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Választókerületi
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Betegség miatt a megszokotthoz képest egy héttel később,
november 18-án, csütörtökön 17
és 19 óra között tartja fogadó
óráját Felsőváros önkormányzati képviselője. Földi Zoltán a
Királykút Emlékházban található képviselői irodában várja a
városrészben élőket.

Lakossági fórum
Alsóvárosban
November 18-án, csütörtökön
lakossági fórumot tart Mészáros
Attila, az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője.
A Tóvárosi Általános Iskolában
17 órakor kezdődő eseményen
jelen lesz Cser-Palkovics András polgármester, Bozai István
városgondnok, Kovács Zsolt
városi rendőrkapitány, Szauter
Ákos, a Széphő Zrt. vezérigazgatója, Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője
és Nagy Zsolt, a Polgármesteri
Hivatal Közlekedési Irodájának
vezetője is.

KÖZÉLET

Az intézkedések célja a biztonság növelése és a tehergépjárművek átmenő forgalmának csökkentése. Ennek érdekében
az ott lakókat vagy az oda látogatókat
szállító személygépkocsin kívül a betegszállító gépjármű, kerékpár, motorkerékpár, motoros tricikli és ezekhez kapcsolt
pótkocsi, segédmotoros kerékpár,
állati erővel vont jármű és kézikocsi, a
kommunális szemétszállító jármű és az
övezetbe árut szállító, legfeljebb 3500 kg
megengedett legnagyobb össztömegű
tehergépkocsi közlekedhet az utcában.
Behajthat még a lakó-pihenő övezetbe az
ott lakók és oda költözők költöztetését
végző tehergépkocsi, az oda látogatókat szállító autóbusz, az oda építő- és
tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és a
hozzá kapcsolt pótkocsi, illetve az út és
a közművek építését vagy fenntartását,
továbbá a köztisztasági, rendvédelmi,
közegészségügyi, illetőleg postai gyűjtőés kézbesítő szolgáltatást ellátó jármű, ha
ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen. A mozgáskorlátozott személy
által vezetett vagy az őt szállító jármű és
annak vezetője is behajthat a lakó-pihenő
övezetbe, ahol legfeljebb 20/km órás
sebességgel szabad közlekedni.

Középpontban a mesterséges intelligencia
Rába Henrietta
Egyre több fiatal életében van jelen a mesterséges intelligencia. Az oktatásban és az iparban
is nagy szerepe van. A diákok és a tanárok ismereteinek bővítése érdekében az Alba Innovár
konferenciával és kerekasztal-beszélgetéssel
várta kedd délután az érdeklődőket.

legalább az Alba Innovár keretein belül
tanítsuk, hogy Székesfehérvár diákjai,
lakosai hozzáférhessenek, akár szakkör keretében. Megpróbáljuk érthetően kifejezni,
hogy milyen előnyei vannak.”
A megnyitón Cser-Palkovics András
polgármester elmondta, hogy a városban már jelen van a legmodernebb
technológia. Abban, hogy a használatához szükséges tudás birtokában
legyenek az emberek, és lássák az
előnyöket, nagy szerepe van az Alba
Innovárnak: „Ez egy lehetőség, hogy
bárki megismerkedhessen azzal a technológiával, ami a világon a legmodernebb,
és már itt van a városban, elérhető az
oktatásban. A fiatalokat, de sok esetben a
munkavállalókat is fel kell készíteni arra,
hogy használni is tudják!”

Fotó: Simon Erika

Diákok, pedagógusok, cégek munkatársai vettek részt azon a konferencián, amelyet az Alba Innovár szervezett
a mesterséges intelligencia megismertetésére. Előadásokkal és kerekasztal-
beszélgetéssel várták az érdeklődőket
a Városháza Dísztermében. Laufer
Tamás, a Székesfehérvár Fejlődéséért
Alapítvány elnöke elmondta: „Eljött
az idő, hogy a mesterséges intelligenciát

Megugrott a kórházban
ápoltak száma

Lakó-pihenő övezet
lett a Rózsahegyi utca
Tovább bővült a lakó-pihenő övezetbe vont utcák
köre az Öreghegyen. A Rózsahegyi utca hétfőtől
a szomszédos, már kialakított övezet részévé
vált. Ennek megfelelően szabályozták az utcában
a közlekedést.

A konferencia résztvevői többek között az arcfelismerésről, a chatbotról, a mély tanulásról
vagy a neurális hálózatokról hallhattak előadást. Az intézmény robotja is bemutatkozott, és
egy terepasztalt is láthattak működés közben a résztvevők.
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Szabó Miklós Bence
Berobbant a negyedik hullám, újabb korlátozásokat sürgetnek a szakemberek – nem
elképzelhetetlen, hogy bizonyos kórházakban
ismét elnapolják majd a halasztható műtéteket.

Szerdai lapzártánkkor 4830
koronavírusos beteget ápoltak
kórházban, közülük 463-an voltak lélegeztetőgépen.
A hivatalos kormányzati tájékoztatóoldalon azt írják: a
koronavírusos betegek számának
növekedése miatt – a járvány
előző hullámainak felszállóágához hasonlóan – a kórházakban
ismét növelték a koronavírusos
betegek ellátására kijelölt ágyak
számát. A betegek védelme és
az egészségügyre háruló teher
csökkentése érdekében egyes
kórházakban ismét szükségessé
válhat a halasztható műtétek
elnapolása.
Továbbra is az oltatlanok vannak
a legnagyobb veszélyben. Miután
a hazai átoltottság már nem
számít kiemelkedőnek, a kormány oltási akcióhéttel javítana a
lakosság átoltottságán: november
22. és 28. között időpontfoglalás
és előzetes regisztráció nélkül
is lehet majd első, második

vagy harmadik oltást beadatni a
megemelt kapacitással működő
kórházi oltópontokon.
Szlávik János infektológus főorvos korábban arról beszélt, hogy
bizonyos dolgokat korlátozni
kellene, de ezeknek a bevezetését
a napi esetszámok fogják meghatározni.

Forgalmirendváltozás a Kikindai
utcában
A Kikindai utcában az oltásra
érkezők, valamint az ott élők
és közlekedők biztonsága
érdekében változik a forgalmi
rend. November 14-től, vasárnaptól a Kikindai utca a Budai
út irányából a Seregélyesi út
irányába egyirányúvá válik. A
forgalmirend-változással egyidejűleg a gyalogosforgalom,
valamint az oltásra várakozók
számára kordonnal jelölve
szélesítik a járdát. Az útpálya
szélességét érintő korlátozás
miatt az utcában megállási
tilalmat vezetnek be.

Ki kapja idén a Pro Cultura díjat?
A Székesfehérvár önkormányzata által alapított
Pro Cultura Albae Regiae díjjal olyan személyeket, közösségeket vagy együtteseket ismernek
el, akik vagy amelyek a város kulturális életét
gazdagítják. Az elismerésre természetes vagy
jogi személyek tehetnek ajánlást, melyet a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni november
tizenkilencedikéig.
A Pro Cultura Albae Regiae díj évente
egy alkalommal adható annak a természetes személynek, közösségnek vagy
együttesnek, aki vagy amely kiemelkedő tevékenységével gazdagította
Székesfehérvár kulturális életét, és
szolgálta lakóinak művelődését. Az elismerés adományozására bármely ter-

mészetes vagy jogi személy javaslatot
tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a
javaslattevő nevét, a díjra javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét,
tevékenységének részletes méltatását.
A díjazottra vonatkozó javaslatokat november tizenkilencedikéig írásban lehet elhelyezni a Polgármesteri Hivatal
portáin kihelyezett irattartókban, vagy
postai úton kell beküldeni – november
tizenkilencedikei beérkezéssel – az
alábbi címre: Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
Közművelődési és Civilkapcsolatok
Irodája, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. A borítékon fel kell tüntetni
a kitüntetés elnevezését!

Felújították a Gyergyó téri kopjafát

Fotó: Bácskai Gergely
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Újra a Gyergyó-emlékparkban áll az a kopjafa, melyet az elmúlt hetekben a 457. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat újított fel. A megszépült kopjafát, melyet eredetileg 2014-ben állítottak
fel az 1944-ben, a Gac-hegyen hősi halált halt katonák emlékére, múlt pénteken áldotta meg
Tornyai Gábor atya.

