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Elkészült a cselekvési terv

A takarékossági intézkedéseket csütörtökön
tárgyalja a város közgyűlése. A döntésekről
következő lapszámunkban adunk hírt. Az
alábbiakban a testület elé kerülő javaslat
legfontosabb elemeit foglaljuk össze.

„Mára egyértelművé vált, hogy a világtörténelem talán örökre fordulatot
vett, ez pedig mindannyiunk életére
húsbavágóan hat. Meggyőződésem,
hogy a világ sok tekintetben soha
nem fog már oda visszatérni, ahol
pár éve volt. Erre kell tehát felkészülnünk, és felkészíteni városunkat is”
– kezdte Cser-Palkovics András
a kedden közzétett videójában,
ahol Székesfehérvár cselekvési
tervét is ismertette. A polgármester leszögezte: Székesfehérvár a
globális folyamatokat nem tudja
befolyásolni, de a nehézségeket
vállalnunk kell, nekünk is meg
kell fizetni a bársonyszőnyeges
folyosókon meghozott döntések
árát. A villamosenergia-, a gáz- és
a távhődíjak hihetetlen mértékű
drágulása miatt nagyságrendileg
hatmilliárd forinttal emelkedik
meg a székesfehérvári intézményrendszer és a közszolgáltatások
rezsiköltsége. – „A mostani helyzetben fel kell használnunk tartalékainkat, növelni kell bevételeinket,
és jelentős takarékossággal csökkentenünk közös kiadásainkat. A város
működőképességének fenntartása
2022 és 2023 telén áldozatok nélkül
sajnos nem fog menni.”
Az intézkedési terv két részből
áll. Az első annak az eszközeit
foglalja össze, hogyan éljük túl a
következő telet. A második rész
a hosszabb távú stratégia annak
érdekében, hogy az energiaválság
hatásait középtávon a lehető legteljesebb mértékben kiiktassák,
és legalább csökkenteni tudják
az energia terén a város kiszolgáltatottságát.
Az első kategóriába a város és
a legalapvetőbb önkormányzati
szolgáltatások működőképességét, az önkormányzati munkaMárkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
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helyek és bérek garantálását és a
pénzügyek stabilitását szolgáló
intézkedések tartoznak.
Cser-Palkovics András szerint a
legfontosabb szempont, hogy ne
menjen csődbe a város, a második
pedig, hogy a létfontosságú közszolgáltatásokat, vagyis a bentlakásos szociális intézményeket,
a bölcsődéket, az óvodákat, az
orvosi rendelőket nyitva tartsák.
Harmadik az önkormányzati
munkahelyek megvédése, a bér
fizetés garantálása.
A meghosszabbított téli szünet
idején korlátozott formában
ugyan, de biztosítják a bölcsődei,
óvodai ellátást. Minden más önkormányzati szervezettől jelentős
mértékű energiamegtakarítást várnak el. A nem kritikus fontosságú
önkormányzati épületek egy részét
különböző időre, ideiglenesen bezárják, vagy működésüket erősen
korlátozzák a fűtési időszakban.
Ez a döntés érinti a színház épületét, de az évadot végig lehet vinni.
Érinti a könyvtárat, a művelődési
házakat, de úgy, hogy maradjanak
nyitva tagintézmények, és elérhetők legyenek a legalapvetőbb
közművelődési szolgáltatások. Az
uszodát a mostani távhődíjak mel-

Választókerületi
programok
Felsőváros
Földi Zoltán
Felsőváros önkormányzati képviselője október 20-án, csütörtökön
17 órától fogadóórát tart. Földi Zoltán a 10. számú választókörzetben
élőket 19 óráig várja a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatti épület
emeletén található irodájában.

Változik a szombati
parkolási rend

lett a téli időszakban működtetni
nem lehet, de mindent megtesznek, hogy legalább a sátras medence folyamatosan működni tudjon.
A polgármester kiemelte: „A
helyzet megoldásához minden
területnek hozzá kell járulnia, a saját
áldozatait meg kell hoznia. Az nem
fog menni, hogy miközben szinte szó
szerint a lét a tét, közben legyen olyan
sportszövetség, amelyik villanyvilágítás mellett akar januárban bajnoki
mérkőzéseket játszatni gázzal fűtött
pályákon. Ez ma elviselhetetlen teher
az országnak, vállalhatatlan a településeknek és a kluboknak.”
A döntések így a stadiont és ha
kell, a sportcsarnokokat is érinteni fogják.
A Városháza második hivatali
épületét bezárják, az ott dolgozó
munkatársak a Hiemer-házban látják majd el feladataikat. A városi
díszkivilágítást januártól lekapcsolják, a közvilágítás átalakításán
dolgoznak. A városi kommunikációs kiadásokat csökkentik, az
önkormányzati rendezvényeket
korlátozott számban és tartalommal tartják meg. A karácsonyi
vásárt és a városi advent eseményeit csökkentett formában, de
megrendezik.

„Továbbra sem fogunk helyi adót kivetni a fehérvári magánszemélyekre.
Továbbra sem szeretnénk elbocsátási
hullámot az önkormányzati állásokból, továbbra sem fogunk a feltétlenül
szükségesnél nagyobb mértékben árat
emelni a városi szolgáltatásoknál, és
nem szeretnénk visszalépni a fehérvári szociális, társadalmi programjainkból sem. Nem fogjuk feladni a közös
terveinket, a közös álmainkat arról,
milyen Székesfehérvárt szeretnénk
magunknak és gyermekeinknek” –
összegezte Cser-Palkovics András.
A környezetvédelmi és energia
takarékossági fejlesztéseket
gyorsítva megvalósítják. Azokat
a fejlesztéseket, amelyek nem
segítik ezeket a törekvéseket, félreteszi az önkormányzat. Prioritást
élvez a közvilágítás, a napenergia
felhasználás, valamint középtávon
a távhőszolgáltatás gáztól való
függőségének csökkentése. Ha
szükséges, a fejlesztésekhez külső
pénzügyi forrást is igénybe vesz
majd az önkormányzat, de mindezt átláthatóan.
A teljes cselekvési terv, illetve az
ideiglenesen bezárandó vagy korlátozottan működő létesítmények
teljes listája a város honlapján
érhető el.

Mindenki megkapja a tűzifát
Novák Rita
A háztartások tíz köbméternyi fát kaphatnak
maximalizált áron.

A természetvédelmi előírásokat
szem előtt tartva kizárólag érett fát
vágnak ki a VADEX Zrt. területén,
egyetlen védett fának sem esik
baja a kitermelés során – hangsúlyozta Majoros Gábor, a vállalat
vezérigazgatója.
A Tűzifaprogram keretében
tizenöt brigád hatvan munkatársa
dolgozik folyamatosan az igények
kielégítésén. Naponta több mint
ötszáz köbméternyi fát vágnak ki.
Székesfehérváron a Tolnai utca 1.
szám alatt lehet befizetni és meg-

rendelni a tűzifát, amit nagyjából
egy hónapon belül kaphatnak meg
a családok.
„Az, hogy valaki ne jusson tűzifához,
elképzelhetetlen. Törekszünk arra, hogy
egy hónapon belül mindenki megkapja a
fáját, ugyanakkor miután saját szállítási
kapacitásunk nincs, és a vevőnek kell
megoldania a helyszínről való hazaszállítást, itt jelentkezhetnek csúszások” –
fogalmazott Majoros Gábor.
Fontos kiemelni, hogy nemcsak
a szállítás a vevő feladata, de a
feldolgozás is, hiszen az erdőgazdaság egy-két méteres hengeres fát
ad hatósági áron.
A Tűzifaprogramról részletesen a
VADEX honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

A történelmi belvárosban változatlanul parkolhatunk az áthelyezett munkanapon.

Október tizenötödike, szombat
áthelyezett munkanap, azonban az
I-III. parkolási zónákban a szombati
díjkötelesség lesz érvényes 8 és 12
óra között. A Városgondnokság
felhívja a figyelmet arra, hogy október 23-án, 31-én és november 1-jén
díjmentes a várakozás a városban.
A kiemelt várakozási övezetben,
azaz a történelmi belváros területén az érvényes parkolási és
behajtási engedélyek mellett díjkötelesség áll fenn. Ide csak behajtási
engedéllyel lehet bemenni, és a
parkolásért fizetni kell.

