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Megoldódhatnak a belváros parkolási gondjai
Fotó: Kiss László

Vakler Lajos
A Városháza Dísztermében került sor arra a lakossági fórumra, melyen Szabó Bakos Györgyné,
a belváros önkormányzati képviselője mellett
Cser-Palkovics András polgármester, valamint
a Városgondnokság és a rendőrség képviselői is
választ adtak a felmerülő kérdésekre.

A fórumon kiemelt témaként
szerepeltek a városrész épület- és
útfelújításai, közműcseréi, illetve
a parkolási gondok megoldása:
„Minden nagyobb beruházás meg
nehezíti a környezetében élők dolgát,
mindennapi életét, közlekedését. Utána
viszont jobb életkörülményt biztosít
mindenki számára. Ilyen nagyobb
önkormányzati építkezés az egykori
Köztársaság mozi átépítése, illetve a
múzeum befejezéshez közeledő felújítá
sa. Bízom benne, hogy a végeredmény
mindenkit kárpótolni fog! Addig is
türelmet és megértést kérek, ahogy a
Prohászka úton és a „kis” Budai úton
zajló útfejlesztés és közműcsere idejére
is. Hosszú évtizedek óta várunk arra,
hogy ki lehessen cserélni a közműve
ket, hiszen több évtizedes, sok esetben
azbesztalapú infrastruktúráról van
szó, ráadásul számtalan csőtörés volt
itt az elmúlt időszakban, tehát nagyon
rossz útszerkezetről és -burkolatról
beszélünk. Ezeket a felújításokat el

A tervek szerint a Kossuth utcába, továbbá az Ady Endre, a Lakatos és a Bástya utcába kerülnének a belvárosba való behajtást szabályozó sorompók

kell végezni! Bízom benne, hogy a vég
eredmény mindenkit kárpótolni fog,
hiszen ezek nagyon fontos közlekedési
útvonalai, csomópontjai a városnak.”
– emelte ki Cser-Palkovics András
polgármester.
A résztvevők között teljes volt az
egyetértés abban, hogy a jogosulatlan behajtások kiküszöbölésére
automata, rendszámfelismerő
sorompókat szereljenek fel az Ady

Folytatják az értékmentést
Ring Júlia
Az Albatrosz Repülőegyesület tagjai aláírásgyűjtésbe kezdtek: céljuk a város repüléstörténeti emlékeinek megőrzése és felújítása. Az
értékmentő kezdeményezéssel Vargha Tamás
országgyűlési képviselőt és Cser-Palkovics
András polgármestert szólítják meg, hogy
együttesen támogassák három székesfehérvári,
repüléstörténeti szempontból kiemelkedő
jelentőséggel bíró érték helyreállítását.

„Az egyik ilyen A repülős hősök
emlékműve, ami a Sóstón kerülne
felállításra. A másik kettő viszont

egy-egy olyan épületegyüttes, ami a
börgöndi repülőtérhez kötődik: a nagy
hangár és a mellette lévő, Bauhaus
stílusban épült parancsnoki épület.
Ez két olyan emlék, ami a repülőtér
létrejöttekor már megvolt ,és ma is léte
zik, csak felújításra szorul.” – tudtuk
meg az egyesület elnökétől, Szilády
Dezsőtől.
A kezdeményezők bíznak benne,
hogy miként korábban, a Nemere
újjáépítése kapcsán is sikerült több
ezer aláírást összegyűjteniük, úgy a
mostani kezdeményezés is sikerrel
zárul majd.

Endre, a Kossuth, a Lakatos és a
Bástya utca elején.
Szabó Bakos Györgyné üdvözölte a döntést: „Borzasztó állapotok
alakultak ki a történelmi belvárosban.
Annyira zsúfolt lett, illetve akkora
káoszt okoz jelenleg a közlekedés, hogy
az egyeztetések és bejárások során arra
jutottunk: drasztikusabb megoldásra
van szükség. Ezt a lépést szeretnénk a
lakossággal együtt eldönteni, majd kivi

telezni. Nagyon remélem, hogy sikerrel
járunk, és ez a probléma megoldódik!”
Cser-Palkovics András polgármester kijelentette, hogy még idén
meghozza a közgyűlés a döntést
az automata sorompók kiépítéséről, majd kiírja a közbeszerzést a
Városgondnokság, és a szabályok
megalkotásánál ismét tartanak
egy egyeztető fórumot a belvárosi
lakóknak és üzlettulajdonosoknak.

Forgalmirend-változás
az Őrhalom utcában

Egyirányú lesz
a szervizút

November harmadikától változik az Őrhalom utca egyirányú
szakaszának forgalmi rendje.
Az utca eddig a Sárkeresztúri út
felől volt egyirányú. Az útcsatlakozásban a balra kanyarodó
járművek részére nincs felálló
sáv, így azok akadályozták a
forgalmat.
A változást követően az útszakasz a Sárkeresztúri út felé lesz
egyirányú, így a balra kanyarodó
járművek a közeli, balra kanyarodó sávval rendelkező útcsatlakozásban biztonságosan fel
tudnak állni.

A Széchenyi utca 27-29. alatti
társasház mögött a lakótelep
szervizútja a társasház előtti parkoló bejáratától a Horvát István
út felé egyirányú lesz november
harmadikától. Az egyirányúsítást
az útszakasz terheltsége, illetve a
parkoló járművek miatti leszűkülése indokolja.

Fotó: Simon Erika

Látogatási tilalom
a kórházban

Az aláírásgyűjtő ív az egyesület tagjain keresztül jövő év februárjáig bárki számára elérhető

November másodikától látogatási tilalmat vezetnek be a
kórházban.
A hozzátartozóknak a bent
fekvő betegek részére a Seregélyesi út 3. sz. alatt található
főportán és a Seregélyesi út 16.
szám alatt (a Mentőállomással
szemben), továbbá a csákvári
telephelyen csomagleadási lehetőséget biztosítanak az alábbi rendben: munkanapokon
8 órától 16.30-ig, szombaton,
vasárnap és ünnepnapokon 8
órától 15.30-ig.

Választókerületi
programok
Lakossági fórum
a Búrtelepen
November 3-án, szerdán 17
órakor lakossági fórumot tart
a Búrtelepen élőknek Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselő.
A programon részt vesz
Cser-Palkovics András
polgármester mellett Kovács
Zsolt városi rendőrkapitány,
Bozai István városgondnok,
valamint Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője is.
A fórum helyszíne a VOKE
Vörösmarty Mihály Művelődési Ház (Mártírok útja 2/a.).
Bejárat a Lövölde utca 46.
szám felől.
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Államtitkári látogatás az Ikarusnál

Farkas Szilárd
Az elektromos közlekedés és az elektromos buszok
fejlesztése a kiemelt kormányzati célkitűzések
között szerepel, ezt célozza a kormányzati Zöld Busz
Program. Ennek apropóján vett részt üzemlátogatáson a székesfehérvári Ikarusnál Steiner Attila
államtitkár Vargha Tamás országgyűlési képviselő és
Cser-Palkovics András polgármester társaságában.

A gyárlátogatáson Vargha Tamás
kiemelte, hogy a székesfehérMárkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
Fotó: Simon Erika

és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

A kormány a következő években több mint ezer forgalomban lévő buszt szeretne új, elektromos
járműre cserélni

vári Ikarus mindig is a város
szívügye volt, és a jövőben még
fényesebb csillaga lehet a buszgyártásnak: „Megnéztük az elekt
romos buszokat, hiszen nemcsak a

A parkolóbérletek online is
kiválthatók!
Bácskai Gergely
A Városgondnokság új, internetes parkolási
honlapján a parkolóbérletek online kiváltása
mellett lehetőség van az NFC-parkolókártyák
feltöltésére, a parkolási pótdíjak befizetésére, sőt az NFC-kártyával indított parkolás
leállítására is. A szekesfehervarparkolas.hu
oldal az összes okoseszközön elérhető.

A Városgondnokság szeretné
kényelmesebbé tenni a parkolási
ügyintézést a fehérváriaknak,
ezért létrehozott egy új honlapot,
melyen a parkolóbérletek kiváltása
sokkal gyorsabb, mint személyesen, az ügyfélszolgálaton. Az ügyfélszolgálatra egy átlagos napon
mintegy kétszáz ügyfél érkezik,
de a bérletek éves cseréjét megelőző hetekben ennél jóval többen
veszik igénybe.

A bérletvásárláson kívül számos funkció elérhető az új felületen:
• Az NFC-parkolókártya egyenlegének
feltöltése
• Az NFC-kártyával indított parkolások
leállítása
• A parkolási pótdíjak befizetése
• A pótdíjazással kapcsolatos panaszok, ellentmondások kezelése

„Próbáljuk csökkenteni a személyes
ügyfélforgalmat a Városgondnoksá
gon, aminek fontos része az új honlap,
ahol online kiválthatók a parkoló
bérletek.” – mondta Fenyves Balázs,
a Városgondnokság Parkolási
és jegyellenőrzési csoportjának
vezetője.
Az interneten kiváltott bérletek papíralapon nem kerülnek kiadásra,
ugyanis a parkolóőröknél található
ellenőrző eszköz online adatbázisa
tartalmazza a kiváltott bérletekhez
tartozó rendszámokat és a helyszínre vonatkozó jogosultságot is.
A történelmi belvárosba, azaz a
kiemelt övezetbe való behajtási
és parkolási engedélyeket csak az
ügyfélszolgálaton, személyesen
lehet igényelni, ezeken kívül azonban az összes bérlettípus kiváltható az új felületen.