Jelentős fejlesztések Búrtelepen

KÖZÉLET

Körforgalom épül a Lövölde és a Huszár utca kereszteződésében
Kórház környéki parkolás, a Zrínyi utca felújítása és új körforgalom a Lövölde és a Huszár
utca kereszteződésében – egyebek mellett
ezekről volt szó a Búrtelepen tartott múlt
szerdai lakossági fórumon.
Lakossági fórumra várta a Búrtelepen
élőket múlt héten szerdán Dienesné
Fluck Györgyi, a 14-es számú
választókerület önkormányzati képviselője a VOKE Művelődési Házba.
A képviselő mellett a programon részt
vett Cser-Palkovics András polgármester, Kovács Zsolt városi rendőrkapitány, Bozai István városgondnok, Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit
Kft. ügyvezetője, valamint Nagy Zsolt,
a Közlekedési Iroda vezetője is.
Még egy ütem van hátra a parkolóépítések sorában a Hunyadi utca környékén: a most kezdődött kórházbővítéssel együtt egy olyan belső parkoló is
épül, ahová a dolgozók tudnak majd
parkolni, ami további segítséget jelent
a környéken élőknek. A beruházás elkezdődött, és kicsit több, mint másfél
év alatt be is fejeződik – tájékoztatta
a Búrtelepen élőket Cser-Palkovics
András.
A polgármester beszámolt arról, hogy
az önkormányzat megvásárolja a Kaszap és a Prohászka út kereszteződése
melletti területet, amiből az intermodális közlekedési központ építése alatt
ideiglenesen parkoló lesz, majd utána

Még lehet ösztöndíjra
pályázni!
Önkormányzati támogatással ismét
meghirdette a fehérvári fiatalokat segítő
2022-es ösztöndíjpályázatait a Tóth
István-Tóth Terézia Közalapítvány. A
hagyományos tanulmányi ösztöndíjra a
tehetséges, de rászoruló középiskolások
november 19-ig, a felsőoktatási hallgatók
2022. február 10-ig pályázhatnak. Ugyancsak pályázatot írtak ki eltérő képességű
tanulók egyéni tanulmányi munkájának
segítésére, de van meghívásos jellegű
pályorientációs ösztöndíj is 7. és 10. évfolyamosoknak. A Tóth István–Tóth Terézia-ösztöndíj részleteiről Székesfehérvár
honlapján lehet bővebben tájékozódni.

a város közössége dönthet arról, mi
legyen a terület sorsa.
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője hangsúlyozta, hogy a déli összekötőút megépülése csökkenteni fogja
a Mártírok útja forgalmát. Elmondta,
hogy még idén kiírja a közbeszerzést
az intermodális központ kivitelezésére
a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt., melynek keretében épül meg
a felüljáró. A város polgármestere
hozzátette, hogy a beruházás kapcsán
további lakossági fórumokat tartanak
majd közlekedési témában.
A Zrínyi utca felújításának tervei is
elkészültek, és ha lesz rá forrás, a
kivitelezés is elkezdődik. A Bem utca
felújításának lehetőségét pedig megvizsgálja a Városgondnokság, és ha az
útburkolat felújítása elegendő, akkor a
Saára Gyula-program keretében azt el
is végzik. 2022-ben a járdafelújítások
ütemét gyorsítja majd a Városgondnokság.
A Zrínyi utca és az Erzsébet utca
kereszteződésében körforgalmi csomópont épül majd, az utca mindkét
oldalán járdák létesülnek, a Budai
úti kereszteződésben pedig külön
kanyarodósávok lesznek. A Lövölde
és a Huszár utca kereszteződésébe is
körforgalmat terveznek, mert a szakemberek nem szeretnék, hogy a Zrínyi
utca felé terelődjön a nagy társasházak forgalma.
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Idén is milliókkal segítenek

Kaiser Tamás
Kedden délután adták át a legutóbbi Fejér
megyei jótékonysági vadászaton befolyt
összegből vásárolt készülékeket a Fejér
Megye Gyermekeiért Alapítványnak. A kórház
gyermekosztálya egy az epilepszia diagnosztizálását segítő készülékkel és egy speciális,
MR-kompatibilis monitorral gazdagodott.

2013-ban megyénkben indult
útjára az a kezdeményezés, mely
2019 óta országos szintre lépett. A
jótékonysági vadászatból befolyt
összegből tehát már nemcsak a
fehérvári kórház gyermekosztályát,
de tizenkilenc megye tizenkilenc
gyermekosztályát támogatják
pénzadománnyal.

A 2020-as vadászat alkalmával Fe
jér megyében mintegy kilencmillió
forint gyűlt össze, ebből az összegből egy EEG-készüléket vásárolhatott a kórház, ami az epilepszia
diagnosztizálását segíti, illetve egy
speciális, MR-kompatibilis monitorral is gazdagodott a gyermek
osztály.
Az ünnepélyes átadón Rétvári
Bence köszönetet mondott a vadászoknak. Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának miniszterhelyettese elmondta: Magyarországon
minden kórház megállta a helyét a
rendkívüli terhelés alatt, és minden
tisztelet megilleti a kórházakban
dolgozókat!

Fotó: Bácskai Gergely

Közéleti hetilap

A szervezők célja, hogy december huszonhetedike a jótékonysági vadászat világnapja legyen a
jövőben, a kórházak támogatása pedig minél több helyen hagyománnyá váljon

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

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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FÓKUSZBAN

A f iguralitás mestere újra
Székesfehérváron

2021.11.11.

Látrányi Viktória

Nagyszabású tárlatnak ad otthont Székesfehérvár: Egy európai magyar címmel
Szabó Ákos életmű-kiállítása nyílt meg
szombaton a Csók István Képtárban. A
neves alkotóművész pályája Fehérváron
indult, itt mutatkozott be első alkalommal
egy téli tárlaton. Most pedig – több mint
fél évszázad után újra városunkba érkezve
– szimbolikusan hazatért a nyolcvanöt
éves művész.
Szabó Ákos festőművész, grafikusművész a kortárs európai és
magyar képzőművészet kiemelkedő alkotója. 1965-től Francia

országban él és alkot. „Kétszázhatvan képből válogattunk, ez került bele
az életmű-katalógusba, ami persze
nem teljes, de gerincét adja az életműnek. Közel nyolcvan alkotás érkezett
Székesfehérvárra a Csók István
Képtárba.” – mondta el lapunknak
Tóth Norbert, a kiállítása kurátora.
„Köszöntjük a mágikus realizmus
mesterét újra itthon!” – fogalmazott
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője. Szabó
Ákos ugyanis 1964-ben a székesfehérvári téli tárlaton mutatkozott
be városunkban. Ma is úgy véli,
hogy ezzel robbant be a köztudatba.

Fotók: Kiss László

Megnyílt Szabó Ákos életmű-kiállítása

Lenyűgözően élethű alkotások

„Magyarként vagyok otthon Európában”
Szabó Ákos azt mondja, művészetében
minden a realitás talapzatán nyugszik,
központi szerep jut a látható és a láthatatlan világ összefüggéseinek. Festményei, alkotásai személyre szabott
üzeneteket rejtenek, melyekkel minket,
szemlélődőket szólít meg. Aki belép a
kiállítótérbe, megtapasztalhatja azt
az elementáris erőt, mellyel a művész
megragadja a nézőt.
1964 után ismét Székesfehérváron
mutatkozik be a nagyközönségnek.
Mondhatjuk, hogy innen indult a
pályája?
Nagyon érdekes, nem gondoltam
volna, hogy földrajzilag ilyen indulópont jelöltetett ki a sors által. Egy
kiállítás egyedi esemény, valaminek
a kezdete. Számomra ez Székesfehérvár. Nagyon jólesett most a
város utcáit járni, úgy érzem, hogy
itthon vagyok.
Otthon van itt, és otthon van egész
Európában.
És magyarként vagyok Európában
otthon! Rengeteg ütközőpontot
észlelek a mindennapi életben,
amit nemcsak én látok: még a
sajtóban is egy megoldhatatlannak tűnő problémát jelez, ami az
én magyarságom és egy bizonyos
európaiság ütközéséből fakad, mint
ellentmondás.
Amikor belépünk a kiállítótérbe, jól
látható két nagyobb méretű festmény,
szerelőműhely egy templomban, illetve
utcazenészek egy épület előtt, egyikük
kezében a „hangszer” egy fegyver. Azt
mondta, ez gyakorlatilag megtestesíti
egész Európát.
Érdekes, hogy ez a két kép így
került egymás mellé. Ez a rendezőnek és kurátornak, Tóth
Norbertnek a személyes felelőssége is. Jó, hogy egymás mellett
vannak, mert a mondanivalójuk az
általuk felidézett világ két oldala,
amiben dióhéjban minden benne
van. Más látszószögből is találunk

Szabó Ákos megőrizte magyarságát és hitét az elmúlt évtizedekben

ilyen ellentmondásos, mégis egybe
tartozó képeket, elképzeléseket.
Nemcsak Franciaországra, hanem
egész Európára jellemző ez, esetleg
a helyszínekre jellemző figurák vagy
architektúrák változhatnak, de ha
átmegyünk Spanyolországba, Olaszországba, Svédországba, Bulgáriába,
ezt mindenütt megtalálhatjuk. Csak
a jelmezek mások.
Garázs egy francia templomban?
Ez egy valóságos helyszín, a senlisi
Saint Frambourg-kápolna, ahol
évtizedek óta a Cziffra György által
létesített kultúrközpont működik:
hangversenyek, kiállítások, rendezvények vannak, és különböző

mesterkurzusok színészek, zenészek
számára. Ebben az állapotában én
nem láttam soha, csak egy fényképet róla, az alapján komponáltam a
képet.
Már a belépéskor magával ragadja az
embert a realisztikus ábrázolás. Ez a
szinte radikális realizmus jellemző a
művészetére?
Igen, majdnem mindig. A kiállításon
van egy vagy két képem, amelyek
ugyan megelőzték időben a többi
születését, de számomra azok is
száz százalékig a realitás talapzatán
állnak, mint minden az életemben.
Franciaországban él, oda vándorolt ki
az ötvenhatos forradalom után. Hogy

tudta megőrizni magyarságát és hitét
évtizedeken keresztül?
Megőriztem, de kegyelem nélkül
ezt nem lehet megoldani. Mondom
ezt úgy, mint olyan valaki, aki gyerekkora óta hívő – mert az voltam
és vagyok – a keresztény kultúrában gyökerező valaki. Ezt soha meg
nem kérdőjeleztem, ez az alapállás!
Mindazt, ami történt az életemben,
úgy futom végig, ha visszanézek a
múltba, hogy mindennek megvolt
az értelme. Ennek a kiállításnak is
megvan az értelme, és ami holnap
fog történni, annak is meglesz az
értelme, hiszen minden Isten terve
szerint alakul!

