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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Választókerületi programok
Belváros
Szabó Bakos Györgyné

Szeptember 13-án, kedden 
tartja következő fogadóórá-
ját Szabó Bakos Györgyné. 
Az 1. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője 
15 és 18 óra között várja a 
városrészben élőket Piac tér 
4. szám alatti, az autóbusz- 
pályaudvar épületének udva-
rában található irodájában.

Továbbra is csonka az ellenzéki frakció
Látrányi Viktória

Júniusban adta vissza képviselői mandátumát a 
momentumos Barlabás András. A fehérvári el-
lenzéki összefogás azóta sem töltötte be a helyét 
a város közgyűlésében. A listán soron következő 
DK-s politikus át sem vette a mandátumát.

A fehérvári ellenzéki összefogás frak-
ciója továbbra sem teljes. Képtelenek 
voltak ugyanis közös jelöltet delegálni 
az ellenzéki kompenzációs listáról: „Ko-
rábban megállapodtunk, hogy ha valamelyik 
képviselő nem tudja ellátni a tisztségét és 
lemond, akkor a pártjának lesz joga jelölni. 
A Momentum jelölte Rédei Norbertet, akit 
mindenki támogatott, de nem számoltunk 
azzal a jogi problémával, hogy a Jobbik tiszt-

A Gac-oldal hősei

Varkocs Györgyre emlékeztek

A Magyar Királyi Szent István 3. Honvéd Gyalogezred katonái 1944. szeptember hetedikén, 
Gyergyószentmiklós határában egy szovjet előörs betörése nyomán estek el. A százötvenkilenc 
hősi halált halt katonára emlékezett szerdán a tragédia hetvenedik évfordulóján felavatott em-
lékparkban Cser-Palkovics András polgármester, Lehrner Zsolt alpolgármester, valamint Deák 
Lajosné, Dienesné Fluck Györgyi, Horváth Miklós Csaba és Viza Attila önkormányzati képviselők. 
A hősök emléke előtt a nyugállományú katonai civilszervezetek képviselői is fejet hajtottak.

Néma koszorúzással tisztelgett múlt héten csütörtökön Cser-Palkovics András polgármes-
ter, Lehrner Zsolt alpolgármester, Szabó Bakos Györgyné és Márton Roland önkormányzati 
képviselők, a Vasvári Pál Általános Iskola, valamint a hagyományőrző szervezetek képviselői 
Varkocs György szobránál annak emlékére, hogy a fehérvári várkapitány négyszázhetven-
kilenc éve halt hősi halált az oszmánok elleni küzdelemben
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Irány a honvédség!
Varga ZaLán

Szeptember ötödike az önkéntes katonai szol-
gálat bevonulónapja. Hétfőn Székesfehérváron 
a katonajelöltek féléves szerződést írtak alá, 
amit később további fél évvel meghosszabbít-
hatnak, ha elnyeri tetszésüket ez a hivatás.

Németh Andor alezredes, a fehér-
vári toborzók képviselője lapunknak 
elmondta: a fő cél az, hogy megked-
veltessék a jelentkezőkkel a katonai 
pályát, és ösztönözzék őket a szerző-
déshosszabbításra.
A regisztrációt követő napon el is 
kezdődött a kiképzés, ami mindenki-
nek kötelező, aki jelentkezik a Magyar 
Honvédséghez. Az alezredes kiemelte: 

Gőz Csaba őrnagy, a 17. Területvédelmi 
Zászlóalj törzsfőnöke a két hónapos képzés-
ről elmondta, hogy a szolgálati szabályokon 
túl a lövészeti-harcászati alapismereteket is 
elsajátítják a fiatalok

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

ha valaki úgy dönt, van rá mód, hogy 
ne csak egy általános lövészképzésen 
vegyen részt. A későbbiekben lehető-
ség lesz mélyebb katonai ismereteket 
szerezni, például harckocsizó tüzérként 
vagy ejtőernyős búvárként.
Zsigó Balázs mindig is szemezett a hon-
védséggel, de elsősorban a felsőoktatási 
felvételi során kapható többletpontok 
miatt választotta az önkéntes katona-
ságot. A következő fél évben szeretné 
megtapasztalni a honvédek életfor-
máját, és ez alatt fogja eldönteni, hogy 
később is marad-e a katonai pályán.