2021. október 31. fontos dátum a
tavalyi parkolóbérletek szempontjából, ugyanis a 2020. március 20. előtt
kiváltott éves parkolóbérletek addig
érvényesek.
A szekesfehervarparkolas.hu oldalon
is kiválthatók a 2022-es évre szóló
bérletek, melyek az idei év utolsó két
hónapjában is használhatók, és egészen 2023. január 31-ig érvényesek.

jövő, de már a jelen is az elektromos
hajtásé. Abban bízunk, hogy a febru
ári próbaüzem után újból elektromos
buszok közlekedhetnek Székesfehér
vár útjain.”

Steiner Attila, a körforgásos
gazdaság fejlesztéséért, az energia- és klímapolitikáért felelős
államtitkár hangsúlyozta, hogy
a Zöld Busz Programra az uniós
forrásokból is jelentős összegeket
szánnak: „Az a célkitűzésünk, hogy
az elkövetkezendő évek során több
mint ezer buszt lecseréljünk elektro
mos buszokra. Nagyon fontos, hogy
ennek a programnak a keretében a
hazai gyártók is meg tudjanak erő
södni, és akár az európai piacokon is
meg tudjanak kapaszkodni.”
Cser-Palkovics András polgármester elismerését és örömét fejezte ki
a korszerű buszok székesfehérvári
gyártása kapcsán: „A buszgyártás
kapacitásának növekedése fontos
üzenetet hordoz a jövőre nézve. A fej
lesztések során nagyon fontos partner
a kormány, azon belül az ITM, hiszen
ennél a minisztériumnál van a Zöld
Busz Program, a klímavédelmi és
környezetvédelmi programok, melyek
a közlekedésre is hatnak.”
Széles Gábor, az Ikarus vállalatcsoport elnöke a megbeszéléseken elmondta: az önkormányzattal egyeztetve tervben van, hogy
a város vásárolni fog elektromos
buszokat, melyekből így egyre
többet láthatunk majd Székes
fehérváron.

Elkészült a sóstói látogatóközpont játszótere
Vakler Lajos
Februárban született meg a megállapodás
Székesfehérvár önkormányzata és a Régió
Terv Kft. között a Sóstó-látogatóközpont előtt
kialakított játszótér bővítéséről. A beruházás
immár elkészült, az új játszóteret szerdán Cser
Palkovics András polgármester és Mészáros
Attila alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője mutatta be.

„A bruttó hetvenötmillió forintos
beruházást a stadionfejlesztésre
adott állami forráskeret maradékából
finanszíroztuk. Számos eszközzel,
rendkívül látványosan bővítettük a
játszóteret, nagyon szép lett! Nagyon

sok család, óvodai csoport, osztály
kiránduláson résztvevő gyermek jön
ide, hogy jól érezze magát. A meglévő
játszótér bővítését többen kérték, így
még inkább ki tudjuk szolgálni azokat,
akik a Sóstóra érkeznek akár székes
fehérvári lakosként, akár vendégként.”
– emelte ki Cser-Palkovics András
polgármester.
A beruházás keretében új játszótéri
elemekkel gazdagodott területet
rövidesen birtokba vehetik a sóstói
természeti környezet barátai, hiszen olyan új eszközökkel gazdagodott a látogatóközpont, melyek
hozzájárulnak a látogatók szabad
idejének igényes eltöltéséhez.

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Ötvenhat hőseire emlékezett a város
L. Takács Krisztina

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A tavalyi korlátozások után újra átélhettük az ünnepi hagyományokat Fehérváron. Az 1956-os forradalomra méltó módon emlékeztek az iskolák, a történelmi egyházak, a város és a megye vezetői, de az
i-re a pontot az Igazak című előadás tette fel. Lássuk a forradalom emléknapjának legszebb pillanatait!

Az Ötvenhatosok terén a Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai idézték fel a forradalmi eseményeket. Egy Pannónia motor gurult a térre, és hozta meg a forradalmi ifjaknak
az ’56-os zászlót. A 10. c osztályosok történelmi visszatekintésében részletek hangzottak el
az egykor Balatonfűzfőn élt veszprémi gimnazista, a tavaly elhunyt dr. Vajda Jenőné Németh
Terézia naplójából.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Pénteken reggel a Székesfehérvári Egyházmegye szervezésében imádságos emlékezést
tartottak az ötvenhatos áldozatokról a székesegyház emlékkeresztjénél. Spányi Antal megyés
püspök meghívására az ünnepség keretében együtt imádkoztak a történelmi egyházak helyi
képviselői a forradalom és szabadságharc áldozataiért. A csendes, imádságos megemlékezésen részt vettek Székesfehérvár és Fejér megye közéleti vezetői, és közös koszorút helyeztek
el az áldozatok emlékére. Az ünnep szónoka Görög István volt. A Katonai Emlékpark Pákozd
– Nemzeti Emlékhely ügyvezető igazgatója szerint mindenkor kötelességünk megőrizni ’56
emlékét, és továbbadni azt a következő generációknak.

A hatvanöt évvel ezelőtti forradalom egyik fontos fehérvári helyszínén, a Hotel Magyar Király
előtt adott ünnepi műsort a Ciszterci Szent István Gimnázium. Az Isten ujja akkor ránk mutatott
című irodalmi összeállításban a 11. c osztályosok verssel, zenével, tánccal elevenítették meg
az 1956-os forradalom és szabadságharc dicső és tragikus eseményeit. Az ünnepség zárásaként Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere és Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője helyezte el közösen az
emlékezés koszorúját.

A Tóvárosi diákjainak előadását követően Lehrner Zsolt alpolgármester, Dancs Norbert, a
Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője és Szili Csaba, a megyei közgyűlés képviselője koszorúzott az emléktábla előtt

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Szintén az ’56-os emlékkeresztnél ünnepelt a Tóvárosi iskola: a diákok igazi forradalmi hangulatot teremtettek, zenével, dramatizált jelenetekkel, korhű jelmezekben idézték fel a dicső és
tragikus pillanatokat, emléket állítva a hősöknek

Rendhagyó programok is voltak az ünnepen: Csernai Ádám Székesfehérváron élt a forradalom
idején, majd október 28-tól Budapesten harcolt a szovjetek ellen. Ádám bácsi a Kodály Zoltán
Általános Iskola és Gimnázium negyedikeseinek mesélt arról, hogyan élte meg az ’56-os
forradalmat és szabadságharcot, de beszélt a II. világháború borzalmairól és az ötvenes évek
eleji közállapotokról is.
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A Városház téren bemutatott Igazak című darabban a nézők hét fiatal sorsát kísérhették végig
a világháború végétől a forradalomig. A színpadon Csengey Márton, Farkas Eszter, Török Laura,
Vágó Bendegúz, Helmrich Márton, Somos Gergő, Bíró Mózes és Németh Dávid, valamint a
Megadance Székesfehérvári Táncszínház Egyesület táncosai idézték fel az egykori egyetemisták és középiskolások forradalmi napjait. A darabot Matuz János írta és rendezte.

Fiatalok, akik a forradalom hatására néhány nap alatt váltak felnőtté

Soha el nem múló lánggal lobognak
„A forradalom fiataljai a józan ész
szabályait félredobva csak a szívükre
hallgattak, amikor felvették a harcot
a szovjet tankokkal. Tetteiket és
nevüket aranybetűkkel írták be a
magyar történelem könyvébe!” – ünnepi beszédében így emlékezett
meg az ’56-os hősökről Vargha
Tamás.
Székesfehérvár országgyűlési
képviselője hozzátette: „Nemze
tünk történelmének vannak soha el
nem múló lánggal lobogó pillanatai.
Ezek azok az események, amelyek
meghatározzák identitásunkat: ilyen
kor markánsan és ellentmondást
nem tűrően megmutatkozik mindaz,
ami magyarrá tesz bennünket.”
A képviselő kiemelte: „Ez a láng
1956. október 23-án robbanásként
tört a felszínre. Az ország számos
pontján hatalmas tüntetések kez

dődtek, amire a hatalom sortüzekkel
felelt. Mintha a robbanás okozta
tűzvihart olajjal próbálták volna
eloltani. A forradalom hősei soha el
nem múló tiszteletet és megbecsülést
érdemelnek. Emléküket csak úgy
ápolhatjuk igazán, ha cselekede
teinkben és gondolatainkban is a
szabadságharc hőseihez méltó életet
élünk. A szabadságért vívott háború
nem ér véget soha. Mindig vannak,
akik különböző álarcok mögé bújva
szeretnék megzabolázni szabad
ságvágyunkat, és örök rabságba
hajtani a gyermekeinket. Az ’56-os
forradalom hősei azt üzenik nekünk:
előre, ne hátra! Ránk is vár, hogy
megnyerjük az ’56-os szabadsághar
cot, hogy győztesek legyünk. Össze
kell fognunk, erősnek, egységesnek
kell lennünk, és amikor eljön az idő,
cselekednünk kell!”

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Lendület és tisztaság jellemezte az előadást

Fotó: Simon Erika

KÖZÉLET
Fotó: Simon Erika
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Volt, akinek az emigráció sorsa jutott

A Városház téren tartott ünnepi megemlékezésen Vargha Tamás országgyűlési képviselő
mondott beszédet
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Önkéntes szemétszedés városszerte

Fotó: Kiss László

A Te szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésű akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár kilencedik alkalommal lendültek akcióba a környezetért tenni akarók:
Fehérváron több helyen is összegyűjtötték az illegálisan lerakott szemetet.