Fotó: Kiss László

Papp Brigitta
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Naponta több mint ötszáz köbméternyi fát vágnak ki a VADEX munkatársai
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Elhunyt dr. Lukácsy József
Hagymásy András
Október nyolcadikán, életének hatvanötödik
évében elhunyt dr. Lukácsy József, városunk
egykori önkormányzati képviselője, a Vörösmarty Társaság alelnöke.
Lukácsy József Marosvásárhelyről
érkezett Székesfehérvárra családjával a nyolcvanas években. Szeretett
szakmájában, fogorvosként dolgozott előbb városunkban, majd Abán.
Orvosi hitvallását egykori vásárhelyi
professzora gondolatait idézve
fogalmazta meg: „Minden páciens
elsősorban ember, másodsorban
beteg és csak harmadsorban magyar,
román, szász vagy más nemzetiségű,
akinek tisztelni kell hovatartozását,
és lehetőleg anyanyelvén kell vele
beszélni. Magát az embert kezeljük,
lelkével és betegségével együtt, a
szorongást s félelmet föloldva, a
fájdalmat, amennyire lehet, kizárva,
úgy, hogy ne ártsunk, hanem rögtön
a megoldás irányába induljunk el.”
Betegeit eme gondolatok mentén
mindig emberséggel, szeretettel
fogadta, s nemcsak fájó fogukat, de
háborgó lelküket is gyógyította.
A nemzetközi, hazai és helyi közélet
minden rezdülését fiatalkora óta
figyelemmel kísérte. A kezdetektől
jelen volt a rendszerváltást előkészítő országos szellemi műhelyekben,
és a nyolcvanas évek végétől aktívan
bekapcsolódott Székesfehérvár
politikai közéletébe. 2002 és 2006
között városi képviselőként, előtte és
utána az önkormányzat bizottságai
nak külső szakértőjeként szolgálta

Székesfehérvár közösségét. Keresztény, konzervatív világképe szilárd
alapokon nyugodott. Véleményét
sosem a pillanat szülte: a folyamatos
tájékozódás, az érvek és ellenérvek
ismerete, az övétől eltérő gondolatok
befogadása és mérlegelése formálta.
Álláspontját markánsan képviselte, de
hihetetlen műveltségét, széles látókörét, erkölcsi kikezdhetetlenségét, polgári méltóságát és a feléjük tanúsított
tiszteletét vitapartnerei is elismeréssel
illették. Gondolataira, meglátásaira,
tanácsaira nemcsak városunk polgármesterei, de Magyarország jelenlegi
miniszterelnöke is igényt tartott.
Fogorvosi diplomája mellé a Kodolányi János Főiskolán újságírói végzettséget is szerzett. Évek óta dolgozott a

Megújult a Técsői utca
Az öreghegyi zsákutca nemcsak új aszfaltburkolatot kapott, hanem rendeződött a
csapadékvíz-elvezetése is.

Fotó: Simon Erika

Az öreghegyi városrész zsákutcájában élők régi vágya teljesült azzal,
hogy megújult az útburkolat és
megoldódott a csapadékvíz-elvezetés is, hiszen régóta fennálló probléma volt, hogy a rossz útburkolat
jelentősen megnehezítette a Técsői
utca lakóinak közlekedését.
„A jelenlegi gazdasági helyzetben a nagyobb fejlesztések átütemezése mellett

a kisebb volumenűekre szerencsére jutott forrás és energia. Ennek köszönhetően valósulhatott meg ez a beruházás”
– mondta el a műszaki átadáson
Östör Annamária, a városrész
önkormányzati képviselője.
A hetvenöt méter hosszú és hat
méter széles Técsői utca új aszfaltburkolatot kapott két rétegben.
Nagyon jó műszaki megoldásnak
bizonyult a munkálatok zárása előtt beépített futósor, mely
megakadályozza, hogy az esővíz
megálljon az utca végén.

A csapadékvíz-elvezetés is megoldódott az utcában

Fehérvár Médiacentrum Kft. felügyelő
bizottságának elnökeként. Őszinte
támogatója volt a szerkesztőség
alkotóközösségének, és soha nem mulasztotta el hangoztatni a helyi sajtó, a
lokális szellemi műhelyek fontosságába és jövőjébe vetett hitét.
Székesfehérváron igazi szellemi
otthonra lelt. Városunk kulturális életében kristályosodási pont volt az ő
személye. A Vörösmarty Társaság alelnökeként fáradhatatlan szervezője
és mecénása volt a kulturális rendezvényeknek. Legnagyobb büszkeségeként tartotta számon A Határon Túli
Magyar Irodalom Napjainak évente
ismétlődő rendezvénysorozatát, melynek születésében és szervezésében
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az

irodalom és a versek iránti odaadó
szeretete tette a Fehérvári Versünnep őszinte rajongójává. Íróként is
tisztelhettük, hiszen két megjelent
és egy előkészítés alatt álló kötetben gyűjtötte össze a közéletről és
a kultúráról vallott nézeteit. Publicisztikái rendszeresen megjelentek
a helyi és az országos sajtóban,
gondolatait a Fehérvár hetilap
hasábjain is gyakran megosztotta
az olvasókkal.
Bár a sors Székesfehérvárra vetette,
soha nem feledkezett meg szeretett
szülőföldjéről, az erdélyi tájakról
és emberekről. Napi kapcsolatban
állt az erdélyi magyar kulturális
élet szereplőivel, aggódva kísérte
figyelemmel a politikai közélet és az
erdélyi magyarság sorsának alakulását. Bőkezű támogatóként járult
hozzá a magyar nyelvű oktatás és
hitgyakorlás feltételeinek javításához, s különösen szívén viselte a
székelyföldi magyar falvak lakóinak,
gyermekeinek boldogulását.
Felesége, fia és rajongásig szeretett két unokája fájdalmában
Székesfehérvár önkormányzata
és szerkesztőségünk valamen�nyi munkatársa is osztozik. Dr.
Lukácsy Józsefet a város saját
halottjának tekinti.
Nyugodjék békében!

Dr. Lukácsy József temetése október
24-én, hétfőn 13 órakor lesz a székesfehérvári Csutora temetőben.

Vasárnapig kitölthető az online
népszámlálási kérdőív
Papp Brigitta
E hét végéig még mindenkinek lehetősége
van arra, hogy a népszámlálási kérdőívet
elektronikus felületen kitöltse. Aki ezzel nem
él, azt később számlálóbiztos fogja otthonában
felkeresni. A népszámlálás során a válaszadás
kötelező, ezt törvény írja elő. Székesfehérváron ingyenes számítógép- és internethasználati lehetőséget biztosítanak a könyvtárak az
online kitöltésben segítségre szorulóknak.
A népszámlálás online kitöltési szakasza október 16-án éjfélkor zárul, addig
a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon
mindenki önállóan megválaszolhatja
a kérdéseket. Akik a fenti időpontig
nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat
október 17. és november 20. között
számlálóbiztosok keresik fel, és akkor
már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni a kérdéseket.
Az online rendszer huszonnégy órában
működik, de a kitöltést nem érdemes
az utolsó pillanatra hagyni!

Hétfő estig 1,6 millió címről 3,5 millió
kérdőívet küldtek be. A népszámlálásban mintegy ötmillió cím érintett,
vagyis eddig a címek 31,6 százalékáról
érkeztek be a válaszok. Székesfehérváron több helyen is segítséget nyújtanak
a népszámlálási kérdőívek október
16-ig lehetséges online kitöltéséhez.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár ingyenes számítógép- és internethasználati
lehetőséget biztosít mindazoknak,
akiknek otthon nincs erre lehetőségük, de szeretnék elektronikus úton
kitölteni a népszámlálási kérdőívet.
A könyvtár központi épülete mellett
az összes tagkönyvtárban várják az
érdeklődőket – a könyvtárosok segítenek is a kitöltésben.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár szintén lehetőséget biztosít a
népszámlálási kérdőív online kitöltésére a könyvtárban kijelölt számítógépen.
A munkatársak itt is minden szükséges
segítséget megadnak a nyitvatartási
időben hozzájuk fordulóknak.
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Eredményes volt a turisztikai szezon
vonzó célpont a belföldi és külföldi turisták számára egyaránt
– hangzott el a 2022-es szezont
értékelő sajtótájékoztatón.
„Több mint tizenegyezer látogató
érkezett a Tourinform Irodába,
hogy megtudjanak tőlünk valamit a városról, a programokról, a
látnivalókról. Rekordmennyiségű,
összesen négyszáznyolcvan idegen
vezetést szerveztünk. Ezek egy
része, száznyolcvanhárom alkalom
városnéző túra volt, a többi pedig
múzeumi tárlatvezetés a Királyok
és szentek – az Árpádok kora című
kiállításon” – mondta el F. Szegő
Krisztina, a Székesfehérvári
Turisztikai Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője.
Az idegenvezetéses programokon összesen 9136 fő vett részt,
az irodában pedig január és
szeptember között 11 570 látogató fordult meg. A programok
résztvevői körét illetően még
mindig Pest megye teszi ki a legnagyobb részt, a vendégek több
mint harmada érkezett onnan,
Fejér megye – vagyis a helyiek és
a környékbeliek – áll a második
helyen, de idén már az ország
valamennyi megyéje képviseltette magát látogatók által.

Farkas Szilárd
Az elmúlt két év visszaesése után ismét nőtt
a városunkba látogató belföldi és külföldi
turisták száma.