Fáy-, Almássy- és Papagáj-
telep, vezér és író utcák
Deák Lajosné

Fogadóórát tart Deák Lajosné 
önkormányzati képviselő. A 
11. választókörzetben élőket 
ezúttal szeptember 12-én, 
hétfőn 17 és 19 óra között várja 
a a Királykút Emlékházban, 
a Mikszáth Kálmán utca 25. 
szám alatt található épületben.

Elhunyt Rábaközi Ferenc
Életének hetvenhetedik évében elhunyt dr. 
Rábaközi Ferenc, városunk egykori önkor-
mányzati képviselője.

Rábaközi Ferenc a rendszerváltás 
időszakában lett aktív szereplője 
Székesfehérvár közéletének. 1990 
októberétől két cikluson át volt 
tagja a város közgyűlésének. A kö-
zösségért végzett munkáját 1999-
ben Pro Civitate díjjal ismerték el.
Rábaközi Ferenc Székesfehérvár 
szülötte, aki élete és munkássága 
révén is városunkhoz kötődik. 
Iskolái elvégzése után az Ika-
rusban helyezkedett el, majd 
a Víz- és Csatornaműveknél 
dolgozott. 1977-ben a Kossuth 
Mezőgazdasági Termelőszövet-
kezetben a vezetésével indult 
el a baromfi- és szarvasmarha-
ágazat nagyberuházása. Később a 
szövetkezet műszaki ágazatának 
vezetője lett. Első ízben 1988-
ban választotta be a szövetkezet 
tagsága a vezetőségbe, ettől 
kezdve folyamatosan részt vett a 
szervezet irányításában. Szakmai-
lag folyamatosan képezte magát, 
előbb környezetvédelmi, majd 
gazdasági szakmérnöki diplomát 
szerzett, 1986-ban doktorált.
A rendszerváltás idején a köz-
életben is aktív szerepet vállalt: 

a Független Kisgazdapárt alapító-
tagja, majd a város első szabadon 
választott képviselő-testületében 
Alsóváros önkormányzati kép-
viselője lett, és a Városfejlesztési 
Bizottság elnökeként dolgozott. 
Munkáját mindig kifogástalanul 
végezte, kollégáival jó szakmai és 
emberi kapcsolatokat alakított ki.
Rábaközi Ferencet Székesfehérvár 
önkormányzata saját halottjának 
tekinti. Búcsúztatására szeptember 
tizenhatodikán délután négy órától 
a Szent Donát-kápolnánál kerül sor.

újítása miatt nem lesz hivatalos aláírójuk.” 
– közölte lapunkkal Ráczné Földi Judit, 
a DK önkormányzati képviselője.
A Helyi Választási Bizottság a törvény-
nek megfelelően döntött a mandá-
tumról, amit a listán soron következő 
Szabó László DK-s jelölt kapott. Ő 
azonban a pártok megállapodása értel-
mében a mandátumról lemondott.
Pápai Erzsébet, a Helyi Választási Iroda 
vezetőhelyettese ezt megerősítette, és 
elmondta: a mandátum visszaadásától 
számítva újra harminc napjuk van a 
jelölőszervezeteknek, hogy eldöntsék, kit 
szeretnének az ellenzéki frakcióban látni.
Tovább ketyeg tehát az óra, valószínű-
leg szeptemberben is csonka lesz az 
ellenzéki frakció.
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Hogyan változik a fehérvári 
intézmények rezsije?

Fiers gábor

Akad olyan városi intézmény, ahol közel 
tízszeres áremelkedéssel számol az önkor-
mányzat. A közvilágítás két év alatt több mint 
ötszörösére drágult. Tizenhat pontból álló 
listát közölt múlt héten pénteken Cser-Pal-
kovics András a székesfehérvári intézmények 
rezsiköltségeiről.

„Fontos leszögezni, hogy beszerzéseink 
egy részére nem kaptunk ajánlatot sem, 
más intézmények esetében éppen folya-
matban vannak a beszerzési eljárások. 
Van, ahol ez már lezárult, tehát tényadat 
áll rendelkezésre, van intézménytípus, 
ahol pedig a piaci árat figyelembe véve 
tudunk adatokat közölni. Ezek még összeg-
szerűen és nagyságrendileg is változhat-
nak, hiszen a piaci árak szinte folyama-
tosan emelkednek. Azon intézmények és 
épületek esetében, amelyek távfűtéssel 
ellátottak, ott jelenleg nem változnak az 
adatok. A célom a tájékoztatás, valamint a 
probléma összetettségének és nagyságának 
érzékeltetése.” – fogalmazott a polgár-
mester, majd tájékoztatóját a tételek 
felsorolásával folytatta.
Közvilágítás: 2021-ben 295.700 eFt, 
2022-ben várhatóan 688.500 eFt, 2023-
ban várhatóan 1.657.500 eFt.

