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Díszmadaraktól volt hangos a VOKE
Vakler Lajos

A Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete idén huszonhetedik alkalommal rendezte meg
hagyományos kiállítását a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A nagy múltú egyesület
számára a múlt hétvégén tartott kiállítás kiváló lehetőséget biztosított, hogy bemutassák ked
venceiket, és megerősítsék azt a fajta elkötelezett tenyésztői attitűdöt, melynek mentén egyre
szélesebb körben ismertethetik meg munkájukkal az embereket.

Fotók: Simon Erika

A tárlaton bemutatkoztak azok a tenyésztők, akik főként egzotikus madarak tartásával, illetve a
hobbiállatként tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkoznak

A kétnapos találkozón minden generáció képviseltette magát

Teljes az összhang

Választókerületi
programok
Városközpont-észak

Vízivárosban a legjobb palacsintázni!
Idén is palacsintával várták a vízivárosi LISZI-iroda előtt a gyerekeket és a szülőket. A Horváth
Miklósné önkormányzati képviselő által kezdeményezett, Palacsintapéntek elnevezésű rendez
vény 2019 óta nyújt közösségi élményt és finom falatokat az iskolakezdés előtt álló családoknak.

Kovács Zsoltné
Két helyszínen és időpontban tart fogadóórát Kovács Zsoltné. A
2. számú választókörzet önkormányzati képviselője szeptember
7-én, szerdán 17 és 18 óra között a Vörösmarty Mihály Általános
Iskolában, szeptember 8-án, csütörtökön ugyancsak 17 órától 18
óráig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában várja a lakossági
javaslatokat, észrevételeket, kérdéseket.
Kovács Zsoltné minden hónap második hetében, a fenti helyszíneken szervezi meg fogadóóráit, melyekre várja a választókörzetében élőket.

HORVÁTH SÍRKŐ

A perzselő napsütés ellenére már tíz órakor kígyózó sorokban álltak az óvodások és kisiskolások az ország egyik kedvenc desszertjére, a palacsintára várva

AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK

KOMPLETTEN

550.000 Ft helyett 530.000 Ft- ért,
amennyiben síremlékét

Időpont egyeztetésért hívja az alábbi telefonszámokat:
Horváth Sírkő
22/200-363, 20/9756-229, 20/325-3391

Fotók: Simon Erika

szeptember 8. és 15.-e között rendeli meg!
ELŐLEG NÉLÜL, 10 ÉV GARANCIÁVAL!

Kakaós, fahéjas, csokis, epres és sárgabarackos palacsinták várták pénteken délelőtt a
vízivárosiakat

Közéleti hetilap

Szakirányú továbbképzések az
Óbudai Egyetemen
Gáspár Péter
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara
számos olyan szakirányú továbbképzést kínál,
melyekkel keresett és piacképes tudást lehet
szerezni munka mellett is. Többek között a
geoinformatika, az ipari robotizálás, a pre
cíziós gazdálkodás, a számítógépes hálózatok,
valamint a szervezetfejlesztés területén
képeznek szakmérnököket, szakembereket.

Budapesttől a Balatonig két keréken

Rába Henrietta

arra, hogy továbbképezzék, átképezzék
magukat.” – hangsúlyozta Mészáros
Attila alpolgármester köszöntőjében. A szakirányú továbbképzési
kínálat ismertetése előtt köszönetet
mondott a szakfelelősöknek, hogy
ezek a szakok el tudnak indulni Székesfehérváron, mert ez a város ipara
szempontjából kulcsfontosságú.
Györök György, a kar dékánja
kiemelte, hogy a magyar felsőoktatás
palettáját nézve az Alba Regia Műszaki Kar egyedülálló, mivel rendkívül
széles oktatási spektrumot fed le.
Hozzátette, hogy a műszaki tudományok szinte mindegyikét nagy intenzitással művelik, oktatják, és olyan
képzéseket nyújtanak, amelyekre az
iparnak szüksége van.

Átadták a Budapest–Balaton kerékpárút újabb sza
kaszát. Az útvonal megépülésével a kerékpározás
szerelmesei és azok is, akik csak időnként használ
ják a biciklijüket, biztonságosan és komfortosan
közelíthetik meg a Balatont a fővárosból.

Már egy ideje birtokba vették a biciklisek azt az utat, mely a Budapest
és a Balaton közötti kerékpáros
útvonal több mint száz kilométeres
hosszának közel harmadát jelenti.
Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár az átadón
hangsúlyozta, hogy a kerékpárosoknak nagy ajándék a kerékpárút, hiszen a Budapestről indulóknak most
már nem kell vonatra szállni, hogy
körbe lehessen biciklizni a Balatont.
Emellett az új bicikliút az érintett

települések számára turisztikai fellendülést is hozhat: „A Budapest–Balaton kerékpárút óriási lehetőséget jelent
azoknak a településeknek, amelyek az
útvonal mentén fekszenek. Nagy valószínűséggel ezeken a településeken meg
fog nőni a kerékpáros turizmus.”
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője elmondta, hogy a kerékpárút néhány Fehérváron belüli szakasza még nem
valósult meg, de tervezik azok kivitelezését is: „Fantasztikus tájakon
vezet keresztül a Kisfaludig, illetve a
Balatoni úttól elkészült kerékpárút, de
egyes székesfehérvári szakaszok még
hiányoznak. Dolgozunk azon, hogy
az összeköttetés meglegyen, addig is
igyekszünk előnyt kovácsolni abból,
hogy becsalogatjuk a bicikliseket
Székesfehérvárra.”

Az egyetem kurzusairól a szekesfehervar.hu oldalon vagy az egyetem honlapján lehet részletesen tájékozódni

Kép: Tar Károly

Fotó: Bácskai Gergely

Ötféle szakirányú továbbképzésre
van lehetősége munka mellett a
diplomásoknak az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán:
„Ezek a képzések egyrészt az itt végzett
hallgatóknak adnak továbbtanulási
lehetőséget, másrészt a város szakembereinek is komoly lehetőséget adnak

A kerékpárút most átadott szakasza hazai forrásból, bruttó ötmilliárd forintból valósult meg

Köszönet a köz szolgálatáért

Több százan vettek részt a
programban

Elismerő oklevelet adományozott három közszolgáltatásban dolgozó szakembernek az
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért. Az oklevelet a székesfehérvári civilszervezetek és a helyi közösség munkájának önzetlen segítéséért, fejlődésük támogatása
elismeréseként kapta Mészáros Ferenc, a Humán Szolgáltató Intézet munkatársa, Pósa
József mentőtiszt, valamint Vakler Lajos újságíró, szerkesztőségünk munkatársa.

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

Az Alapítvány a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelemért 2016 novem
berében jelentette be, hogy 2017-től
elismerő oklevelet adományoz olyan
magánszemélyeknek, akik legalább öt
éve dolgoznak állami, önkormányzati
intézménynél, szervezetnél vagy
többségi önkormányzati tulajdonú
vállalkozásnál, és sokat tesznek a
civilszervezetekért és a helyi közössé
gért. A közszolgáltatásban dolgo
zókkal napi kapcsolatban vannak a
fehérvári civilszervezetek is, egymás
munkáját segítve, kiegészítve. A köz
szolgáltatásban dolgozók személyes
elköteleződése, támogató hozzáállása
nélkül a civilszektor programjai, szol
gáltatásai, rendezvényei nehezebben
tudnának megvalósulni.

Lezárult a néhány évvel ezelőtt indult Segítő
Fehérvár Program. A projekt során a hátrányos
helyzetben élők életlehetőségei javultak, el
érhetővé váltak a foglalkoztatást, a társadalmi
integrációt, az oktatást, az iskolai felzárkózta
tást segítő programok.

A Segítő Fehérvár Program egy
komplex lakosságvédelmi és prevenciós program, célja a beilleszkedés,

a hátrányos helyzetűek elfogadtatásának elősegítése. A projekt
infrastrukturális fejlesztéssel indult.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere ennek kapcsán
elmondta: „A program szociális
városrehabilitációval kezdődött, ahol
jelentős infrastruktúrabővítést tudtunk
megvalósítani. Ebben a humán terület,
a közlekedési infrastruktúra, az épített
környezet megépítése, megújítása is
lehetőségként adott volt.”

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Rába Henrietta

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
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Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője szerint a Segítő Fehérvár Program az infrastrukturális fejlesztéseken kívül azért volt különleges, mert több éven át
tartott, és mind a szociális, mind az egészségügyi vonalon több szolgáltatáselemet tartalmazott
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Városi tanévnyitó a Kossuth Lajos Általános Iskolában

A Kossuth duplán jubilál, hiszen
ötven évvel ezelőtt kezdte meg
működését az intézmény zenei
tagozata is. A legkisebbek, azaz
az első iskolai évükre készülő
diákok bevonulását követően az
énekkar és a második osztályosok
előadása következett. Felcsendült
Karai József és Nádas Katalin Hív
a messzeség című műve, majd
Cser-Palkovics András köszöntötte
a jelenlévőket.
A polgármester hangsúlyozta,
hogy ugyan a tanévnyitó a nyári
szünet végét jelenti, reméli, hogy
a diákok izgatottan várják, hogy
újra találkozhassanak társaikkal
és tanáraikkal. Ahogy fogalmazott,
hamarosan itt lesz a következő téli
és nyári szünet is, addig pedig sok
mosoly, piros pontok és jókedv jut
a nehézségek mellé: „Mi pedig arra
vigyázzunk, hogy a gyermekeknek

Fotók: Simon Erika

Az idei tanévben fennállásának hetvenedik
évfordulóját ünneplő Székesfehérvári Kossuth
Lajos Általános Iskola udvarán tartották meg
a városi tanévnyitó ünnepséget. Jelképesen
becsengettek minden fehérvári diáknak, akik
holnap reggel nekivágnak az előttük álló
száznyolcvanegy tanítási napnak.