FEHÉRVÁR

FÓKUSZBAN

Közéleti hetilap
Az idén nyolcvanöt éves alkotó
nagyszabású életmű-kiállításának
most ismét Székesfehérvár adhat
otthont. Visszatérésének különleges hangsúlyt ad, hogy az emeleti
kiállítótérbe lépve látható az a
Búcsú című kép, amelyet a több
mint fél évszázaddal ezelőtti első
kiállításán, a téli tárlaton mutatott be először Szabó Ákos.
„Egy nagyon sokrétű művészről van
szó. Talán pont ezért is izgalmas,
hogy az 1964-es kiállításra utalva
újra itt mutatkozik be.” – mondta el
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Cser-Palkovics András polgármester. A tárlat a korai munkáktól az
életmű gerincét adó fő műveken
át a legutóbbi alkotásokig sorakoztat fel képeket. Sokalakos
kompozíció, portré, csendélet,
tájkép egyaránt szerepel az alkotások között.
„Erős magyar gyökerekkel rendelkező
művészről beszélünk, aki ráadásul
olyan muníciót kapott, ami egy
életre meghatározta tevékenységét,
gondolkodását.” – mondta L. Simon
László, a Nemzeti Múzeum főigaz-

A kiállítás az alkotó életművének legjelesebb darabjait vonultatja fel

gatója, hozzátéve, hogy a kiállítás
arról győz meg bennünket, hogy
igenis van visszatérés, és nemcsak
a festészetnek nincsen vége, hanem
a figurativitásnak sem, mint ahogy
az irodalomban sem szűnt meg a
történetmesélés, hiszen „mindig
lesznek újabb történetmesélők, újabb
történetek, és mi elementáris erővel
fogunk vágyni arra, hogy megismerjük
mások történeteit, és megismertessük
másokkal a sajátunkat.”
A Szabó Ákos művészetének
meghatározó darabjait bemu-

A két festmény megtestesíti egész Európát

tató székesfehérvári kiállításra
külföldi és magyar múzeumokból, magángyűjteményekből és a
művész normandiai otthonából is
érkeztek alkotások.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

A Fehérvár Televízió műsora november 13-tól 19-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 11. 13. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
09:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55
18:25

19:00
19:05
19:40

20:25
20:50
22:20
22:25

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
Hagymásy László főorvos
Székesfehérvári BalettSzínház – Pillangók
Beszélgetés Egerházi
Attilával
Hírek – ismétlés
Kvantum
Léptei nyomában virágok
nyíljanak – Vakler Lajos
interjúkötetének
bemutatója
Csík 30 – 30 év boldogság
Kaposvár–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 14. VASÁRNAP
00:00 Képes hírek
08:10 Bajnokok városa
08:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Úton
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó
14:20 Városrészek titkai
15:25 Úton
16:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Horváth Csaba rendező
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
19:50 Hitünk és életünk
– ismétlés
20:10 A Csík zenekar koncertje
20:40 Dunaújváros–Alba
Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek

2021. 11. 15. 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
16:05
17:00
17:20
17:50
17:55

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

Képes hírek
A hét hírei
Kvantum
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Horváth Csaba rendező
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Kvantum – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Képes hírek
Fizikai kísérletek:
Elektrosztatika
Portrék a Királykúton
Vendég: Nagy Zoltán Péter
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Csaba, a Hydro
Fehérvár AV19 szakmai
igazgatója, bírója
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
VIII. Varga Sándor
Verstábor – Misztrál-est
Megépül a Nemere
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 16. 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

18:25
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
22:00
23:05
23:25

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Egerházi Attila, a
Székesfehérvári
Balettszínház igazgatója
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
Bartalis Balázs
jégkorongedző
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – Fehér
vászon 1-2. (16)
Híradó – ismétlés
Képes hírek

		
2021. 11. 17. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:25
11:55
13:00
13:15
15:45
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:20

22:20
22:40

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bartalis Balázs
jégkorongedző
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Honvéd7 – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Lelkes Péter-portré
Videoton-film Kárpátaljáról
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Lélek született
Hydro Fehérvár
AV19–Linzjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 18. CSÜTÖRTÖK

2021. 11. 19. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Köztér

07:50 A Fehérvár Televízió

07:50 Bajnokok városa

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

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

13:15 Képes hírek

13:00 Híradó 1-kor

15:30 Szimfonik

13:15 Képes hírek

Táncdalfesztivál 2016
17:00 Híradó

15:30 Pálosfalvi Brúnó –
élni a bátrak életét

17:20 Köztér

16:00 V. Jótékonysági estély

17:50 Hírek

16:25 Virtuózok

17:55 A Fehérvár Televízió

17:00 Híradó

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Bajnokok városa – ismétlés
21:00 A Fehérvár Televízió
archívumából – Tamási
Áron: Máriaáldás
– szénégetők

17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 A rock bűvöletében
– Color-koncert

21:30 Karok és lábak művészete

21:35 Arany-est – 1-2. rész

21:55 Híradó – ismétlés

23:10 Híradó – ismétlés

22:15 Képes hírek

23:30 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: november 17. 20:20 Hydro Fehérvár AV19—Linz-jégkorongmérkőzés
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EGÉSZSÉG

Közéleti hetilap

Rába Henrietta
Háziorvosok, szakorvosok tanácskoztak két napon
keresztül a Fehérvári Ateroszklerózis-találkozón.
A múlt pénteken és szombaton tartott konferencia célja az volt, hogy az alapellátásban és
az egészségügyi intézményekben dolgozók még
a betegségek megjelenését megelőzően, minél
korábban és minél hatékonyabban kezelhessék a
pácienseket.
A résztvevők az érbetegségek megelőzéséről, a magasabb szintű kezelési
lehetőségekről hallhattak előadásokat.
A találkozón Mészáros Attila alpolgár
mester köszöntötte a résztvevőket,
aki kiemelte, hogy a város is fontos
szerepet vállal a megelőzésben: „Tudjuk, hogy az érrendszeri betegségeknek
jelentős a halálozási aránya a világon, így
Magyarországon is. A városnak komoly
feladata ezért a prevenció. Östör Annamária egészségügyi tanácsnok vezetésével
évekkel ezelőtt nagyon komoly munka
indult el az Egészségfejlesztési Irodával és
a Humán Szolgáltató Intézettel közösen.
Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségügyi
szűrésekre, amivel mind az alapellátást,
mind a szakellátást tudjuk segíteni.”
A konferenciára mind a négy orvosi
egyetemről érkeztek előadók a helyi
előadók mellett. A dietetikusok is jelen
voltak, hiszen hagyomány már, hogy
étkezéssel, táplálkozással kapcsolatos
előadásokat is hallhatnak a résztvevők.

A mofetta gyógyító ereje

Ér- és visszérpanaszok enyhítésére,
gyógyítására alkalmas a szén-dioxidos
kezelés, avagy a mofetta. A szolgáltatás
már Székesfehérvár belvárosában is
elérhető.

Kevés helyen van az országban
ilyen terápia, a kapuvári kórházban gyógyítanak hasonló technológiával.
„Az egészségügy terén az a legjobb,
ha a városban minél több típusú –
szakmailag igazolt – eljárás lehető-

A gyógymód több mint kétezer
éves múltra tekint vissza, már az
ókori Rómában is alkalmazták.
Persze a mai technológia, amit
az új fehérvári rendelőben is
alkalmaznak, jóval korszerűbb.
Magyar feltalálók fejlesztettek ki
először egy olyan kabint, melybe tisztított szén-dioxidot lehet
vezetni, és orvosi vizsgálat után,
szakasszisztens felügyeletével
végezhető az érbeteg rehabilitációja.
„Elsősorban a járópanasszal vagy
kisebb sebekkel rendelkező ér
betegeknek ajánlom ezt a kezelést.
Nagyon jó hatással van a bőr keringésére, és ennek javításán keresztül
fejti ki objektív állapotjavító hatását.
Ezenkívül alkalmazható a gyulladásos
eredetű betegségekre, és mivel van egy
központi idegrendszeri hatása, így a
cukorbetegek neuropátiájának kezelésére is rendkívül jó. Javítja a vénás és
a nyirokkeringést, így a visszerek vagy
a narancsbőr kezelésében is lehet alkalmazni.” – foglalta össze a kezelés
előnyeit Mikola József érsebész.

