővítésre, reményeink szerint a tornateremmel együtt.
A campus többi eleme, tehát a Tóparti
és a Kodolányi középiskolák felújítása
megvalósul a jelenlegi helyükön, és az
Ybl-épület felújítására is lesz lehetőség
– valószínűleg a Kodolányi bővítése

valósítható meg így.” – részletezte az
elképzelést Cser-Palkovics András
polgármester.
Mindemellett – ha kedvező kormánydöntés születik – további iskolák felújításával egészül majd ki
a tervezet. Ebben az előterjesztésben egyébként a Hermann László
Zeneiskola bővítése is szerepel: az
eredeti elképzelésekkel szemben a
jelenlegi helyén, a pláza felé bővítenék az intézményt.

Jelképes árú lesz a diákbérlet Fehérváron
Rába Henrietta

Az idei Civilnap minden eddiginél
sikeresebb volt – ezt is megtudhatták
azok, akik megnézték a Köztér múlt
heti adását a Fehérvár Televízióban.
Cser-Palkovics András elmondta:
hetvenkilenc szervezet mutatta meg
magát, ami új rekord. A fórumon
szerepeltek egészségügyi, sport-, szociális, környezetvédelmi, ifjúságügyi
és kulturális szervezetek. A polgármester szerint a legfontosabb üzenet,
hogy ezek a civilkezdeményezések
léteznek, működnek, együttműködnek, és Székesfehérvár életében
meghatározó szerepük van.
A polgármesterhez utcai interjúk
formájában kérdések, vélemények
is érkeztek a fehérváriaktól. Szóba
került többek között a buszközlekedés, a bicikliutak, az egészségügy.
Cser-Palkovics András elmondta:
„Az autóbusz-közlekedést szeretnénk
bővíteni, ezt 2022-ben tudjuk megvalósítani. Bővülni fog a menetrend, ez
érinteni fogja a kórházba való kijutás
lehetőségét is. Nyáron arról döntött a

Kép: Fehérvár Televízió

Újfajta, a diákokat segítő bérletkonstrukciót dolgoz ki Székesfehérvár önkormányzata. A cél, hogy
minél többen használják a tömegközlekedést, így
csökkentve a reggeli és a délutáni forgalmat. A
tervet a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában
fejtette ki részletesen Cser-Palkovics András
polgármester.

A Fehérvár Televízió múlt heti Köztér című műsorának volt a vendége Cser-Palkovics András,
aki a közelmúlt eseményeiről és a jövő feladatairól is beszélt. A polgármester a fehérváriak
kérdéseire is válaszolt.

lakosság, hogy a régi menetrendet hozzuk vissza, de azt egészítsük ki. Kértük
a fehérváriakat, hogy fogalmazzák meg,
milyen elemeket emeljünk át a kipróbált,
de be nem vezetett menetrendből. Ezeket
most elemezzük, és néhány hét múlva
meg fogjuk mutatni, hogy miket tudunk
beemelni a közösségi közlekedésbe.”
A polgármester hozzátette: 2021
végén lejár a Volánbusszal a
szolgáltatási szerződés. Az uniós
szabályok szerint ez most már piaci
tevékenység, így pályázatot kell
kiírnia a városnak. Ez néhány héten

belül várható, és 2022. július 1-je lesz
a napja, amikor az új szolgáltatási
szerződés érvénybe lép. Tehát nyílt
pályázat dönti el, melyik szolgáltatóval szerződik az önkormányzat.
Utána lehet a menetrendbővítést –
várhatóan 2022 augusztusától – megvalósítani. Emellett dolgoznak egy új
diákbérlet-konstrukción is: „Mi nem
tizennégy évben húznánk meg a határt,
mint ahogy Budapest tette, hiszen
nemigen engedik tömegével egyedül,
tömegközlekedéssel utazni a szülők az
ennél fiatalabbakat. Inkább a középisko-

lásoknak kell komoly kedvezményt
adni! Tizennyolc éves korhatárban
gondolkodunk, illetve amíg valaki valamelyik székesfehérvári középiskolába jár. A bérlet ára minimális lesz:
egy jegy ára a havi diákbérlet, vagy még
ennél is olcsóbb. Ezen dolgozunk. A cél,
hogy minél többen használják a tömegközlekedést, hogy a reggeli és a délutáni
csúcsforgalom enyhüljön.”
Cser-Palkovics András a hamarosan
folytatódó kórházfejlesztésről is
beszélt. A kormány és az önkormányzat azt ígérte a fehérváriaknak
2010 után, hogy a hiányzó két tömb
építése és az azokhoz kapcsolódó
eszközfejlesztés megvalósul. Az
első tömböt 2014-ben átadták, most
következik a második. Ez a tizennégy milliárd forintos kormányzati
fejlesztés egy hatezer négyzetméteres, háromszintes épületet jelent.
Az útfejlesztések is szóba kerültek. A
Budai úton egy-két héten belül befejeződik a Víziváros melletti szakasz
felújítása. A közel négyszázmilliós
beruházás során közműcserék is történtek. Ezzel párhuzamosan újul meg
a Prohászka út Horvát István utca
felőli része. A Gáz utcában pedig
balesetveszélyes állapotban lévő gázcsövet kell cserélni. A polgármester
szerint az útfelújításokkal ütemezetten tudnak haladni. Jövőre elkezdődik a Móri út felújítása és az Auchan
melletti körforgalom bővítése.
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Buzás Gábor
Még az idén megkezdődhet a Budai út mentén
a sport- és rendezvénycsarnok építése, melyet teljes egészében a kormány finanszíroz.
A csarnok építése az úthálózat fejlesztése
miatt is fontos mérföldkő a fehérváriaknak.

Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Cser-Palkovics András
polgármester közösen jelentette
be múlt hétvégén a kormány
döntését, miszerint elindulhat a
fehérvári multicsarnok építése.
A döntés értelmében lezárhatja
a Beruházási Ügynökség az
állam által kiírt nyílt, uniós
közbeszerzési eljárást, így a
következő hetekben meg lehet
kötni a kivitelezési szerződést,
a munkaterület-átadás után
pedig indulhat a kivitelezés.
A csarnok építése mellett a Budai
út és az Alba Ipari Zóna összekötése is fontos lépés lesz a városnak. A munkálatok valamivel
több mint két évig fognak tartani,
a harminckétmilliárd forintos

Városképileg is jelentős épület nő ki a földből: évtizedeken keresztül meghatározó látvány lesz, ha az M7-es felől jön valaki Székesfehérvárra

A multicsarnok építését teljes egészében az állam finanszírozza, a városnak egy fillérjébe sem
kerül. A Modern Városok Program fontos eleme a csarnok megvalósulása, akárcsak a Szent
György Kórház most bejelentett bővítése, az elkészült új velencei ifjúsági tábor vagy a középiskolai campus fejlesztése keretén belül megújuló fehérvári középiskolák – fogalmazta meg
Vargha Tamás országgyűlési képviselő.

A jégpálya is az új csarnokban kap helyet, a legmodernebb technikával

összköltséget a kormány állja: „Ez
a beruházási összeg a közlekedési
csomóponttal, a közlekedési útvonalakkal és a környező infrastruktúrá-

fog megépülni. Tehát nem csupán
jégcsarnokról beszélünk, hanem egy
olyan rendezvényközpontról, amit a
világban számos helyen láthatunk:

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

val, közművekkel együtt értendő. Egy
hatezer fő befogadására alkalmas, huszonegyedik századi technológiával
ellátott, multifunkcionális csarnok

Új virágsziget a Várfal parkban

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

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

Fotó: Bácskai Gergely

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

A múlt pénteki
közgyűlés döntésének
értelmében a Várfal
parkban Fehérvár Virágoskertje alakul ki, középen a Püspök-kúttal.
Kedden Kocsis Balázs
szobrász-restaurátor
el is szállította a négy
püspök és a kardot
tartó vitéz szoboralakját, hogy Bory Jenő
alkotása megújulva
térhessen majd vissza
helyére, a szintén
felújításra kerülő
kútra.
B. G.

az egyik nap még jégcsarnok, pár
nappal később pedig már koncerthelyszín.” – mondta el Cser-Palkovics András.
A polgármester szerint a jégkorongmérkőzések megrendezése
mellett fontos, hogy koncerthelyszínként is funkcionál majd
a csarnok, ami azt jelenti, hogy a
fehérváriaknak nem kell Budapestre, Győrbe vagy Veszprémbe
utazni egy-egy meghatározó zenei
élményért. A csarnok konferenciák megtartására is alkalmas lesz.
A kivitelezési munkálatok már
idén megindulnak a Budai út és
a Nagyszombati út kereszteződésénél.