Az idei tanévben először szólalt meg a csengő a Kossuth iskolában szerdán, a nyári szünet utolsó napján. A fennállásának hetvenedik évfordulóját ünneplő iskolában rendezték meg ugyanis az idei városi tanévnyitót.

minden nehézség ellenére a lehető
legnyugodtabb körülményeket biztosítsuk ahhoz, hogy fejlődhessenek és

tanulhassanak, majd megtalálhassák
azt a hivatást, ami boldog felnőttkorukhoz kell! Azzal az összefogással,

ami Székesfehérvárra jellemző, ezt
meg tudjuk tenni!”
A polgármester beszéde után az

Országos szakképzési tanévnyitó
Fehérváron

Csak a tanult, képzett ember
képes eltartani önmagát, családját – hangsúlyozta Csák János
kultúráért és innovációért felelős
miniszter az Országos Szakképzési Tanévnyitón. A miniszter
szerint új dolgokat kell tanulni,
hogy helyt tudjunk állni a nemzetközi versenyben, ezért működik
ötszáznyolc helyen szakképzés az
országban, ahol több mint kétszázötvenezer hallgató tanul. Az állam
két szakma és egy szakképesítés
megszerzését támogatja. Nemcsak
a fiatalok kapnak lehetőséget a
tanulásra, hanem az idősebbek
is. A szakképzési centrumokban
összesen száznyolcvanegy szakma
közül lehet választani.
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében elmondta, hogy
Székesfehérvár ipara meghatározó az országban az összefogás

Fotó: Simon Erika

A szakképzés egyre fontosabb szerepet tölt
be a fiatalok versenyképes, a gazdaság által
elvárt tudásának megszerzésében. A helyi
munkaerőpiaci változásokra reagáló, rugal
mas képzéseket indítanak a szakképzési
centrumok. Idén Székesfehérváron nyitották
meg a szakképzési tanévet.

A szakképzettség fontosságát jelzi, hogy a KSH foglalkoztatási adatai alapján mindössze kilenc százalék azon foglalkozások száma, amelyek ellátásához egyáltalán nem szükséges szakképzettség. A foglalkoztatottak ötvenegy százaléka pedig legalább középfokú szakképzettséggel rendelkezik.

erejének köszönhetően: „Akár a
Széchenyi épületeibe mennénk be, akár
az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karára, azt látnánk, hogy mind
az oktatás-nevelés szakmai tartalma,
mind az ahhoz szükséges technika,
műszerezettség, eszközök vagy éppen
robotok terén az összefogás tette
lehetővé, hogy a legkorszerűbb tudást

kaphassák meg azok a fiatalok, akik
megkezdik tanulmányaikat.”
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője szerint
az új kezdet új ismereteket jelent.
A város jelentős gazdasági központtá fejlődött csúcstechnológiai
központokkal, ahol a fiatalok
tanulhatnak: „Ahhoz azonban, hogy

az új technológiák megjelenésével
az önök munkája ne értékelődjön le,
olyan dolgokat kell tanulni, amelyben a gépek nem versenyezhetnek
velünk. Székesfehérvár támogatja
önöket abban, hogy ezeket a készségeket, képességeket megszerezzék,
és a legjobb körülmények között
tanulhassanak.”

Közéleti hetilap
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tartozunk elődeinknek az értékteremtésért és a példamutatásért!” – kezdte
köszöntőjét az igazgató, aki háláját
fejezte ki a tankerületnek és az
önkormányzatnak, hogy évről évre
fejlődhet az iskola. Külön köszöne-

tet mondott azoknak a szülőknek,
akik elsős gyermeküket a Kossuthba íratták. „Jó érzés, hogy végre újra
élettel telik meg az iskola.” – zárta
tanévnyitó köszöntőjét Strasszerné
Farkas Márta.

Van, aki feszültebben, más önfeledten kezdi a tanévet

ötödik osztályosok köszöntötték az
elsősöket. Átadtak nekik egy varázsceruzát, hogy szebben menjen
az írás, majd a tanulást ösztönző
mondókával üdvözölték a legfiatalabb diákokat. Az ötödikesek és
az elsősök közös ujjtornája után

Strasszerné Farkas Márta, az iskola
igazgatója lépett a színpadra.
„Annyi szépség, érték és siker született az iskolai falai között! Megannyi
különleges életút indult innen szerte
a nagyvilágba, hogy a büszkeségünk
határtalan. Hálával és köszönettel

„A közszolgáltatásokért és a
munkahelyekért küzdünk!”
Hetek óta számol és döntéseket készít elő
az önkormányzat, hogy a téli hónapokban
fűteni tudják az óvodákat, a kórházat és a
nyugdíjasotthonokat.

Megújulnak a vizesblokkok
Három intézményben is zajlik a munka

is elkérik, ami egyre több területen kigazdálkodhatatlan.
Ennek megfelelően a polgármester
úgy véli: „A legfontosabb kérdések
egyike, hogy mivel, mennyiért és miből
fűtjük majd az óvodát, a kórházat vagy
éppen a nyugdíjasotthont”. Kiemelte:
a probléma okozói nem a települések, a helyi közösségek csak
elszenvedik a következményeket.
Cser-Palkovics András ezután
kitért arra, hogy a helyzet Székesfehérvárt sem kerüli el, ezért
hetek óta számolnak, döntéseket
készítenek elő, melyek célja,
hogy legalább az alapvető, törvényileg kötelező helyi közszolgáltatásokat és a munkahelyeket
biztosítani tudják.
A polgármester további részleteket ígért még erre a hétre.

Három általános iskola vizesblokkjainak felújí
tása van folyamatban Székesfehérváron. A Széna
téri, a Tóvárosi és a Vasvári Pál Általános Iskolá
ban október végére fejeződnek be a munkálatok,
melyek összértéke háromszázmillió forint.

A kivitelezők az intézményekkel
egyeztetve a munkákat ütemezetten végzik, azaz mindig lesz használható vizesblokk az iskolákban.
Az első ütemben, a nyár közepére
négy intézményben végeztek a
vizesblokkok felújításával a szakemberek: a Kossuth, a Hétvezér, a
Munkácsy és a Táncsics iskolákban újultak meg a vizesblokkok.
Ezenfelül az önkormányzat jelentős épületenergetikai korszerűsítési programot indított uniós pályázati forrásból, mely mintegy 1,6
milliárd forint értékben tizennyolc
önkormányzati tulajdonban lévő

oktatási intézmény energetikai felújítását foglalja magába. Közülük
három ingatlan esetében komplex,
tizenöt ingatlan esetében pedig
részleges energetikai felújítás valósul meg. Komplex fejlesztést, azaz
homlokzati hőszigetelést, korszerű
nyílászárókat és napelemrendszert
kap a Munkácsy, a Táncsics, illetve
a Sziget Utcai Általános Iskola. A
Munkácsyt érintő közbeszerzés
még folyamatban van, a másik
két intézmény esetében a döntés
már megszületett, a munkálatok
elkezdődtek, és jövő tavaszra be
is fejeződnek.
További tizenegy iskola és négy
óvoda kap részleges fejlesztést,
ami napelemrendszer kiépítését
jelenti. Ez valamennyi intézmény
esetében 2022 decemberi befejezési határidőt jelent.

Az önkormányzati fenntartású intézmények is részletesebb tájékoztatásra számíthatnak
a várható krízis kezelésének mikéntjéről

Fotó: Simon Erika

Fotó: Facebook/Cser-Palkovics András

„Az egész Európát fenyegető energiaválság lecsapni készül a helyi
közösségekre is!” – fogalmazott
hétfő délután közösségi oldalán
Cser-Palkovics András. A polgármester hozzátette: biztos abban,
hogy pártállástól függetlenül a városvezetők hetek óta a települések
legalapvetőbb szolgáltatásainak
őszi, téli biztosításán dolgoznak.
Az önkormányzatok szorult
helyzetére példaként hozta fel,
hogy időnként már árajánlatot
sem kapnak az energiaszektor
szereplőitől. Ha azonban mégis,
akkor akár a tavalyi ár tízszeresét

A Szent Imre Általános Iskolában ünnepi szentmisével indult az új tanév

A program harmadik ütemében további öt intézményben indulnak majd korszerűsítési
munkák, ezek esetében a közbeszerzési eljárás még folyamatban van
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 493/2022. (VIII. 18.) számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, kizárólagos tulajdonában álló, Székesfehérvár Zichy liget 6. alatt található lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítésére:
Cím
(Székesfehérvár)

Jelleg
(Inytv.szerint)

Hrsz.