Ebben a kabinban zajlik a kezelés, a páciensek itt kapják meg a szén-dioxid-szárazfürdőt. A
mofettakezelés javítja a vénás és nyirokkeringést, és a narancsbőr eltüntetésében is szerepet
játszik.

L. Takács Krisztina

ségét meg lehet teremteni, hogy ne
kelljen a fehérváriaknak máshova
elmenniük, bármilyen ellátásban is
szeretnének részesülni!” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András
polgármester az új rendelő ünnepélyes megnyitóján.

Egészségnap férfiaknak
Vakler Lajos
Tizedik alkalommal hívták szombatra ingyenes
urológiai szűrésre a férfiakat a Család- és
Nővédelmi Központba. A város 2011-ben
szervezett először szűrőnapot férfiaknak – a cél
azóta is ugyanaz: a prosztatarák szűrésének a
fontosságára hívják föl a figyelmet.

lógus főorvos lapunknak elmondta,
hogy már tizedik éve szervezik
a szűrőnapokat, melyekkel a
vizsgálatok fontosságára szeretnék
felhívni a férfiak figyelmét.
A szűrőnapon testtömegindexmérést, vércukorszint-, koleszterinszint- és vérnyomásmérést is
végeztek.
Keresztúry Lászlóné, a Humán
Szolgáltató Intézet vezetője hangsúlyozta: ma már egyre többen tartják
természetesnek a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvételt.
Székesfehérváron a férfiak egyre
inkább élnek a lehetőséggel, önmaguk és családjuk megnyugtatására.

Fotó:Simon Erika

Az idejében felfedezett daganatos
megbetegedés jó eséllyel gyógyítható. A vizsgálat körülbelül öt másodpercnyi kellemetlenség, melyet
kétévente ajánlott elvégeztetni. A
férfiak beutaló nélkül is el tudnak
menni a kórház szakrendelésére.
Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok és Hermann János uro-
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Fotó: Simon Erika

Fókuszban
az érvédelem
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A koronavírus-járvány előtti rekordszintnél is
magasabb lett idén nyáron a foglalkoztattak száma
Magyarországon – ez derült ki a július és szeptember közötti időszakról publikált KSH-adatokból. A
magyar gazdaság helyreállásával párhuzamosan
gyors ütemben nőtt a foglalkoztatottak száma a
harmadik negyedévben, így a következő időszakban
újra a munkaerőhiány lehet a fő kérdés a hazai
munkaerőpiacon.

Az idei harmadik negyedévben 4
millió 663 ezer foglalkoztatottat
számlált a Központi Statisztikai
Hivatal. Ez azt jelenti, hogy sosem
látott magasságba emelkedett a
foglalkoztatottak száma, ennyien
ugyanis a koronavírus-járvány előtt
sem dolgoztak. A hazai elsődleges
munkaerőpiac teljesítménye is
kedvező, az átmenetileg külföldön
dolgozók és a közfoglalkoztatottak
nélkül is elérte a négy és fél millió
főt a dolgozók száma. Ezek az
adatok azt mutatják, hogy a hazai
munkaerőpiac maga mögött hagyta
a koronavírus-járvány okozta

ÁLLÁSPIAC

2021.11.11.

Csúcson a foglalkoztatás Magyarországon
terhelt időszakot. A foglalkoztatás
növekedését nagyban támogatta a
magyar gazdaság gyors helyreállása – írja a KSH adataira hivatkozva
a portfolio-hu. Az elemzésből az
is kiderül, hogy a munkaerő iránti
kereslet a következő időszakban
is kitarthat. A KSH szerint százkilencvenezren voltak munka nélkül
az idei harmadik negyedévben, ez
pedig 3,9%-os munkanélküliségi
rátát jelentett. Ilyen alacsony munkanélküliséget szintén a járvány
előtt láttunk utoljára, ami egyben
azt is jelenti, hogy egyre kevesebb
új dolgozót lehet bevonni a munkanélküliek közül a termelésbe,
amit már a vállalatok is éreznek. A
legfontosabb kérdés a következő
hónapokban az lesz, hogy a járvány
negyedik hulláma milyen hatással
lesz a gazdaságra. Egyelőre érdemi
korlátozásokra nem számítanak a
szakértők, azonban a járványhelyzet romlása okozhat még problémákat.

Huszonöt éves születésnap

Fotó: Simon Erika
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Műanyag-újrahasznosító üzem épül
Műanyag-újrahasznosító üzemet épít a polgárdi
székhelyű SP Hungary Zrt. Székesfehérváron, több
mint hatszázmillió forintos beruházással.

Kohut Tamás, a vállalat gyártásvezetője elmondta: a háromezer négyzetméteres, logisztikai és válogatótérrel

Kiadványok terjesztésére,
rendszeres elfoglaltságot
jelentő munkára,
KIEMELT BÉREZÉSSEL

SzékesfehérvárÖreghegy
területre

is rendelkező csarnokban, amely a
tervek szerint 2022 júniusában készül
el, hat-hétszáz tonna műanyaghulladékot dolgoznak majd fel. A fejlesztést a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 282 millió
forintos támogatásával valósítják
meg. A tizenöt-húsz fős üzemben
a cég saját termelésében keletkező, valamint szelektíven gyűjtött
hulladékokat, köztük PET-palackokat
dolgoznak majd fel.
A 2020-ban hetvenhat alkalmazottat
foglalkoztató SP Hungary Zrt. árbevételének legnagyobb része műanyag
hulladékgyűjtők gyártásából származik, és jelentős a gyeprácsokból,
bérgyártásból származó bevétele is.

Akár azonnali kezdéssel!

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
szekesfehervar.hu@dekra.com

Nyitott
pozíciónk:

E/2020/000023 - B/2020/001185

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

Gyere el és ismerj meg Bennünket a Nyílt
napunkon november 19-én, pénteken!

Jelentkezés: 06 70 778 54 51
ellenorzes@privatposta.hu

További kínálatunk szakképesítésekre: www.dekra.hu

®

Találkozzunk november 19-én!

terjesztő kollégákat keresünk.

Már jelentkezhet új rendszerben
szervezett képzéseinkre:
• Villamos alállomás kezelő
• Kazángépész (12t/h felett)
• Kazánkezelő (max 12t/h)
• Munkavédelmi előadó
• Tűzvédelmi előadó
• Emelőgép-ügyintéző
• Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető
• Élelmiszer-eladó

Fennállásának huszonötödik évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget a Fejér Megyei
Mérnöki Kamara a Fehérvári Civilközpontban. A kamara 1996. november 8-án alakult meg a
megyében kétszázhetvenhat fővel, tagsága azóta közel háromszorosára növekedett. A szervezet kiemelt szerepet tölt be az érdekvédelmi és a hatósági jellegű feladatokban – kapcsolatot
tartva az önkormányzatokkal, a hatóságokkal, a vállalkozásokkal.
G. P.

• gépkezelő műanyagüzembe

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

FEHÉRVÁR
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Okostanteremmel bővült az István
Király iskola

Kovács Szilvia
Okostanteremmel gazdagodott az idén harmincöt éves István Király Általános Iskola. Az
intézmény diákjai a KÉPES-program jóvoltából
mostantól korszerű, digitális eszközök segítségével sajátíthatják el az egyes tantárgyakhoz
szükséges tudást.

A SZÉPHŐ továbbra is elektronikus fizetésre buzdít

2013-ban indult el a KÉPES-program
az egyik fehérvári vállalat kezdeményezésére. Azóta a támogatók
sora kibővült, ma már huszonhárom
partner segít abban, hogy a jelen
generációjának képzése modern körülmények között folyjon, és mindebben örömüket leljék a diákok és a
tanárok egyaránt. Az önkormányzat
és a székesfehérvári tankerület is
partnere az összefogásnak, az Alba
Innovár pedig szakmai tudással és
eszközökkel támogatja a programot.
Az ünnepélyes átadáson bemutatták
az eseményhez hirdetett rajzpályázaton legjobban szereplő alkotásokat
is, melyek fő inspirálói a robotok
voltak.

Fotó: Simon Erika

A KÉPES-program támogatóinak
célja, hogy a város egyre több
iskolájában legyen hasonló okostanterem. Az intézmény igazgatója
örömét és köszönetét fejezte ki,
hiszen a digitális eszközök segítségével játékossá és szemléletessé
tudják tenni a pedagógusok az
egyes tantárgyak tanítását.