Fotó: Simon Erika

Eredményes és eseménydús szezont zárt a fehérvári Tourinform
Iroda. Az előző két év visszafogottabb forgalma után ismét
bebizonyosodott, hogy városunk

Az idei évben is gyakran megtelt a belváros

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A Városüzemeltetési Szakbizottság a 669/2022. (IX.29.) VSzB számú határozatával az
alábbi - az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő - lakások bérbeadására nyílt
pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek részére:
Cím
(Székesférvár)

Alap Szoba
terület szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 4. 1/1.

54 m2

2

összkomfortos

54 000,-

Gánts P. u. 3. 2/11.

2

44 m

2

összkomfortos

44 000,-

Repülőtér u. 10. 3/46.

34 m2

1

komfortos

30 600,-

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 21. (péntek) 10.00 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

A Magyar Turisztikai Ügynökség folyamatosan ellenőrzi a
névhasználat minőségi követelményeinek betartását és az
irodák szakmai munkáját. Az
elmúlt egy év értékelése alapján
a székesfehérvári Tourinform
Iroda kilencvenhat százalékos
eredménnyel az ország legjobbjai közé tartozik.
„A legfontosabb, hogy köszönetet
mondjak az iroda munkatársainak,
mert amit a számok mutatnak,
amögött nagyon komoly munka
van” – fogalmazott Cser-Palkovics András. A polgármester

hozzátette, hogy a 2021-es – és
főként a 2022-es – év már sokkal
szabadabb volt utazási szempontból, és sikerült az újrakezdés: a város megerősítette a
turisztikában betöltött szerepét.
A Tourinform Iroda által a város
megmutatja a legszebb arcát,
saját és környékbeli értékeit.
A szakma feladata, hogy felkeltse a kíváncsiságot az ide
érkező vendégekben. Az elért
eredmények visszaigazolják a
munkájukat és azt, hogy Székesfehérvárnak komoly turisztikai
értéke van.

Lesz adventi vásár!
Nagyon nehéz téli időszak áll előttünk, a Közgyűlés számos fontos döntést készül
meghozni – hangzott el a szezonzáró sajtótájékoztatón.
„A következő hónapokban újra a segítségünkre szorul az a szolgáltatási rendszer,
ami a turizmushoz kapcsolódik, legyen szó szállodákról, éttermekről, kávézókról,
cukrászdákról. Nehéz időszak áll előttünk, különösen az energiaár-robbanás
miatt, és nyilván a fogyasztás is csökken. Fontos, hogy a fehérvári kereskedőket
és szolgáltatókat segítsük, mert ezzel munkahelyeket őrzünk és védünk meg” –
fogalmazott Cser-Palkovics András.
A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a Hiemer-ház és benne a Tourinform
Iroda nyitva lesz, működni fog és rendelkezésre áll. A megszokottaktól kissé
eltérően, de megtartják az adventi vásárt, mely a hozzá kapcsolódó programokkal
a belvárosra fog koncentrálni.

Fásítás és erdőtelepítés harminc
hektáron
Bácskai Gergely
A Fehérvár tüdeje – Zöld város elnevezésű
projekt kivitelezése a sétányok és egy ötven
férőhelyes parkoló alépítményeinek kialakításával kezdődött meg az Alsóvárosi-réten.
Várhatóan még idén ősszel megkezdődnek a növénytelepítések is,
a munka a téli fagyok elmúltával
folytatódik. Kilencszáz előnevelt fát
ültetnek el, és jelentős területen,
harminc hektáron erdőt telepítenek.
További hetven hektáron megmarad
az ősgyepes rét.
„Az Alsóvárosi-rét korábban ipari beépítésre ítélt, magántulajdonban lévő terület
volt, így a jelenlegi városvezetés hivatalba lépését követően első feladatunk
volt, hogy újra köztulajdonba vegyük” –
mondta el lapunknak Cser-Palkovics

András polgármester. Kormányzati
támogatással mintegy egymilliárd
forintért vásárolta meg a területet az
önkormányzat, majd zöldterületté minősítették át, így már nincs lehetőség
semmilyen beépítésre.
A százhektáros, azaz egymillió
négyzetméteres területen mindössze
kilencszáz négyzetméter lesz burkolt,
azért, hogy az autók ne a zöldterületen parkoljanak, illetve egy nyilvános
illemhelyet is kialakítanak. Több
városrészt köt majd össze a város
zöld folyosója egymással, hiszen egy
óriási, erdős szabadidőpark alakul ki
Fehérvár délnyugati részén.
A kivitelezés ugyan befejeződik 2023
végére, de néhány év és megfelelő
gondoskodás szükséges lesz még
ahhoz, hogy igazán szép szabadidőparkká alakuljon a terület.

Kép: Székesfehérvár Önkormányzata
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Földes és murvás sétányok lesznek majd az új erdőben
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Évadnyitó és díjátadás

Vakler Lajos

William Shakespeare Julius Caesar című
drámájának premierjével és a Pro Theatro
Civitatis Albae Regalis díj átadásával indult
szombat este a Vörösmarty Színház új évada.

Fotók: Kiss László

A bemutató előtt Szikora János
igazgató és Cser-Palkovics András
köszöntötte a résztvevőket. A pol-

Kalmár Johanna két évtizede szolgálja a
színházat

gármester örömének adott hangot,
hogy újra eljött az előadások ideje,
majd átadta a Pro Theatro Civitatis
Albae Regalis díjat, amit ebben az
esztendőben a társulat színművésze, Tóth Ildikó és a teátrum
ügyelője, Kalmár Johanna nyert el.
„A színházhoz a társulat, a rendezők,
a színészek nélkülözhetetlenek, mint

ahogy azok is, akik a színpad mögött,
a háttérben dolgoznak, hogy a nézők
élményhez jussanak. Így idén két
díjat adhatok át a város nevében” –
emelte ki Cser-Palkovics András,
majd hozzátette: a városnak ebben
a nehéz gazdasági helyzetben is
szüksége van a művészetre, az
elhivatott művészekre, ám azt
sem titkolta, nehéz döntéseket is
meg kell hozniuk. – „Egy ekkora
épület fenntartása, működtetése
sohasem egyszerű, és az év bizonyos
időszakában ilyen energiaárak mellett
elképzelhető, hogy lehetetlenné válik.
De ez nem jelenti azt, hogy az évad
sérül! A színház volt, van és minden
nehéz körülmény ellenére lesz is, mert
e nélkül a város, a megye és a régió
kulturális élete elképzelhetetlen.”
Szikora János igazgató köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy a
díjazottakon kívül elismerés illeti
a színház közönségét, hogy egy
kivételes időszakban is megerősítették jelenlétükkel a teátrum
közösségét.
A díjátadót követően pedig felgördült a függöny, és a közönség Bagó
Bertalan rendezésében megtekinthette Shakespeare Julius Caesar
című drámáját, Gáspár Sándorral
a címszerepben.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
Székesfehérvár- Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő
Központunk hídmérlegének felújítása miatt,
2022. szeptember 26-tól 2022. november 30-ig a
sorban állás ideje előreláthatólag megnövekedik.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Tóth Ildikó sokat tesz a társulat sikereiért

A közgyűlés döntése alapján Pro Theatro díjjal köszönte meg a város Tóth Ildikó
Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művésznek a teátrum előadásaiban nyújtott
kivételes színészi teljesítményét.
Két évtizedes kiváló munkája elismeréseként ugyancsak Pro Theatro díjat vehetett
át Kalmár Johanna ügyelő, aki a próbafolyamatok kezdetétől részt vesz a színpadi
művek létrehozásában. Biztosítja és felügyeli a színpadon a személyi és a működési
feltételeket, hogy az előadások rendben folyjanak.
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Nyári fények

Vakler Lajos
A fenti címmel nyílt meg pénteken a
Vörösmarty Színház galériájában Kiss Edith
festőművész kiállítása.

nyeit, melyeket különböző útjai
során nyitott szemmel, értő lélekkel meglát és megtapasztal.
Az alkotó olyan varázslatos
színekkel ábrázolja egyedi
gondolatait tájakról, időtlen
pillanatokról, színekről, fényekről és árnyakról, melyek hitelesen idézik meg a látottakat. A
kiállítás a Vörösmarty Színházban tekinthető meg november
huszonkettedikéig.

2022.10.13.

Csodálatos csuhévilág

Vakler Lajos
Takácsné Ambrus Éva életképei csodás idő
utazásra hívnak bennünket.

Bakonyi István moderálásával, a
Katolikus Kulturális Hetek keretében a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban mutatták be a
Karácsonytól karácsonyig – Takácsné Ambrus Éva Csuhévilága című
könyvet. Az alkotó autodidakta
módon 1975-ben kezdte kézműves
tevékenységét bőr, fa, csont és fém
dísztárgyak, nyakékek és fülbevalók készítésével, és 1985 óta foglalkozik csuhéfigurákkal, életképekkel, dísztárgyakkal. Az életképek
és figurák a falusi élet részleteit,
szokásait, valamint vallási tárgyú
témákat jelenítenek meg.