Terület
m2

Megjegyzés

Forgalmi érték
Minimális eladási
ár

Zichy liget 6.
fsz. 3.

lakás (osztatlan
közös tulajdoni
hányad)

30/B/3

27

77 m2 alapterületű, osztatlan közös tulajdonban álló albetét
27/77 eszmei hányadrésze, a műszakilag megosztott
27m2 alapterületű lakás kizárólagos használati jogával.
Az 50/77-rész tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg
az eladó 27/77 tulajdoni hányad
vonatkozásában

Cím
(Székesfehérvár)

Jelleg
(Inytv.szerint)

Hrsz.

Terület
m2

Megjegyzés

Zichy liget 6.
fsz. 2.,4.,5.,
I. em. 1-7.

8 lakás,
2 nem lakás
céljára szolgáló
helyiség

30/B/2, 30/B/4,
30/B/5, 30/B/6,
30/B/7, 30/B/8,
30/B/9, 30/B/10,
30/B/11, 30/B/12
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8 db - az ingatlan-nyilvántartásban „lakás” megjelöléssel
nyilvántartott ingatlan + 2 db nem lakás céljára
szolgáló „tároló” helyiség együttes értékesítése.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítése esetén
az Önkormányzat ÁFA-alanyiságot választott, a két tároló
értékesítése esetén a vételár ÁFÁ-val növelt érték.

9.500.000,-

Forgalmi érték
Minimális eladási
ár

Bruttó
134.400.000,-

További részletek: https://www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok
Székesfehérvár, 2022. augusztus 29.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Fontos a fűtésrendszerek feltöltése!
Bár a fűtési idény október közepén
indul, a szolgáltatás beindítását akár már
szeptember tizenötödikétől igényelhetik a
társasházak a közös képviselőkön, lakásszövetkezeteken vagy a fűtési megbízottakon
keresztül, akik az erre kialakított internetes
ügyfélszolgálati felületen tudják elküldeni
fűtésindítási kérésüket a SZÉPHŐ Zrt.-nek.
Fontos azonban, hogy az épületek rendszere
is alkalmas legyen a fűtés elindítására!

Szeptember közepétől bárki
kezdeményezheti a szolgáltatás

indítását a távfűtéses társasházakban. Ehhez azonban a
lakóépület belső rendszerének
is indulásra készen kell állnia,
ezért a szerelési munkákat minél
hamarabb be kell fejezni, ami
után igényelni kell a ház fűtési
rendszerének feltöltését.
„Szeptember tizenötödikétől a távhőszolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége van. Ennek akkor tudunk
eleget tenni, ha a mi rendszerünkön
túl az épületek belső rendszerei
is rendelkezésre állnak. A hétfői
adatok szerint még több mint kilenc-

Fotó: Bácskai Gergely

Kovács szilvia

Fotó: Kiss László

Azokban a társasházakban, ahol készen áll a rendszer, szeptember tizenötödikétől már
kérhető a fűtés

Szeptember közepétől bárki kezdeményezheti a szolgáltatás indítását a távfűtéses
társasházakban

ven épület nem áll készen, így ha
szükséges lenne, ezeken a helyeken
nem tudnánk elindítani a fűtést. Két
hét van még a rendelkezésre állási
időpontig, ez elegendő ahhoz, hogy
visszatöltsük a rendszereket.
Ezt a közös képviselők, lakásszövetkezetek és fűtési megbízottak tudják
igényelni a szolgáltatótól.” – mondta el lapunknak a SZÉPHŐ Zrt.
vezérigazgatója. Szauter Ákos
hozzátette: fontos, hogy minél
előbb beérkezzenek a visszatöltési igények, mert a SZÉPHŐ Zrt.
kapacitása is korlátos. Hidegebb
idő esetén, a hirtelen megnö-

vekedett fűtésrendszertöltési
kéréseket a megszokottnál több
idő alatt tudják teljesíteni a
szakemberek, ami járhat némi
kényelmetlenséggel, ha hirtelen
szükség lenne a fűtésre. Azokban a társasházakban, ahol készen áll a rendszer, szeptember
tizenötödikétől már kérhető a
fűtés. A megbízottak internetes
felületen keresztül igényelhetik a szolgáltatás indítását. A
bejelentést követően rövid időn
belül melegek lesznek a radiátorok. A hivatalos fűtési idény
október tizenötödikén kezdődik.

Közéleti hetilap

EGÉSZSÉG

A csontritkulás az életkor előrehaladtával
egyre többeket érint. Jó hír azonban, hogy Fe
hérváron évek óta van lehetőség a megelőzést,
illetve a szinten tartást célzó gyógytornára.

Fotó: Turánné Deák Éva

Újraindultak a gyógytorna-foglalkozások a Fejér Megyei Osteoporosis Klubban a Széchenyi u. 5-7.
szám alatt. Munkanapokon dé-

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

lelőtt és délután két-két órában
zajlanak a programok a klub jól
felszerelt tornatermében – tudtuk meg Turánné Deák Évától. A
klub vezetője elmondta: „Várunk
minden érdeklődőt, aki igényes,
nagy tapasztalattal bíró gyógytornászok által vezetett foglalkozásokon
szeretne részt venni!”

Az oszteoporózis a csontok anyagá
nak kóros mértékű megkevesbedése
úgy, hogy a maradék csontállomány
szerkezete és eloszlása a testben
szabályos marad. Az oszteoporotikus
csontok meggyengülnek, ami miatt
korábban még könnyen elviselt
terhelések hatására is eltörhetnek.
Első jele egy kisebb baleset miatti
csonttörés lehet, leggyakrabban a
gerinc, a combnyak, a medence és a
csukló csontjai törnek el. Előrehala
dott formájában már egy lehajolás,
kisebb tárgy felemelése, köhögés
is csonttöréshez vezethet. Súlyos
esetben a csigolyák a test súlyától
összeroppanhatnak, ami görnyedés
hez és a testmagasság csökkenésé
hez vezet. Szakértők szerint érdemes
gyógytornával hozzájárulni, hogy a
betegség ne haladjon előre!

Civil véradás lesz hétfőn

Hetedik alkalommal rendezik meg a Civil
véradást szeptember ötödike és kilence
dike között. Az országos kezdeményezés
keretében hétfőn délután kettőtől várják a
véradókat a Fehérvári Civilközpontban.

A Civil véradás célja, hogy minél
több embert vonjanak be a vér
adásba, és ezzel hozzájáruljanak a
biztonságos betegellátáshoz, az életmentéshez. Fontos, hogy a vérellátás
zavartalan maradjon, és mindenki
azonos feltételekkel férjen hozzá
a vérhez és vérkészítményekhez.

Naponta mintegy ezerhatszáz-ezernyolcszáz véradót kell toborozni
ahhoz, hogy biztonságos vérkészlet
álljon rendelkezésre a műtétekhez,
a baleseti sérültek ellátásához, a
vérkészítményekre, transzfúzióra
szoruló betegek kezeléséhez.
A jövő héten immár hetedik alkalommal szervezik meg az újabb akciót,
melynek székesfehérvári helyszíne a
Rákóczi út 25. szám alatti Fehérvári
Civilközpont lesz. Itt szeptember
ötödikén, hétfőn délután kettő és hat
óra között lehet vért adni.

Fotó: Kiss László archív

Újraindult a gyógytorna
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Legutóbb februárban volt Civil véradás, akkor Fejér megyében három helyszínen, Székes
fehérváron, Sárbogárdon és Móron összesen száznegyvenheten adtak vért. Ezúttal is szeretettel hívják és várják a donorokat. Véradó lehet minden tizennyolc és hatvanöt év közötti
egészséges személy, akinek a testsúlya eléri az ötven kilót.

SZEPTEMBER 1-TŐL VÁLTOZIK A
SZÉPHŐ ZRT. SZEMÉLYES
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
NYITVATARTÁSA
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY TÁRSASÁGUNKNÁL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
SZEPTEMBER 1-TŐL AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
HÉTFŐ: 7:30 -TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART
SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30 -TÓL 12:00-IG
A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:
Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig
A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt.
internetes ügyfélszolgálati rendszere.
A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a
személyre szabott felhasználói profil.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
• Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Szabady Balázs • Terjesztő: Alba-Hír Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273

8

FEHÉRVÁR

Vakler Lajos
Pénteken fotókiállítás megnyitójára invitálta
a művészetkedvelőket az Öreghegyi Közösségi
Ház. Az Aranybulla Művészeti Napok nyitánya
ként a Csókakőn élő Kiszely Krisztián Keleti
végeken címmel állította ki alkotásait.

Egy kiállítás képei
nyaként végezte el a fotós szakiskolát, majd az Iparművészeti
Egyetemen szerzett diplomát,
ezúttal fekete-fehér, Erdélyben
készült szocioriport-jellegű műveit hozta el, melyek az utazásai
során látott érintetlen természetet, a változó környezetet, illetve
az abban élő emberek mindennapjait mutatják be.

Fotók: Kiss László

A kiváló fotós, aki Székesfehérváron, Őri Tóth István tanítvá-

2022.09.01.

KULTÚRA

Kiszely Krisztián (képünkön jobbra) és mestere, Zátonyi Tibor

Barabás Lőrinc zenei performansszal szórakoztatta a közönséget

A művészeti napok egyik kiemelt
eseménye Szőcs Bertalan, a Székesfehérvárról elszármazott fiatal zon-

goraművész estje volt, aki szombaton Muszorgszkij Egy kiállítás képei
című művét adta elő a közönségnek.