A közel tizenötmillió forintos beruházás keretében egy új, digitális eszközökkel felszerelelt
tantermet alakítottak ki az iskolában

Bár október 31-én véget ért a
SZÉPHŐ Zrt. két hónapon át tartó,
online fizetést szorgalmazó nyere
ményjátéka, a cég honlapján
továbbra is a sárga csekk elhagyását, az elektronikus fizetésre való áttérés számos előnyét

Az európai népesség elöregedőben van, és ez az "ezüstgazdaságot" az egyik
leggyorsabban növekvő gazdasági területté teszi. Ez a tendencia olyan
technológiai termékek vagy szolgáltatások iránti keresletet teremt, amelyeket
elsősorban az idősek és gondozóik használnak. A közös értékalkotási folyamat sokkal
könnyebbé teszi ezen termékek vagy szolgáltatások fejlesztését és bevezetését. Tartson
velünk, és ismerje meg ezt a folyamatot, valamint az innovatív termékeket és szolgáltatásokat!
A közös értékalkotás általánosságban olyan termék - vagy szolgáltatástervezési
folyamatra utal, amelyben a végfelhasználóktól származó információk, visszajelzések
központi szerepet játszanak. Ezen kívül remek eredményekhez vezethet, messze túlmutatva
azon, amit egy szervezet vagy egy személy egyedül el tud érni. Az otthonápolásban való
közös értékalkotás esetében az idősek és gondozóik bevonásáról van szó. Az idősebbek
közös fókuszcsoportokban dolgoznak a kkv-kal, a közszolgáltatókkal és a tudományos élet
képviselőivel, hogy együtt tervezzenek, fejlesszenek és azonnal visszajelzést adjanak egy
termék vagy szolgáltatás funkcióiról. Ez a fajta bevonás hozzájárul, hogy a végeredmény
könnyen megvalósítható legyen, és segíti az elfogadottságot a végfelhasználók körében.
„A HoCare2.0 projektben 11 partner vesz részt - köztük a Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség -, azzal a közös céllal, hogy segítsék az időseket, családtagjaikat és
gondozóikat.” - mondta Dr. Szépvölgyi Ákos az ügynökség ügyvezetője. „Jelenleg a kísérleti szakaszban vagyunk az E-Med4All Europe Kft-vel.” - tette hozzá. A fejlesztés alatt álló
eszköz és a hozzá kapcsolódó szolgáltatás neve a SCN4ALL, ami egy “okos pulzoximéter”
fejlesztését takarja.A projektet 6 különböző közép-európai ország: Csehország, Németország,
Magyarország, Olaszország, Lengyelország és Szlovénia területéről 11 partner valósítja meg.

kdriu@kdriu.hu

8-tól minden szerdán sorsolt a
megelőző héten fizetési módot
váltott fogyasztók között. Páros
heteken ötezer forint értékű
vásárlási utalványok, míg a
páratlan heteken ugyanilyen
értékű ajándékkosarak találtak
gazdára.
A kilenchetes kampányidőszak
alatt számos bankszámlával
rendelkező fogyasztó döntött a
távhőszámlák csoportos beszedési megbízással, Díjnettel,
Simple Pay által, hagyományos
átutalással vagy személyes,
bankkártyás befizetéssel történő
rendezése mellett.

hangsúlyozza.
Azok a távhős ügyfelek, akik az
akció időtartama alatt átváltottak a kényelmes, gyors,
elektronikus fizetési formák
bármelyikére, automatikusan egy
nyereményjátékban vettek részt.
A távhőszolgáltató szeptember

A játék fődíját, egy százhúszezer forint értékű, szállodai szolgáltatásokra beváltható utalványt
Koma Mónika nyerte, aki elmondása szerint egyébként is tervezte az online fizetési módra való
áttérést, hiszen így elkerülheti az időigényes sorban állást, és nem kell számolnia az utazással járó
költségekkel, esetleges kockázatokkal sem.

A közös értékalkotás folyamata, mint az otthonápolás innovatív
termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztési módszere

További információért, kérjük, forduljon az ügynökséghez bizalommal az alábbi e-mail címen:
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Fotó: Mihályi Attila

Közéleti hetilap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A Városüzemeltetési Szakbizottság 495/2021. (X.28.) VSzB számú határozatával az alábbi - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő - lakások bérbeadására nyílt pályázatot ír ki a város területén közfela
datot ellátó személyek részére:

Cím

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 4. 1/2.

48 m2

2

összkomfortos

48.000,-

Zombori u. 10. fsz. 2

27 m2

1

komfortos

27.000,-

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármeste
ri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára személyesen (8000 Székesfehérvár, Kossuth u.
4.) előzetes időpont-foglalást követően szerdai napokon 8:00 – 12:00 óra és 13:00 –
18:00, valamint pénteken 8:00 – 12:00 óra között, (időpont foglalható a 22/537-200
telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. november 19. (péntek) 12.00 óra .
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati
adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás pályázat”
felirat feltüntetésével.
A Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról:
www.szekesfehervar.hu.
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.

This project is co-funded by the European Union under the Interreg Central Europe Programme.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek meg. A
lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársai adnak felvilágosítást a
22/511-328, vagy a 70/6699-334, illetve a 70/6699-336 telefonszámokon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

FEHÉRVÁR
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Télen is biztonságban
Novák Rita
A fűtési szezonban rendszerint megemelkedik a
lakástüzek száma, és szén-monoxid-mérgezés
miatt is gyakran kell vonulniuk a tűzoltóknak,
mentőknek. A katasztrófavédelem a megelőzés
fontosságát hangsúlyozza.

Vasváris a legmobilisabb osztály

mét égetése nemcsak egészségtelen,
de növeli a tűz kockázatát is. Magosi
Lajos tűzoltó ezredes hozzátette: a
biztonság érdekében fontos arra is
figyelni, hogy a kazánházban vagy
a kályha mellett semmiképpen ne
legyen éghető anyag.
A szén-monoxid egy színtelen és
szagtalan gáz, kiáramlását nehéz
észrevenni. A mérgezés első tünetei
a fejfájás, az émelygés, a szédülés.
Mérgezés gyanúja esetén azonnal
a szabad levegőre kell menni, és
értesíteni kell a mentőket!
Fejér megye vezető mentőtisztje,
Reszegi Imre elmondta: a tavalyi
fűtési szezonban ketten haltak
meg szén-monoxid-mérgezés miatt,
pedig a jó helyre felszerelt szénmonoxid-érzékelő és füstjelző életet
menthet!

Farkas Szilárd
Cser-Palkovics András polgármester a Városháza Dísztermében fogadta az Európai Mobilitási
Hét Legmobilisabb osztály elnevezésű vetélkedőjének győztes tanulóit.

A Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ szervezésében
megvalósuló Legmobilisabb osztály nevezetű vetélkedő győztesei
ezúttal a Vasvári Pál Gimnázium
7. a osztályának tanulói lettek,
akik négy osztály közül érdemelték ki a legjobbaknak járó
elismerést. A felső tagozatos
gyerekek egy öt állomásból álló

ügyességi pályán mérhették össze
tudásukat, ahol próbára tehették
fizikai és szellemi felkészültségüket, többek közt kerge bringákon,
felnihajtóversenyen és KRESZ-
teszten is. A legmobilisabb
osztály jutalma 2021-ben a Damniczki cukrászda által felajánlott
torta volt, valamint egy közös
filmnézés a Barátság moziban.
„Fontosnak tartom, hogy a gyerekek megfelelő közlekedésiszabály
ismerettel és közlekedési kultúrával
rendelkezzenek, és ehhez járul
hozzá ez a verseny.” – fogalmazott
Cser-Palkovics András polgármester.

Fotó: Kiss László

A Kémény Zrt. vezérigazgatója a
fűtési rendszerek ellenőrzésére,
karbantartására hívja fel a figyelmet: Bartos Tamás szerint az utóbbi
időben egyre kevesebben veszik
igénybe a cég szolgáltatásait, pedig
a kéményeket a lakosság számára
ingyenesen nézik át a szakemberek.
A katasztrófavédelem megyei igazgatója lapunknak úgy nyilatkozott,
hogy csak jó minőségű tüzelőanyagokat érdemes a fűtőberendezésekben használni, hiszen például a sze-

2021.11.11.

Fotó: Simon Erika
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A kémények ellenőrzését minden évben, még a fűtési szezon előtt el kell végeztetni, a
szén-monoxid-érzékelő pedig életet menthet!

Cser-Palkovics András polgármester köszönti a legmobilisabb osztályt

Több mint száz rajzot értékeltek

A gyorsabb, hatékonyabb mentésért

Fotó: Bácskai Gergely

Feszítő-vágó berendezés vásárlásával segíti a Fejér megyei katasztrófavédelem munkáját Székesfehérvár önkormányzata. A közel ötmillió forint értékű eszköz nem csak közlekedési baleseteknél
menthet életet.

Álomautóm és Az utazás jövője címmel hirdetett rajzpályázatot óvodásoknak és alsó tagozatosoknak az Ivanics-csoport székesfehérvári márkakereskedése. Összesen százhárom gyermek
rajz érkezett tíz iskolából és óvodából. A zsűri korcsoportonként díjazta a legjobb rajzok
készítőit, és játékutalvánnyal jutalmazták a gyerekeket.
K.T.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékeztek november negyedikén országszerte, a nemzeti gyász emléknapján. Székesfehérváron hagyományosan az Országalmánál
tartottak csendes mécsesgyújtást a városi, megyei, egyházi és honvédelmi vezetők, képviselők, valamint civil emlékezők részvételével.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A nemzeti gyász emléknapja

Az új feszítő-vágó ugyanazon az elven működik, mint az állományban lévő többi hasonló
berendezés, ám az önkormányzat támogatásával vásárolt korszerű eszköz akkumulátorról
működik, ellentétben a korábban rendszerbe állított társaival, amiket aggregátor hajt.
Könnyebb velük mozogni, egyszerűbb a használatuk, ez pedig kulcsfontosságú, amikor minden
másodperc számít.