Fontos a beruházás azért is, mert egy
új összekötőút is megépül az Alba
Ipari Zónán keresztül a Seregélyesi
és a Budai út között, ami jelentősen
enyhítheti nemcsak a két említett
út, de Ráchegy és a Köfém-lakótelep
utcáinak közlekedési terhelését is.
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L. Takács Krisztina

A Sóstó Természetvédelmi Területen
és a látogatóközpontban egy új, a
természetvédelmet fókuszba helyező
fesztiválon ismerhettük meg a környezetbarát törekvéseket. A Tisztán
látszik! címet viselő rendezvény
egyik főszereplője a zöldbusz volt,
mely a nap folyamán több ingyenes
körjáraton utaztatta az érdeklődőket
a belváros és Sóstó között.
„Próbáltunk mindent felsorakoztatni és
megmutatni, amit csak lehetséges a témában. Már a szervezés során is kiderült,
hogy nagyon színes a kép. Volt digitális
élményközpont zöldrobotikával. Standdal készült a Fejérvíz, KRESZ-parkot
alakítottunk ki, voltak ingyenesen kipróbálható, tesztelhető e-járművek, rollerek.
Kint voltak a bringások is, és különböző
kiállítók rengeteg játékos, interaktív
programmal készültek.” – sorolta a hétvégi fesztiválon F. Szegő Krisztina, a
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Fotó: Simon Erika

A környezettudatosság és az innováció nem is
annyira távoli, tulajdonképpen már benne vagyunk, és rajtunk is múlik, miként kapcsolódunk
bele ebbe a folyamatba. A változás, a változtatás
ugyanis elkerülhetetlen – erre hívták fel a
figyelmet a múlt hét végén rendezett programok a
Sóstón és a belvárosban.

A Sóstón sem volt hiány környezetbarát járművekből

Fotó: Simon Erika

Tisztelt Ügyfeleink!

Fotó: Kiss László

A csapból is ez folyik: a fehérvári csapvíz tiszta és ásványi anyagokban gazdag, ezért nem
érdemes palackos vizet vásárolni a boltban

A rendezvényen kétkerekű e-járművek is felbukkantak, sőt egy elektromos autóbusz is járta a várost

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.
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A Tisztán látszik! fesztivál új kezdeményezés, melynek ötletét az adta,
hogy megújult a stadion és környezete, miközben sikerült megmenteni
a Sóstó Természetvédelmi Területet.
A városvezetés szeretne hagyományt
teremteni belőle a jövőben, hogy
újra és újra bemutathassák azokat a
fejlesztéseket, amelyek segítségével
környezetbarát módon élhetjük a
mindennapjainkat, különös tekintettel a közlekedésre.
A közlekedésről szólt a belvárosban
megrendezett Menő jövő elnevezésű
program is, ahol bárki kipróbálhatta
a hazánkban kapható elektromos

autókat. Közben pódiumbeszélgetésekre került sor, ahol mások mellett
Cser Palkovics András is felszólalt.
A polgármester hangsúlyozta, hogy
fontos ebben a kérdéskörben a
„Gondolkodj globálisan, cselekedj
lokálisan!” mottó. Az önkormányzat
is használ elektromos meghajtású
járműveket, melyeknek kedvezőek
az üzemeltetési tapasztalatai.
Az elektromos autók hatótávja folyamatosan nő, ma már egy e-autó akár ötszáz
kilométert is meg tud tenni egyetlen
töltéssel. Elterjedésüket az is segíti,
hogy a használtautó-piacon is egyre
több elektromos jármű jelenik meg.

Fotó: Kiss László

Csendes, komfortos, környezetkímélő suhanás az elektromosság erejével, mely felveszi a
versenyt a belső égésű motorokkal. A Rákóczi utca és Várkörút lezárt szakaszán találkozhattak
az érdeklődők a technika legújabb vívmányaival.

Ilyen kétkerekű csodákkal is gurulhattunk a hétvégén. Ez inkább érdekesség volt, mint alternatíva. Képzeljük el, hogy mutatna egy ilyen járgány hétköznap délután négy és öt között a
belvárosi csúcsforgalomban!

Belváros parkolóház – állandó biztonság, garantált kényelem!
A belvárosban a parkolási lehetőségek igen
szűkösek. Sokunk számára ismerős a helyhiány okozta mindennapos parkolóvadászat,
mely kényelmetlenséget, fölösleges idegeskedést eredményez. Ennek kiküszöbölésére
nyújt megoldást a Belváros Parkolóház, ami
nemcsak parkolóhelyet biztosít, hanem számtalan előnnyel is jár a használata.

Biztonság
Első és legfontosabb szempont a biztonság. Többé nem kell aggódnia a figyelmetlen kerékpárosok, rolleresek miatt, hisz a parkolóház épülete
kizárólag a szolgáltatást igénybe vevő autósok
és motorosok számára elérhető. Mindemellett a
kamerás biztonsági rendszernek köszönhetően
autója állandóan felügyelt helyen áll.
Védelem az időjárás ellen
Nem utolsó szempont, hogy a parkolóház védelmet biztosít az időjárási viszontagságok elől.
Legyen szó tűző napsütésről vagy viharokról,
autója védett helyen áll. Nem kell többé rohanva
pakolni az esőben vagy télen percekkel korábban
indulni az autótakarítás miatt, a parkolóházban
állva járműve útra készen várja.
A havi bérlet előnyei
Manapság a garázsok bérleti díjai egyre magasabbak, és nem könnyű megfelelő kiadó ga-

rázst találni. A parkolóházba váltható bérleti
lehetőségek között mindenki talál számára
megfelelő alternatívát, akár nappal, akár éjszaka szeretné az autóját parkoltatni, valamint lehetősége van fix, csak az Ön számára
kijelölt gépkocsi-beállóhelyet is bérelnie, így
a sűrű hétköznapok és rendezvények esetén is
garantáltan szabad lesz megszokott helye. A
bérletvásárlók több havi bérlet előre fizetése
esetén kedvezményekben részesülnek, azonban érdemes sietni, mivel a bérelhető helyek
száma véges!

Egyedi kedvezmények
A belvárosban van irodája, üzlete, és parkolóhelyet
szeretne biztosítani ügyfeleinek? A Belváros Parkolóházban ez sem akadály! Egyedi megoldásokkal,
kedvezményes ajánlatokkal várjuk, hogy a parkolás
egy vendége számára se legyen akadály.
Bérletek igénylése és további információk az
épületben található ügyfélszolgálati irodában,
vagy a belvarosparkolohaz.hu weboldalon.
Belváros Parkolóház
Székesfehérvár Távirda utca 1-3.
hello@belvarosparkolohaz.hu
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Közélet

A legendás régészre emlékeztek
Vakler Lajos
Folytatódott a Fitz Jenő-emlékév rendezvénysorozata a Szent István Király Múzeum szervezésében. A Városháza Dísztermében egy tudományos konferencia keretében a száz éve született
régészprofesszor szakmai munkájának máig ható
eredményeit vették górcső alá a résztvevők.

Kelendő a helyi termék

súlyozta: Fitz Jenő munkásságának
jelentős, a nagyközönség számára
talán legismertebb része Gorsium
kutatásához és az ott kialakított,
mediterrán jellegű régészeti parkhoz
kapcsolódik. A régóta ismert, de
alig kutatott táci helyszínen 1958-tól
kezdve rendszeres ásatásokat végzett, amiket még nyolcvanas éveiben
is személyesen vezetett.
Kovács Loránd Olivér, a Gorsium
Régészeti Park vezetője kiemelte,
hogy Fitz Jenő neve szinte mindenki
számára egyenlő Gorsiummal. Fitz
Jenő azonban nem egy hely, a lényeg
a szellemisége és annak továbbvitele!

Vakler Lajos
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei
szervezete ebben az évben is megrendezte
hagyományos vásárát, melynek az idei évben a
Palotai kapu tér adott otthont.

A vevők a napsütéses szeptemberi
napon a Mezőföld legkiválóbb kézműves termékeiből válogathattak.
A termelők és vásárlók találkozója
ezúttal is sikeresnek bizonyult,
megerősítve, hogy térségünk termékei kelendőek, és jó hírét viszik a
megyének.
Újabb mérföldkőhöz érkezett az
idén tizenegy éves Magyarok Kenyere jótékonysági program is, hiszen több mint százszorosára nőtt

a gazdálkodók által szolgáltatott
búzaadomány az első évhez képest.
2021-ben is több ezer gazda ajánlott fel búzát a rászoruló magyar
gyermekeknek és családoknak. A
Fejér megyei gazdák a hagyományokhoz hűen ezúttal is élen jártak
az adományozásban. Őket köszöntötte a Megyeházán Jakab István, a
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége elnöke, az
Országgyűlés alelnöke. A találkozón az ünnep nemcsak a búzaösszeöntésről és az új kenyér alapját képező lisztről szólt, hanem az
összefogást, a közös szellemiséget
is köszöntötték a gazdák és azok a
szervezetek, amelyek részesültek az
összegyűjtött adományból.