A könyv kiadását szerkesztőként
jegyző és szorgalmazó Angster Mária számára természetes volt, hogy
a csuhécsodák megszületésének
körülményeit, a művész indíttatását
nyomtatásban is a népi iparművészet barátai elé tárja. Takácsné
Ambrus Éva életképei csodás
időutazásra hívnak bennünket.
Megelevenedik a kukoricahántás,
a kukorica betakarítása, a húsvéti
locsolkodás, a szilvalekvárfőzés,
a nagymosás. Életképei korhűek,
hitelesek. Fő célja, hogy a mai kor
számára megőrizhetővé és feleleveníthetővé váljanak az egykori
magyar falusi élet ünnepei, hétköznapjai, szokásai és munkaeszközei.
A tárlat a kiállítást felkaroló Szent
István Hitoktatási és Művelődési
Házban tekinthető meg.

Fotó: Kiss László

Kiss Edith, akit lakberendezőként
ismerhetett meg a város, első képzőművészeti tárlatával idestova
négy esztendeje mutatkozott be
Székesfehérváron. Alkotói célja
nem változott: közreadni élmé-

KULTÚRA

Kép: Preszter Elemér
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Megelevenednek a falusi élet eseményei

Hangokkal festő Haydn
Vakler Lajos
Idén is folytatódott az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar diákoknak szóló Partitúra hangversenysorozata.

Az első előadás a Hangokkal festő
Haydn címet kapta. A különleges
és izgalmas koncert házigazdája
az idei évadban is az ötletgazda,
Dobri Dániel, a szimfonikusok
kortárs művészeti vezetője volt. A
diákok körében egyre népszerűbb
koncertsorozat első előadásán a

szimfonikus zenekart Dénes-Worowszki Marcell, a kortárs muzsika
egyik kiemelkedő kvalitású karmestere vezényelte, aki örömének
adott hangot, hogy ez a kezdeményezés közelebb hozza a klasszikus muzsikát a fiatalokhoz.
A koncert ezúttal is bizonyságot
adott arról, hogy az új generáció
kész befogadni a komolyzenét,
amihez hozzájárul az értő diskurzus, mely megmutatja egy-egy
mestermű megszületésének
körülményeit.

Fotó: Simon Erika

Kiss Edith alkotásai kiegyensúlyozott világképről árulkodnak

Az általános és középiskolás diákok is megismerhették Haydn muzsikáját

Közéleti hetilap
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Julius Caesar a
Vörösmarty Színházban

nek oda, hogy tanuljon a történelemből, hogy ne ismétlődjön meg
újra és újra ugyanaz. Mert nincs
olyan eszme, nincs olyan igazság,
mely gyilkolás árán juthat hatalomra, hiszen abban a pillanatban
beszennyezi a tisztaságot az, ami
erőszak, gyilkosság árán születik
meg.

Vakler Lajos
Az örök igazságokat boncolgató darabban a dicső győzelemmel kivívott hatalom áll szemben
az erénnyel.

Beszélgetés a
Julius Ceasar alkotóival
Fotó: Simon Erika

Bagó Bertalan rendezésében
mutatták be szombaton William
Shakespeare Julius Caesar című
klasszikus drámáját a Vörösmarty
Színházban. A darab minden korban aktuális dilemmát boncolgat:
meddig mehet el az ember a hatalomért? Egy demokratikus rendszert
hogyan lehet szinte észrevétlenül
diktatúrába fordítani úgy, hogy az
végső soron valójában a nép akaratából váljon azzá?
A Julius Caesarban két eszme, két
férfi csap össze: Caesar és Brutus, és
bár alapvetésnek tűnik, hogy mi a jó
és mi a rossz, de a kor, amelyben egy
dicső győzelemmel kivívott hatalom
áll szemben az erénnyel, szétzilálja az
addig szilárdnak hitt alapokat.
Bagó Bertalan határozott elképzelésekkel nyúlt a darabhoz: „Az a fontos,
hogy az ember hogyan dönt különböző krízishelyzetekben, ahol úgy érzi,
veszélyben van a szabadság, veszélyben
van minden, amiért érdemes élni. Ez a
darab ennek a filozófiájáról szól.”
A címszerepet játszó Gáspár

Julius Caesar és Brutus találkozása még nem sejteti a jövőt

Sándor számára is fontos üzenetet
hordoz ez a darab: „A világ semmit
sem változott. Az embernek az a képessége, hogy a szabadságát próbálja
megfogalmazni magának, öntudatlanul sem veszhet el. Viszont mivel
öntudatlan, képes arra, hogy csatlakozzon olyan ideológiákhoz, amelyek
már elvakítják.”
Egy maroknyi, a demokráciáért aggódó csoport március idusán tőrt

A Shakespeare-drámát nagy
sikerrel mutatta be múlt szombaton
a Vörösmarty Színház. A pénteki
előadás előtt a darab szereplőivel
találkozhatnak a nézők: Gáspár
Sándorral (Julius Ceasar), Sághy
Tamással (Marcus Brutus), Sarádi
Zsolttal (Marcus Antonius) és
Krisztik Csabával (Caius Cassius)
október 14-én 17.30-tól Somos Ákos
beszélget a darab születéséről.

Fotó: Simon Erika

Új köztéri alkotás Helsinki bajnokainak

Kép: Szeifert Richárd

Az egyházmegye egy
fiatal fotós szemével

döf a hatalom szívébe, mert nem
akar zsarnokságot. Brutus vívódik,
míg végül az ő tőre is véres lesz.
Hazáját megmenti, mégis gyilkossá válik, s felvetődik az kérdés a
moralizmus iránti törekvés és a
hatalomféltés iránti valós aggály
között ingadozó ember számára,
hogy mi is a valóság.
A darab mai üzenete, hogy mielőbb el kell jutnia az emberiség-

A Vörösmarty Színház idei első premier
darabjának szereplőivel találkozhat
a közönség október tizennegyedikén,
pénteken. A Színház kávézóban este fél
hattól Somos Ákos beszélget a Julius
Ceasar alkotóival.

A Gárdonyi Géza Művelődési Házban Spányi Antal megyés püspök nyitotta meg Kovács
Marcell Az egyházmegye egy fiatal fotós szemével című kiállítását. Kovács Marcell az elmúlt
időszakban számtalanszor bizonyította tehetségét, sajátos látásmódját: a szakrális világ ifjú
apostolaként, édesapja nyomdokain járva kötelezte el magát a műfajjal, s a jövőjét is foto
gráfusként képzeli el. Ebben az évben kezdte meg tanulmányait a Gorsium Szakgimnázium
művészeti és médiafotográfus szakán.
V. L.

Ünnepélyes keretek között avatták fel kedden a helsinki olimpia világhírű magyar hőseinek
emlékművét Székesfehérváron. A Melocco Miklós által készített alkotás, mely az Olimpiai
parkban kapott helyet, egy polcon álló, nyitott könyvet ábrázol, mely az 1952-es olimpián
tizenhat arany-, tíz ezüst- és tizenhat bronzérmet nyert magyar csapat tagjainak nevét őrzi.
Az Aranycsapat Alapítvány kezdeményezésére, Kű Lajos volt válogatott labdarúgó ötlete nyomán, a támogatóknak köszönhetően született meg az emlékmű.
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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

Töltse ki
a kérdőívet
online!
nepszamlalas2022.hu
Idén újra népszámlálás, ahol mindannyiunk válasza számít.
Az online kitöltésre október 1. és 16. között van lehetősége.

Készült a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából.

Közélet

Indul a fűtési szezon!

Hivatalosan október tizenötödikén kezdődik
a távfűtési idény, azonban a felhasználók nagy része már élt az előzetes fűtési
lehetőséggel. Igaz, hogy még javában tart a
vénasszonyok nyara, de az éjszakák már jóval hűvösebbek a nappaloknál, így éjjelente
jó, ha van fűtés.

Bár a helyi önkormányzati rendelet értelmében a külső hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül a
fűtési idény hivatalosan október
tizenötödikén elindul, a SZÉPHŐ
Zrt. már a szeptember tizenötödike és október tizenötödike
közötti időszakban köteles ren-
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delkezésre állni, hogy igény esetén
indítani tudja a fűtést.
„Ahol jelezték az igényt, már elindítottuk a fűtést. Egy héttel a hivatalos
fűtési idényt megelőzően a fehérvári
otthonok kilencven százalékában, a
középületeknek pedig már több mint
a felében volt folyamatban a szolgáltatás. Október tizenötödikén azonban
mindenhol bekapcsolásra kerül a
fűtés, hacsak az illetékes közös képviselő, lakásszövetkezet vagy fűtési
megbízott ennek az ellenkezőjét nem
kéri” – mondta el Szauter Ákos, a
SZÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója.
Általános tendencia, hogy a fűtési

Fotó: SZÉPHŐ Zrt.