Az idén immár kilencedik alkalommal megvalósuló szemétgyűjtési akció keretében országszerte takarítottak az önkéntesek. Székesfehérváron múlt csütörtökön az Aranybullánál is
összeszedték a szemetet. A fiatalokhoz örömmel csatlakozott Steiner Attila klímapolitikáért
felelős államtitkár, aki kiemelte, hogy idén is nagyon nagy volt az érdeklődés a program iránt,
melyre több mint kilencvenezren jelentkeztek az ország minden pontjáról.

Ösztöndíjpályázati lehetőség
fehérvári diákoknak
Idén is meghirdetik a Tóth István és Tóth
Terézia Ösztöndíj Közalapítvány ösztöndíját
székesfehérvári lakcímmel rendelkező diákok
számára.

A köznevelésben tanulók, illetve
hallgatók egyénileg pályázhatnak
a 2022-es általános ösztöndíjra,
a sajátos helyzetű tanulók pedig
esélyegyenlőség fokozását segítő
ösztöndíjra adhatják be jelentkezésüket. A 7. és 10. évfolyamos
tanulók számára egyéni pályatanácsadáshoz biztosított a Pálya
orientációs ösztöndíj. Az általános
ösztöndíjra a középiskolák 9-13.

évfolyamos tanulói pályázhatnak
2021. november 19-ig. A felsőoktatási hallgatók pedig 2022. február
10-ig nyújthatnak be pályázatot,
a 2021. évi őszi félév tanulmányi
eredményei alapján. Az ő pályázataik elbírálása 2022. március
10-ig történik meg. A pályázók a
kuratórium döntéséről az adatlapon megadott e-mail-címükön
kapnak értesítést. A pályázati
felhívást és a részletes ismertetőt
a város honlapján lehet megtalálni. További felvilágosítás kérhető
Fűrész Istvántól a 70 6699 198-as
telefonszámon.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Az országos akciósorozathoz a Klímapolitikai Intézet és az Mathias Corvinus Collegium munka
társai mellett a tehetséggondozással foglalkozó intézmény fehérvári általános és középiskolás
korú diákjai és szüleik is csatlakoztak, de Dienesné Fluck Györgyi és Östör Annamária önkormányzati képviselők is részt vettek a szemétszedésben

A megtisztítandó területet a szervezők a kórház hátsó bejáratánál lévő Bem József utca és
Erzsébet út környékén jelölték ki. A szorgos kezek és a lelkes csapat munkájának köszönhetően
mintegy harminc zsák hulladék gyűlt össze.

Széchenyi-díj a Közügyekért
Vakler Lajos
Az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont a
Széchenyi-díj a Közügyekért átadóünnepségének. A díjjal évről évre elismerik a polgári
védelem, a tűzoltás, a településfejlesztés, a
közbiztonság, a mentés, a rendvédelem, a fegyveres testületek, a közszolgálatban dolgozók, a
köztisztviselők, valamint a sajtó és a civilszféra
területén dolgozókat.

Az ötödik alkalommal megrendezett
találkozón a résztvevőket telefonon
a Gróf Széchenyi Család Alapítvány

elnöke, Széchenyi Tímea köszöntötte, kiemelve, mennyire fontos a
közügyekért tenni, és hogy erre az
élet minden területén van lehetőség.
Varga István, az egyik díjalapító
kiemelte: bizonyos abban, hogy
az önzetlenség, az adni és segíteni
akarás mindig felemel.
Az idei esztendőben a Fehérvár
Médiacentrum két munkatársa is
elismerésben részesült: Somos Zoltán főszerkesztő-helyettes, illetve
Gemeiner Lajos, a Vörösmarty Rádió szerkesztője is átvehette a díjat.

A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület október
30-án és 31-én rendezi meg a kilencedik Paál
István Fesztivált a Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ (SZKKK) színháztermében.

Az országos amatőrszínjátszótalálkozó célja, hogy bemutatkozási
és megmérettetési lehetőséget biztosítson a nem hivatásos színjátszó
csoportoknak, együtteseknek az
ország egész területéről és a határon túlról. A legjobb előadásokat
szakmai zsűri díjazza.
Paál István amatőr színházcsinálóként indult pályáján. A hetvenes–
nyolcvanas évek egyik meghatározó

avantgárd színházi rendezője lett.
1980-ban Jászai Mari-díjjal tüntették ki. A róla elnevezett kétnapos,
országos amatőr színjátszó-találkozón az előzsűri döntése alapján idén
hét – többségében székesfehérvári –
csoport vehet részt: a Honvéd Kaszinó Városi Színpad, a Kodócska, az
Örökség Csoport, a PHWI-csoport,
a Prospero Színkör két előadással, a
Szabad Színház és a Teleki Diákszínpad. Az előadások nyitottak,
bárki megtekintheti azokat!
A részletes programról a
facebook.com/paalistvanfesztival
oldalon lehet tájékozódni.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Színjátszófesztivál a hétvégén

Megérdemelt elismerés a közügyekért tenni akaróknak
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Tavaszra készül el a Szekfű Gyula utcai rendelő
L. Takács Krisztina

Teljes megújítás és átépítés zajlik a Szekfű Gyula utcai rendelőben

A lépcső mellett lifttel is lehet majd közlekedni a szintek között

Kívülről is megújul a rendelő: új hőszigetelést
kap az épület

Szűrőnap férfiaknak
A férfiak számára szerveznek szűrőnapot
november hatodikán, szombaton a Család- és
Nővédelmi Központban. Szakorvosok végeznek
prosztatavizsgálatot, emellett lehet kérni vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést
is. Csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők
vehetnek részt a vizsgálatokon. Bejelentkezni
november másodikától, keddtől telefonon lehet.

akiknek a családjában volt prosz
tatadaganat vagy bármilyen prosztata-megbetegedés. A vizsgálatokat
urológus szakorvosok végzik.
Emellett a helyszínen kérhető
vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérés is.
Bejelentkezni november másodikától, keddtől 8 és 16 óra között lehet
a 70 380 9512-es telefonszámon. A
szűrésen való részvétel feltétele a
védettségi igazolvány, így csak azok
jelentkezzenek, akiknek van kártyájuk, a maszk használata pedig
kötelező. Ezúttal összesen kilencven fő kivizsgálására lesz lehetőség.

Fotó: Simon Erika

A szűrésre elsősorban azok jelentkezését várják, akik elmúltak
ötvenévesek, eddig nem vizsgáltatták meg magukat, vagy az utolsó
alkalom óta két-három év is eltelt
már. Várják azokat a negyvenedik
életévüket betöltött férfiakat is,

Változott az oltópont nyitvatartása

„Fontos, hogy ne csak a járványra gondoljunk, de fordítsunk figyelmet azokra a szűrésekre is,
melyeket igénybe szoktunk venni.” – fogalmazott a szűrést meghirdető sajtótájékoztatón Östör
Annamária egészségügyi tanácsnok

L. Takács Krisztina
Fehérváron továbbra is várják az oltakozni vágyókat a kórház újonnan kialakított, Kikindai utcai
oltópontján. Napi nyolc órában oltanak, de érdemes figyelni a megváltozott nyitvatartási időre!

Már két hete a Halesz végében található, orvos- és nővérszállóként ismert
épületben lehet felvenni a koronavírus
elleni oltásokat.

Pfizer minden nap van
„Jelenleg főként harmadik oltást végzünk, de
aki a még be nem oltottak közé tartozik, és
meggondolja magát, az első és a második ol
tást is megkaphatja.” – mondta el lapunknak Reiber István. A kórház járványügyi
főmunkatársától azt is megtudtuk, hogy
a Pfizer vakcina minden nap elérhető. Lehetőség van Janssen, Moderna,
AstraZeneca vagy Shinopharm vakcinát
is választani, utóbbiak azonban csak
a hét egy-egy napján elérhetők. Hogy
melyiken, azt a kórház előre egy hétre
jelzi a regisztrációs felületen.

„A jelenlegi ismereteink szerint, ha valaki
első két oltásként vektorvakcinát kapott,
tehát Szputnyikot, Astrát vagy Shinophar
mot, akkor harmadik oltásként minden
képpen valamilyen RNS-vakcinát érdemes
felvenni – ez a Pfizer vagy a Moderna.”
– magyarázta Reiber István.
Ha valaki Pfizert vagy Modernát kapott
első két oltásnak, akkor ezek közül
választhat harmadik oltást is. A szakemberek a második oltástól számított
minimum négy hónap elteltével javasolják a harmadik oltás beadatását.