Fitz Jenő, Fejér megye és Székesfehérvár díszpolgára, a Szent István Király Múzeum egykori
igazgatója munkásságából emberségben és tudásban nemzedékek gyarapodtak

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Simon Erika

Cser-Palkovics András polgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott: nagyon szép kezdeményezésnek tartja,
hogy a legendás régész szellemi
hagyatékát továbbviszi az utókor.
Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója hang-

2021.09.30.

Az ünnepségen – jelképesen – Bucsi László főigazgató vette át a Szent György Kórháznak szánt lisztadományt

Püspöki áldás a Szent Imre Óvodára és Iskolára
Kovács Szilvia
Szombaton délelőtt került sor a megújult,
kibővített Szent Imre Általános Iskola és
Óvoda ünnepélyes megáldására. A széles körű
összefogásnak köszönhetően az épület új
szintet kapott, nagyobb közösségi terekben,
valamint a legkorszerűbb technikával felszerelt
új tantermekben élhetik mindennapjaikat az
oda járó diákok.

A nyolcadikosok műsorát követően Spányi Antal áldotta meg a
felújított intézményt. A megyés
püspök elmondta: a Szent Imre

Óvoda és Általános Iskola valódi
alma materré csak isteni áldással
válhat.
Csák Lajos igazgató beszédében
köszönetet mondott a Székesfehérvári Egyházmegyének, hiszen
a tervek megvalósítására többéves
költségvetését fordította. Hozzátette: a kilencvenöt évvel ezelőtt
alapított iskola két és fél évvel
ezelőtt kezdődött felújítása során a
mai kor igényeit szem előtt tartva,
az elődök nyomában járva kitartással, áldozatkészséggel valósulhatott
meg a régen várt felújítás.

Fotók: Kiss László

Pazar a kilátás a városra és a megújult óvodaudvarra

A közel kétmilliárd forintos beruházás során öt új és három teljesen felújított tanterem készült
el, valamint egy új építésű tanári szobával és a legkorszerűbb technikával felszerelt aulával
bővült az épület

A tető megemelésével egy új szintet nyert az iskola, ahol a legmodernebb technikával berendezett tantermeket alakítottak ki, a folyosón pedig tárolószekrények teszik még praktikusabbá, otthonosabbá a teret

Közélet

Közéleti hetilap
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Baloldali belháborút hozott az előválasztás
Márton Roland lesz a közös ellenzéki jelölt

Látrányi Viktória

Nem volt botrányoktól mentes az előválasztás Székesfehérváron. A küzdelem hajrájában robbant a hír a baloldali sajtóban:
offshore ügyekkel vádolták meg Ráczné
Földi Juditot. Csütörtökön a Válasz Online
baloldali hírportál azt írta Fejér megye 1-es
számú választókerületének DK-s előválasztási képviselőjelöltjéről, hogy bár július 26án aláírt egy feddhetetlenségi nyilatkozatot
arról, hogy nincs offshore vállalkozás az ő
vagy a családja tulajdonában, előkerült egy
alapítói határozat, mely szerint a politikus
egy Delaware állambeli offshore cégben
érintett. A szlovák cégnyilvántartásban a
mai napig ő szerepel a vállalkozás képviselőjeként.
Az MSZP és a Párbeszéd a jelölt kizárását
kezdeményezte. Ráczné Földi Judit személyével kapcsolatban többször megfogalmazták: méltatlanná vált az ellenzék
képviseletére. A figyelem és az érdeklődés
középpontjába került a székesfehérvári
előválasztás.

Ráczné Földi Juditot leszalámizták
A fehérvári jelöltet ért vádakra Cser-Palkovics András is reagált közösségi
oldalán, ahol azt írta: megdöbbentő, amit
a város baloldali képviselői egymással
előválasztás címén csinálnak. A polgármester szerint a baloldali politikusok
minden eszközt bevetnek egymás ellen
az előválasztás hajrájában. Mint írta,
Barlabás András leléptetése után Ráczné
Földi Judit leszalámizása következik. Joggal várja Székesfehérvár közvéleménye
az offshore-vádakra az érdemi magyarázatot, mint ahogy azt is, hogy mi köze
van a lejáratókampányhoz az MSZP-nek
és Márton Rolandnak.

Nem zárták ki a DK jelöltjét
Az Országos Előválasztási Bizottság hétvégi döntésével végül mégsem zárta ki a

Mi az az előválasztás?
Hat ellenzéki párt (DK, Jobbik, LMP, Momentum,
MSZP és Párbeszéd) úgy döntött, hogy közösen
indulnak a 2022-es országgyűlési választáson.
A közös miniszterelnök-jelöltet és egyéni képviselőjelöltjeiket előválasztáson választják meg.
Az előválasztás első fordulója szeptember 28-án
zárult, a miniszterelnök-jelöltről döntő második
fordulóra pedig októberben kerül sor.

Kép: Tar Károly

Együttműködés helyett szétesést és baloldali belviszályokat hozott Székesfehérváron az ellenzéki előválasztás.
Előbb a momentumos Barlabás Andrást léptette vissza
a pártja a szocialista Márton Roland javára, aztán
offshore-gyanúval illették az egyik baloldali hírportálon
a Demokratikus Koalíció fehérvári jelöltjét, Ráczné Földi
Juditot. Az MSZP és a Párbeszéd etikai beadványban
kezdeményezte Ráczné Földi Judit kizárását az előválasztásból. Szerdán aztán kiderült: a Fejér megyei 1. számú
választókerületben Márton Roland képviseli majd az
ellenzéket a 2022-es országgyűlési választáson.

Ráczné Földi Judit szerint a lejáratókampány
hátterében az MSZP áll

DK offshore ügyekkel megvádolt fehérvári jelöltjét, de ettől függetlenül ment
tovább az adok-kapok. A DK bocsánatkérést várt – hiába. A botrány továbbra
sem csitult: az MSZP szerint érdemben
nem tisztázta magát Ráczné Földi Judit.
Karácsony Gergely kijelentette: ő nem
szavazna rá az előválasztáson.
Megkeresésünkre a megvádolt Ráczné
Földi Judit elmondta, hogy hétfőn a
bizottságnak közjegyző által hitelesített,
hivatalos dokumentumokat nyújtott be.
A fehérvári politikus azzal érvelt, hogy
a feddhetetlenségi nyilatkozat kizárólag offshore tulajdonnal kapcsolatban
fogalmaz meg tiltást, és ő tulajdonos
nem volt. A tiltás cégképviseletre pedig
nem vonatkozik: „Voltam kézbesítési
megbízott, arról nagyon régen lemondtam.
A feddhetetlenségi nyilatkozatban az állt,
hogy offshore tulajdonom nem lehet. Nem
is volt, és most sincs offshore tulajdonom.
Emlegetnek itt mindenféle cégeket, offshore
lovagként akarnak beállítani, több céggel
próbálják összemosni a nevemet, ami
egészen elképesztő és méltatlan!”
A hat párt delegáltjaiból álló bizottság
4-2 arányban elutasította a beadványt.
Az MSZP fellebbezést nyújtott be, majd
a Momentum is jelezte: már nem tartózkodással szavaznának. Így fordultunk a
szerdára, amikor a szavazatok számlálását kezdték el itt, Székesfehérváron is.
Ennek helyszíne a Vörösmarty cukrászda volt. Az MSZP és a Párbeszéd,
valamint hozzájuk csatlakozva most
már a Momentum is úgy látja, hogy
az offshore-ügyekkel vádolt fehérvári
DK-s jelölt, Ráczné Földi Judit méltatlan
az ellenzék képviseletére. Az azonban
érthetetlen módon a teljes ellenzék
számára rendben volt, hogy az általuk
offshore lovagnak beállított jelölthöz
köthető cukrászdában számolják az
előválasztásra beérkezett szavazatokat…

Márton Roland lett az első
Szerdán délelőtt országszerte húsz helyszínen indult el a szavazatok összeszám-

lálása az előválasztás első fordulójának
zárásaként. A korábbi várakozásokkal
ellentétben nem sikerült minden adatot
feldolgozni, így szerda este nem hirdettek eredményt. Az előválasztás hivatalos
közösségi oldalán ezzel kapcsolatban közölték, hogy a vártnál sokkal
lassabban halad a számolás, több mint
egymillió szavazólapot kell ellenőrizni
és feldolgozni, így szerdán legfeljebb
az egyéni választókerületek jelöltjeinek
adatai lesznek meg.
Fejér megye 1-es számú választókerületében is megvan a hivatalos
eredmény, ennek értelmében Márton
Roland méretteti meg magát 2022-ben
a parlamenti választáson az egyesült
ellenzék jelöltjeként. Az MSZP-s jelölt
3057 szavazatot, míg a DK-s Ráczné
Földi Judit 2440 szavazatot szerzett.
A miniszterelnök-jelöltek között a fehérvári 1-es választókerületben a DK-s

Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc volt
miniszterelnök felesége kapta a legtöbb
szavazatot.