Közéleti hetilap

Egérfogóba csalva

KULTÚRA

Vakler Lajos

Idén újra megtartották a Bory téren azt a
tradicionális megemlékezést, melyet mindig
Bory Jenő és unokája, a Bory-életmű ápolója,
Ágoston Béla születésnapjához igazít a család.

Agatha Christie története a színpadon sem
veszít varázsából, a jól ismert izgalmak
várnak ránk nézőként

hogy a nehéz gyerekkorból fakadó
frusztráció és lelki zavarok is fókuszba
kerülnek, és olyan személyiségzavart
okoznak, amiből aztán nincs menekvés.”

Bory Jenő életműve kincs a város számára is

Vakler Lajos
A Városháza Díszterme adott otthont a
Pilinszky-emlékülésnek, melynek programjában a száz éve született, a huszadik század
egyik legjelentősebb költőjének életéről,
munkásságáról szóló előadások szerepeltek.

Bakonyi István irodalomtörténész, az est házigazdája és
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében a költő
székesfehérvári kötődéséről
szólt.
Az előadások sorában Juhász
Anna irodalmár Pilinszky élet-

művét értelmezte, kiemelve az
otthonkeresés motívumát, az
én, illetve az idő elvesztésének
hosszú és fájdalmas folyamatát.
Hangsúlyozta, hogy bár Pilinszky
csendje, szemlélődése távol áll a
mai fiataloktól, mégis az elmúlt
évben egyre többen figyelnek a
költőóriásra.
Sebők Melinda irodalomtörténész előadásában a csend esztétikáját tárta elénk Pilinszky János
költészetében, míg Iancu Laura,
a Magyar Művészeti Akadémia
tagja a költő bűnről vallott gondolatait idézte meg előadásában.

Kép: Tar Károly

A telt házas színházi esten Vargha
Tamás országgyűlési képviselő
felajánlásának köszönhetően a
Fejér Megyei Gyermekvédelmi
Központ fiataljai is bepillantást
nyerhettek egy kötetlen színpadi
játék megszületésébe.
Kiss Diána és művésztársai, Varga
Gabriella, Krisztik Csaba és Tűzkő Sándor láthatóan lubickoltak

szerepeikben, vidám pillanatokat
nyújtva a hálás közönségnek. A
színészcsapat egyetértett abban,
hogy nagy kihívás ez a műfaj,
ugyanakkor örülnek annak, hogy
ebben is megmutathatják magukat.
Ezt megtapasztalhatta az előadás
során a szép számú közönség is:
ha hagyják érvényesülni az ösztönöket, akkor jól szórakozik a néző
és a színész is, hiszen a fergeteges
improvizációkban az életből el
lesett helyzetek bármikor képesek
kiszámíthatatlanul vicces fordulatot venni, hogy végül mindig
ugyanúgy végződjenek: a nézők
önfeledt nevetésével.

Pilinszky-emlékest a Városházán

Fotó: Simon Erika

A Civilközpontban folytatódott a nyáron életre
hívott Beugró, a Vörösmarty Színház művészeinek humoros, szatirikus alaphelyzetekre,
rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő
négyszereplős színházi játéka.

gető műsort. Ezt követően átadták
a Bory Jenő- és Bory Jenőnéemlékérmet, melyet az életművek
gondozásában nyújtott segítségért
ebben az évben Sándorfi Gergely,
Sándorfi Gergelyné és Horváth
László, a Bory Jenő Általános Iskola
pedagógusai vehettek át, végül
megkoszorúzták Bory Jenő szobrát
és Ágoston Béla domborművét.
Östör Annamária a megemlékezésen elmondta: a városrész önkormányzati képviselőjeként büszke
arra, hogy a Bory-vár mára hazánk
egyik leglátogatottabb helye lett,
köszönhetően a Bory-életművet
gondozó alapítványnak és Székesfehérvár önkormányzatának.

Fotó: Kiss László

Idén újra megtartották a Bory téren
azt a tradicionális megemlékezést, melyet mindig Bory Jenő és
unokája, a Bory-életmű ápolója,
Ágoston Béla születésnapjához
igazít a család. Az ünnepségen a
család nevében Pogátsnik Mónika, a mester dédunokája tekintett
vissza Bory Jenő életútjára, majd
a művész nevét viselő általános
iskola növendékei adtak szívmelen-

Fergeteges improvizációk, vicces fordulatok
Vakler Lajos
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Bory Jenő életművére emlékeztek

Vakler Lajos

Az Egérfogó, Agatha Christie 1952-ben bemutatott színdarabja jelenleg is a legmagasabb
előadásszámú produkció Londonban, a West
Enden, így korántsem véletlen, hogy hazánkban
is előszeretettel tűzik műsorra a színházak. A
darab Horváth Csaba rendezésében megérkezett
a Vörösmarty Színházba is.

Bennünket, nézőket a Ballér Bianka
és Kovács Tamás által alakított
Ralston házaspár panziójába
kísér el a történet, a világtól elzárt
játéktérbe, a hótorlaszok közé ékelt
bűnügyi laboratóriumba, melyben
az írónő – jó szokása szerint –
még a telefonvezetéket is elvágja.
Hosszú ideig csak azt tudjuk, hogy
megöltek egy nőt, s miközben a
feszültség egyre fokozódik, sítalpakon megérkezik Trotter, a nyomozó, s kiderül, hogy a gyilkosnak
a panzió lakói között kell lennie.
Agatha Christie egyik kelepcéből a
másikba csalja, két és fél órás elme‑
tornára, csak rá jellemző színpadi
matematikára invitálja a nézőt.
Horváth Csaba számára nem titkoltan nagy kihívás ez a darab:
„Ha lehetőség van arra, hogy valamilyen reflexió történjen meg az
előadásban, ami napjaink problémáit
vagy aktualitását behozza, azt nyilván
fontos kihasználni. Ebben a klasszikus
krimiben talán az a fontos aktualitás,

FEHÉRVÁR

Fergeteges színészi játék, hálás közönség a Beugrón

Cser-Palkovics András köszöntőjében Pilinszky fehérvári kötődését hangsúlyozta

FEHÉRVÁR
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Film

November 17-én 18 órakor tartják a Magyar passió
közönségtalálkozóját a Cinema City Alba moziban.
A filmvetítés után beszélgetésre és személyes
találkozóra invitálják a nézőket a film alkotóival.
Találkozz és beszélgess a film alkotóival a vetítés után! – invitálnak a
szervezők a jövő szerdai közönség
találkozóra. A filmvetítés utáni
beszélgetés vendégei: Eperjes Károly
rendező-főszereplő, Nemcsák Károly
színész és Csukás Sándor operatőr.
A beszélgetés moderátora Latrányi
Viktória.
A Magyar passió a második világháború után megszilárduló kommunista diktatúra egyik emblematikus
intézkedését járja körül – a szerzetesrendek és az ÁVH egyenlőtlen
küzdelmét a fiatalság befolyásolásáért, illetve a hívek megtartásáért. A

kor nagy karakterei olyan mártírok
voltak, akik „nem hajlottak meg, hanem törtek”. A legnagyobb akadályt
a kommunista ideológia korlátlan
sulykolása előtt az erős tömegmozgalmi, ifjúsági bázissal rendelkező
egyházi iskolák és azok működtetői,
a szerzetesrendek jelentették. A megtörtént eseményeken alapuló film a
fenti történelmi küzdelem átélését
célozza meg – személyes sorsokon
keresztül. A film középpontjában
az ÁVH által foglyul ejtett szerzetes,
Leopold atya és vallatótisztje, a fiatal
Keller főhadnagy párharca áll. Az
ÁVH koncepciós pert tervez Leopold
atya ellen, hogy a párt parancsa értelmében példát statuáljon. A vallatásokra a fiatal, egykor kirúgott diákját,
Keller ÁVH-főhadnagyot szemelik ki.
„Ne csak őrizd, gyűlöld is!” – az ÁVH

Kultúra

Zene

Jótékonysági
könyvvásár

Ingyenes dzsesszest Királyszálláson

A Vörösmarty Társaság november
13-án 10 órától 16 óráig könyvvásárt
tart a Kossuth utca 14. szám alatti
székhelyén. A társaság az elmúlt közel negyedszázad alatt kiadott könyveiből vásárolhatnak ötven százalékos
kedvezménnyel az érdeklődők. A
könyvvásár bevételét a Makovecz
Imre Alapítványnak, a Feltámadás
temploma javára ajánlják fel.

A Nagy-Magyarország Park vendége
lesz a Köszönjük, Magyarország! program keretében ifjabb Rátonyi Róbert.
A november 19-én 18 órakor kezdődő
rendezvény Erzsébet-napi vacsoraesttel zárul. A koncert után a Kárpátia
Étterem és Kávézó különleges ételekkel és borokkal szolgál azoknak, akik
szeretnék megízlelni a Kárpát-medence gasztronómiai különlegességeit.