Megváltozott a nyitvatartás
Hétköznapokon napi nyolc órában működik a kórházi oltópont. Nyitvatartása
igazodott a napközben dolgozó emberek
ritmusához és lehetőségeihez, ezért nem
a korábban érvényes rend szerint várják
az oltakozni vágyókat: hétfőn, szerdán
és pénteken reggel 7 órától 14.45-ig,
kedden és csütörtökön azonban később,
11 órától 18.45-ig lehet oltást beadatni.
Fotó: Simon Erika

Az önkormányzati tulajdonú
épület 1975 óta működik orvosi
rendelőként. A felújításig fogászati
és fogszabályozási szakrendelés
folyt benne, az emeleten pedig
háziorvosi rendelők voltak. Ezek
a szolgáltatások mind maradnak
a Szekfű Gyula utcai rendelőben,
sőt bővülnek a most zajló felújítást követően. Kívülről még nem
látszik a változás, a belső terek
azonban már alakulóban vannak.
„Egy lift és a kiszolgálóhelyiségeknek
otthont adó rész épült az eredeti épü
lethez, a harmadik szint pedig teljesen
új. Visszaköltözik majd a fogszabá
lyozás, és háziorvosi rendelők lesznek
a földszinten.” – sorolta Vargha
Tamás országgyűlési képviselő,
hogy mire számíthatunk a felújítást követően.
Négy háziorvosi rendelő, az emeleten öt, míg a tetőtérben három

Fotók: Simon Erika

Jól haladnak a munkálatok a Szekfű Gyula utcai
rendelő épületében – ezt a múlt csütörtökön
tartott bejárás alkalmával a város országgyűlési képviselője, polgármestere és az idetartozó
városrészek önkormányzati képviselői is
konstatálták. A város legnagyobb, alapellátást
végző rendelője tavaszra készülhet el, ekkortól
kibővített szolgáltatással várják a pácienseket.

fogorvosi rendelő jön létre, illetve
újul meg.
A felújított rendelőépületben kizárólag alapellátást biztosító tevékenységek lesznek elérhetők. Nem
ez az első rendelő Fehérváron,
amelyet teljes mértékben felújítanak és bővítenek.
„Néhány évvel ezelőtt elindítottuk
a Kégl György-programot, amivel
az volt a célunk, hogy valamennyi
alapellátáshoz kapcsolódó rendelő
intézet megújuljon, és ahol lehetőség
van rá, ott az akadálymentesítés is
megoldódjon, emellett új eszközöket,
bútorokat tudjunk beszerezni.” –
mondta Cser-Palkovics András.
A polgármester hozzátette, hogy
a Szekfű Gyula utcai rendelő az
egyik legnagyobb volumenű fejlesztés, ami ebben a programban
megvalósul.
Az épületben már elkészült a lift
akna, így akadálymentessé válik a
közlekedés. Az energiahatékonysági intézkedések során nyílás
zárócsere, homlokzati hőszigetelés, az elektromos hálózat és a
fűtési rendszer felújítása történik
meg, emellett új tetőszerkezetet
kap az épület. Mindez állami,
uniós és városi forrásból valósul
meg. Székesfehérvár legnagyobb
rendelőintézete tavaszra készül el.

Melyik vakcinát ajánlják
harmadikként?
Harmadik oltás esetében még nincsenek egyértelmű válaszok világszinten
sem arra, hogy melyiket érdemes
választani, ajánlás azonban létezik.

Oltásra minden hétköznap lehetőség van a
Kikindai utcai oltóponton

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
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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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Halloween

Kölyökhalloween és kísértetséta
Rémisztően izgalmas program a Hiemer-házban
A korábbi évek nagy sikere nyomán a Tourinform Iroda idén is meghirdette halloweeni
programjait, melyekre október 29-én és 30-án,
pénteken és szombaton kerül sor.

A délutáni időpontokban a gyerekeké lesz az elvarázsolt Hiemer-ház,
ahol saját készítésű cukorkagyűjtő
táskákkal indulhatnak cukorvadászatra. A boszorkánykonyhában
elleshetik, hogy kell a legfinomabb
bájitalt elkészíteni. A négy- és tízéves
kor közötti gyermekeknek ajánlott
Kölyökhalloween pénteken 16.30-kor
és 18 órakor, szombaton 14 órakor

és 15.30-kor kerül megrendezésre.
Az esti órákban aztán a Hiemer-ház
megmutatja igazán rémisztő oldalát!
Hátborzongató történetek, rémesen
jó sztorik borzolják a kedélyeket, és
talán még egy-egy elfeledett lakóba is
belefuthatunk a kísértetséta során. A
boszorkánykonyhában bájital készül,
a jósdában pedig a jövőt fürkészhetjük. A felnőtteknek és a tizenkét
éven felüli gyermekeknek ajánlott
programra október 30-án, szombaton
19 és 21 órától várják a résztvevőket
– lapzártánkkor a 21 órás időpontra
voltak még szabad férőhelyek.

A Fehérvár Televízió műsora október 30-tól november 5-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 10. 30. 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
18:40
19:00
19:05
19:35
20:15

21:10
21:40
22:10
22:15

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
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Hírek
Egy nap a világ
– Kovács Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Somos Zoltán
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
LátóútON
Lecsófilm
Savaria 2021
– Fotó- és filmművészet:
Aranyszőnyeg
– A gemyeszegi Telekiház feltámadása
A Fehérvár Televízió
archívumából
– A magyar kultúra napja
Lángolj és világíts!
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 10. 31. 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

21:30

23:00
23:20

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 –
Vakler Lajos vendége
Szabó Balázs
zenetörténész
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
MTK–Alba Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Sopron–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 01. 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
15:50
16:00
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
20:55
21:50
22:20
22:35
22:55

Képes hírek
A hét hírei
LátóútON
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Szabó Balázs
zenetörténész
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
LátóútON – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk – ism.
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Képes hírek
Fizikai kísérletek: A távíró
Teatrum Café
– Vándorszínészek
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kű Lajos, az Aranycsapat
Alapítvány elnöke
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Ünnepi etűd – Mindenszentek ünnepe, halottak napja
Mindenszentek
A Fehérvár Televízió
archívumából – In
memoriam Sipos József
A Fehérvár Televízió
archívumából – In
memoriam Tóth István
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 02. 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

18:35
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
22:00

22:30
22:50

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kű Lajos, az Aranycsapat
Alapítvány elnöke
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
Farmerzseb
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kaiser Tamás
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
– Jancsó Miklós
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 03. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:30
08:55
10:00

12:00
12:25
13:00
13:15
15:45
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05

21:50

22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kaiser Tamás
Honvéd7
Kezdőkör
A Hét Határ Határon
Átnyúló Önkormányzati
Szövetség konferenciája
– Élő közvetítés a Városházáról
Honvéd7 – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Kerényi József-portré
750 éves Nádasdladány
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin
– ismétlés
A Fehérvár Televíziuó
archívumából
– Ének a Don hőseiért
A Fehérvár Televízió
archívumából
– Pál Antal, Küszöbök
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 04. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:05
09:25
11:00
11:30
11:45

13:00
13:15
15:30
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30
21:25
22:05
22:25

Képes hírek
Híradó
Családőrzők
Snooker magazin
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
Képes hírek
Családőrzők
– ismétlés
Snooker magazin
– ismétlés
Filmválogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
– ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
A tánc világnapja 2017
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó
– ismétlés
Bajnokok városa
Hírek
– ismétlés
Köztér
– ismétlés
Stámusz Ferenc-portré
Szarajevó
Híradó
– ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 05. PÉNTEK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
11:00
11:30
13:00
13:15
15:30
16:25
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
21:00

23:00
23:20

Képes hírek
Híradó
Köztér
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Köztér
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Portrék a Királykúton
Vendég: Szvorák Katalin
Láttál-e már
könnycseppet esőnek?
Híradó
Agrárinfó
Hírek
Nálatok mizu?
Híradó
– ismétlés
Agrárinfó
– ismétlés
Hírek
– ismétlés
Nálatok mizu?
– ismétlés
Fehérvári Titánok–FTCjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó
– ismétlés
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 1. 17:55 Vakler Lajos vendége Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke

PROGRAMAJÁNLÓ

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

9

Tehetségkutató

Már lehet jelentkezni a Szóval győzni
kommunikációs bajnokságra

Két éve, 2019-ben rendezték meg
először a Szóval győzni kommunikációs bajnokságot. A verseny
ötletgazda-alapítója Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere, aki 2018-ban, egy szólásszabadságot érintő győztes jogvita
után határozta el, hogy a számára
kártérítésként megítélt összeget egy
kommunikációs verseny alapítására
ajánlja fel. A verseny tehát nemcsak szakmai készségeket hivatott
fejleszteni és megméretni, hanem a
demokráciát életben tartó szólásszabadság gyakorlati ünnepe is.

A Szóval győzni túlmutat egy
verseny keretein: a döntőre való
felkészülés során a résztvevők
új ismereteket szerezhetnek, új
képességekkel gazdagodhatnak,
melyek a pályaválasztás és az
egyetem, vagy a munkavállalás
során felmerülő kihívásokban is
segítik a fiatalokat. A bajnokságot
követően pedig a döntő minden
szereplője részt vehet a Prosperis
Alba tréningjein és rendezvényein,
melyeket ingyenesen, kizárólag az
ő számukra rendeznek. A verseny
ezzel további fejlődési lehetőséget
A versenyre, ahogy az előző években is, Fejér
megye középfokú oktatási intézményeinek
10–13. évfolyamos tanulóinak jelentkezését
várják a szervezők. Fontos tudni, hogy a
bajnokság korábbi döntősei nem adhatják be
újra jelentkezésüket, a döntőbe nem jutott
versenyzők azonban ismét nevezhetnek.
A határidő: november 12., péntek éjfél.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat és
pénztár nyitvatartása 2021. november 2-tól
az alábbiak szerint alakul:
hétfő, kedd, csütörtök: 7.30 – 12.00 és 12.30 – 15.30
szerda: 7.00 – 19.00
péntek: 7.30 – 12.00
Üdvözlettel:
SZÉPHŐ Zrt.

és egy jó közösséget is biztosít a
jelentkezők számára.
A Szóval győzni sikerét jelzi, hogy
a második alkalommal több mint
hatvanan jelentkeztek a megmérettetésre, sok diák az első résztvevők
kedvező tapasztalatai nyomán döntött a jelentkezés mellett. Az eddigi
versenyeken a székesfehérvári
Ciszterci Szent István Gimnázium
„tarolt”: a 2018/2019-es tanévben
az akkor tizenegyedikes Szipola
Antal, a 2019/2020-as tanévben
pedig a végzős Balla Dávid vehette
át a győztesnek járó díjakat.
Az online jelentkezési lapot a www.
fehervariprogram.hu/szovalgyozni oldalon
találják az érdeklődők. A beküldött jelentkezésre két munkanapon belül visszaigazolást
küldenek a szervezők. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, ezt írásban jelezni
kell a szovalgyozni@fehervariprogram.hu
e-mail-címen.