Beruházás a holnapértKözös tanévnyitó a város egyetemein
Új alumíniumöntödét épít Székesfehérvá-
ron a Hydro. A létesítmény éves kapacitása 
kilencven ezer tonna lesz, és a tervek szerint 
2024 első negyedévében kezdi meg a termelést. 
Csütörtökön ünnepélyes alapkőletétellel kezdő-
dött meg az új üzem építése. A beruházás révén 
a cég új munkahelyeket is teremt városunkban.

A Bokor utca tőszomszédságában épül 
majd az új üzem, amely a körforgásos 
gazdaság, azaz az újrahasznosítás 
egyik kontinentális zászlóshajója 
lesz. Az öntöde jellemzően prémium 
autóipari felhasználók számára gyárt 
majd fejlett sajtolási alapanyagot, 
újrahasznosított alumíniumot. Az 
újrahasznosításhoz a fém előállítása-
kor felhasznált energia mindössze öt 
százaléka szükséges.
Az alapkőletételen Székesfehérvárt 
Vargha Tamás országgyűlési képviselő 
és Cser-Palkovics András képviselte. 
Utóbbi köszöntőjében úgy fogalma-
zott: „Egy nagyon jelentős gazdasági, 
egyben környezetvédelmi beruházás veszi 
kezdetét.” A polgármester a cég vezetői 
mellett a fehérvári munkavállalóknak 
köszönte meg, hogy elkötelezett mun-
kájukkal, szorgalmukkal hozzájárul-
tak, hogy Székesfehérváron valósuljon 
meg a beruházás.
„A fejlett ipari termelés és a környezet
védelem zászlóshajója lesz a most 
kezdődő beruházás.” – mondta Vargha 
Tamás. Székesfehérvár országgyű-
lési képviselője kiemelte, hogy az új 

Székesfehérváron is megtartották a felsőok-
tatási tanévnyitót. Az újdonsült egyetemisták 
hivatalosan is a város polgáraivá váltak, majd 
a hagyományos szalagtűzés után gólyatúrával 
ünnepeltek. Az idei évben háromszáznyolcvan 
elsőéves diák kezdi meg felsőoktatási tanul-
mányait a három egyetemen.

Kellemes nyárvégi időjárásban 
várták a Hotel Magyar Király előtti 
téren a felsőoktatási tanévnyitót 
azok a diákok, akik idén Székes-
fehérváron kezdik meg egyetemi 
éveiket. Ma már hagyomány, 
hogy az elsőéveseket a Budapesti 
Corvinus Egyetem Székesfehérvári 
Campusa, az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Kara, a Kodolányi 
János Egyetem és az önkormányzat 
közös ünnepségen köszönti.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter szerint meghatározó időszak 
kezdődik most a fiatalok életében a 
tudás- és élményszerzés szempont-
jából. Reményét fejezte ki, hogy a 
diákok semmiben sem szenvednek 
majd hiányt egyetemi éveik alatt. 
A város felsőoktatási intézményei-
ben sok szép hagyomány alakult 
ki az elmúlt években a diákoknak 
köszönhetően, melyeket a mostani 
elsőéves hallgatók tovább éltethet-
nek a jövőben.
Szabó Lajos György, a Corvinus 
rektorhelyettese elmondta, hogy az 
egyetem 2022 nyarán Magyarorszá-