Új évad a balettszínházban
Vakler Lajos

A balettszínház immár az ötödik
évadját kezdheti meg Székes
fehérváron. Köszöntőjében Lehrner
Zsolt alpolgármester megerősítette,
hogy a város a nehéz gazdasági
helyzetben is támogatást nyújt
a társulatnak, hiszen a kortárs
táncszínház az elmúlt időszakban
bizonyította, hogy kiemelt szerepe
van városunk kulturális palettáján.
Egerházi Attila igazgató az évad
előadásairól elmondta, hogy a
kortárs táncszínház barátai az
elmúlt év legsikeresebb darabjait is
megtekinthetik, így színre kerül az
Aladdin mesebalett, a nagy sikerű
A hattyúk tava, az irodalmi ihletésű
Percről percre című darab, illetve a
Pillangók című est is. Hozzátette:
nagy kihívás és öröm számukra,
hogy a Nemzeti Táncszínházzal
közösen mutathatják be korunk
kiemelkedő kvalitású koreográfusa,
a cseh Jiří Kylián Un ballo című
művét, emellett meghívást kaptak
Görögországba is a Diótörővel.

Fotó: Simon Erika

Az előttünk álló évad előadásairól tartott
sajtótájékoztatót múlt héten szerdán Lehrner
Zsolt alpolgármester és Egerházi Attila, a
Székesfehérvári Balettszínház igazgatója.
Az elmúlt év kiemelkedő darabjai mellett új,
nézőcsalogató előadással is készül a társulat.

Újra együtt a társulat

„Úgy tervezzük, hogy ebben a
színházi évadban egy új bemutatónk
lesz, viszont örömmel mondhatom,
hogy „telepakoltuk az éléskamrát”:
olyan gazdag a repertoárunk, hogy

mindig lesz mit előadnunk! Tehát a
már meglévő darabok továbbjátszására helyezzük a hangsúlyt.” – tudtuk
meg Egerházi Attilától.
A társulat táncművészei mellé a

szeptemberben kezdődő évadra
új tagokat szerződtettek, köztük
kivételes tehetségű magántáncosokat, szólistákat és kartáncosokat
ismerhet meg a közönség.

Közéleti hetilap

KULTÚRA

A kiállítás tovább él!
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Királyok és szentek – Az Árpádok kora címmel jelent meg tanulmánykötet
Látrányi Viktória
A Szent István Király Múzeum és a Magyarság
kutató Intézet közös kiadásában tanulmánykötet
jelent meg 2022 augusztusában Királyok és
szentek – Az Árpádok kora címmel a rendház épü
letében márciusban nyílt, azonos című tárlathoz
kapcsolódóan. A nagyszabású kiállítás augusztus
harmincegyedikén bezárta kapuit, a finisszázson
mutatták be a kötetet.
Március tizennyolcadikán nyitotta
meg kapuit Székesfehérváron a
több mint tíz ország közel hétszáz
felbecsülhetetlen értékű Árpád-kori
kincsét egy helyen bemutató tárlat. A
kiállítás soha együtt még nem látott
leletegyüttesével hazánk meghatározó évszázadairól adott hű képet.
A tárlatot nagy érdeklődés kísérte:
közel negyvennégyezren látogattak el
a Szent István Király Múzeumba.
A tárlat záróeseményén ünnepélyes keretek között mutatták be a Szent István
Király Múzeum és a Magyarságkutató
Intézet közös kiadásában megjelent,
kiállítást kísérő tanulmánykötetet a
rendházépület látogatóközpontjában.
„Az Árpádok korát szemléljük: ott látjuk
Szent Istvánt és a magyar szent családot,
látjuk a szent Árpádokat, az első nagy
királyokat, akik mind az élet útját mutatják
nekünk. Egyikük karddal az országért
harcolt, a népet védte. Másikuk bölcs politikával próbálta biztosítani azt, amit mások
már megszereztek, próbálta megóvni azt,
ami megvolt. Megint mások összetett kézzel
imádkoztak és könyörögtek, hogy ami a miénknek tűnik, azt Isten tartsa meg, s őrizze
meg ezt a népet azon a földön, amelyet az
első, szent király a Szűzanyának ajánlott,
s tartsa meg azt a népet, mely Szent István
király óta magát Mária népének tudja!”
– fogalmazott köszöntőjében Spányi
Antal megyés püspök.
Kásler Miklós beszédében azt hang-

súlyozta, hogy hiánypótló tanulmánykötet készült. Nem kisebb célt tűztek
ki már magával a páratlan kiállítással
is, minthogy bemutassák azt a kort,
amely az Árpádoknak köszönhetően
a magyarság történetének szellemi
és materiális értelemben egyaránt
dicső időszaka: „Múltunk, jelenünk és
jövőnk összekötő eleme, indentitásunk
szerves része az Árpád-ház, mely alapját
jelenti mindannak, amit ma magyarnak
nevezünk.” – fogalmazott a korábbi
miniszter, hozzátéve, hogy Árpád-házi
uralkodóinknak, szent királyaink művének köszönhető, hogy a magyarság
megőrizte a hitét, a hagyományait.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a kötetbemutatón
kiemelte, hogy a kiállítás folytatódik,
hiszen a kötetben tovább él annak
szellemisége. Köszönetet mondott a
szerzőknek a munkájukért és bátorságukért, hogy a kötet megjelenhetett.
Felidézte, hogy a Szent István-emlékévben, 2013-ban Székesfehérváron
döntött Magyarország kormánya arról,
hogy elindítja az Árpád-ház-programot. Ennek részeként született
döntés a kiállítás létrehozásáról is:
„Az Árpádok sorsa és életműve szorosan
összefonódik Székesfehérvárral, a nemzet
történelmi fővárosával. Az akkori történések csakis az egykori koronázóvárossal
együtt értelmezhetők.”
Cser-Palkovics András szerint igazi
kulturális misszióként a befogadó
múzeum főépülete is megújulhatott, és
bővítésére is volt lehetőség. A páratlan
kiállításnak köszönhetően egyedülálló
tárgyakat láthattunk Székesfehérváron.
Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója arról
szólt, hogy nem nyílhatott volna meg
méltóbb helyszínen a kiállítás, mint
Székesfehérváron, ahol Árpád-házi
királyainkat és későbbi utódaikat

koronázták és temették: „Az Árpádok
közvetítik az ősök megtartóerővel rendelkező tulajdonságait: a szuveneritást, a
szakralitást és az integritást.”
A főigazgató hozzátette, hogy a
tanulmánykötet nemcsak a kiállításon
bemutatott tárgyakkal, azok történetével foglalkozik, hanem olyan tudományos kérdésekkel is, amelyek eddig
nem kerültek a tudomány előterébe, de
kutatásuk nemzeti érdek.
Pokrovenszki Krisztián, a Szent István
Király Múzeum igazgatója hangsúlyozta, hogy páratlan volt az érdeklődés a
tárlat iránt, hiszen közel negyvennégy
ezren látogatták meg. Köszönetet
mondott a múzeum minden munkatársának az elmúlt hónapokban elvégzett
munkáért. Arról is beszélt, hogy óriási
jelentősége van a felújításnak a múzeum életében, hiszen a korszerűsítésnek
köszönhetően a lehetőségek is megnyíltak az intézmény előtt, hogy hasonlóan
jelentős kiállításokat szervezzenek a
jövőben. A látogatóközponttal pedig
egy újabb, impozáns közösségi térrel is
gazdagodott Székesfehérvár.
A könyvet Ringer István, a Magyarságkutató Intézet tudományos
munkatársa, a kötet szakmai lektora
mutatta be. Az esemény szakmai
moderátora Vizi László Tamás, a
Magyarságkutató Intézet tudományos
főigazgató-helyettese volt.
A háromszázötven oldalas kiadványhoz Kásler Miklós korábbi miniszter,
Spányi Antal székesfehérvári megyés
püspök, Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere, Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, valamint
Pokrovenszki Krisztián, a Szent
István Király Múzeum igazgatója írt
ajánló szavakat.
A tizennyolc tanulmányt magába
foglaló könyv írásai a korszakkal

foglalkozó régészek, eszme-, vallásés jogtörténészek, történészek,
néprajzkutatók és archeogenetikusok
tollából származnak.
A kötetet Makoldi Miklósnak, a
kiállítás kurátorának a Kárpát-medence geopolitikai jelentőségéről szóló
gondolatai nyitják meg. Több írás
foglalkozik az Árpád-ház szentjeivel
és a szentek kultuszával. Olvashatunk
a kiadványban had- és kultúrtörténeti
tanulmányokat, és elmélyedhetünk
a középkori magyar írásbeliséggel
kapcsolatos kérdésekben. Megismerkedhetünk egy új tudományterület, az
archeogenetika módszereivel, eszkö
zeivel és lehetőségeivel is.
Székesfehérvár városát és történelmét
a kiadványban helyet kapott munkák
szinte mindegyike érinti, de miután a
szerzők közül többen a Szent István
Király Múzeumhoz kapcsolódnak
– Demeter Zsófia, Lukács László,
Reich Szabina, Szőllősy Csilla, Szücsi
Frigyes – nekik köszönhetően Székesfehérvár és az itt folyó kutatások
kiemelt szerepet kapnak.
Demeter Zsófia történész III. Béla és
Antiókiai Anna nyughelyének megtalálásáról hoz új adatokat. Lukács
László néprajzkutató Szent István kultuszának eddig publikálatlan néphagyománybeli elemeit adja közre. Reich
Szabina régész Székesfehérvár Árpád-kori topográfiai fejlődését foglalja
össze. Szőllősy Csilla és Szücsi Frigyes
pedig Székesfehérvár Árpád-kori
védműveit ismerteti, hangsúlyozva,
hogy Székesfehérvár középkori városfala jelenlegi ismereteink szerint a
legkorábbi a Magyar Királyságban, de
Európában is az elsők közé tartozik.
A kiadványt a kiállításon készült, az
egyes tanulmányok tematikájához
kapcsolódó, Cser Dániel által készített
műtárgyfotók színesítik.