A verseny válogatóját november
19-én, pénteken tartják a Hiemer-
házban, ahol – egy előre ismertetett
sorrend alapján – a jelentkezőkkel külön-külön beszélgetnek a
szervezők által felkért szakemberek: ők választják ki azt a 12–15
versenyzőt, aki továbbjuthat a
döntőbe. Az eddigi versenyeken
megszokott rend szerint a kiválasztottak november–február folyamán, a mentornapokon készülnek
fel a fináléra. A profi mentorok
– Azurák Csaba riporter, műsorvezető, Sohonyai Edit író, Kozáry
Ferenc színművész, Töll Konrád, a
fehérvári önkormányzat kommunikációs munkatársa – mellett ebben
a versenyben a korábbi döntős
fiatalok is foglalkoznak majd a
bajnokjelöltekkel: megosztják
velük tapasztalataikat, de feladatokkal is készülnek.
A 2022. február 15-i döntőben –
amit a Városháza Dísztermében

rendeznek majd meg – a versenyzők feladata lesz egy minimum
két-, maximum háromperces szónoki beszéd megtartása, melynek
témája: Mit várok a jövőtől? Ezt
követően helyt kell állniuk egy
négyperces interjúban, melyben
Azurák Csaba kérdezi majd őket.
A harmadik feladat változott az
előzőekhez képest: a versenyzőknek külső segítség nélkül kell egy
rövid videót forgatniuk „Számomra Fehérvár” témában, még
a döntő előtt – a filmet a döntő
során levetítik a zsűri és a közönség számára. Egy meglepetés
improvizációs feladatra is kell számítaniuk a fiataloknak, melynek
részletei csak a helyszínen fognak
kiderülni.
A versenyzőket négy szakember
értékeli a fináléban: Stettler Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal
Kommunikációs Főosztályának
vezetője, Bukosza Zita, az M5
szerkesztő-riportere, Vakler Lajos,
a Fehérvár Televízió szerkesztő-
riportere és Hagymásy András, a
Fehérvár Médiacentrum ügyvezetője ül majd a zsűriben. A döntő
moderátora Azurák Csaba lesz.

A legjobbak értékes
jutalmakat nyernek
Az első helyezett egy GoPro-kamerával
lesz gazdagabb, százezer forint készpénzjutalomban részesül Cser-Palkovics
András felajánlásából, és egy napra maga
lehet Székesfehérvár diákpolgármestere
– döntős társai a stábját alkotják majd –
emellett átveheti a bajnoknak járó trófeát
is. A második helyezett egy okosórát, a
harmadik pedig egy bluetooth-hangszórót
kap teljesítményéért. Valamennyi döntős
ajándékcsomagot és oklevelet vehet át,
és a döntőt követően minden ott szereplő
versenyző lehetőséget kap a Prosperis
Alba ingyenes tréningjein és rendezvényein való részvételre.
Fotó: Simon Erika

A Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.
megbízásából a Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ harmadszor is meghirdeti a
Szóval győzni kommunikációs bajnokságot. A
versenyre a kommunikáció iránt érdeklődő, a
megye valamely középfokú oktatási intézményében tanuló, 10–13. évfolyamos diákok
jelentkezhetnek a www.fehervariprogram.hu
oldalon található regisztrációs lap kitöltésével.
A határidő november 12., péntek éjfél.

A Szóval győzni tavalyi döntősei
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LENDÜLET

Miért fontos a téli felkészítés?
L. Takács Krisztina
Azért, hogy elkerüljük a meghibásodásokat, a
felesleges bosszúságot és kiadásokat, érdemes
még a fagyos, téli időszak előtt felkészítenünk
autónkat a megváltozott hőmérsékletre és
útviszonyokra. Érdemes ehhez szakértőt is segítségül hívni. Mi Decsi Péter segítségével, egy
helyi olajcsere szerviz tanácsai alapján adunk
tippeket, hogy mire érdemes odafigyelni.

Ellenőrizzük az akkumulátort!

fognak működni. Vizsgáljuk meg,
milyen állapotban vannak! Ha
valamelyik vége már repedt, akkor
rohamosan tovább fog szakadni
a törlőél. Cseréljük ki időben az
ablaktörlőlapátot!
Azért, hogy az ablaktörlőlapát
ne sérüljön, mi is tehetünk: az
alkoholos jégoldóval gyorsan és
hatékonyan lehet a fagyott ablakokat jégmentesíteni, erre a célra ne
az ablaktörlőt használjuk!

A hideg idő a gépjárművek akkumulátorait fokozottan igénybe veszi.
A többéves akkumulátoroknál tanácsos egy terheléses vizsgálatot elvégeztetni. Így nagy bizonyossággal
kerülhető el a kellemetlen meglepetés: nem hajt az indítómotor, vagy
csak gyengén, és az autó nem indul
be. Ez a lehetőség fokozottan fennáll
a szabad ég alatt tárolt autóknál!

Utastérszűrő a párásodás
ellen

Ne a nyárit használjuk!

Olajcserét időben!

A téli szélvédőmosó használata
megakadályozza a folyadék tartályba,
csővezetékbe, fúvókába való befagyását. Ezért kell jó minőségű – és nem
a gazdaságos-nagyáruházas – alkoholos, fagyálló mosófolyadékot használni! A „majd előbb elhasználom a
nyárit” módszer nem ajánlott, mert
pont rosszkor fog kifogyni a tartályból, vagy már bele is fagy, ami miatt
repedhet a tartály, a csővezeték. A
már bent lévő nyári mosófolyadékot
tömény télivel fel lehet javítani.

Ha közelít az olajcsere ideje, érdemes előbb elvégeztetni, ugyanis a
téli hidegindítások jelentős többletigénybevételt jelentenek a kenő
anyag-részecskéknek az alacsony
hőmérsékletről való felmelegedés,
majd a visszahűlés miatt.

2021.10.28.

Öt fehérvári szervizben ingyenesen
vizsgáltathatjuk át autónkat
A vizsgálat az autók világító és fényjelző
berendezéseit és gumiabroncsait érinti, melyet
az ORFK baleset-megelőzési kampányához
csatlakozó szervizek ingyenesen végeznek.

December tizedikéig tart a rendőrség Látni és látszani! elnevezésű
kampánya: a programhoz csatlakozott szervizekben ingyenesen

Az eltömődött utastérszűrőn
keresztül a levegő nem fog a
megfelelő mennyiségben eljutni a
melegítendő szélvédőhöz, így az
autó ablakai kellemetlenül párásodni fognak. Vizsgáltassuk meg, hogy
rendben van-e az utastérszűrő!

Szürkületben és a sötét napszakokban is biztonságot jelent a jól kivilágított autó!

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

KÉZI AUTÓMOSÓ
GUMISZERVÍZ

Régi az ablaktörlőlapát?
Az elöregedett ablaktörlőlapátok
a hidegben zajosan, darabosan
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

vizsgáltathatjuk át autónk világító
és fényjelző berendezéseit, gumiabroncsait. A Látni és látszani!
kampány weboldalán (osz.latnieslatszani.hu) akár a térképen, akár a
településkereső funkciót használva
gyorsan ellenőrizhetjük, hogy
közelünkben mely szervizekben
kérhetjük az ingyenes átvizsgálást.

Fotó: Kiss László
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Szfvár., Zrínyi u. 1.
Tel.: 70/333-0885, 22/310-938
www.sikamikaautomoso.hu

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

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.

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

SZERV IZ

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

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

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

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Rokoni összejövetelek, régen nem látott barátokkal
való találkozások kerülnek előtérbe. Érdemes most
régebbi viszályok lezárására fókuszálni, csodálatos
energiák érkeznek, amit a harmónia és a békesség
hosszabb távú megalapozására lehet fordítani.

2021. okt. 28 - nov. 3.

ISO 9001

Olyan nehézségek mutatkozhatnak a héten, melyek
első látásra leküzdhetetlennek tűnnek. Érdemes megvizsgálni, vajon nem valamiféle bűntudat mozgatja-e
érzelmeidet! Ha rálátsz erre, akkor egészen új megvilágításba kerülnek a feladatok.

A héten érdemes odafigyelned az adok-kapok egyensúlyára az életedben! Kimerülsz a hét végére, ha nem
vagy tudatos ebben a témában. Lehetőséged lesz arra
is, hogy biztosíts magadnak egy kis viszonzást cserébe
azért, amit másoknak adsz.

Vizsgáld meg, hogy miféle idejétmúlt dologhoz ragaszkodsz túlságosan! Egy kis belátással most elbúcsúzhatsz
ettől. Érezni fogod a szomorúságot, a veszteséget, ám
ezen a héten a belső harmónia és a valódi megtapasztalások ideje jön el.

Gondold végig, vajon életed utóbbi szakaszában miben
bővelkedtél! Ez a ciklus most a végéhez közeledik. Valamilyen
ügy felszámolására készülj, amit bölcsen új dolgokká tudsz
transzformálni. Ha nem teszed, az idővel erősen stresszessé
tehet!

Azon veszed észre magad, hogy halogatod a dolgokat, mert
túlságosan sokat adsz mások ítéleteire. Talán jóváhagyásra
vársz. Ezen a héten a bizalommal telt döntések ideje jön el
számodra! Mi lenne, ha a saját magad által meghozott döntéssel, mások jóváhagyása nélkül is kipróbálnád magad?