Az eredményt megismerve kerestük
Márton Rolandot, hogy kifejthesse
véleményét a Fehérvár hetilapban
az előválasztásról, de nem válaszolt
telefonhívásunkra. Közösségi oldalán
az alábbiakat tette közzé: „Köszönöm,
Székesfehérvár! Köszönöm annak a közel 5500 székesfehérvárinak, aki leadta
szavazatát az előválasztáson! Köszönöm
annak a 3057 székesfehérvárinak, aki
engem támogatott az előválasztáson! Székesfehérvár közös ellenzéki
képviselőjelöltjeként az a célom, hogy
a kormányváltás után Székesfehérvárt
Közép-Európa ipari-technológiai központjává emeljük, mert ez ad biztonságot és megélhetést az életünk minden
területén!”

„Ugyanaz az ember vagyok, mint hét nappal ezelőtt!”
Az előválasztás eredményéről megkérdeztük a DK
jelöltjét, Ráczné Földi Juditot is, aki nagyjából
hatszáz szavazattal maradt alul az előválasztáson
Márton Rolanddal szemben.

Hogyan értékeli az eredményt?
Elismerem Márton Roland győzelmét, jó munkát kívánok neki!
Elképesztő csatát kellett vívnom az
elmúlt egy hétben. Ez az eredmény
tükrözi a hétnapos lejáratókampányt, ami ellenem irányult. Hiába
bizonyítottam az igazamat, ez senkit
sem érdekelt, folyamatosan mocskoltak tovább. Abból, hogy az MSZP
politikusainak az oldalain ment a
nyilvános gyalázásom, és folyamatosan beadványokat adtak be ellenem,
egyértelmű számomra, hogy ez
egy tudatos lejáratókampány volt,
pontosan azért, hogy elveszítsem a
választást. De köszönöm a fehérváriak bizalmát, hogy rám szavaztak!
Azt tudom ígérni, hogy továbbra is a
székesfehérváriakért fogok dolgozni. Ugyanaz az ember vagyok, mint
hét nappal ezelőtt, amikor elindult
ellenem a gyalázkodás. Az, hogy a
pártom kiállt mellettem a végsőkig
– a miniszterelnök-jelölttel az élen
– igazolja, hogy ők tudják: jó ember
vagyok és nem bűnöző, aminek
próbálnak beállítani. Továbbra is szeretném, ha Klári lenne a miniszterelnök-jelölt ebben az országban,
pontosan amiatt, mert ők nem ültek
fel semmilyen mocskolódásnak, és
tudják, hogy gyűlöletmentesen kell
ezt az országot vezetni. A második
fordulóban is támogatom Klári

jelöltségét és azt a fajta politikát,
amit ő képvisel. Nagyon szeretem a
helyi politikát, nagyon szeretek itt
dolgozni és itt élni, és örülök, hogy
továbbra is a városért dolgozhatok!
Számított erre a belháborúra az előválasztás során?
Az ellenzéki előválasztásnak szerintem pont, hogy össze kellett volna
kovácsolnia az ellenzéket, és nem
ilyen üzenetet kellett volna küldeni a
választóinknak, hogy a másik jelöltet
lejáratjuk, és megpróbáljuk ellehetetleníteni. Átéreztem az ellenzéki összefogás felelősségét, és ennek mentén
politizáltam. Tőlem soha senki sem
hallott rosszat a többi jelöltről, hogy
ne tartottam volna esélyesnek vagy alkalmasnak őket. Pontosan azért, mert
az előválasztás után is egy csapat
kellett volna, hogy legyünk.
Helyben hogyan fognak tudni ezek után
együtt dolgozni Márton Rolanddal?
Ezt még nem tudom. Ilyen támadást,
amit most kaptam, még nem tapasztaltam, pedig voltam országgyűlési
képviselőjelölt igazi nagy kampányban, illetve jelölt önkormányzati
választáson is, de egyik sem volt
ennyire méltatlan ehhez a városhoz,
mint ami most van! Nem tudom,
hogy fogok egy frakcióban vele együtt
dolgozni, de azt tudom, hogy én a
székesfehérváriakért akarok dolgozni.
Bízom benne, hogy a fehérváriak
nyitottak, és nem ültek fel ennek
a rágalomhadjáratnak! Elég régóta
dolgozom a városért, aki ismer, tudja,
hogy amit felsorakoztattak ellenem,
azok nagyon csúnya vádak.

Fejér megye 2-es számú, Székesfehérvár kisebbik részét is magába foglaló választókerületében
Fazakas Attila (Jobbik) nyerte az ellenzéki előválasztást 3189 szavazattal, második lett But
Sándor (Új Világ Néppárt) 309 szavazattal.
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Egészség
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Közlekedés

Egy nap a nőkért
Székesfehérvár egészségfejlesztésében kiemelt
szerepet kap a nők egészségének védelme,
megőrzése. Ennek jegyében telik október 9-e,
szombat is, amikor a fenti mottóval szerveznek
tematikus egészségprogramot a hölgyekért.

Figyeljünk jobban az életmódunkra,
igyekezzünk elkerülni a nem fertőző
betegségeket is, hiszen ez az egészségfejlesztés alapvető célja. Törődjünk egy kicsit jobban magunkkal, a
lelkünkkel, a testünkkel, figyeljünk
önmagunk jelzéseire – fogalmazott
a tanácsnok. Hozzátette: a sétára
szeretettel várja a civilszervezeteket, kiemelten a Székesfehérvári
Nosztalgiaklub Egyesületet, mely
tizenhét éve elindította a mellrák
elleni sétákat.
Östör Annamária hozzátette: a
Család- és Nővédelmi Központban
szinte minden nap szűrőnap van
manapság, igyekeznek bepótolni az
elmaradt vizsgálatokat.

A szűrésre csak október 4-től 7-ig – hétfőtől csütörtökig – 8 és 16 óra között lehet
bejelentkezni a 70 3809 512-es számon.

Különleges kezdeményezést indítottak útjára
– a programnak a Szabadművelődés Háza ad
otthont.

Költségmentes továbbképzés indul
autóvezető hölgyek részére a balesetmentes közlekedés érdekében.
A képzés három-négy alkalmas,
és aktuális, gyakorlati közlekedé-

si helyzeteket elemezve segít az
autóvezetőknek, hogy rutinosabb,
körültekintőbb sofőrökké váljanak. Az október 1-jén, 17 órakor
induló sorozatra hölgyeket várnak,
később azonban az autóvezető
férfiak is sorra kerülnek. A programot a Szabadművelődés Házában
tartják.

Külpolitika

Merre tovább, Németország?
A Magyar-Német Intézettel
közös szervezésben tart pódiumbeszélgetést a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári
Képzési Központja a német
választás eredményének értéke-

léséről. Dr. Marc-Michael Blum
szakmai előadása Merre tovább,
Németország? címmel szeptember 30-án, csütörtökön 17 órakor
kezdődik a Király sor 30. szám
alatt.

Fotó: Simon Erika archív

Lesz nőgyógyászati szűrés a Családés Nővédelmi Központban – ide
elsősorban azokat várják, akik a
munkájukból kifolyólag a normál
rendelésre nehezen tudnak eljutni.
Ugyancsak szombaton rendezik
meg a hagyományos mellrák elleni
sétát, az Országalmától indulva.
„Az elmúlt időszak sajnálatosan nem az
egészségfejlesztésről szólt. A járvány és
az egészségügy leterheltsége miatt nem
lehetett a nőknek szóló programokat
a hagyományos módon lebonyolítani.
Reméljük, most már több időnk és
lehetőségünk lesz erre!” – fogalmazott
a programot beharangozó sajtótájé-

Közlekedjünk balesetmentesen!

A mellrák elleni séta október kilencedikén tíz órakor indul az Országalmától. A rendezvényen
ott lesz munkatársunk, Kovács Szilvia, aki évekkel ezelőtt sikerrel vette fel a harcot a mellrákkal, és meggyógyult a betegségből.

koztatón Östör Annamária egészségügyi, sport- és a társadalmi fenntarthatóságért felelős tanácsnok.
Újdonságként a szűrőnapot és a sétát egy napon tartják. Ez még intenzívebb felhívás arra, hogy a járvány
közepette, vagy annak elmúltával
is figyeljünk magunkra, azokra a
betegségekre, amiket szűrővizsgálatokkal időben felfedezhetünk!