Fotó: port.hu

Magyar passió – közönségtalálkozó
a moziban

Eperjes Károly, a Magyar passió rendezője és főszereplője
mottója szellemiségében dolgozó
Keller a vallatások során azt veszi
észre magán, hogy a gyűlölet helyett
az együttérzés növekszik benne. Leopold atya egyre durvább vallatásaival
Kellernek saját erkölcsi határait kell
átlépnie. Leopold a szikla szilárdságával állja a csapásokat, egészen a

végkifejletig. Keller, a vallatótiszt, a
kirúgott diák – látva egykori tanára,
Leopold atya szenvedését – meghasonlik. Az atya vallatásának stációiban Krisztus szenvedései köszönnek
vissza. A történet a következetes
helytállásról, a hitről, a meghasonulásról és a mártíriumról szól.

Készüljünk együtt, hogy kényelmesen,
hátradőlve várjuk a telet!

Glicosam fagyálló AKCIÓ!

Koncentrátum (-72 °C)
5 kg és 20 kg-os
EXTRA egységár: 927 Ft/ kg

(20 kg-os esetén)

ALU G12 koncentrátum (-72 °C)
1kg –os EXTRA egységár : 1130 Ft / kg

Egyedi akciónk érvényes megjelenéstől 2021. 12. 11-ig.

Téli szélvédőmosó 1 és 5 literes kiszerelésben
318 Ft / liter

Fotó: Nick Risinger

Királyvíz Mintabolt,
Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2.
Királyvíz Mintabolt, Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2.
Tel/fax: 06-22-506-481,
info@albamineral.hu
Tel/fax: 06-22-506-481, info@albamineral.hu

2021. szeptember 11-17.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a hétvége legyen a pihenésé! A munka kerüljön háttérbe,
fókuszálj magadra és családodra! Érdemes a kikapcsolódást
a szabadba tervezni!

Ne menekülj a munkába, töltsd hasznosan a
szabadnapjaidat! Vedd fel a nyúlcipőt, és irány a
természet!

Ne gyötörd magadat olyan dolgokkal, amelyek megtörténtek, sőt már el is múltak! Tanulj meg diplomatikusan,
okosan továbblépni! Megviselnek a fronthatások, a házi
patika legyen feltöltve!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kettősség lesz benned: egyrészt a munka lelkesít, másrészt az
egészségi állapotod aggaszt. Mindkettőt oszd meg a pároddal! Különben könnyen azt hiheti, hogy vele van problémád.

Nem ártana az otthonodra időt fordítani, itt az
ideje az őszi nagytakarításnak! Jobban lesz a lelked, ha

Egyre jobban foglalkoztatnak az év végi ünnepek. Vond
be a kedvesedet, és tervezgessetek együtt! Ettől ünnepi
hangulatba kerültök.

rend van körülötted.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
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Egészség

Középpontban az egészségünk!
Szűrések mindenkinek Feketehegy-Szárazréten
Az Alba Bástya Család- és Gyermek
jóléti Központ Segítő Fehérvár programja
keretében egészségügyi szűrést szervez a
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ a Feketehegy-szárazréti Kultúr
udvarban november 20-án, szombaton 14
és 18 óra között.
Az esemény vendégei részt vehetnek hallásvizsgálaton, szájüregi
daganat-szűrésen, de lehetőség
lesz vérnyomás-, vércukorszint- és
csontsűrűségmérésre, magasságés testsúlymérésre is. A szakemberek segítenek kiszámolni az

úgynevezett BMI-indexet, mely az
ideális testsúlyt mutatja meg. A
hölgyeknek megtanítják az emlő
önvizsgálatának helyes módját.
Lesz számítógépes talpvizsgálat,
amely után ortopéd cipész segít
a kiértékelésben, és tanácsot is
ad az érintetteknek. A jelentkezők dietetikai, valamint allergia-
tanácsadáson is részt vehetnek,
és megkóstolhatnak különféle
étrendkiegészítőket.
Óránként maximum negyven főt
tudnak fogadni a helyszínen, a
Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar-

ban. A program ingyenes, a rendezvényen csak védettségi igazolván�nyal rendelkezők vehetnek részt, és
a maszk használata is kötelező!

Az ingyenes vizsgálatokon való
részvétel feltétele az előzetes re
gisztráció, amit két módon, tele
fonon a 70 642 2870-es számon,
elektronikus levélben a harcos.
edina@fehervariprogram.hu cí
men tehetnek meg az érdeklődők.

November 15. hétfő, 19 óra, Nagyszínpad: Pillangók – a Székesfehérvári Balettszínház előadása
November 16. kedd, 19 óra, Nagyszínpad: Az egérfogó – Iglódi-bérlet
November 16. kedd, 19 óra, Kozák
András Stúdió: Tortúra – a Székes
fehérvári Balettszínház előadása
November 17. szerda, 17 óra, Nagyszínpad: Az egérfogó – Kabos-bérlet
November 17. szerda, 19 óra, Pelikánfészek: A cégvezető – Stúdió-bérlet
November 18. csütörtök, 19 óra,
Pelikánfészek: Odaadó hívetek, Surik
– bérletszünet
November 19. péntek, 19 óra, Nagyszínpad: Fame – Videoton-bérlet
November 20. szombat, 19 óra, Nagyszínpad: Fame – Ajtay-bérlet
November 21. vasárnap, 19 óra,
Nagyszínpad: Fame – bérletszünet

A Vörösmarty Rádió műsora november 13-tól 19-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 11. 13. SZOMBAT
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: Filotás
Tamás búvár
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 ügyvéd
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: 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

2021. 11. 14. VASÁRNAP
08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek,
programajánló

09.10

10.10

11.10
11.35
12.10
13.05

14.10
18.00
19.00
20.00

Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Varga Zalán
Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
Szabadidőben Vendég:
Kulcsárné Németh Mariann
Csak stílusosan! Vendég:
Pánczél Anikó
A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

		
2021. 11. 15. HÉTFŐ
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 Hírek 15 órakor
15.10 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 Kastélyok és arisztokraták
Fejér megyében Vendég:
Dr. Séllei
Erzsébet Szerkesztő:
Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Czenczi Anikó ügyvéd
Szerkesztő: Kiss György

2021. 11. 16. KEDD

2021. 11. 17. SZERDA

2021. 11. 18. CSÜTÖRTÖK

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 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 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 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
18.00 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 Tiszta szex! (12)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
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 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:Gemeiner Lajos

		
2021. 11. 19. PÉNTEK
06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
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 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
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.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Muszáj lesz átadnod magad a pihenésnek, ha nem akarsz
lebetegedni! Ha kialvatlan és stresszes vagy, könnyebben
legyengül az immunrendszered.

Míg mások csak panaszkodnak, te élvezed az ősz minden
pillanatát. Vedd észre és értékeld, hogy végre minden
gördülékenyen megy!

Rendkívül sikeres napok állnak mögötted, és a sikerszéria
folytatódik. Ugyanakkor légy körültekintő az üzleti életben,
nem mindig jó, ha csak a szemednek hiszel!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A kedvesed mindent elkövet, hogy szépnek lásd. Vedd észre,
és dicsérd meg! Hidd el, bármilyen apró elismerésnek örül
majd! Sosem szabad elfáradnod a rajongásban, ezt tartsd
szem előtt!

Nem az időjárástól és nem a vírusoktól függ az egészséged, hanem a lelkiállapotodtól. A magánéleted teljesen
elvonhatja a figyelmedet a munkától. Ne engedd ki az
irányítást a kezed közül!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nehézségeid támadhatnak a koncentrálással, és még ha a
környezeti feltételek megfelelőek is, nem tudod magadat az
éppen esedékes feladatnak szentelni, merengeni és álmodozni kezdesz. Légy koncentráltabb!
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Ha süt, gyűjtse össze!
Indul a használt sütőolaj begyűjtése a Depóniánál

Mi lehet a megoldás?

Ring Júlia
Rántott csirkecomb, sajt és zöldségek. Sokak kedvenc ételei. Igen ám, de mi a helyzet
a sütéshez használt olajjal?

A Depónia Nonprofit Kft. 2021.
november 15-től Székesfehérváron elindítja programját a
lakossági használt sütőolaj
begyűjtésére. A megtelt palackokat a legközelebbi gyűjtőponton
adhatják le a lakosok. A legközelebbi gyűjtőpont helyét a www.
deponia.hu/szelektiv_szigetek
oldalon, a gyűjtőpontkereső segítségével találhatják meg!

A tények

Az újrahasznosítás menete

Fotók: Kiss László

Magyarországon évente több mint
ötvenezer tonna olajat használunk fel sütési célra. Az így
keletkező használt zsiradék sorsa
azonban javarészt csak az üzemi
konyháknál és éttermeknél megoldott, az otthoni felhasználásnak
csupán hat-hét százaléka kerül
újrahasznosításra.
Többszöri sütést követően az
étolaj elfárad, így alkalmatlanná válik a további használatra.
Sajnos a lakosság által használt
olaj jelentős mennyisége jelenleg
a lefolyóba, a WC-be vagy a háztartási hulladékba kerül.
Ez több szempontból is igen
káros, hiszen a csatornarendszer
falára lerakódva dugulást okozhat, illetve jelentősen növeli a
szennyvíztisztítók terhelését. A
háztartási hulladékkal – mint tűzveszélyes folyadék – elvileg nem
keveredhetne, de ha mégis, akkor
nehezen lebomló anyagként
jelenik meg a hulladéklerakóban.
Amennyiben a sütőolaj gondatlanságból vagy szándékosan az
élővizekbe jut, az még veszélyesebb: egyetlen csepp használt
étolaj akár ezer liter élővizet is
elszennyezhet! A talajba kerülve
pedig korlátozza annak légát
eresztő-képességét.