Közéleti hetilap
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A szeretet elkísér!

L. Takács Krisztina

Mi motivált abban, hogy elmerülj az elmúlás és
annak feldolgozása kérdéskörében?
Az elmúlás és az élet végessége annyira kézenfekvő dolgok, hogy kikerülhetetlenek. Mégis
egyfajta mumusként kezeljük ezeket a dolgokat.
Érhető, hiszen senki nem szeretné, ha véget
érne az élete, mindenki szeretne minél tovább a
szeretteivel lenni. Ugyanakkor az életünk mégis
úgy épül fel, hogy egyszer vége lesz. Az érdekelt
engem mindig is az élet mulandósága kapcsán,
hogy miként lehet ezt a kérdést úgy beleilleszteni a mindennapjainkba, hogy az segítsen teljes
életet élni.
A kétezres évek elején készítettél egy riportfilmet a
halálközeli élményekről. Milyen hatással volt rád
akkor, huszonévesen ez a téma?
Olyan emberrel is beszéltem, aki átélte a
klinikai halál állapotát, de visszajött, és a téma
szakértőivel is készítettem interjút. Fontos volt
akkor számomra, hogy erről beszéljünk, mert
abban hittem már akkor is, hogy a halállal
nem szűnünk meg létezni. A filmben szereplő
interjúalanyok is ezt erősítették meg bennem. A
film után teltek-múltak az évek, közben önismereti tréner és családállító tanácsadó lettem, és
leginkább az önismeret és a családi kapcsolatok
kérdése foglalkoztatott az élet végessége kapcsán. A gyászcsoportvezetői képzésen volt egy
olyan feladatunk, hogy írjunk dossziét halálunk
esetére. Ott ültem harmincegynéhány évesen,
és hajmeresztő volt belegondolni, hogy rendelkezzem minden olyan dologról – beleértve a
temetésemet, a bankszámlám kezelését – amik
az életem lezárását jelentik. Aztán rájöttem,
hogy egy ilyen szembesülés mekkora önismereti
tanulást jelent, és mennyire pontosan ráirányítja a figyelmet az életünk lényegi dolgaira!
Az utóbbi két évben a koronavírussal a mulandóság
része lett a mindennapjainknak. Ahogy a könyved
előszavában is írod, érdekes, hogy a halál tudata
mennyiben változtatja meg bennünk azt, miként
értékeljük az életünket.
Ez az időszak ráerősített nálam egy akkor már
hónapok óta tartó folyamatra. A harmincas éveim végén lettem édesanya. Ebben a korban az
ember elgondolkodik azon is, vajon meddig tud
részt venni a gyermeke életében. Felerősödött
az elmúlástól, a szeretteim elvesztésétől való
félelmem, amivel muszáj volt szembenéznem.
Ezért elindultam megkeresni ennek a félelemnek a feloldási lehetőségeit. Közben – ahogy a
koronavírusról érkeztek a hírek – érezhető lett,
hogy mindenki elkezdi egy más síkra helyez-

Fotó: Varga Móna

Van, aki csak úgy tudja élni a mindennapjait, ha nem gondol a
halálra. Valakinek viszont az segít, ha szembesül a mulandósággal, a félelmeivel. Szigeti Kata olyan tabuhoz nyúlt, amire sokan
kíváncsiak, de csak kevesen mernek foglalkozni vele. A téma
ihlette interjúkötetét, mely Halálközeli beszélgetések az életről
– Öt nő hivatása, megélése nyomán címmel jelent meg, és egy új
perspektívából mutatja meg, milyen értékes az életünk.

Szigeti Kata önismereti tanácsadó, a Léleksziget blog írója

ni magát, hiszen a járvány az arcunkba tolta,
hogy az élet véges. Egyéves folyamat volt, amíg
készültek az interjúk. Ez egyfajta terápiát is
jelentett számomra. Öt olyan nőt kérdeztem,
akik nemcsak munkájuk, hivatásuk révén,
hanem családi okokból is nagyon közel kerültek az elmúláshoz. Bajzáth Mária, Bálint Csilla,
Csikós Dóra, Hauberl Emőke és Vincze Kinga
tapasztalatai nagyon sokat adtak, de nemcsak
nekem, hanem a visszajelzések alapján az olvasóknak is, mert sikerült többféle nézőpontból
megvilágítani az élet végességét. Láthattam, ők
miként éltek túl olyan veszteségeket, amiket
nem biztos, hogy más tudott volna kezelni. Ez
az egyik fontos üzenete számomra a témának:
tudunk-e valami olyat kezdeni ezzel az egésszel,
hogy ne szomorkodva éljük az életünket, hanem
teljesebbé váljunk, és az értékekre koncentrálva
legyünk képesek továbblépni.
Szinte törvényszerű, hogy ha az ember mélyen bele
ássa magát valamibe, az a mindennapjaiban is így
vagy úgy, de visszaköszön. Veled is így történt?
Két olyan dolog történt velem a könyv írása közben, amit megerősítésként éltem meg. Véletlennek tűnnek, de utólag az ember látja, hogy ezek
azért történtek, hogy segítsék a könyv üzenetének átadását. Mi a családban nagyon sokszor
elmondjuk egymásnak, mennyire szeretjük
egymást, de ennek igazán akkor láttam meg,
hogy értelme van, amikor a kisfiam megkérdezte tőlem: „Anya, Isten miért úgy teremtette az

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Belső gazdagságodat, érettségedet akkor tudod igazán megélni,
ha megtalálod azokat a kereteket, ahol kézzelfoghatóan értékelik,
mérik és magukhoz engedik a fényedet. Egy hozzád közelálló
személynek központi szerepe lehet egy-egy esemény megszervezésében, amivel hatással lehetsz a körülötted élőkre.

Teljesen váratlanul valamilyen zűrzavar közepén találhatod magad
a héten. Nehezedre eshet kijáratot találni a kalamajkából, ha túlságosan ragaszkodsz a jól bejáratott szokásaidhoz. Érdemes meghallgatnod az eseményekről a tőled eltérő nézőpontú résztvevőket,
mert az kiváló lehetőség arra, hogy bölcsebben láss dolgokat.

Belső hangod és bölcsességed fontos szerepet kap ezen a héten.
Figyelj oda, nehogy a békítő szerepét vedd magadra mások
vitáiban a családban vagy a munkahelyeden! Ez most inkább
a visszavonulás ideje számodra. Légy éber, mert ha belemész
mások háborúiba, a végén téged tesznek felelőssé!

A héten nehezen viselheted az érzelmeket érintő eseményeket.
Tartsd meg a hited akkor is, ha fájdalmasan érint valami, mert
könnyen érzelmi zsarolás áldozatává válhatsz! Egészen biztos
lehetsz abban, hogy éppen annyi jogod van a szabadsághoz,
mint bárki másnak!
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embert, hogy egyszer meghaljon?” Meg merem
kockáztatni, hogy talán ez az emberiség leg
nagyobb kérdése. Jó választ szerettem volna
adni, ezért a szeretet érzéséhez tudtam visszakanyarodni, és ahhoz a hitemhez, hogy a halálunkkal nem szűnünk meg létezni. Azt válaszoltam a kisfiamnak, hogy talán azért teremtette
Isten úgy, hogy meghaljunk, mert ha örökké
élnénk, akkor talán nem, vagy kevésszer mondanánk ki, hogy mennyire szeretjük egymást.
Úgy lennénk vele, hogy ráérünk elmondani. Így
viszont nagyon sokszor elmondhatjuk, hogy milyen fontos a másik ember, milyen fontos, hogy
kimutassuk a szeretetünket. Hiszek abban,
hogy ez az egyetlen olyan dolog, ami a halálon
is túlmutat! Kicsit meg is illetődtem, hogy ebből
vajon mennyit sikerült átadni a kisfiamnak, de
amikor azt mondta, hogy anya, én téged örökké
szeretlek, akkor megnyugodtam!
Mi volt a másik történés a könyv munkálatai
közben?
Amikor a barátnőm felhívott azzal, hogy az
édesanyja kórházba került, el van különítve, nem lehet látogatni, és nagyon súlyos az
állapota. Beszélgettünk pár szót, és érezhető
volt ebből a dialógusból, hogy az édesanyja
közel került az élet végéhez. Ekkor mindazok a
könyv által hordozott üzenetek, amik lerakódtak bennem, egyszer csak azt mondták nekem,
hogy a barátnőm legnagyobb meglepetésére
kérdezzem meg tőle: „Megmondtad neki, hogy
mennyire szereted, és hogy köszönsz mindent,
amit kaptál?” Azt éreztem ugyanis, hogy ha ezt
a pillanatot nem használja ki arra, hogy mindezt
tisztázza, akkor ha meghal az édesanyja, sokkal
nehezebb lesz a gyásza. A barátnőm édesanyja aztán viszonylag hamar kijött a kórházból.
Ekkor azt gondoltam, hogy biztosan nem is volt
olyan súlyos az állapota, a megérzéseim pedig
csalókák voltak. Másnapra azonban kiderült,
hogy valóban súlyos állapotba került, és két telefonhívás volt az, ami segített visszafordítani őt
a súlyos helyzetből: az egyik a barátnőm hívása
volt rögtön a beszélgetésünk után, amelyben
elmondta neki, hogy köszön mindent, és hogy
mennyire szereti az édesanyját. Mint kiderült,
ezt még soha nem mondta el neki. Ez pedig
akkora erőt, energiát adott az édesanyjának,
hogy az képessé tette őt egy ilyen válságos
betegség leküzdésére is. Hatalmas dolog, amit a
barátnőm véghez vitt: szembenézett a mulandó
sággal, és elengedte az élethez való ragaszkodást. Rábízta a sorsra az édesanyja jövőjét, és át
tudta adni magát annak a szeretetérzésnek, ami
nem a giccses, elcsépelt szeretet, hanem amiben
nincs benne a ragaszkodás. Annak a fajta szeretetnek ugyanis, ami túlmutat rajtunk, és időkön
át összeköt bennünket, teljesen mindegy, hogy
fizikai testben van-e a lélek vagy sem. Ez az
a szeretet, amiből táplálkozva a barátnőm el
tudta mondani édesanyjának azokat a szavakat,
amelyek őt most már mindenkor elkísérik a
lelkében.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nem biztos, hogy felhőtlenül őszinte az a vidámság és jókedv,
amiben részed lehet a héten. Ha kellő türelemmel vagy, esetleg
egy kis szünetet tartasz, és utána mérlegeled a dolgokat, akkor
pontosabb képed lesz arról, mi az, ami valódi áldás az életedben.