Induló tanfolyamaink:
(E-2020/000044)

• Fitness instruktor
• Csoportos fitness instruktor

Kiadványok terjesztésére, rendszeres
elfoglaltságot jelentő munkára,

Székesfehérvárra

terjeSztő kollégát keresünk,
akár azonnali kezdéssel.
Jelentkezés: 06 70 778 54 51
ellenorzes@privatposta.hu

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Az előtted álló héten a belső egyensúlyod lesz fókuszban. Érdemes odafigyelned rá, mert most megtanulhatod, hogyan tudsz egyensúlyban maradni
erőkifejtés nélkül. Ha összetűzésbe keverednél, úgy
fogod érezni túl kevés fegyverrel indultál útnak.

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. szept. 30. – okt. 6.

A héten többen is kíváncsiak lehetnek a véleményedre. Sugárzik belőled a jó ítélőképesség, a látható káosz ellenére is
stabil tudsz maradni, amivel nagy biztonságérzetet adhatsz.
Ha kritika ér, mostantól egyre nyitottabban kezelheted, s
ezzel is nagyobb harmóniát teremthetsz környezeteddel.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fontos arra odafigyelned, hogy ne csak a saját fejed
után menj, ezúttal próbálj kompromisszumokra
törekedni! Most könnyebb elengedni, amihez eddig
makacsul ragaszkodtál, és érdemes listát készítened
arról is, hogy szerinted mostanában mi akadályoz!

Ezúttal szerencsés kiteljesedéssel érkező változások
előtt állhatsz. Készíts helyet magadban valamilyen
újdonság befogadására! Ha van valamilyen elrendezni
valód régi ügyekben, akkor járj annak a végére, hogy
minél tisztábban láss abban, ami most érkezik!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Olyan témában érezhetsz feszültséget, amiben nem érdemes erőltetned az elgondolásaidat. Túlságosan erős
karmikus hatásoknak vagy kitéve, ezért érdemesebb
az élet problémáit játékosabban felfognod. Mi van, ha
ezúttal nem veszed annyira komolyan a tervedet?

Belső szabadságod megélése kerül előtérbe. Van valamilyen titkos kívánságod, amit magadnak sem mersz
bevallani? A héten megtapasztalhatod ezt a rád váró
kalandot, egészen új oldalról ismerheted meg magadat,
és ha lesz hozzá bátorságod, ünnepelni

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
Táncház

Családi táncház az Alba Regia Táncegyesülettel

A járvány miatt sokáig nélkülözték
a családok az Alba Regia Táncegyesület családi táncházát, így jó hír,
hogy szombaton újabb fejezetéhez
érkezik a sorozat.
Délután ötkor kézműves foglalkozással kezdenek, ahol őszi díszeket
és terményfigurákat lehet készíteni
Deák Mátyás irányításával. Hattól
Bókáné Zemancsek Edit vezeti a
népi gyermekjátszót Ősz az idő…
címmel. Fél nyolckor Most jöttem
Gyuláról címmel táncelőadás következik Pesovár Ferenc emlékére.
Közreműködik a Szedtevette zenekar és az Alba Regia Táncegyüttes.
Fél kilenctől táncházi mulatság zárja
a programot, muzsikál a Galiba
zenekar.
Szabadidő

Fotó: Simon Erika archív

Őszi hangulatú táncházba invitálja a családokat
az Alba Regia Táncegyesület. A program
október 9-én, szombaton 17 órakor kezdődik
a Táncházban. A hagyományok szerint lesz
kézművesség, gyermekjátszó, táncelőadás és
mulatság.

A gyerekeket mesterségkóstoló
játszóházzal, Mintakincstár néven
játékszigettel és népzenés-néptán-

A Vörösmarty Színház
műsora
Október 2. (szombat)
15 óra, Nagyszínpad: Férjek és
feleségek – Csillagfény 2 bérlet
19 óra, Nagyszínpad: Férjek és
feleségek – Csillagfény 3 bérlet
19 óra, Pelikánfészek: Odaadó
hívetek, Surik
Október 8. (péntek)
15 óra, Nagyszínpad: Diótörőcske
– Maci Laci-bérlet
Október 9. (szombat)
15 óra, Nagyszínpad: Diótörőcske
– premier

A belépéshez védettségi igazolvány nem szükséges

Böndörödőke

Főzőverseny és esti koncert nélkül, de lesz Böndörödő! Szüreti játszóparkkal, népi játékokkal,
faesztergályos-bemutatóval és -kiállítással is
várja a fehérváriakat október 2-án, szombaton
a Böndörödőke Maroshegyen, a Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár előtti területen.

9

cos programokkal is várják, de lesz
lovagoltatás és csikósbemutató is.
Nem marad el az íjászat és a jurtabemutató a Fehérvári Hagyományőrző Íjászegyesülettel, a Maroshegyi
Szent Kristóf Ház pedig kiállítással
készül a Gárdonyi Géza Művelődési
Házban. Régi könyvek vására és népművészeti vásár is lesz, de kitelepül
a Gaja Környezetvédő Egyesület is.

Szabadidő

Szent Mihály-napi piknik Szárazréten

Egész napos rendezvényre hívja a vendégeket
október első hétvégéjén a Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar: a Szent Mihály-napi piknik
hagyományos családi programjára várják a
fehérváriakat.

Sokszínű eseménynek ígérkezik a
Szent Mihály-napi piknik október 2-án, szombaton. A rendezvény délelőtt tízkor kezdődik a
Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központban. Lesz meseelőadás,
bűvészshow és kézműves foglalkozás. A színpadon fellép Buch Tibor

és Nagy Feró is. A piknik része a
délután négykor kezdődő, Fejér
színei című megyei néptáncos-találkozó, melynek keretében tizenhét együttes mutatja be egy-egy
koreográfiáját.
A találkozót követően a néptáncos
program a Malom utcai Táncházban folytatódik, ahol este nyolckor
ad koncertet a Puszták Népe Front
együttes, a napot pedig táncházi
mulatság zárja.
A részletes program a www.fehervariprogram.hu oldalon olvasható.

Film

Olasz-magyar filmek négy napon át
Kilencven éve született Gyöngyössy Imre Balázs
Béla-díjas, Cinema per la Pace olasz életműdíjjal,
német állami díjjal kitüntetett, Oscar-díjra jelölt
költő-filmrendező, érdemes művész.

Az évforduló alkalmából négy napon át
tartó rendezvénysorozattal, napi filmvetítésekkel emlékezik a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház a Nemzeti
Filmintézettel együttműködve.
A Filmintézet teljeskörűen digitalizálta, felújította és sorozatokban mutatja

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Intenzív átalakulási folyamat zajlik benned. Figyeld
éberen, mit fojtottál el magadban korábban! Figyelj
a szemléletedre, magatartásodra, és fogadd be
tudatosan a változás erőit!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten nagyon sok energia tör majd felszínre, így
érdemes tudatosnak lenned abban, hogyan tudod
ezt a legbölcsebben felhasználni. A bűntudatból vagy
bírálatokból eredő harcokba fektetett energiák megsokszorozódva hatnak rád is és másokra is. Légy tudatosan
szenvedélyes!

be Gyöngyössy Imre alkotásait több
városban, köztük Székesfehérváron
is. Nálunk október 4-től 7-ig, hétfőtől
csütörtökig tíz filmet tűznek műsorra.
Az összeállításban szereplő alkotások:
Férfiarckép, Virágvasárnap, Meztelen
vagy, Szarvassá vált fiúk, Várakozók, Két
elhatározás, Töredék az életről, Jób lázadása, Add tudtul fiaidnak, Száműzöttek.
A részletes program és a filmek ismertetője elérhető a művelődési ház honlapján.
A belépés minden előadásra ingyenes.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Könnyebb lesz bíznod az élet szerencsés áramlataiban,
és haladni az eseményekkel. A mostani élethelyzeted
lehetővé teszi a legérzelmesebb, legszerethetőbb verziójának kibontakozását. A mostani kihívások érzelmi
stabilitásodat és gyarapodásodat szolgálják.

Magányosnak, szomorúnak érezhezted magad. Óvakodj attól, hogy leértékeld önmagad! Hajlamos lehetsz
önmagad felett ítélkezni, és korábbi viselkedésedben
keresni a hibát. Mi van akkor, ha nincs veled semmi baj,
pusztán lehetőséget kaptál összebarátkozni magaddal?

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten érzelmi életed kerül előtérbe. Ügyelj a belső
egyensúlyodra, mert a benned élő harcos könnyen
vihető fölösleges küzdelmekbe! Ha megtalálod az
egyensúlyt, régóta húzódó kritikus ügyekben sikerül
egyezségre jutnod.

Lehet, hogy dönteni fogsz, de azon rágódsz, vajon jól
döntöttél-e. Hidd el, hogy valami különösen szép és
gyengéd helyzet van kibontakozóban, és semmit sem
kell tenned, csak engedd! Lazulj el, és bízz az életben!
Egyszerre mindig csak egy lépést kell megtenned!