Párizs levegőjét hozta
Látrányi Viktória
Czóbel Béla festőművész munkáiból nyílt
kiállítás múlt pénteken a Városi Képtár–
Deák-gyűjteményben. A saját kollekciót öt
múzeumból és négy gyűjteményből való válo
gatás egészíti ki. A Párizs levegőjét hozta című
kiállítás december negyedikéig tekinthető meg.
A Czóbel Béla és Deák Dénes közötti
barátság, valamint a gyűjteményben
található huszonkét Czóbel-alkotás
is indokolta, hogy önálló kiállításon mutassa be a képtár a jelentős
magyar mester munkásságát. A saját
kollekciót öt múzeumból és négy
gyűjteményből való válogatás egészíti
ki. A válogatás egy keresztmetszetét
adja a hét évtizedes alkotói pályának.
A tárlat kurátora Szűcs Erzsébet.
Czóbel Béla (1883-1976) a huszadik

század egyik legjelentősebb magyar
mestere, az École de Paris egyik legfontosabb alkotója. Tanulmányait a
nagybányai szabadiskolában kezdte
1902-ben Iványi Grünwald Béla
tanítványaként, ezt követően a müncheni akadémián tanult. 1903-ban a
párizsi Julian Akadémiára iratkozott
be. Csatlakozott a francia fauvesokhoz (Vadak), és velük állított ki.
A korabeli kiállítási kritikák együtt
emlegették és dicsérték Czóbelt a
korszak újító mestereivel, Picassóval,
Modiglianival, Matisse-szal.
A magyarországi művészeti élettel is
folyamatos a kapcsolata. 1907-ben a
MIÉNK törzstagjai közé választották.
A Nyolcak festőcsoport alapító tagja
volt. 1914-ben, a háború kitörésekor
elhagyta Párizst. Hollandiába ment,
csatlakozott a Le Fauconnier vezette

bergeni festőcsoporthoz. 1915-től
Berlinben, 1925-től Párizsban dolgozott. A harmincas években többször
visszatért Magyarországra. A második világháború idejét Szentendrén
töltötte. A háború után kétlaki életet
élt, hiszen Szentendre és Párizs is
otthont adott számára.
A Czóbel-festmények témái közé
tartoznak önarcképek, portrék, aktok, tájak, városrészek, enteriőrök
és csendéletek. Alkotásain dominál
a szín, lüktető erővel, foltszerű
elrendezésben.
A tárlatmegnyitón Kuczi Petra, a
Szent István Király Múzeum igazgató
helyettese Czóbel Béla és Deák Dénes
kapcsolatáról beszélt. „Deák Dénes a
hatvanas években kezdett műgyűjtéssel
foglalkozni. Dévényi Iván, a jeles műgyűjtő-művészettörténész mutatta be őt

Czóbel Bélának, akit mesterének tekintett
mindvégig.” – fogalmazott Kuczi Petra,
azt is hozzátéve, hogy Deák Dénes
szerint nem lehetett volna igazán
jelentős a XX. századi gyűjteménye
Czóbel festményei nélkül.
Brájer Éva kulturális tanácsnok a
megnyitón kiemelte, hogy három éve
született meg a kiállítás ötlete: 2019ben beszéltek először arról, hogy
Czóbel-kiállítást szeretnének rendezni. Majd jött a koronavírus-járvány,
és minden megváltozott: „Czóbel Béla
élettörténetét érdemes tanulmányozni,
hiszen izgalmas, tartalmas alkotói lét
tárul elénk: élt Európa több városában,
volt sikeres kiállítása New Yorkban.
Azt, hogy képein elidőzhetünk itt,
Fehérváron, és közben érezzük Párizs
levegőjét, Deák Dénessel való barátságának köszönhetjük!”
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Közélet

Fehérvári elnök az országos
egyesület élén

2022.09.01.

Tisztl Henriket, az Alba Bástya Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetőjét választották
a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatok Országos Egyesületének élére. Az
új elnök korábban már sikeresen koordinálta
az egyesület közép-dunántúli régióját.

Fotó: Bácskai Gergely

Az Alba Bástyára komoly kihívások
hárultak a járványidőszakban, valamint az orosz-ukrán háború okozta
menekültválság idején is. Ezekben
az időkben különösen fontos, hogy
a családsegítő és gyermekjóléti alapszolgáltatásban dolgozó szakemberek
szakmai eszmecserét folytathassanak.
A családsegítő és gyermekjóléti szervezeteket tömörítő Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok
Országos Egyesülete többek között
az ilyen szakmai konferenciáknak és
csoportos munkáknak ad teret.
Az egyesület elnökévé idén Tisztl
Henriket, az Alba Bástya Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetőjét
választották. A fehérvári szakember harminckét év után az 1990ben alapított egyesület korábbi
elnökét, Takács Imrét váltja. Tisztl

Tisztl Henrik szerint kiegészíti fehérvári hivatását az országos kitekintés és szakmai segítségnyújtás feladata
Henrik egy ideig az egyesület közép-dunántúli régiójának munkáját
koordinálta, részt vett a minden
októberben megrendezésre kerülő,

többnapos konferencia szervezésében is. Ahogy fogalmazott: megtisztelő, hogy őt választották meg
elnöknek a következő négy évre,

hiszen eddig is fontosnak tartotta,
hogy ne csak a helyi, hanem az
országos tendenciákkal és folyamatokkal is tisztában legyen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására

Cím
(Székesférvár)

Alap Szoba
terület szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 6. 3/2.

48 m2

2

összkomfortos

48 000,-

Gánts P. u. 7. 2/11.

61 m2

2+1

összkomfortos

59 200,-

Repülőtér u. 10. 3/46.

34 m

1

komfortos

30 600,-

Oskola u. 8. fsz. 1.

48 m

2

komfortos

48 000,-

2
2

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. szeptember 15. (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.
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 pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri 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 email címen).
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást
munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612.
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, 70/6699-335 telefonszámokon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Fotó: Simon Erika archív

A Városüzemeltetési Szakbizottság a 556/2022. (VIII.17.) VSzB számú határozatával az
alábbi - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő - lakások bérbeadására nyílt
pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek részére:

Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai számtalanszor bizonyították
szakmai felkészültségüket

Közéleti hetilap

KULTÚRA

Méltó búcsú az utolsó
aranyágacskától
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L. Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

A Nemzeti Emlékhelyen utoljára került sor Koronázási szertartásjátékra, hiszen a III. András – Az
utolsó aranyágacska című darabbal zárul az Árpád-ház történetét bemutató sorozat. Évtizedes
hagyomány a városban, hogy az egykori koronázóbazilika romjain látványos színpadi produk
cióval elevenítik fel az itt koronázott királyok életét. A fináléban ezúttal a korábbi királyok is
megjelentek, és olyan történelmi tablót kaptunk, melynek segítségével érthetővé vált, milyen
okok vezettek az Árpád-házi királyok évszázados uralmának befejezéséhez.

A gyermek III. András és többször megidézett nagyapja. „Ne a gyümölcsöt keresd, hanem a
gyökeret!” – hangzott el az előadás végén.

A történészek többségi álláspontja szerint III.
András jó szándékú és sokra hivatott király
volt, aki reformjaival lefektette a tizen
negyedik századi aranykorhoz vezető rendi
társadalom közjogi alapjait. A szertásjáték is
így ábrázolta az utolsó Árpád-házi uralkodót,
akinek humánus jellemét a korabeli Magyarországon gyengeségnek tekintették.

Az Árpád-ház történelmi zászlói és a
királyokat ábrázoló óriásbábok kíséretében
ismerhettük meg III. András történetét

Újra otthonában a
Vörösmarty Társaság
Vakler Lajos
Októberre befejeződhet a Vörösmarty Társaság
Kossuth utcai székhelyének felújítása. Még
hátravan a takarítás és a termek berendezése, de
rövidesen ezt is megkezdik a társaság tagjai. A
pénteken megtartott elnökségi ülésén többek kö
zött a megnyitásról és erről is határozatot hoztak.

Az eddigi legimpozánsabb díszletet építették az idei szertartásjátékra. A tornyokban lévő
harangok az egykori koronázóbazilika harangjainak helyét jelölték. A földből kiemelkedő fa
pedig az ország első királyi házának szimbóluma.