Halak 2. 19. – 3. 20.
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Jó lehetőséged lesz a héten megtapasztalni a létezés valódiságát.
Az események sodrában meg tudod tartani a figyelmedet, és
olyan dolgokban érhetsz el áttörést, amivel kapcsolatban korábban a kiszolgáltatottság volt a rád jellemző állapot. Izgalmas heted
lesz, és semmilyen kellemetlenség nem akadályozhat a kalandok
megélésében!

Tematikus_egyuttmukodes_216x288.indd 1
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Közéleti hetilap

Temetőlátogatási rend a hétvégén

Rába Henrietta
Mindenszentek és halottak napja alkalmából
sokan keresik fel szeretteik sírját. A Városgondnokság és a rendőrség munkatársai idén
is segítik a temetőlátogatók békés, nyugodt,
kegyeletteljes megemlékezését.

A Városgondnokság ebben az
évben is különösen figyel a temetők védelmére, a virág- és egyéb
lopások megelőzésére. A temetők
nyugalma és az általános rend
fenntartása érdekében a Városi
Polgárőrség tagjai a temetők területén és a parkolókban folyamatosan
járőröznek. A kegyeleti emlékezés
napjaiban a Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai is fokozott ellenőrzéseket végeznek, és
segítik a megnövekedett személyés gépjárműforgalom irányítását.

Temetői nyitvatartás
Ősszel reggel héttől este hétig
vannak nyitva a temetők, kivétel
október 31-e és november 1-je:
ekkor este kilencig lesz lehetőség a
síroknál gyertyát gyújtani, koszorút
elhelyezni.

Behajtási lehetőségek

hosszú hétvégén korlátozzák a
gépjárművek forgalmát. Szombaton
és vasárnap hét órától délig bárki
behajthat a Béla úti temetőbe, ezt
követően azonban csak mozgáskorlátozott-kártya felmutatásával lehet
behajtani. Hétfőn, vagyis november
elsején a szokásos rend szerint, hét
órától tizenegyig hajthatnak be a
mozgásukban korlátozottak, ezután
azonban nem lesz lehetőség gépjárművel behajtani a temetőbe.
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Ilyen lesz jövőre a Virágóra

Lezárult az október huszonkettedikéig tartó
online szavazás, így eldőlt, milyen lesz a fehérvári Virágóra 2022-ben. A szavazók az első
változatot hozták ki győztesnek.

Évről évre változik a Virágóra beültetése, és hagyomány már, hogy a
kertészek minden évben máshogy
tervezik a virágágyásokat.
A jövő évi beültetésre most három
tervet készített Rab János, a Városgondnokság kertésze, melyek kö-

zül idén is szavazással választhatták ki a fehérváriak, hogy melyik
valósuljon meg 2022 tavaszán.
5170-en szavaztak, a legtöbb voksot, 2684-et pedig az első változat
kapta.
A jövő évi beültetésről azért most
kellett dönteni, mert a virágok beszerzését – több mint kétszázezer
tő egynyári palántával együtt – még
az idén ősszel indítja a Városgondnokság.

Segítik a közlekedést
Echeveria sp.
– amerikai kövirózsa

A Béla úti temetőben folyamatosan közlekedik majd a tizennégy
személyes elektromos busz, mely a
főbejárattól indul, és díjmentesen
viszi a sírok közelébe azokat, akik
igénylik.

Begonia semper
florens – begónia

Halottak napi
megemlékezés

Alternenthera brasi
liana „Purple knight”
– papagájlevél

A hagyományos megemlékezésre is várják
a résztvevőket: november elsején, hétfőn
délután négykor a Béla úti temető A jelű
ravatalozójában kezdődik az ökumenikus
megemlékezés. Elhunyt szeretteikre
gondolva egy-egy mécsest gyújthatnak
a résztvevők, így azok összességéből
rajzolódik majd ki a kegyeleti szimbólum,
a kereszt.

Begonia semper
florens – begónia
A Virágóra jövő évi beültetési terve

Az élet fája a kórház kertjében

Fotó: FMRFK

Fotó: Kiss László

A Béla úti köztemetőben magas
látogatószám várható, ezért a

KÖZÉLET

A megváltozott látogatási rendre azért van szükség, hogy méltóképpen emlékezhessünk
szeretteinkre

Szimbolikus üzenetű fákat ültettek el hétfőn a Szent György Kórházban: Az élet fája elnevezésű
kezdeményezés a Nógrád Megyei Redőr-főkapitányságról indult, a cél pedig, hogy minden megyei
kapitányság faültetéssel emlékeztessen az élet értékére. Fehérváron nem volt kérdés, hogy hol ültetik el a fát: „Az élet fájának célja, hogy felhívja a figyelmet a koronavírus elleni harcra, a járvány
elleni védekezésre. Ebben a kórházban minden orvos, ápoló, nővér, logisztikai munkatárs azon volt,
hogy minél kevesebben haljanak bele a fertőzésbe, minél többen tudjanak egészségesen távozni a
kórházból.” – indokolta a helyszínválasztást Varga Péter rendőr dandártábornok. A faültetéshez a
honvédség is csatlakozott, így nem egy, hanem két fát ültettek el a kórház kertjében.
L. T. K.

Idén is ingyenes az influenza elleni védőoltás
Az elmúlt évhez hasonlóan idén is ingyen biztosítják az influenza elleni védőoltást – jelentette
be hétfőn Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere. Az oltás napokon belül elérhető lesz
a házi- és üzemorvosoknál.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
az MTI-hez eljuttatott közleményében
azt írta: a kormány és a tárca elkötelezett
abban, hogy minden magyarnak térítésmentesen biztosítsa a védőoltást, nemcsak
az időseknek és a kockázati csoportokba
tartozóknak. Mint írták, az influenza elle-

ni oltás felvétele azért is különösen fontos,
mert a koronavírus-fertőzés magasabb
kockázatot jelent, ha más betegséggel is
együtt jár. Ezért a kormány mindenkit
arra biztat, hogy éljen az influenza elleni
ingyenes védőoltás lehetőségével. Az oltás
napokon belül elérhető lesz a háziorvosoknál és az üzemorvosoknál. A minisztérium kiemelte: az influenza elleni oltás
elsődleges célja az egyéni védelem, így
különösen ajánlott azok számára, akiknél
az influenzafertőzés vagy a szövődményei
nagy kockázatot jelenthetnek.
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PORTRÉ

Az MZ-től a kerékgyártásig

2021.10.28.

Kaiser Tamás

Azt mondják, az a boldogság egyik
titka, ha az ember azzal foglalkozik
a mindennapjaiban, amit igazán
szeret. Nos, ha Czampa Miklóssal beszélgetünk a munkájáról,
akkor az az érzésünk támad, hogy
minden, a gyárban eltöltött percet
élvez: „Örömmel járok be dolgozni,
mindig is ezt szerettem! Azért is jó itt
dolgozni, mert nem úgy kelek fel reg
gelente, hogy hú, megint egy munka
nap, be kell menni... Itt minden nap
van valami új kihívás, új feladat, amit
örömmel oldok meg!”
Miklóst élmény hallgatni, amikor
azokról a kerekekről, egészen
pontosan könnyűfém felnikről
beszél, amiket a Howmet-Köfémnél
gyártanak, és a világ minden pontján használnak buszokon, teher
autókon. Ahogy fogalmaz, mindig
is az autógyártás körül szeretett
volna dolgozni: „Hogy miért pont a
kerék? Hiszen ez egy teljesen hétköz
napi dolog. De senki nem gondol

Fotó: Simon Erika

Czampa Miklós gépészettudományokból doktorált a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen, majd a Howmet-Köfém Kft. keréktermék-üzletágánál helyezkedett el 2019-ben
gyártómérnökként, a megmunkálóterületen.
Hobbija a motorozás és a motorfelújítás.