FEHÉRVÁR
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oktatás

Tehetség a négyzeten
Hogyan vegyük észre, hogy a gyermekünk tehetséges valamiben?
Hány éves kortól figyeljük meg, hogy van-e plusz képessége? Mit kell
tennünk, ha ezt felfedeztük? Ezekre a kérdésekre kaphatott választ, aki
a Mathias Corvinus Collegium hétfői, Szülők akadémiája címet viselő
rendezvényére ellátogatott.

A Mathias Corvinus Collegium huszonöt éve foglalkozik tehetséggondozással. Januárban – első vidéki
intézményként – Székesfehérváron is megnyitotta
kapuit. A városban két évfolyamon, ötödikesek és
hatodikosok számára és közel hetven középiskolásnak
biztosítják az iskolán túli képzést.
A Szülők akadémiája elnevezésű rendezvény iránt is
nagy volt az érdeklődés. Östör Annamária, a Mathias
Corvinus Collegium képviselet-vezetője elmondta:
„Azt a címet adtuk az előadásnak, hogy Tehetség a négyzeten. Ez abból jött, hogy Klebelsberg Kunó mondta egyszer,
hogy a világban a tehetséget négyzetre emelik, a magyarok
pedig gyököt vonnak belőle. Hát mi azt szeretnénk, hogy a
székesfehérvári gyermekek tehetségét a négyzetre emeljük!”
A Mathias Corvinus Collegium nemcsak nevelési és
oktatási intézmény, hanem a lélekre is nagy hangsúlyt
fektet. Szeretnének a szülőknek segíteni abban,
hogyan lehet kibontakoztatni a gyermek tehetségét az
elfogadás jegyében, szeretettel.
Hal Melinda, a Mindset Pszichológia Iskola műhelyvezetője, a rendezvény előadója elmondta: „Az egyéniségeket már az óvodában, sőt akár a bölcsődében is lehet
látni: azokat a gyerekeket, akiknek valamiben plusz képességük mutatkozik meg. Perzse arra is kell fókuszálnunk, ha
valamiben lemaradás mutatkozik a korhoz képest! Jó lenne
ezeket komplex szemléletben kezelni minden szülőnek! A
legkisebbeknél projektív technikákkal próbáljuk felmérni,
hogy a gyerkőcnek milyen érzelmi világa van, és azt hogyan
tudja kifejezni.”

Ring Júlia

Mert a tudomány érdekes!

Legórobotverseny, QR-kódos kincskeresés
és sok egyéb meglepetésprogram várta az
érdeklődőket múlt pénteken az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. A szervezők
célja többek között az volt, hogy megváltoztassák a kutatókról kialakult általános képet,
és vonzóvá tegyék a mérnöki és kutatói
életpályát.

A kutatók éjszakája már régi hagyomány Székesfehérváron. Ilyenkor az Óbudai Egyetem is széles és

érdekes programkínálattal várja a
családokat.
Egyre többen tanulnak az intézmény folyamatosan fejlődő
fehérvári műszaki karán, melynek
megismeréséhez kiváló lehetőség a
programon való részvétel – hangsúlyozta Mészáros Attila alpolgármester.
A kisiskolásoktól az egyetemi
végzősökig mindenkit megszólított a sokszínű program, hiszen a
tudományos fejlesztésekről lehet
ilyenkor személyes tapasztala-

A virtuális világ ma már valóság

Fotók: Kiss László

Rába Henrietta

2021.09.30.

A robotika megtapasztalása különleges élmény akár egy végzős egyetemistának is

tot gyűjteni. Volt például olyan
állomása a bemutatónak, ahol
az érdeklődők a virtuális valóság
szemüvegén keresztül szemlélhették a világot, és ismerkedhettek
az eszköz működési módjával. A
robotok a spájzban elnevezésű
foglalkozáson pedig a fiatalok által
beprogramozott módon működtek
a különféle technikai eszközök.
Geoinformatikai témák is előtérbe
kerültek, lehetett három dimenzióban modellezni, morzézni és
kísérletezni az adatátvitellel.

SZOCIÁLIS GONDOZÓT ÉS SZAKÁPOLÓT KERESÜNK!

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÁLLÍTÁS IGÉNY SZERINT SAJÁT BUSZJÁRATTAL

J E L E N T K E Z É S A Z Ö N É L E T R A J Z B E N Y Ú J TÁ S ÁVA L :
8623 BALATONFÖLDVÁR, SZÉCHÉNYI IMRE U. 2.
TELEFONSZÁM: +36 20 941 2427
E-MAIL: MATYEK.BERNADETT@IRISINTEZET.HU

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

Közéleti hetilap

Új tanterem földmérőknek

Farkas Szilárd
Korszerű tanteremmel bővült a székesfehérvári
Jáky József Technikum. A teremben a digitális
földmérés oktatását elősegítő berendezések is
helyet kaptak.

töttük fel. Olyanokkal, amiken azok a
programok futnak, amelyek manapság
kellenek a diákok képzéséhez.”
Koseczky Ádám, az iskola szakmai
oktatója kiemelte, hogy a földmérés digitalizálódik, ugyanúgy,
mint az összes többi szakterület.
A hatékony és korszerű oktatás
szempontjából pedig a diákok
számára sem mindegy, hogy milyen
környezetben, milyen eszközökkel,
illetve programokkal zajlik a munka: „Nekik is más egy olyan közegbe
belépni, ahol ilyen szépen helyezkednek el a számítógépek, és új dolgokkal
foglalkoznak, ami tetszik nekik. A
technikusi képzés utolsó évfolyama
foglalkozik ezekkel a szoftverekkel, így
a mérési funkciókat, a műszerek kezelését is elsajátítják. Az már csak hab a
tortán, hogy tudják azt is, hogyan kell
feldolgozni a kapott adatokat!”
A termet nemcsak a 12-13. évfolyamos földmérőtanulók használják,
hanem a felnőttképzésben résztvevők számára is tartanak itt foglalkozásokat.
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Folytatódnak a bölcsődei fejlesztések

Farkas Szilárd
Önkormányzati támogatással újult meg a
Csibészke és Zöldliget Családi Bölcsőde tetőszerkezete. Az intézményben több más felújítási
munkát is elvégeztek az elmúlt időszakban.

Új tetőszerkezetet kapott a Csibészke és Zöldliget Családi Bölcsőde. Bálesné Elekes Rita, a SZÉNA Egyesület elnöke a felújítással kapcsolatban
elmondta, hogy az épület 2015 óta
van az egyesület gondoksága alatt,
és már jó ideje időszerű volt a régi
palatető cseréje: „Most már nem kell
izgulni, nehogy a szél vagy egy nagyobb
eső leverje a palát, ezért nagyon hálásak

vagyunk! A tetőcserét az önkormányzat
támogatta, és pont úgy zajlott le minden, ahogy előre elterveztük.”
Viza Attila, Palotaváros északi részének önkormányzati képviselője
kiemelte, hogy az épület nemcsak
kívül, hanem belül is megújult: „A
korábbi tetőszerkezet bontása után egy
teljesen új födém, illetve tartószerkezet
készült, megvalósult a hőszigetelés,
végül pedig cserépfedéssel, új ereszcsatornával látták el az épületet. A
fejlesztés összesen bruttó 8.600.000
forintos önkormányzati forrásból valósult meg. Így már sokkal komfortosabb
körülmények között tudják fogadni a
gyermekeket!”

Fotó: Simon Erika

Modern számítógépek, érintőképernyős televízió – többek között
ezekkel a korszerű berendezésekkel bővült a Jáky József Technikum
eszközparkja. A készülékek a
digitális földmérés oktatására szolgáló új teremben folyó mindennapi
munkát hivatottak elősegíteni.
Oroszné Stefankó Éva, a Jáky
igazgatója kérdésünkre válaszolva elárulta, hogy a fejlesztés a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
pályázatán nyert pénzből, valamint
a Székesfehérvári Szakképzési
Centrum támogatásából valósulhatott meg: „Közel tizenötmillió forintos
beruházást kell ezen érteni, ami a
régi műhelyünk átalakítását takarja.
Gyönyörű, korszerű teremmé alakult,
hiszen nagyon komoly gépekkel töl-
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ÉRTÉKEK, HELYBEN.

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.

Újabb bölcsőde felújítása történt meg Székesfehérváron

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

• 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
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Közös vállalás, elemi erők

2021.09.30.