Az már bizonyos, hogy a társaság
minden évben nagy érdeklődéssel
várt eseményét, A határon túli
magyar irodalom napjait idén sem
kell nélkülöznünk. Várhatóan
október végén vagy november
elején találkozhatnak az irodalomkedvelők kárpátaljai, délvidéki,
felvidéki és erdélyi barátaikkal

Kép: Zsiday Ádám

Az utolsó király lánya, Boldog Erzsébet (képünkön jobbra) meséli el apja történetét a politikai előzményektől a gyermekkoron át az Árpád-ház végéig

– mondta el lapunknak Bobory
Zoltán, a társaság elnöke: „Alakul
a székhelyünk, alakulnak a termeink,
tulajdonképpen már csak a nagyterem
van hátra, aminek az elkészültét október végére, november elejére ígérik.
Bízom benne, hogy ezt követően birtokba tudjuk venni a helyiségeinket,
ezért későbbre tervezzük A határon
túli magyar irodalom napjait, hogy
már a felújított termeinkben fogadhassuk határon túli barátainkat.”
Az elnökségi ülésen közel két
év után arról is döntés született,
hogy Román Károly, a legendás
irodalomtörténész, a társaság tagja
domborműve is felavatásra kerül a
megnyitást követően.

A társaság elnökségi ülésen ismertette terveit a nyitásról
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OTTHON

Dráguló albérletek, növekvő
lakáshitelkamatok

2022.09.01.

letekben százhúsz és kettőszázkilencvenötezer forint között
mozogtak az átlagos bérleti díjak.
A megyeszékhelyek közül Székesfehérváron voltak a legmagasabbak az árak, ahol százhatvanezer
forint volt az átlagos bérleti díj,
majd Győr és Veszprém következett százötvenezer forinttal.
A legdrágábbak között volt még
Debrecen százharminhatezer,
valamint Szeged százharmincezer
forintos átlagdíjjal. Ezekben a városokban tizenhárom és harminc

Papp Brigitta
Nincsenek könnyű helyzetben az albérletet
keresők, de azok sem, akik lakáshitellel
szeretnének ingatlanhoz jutni. A lakbérek
országos átlagban huszonhárom százalékkal,
Budapesten huszonöt százalékkal nőttek
júliusban az egy évvel korábbihoz képest.
A KSH felméréséből az is kiderült, hogy a
vidéki városok közül Fehérváron érzékelhető a
legnagyobb drágulás az albérletek esetében.
Nőnek a lakáshitelesek terhei is: az elmúlt fél
évben az új kölcsönöknél harminc százalékkal
emelkedtek a törlesztőrészletek.

Fotó: Nick Risinger

Az egy hónappal korábbihoz
képest országosan 2,3 százalékkal, Budapesten 3 százalékkal
emelkedtek a kiadó lakások
bérleti díjai.
Bár a nominális díjak idén márciustól mind országosan, mind
Budapesten magasabbak voltak
a 2020 januári csúcsnál, reálértéken a kínálati díjak továbbra
is elmaradtak a járvány előtti
szinttől. A fogyasztóiár-indexet
figyelembe véve idén júliusban
országosan 4, Budapesten 6,6
százalékkal alacsonyabbak voltak
a reállakbérek, mint 2020 januárjában – közölte a KSH.
Az előző hónaphoz mérten
leginkább a budai, nem hegyvidéki kerületekben emelkedtek a
bérleti díjak.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az MTIhez eljuttatott közleményében arra
hívta fel a figyelmet, hogy sorrendben a harmadik hónap volt július,
amikor az országos lakbérek több
mint húsz százalékkal haladták
meg az egy évvel korábbit.
Az áremelkedés lassulást mutat:
a havi szinten mért 2,3 százalékos
országos és 3 százalékos fővárosi júliusi adat elmarad a júniusi
3,8 és 4 százalékos mutatótól. A
szakértő arra is kitért: a kínálat
augusztusban látott bővülése azt
vetíti előre, hogy a bérleti díjak
drágulási üteme tovább lassulhat.
Az ingatlan.com elemzése szerint
augusztusban a budapesti kerü-

2022. szept. 1.–szept. 7.

Fotó: Bácskai Gergely

Fehérvár az első

Nemcsak a lakásárak, de a bérleti díjak is egyre inkább elszállnak

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Könnyebben kommunikálod az érzéseidet, kevesebb benned az elfojtás. Szükségét érezheted annak, hogy megvédd azt, amit képviselsz.
A Mars spirituális felismeréseket jelez, és mutatja, hogy milyen erős
mentális képességeid vannak.

Ugyan szívesen visszahúzódsz a csigaházadba, de nem biztos,
hogy számodra ez a legjobb megoldás! Most érzelmi közelségre
vágysz. Igazi, mély, tartalmas partnerkapcsolatot szeretnél, és
nem csak egy futó kalandot.

Minden simán fog menni, még akkor is, ha meg kell oldanod bizonyos problémákat. Jó alkalom kínálkozik arra, hogy jogi ügyeidet
rendezd, de ez az időszak kedvezően hat szerelmi kapcsolatodra is!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Esetleges belső bizonytalanságodat most szorgalmas munkával
ellensúlyozhatod. Törekedj rá, hogy folyamatosan elfoglald magadat!
Maradj hűséges a barátaidhoz és példaképeidhez!

Hivatásodban a tapasztalataidra kell támaszkodnod, így
juthatsz a legmesszebbre! Jobban kellene vigyáznod az egészségedre is! Figyelj rá, hogy jusson idő a lazításra: párod boldog
lesz, ha egy kis időt kettesben tölthet veled!

Sok minden átértékelődött benned egy bizonyos személlyel kapcsolatban. A felismerés fájdalmas és kiábrándító lehet, nem tudod, hogyan
tovább. Érzékeny problémák kerülhetnek felszínre a magánéletedben.
A nyers őszinteség vitákat provokálhat.

Közéleti hetilap
százalék közötti drágulás ment
végbe egy év alatt.
A legolcsóbb megyeszékhelyek
közé sorolható Salgótarján,
Békéscsaba és Kaposvár, ám ezek
kilencven-kilencvenhét ezer forintos átlagos bérleti díja is húsz-huszonkilenc százalékos emelkedést
tükröz egy év alatt – jelezte az
ingatlanközvetítő cég.

lehet lakáshitelt kapni. Vagyis
hét hónap alatt egy húszmillió
forintos lakáshitel összköltsége
majdnem a duplájára emelkedett.
A jövedelemarányos törlesztési
mutató miatt az is előfordulhat,
hogy csak kisebb összegű hitelt
tud felvenni az igénylő. A bank
által maximálisan megengedhető törlesztőrészlet ugyanis az
igénylő nettó jövedelmétől függ.
Vagyis miközben az ingatlan
árak döntően nem változtak,
ma nagyobb önerő kell a kölcsönhöz, vagy ugyanannyiból
kisebb ingatlant kell választani.
Százharminckétezer forintos
törlesztőrészlethez a törvény
szerint elég kétszázhatvannégyezer forintos nettó bér, a magasabb törlesztőhöz viszont már
közel háromszáztízezer forintos
jövedelmet kell igazolni, ami
tizenhét százalékkal magasabb.

Fotó:
Fotó: L. Takács Krisztina

Többe kerülnek a lakáshitelek
Az elmúlt fél évben az új kölcsönöknél harminc százalékkal nőttek a törlesztőrészletek
a jegybanki kamatemelések
következtében. A bank360.hu
kalkulációi alapján egy húszmillió forintos lakáshitel csaknem
tízmillió forinttal többe kerül
most, mint februárban.
Elsősorban az újonnan nyújtott
lakáshiteleknél látható nagy

Fehérváron átlagosan százhatvanezer forintot kell fizetni egy bérelt lakásért

változás. Február elején még 4,78
százalékos teljes hiteldíjmutatóval is lehetett felvenni húsz évre

egy húszmillió forintos lakáskölcsönt, jelenleg azonban nyolc
százalék alatti THM-mel nem

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szeptemberi feladatok a kertben.
Nagyon forró, aszályos nyár van mögöttünk, és ez meglátszik a kerteken. Sok a napégett növény, tavasszal ültetett, kiszáradt díszcserje, kiégett fű. A locsolás elég volt
a növények túléléséhez, de a jó terméshez kevés. Az augusztus végi eső egy kicsit
javított a helyzeten, de inkább csak az őszi veteményre lehet hatása. A forróságban
megállt a gombás betegségek terjedése, de a csapadék újra beindította a szaporodásukat. Sok a beteg paradicsom, amit most már a vándorpoloska idei utolsó, áttelelésre
készülő generációja is szívogat. Aki teheti, érdemes még egy védekezéssel gyéríteni
az állományukat így a padlásra, lakásba beköltöző egyedek száma is csökkenthető.
A rovarölő szerek mellé (Mospilan, Lamdex extra, Full), célszerű hasonló várakozási idejű gombaölőt is használni (Amistar, Champion, Cuproxat).
Szeptember a füvesítés ideje is. Még nem késő a gyomirtózás sem, a glifozát
hatóanyag hatóideje 3 hét. Érdemes fizikai gyomeltávolítást is végezni (kapálni,
húzogatni), és a füvesítésig hátralévő időben odafigyelni, hogy a kelő gyomokat azonnal eltávolítsuk. 1 kg fűmag, 30-35m2 terület füvesítésére elegendő. Ne
duplázzuk a fűmag mennyiségét, mert 1-2 hónap múlva, a bokrosodó fűcsomók
elnyomják egymást, befülledt, feketedő foltokat hagyva maguk után.
Szeptember közepétől kapható az őszi fokhagyma, illetve dughagyma. A korábbi évekhez hasonlóan idén is elérhető lesz üzletünkben a rendkívül népszerű
Germidur fokhagyma. Korai duggatással akár extra méretű fejek is nevelhetők,
míg a kései (november végi) elrakással a tárolhatóság növelhető.
Már kapható az áttelelő borsó is. Október végéig vethető, közepes szemű, de
magas cukortartalmú nagyon korai fajta. Érdemes már a vetéskor elkészíteni
a támasztékul szolgáló hálót, vagy kötözést, így tavasszal csak egy kis fejtrágyát kell majd kiszórni, és aztán szedni az ízletes korai borsót. Ugyancsak
vethető az áttelelő saláta, a spenót, és a sóska
Természetesen az ágyások elkészítésekor nem érdemes a talajfertőtlenítést
megspórolni. A rovarkártevők többsége a talajban telel át, jelentősen gyéríthetjük állományukat, megelőzve a következő évi kártételt. Talajfertőtlenítésre
a Force, vagy a bio Artis Pro-t ajánljuk.
Itt az ideje a hagymás virágok ültetésének is, elővehetjük a hűvösről a tulipán,
krókusz vagy nárcisz hagymákat. Aki a bővítené hagymás virágainak számát,
vagy csak pár szál hóvirággal köszöntené majd a tavaszt, látogasson el hozzánk, szeptember második hetétől széles virághagymakínálattal várjuk Önöket.
Szép hosszú őszt és eredményes szüretet kíván Németh László kertészmérnök
és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com
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OTTHON