Közéleti hetilap

A gépek nem pihennek, sokan éltek az előzetes fűtési lehetőséggel

Prohászka a ma emberéhez is szól
Vakler Lajos
Székesfehérvár tizenötödik püspökére, Prohászka Ottokárra emlékeztek hétfőn, születése
százhatvannegyedik évfordulóján, a főpásztor
tiszteletére épített emléktemplomban.

A megemlékezésen Mózessy Gergely gyűjteményigazgató, püspöki
levéltáros tekintett vissza Prohászka Ottokár életútjának egy fontos
fejezetére.
Az előadást követően Spányi Antal
megyés püspök celebrálásával
az egyházmegye szentmisével
és közös imádsággal tisztelgett

a nagy előd ma is üzenetértékű
munkássága, tanulságos, előremutató gondolatai előtt. Spányi
Antal beszédében kiemelte, hogy
Prohászka Ottokár, a nagy hatású
igehirdető és gyóntató, a távlatokban gondolkodó főpap, lelki író
elkötelezett élete vitán felül áll, a
jelen és a jövő nemzedéke számára
is példa kell, hogy legyen.
A szentmisét követően a megemlékezés résztvevői megkoszorúzták
a püspök sírját, majd síremlékénél
közösen imádkoztak Prohászka
Ottokár boldoggá avatásáért és
közbenjárásáért.

szezon kezdetén megugrik a meg
keresések száma a SZÉPHŐ felé. Az
idei évben a legtöbben arra kíváncsiak, hogy a megnövekedett energia
árak fényében milyen módszerekkel
tudnak spórolni a fűtésen.
„Az előre menő víz hőmérsékletének
szabályozásával a nap folyamán több
időszakot is meg lehet jelölni, amikor
csökkentjük vagy növeljük a lakások
fűtöttségének mértékét. Az időszakok

összehangolásával – a külső hőmérséklet függvényében – érezhető,
akár jelentős mértékű megtakarításokat lehet elérni a szezon során”
– emelte ki a SZÉPHŐ Zrt.
vezérigazgatója.
A cég ügyfelei részére telefonos, online és személyes
ügyfélszolgálatot is üzemeltet a
Székesfehérvár, Honvéd utca 1.
szám alatt.

Digitális alkotóműhely

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Simon Erika

Telefonos és személyes ügyfélszolgálat is üzemel a székházban

Először fogadott diákokat a Székesfehérvári Szakképzési Centrum újonnan épített, a korona
vírus-járvány alatt átadott Digitális Közösségi Alkotóműhelye. A program során a diákok
először játékos pályaismereti foglalkozás keretében bővíthették tudásukat, majd szaktanárok segítségével pillanthattak be a különböző szakmák rejtelmeibe. Kipróbálhatták a háromdimenziós nyomtatás alapjait vagy a hímzőgép használatát. Öt iskola által kínált szakmákkal
ismertették meg a móri Petőfi Sándor Általános Iskola hetedikes diákjait is.
N. K.

Fotó: Simon Erika

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Spányi Antal méltatta Prohászka Ottokár munkásságát

A hagyományok szerint Székesfehérváron is megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc leverése után Aradon kivégzett tizenhárom vértanúról, valamint az aznap
Pesten kivégzett Batthyány Lajosról, Magyarország első független, felelős kormányának miniszterelnökéről. A Jávor Ottó téren, a Corpus Hungaricum-emlékműnél tartott múlt csütörtöki
csendes megemlékezésen Székesfehérvár önkormányzata nevében Cser-Palkovics András
polgármester és több önkormányzati képviselő, a Fejér Megyei Önkormányzat nevében pedig
Molnár Krisztián elnök koszorúzott.
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EGÉSZSÉG

A szervátültetettek világnapja

Csapó Ramóna
Október nyolcadikán, szombaton a szervdonációs és transzplantációs világnap alkalmából
Zakar Gábor nefrológus főorvos tartott
előadást a Fehérvári Civilközpontban.

Október második szombatja a
transzplantáltak világnapja szerte
Európában, így hazánkban is. Ez
alkalomból városunkban évről
évre rendeznek programokat
tájékoztató jelleggel. Nem volt
ez másképp az idén sem: ezúttal
a Székesfehérvári Civilközpont
adott otthont Zakár Gábor elő
adásának.
A jól ismert nefrológus tájékoztatójának célja az volt, hogy min-

denki közelebbről megismerje a
szervátültetéshez kapcsolódó folyamatokat, és hogy a téveszméket
eloszlassa: ,,Ma már az élő donoros
átültetés az egyik legjobb módszer a
betegség kezelésére.”
Zakar Gábor lapunknak elmondta
azt is, hogy sok téves információ
terjed az emberek körében, még
azok között is, akik már átestek
egy-egy ilyen beavatkozáson.
Sokszor még a szervdonációt
követően is számos kérdés merül
fel. Az egyik sokakat foglalkoztató
gondolat, hogy hogyan lehet az
adott szervhez hozzájutni, valamint
hogy mennyi időt vesz igénybe a
várakozás: ,,Erre mi, orvosok sem
tudunk konkrét választ adni, de fontos,

hogy a beteg mindenképpen felkerüljön
a várólistára, ez alapján tudjuk majd
értesíteni, ha sor kerülhet a műtétre.”
A transzplantációt követő időszak a leginkább fontos a beteg
életében, amikor elengedhetetlen a
szoros együttműködés. Mindez azt
jelenti, hogy a sikeres élethez fontos a kilökődésgátló gyógyszerek
pontos szedése, valamint kiemelt
figyelmet kell fordítani az egész-
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séges életmódra is. Rendszeres
sportolással, megfelelő étrenddel
és vitaminok szedésével elkerülhető, hogy komplikációk lépjenek fel
– derült ki az előadásból.
Hazánkban Budapesten, Pécsen,
Szegeden és Debrecenben végeznek szervátültető műtéteket.
Jelenleg a vese, a szív, a máj, a
tüdő és a hasnyálmirigy-szigetsejt
átültetésére van lehetőség.

Amikor megérkezik az influenzaszezon
Csapó Ramóna
Az őszi időszakban kiemelten fontos immunrendszerünk védelme, hiszen ilyenkor gyakoribbak
a megbetegedések. Arról, hogyan tehetjük meg
mindezt, illetve hogy az influenzaszezonban mire
kell számítanunk, szakértőt kérdeztünk.

Fotó: Bácskai Gergely

Az ősz beköszöntével egyre gyakoribbá válnak a légúti megbetegedések
a gyerekeknél és a felnőtteknél egy
aránt. Mosolygó Éva háziorvos szerint
ez az idei évben még inkább jellemző,
hiszen erősebb vírusokkal találkozik a szervezet, ráadásul az ilyenkor
szokásos megbetegedések mellett még
mindig fertőz a koronavírus is.
,,Ahhoz, hogy a légúti betegség kialakuljon, kell egy arra alkalmas szervezet,
amin megtapadhat a kórokozó, és kell

egy kórokozó. Legtöbbször a kórokozóval a felületesebb, gyorsabban gyógyuló
betegségeknél nem foglalkozunk, mert
ezek legtöbbje a szokásos náthás, vírus
által okozott betegségek, melyek néhány
napi pihenéssel, teázással, tüneti
szerekkel szépen elmúlnak” – emelte ki
Mosolygó Éva.
A háziorvos hozzátette azt is, hogy
miután a koronavírus-járvány időszakában nem volt jelen az influenza, most gyakorlatilag „betör” a
betegség: sokkal súlyosabb tünetekre kell számítaniuk azoknak, akik
megfertőződnek.
Mosolygó Éva szerint sok súlyos betegséget megelőzhetünk védőoltással, de az egészségünk megóvásáért
sokat tehetünk a rendszeres sportolással, egészséges táplálkozással is.

Fotó: Nick Risinger

Senki nem szereti, ha folyik az orra

2022. okt. 13.–okt. 19.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A csillagok főként a tanulási vágyadra lesznek nagy hatással. A
későbbiekben jó hasznát veszed a most megtanultaknak. Ha túlsá
gosan feszültnek érzed magad, a legjobban úgy szabadulhatsz meg a
stressztől, ha eltöltesz egy romantikus estét a kedveseddel, vagy ha a
barátaid társaságában kikapcsolódsz egy kicsit.

Szimpatikus emberekkel leszel körülvéve, akik megértést
tanúsítanak a problémáid iránt. Ha kevés szabadidőd marad a
nap végére, akkor töltsd az estédet egy jó könyv olvasásával! Ne
sajnáld az időt magadtól!

Egy hozzád közelálló személy, akiben teljes mértékben megbízol,
alapos fejtörést okoz számodra. Ez a személy lehet a partnered, az
egyik közeli hozzátartozód, de a legjobb barátod is. Együtt meg
találjátok majd a megoldást a problémára, aminek köszönhetően
hatalmas kő esik le a szívedről.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ebben a hónapban ne hanyagold el a kapcsolataid ápolását! Az elmúlt
időszak eseményei miatt a munkahelyeden és a magánéleted terén
is komoly nyomásnak leszel kitéve, és előfordulhat, hogy komoly
időhiánnyal fogsz küszködni.