Bemutatták Az ember tragédiája 2.0-t

L. Takács Krisztina

Amellett, hogy a négy író – Márton
László, Darvasi László, Závada Pál,
Tasnádi István – a madáchi úton indulva, de mai látásmódba helyezve
különlegeset és irodalomtörténeti
szempontból is fontosat alkotott,
egy egész társulat vált egy közösséggé a színpadon. A közös játék
energiái pedig a nézőt is megihletik,
pedig a szöveg önmagában is olyan
elemi erővel hat, hogy az maradandó irodalmi élményt jelent. Ezt
tapasztalhatja az is, aki a könyvben
is kiadott darabot elolvassa.
Ennek a produkciónak a vállalása
természetesen azt is jelenti, hogy
a néző sem játszhat megúszásra!
Mennie kell a szöveggel, a rendezőkkel (az eredeti Madách-műhöz
hasonlóan ezt is négyen állították
színpadra), a színészekkel. És Az
ember tragédiája 2.0 ezt a közös
utazást lehetővé teszi, mert élvezetes, látványos és erős megfogalma-

Fotó: Kiss László

Már az évad elején nyilvánvalóvá vált, hogy
a Vörösmarty Színház társulata idén sem a
megúszásra játszik. Az ember tragédiája 2.0
nem egy olyan vállalás, ami egy átlagos vidéki
népszínház műsorában megszokott.

Négy szerző, négy és fél órás darab, három felvonás és egy egész társulat

zásban színpadra állított előadáson
követjük az első emberpárt, akik
ezúttal a már elpusztult Földre térnek vissza, hogy a huszadik század
tragikus, történelmi pillanatait
éljék át Madách drámai költeménye
továbbgondolásaként.

Szikora János így fogalmazott az új
műhöz írt előszóban: „Az egész 2016.
január 22-én kezdődött. A magyar
kultúra napján műsort adott a társulat. A teljes! Legyen benne mindenki,
színészek, rendezők valamennyien,
ennyit bírtunk kitalálni. Mindenki azt

a kedvenc versét mondta, amit fejből
tudott, de a végén érdekes módon
mégse valami zagyvaság sült ki a dologból. A véletlen rendezőelve minket
is megdöbbentő egészet alkotott. De
nem ez az érdekes. A műsor alatt a
színpadon szanaszét rakott székeken ültünk, és amikor összement
a függöny, egy darabig senki sem
mozdult. Egyszerűen nem tudtam,
nem akartam fölkelni én sem. Körülnéztem. Mindenki ülve maradt. Ma
már tudom, nem csak a fantáziám
színezi és nyújtja meg ezt a pillanatot.
Hamar kiderült, hogy mindnyájan így
éreztünk akkor, meglepett és letaglózott: milyen jó, hogy együtt vagyunk!
A szerelmesekbe villan így az öröm,
meg ilyen a gyerek, aki váratlan ajándékot kapott, és túlcsordul benne a
szeretet. Mi ebben az érdekes? Hogy
a színházban ez a természetes és
mégis elfelejtett elemi erő volt az, ami
akkor minket áthatott.”
Az ember tragédiája és most Az
ember tragédiája 2.0 ezt az elemi
erőt közvetíti, amiért érdemes
helyet foglalni, és nézőként részt
venni ebben a nagy, közös önvizsgálatban: előbbre ment a világ
vagy nem? És persze: van-e értelme
küzdeni?

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Szeretne olyan munkahelyet, ahol megbecsülik
és elismerik a munkáját?
Az INTER TAN-KER Zrt. hamarosan induló székesfehérvári csapatába autóbuszvezető kollégákat keres
határozatlan idejű munkaszerződéssel.

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

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

(Székesfehérvár)

(m )

Jankovich Ferenc utca 2. 3/4.

53 m2

1+2

összkomfortos

53.000,-

Mészöly Géza u. 1. 4/412.

32 m2

1

összkomfortos

32.000,-

Tolnai u. 22. 3/3.

53 m2

2

összkomfortos

53.000,-

2

Induló bérleti díj
(Ft/hó)

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről
letölthető:
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• teljesítménybér, béren kívüli juttatások
• teljes munkaidős, bejelentett alkalmazotti munkaviszony
• formaruha-juttatás
• biztos munkalehetőség.
Várjuk jelentkezését a biztosallas@intertanker.hu e-mail-címen!
Érdeklődni a +36 30 787 6558 telefonszámon lehet!

http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok,
további részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu
oldalon.
Székesfehérvár, 2021. szeptember 28.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Közéleti hetilap

Fehérvári zenei sikerek

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége,
a KÓTA. A szervezet felnőtténekkari szakbizottsága elnökévé választották Zemlényi Katicát, a
székesfehérvári Vox Mirabilis Kórus karnagyát.

Szintén székesfehérvári vonatkozású hír, hogy a tisztújítás mellett
a közgyűlés egyhangúlag a KÓTA
tiszteletbeli tagjává választotta Hartyányi Judit karnagyot, aki hosszú
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Keresik a megye legjobb könyvtárosát!

éveken át a szervezet Művészeti
Bizottságának vezetőjeként és elnökségi tagként segítette a szervezet
munkáját. Hartyányi Judit zenepedagógus, a Magyar Kodály-társaság társelnöke az 1955-ben alapított székesfehérvári Ének-zenei
Általános Iskola első diákjai között,
Mihályi Gyuláné tanítványaként
szerette meg egy életre az éneket és
a Kodály-módszert.

Idén is keresi Fejér megye legjobb könyvtárosát a
Vörösmarty Mihály Könyvtár. A Tóth Györgyemlékérem várományosára az intézmények dolgozói és az olvasók is tehetnek javaslatot, egyénileg
vagy csoportosan, október tizenötödikéig.

Az emlékérmet a Fejér megye könyvtáraiban, a könyvtári munka bármely
területén dolgozó azon személy kaphatja meg, aki munkájával, szakmai
és emberi rátermettségével sokat tett
a könyvtárhasználók magas színvo-

nalú kiszolgálásáért. Az emlékérem
az intézményekből nyugalomba vonult munkatársaknak is odaítélhető.
A 2021-es év legjobb könyvtárosára az
intézményekben dolgozók és az olvasók is tehetnek javaslatot, egyénileg és
csoportosan egyaránt, október tizenötödikéig. Ismertetni kell a kitüntetésre javasolt személy munkásságát, és le
kell adni a jelölő aláírását, csoportos
jelölés esetén pedig a javaslattevők
aláírását tartalmazó listát.

Hartyányi Judit, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnökségi tagjaként, majd
2007 óta a Mihályi Gyuláné emlékére létrejött székesfehérvári Zenei Nevelésért Alapítvány
kuratóriumi elnökeként is ápolja a Kodály-módszer hagyományait. 1995 óta külföldi zenepedagógiai szemináriumok és konferenciák rendszeresen visszatérő vendégtanára. Előadásait
többek között az USA-ban, a Fülöp-szigeteken, Malajziában és Új Zélandon is hallhatták. 2012
óta a Magyar Kodály-társaság társelnöke, 2005-től 2013-ig a Nemzetközi Kodály-társaság
alelnöke. 2016-ban Apáczai Csere János-díjjal tüntették ki.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó:szekesfehervar.hu

Piknik a Salétrom utcában

Bábszínház, koncert, hangszerbemutató és cirkuszi játékok is várták a Németh László Általános
Iskola előtti téren a Salétrom utcai pikniken vasárnap délután a környékbelieket. Az Illaberek Bábszínház műsora után zenés program következett: Varró János érkezett, aki sokféle
hangszert, hangkeltő eszközt hozott magával, és azt is megengedte, hogy akinek kedve van,
néhányat ki is próbáljon ezek közül. A Pitypang mesezenekar örök érvényű dalaira pedig sok
kisgyermek táncolt a babzsákok között.

Szevasz, terasz!
Vakler Lajos

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 Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos
programsorozat keretében a Szabadművelődés Háza
is megtelt élettel. Kiállítás, koncert, tánc és egy kerekasztal-beszélgetés is várta a székesfehérváriakat.

Cser-Palkovics András polgármester
és Egerházi Attila, a balettszínház igazgatójának beszélgetését Juhász Zsófia
moderálta. A vendéglátó intézmény
igazgatója kiemelte: „Arra törekszünk,
hogy ez az intézmény betöltse a szerepét.
Szeretnénk sok fiatalt körünkben látni!
Úgy gondoltuk, először őket szólítjuk meg.”
Az est vendégeként Cser-Palkovics
András polgármester üdvözölte a
közösségi találkozó létrejöttét, majd
a kerekasztal-beszélgetés során kitért
arra, miért bizonyult jó döntésnek,
hogy a balettszínházat befogadta a
város: „A kezdeményezés nagyon izgalmas

és érdekes, hiszen látható, hogy különböző műfajok fonódnak össze és mutatják
meg a város színes kulturális életét. Itt
van egy kiállítás, amely a cipőkről szól,
aztán különböző zenei műfajok jelennek
meg. Egerházi Attilával beszélgettünk a
társulat elmúlt időszakáról és jövőjéről.
Örülök, hogy egy minőséget képviselő
közösséggel gyarapodott a város, és ezt egy
ilyen alkalom keretében is jó megmutatni
mindenkinek!”
Egerházi Attila társulata nevében
köszönetet mondott a városnak a
bizalomért, melynek mentén egy új
műfajt honosíthattak meg Fehérváron.
Megerősítette, hogy társulata immár
otthonra lelt a városban.
A beszélgetésen szóba került a jövő is.
Cser-Palkovics András megerősítette:
megszülettek a tervek, hogy a kortárs
táncszínház új játszóhelyhez jusson a
közeljövőben.