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor
mányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat
piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:
Cím
(Székesfehérvár)

Alap
terület
(m2)

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

Mészöly G. u. 1. 3/315.

32

1

összkomfortos

32.000,-

Rákóczi F. u. 26. 2/8.

44

1+1

összkomfortos

44.000,-

Sziget u. 23. 2/4.

50

2

összkomfortos

50.000,-

Ybl Miklós u. 14. 4/2.

51

1+2

összkomfortos

51.000,-

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2022. augusztus 25.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Újra visszahelyezik a felelősség súlyát a válladra, de örülj ennek! A felelősség, habár kötelezettséget jelent, valójában súlyt ad az életednek,
és ezáltal lehetőséget kapsz, hogy kibontakoztathasd tehetségedet.

Ha uralkodsz impulzív természeteden, akkor képes leszel kiváló
csapatmunkát végezni. A hangsúly most mégsem a munkán
lesz, sokkal inkább az élet örömeire, a szórakozásra, szerelemre
helyeződik.

Legyél óvatos, mert a felhevült szenvedély túl forró lehet ahhoz,
hogy kezelni tudd! Egy mámorító kapcsolat mindent elsöpörhet.
Próbálj megmaradni a realitás talaján!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Hangoskodó és nagyot mondó emberek megpróbálnak eltéríteni a
céljaidtól. Ne hagyd, hogy megingassanak az elhatározásodban! Légy
kitartó, és ne engedd, hogy bárki okosabbnak gondolja magát nálad,
és befolyásolja a döntéseidet!

A társasági életed újabb lendületet kap: megnő benned a
beszélgetés, a kapcsolatteremtés és az ötletek megosztása iránti
vágy. Közben ismét a munkára kell összpontosítanod, de ez kiváló
alkalom arra, hogy előrehaladj a karrieredben!

A mindennapokat párkapcsolati és családi kérdések uralják, de a
barátok felbecsülhetetlen támogatást nyújtanak, ha szerelmi életedet
instabilnak érzed.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Cirkusz

Mozart és a szimfonikusok
A szabadtéri évadnyitány után szeptember 5-én
a kőszínházi hangversenysorozatát is megkezdi
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A jövő
hétfői esten Mozart kerül a középpontba.

Fotó: Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Nyitószámként a Mozart-életmű
utolsó, nagy, színpadi remeke, az
1791-ből való Varázsfuvola nép
szerű nyitánya csendül fel, majd az
1782-83-ban komponált első bécsi
zongoraversenyek egyik pompás
reprezentánsa, a C-dúr zongoraverseny következik Lőwenberg Dániel
zongoraművész, a salzburgi
Mozarteum tanárának előadásában.
A programot az európai zene
történetének egyik legnagyobb
remekműve, az 1788-ban készült

drámai „Nagy” g-moll szimfónia
zárja – az Alba Regia Szimfonikus Zenekar ezzel teljessé teszi a
Triptichon, vagyis az utolsó három,
nagy Mozart-szimfónia előadásának tavaly megkezdett sorozatát. A
hangversenyt az együttes művészeti vezetője, Dobszay Péter karmester dirigálja a székesfehérvári
Vörösmarty Színházban.
A koncert a korábbi években
megismert Farkas Ferenc-hangversenybérlet égisze alatt, de mint
önálló előadás valósul meg, így a
koncertre jegyeket is lehet váltani
a zenekar Vörösmarty Színházban
működő jegyirodájában hétfőtől
péntekig, 10-től 18 óráig.

A szezon első nagyzenekari hangversenyén Mozart műveit szólaltatja meg az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar

Gasztronómia

Jön a legcsípősebb fesztivál!
Szombaton ismét a legcsípősebb ételekkel vár
ják a fehérvári kapszaicinrajongókat a szervezők
a Horvát István utcai Nyolcas Műhelyben.

Számtalan chilifajta, csípősebbnél
csípősebb szószok, grill- és szmókercsodák várják a fehérváriakat
szeptember 3-án, szombaton a
Nyolcas Műhelyben. Hatodik alka-

lommal rendezik meg a Sons of Igor
Festet, ahol a csípős paprika széles
tárházával találkozhatnak az érdeklődők. Az ételek mellett zene is
várja a közönséget: fellép a Junkies
két alapembere, Szekeres András és
Barbaró Attila, valamint Juhász Marci is. Szeptember 3-án, szombaton
délben kezdődik a fesztivál.

Új produkcióval érkezik a Magyar
Nemzeti Cirkusz
A Richter József artistaművész által 1995-ben
alapított Magyar Nemzeti Cirkusz idén ünnepli
huszonhét éves fennállását.

Európa egyik legszínvonalasabb
cirkuszműsorával érkezik Székesfehérvárra a Magyar Nemzeti Cir-

kusz. Az Attrakció! című vadonatúj műsorukat a cirkusz nyolctagú
zenekara kíséri. A cirkuszvilág
legnagyobb sztárjainak elképesztő
produkciói – több mint két órán át
– augusztus 31-től szeptember 4-ig
a Vásár téren!

Fotó: Magyar Nemzeti Cirkusz

Hangverseny

2022.09.01.

Az előadások hétköznap 18 órakor kezdődnek, szombaton 15 és 18 órakor, vasárnap 11 és 15
órakor. Szeretettel vár mindenkit Richter József és hetvenfős társulata!

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

SPORT

Igazol a Vidi

Somos Zoltán

A Köln elleni visszavágó a
városba érkező több ezer német
szurkoló, a szintén nagy létszámban vonuló magyar ultrák és a
stadionban eddig nem tapasztalt
fergeteges meccshangulat miatt
is emlékezetes marad. Sajnos a
bravúr nem jött össze, a második
félidőben bátrabban játszó, de
hátul sokat hibázó Vidi 3-0-ra kikapott, így hiába nyert idegenben,
nem jutott be a csoportkörbe.
A bajnokságban pedig három
nappal később sima vereséget
szenvedett a csapat Kisvárdán,
ami azt jelenti, hogy eddig egyetlen pontot sem szerzett Fehérvártól távol a bajnoki idényben.
Senki nem gondolja, hogy a
tabellán a hátsó régióban van a
csapat helye, de az is biztos, hogy
ráfér az erősítés a keretre. Főleg
azután, hogy több játékos távozott
a nyáron és az elmúlt napokban
is. Ennek megfelelően a héten

Fotó: molfehervarfc.hu

Nem jutott főtáblára az Európa-konferencialigában a MOL Fehérvár, de legalább láttunk egy
remek hangulatú kupameccset Sóstón. A bajnoki
szereplés egyelőre nem az igazi, új igazolásokkal
próbálja erősíteni a keretet a klubvezetés.

Amerikából jött, erősítést jelenthet a fehérvári támadósorban Schön Szabolcs

aktív volt az átigazolási piacon a
klub, és három támadót is igazolt.
Schön Szabolcs nyolcszoros válogatott, korábban az MTK játékosa
volt, majd az Egyesült Államokba
igazolt. Onnan tért most haza,
hogy beverekedje magát a Vidi
kezdőcsapatába.
„A stáb tagjaival és több játékossal is

beszéltem, mindenki jó véleménnyel
volt az itteni körülményekről, ezért is
döntöttem úgy, hogy Fehérvárra igazolok. A beilleszkedéssel máshol sem
volt problémám, itt pedig vannak,
akiket a válogatottból már régebben
ismerek, ez is megkönnyíti a helyzetemet. Voltak ajánlataim itthonról
és külföldről is, de úgy gondoltam, a

Edzésben a kosarasok
A légiósok és a fiatal magyarok mellett a
válogatott kerettől visszatérő két játékos is
bekapcsolódik az Alba Fehérvár felkészülésébe.