A gyűjtőedényérett, használt sütőolaj ismérvei: kellemetlen szagú, keserű ízt ad az ételnek,
füstöl és sötétedik. Az ilyen olajjal, zsiradékkal már semmiképp ne süssünk, mert az egészségre
ártalmas lehet!

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ
GYŰJTŐ
A használt sütőolajat kérjük:

✓VÁRJA MEG, míg KIHŰL
✓TÖLTSE BELE egy jól zárható,
használt PET palackba

✓A palackot JÓL ZÁRJA LE
✓Óvatosan TEGYE A GYŰJTŐEDÉNYBE

A begyűjtött sütőolaj hasznosítóhoz kerül, ahol egy zárt rendszerben száz százalékban feldolgozzák azt. A folyadék körülbelül
kilencven százaléka tisztított
növényi olaj, mely elsősorban
a biodízel-iparágban hasznosul
újra, azaz a gázolajgyártás alkotójaként használják fel. A maradék
tíz százalék a szűrőkön fennakadt
anyag, ez biogázüzemekbe kerül.
A biogáz elektromos és hőenergia
formájában hasznosul, ezzel is
segítve környezetünk védelmét és
a körforgásos gazdálkodást.

Egyes tesztek szerint rántott ételeket háromszor, krumplit akár nyolcszor is süthetünk
ugyanabban az átszűrt olajban

A visszagyűjtéshez fontos, hogy:

Ide dobja:
✓használt sütőolaj
✓romlott étolaj
✓lejárt étolaj

NE ide dobja:
X majonéz, szószok,
dresszingek
X motorolaj, gépzsír
X ásványi olaj, kenőolaj
X egyéb folyadék, kemikália

TILOS az étolajat beleönteni a gyűjtőbe!
Az üvegben elhelyezett étolajat TILOS
belehelyezni a gyűjtőbe!
•

TILOS az étolajas flakont a gyűjtő mellé
helyezni!

Ha megtelt az edény, kérjük jelezze a kontener@deponia.hu e-mail címen
vagy a +36 22/511-314-es telefonszámon!
Depónia Nonprofit Kft.
deponianonprofitkft

www.deponia.hu

A használt étolaj érték!

Ha megtelt az edény, kérjük jelezze a kontener@deponia.hu e-mail címen
vagy a +36 22/511-314-es telefonszámon!
www.deponia.hu
Depónia Nonprofit Kft.
deponianonprofitkft
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Igazolj okosan!
Somos Zoltán

A Mol Fehérvár sportigazgatója személyesen is különleges
helyzetben volt tehát, de ami
még fontosabb, ősszel a csapatnak is meg kellett küzdenie több
nehézséggel. A példátlanul sok
sérüléshez jött a koronavírus-járvány is: „Most kezd kiegyenesedni,
megfelelő formába kerülni a csapat,
ahogy jönnek vissza a sérültek. Az
eredmények is kezdenek alakulni,
úgyhogy mondhatjuk, elindultunk a
surranópályán felfelé!” – mondta
Sallói, aki szerint Szabics Imre
vezetőedző mellett szól, hogy
rengeteget dolgozik stábjával, és
akkor sem pánikolt vagy panaszkodott, amikor tényleg sok
nehézség sújtotta a keretet. Ezért
jár a bizalom neki, és persze a
keret megerősítése is, aminek
sok szempontja van. – „Egy játékos lehet technikailag, taktikailag
képzett, de legalább ilyen fontos,
hogy mentálisan erős legyen! A leg-

Fotó: Kiss László

Sallói István nyáron tért vissza Fehérvárra,
a Zalaegerszeg sportigazgatói székét cserélte a Vidiére. Mint mondja, át kellett állnia
az egészen más elvárások miatt.

Sallói István a Fehérvár Televízió stúdiójában beszélt a Vidi helyzetéről és terveiről

jobbak nem attól különlegesek, hogy
a fülükön táncoltatják a labdát, hanem hogy a legélesebb helyzetekben
is hozzák a győzelemhez szükséges
pluszt. Nekünk ilyen játékosból volt
kevés az utóbbi időben. Olyan mec�cseken vesztettünk pontokat, amiket
egy mentálisan erős, igazi bajnok-

csapat behúzott volna.” Adott
tehát a helyzet, lelkileg is stabil
nyerőembereket kell igazolni,
de ez sem úgy megy, amilyen
egyszerű leírni: „Meg kell találnunk a szakmailag legmegfelelőbb
játékost, és anyagilag is egyezséget
kell kötni. És akkor utána jön, hogy

Végre elindult a szekér!
Az Alba Fehérvár KC – bár nem kezdte jól a
szezont – úgy tűnik, mostanra magára talált.

műtötték, így ha mankóval is, de
hamarosan újra munkába állhat.
A sérülés miatt azonban nem lehetett ott kedden Siófokon, a Magyar
Kupa harmadik fordulójában. Az
Alba Fehérvár KC ugyan egygólos
(29-28) vereséget szenvedett, de a
papíron jóval nagyobb játékerőt
képviselő – bár ennek ellenére
roppant gyengén szereplő, a héten
edzőt is váltó – Siófok otthonában
dicséretes, hogy az utolsó pillanatig
volt esélye a gárdának a tovább
jutásra.
A kupabúcsú után nincs sok idő,
a következő fellépésre már szombaton sor kerül: az Albára megyei
rangadó vár Dunaújvárosban.

Fotó: Kiss László

Legutóbbi három bajnoki mérkőzésén veretlen maradt az Alba
Fehérvár KC. Triscsuk Krisztináék
előbb legyőzték hazai pályán a Kisvárdát (24-18), majd értékes pontot
szereztek az MTK vendégeként (2727), legutóbb pedig a Szombathely
együttesét verték nagy csatában
(29-28). Ez utóbbi vezéráldozattal
is járt: Boris Dvoršek vezetőedző a
találkozó győztes találatának ünneplése közben elszakította achillesét. Az Alba mesterét már meg is

Egy pont az élet

Egyre jobb formában a fehérvári kézisek!

Somos Zoltán
Az utolsó másodpercben is veszíthetett volna,
de végül nyert a Körmend ellen az Alba Fehérvár. Nagyon kellett a siker, mert van honnan
felzárkózni!

Egy pont néha „életről, halálról”
is dönthet. Ha a körmendi Szavics közeli kísérlete az utolsó
másodpercben nem kifelé perdül
a gyűrűből, akkor eggyel kikapott
volna, így meg 77-76-ra nyert az
Alba. Nem érdemtelenül, de szerencsével (is). Ismét elherdált egy
nagyobb (ezen a meccsen nyolcpontos) előnyt az utolsó negyedben
a csapat, ahogy korábban a Pécs

és a Kecskemét ellen, de most
megúszta. Talán, mert tényleg több
melót tett bele ezúttal a védekezésbe, a fontos pillanatokban tudott
koncentrálni – azaz maga mellé állította a szerencsét. Hogy mi múlik
egy ponton, felesleges is ecsetelni,
elég annyi hozzá, hogy négy másik
csapathoz hasonlóan négy győzelme van az Albának, és akinek
ennél kevesebb, az bizony alsóházi
együttes. Vagyis a fehérváriaknak
is kell kapaszkodniuk, ebben lelkileg jelenthet sokat a siker.
Hamarosan háromhetes szünet
jön, előtte pénteken még az azonos
mérleggel álló Kaposvárnál vizitál
az Alba.

Fotó: Simon Erika

Kaiser Tamás

akar-e Magyarországon focizni. Na,
ez a legnehezebb része a dolognak!
Egy külföldit nehéz meggyőzni,
hogy a mi bajnokságunkat válassza.
Ehhez ott kellene lenni tartósan a
nemzetközi porondon, és minden
évben több játékost eladni nagyobb
ligákba. Ez utóbbi az a része a magyar futballnak, amiben nem tudjuk
egyelőre megelőzni a régió kisebb
országait, hiába jobbak nálunk a
feltételek.” – világít rá Sallói,
miért nehéz és összetett dolog a
felzárkózás a nemzetközi színtéren. A sportigazgató elmondta,
hogy lesznek igazolások a télen,
mert látják, hogy kreativitásban,
gólérzékenységben és a védelemben is javulnia kell a Fehérvárnak. Persze ezzel együtt elvárás,
hogy versenyben legyen a bajnoki
címért a csapat! A sportigazgató
szerint a Ferencváros az utóbbi
öt évben a játékoskeret erejét
tekintve előnyre tett szert, de
mögötte a Vidi következik. A Fehérvár Televízió Kezdőkör című
műsorában Sallói kifejtette: a
védekező futballal szemben kell
legtöbbször megtalálni a megoldást, mert kevesen vállalják fel a
nyílt focit a fehérváriak ellen.

Kicentizték Pongó Marcellék a győzelmet, igazi rangadóhangulatban nyert egy ponttal az Alba
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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