Ha valamilyen belső probléma gyötör, akkor jó, ha kellő
távolságot tartasz másoktól! Ha túlleszel rajta, jóval erősebbé
válik a személyiséged, szinte szárnyakat kapsz! Az így szerzett
többletenergia révén pedig már semmi nem állhat az utadba.

Az energiádat jobban oszd be, ne hagyd, hogy egy kötekedő kolléga
elszippantsa! Amennyiben külföldre készülsz, légy nagyon körül
tekintő, és köss biztosítást! Párkapcsolatod harmonikusan fejlődik.

Közéleti hetilap
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Munkerőpiaci kilátások ősszel
Papp Brigitta

Az idei nyári időszakban csökkentek
a hirdetésszámok az egyik legnagyobb
hazai állásportál oldalán a tavalyihoz képest, a munkakeresők pedig
aktívabbak a munkaerőpiacon. Az
álláskeresők emelkedő számát jelzi,
hogy több munkavállaló regisztrált az
oldalra 2022 nyarán, mint a tavalyi év
azonos időszakában: idén júniusban
huszonnyolc, augusztusban pedig
harmincnyolc százalékkal többen jegyezték be profiljaikat a portálon, mint
2021 ugyanezen hónapjaiban.

Fotó: Bácskai Gergely

Bár az elmúlt időszakban a vállalatok vissza
vettek a toborzás intenzitásából, markáns
fordulat egyelőre nem érzékelhető.

Vannak területek, ahol továbbra is intenzíven keresik a munkavállalókat
Évek óta az informatikai, programozói
területén folyik a legnagyobb harc a
munkavállalókért, itt a válságok alatt
sem volt látható visszaesés. Ennek
ellenére a tavalyi és az idei év első nyolc
hónapját összehasonlítva a legnagyobb

csökkenést produkálta tizenhárom
százalékkal. Ezt a jog és jogi tanácsadás szakterülete követi egy százalékos
csökkenéssel, majd az építőipar egy
százalékos emelkedéssel.
Az elmúlt két nyár során mért eredményeket összevetve azonban már markánsabb a visszaesés: az informatika,
a programozás és a fejlesztés területén
huszonnyolc, a közigazgatásban
huszonnégy, a jog és jogi tanácsadás
területén pedig tizennyolc százalékos
fogyatkozás volt látható az álláshirdetések számában. Ezek mellett az építő
iparban, valamint az egészségügy és a
gyógyszeripar területén is látható már a
csökkenés éves összehasonlításban.
A szakportál ugyanakkor azt is kiemeli:
továbbra is kulcskérdés a munkáltatók

Változik a SZÉP-kártya
felhasználhatósága

®

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

Nyitott pozícióink:
• Műanyagüzemi gépkezelő
• Összeszerelő
• CNC forgácsoló
• CNC marós
• Gyártástámogató mérnök
(műanyagos területre)

Amit kínálunk:

• Versenyképes juttatási csomag

szempontjából a bevált munkavállalóik
megtartása, erre pedig a legjobb eszközük a béremelés. 2022-ben a cégek
negyede eszközölt öt és kilenc százalék
közötti bérfejlesztést, de leggyakrabban tíz és tizennégy százalék közötti
emeléssel találkozhatunk a magyar
vállalatok körében – idén harminckilenc százalékuk hajtott végre ilyen
arányú általános fizetésemelést. Tizennégy százaléknál nagyobb egyetemes
béremelést a munkaadók huszonkilenc
százaléka valósított meg.
A jövő évi tervek tekintetében számottevő változás, hogy emelkedett azon
vállalatok aránya, amelyek a tíz és
tizennégy százalék közötti bérfejlesztést választják: a munkaadók közel fele
ezzel számol.

Papp Brigitta
Egy korábbi rendeletet módosított a kormány.

Egy korábbi kormányrendelet szerint a feltöltést követő második év
májusának végéig használhatták
fel a kártyabirtokosok további
költségek nélkül az egyenlegüket,
míg egy kiegészítő jogszabály
szerint a szolgáltatók nem érvényesíthették ezeket a levonásokat
a veszélyhelyzet lejártát követő
hatvanadik napig.
Ezt a helyzetet módosította egy
október hatodikán megjelent új
veszélyhelyzeti kormányrendelet,
így a 2022. október 15-ig feltöltött

egyenlegeket 2023. május 31-ig
használhatják a kártyabirtokosok
költségek levonása nélkül.
Ezt követően a kártyaszolgáltató
egyszeri díjat számít fel a 2022. október 15-ig feltöltött, de 2023. május 31-ig fel nem használt egyenleg
után. A díj mértéke a fel nem használt egyenleg tizenöt százaléka, de
legalább száz forint. Száz forintnál
alacsonyabb maradvány esetén a
díj mértéke megegyezik a fel nem
használt összeggel.
A 2022. október 15. napját követő
feltöltéseknél a legalább 365 napos
időszak alatt fel nem használt
egyenlegre ugyancsak érvényes lesz
a tizenöt százalékos egyszeri díj.

+ Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve)
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• 100 %-os bejárási támogatás
szerződéses járattal
vagy tömegközlekedés esetén
• Sportolási lehetőség támogatása
Fotó: Wéhli Regős Dóra

• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése tapasztalt szakemberektől
Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
hr-hungary@cranecpe.com
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

Érdemes figyelni, hogy mikor került pénz a kártyánkra!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Az október a párkapcsolatodra helyezi a fókuszt. A meg nem beszélt
problémák most elemi erővel törhetnek a felszínre. A magánéleti
gondjaidba ne engedj beleszólást senkinek, próbáld meg a pároddal
megoldani!

Az egészségedre figyelj oda jobban! Látogasd meg a fogorvosodat,
és ne hagyd ki a szűrővizsgálatokat! Amennyiben valamilyen
betegséggel küzdesz, most megtalálod a megfelelő szakembert és
gyógymódot.

A családoddal feszültté válhat a helyzet, amit mielőbb rendezned
kell, mert a következő hónapban már nagyon elfajulhat a helyzet.
A szerencse most a te oldaladon áll, ezért ne habozz, használd ki
a kínálkozó lehetőségeket! Ha életmódváltáson vagy új sportolási
lehetőségeken gondolkozol, ne halogasd tovább!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Remek hét ez a meditálásra, a múltbeli események értékelésére, vala
mint arra, hogy rendezd a gondolataidat! Miután mindent letisztáztál,
sokkal jobban fogod érezni magadat a bőrödben. Kedvező változások
előszelét érezheted az anyagiak területén is.

Ne tulajdoníts túl nagy jelentőséget az első benyomásnak, hiszen
gyakran megesik, hogy az a személy, akit elsőre szimpatikusnak
találsz, a későbbiek során mégsem felel meg az elvárásaid
nak! A párban élők lehetőséget kapnak, hogy megszilárdítsák
kapcsolatukat.

Tölts el egy kellemes estét vagy hétvégét a partnered vagy a családod
társaságában! Az ősz egy sikerekben gazdag időszak lesz számodra.
Az ingatlannal kapcsolatos ügyeid is szerencsésen alakulnak. Munka
helyeden viszont gyülekeznek a viharfelhők.
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Természet

Természet

Korlátokkal is korlátlanul!

Vadonleső vasárnap
Ismeretterjesztő nyílt nap lesz a Sóstó Vad
védelmi Központban.

Október 16-án, vasárnap 10 órától
16 óráig várják az érdeklődőket
a Vadonleső vasárnap elnevezésű ismeretterjesztő nyílt napra a
Sóstó Vadvédelmi Központba. A
nap folyamán lesznek érdekes elő
adások, madárgyűrűzés, izgalmas
standok sok érdekességgel.
A központban 11 órától Az ember
és a méhek címmel kezdődik elő
adás, majd 13 órától az év emlőse

témájában folytatódik az ismeretterjesztő program. A standoknál
megtalálhatjuk majd a Duna-Ipoly
Nemzeti Park, a Herman Ottó
Intézet, a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület és az
Apiterápiás Ház szakembereit is.
A vendégeket 10 órától, valamint
14 órától vezetik körbe a Vadvédelmi Központban. A Magyar
Madártani Egyesület Fejér Megyei
Csoportjának standjánál pedig
minden órában madárgyűrűző bemutatóra várják az érdeklődőket.

Előadás

Hogyan működik a Föld?
Burokban született – Hogyan működik a Föld?
címmel újabb előadást szervez az Mathias Corvinus
Collegium Székesfehérvári Képzési Központja.