A nemzetközi kupában helytállt, a
bajnokságban viszont botladozott a
MOL Fehérvár. Csak a Honvéd ellen
sikerült nyerni az első négy fordulóban,
idegenben a Pakstól, a Ferencvárostól és
a Kisvárdától is kikaptak a fehérváriak.
A szerdai fordulóban bizakodásra adott
okot, hogy hazai pályán játszott a Vidi,
ráadásul az újonc Kecskemét elleni meccs
a kötelező győzelem kategóriába tartozik
egy dobogóra törő csapat számára. Ezzel
együtt vért izzadt a sikerért, és végül
Stopira kilencvenedik percben szerzett
góljával nyert 2-1-re a MOL Fehérvár.

Itt a Bajnokok Ligája!

készülnek a csapattal.
Pénteken az első edzőmeccset is
lejátsszák: zárt kapuk mögött fogadják a Kaposvárt. Az Európabajnoki szereplését megkezdő
magyar válogatottól hazatért
Pongó Marcell és Szabó Zsolt,
így már velük is számolhat a
vezetőedző.
A következő hétvégén Körmenden
játszik egy tornán az Alba, itthon
pedig szeptember 15-én és 16-án a
Nagy Gábor-emléktornán a bosnyák
Igokea és az osztrák Gmunden ellen
láthatják a nézők a csapatot.
A hónap végén Németországban is
játszik edzőmeccseket az ArconicAlba Fehérvár.

Somos Zoltán
Történelmi meccsekkel kezdi a szezont
a Hydro Fehérvár AV19: az európai hoki
legrangosabb kupasorozatában, a Bajnokok
Ligájában debütálnak a fehérváriak. Két
hazai meccset is játszanak a héten.

Szponzori szerződés meghosszabbítására hívták a sajtó képviselőit
a Raktár utcai csarnokba hétfőn.
A hazai bajnokság mellett egy éve
már a fehérvári klubot is támogató
Erste Bank biztosította további
együttműködéséről a klubot, és
mint Gál Péter Pál elnök fogalmazott, szerencsére nem ez az egyetlen nagy szponzor, amely folyama-

tosan kitart a csapat mellett. Ez a
folytonosság jó visszaigazolás arról,
hogy megfelel az elvárásoknak a
fehérvári jégkorong, de a pályán
újra és újra bizonyítani kell, hogy a
csapat méltó is a bizalomra!
Most éppen egy eddig nem tapasztalt
kihívás áll a Volán előtt, hiszen a csapat a Bajnokok Ligájában is kiharcolta a szereplést az előző idényben. Az
osztrák bázisú ligában döntőbe jutó
Hydro Fehérvár AV19 csütörtök este
a Zürich Lions, szombaton pedig a
címvédő svéd Rögle Ängelholm ellen
lép jégre. A cél megmutatni, hogy a
legjobbaknak is méltó ellenfele tud
lenni, és akár pontokat szerezni is
képes az elitligában a Volán.

Fotó: Simon Erika archív

Augusztus közepe óta tart edzéseket a fehérvári csarnokban Matthias Zollner vezetőedző. Kezdetben
csak a keret fiatal magyar játékosai,
aztán a megérkező amerikai légiósok is elkezdték a munkát. Igaz, a
center Brandon Walters nem ment
át az orvosi vizsgálaton, így végül
nem lépett életbe a szerződése. Helyére keresik az utódot, honfitársai,
Quincy Ford, Quenton DeCosey
és Isaiah Philmore viszont javában

Vidi lesz a legjobb választás. Elsődleges célom, hogy bekerüljek a kezdőbe,
később pedig szeretném a válogatott
keretben ismét kiharcolni a helyemet!” – nyilatkozta a huszonegy
éves Schön, aki gyorsaságával
segíthet elsősorban a fehérvári
támadójátékon.
Rajta kívül a koszovói válogatott
Lirim Kastrati, valamint a Dunaszerdahelyről kölcsönbe érkező
Szendrei Ákos is a csatársort
erősítheti a jövőben. Ugyancsak
eldőlt, hogy Bese Barnabás folytatja Fehérváron: a korábbi válogatott védő az előző idény után a
mostanit is piros-kékben tölti.

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Somos Zoltán

Szabó és Pongó a válogatott után az Alba edzésein folytatja a felkészülést
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Az eddigieknél is nagyobb feladatokra készíthette fel csapatát Kevin Constantine

A Fehérvár Televízió műsora szeptember 3-tól szeptember 9-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 09. 03. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:50
08:55
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:10
12:40
13:00
13:25
13:55
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55
18:25
19:00
19:05
19:40
20:55
22:25
22:30

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Pozsonyi Imre –
Zuhanás az emlékekbe
Paletta magazin
Híradó – ismétlés
Úton
Bringafieszta 2016
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Neubart István
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Forgószínpad
Áprily Lajos emlékezete
Csíki versek az Aranyemlékévben – 1., 2. rész
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 04. VASÁRNAP

2022. 09. 05 . HÉTFŐ

00:00 Képes hírek
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
13:15 Családőrzők
13:45 Agrárinfó
14:15 Városrészek titkai
15:20 Úton
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Andrzej Strasewski
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:20 Harmonia Albensis 2018
21:05 Seuso Kedd
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 A hét hírei
07:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
07:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Andrzej Strasevski
08:25 Hitünk és életünk
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:30 Képes hírek
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
12:00 Hitünk és életünk
– ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 E kávéházi szegleten
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Smohay András
18:25 A határon túli magyar
irodalom napja
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin
– ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Bársony István-portré
20:40 R-GO-koncert
21:20 Tolcsvay Béla, az
énekmondó táltosember
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek

2022. 09. 06. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
09:20
11:00
11:30
12:00
13:00
13:15
15:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:30
23:05
23:25

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Smohay András
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Szimfonik
Táncdalfesztivál 2016
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bobory Zoltán
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Táncverseny
Csíki Versünnep 2017
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 07. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:40
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:40
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30
21:30
23:05
23:25

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Bobory Zoltán
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso Kedd – Vadászat
750 éves Nádasdladány
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Miklósa Erika és a
Bon Bon Zenekar
Hírek – ismétlés
Virtuózok
Közéleti és Kulturális
Szalon 2017
Stadion nyitány
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 09. 08. CSÜTÖRTÖK

2022. 09. 09. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 A Fehérvár Televízió
archívumából

07:20 Köztér
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából

08:20 Képes hírek

08:10 Képes hírek

11:00 A Fehérvár Televízió

11:00 Köztér – ismétlés

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek

11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek

15:50 Seuso Kedd

15:50 Makk Károly-portré

17:00 Híradó

16:25 Láttál-e már

17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

könnycseppet esőnek?
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?

19:00 Híradó – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Köztér – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 ARAK AKTIV

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Nyugdíjas gála – 1. rész

22:05 Híradó – ismétlés

22:45 Híradó – ismétlés

22:25 Képes hírek

23:05 Képes hírek
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A Vörösmarty Rádió műsora szeptember 3-tól szeptember 9-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 09. 03. 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: Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati ismeretek
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Katasztrófavédelmi
percek Vendég:
Koppán Viktor Dávid
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Kiss György
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég: Pál
Loránd, Kalmár Ádám
és Buda Andrea
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

2022. 09. 04. VASÁRNAP

2022. 09. 05. HÉTFŐ

08.00 Friss hírek, időjárás és
06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
közlekedési információk
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
Fehérvári hétvége:
információk, a hallgatók
műsorajánló, kalendárium,
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
névnapok, aktualitások,
Műsorvezető: Schéda
érdekességek,
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
programajánló
09.10 Autófitnesz Vendég:
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Polgár Tibor
Hírszerkesztő: Varga Zalán 10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
09.10 Az egészség
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
hullámhosszán Vendég:
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Supliczné Tóth Mária
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
különlegességek
menhelyén élő kutyáknak
Magyarország
történelméről, az ÁrpádVendég: Molnár Tamásné
házi királyok életéről
11.10 Ez itt az én hazám!
12.10 Ebédidő
13.10
Illemtan
Vendég:
Vendég: Oláh László
Óber László
14.10 Krízishelyzet
11.40 Szabadidőben Vendég:
15.00 Hírek 15 órakor
Kulcsárné Németh Mariann 15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
12.10 Csak stílusosan! Vendég:
formában, helyi szakértők,
Pánczél Anikó
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
13.05 A táncdalfesztiváloktól
Zsuzsi és Sasvári
napjainkig Vendég:
Csilla Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
Kiss György
15.10 Útravaló
14.10 Zeneturmix Műsorvezető: 17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
Kiss György
18.00 Az én utam Szerkesztő:
18.00 Fehérvári beszélgetések
Galántai Zsuzsi
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi 19.00 Fehérvári beszélgetések
– Fejér megyei kastélyok
19.00 Fehérvári beszélgetések
és arisztokraták Vendég:
dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Szerkesztő:
Czenczi Anikó ügyvéd
Gemeiner Lajos
Műsorvezető: Kiss György

2022. 09. 06. KEDD

2022. 09. 07. SZERDA

2022. 09. 08. CSÜTÖRTÖK

2022. 09. 09. 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:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Élelmiszer-biztonsági
és állategészségügyi
magazinműsor Vendég:
Sziebert Gergely
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 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
17.10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes Vendég:
Antal Vali 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
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss György
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.00 Nézőpontok Vendég:
Vacsi Viola Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 Tiszta szex! (16)
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:
Germán Márton
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 és Kiss György
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Gyógynövények világa
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:
Germán Márton
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Katalin
12.10 Ebédidő
13.10 A bor szerintünk (12)
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 és Varga
Zalán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Helló, péntek!
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– 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.