Czampa Miklós órákig tud érdekesen beszélni a munkájáról

bele, mekkora jelentőséget tölt be az
életünkben! Azon pedig még keveseb
ben gondolkoznak el, miként készül.
De engem ez érdekelt, és mindenkép
pen az autóiparral kapcsolatos helyen
szerettem volna elhelyezkedni.”
A másik nagy szerelem a motorozás: ehhez már egészen fiatal
korában megkapta a „muníciót”,

Sajtóközlemény
Napelemes rendszer telepítése
a TIM-TECHNIKA Épületüzemeltető Kft-nél
2021/10/15
A TIM-TECHNIKA Kft. a Székesfehérvár, Kamilla utca 8. szám alatt
található telephelyén valósított meg napelemes rendszer telepítést.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, amelyhez a vállalkozás 24,47 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatást kapott.
A TIM-TECHNIKA Kft. telephelyén az európai uniós társfinanszírozású
GINOP-4.1.4-19 kódszámú „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” pályázati konstrukció keretében valósította meg a beruházást. A Széchenyi 2020
program keretében a vállalkozás 24,47 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott.
A projekt keretében telepítésre került egy 154,29 kW névleges teljesítményű
napelemes rendszer. A fejlesztés célja, hogy a vállalkozás kihasználja azokat a jelenleg már gazdaságilag is megtérülő, olyan műszaki technológiákat,
amelyekkel javítható a cég működési hatékonysága és egyben csökkenthető a gazdasági tevékenység környezetterhelése is.
A projekt befejezési dátuma 2021.10.01.
A projektről bővebb információt a
www.tim-technika.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Cseh László, műszaki tervező
Elérhetőség: cseh.laszlo@tim-technika.hu

hiszen mindkét nagypapájának volt
egy-egy Simsonja: „Elhatároztam,
hogy egy nagyobb motorom, valami
lyen régebbi kétütemű biztos, hogy lesz
nekem is! Elég sokat kellett rá várni,
de 2012-ben sikerült megvásárolnom
az első MZ-met! Akkor is a mérnöki
racionalitás vezetett, mert több típus
közül választhattam: Pannónia, Jawa,

MZ… És ott is azt néztem, melyikhez
milyen alkatrészeket lehet venni,
hogyan lehet átalakítani, módosítani.
Volt korábban is MZ a családban, a
szüleim is motoroztak.”
És most már Miklós párja is motorozik, együtt járják az országot, Európát. Azt csinálják, amit
szeretnek!

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

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Közéleti hetilap

Olimpiai emlékmű Székesfehérváron

Jövőre ünnepeljük az 1952-es helsinki olimpia
hetvenedik évfordulóját és a világversenyen tizenhat aranyérmet szerző magyar sportolókat.

Sakkal ünnepeltek

Silye Sándor
Október huszonharmadikán rendezte a Fejér
Megyei Sakkszövetség a nemzetközi nyílt
Fehérvár-Böllhoff Rapidversenyt a Novotel
Hotelben.

Az úgynevezett rapidsakk a sakkozás művészetének egy viszonylag új
ága. A villámsakkot ennek ellenére már régóta játsszák, és sokan
kedvelik. Népszerű is, hiszen nem
többórás egy-egy játszma, hanem
kétszer öt, vagy megegyezés szerint
ennél valamivel több perc. Ez a pillanatok alatt történő felismerések,
a villámgyors döntések játéka.

A hétfordulós svájci rendszerű
versenyen nyolcvanegy sakkozó,
köztük tizenegy nemzetközi címet
viselő játékos vett részt. A versenyben a végig vezető Balog Imre nemzetközi nagymester (Kőbánya SC)
győzött 6,5 ponttal. Második helyen
Vertetics Attila (Győri Elektromos
VSK), a harmadikon pedig Pásti
Áron (BSK Ajka) végzett 6-6 ponttal.
Kategóriánként különdíjakat is
osztottak a szervezők, ezeket
Khechumyan Gagik (szenior),
Mária Kovaříková (női), Tancsa
Tamás (ifi), ifj. Lehőcz József (14
év alatti) és Bernáth Bence (Fejér
megyei) versenyzők kapták.

Kép: Megyeri Zoltán

Megszületett a döntés: megvalósul
Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnökének álma, hogy méltó
módon köszöntse az ország az
1952-es ötkarikás játékok legendáit.
Székesfehérváron, a Bregyó közi
Sportcentrumban, az Olimpiai
Parkban kaphat helyet Melocco
Miklós szobrászművész az 1952-es
olimpia magyar hőseinek emléket
állító műalkotása. Az ötletgazda,

Kű Lajos elmondta: hősöknek
tartja azokat a magyar sportolókat,
akik részesei voltak a világraszóló
diadalnak, melynek során Magyarország tizenhat olimpiai arany
érmével az Egyesült Államok és az
olimpián először induló Szovjetunió mögött, sportnagyhatalmakat
megelőzve harmadikként végzett a
nemzetek közötti éremtáblázaton.
Az avatásra Tolcsvay Béla indulóval
készül, Döbrentei Kornél pedig
ódát ír. Mindenki a legjobb tudását
teszi hozzá a közös ügyhöz, az
ünnepségre pedig megbecsült,
népszerű művészek közreműködését várják.

Kű Lajos és társai méltó emlékhelyet álmodtak meg Helsinki hőseinek

Nyolcvanegyen ültek táblához a nemzeti ünnepen rendezett versenyen

Végre megvan az első győzelem!
Kaiser Tamás
Az egyetlen pont nélküli csapatként várta az
Alba Fehérvár KC múlt pénteken a Kisvárda
elleni összecsapást.

Jung Józsefre emlékeztek

kapott. A találkozó hajrájára nem
maradt izgalom, az Alba Fehérvár
KC 24-18 arányban legyőzte a Kisvárdát, és megszerezte első pontjait
a bajnokságban.
Folytatás szombaton az MTK otthonában, ahol korábban esélyesként sem mindig sikerült nyerni.
Most azonban az esélyesség terhe
nemigen nyomja a fehérváriak
vállát. Rossz hír, hogy Bardi Fruzsina kiesett az amúgy is igen fiatal
csapatból: a beálló könyöke sérült
meg egy korábbi edzésen, de a Kisvárda ellen Tamara Szmbatjanra
sem számíthatott a szakmai stáb.
Ennek ellenére összejött a győzelem, miért ne sikerülhetne ugyanez
a fővárosban is?

Vakler Lajos
A helyiek mellett a Videoton egykori kiváló
futballistái is megemlékeztek Szabadbattyánban a 2016-ban, hatvanhat évesen, tragikus
hirtelenséggel elhunyt Jung Józsefről, a nagy
formátumú labdarúgóedzőről, aki szülőfalujában kezdte pályáját, majd a Videoton és a
MÁV Előre ifjúsági együtteseinek, valamint
a Dunaferr NB I-es csapatának mestereként
ismerhették meg a sportkedvelők.

Az emléktornán a környező települések ifjúsági együttesei mérkőztek meg. Szabadbattyán polgárai
nevében Szabó Ildikó polgármester

Besszer Borbála (középen) volt a fehérváriak egyik legjobbja a Kisvárda ellen

idézte meg a sportember emlékét.
A Videoton labdarúgócsapatának
egykori kiválóságai felelevenítették azt az időszakot, amikor Jung
József irányításával a Videoton
serdülő és ifjúsági együttesei nagy
sikereket értek el, számos tanítványa szerepelt a korosztályos
válogatottakban is. Vezetésével a
Videoton 1997-ben az országos ifjúsági bajnokságon a dobogó legfelső
fokáig jutott.
Jung József fia, Jung Barnabás is
köszönetet mondott a szabadbat�tyániaknak, hogy megőrzik édes
apja emlékét.

Kép: Preszter Elemér

Fotó: Kiss László archív

Boris Dvoršek együttese a találkozó
első periódusát követően magához
ragadta a kezdeményezést – addig
fej-fej mellett haladt a két gárda.
A szünetig pedig remek támadójátékkal, jó védekezéssel és kiváló
kapusteljesítménnyel sikerült öt
góllal ellépni.
A 15-10-es félidei eredmény után a
második félidő elején lassan indult
be a fehérvári gépezet, elsősorban támadásban: sokáig nem lőtt
gólt az Alba, igaz, nem is nagyon
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Fotó: Fehérvár Sakk SE

Vakler Lajos

FEHÉRVÁR

Szabadbattyánban is őrzik Jung József emlékét
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ÚJ CITROËN C4
NYISS A JÖVŐ FELË!

LED nappali menetfények
9 vezetéstámogató rendszer
Legendás Citroën kényelem

5 995 000 FT-TÓL*
ËLEKTROMOS VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ!
*Jelen ajánlat 2021. 10. 01-jétől visszavonásig, új Citroën C4 modell esetén gyártásba leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 5 995 000 Ft-os ár a Citroën C4 modell LIVE PT 100 S&S
M6 alapfelszereltségű verziójára vonatkozik, opciók nélkül, hófehér fényezéssel. A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, a maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett árat jelöli. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel
nem vonható össze. Az új Citroën C4 vegyes fogyasztása: 4,3–6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 114–133 g/km (WLTP mérési ciklus szerinti adatok). A feltüntetett termékelőnyök felszereltségi szinttől függően, vagy felár ellenében elérhetők.
A hirdetésben látható autó feláras extra felszereltségeket tartalmaz. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. és a Fábián Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésünkhöz, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

CITROËN FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR

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

A Vörösmarty Rádió műsora október 30-tól november 5-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 10. 30. SZOMBAT

2021. 10. 31. VASÁRNAP

2021. 11. 01. HÉTFŐ

2021. 11. 02. KEDD

2021. 11. 03. SZERDA

2021. 11. 04. CSÜTÖRTÖK

2021. 11. 05. 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: Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Mihály
Gyula geográfus,
szakíró, publicista
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek
Vendég: Winkler Kriszti
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: Szollár-Kaczur
Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Válaszd az életet! (12)
Vendég: Perger Tünde
és Brunner Tünde
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:
Varga Zalán
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: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan!
Vendég: Pánczél Anikó
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 és Bokányi Zsolt
Hírszerkesztő: Bóna Éva
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Kastélyok és arisztokraták
Fejér megyében
Vendég: Dr. Séllei Erzsébet
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 és Sasvári Csilla
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
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 és Sasvári Csilla
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 és Kiss György
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 és Kiss György
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
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.