Az előadás keretében többek
között arról is szó lesz, mi Magyarország szerepe a nemzetközi
űrtevékenységben. A program
előadója dr. Ferencz Orsolya
villamosmérnök-űrkutató, akinek
a szakterülete többek között a
magnetoszféra és az égitestek
elektromágneses környezetének
vizsgálata, illetve az űridőjárás.
Ferencz Orsolya olyan eszközök

gyártásában vesz részt, amelyek
több tízezer méter magasságban
kell, hogy működjenek. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy tehetséges gyerekszínészként is feltűnt.
Az előadás október 20-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik a
Grand Inkubátorházban, a Király
sor 30. szám alatt.
A rendezvény végén a felmerülő
kérdésekre is választ kaphatunk. Az
eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött:
https://tinyurl.com/MCCSZFVAR
1020FEO.

Munka

Pályaválasztási kiállítás
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Széchenyi István Műszaki Technikuma ad
helyszínt a Fejér Megyei Kormányhivatal
által szervezett hagyományos, kétnapos
pályaválasztási programsorozatnak.
Október 14-én, pénteken 9 és 16
óra között, október 15-én, szombaton pedig 9 és 12 óra között
várnak minden érdeklődőt.
A program kiemelten, de nem
kizárólag a pályaválasztás előtt
álló 7. és 8. osztályos tanulók-

nak, valamint a középiskolák
végzős, továbbtanulás előtt álló
diákjainak szól. Idén kiemelt
figyelmet fordítanak a szakképesítéssel nem rendelkezőkre is.
A kiállítók között a középiskolák, a felsőoktatási intézmények
és a megyei kormányhivatal
mellett több nagyobb cég is megjelenik. A két nap alatt lesznek
pódiumbeszélgetések, de több
szakmai műhelybe is betekinthetünk.

Film

Szétszakítva – Burján Zsigmond új
filmje a Fehérvár Televízióban
A Fehérvár Televízió október 17-én, hétfőn
19.55-kor bemutatja a 17-es székesfehérvári
gyalogezred első világháborús történetét
feldolgozó, Csak még egyszer előre! című
játékfilm folytatását.

Burján Zsigmond rendezésében
nemrég készült el a Szétszakítva
című film, mely a nagy háború
olasz frontjáról hazatérő 17esek és legendás parancsnokuk,
Sipos Gyula ezredes itthoni,
„hétköznapi” tragédiáin keresz-

tül mutatja be az első világháború vége és a trianoni diktátum
közötti korszakot, az őszirózsás
forradalom következményeit,
a kommunista diktatúra alatt
tomboló vörös terror és a román
megszállás időszakát. A film
főbb szerepeiben Tűzkő Sándort, Balogh Mihályt, Szigeti
Annát, Csille Ildikót és Nagy
Juditot láthatjuk. A vágó Ternák
Ferenc, az operatőrök Romhányi
Ádám és Kersák József voltak.

A Gaja-völgy Egyesület különleges túrát
szervez október tizenötödikén tíz órától.

A II. Akadálymentes túrát az
egyesület a fogyatékkal élő, sérült
emberek, sajátos nevelési igényű,
esetleg csak túlsúlyos személyek
számára indítja barátságos távon,
könnyű terepen vezetett, ám mégis
izgalmas gyalogtúraként.
Az öt kilométeres útvonal a Sóstó
Természetvédelmi Területet mutatja
be. A túravezetők ismereteket
adnak át az út során a földtani
jellemzőkről, a fellelhető növény-

és állatvilágról. Tapasztalati úton
ismerhetik meg a vakok és gyengénlátók a különböző fákat, ehető
növényeket, majd a szabadban
végezhető testmozgást próbálhatják
ki az edzőgépeken.
Az egyesület négy vak személyt tud
biztonságosan elkísérni a túrára,
illetve ezen felül várják azokat a
látássérülteket is, akik önállóan
tudnak közlekedni.
A találkozó helyszíne a Sóstólátogatóközpont: 9 óra 45 perctől
várják az érdeklődőket. A túra befejezésének várható időpontja 14 óra.

Olvasás

Súlyos témák, valós események
Október tizennegyedikén, pénteken Lontai
Léna író érkezik a Vörösmarty Mihály Könyvtár
Mészöly Géza utcai tagkönyvtárába.

Lontai Léna író Budapesten végezte
iskoláit, majd egy rövid ideig a
Dél-Afrikai Köztársaságban élt az
apartheidrendszer idején. Az ott látott igazságtalanságok mély nyomot
hagytak benne. 1992 óta fordítóként

és önkéntesként dolgozik, az önkéntesi tevékenysége alatt összegyűlt
emberi történetekből később könyveket is írt. Eddig két kötete jelent
meg, 2021-ben a Könnyező liliomok,
2022-ben pedig a Sebzett pillangó.
Az író október 14-én, pénteken 18
órától író-olvasó találkozóra érkezik
a Mészöly Géza utcai tagkönyvtárba. A találkozón lehetőség lesz
könyvvásárlásra és dedikálásra is.

Múzeum

Múzeumok Őszi Fesztiválja
Izgalmas programokkal folytatódik a Múzeumok
Őszi Fesztiválja a Szent István Király Múzeumban.

Tudományközi kalandok a játék
világában címmel rendeznek
játékkonferenciát Moskovszky
Éva tiszteletére október 14-én,
pénteken 10 órától a Hetedhét
Játékmúzeumban. Néprajzkutató,
művészettörténész, divattörténész,
történész, könyvtáros, restaurátor
egy konferencián beszél számos
érdekességről, egyetlen gyűjtemény tárgyai kapcsán. Az eseményen való részvétel ingyenes.
Szintén ezen a napon 16 órakor a
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény

ad otthont a Múzeumpedagógiai
börzének. A helyi pedagógusok
és múzeumpedagógusok találkozóján az előzetesen beküldött
kérdések mentén beszélik meg a
múzeumok nyújtotta lehetőségeket, a két fél egymással kapcsolatos elvárásait. A pedagógusok
ízelítőt kapnak a múzeumpedagógiai módszerekből, valamint
egyéni beszélgetésekre is alkalmat biztosítanak az egyes múzeumokat képviselő múzeumpedagógusokkal. A programon való
részvételhez előzetes regisztrációt
kérnek a bejelentkezes@szikm.hu
e-mail-címen.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVATARTÁSA
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT OKTÓBERI NYITVATARTÁSI
IDEJE AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

2022. OKTÓBER 14-ÉN (PÉNTEKEN) 7.30-15.30-IG NYITVA
2022. OKTÓBER 15-ÉN (SZOMBATON) ZÁRVA TART.
ÜDVÖZLETTEL:
SZÉPHŐ ZRT.
Történelem

Egy csipet
Székesfehérvár
Ki volt Mujkó vagy a kisbabakirály?
Mi van az Országalmára írva? Ezekre
és még sok más izgalmas kérdésre
kaphatnak választ az alsó tagozatosok a városismereti foglalkozásokon. A sorozat négy alkalomból áll,
október 19-én kezdődik, a foglalkozásokat szerdánként 16.30 és 18 óra
között tartják a Hiemer-házban.
Egy csoportban maximum nyolc főt
tudnak fogadni. További részletek
és jelentkezés a Tourinform Iroda
weboldalán.

Előadás

Székesfehérvár és
zarándoklatok
Október 18-án 17 órától Pásztor
Katalin előadásában Zarándokok az
1938-as eucharisztikus kongresszuson címmel folytatódik a Székesfehérvár és zarándoklatok című
sorozat. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum a Látogatóközpontban nyolcrészes előadássorozatot
indított A magyar szent család nyomában című tematikus zarándokút
történelmi hátterének feltárására,
valamint művelődéstörténeti és kulturális értékeinek népszerűsítésére
és megismertetésére. A programra a
belépés ingyenes.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu
Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?
• a SZÉPHŐ Zrt. által kezelt házak közös képviselői a nap 24 órájában állnak
rendelkezésre;
• kedvező díjszabású, jó ár/érték arányú szolgáltatás;
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen
megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül;
• 0-24 órás diszpécserszolgálat a távhővel ellátott ingatlanok esetében hétvégén
és ünnepnapokon is.

az els
kamatperiódusra*

A Bónusz Magyar Állampapír egy évben négy kamatperiódussal rendelkezik, az adott kamatperiódusra irányadó éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis
megegyezik a kamatperiódus kezdőidőpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel
súlyozott számtani átlagával, ami a 2025/N sorozat első kamatperiódusa esetében 10,32%. A kamatprémium mértéke 1%. Az adott kamatperiódusra vonatkozó éves kamat megállapítására
az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző negyedik munkanappal kerül sor. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi
kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Bónusz
Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek
kell felmérnie. A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek
megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon.