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.

A játékkal kapcsolatos tájékoztatás és játékszabály az akció ideje alatt
a SZÉPHŐ Zrt. honlapján lesz elérhető.

Fotó: Simon Erika

Bővebb információ az elektronikus fizetésre áttérés lehetőségeiről
a www.szepho.hu honlap hírfolyamán olvasható.

A balettszínház otthonra lelt Fehérváron

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

Ring Júlia
Az Európai sporthét székesfehérvári futáspróbájára várták a mozogni vágyókat kedden délután a Haleszba. A futók felmérhették, hogy az
általuk megválasztott időtartam alatt mekkora
távot tudnak megtenni a park futópályáján.

biztosít a sportolóknak. Az edzéseket
azonban tudatosan felépítve kell elkezdeni, átgondolva a fokozatos terhelést.
A teljesítménypróbán mindenki a saját
erejétől függően egy, öt vagy tizenöt
percet fut, vagy akár egy-két órát, ha
olyan erőben van.” – mondta Kovács
József Csaba, a klub edzője.
A délutáni futást követően szakmai
konzultációt is kérhettek a teljesítmény értékeléséhez a résztvevők.
A futás népszerűsítése ezzel a
programmal nem ért véget. A Székesfehérvári Futók Köre minden
kedden 17 és 19 óra között tartja
edzéseit a Haleszban, illetve csütörtökön a palotavárosi tavaknál lehet
csatlakozni a fehérvári futókhoz.

A délutáni futást követően szakmai értékelést is kérhettek a résztvevők
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Robog a Volán!

Kaiser Tamás
Még sosem kezdte ilyen jól a Hydro Fehérvár
AV19 az osztrák jégkorongligát: Kevin Constantine csapata mind a négy meccsét megnyerte,
és jelenleg vezeti a bajnokságot.

Nagyon elkapta a fonalat a csapat:
a Volán a Villach és Val Pusteria
elleni győzelmeket követően az
elmúlt hétvégét is száz százalékos
teljesítménnyel abszolválta. Pedig
a programban szerepelt egy bécsi
kirándulás is – no nem olyan,
melyre a legtöbben vágyunk, de
így is mosolyogva szálltak fel Hári
Jánosék a találkozó után a buszra.

A fehérvári gárda úgy nyert 4-3-ra,
hogy a záróharmadba hátránnyal
fordult, és háromszor is mattolta a
Capitals hálóőrét.
Majd jött újra a Villach. A nyitányhoz (5-1) képest azért jóval szorosabban alakult a vasárnapi összecsapás, de az is igaz, hogy a 3-2 is
három pontot ér. Csakúgy, mint
a Volán szezonbeli eddigi összes
meccse, a csapat így hibátlan mérleggel vezeti a bajnokságot. Ha ez
így maradna az előttünk álló hétvégén, az komoly fegyvertény lenne,
hiszen pénteken előbb Dornbirnban, majd szombaton Salzburgban
lép pályára a Hydro Fehérvár AV19.

Kép: Tar Károly

A futáspróbát Székesfehérvár
önkormányzata és a Honvéd Szondi
György Sportegyesület Tömegsportszakosztálya rendezte, ahol a közös
bemelegítést követően a futók az
általuk megválasztott tetszőleges
időtartam alatt mérték fel, hogy mekkora távot tudnak megtenni a pályán.
„A futás általános fittséget ad, megelőzi a betegségeket és jó közérzetet
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fotó: Kiss László

Közéleti hetilap

Remekelnek a kapu előtt a fehérvári támadók!

A Vörösmarty Rádió műsora október 2-től 8-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 10. 02. szOMBat

2021. 10. 03. Vasárnap

2021. 10. 04. Hétfő

2021. 10. 05. Kedd

2021. 10. 06. szerda

2021. 10. 07. CsütörtöK

2021. 10. 08. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: dr. Czampa Miklós
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Válaszd az életet! (12)
Vendég: Kocsis Sándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
18.10 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,
programajánló
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben Vendég:
Pintér Ildikó
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Mosolygó Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
19.00 Tiszta szex! (12)
Vendég: Séllei Györgyi
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

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

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

PEUGEOT 2008

A Peugeot 2008 vegyes fogyasztása WLTP
A
-T AJÁNLJA.
szabvány szerint: 4,5–6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 118–136 g/km.

A

PEUGEOT 2008
1
AKÁR 900 000 Ft

1
Jelen ajánlat a 2021. szeptember 7. és 2021. október 31. között megkötött adásvételi
szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100 manuális változat
vásárlása esetén.A fenti kedvezményes ajánlat teszt és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A feltűntetett kedvezményes vételár a Peugeot 2008 Active 1.2
PureTech 100 manuális extrákkal nem növelt alapfelszereltséget tartalmazó gépjármű
bruttó vételára. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze.
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a P Automobil Import Kft. és a Fábián Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön
a Peugeot márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peugeot.hu honlapot!

ÁRELŐNNYEL

Active 1.2 PureTech manuális 100 LE

PEUGEOT FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR
8000 Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406, www.fabianauto.hu

A Fehérvár Televízió műsora október 2-től 8-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 10. 02. 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
16:05
17:00
17:05
17:55
18:25
19:00
19:05
19:40
20:20
21:50
22:20
23:50
23:55

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
A Fehérvár Televízió
archívumából
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
A Fehérvár Televízió
archívumából
Portrék a Királykúton
Vendég: Czigány Ildikó
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Zilahy L. Ágnes író
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Forgószínpad
Múzeumi beszélgetések
Corvinus Beetető –
Vendég: Vastag Csaba
Gyógyult utakon
DEAC–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 10. 03. VASárnAp
00:00
08:00
08:10
09:40
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
16:05
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
20:10
21:10
21:35
22:30
22:50

Képes hírek
Snooker magazin
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Úton
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Városrészek titkai
Úton
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Kovács Szilvia vendége
Rába Henrietta szerkesztőriporter, műsorvezető
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
Szép magyar énekek
Magyar–madjar-találkozó
Hangos, színes és büdös
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 10. 04. 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
15:45
16:50
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:40
23:00

Képes hírek
A hét hírei
Forgószínpad
Fehérvári beszélgetések
– Kovács Szilvia vendége
Rába Henrietta
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Forgószínpad – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Fizikai kísérletek: Az erők
Portrék a Királykúton
– Tolcsvay-est
Savaria 2021 – Fotó- és
filmművészet: Az albérlő
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobri Dániel, az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar
kortárs művészeti vezetője
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Nyugdíjas Ki mit
tud? 1. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 10. 05. Kedd
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
22:00
22:35
23:05
23:25

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Dobri Dániel, az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar
kortárs művészeti vezetője
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kávéházi szegleten
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sarádi Zsolt színművész
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
A határon túli magyar
irodalom napja
Kallós Zoltán-emlékest
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 10. 06. 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
18:20
18:40
18:50

19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
21:45
22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sarádi Zsolt színművész
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Juhász Zoltán-portré
Savaria 2021 – Fotó- és
filmművészet: Műemlékek
Magyarországon
Híradó
Családőrzők
Hírek
80 éves a Howmet Köfém
– az Alcoa-magazin
vendége Mekota Norbert
750 éves Nádasdladány
Snooker magazin
Savaria 2021 – Fotó- és
filmművészet: Lassított
villámlások a nyári
zivatarban; Lépteink
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin
– ismétlés
Virtuózok és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
Velencei-tavi Ütősfesztivál
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 10. 07. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Családőrzők

2021. 10. 08. pénTeK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó

07:50 Snooker magazin

07:20 Köztér

08:05 Filmválogatás a Fehérvár

07:50 Bajnokok városa

Televízió archívumából
09:25 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Snooker magazin
– ismétlés
11:45 Filmválogatás a
Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek

08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:15 Képes hírek

15:35 Lélek született

15:35 Seuso Kedd

16:00 Fa Nándor – Kikötés

17:00 Híradó

17:00 Híradó
17:20 Köztér

17:20 Agrárinfó

17:50 Hírek

17:50 Hírek

17:55 A Fehérvár Televízió

17:55 Nálatok mizu?

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Bajnokok városa

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Alba Fehérvár–
Nyíregyházakosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Virtuózok
Székesfehérváron

22:00 Híradó – ismétlés

23:40 Híradó – ismétlés

22:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: október 2. 22:20 DEAC–Alba Fehérvár-kosárlabdamérkőzés közvetítése felvételről