Közéleti hetilap

Rekordkülönbség
Somos Zoltán
Ritkán látni olyat, ami az új kosárlabda
szezon első fehérvári mérkőzésén történt: az
Arconic-Alba Fehérvár csaknem hetven ponttal
szerzett többet ellenfelénél!

ben legyőzni az oroszlányiakat.
Ehhez képest most már a szünetben huszonöt ponttal vezetett
az Alba, de az igazi szenzáció a
végeredmény lett. Az OSE ugyanis
a negyven pontot sem érte el, ami
férfi meccsen párját ritkítóan
gyenge mutató, ráadásul közben
az Alba nagyon megszórta őket. A
106-39-es végeredmény nyugodtan
nevezhető történelminek, ilyen
különbséggel nem kapott még ki
vendégcsapat Fehérváron.
De ez is csak egy győzelem volt:
szerdán már Zalaegerszegen kellett
ismét bizonyítani. Ez sikerült is, hiszen 76-70 arányban nyert az Alba.
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Hat iskola csapata versenyzett

A múlt szombati X. Aszalvölgyi Focikupán a
sportverseny mellett rengeteg programmal is
várták a családokat.

Idén a Felsővárosi, a Hétvezér, a
Kossuth, a Széna téri, a Vasvári
és a Zentai úti általános iskolák

illetve edzés Rusznák Renivel a
szabadidőpark sporteszközeinek
segítségével. A délelőtt folyamán
környezeti tanácsadást, ökológiailábnyom-számítást és ökojátékokat
is szerveztek, valamint a Mentaház Egészségközpont jóvoltából

Fotók: Simon Erika

Az Oroszlány úgy érkezett Fehérvárra, hogy az első fordulóban száz
pont fölött dobva verte a tavalyi
döntős Körmendet. Közben az Alba
kikapott Pakson, így inkább szoros,
mint sima meccsre számítottunk.
Főleg, ha visszagondoltunk rá, hogy
az előző szezonban Smith emlékezetes, saját térfélről dobott triplájával
sikerült csak az utolsó másodperc-

SPORT

Fotó: Simon Erika

Hat csapat mérkőzött meg az idei kupán

Somogyi éppen kosarat dob, az oroszlányiak nézik. Ez volt a dramaturgia a meccsen.

negyedik évfolyamos tanulóiból
álló csapatok mérkőztek meg a
Túrózsáki úti műfüves pályán.
Az iskolások sportversenyén
túl mozgalmas programokkal is
várták a családokat, akik megismerkedhettek a nordic walkinggal, de volt petanque-bemutató,

egészségügyi szűrésen, általános
állapotfelmérésen és életmód-tanácsadáson is részt vehetett bárki.
A kupán a harmadik helyezést a
Zentai Úti, a másodikat a Hétvezér
Általános Iskola érte el, míg az első
helyen a Széna téri Általános Iskola
csapata végzett.

Levetett és le nem vett mezek
Somos Zoltán
Nem megy a bajnokságban a MOL Fehérvárnak.
Az Újpest elleni hazai mérkőzés után ezt már a
szurkolók sem hagyták szó nélkül.

Pénteken 1-1-es döntetlent játszott
itthon a Vidi a Zalaegerszeg ellen,
úgy, hogy a vendégek az utolsó
pillanatokban egyenlítettek. Ezt
sem volt könnyű megemészteni, de
hétfőn az Újpest ellen, ismét hazai
pályán, még kilátástalanabb volt a
játék. A fehérvári szurkolói csoport
végig biztatta a csapatot, de az 1-0-s
vereség után aztán megfogalmazta
kőkemény kritikáját. A játékosoktól azt követelték az ultrák, hogy

vegyék le a Vidi-mezt, amire szerintük méltatlanok. Ez nem történt
meg, a csapat az öltözőbe kullogott.
Volt azonban valaki, aki levette a mezét, de abban sem volt
köszönet… Budu Zivzivadze, aki
tavasszal éppen Újpesten játszott
kölcsönben, elcserélte a mezét egy
pesti játékossal, és az újpesti trikóban hagyta el a pályát. A helyzetével elégedetlen, rendre csereként
pályára kerülő csatár tiszteletlensége a klubvezetésnél is kiverte
a biztosítékot, másnap kitették a
keretből. Vele és nélküle sem ment
eddig a csapatnak, tíz forduló után
nyolcadik helyen áll a bajnokságban a Fehérvár.

Mindenki komolyan vette a meccseket

Győzedelmes búcsú
Farkas Szilárd

Fotó: molfehervarfc.hu

Győzelemmel búcsúzott a Fehérvár AV19
jégkorongcsapata a Bajnokok Ligája küzdelmeitől. A Katowice ellen 1-0-ra megnyert
mérkőzés azt jelenti, hogy a fehérváriak a
harmadik helyen végeztek csoportjukban.

Zivzivadze itt még a Vidi mezében az Újpest ellen

Hatodik mérkőzésén a második
győzelmét aratta városunk jégkorongcsapata a Bajnokok Ligájában.
A Katowice elleni mérkőzésen hazai
pályán és győzelemmel búcsúzhattak a legrangosabb európai kupa
küzdelmeitől. A győztes találatot
Alex Petan szerezte a második harmadban. A Volánnak nem lehet oka
panaszra, hiszen a csapat először

szerepelt a Bajnokok Ligájában, és
hat mérkőzésen szerzett két győzelmének köszönhetően a harmadik
helyen végzett a csoportjában, melyben többek között az előző kiírás
győztesével, a Röglével is találkozott.
A D csoportot a svédek végül
magabiztosan nyerték, a Zürich
Lions a második, a Fehérvár AV19
a harmadik, a Katowice pedig a
negyedik helyen zárt. Az immár
nemzetközi tapasztalattal felvértezett fehérváriakra példaként
tekinthet a hazai jégkorongsport,
hiszen a nemzetközi szövetség által
2014-ben átszervezett Bajnokok
Ligájába képviseletükben először
jutott ki magyar csapat.

A Vörösmarty Rádió műsora október 15-től október 21-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 10. 15. SZOMBAT

2022. 10. 16. VASÁRNAP

2022. 10. 17. HÉTFŐ

2022. 10. 18. KEDD

2022. 10. 19. SZERDA

2022. 10. 20. CSÜTÖRTÖK

2022. 10. 21. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati ismeretek
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
13.10 Ügyvédi percek Vendég:
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 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

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek,
programajánló
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Varga Zalán
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben – Curves
mozgásforma Vendég:
Tímár Jánosné
12.10 Csak stílusosan! Vendég:
Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
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 Mérnök vagyok
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– Fejér megyei kastélyok
és arisztokraták Vendég:
dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Czenczi Anikó ügyvéd
Műsorvezető: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.40 Mérnök vagyok
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Varga Zalán
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
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 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 Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Mérnök vagyok
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:
Varga Zalán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
10.35 Mérnök vagyok
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.

A Fehérvár Televízió műsora október 15-től október 21-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 10. 15. SZOMBAT
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Képes hírek
Híradó
Köztér
Bajnokok városa
Városrészek titkai
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
Kolonics György,
a sportlegenda
Híradó – ismétlés
Csíki versek az Aranyemlékévben – 2. rész
Honvéd7
Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
A Fehérvári
beszélgetések – Vakler
Lajos vendégei Horváth
Elemér és Horváth Péter
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából –
Jancsó Miklós
X. Fehérvári ének
Szécsi Pál-emlékest
Gergely Róberttel
A rock bűvöletében
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 16. VASÁRNAP
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 Bajnokok városa
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:45 Családőrzők
14:15 Agrárinfó
14:45 Városrészek titkai
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Majzik Ernő
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 Arconic-Alba
Fehérvár–Szegedkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 II. Székesfehérvári
székely bál
22:25 A hét hírei – ismétlés
22:45 Képes hírek

2022. 10. 17. HÉTFŐ
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Képes hírek
A hét hírei
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Majzik Ernő
Hitünk és életünk
A szomszéd vár
– ismétlés
Képes hírek
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Makk Károly-portré
Seuso-kedd
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Homoki László
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Csak még egyszer előre!
2. rész: Szétszakítva
A 313. ugrás
Karok és lábak költészete
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 18. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Homoki László
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Szimfonik
Táncdalfesztivál
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– In memoriam
Lukácsy József
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Schirilla György, az
ifjabb pesti rozmár
Lúdas Matyi
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 19. SZERDA
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– In memoriam
Lukácsy József
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Varga Sándor Verstábor
Ünnepi Gála
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Az év virága, a pipacs
Tre tenori
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 10. 20. CSÜTÖRTÖK

2022. 10. 21. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 A Fehérvár Televízió

07:20 Köztér

archívumából

07:50 Bajnokok városa

08:20 Képes hírek

08:20 Képes hírek

11:00 A Fehérvár Televízió

11:00 Köztér – ismétlés

archívumából

11:30 Bajnokok városa

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Bassology és a
Muck Éva Trió
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 Bajnokok városa
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Köztér – ismétlés

– ismétlés
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Megépül a Nemere
16:05 A világ Koczka módra
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?

19:50 Hírek – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:55 Bajnokok városa

19:20 Agrárinfó – ismétlés

– ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

20:20 Bazilika 250

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés

20:50 Portrék a Királykúton

21:00 Vigyél el!

Vendég: Buda Ferenc

21:20 Gyermekpszichiátria

21:50 Híradó – ismétlés

22:15 Híradó – ismétlés

22:10 Képes hírek

22:35 Képes hírek
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