Az új öntöde a tervek szerint nem egészen két év 
múlva kezdi meg működését, és közel nyolcvan 
új munkahelyet teremt. A teljes beruházás mint-
egy nyolcvannyolcmillió euróból valósul meg.
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Városi uszoda: 2021-ben 39.500 eFt, 
2022-ben várhatóan 214.900 eFt, 2023-
ban várhatóan 330.200 eFt.
Gyöngyvirág Óvoda gáz: 2021-ben 
6.726 eFt, 2022-ben várhatóan 10.788 
eFt, 2023-ban várhatóan 42.441 eFt.
Gyöngyvirág Óvoda villamosenergia: 
2021-ben 1.816 eFt, 2022-ben várha-
tóan 3.332 eFt, 2023-ban várhatóan 
13.184 eFt. (Ez az emelkedés minden 
óvodában megjelenik.)
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intéz-
mény gáz: 2021-ben 22.422 eFt, 2022-
ben várhatóan 51.481 eFt, 2023-ban 
várhatóan 212.113 eFt.
Kossuth Zsuzsanna Szociális Intéz-
mény villamosenergia: 2021-ben 
13.877 eFt, 2022-ben várhatóan 25.344 
eFt, 2023-ban várhatóan 100.274 eFt.
Vörösmarty Színház villamosenergia: 
2021-ben 9.260 eFt, 2022-ben várha-
tóan 54.377 eFt, 2023-ban várhatóan 
215.142 eFt.
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
villamos energia: 2021-ben 3.335 e Ft, 
2022-ben várhatóan 7.653 eFt, 2023-
ban várhatóan 30.279 eFt.
Székesfehérvári Közösségi és Kultu-
rális Központ gáz: 2021-ben 4.025 eFt, 
2022-ben várhatóan 9.793 eFt, 2023-
ban várhatóan 31.569 eFt.

Székesfehérvári Közösségi és Kulturá-
lis Központ villamosenergia: 2021-ben 
4.881 eFt, 2022-ben várhatóan 5.287 
eFt, 2023-ban várhatóan 20.918 eFt.
Széchenyi úti orvosi rendelő gáz: 
2021-ben 1.078 eFt, 2023-ban várha-
tóan 3.710 eFt.
Széchenyi úti orvosi rendelő villamos-
energia: 2021-ben 726 eFt, 2023-ban 
várhatóan 6.223 eFt. Ez az emelkedés 
minden rendelőben megjelenik.)
SZÉPHŐ Zrt. gázbeszerzés (távfű-
téshez, melegvízhez): a 2021-22-es 
gázévben 5 milliárd forint, 2022-23-ra 
júniusban 17 milliárd forint, jelenlegi 
áron több mint 40 milliárd forint.
Fejérvíz Zrt.: 2021-ben mintegy 28 
millió forintos eredménye volt a 
vállalatnak. 2022-ben az energia-
árak emelkedésének következtében 
várhatóan már 1 milliárd forint feletti 
veszteséggel kell számolni, ami jövőre 
meghaladhatja a 7 milliárd forintot. Az 
esetleges állami átvételről a közgyűlés 
egyhangú döntésével megkezdődnek 
az egyeztetések. Végleges döntést 
utána hoz majd a képviselőtestület.
A sportlétesítmények (atlétikai 
centrum, stadion, sportcsarnokok) 
felmérése is zajlik. Az egyeztetés a klu-
bokkal megkezdődött. Csak a stadion 

gáz, víz és villamosenergiaköltsége 1,2 
milliárd forint körül lehet 2023-ban, 
amit az önkormányzat nem tud vál-
lalni. A jégcsarnok esetében villamos-
energia-szolgáltatásra élő szerződés 
van, ami csak jövőre jár le.
A Székesfehérvári Tankerületi Köz-
pont és a Székesfehérvári Szakkép-
zési Centrum jelzése alapján – a re-
zsiárak drasztikus növekedése miatt 
– hétvégente csak temperáló fűtést 
biztosítanak az intézményekben, így 
a Nyitott tornatermek programjai 
hétfőtől péntekig várják ingyenesen 
a fehérváriakat.
A polgármester hozzátette, hogy a 
fenti számok riasztóak, a tendencia 
és a bizonytalanság pedig különösen 
aggasztó. A megoldás érdekében 
hetek óta számolnak, döntéseket ké-
szítenek elő. Az önkormányzat célja, 
hogy legalább az alapvető, törvényi-
leg kötelező helyi közszolgáltatásokat 
és az önkormányzati munkahelyek 
nagy többségét biztosítani tudják. 
Prioritást élveznek a bölcsődék, az 
óvodák, a szociális intézmények – kü-
lönösen a bentlakásos intézmények 
– a rendelőintézetek, a közétkeztetés, 
a közösségi közlekedés, valamint a 
közvilágítás biztosítása.

gon elsőként szerzett AACSB-akk-
reditációt, ami az egyik legran-
gosabb nemzetközi felsőoktatási 
minősítés. Ez egyben elismerése a 
diákok teljesítményének is, hiszen 
a Corvinusra bekerülni évek óta 
komoly teljesítmény.
A Kodolányi jó kapcsolatot ápol a 
többi egyetemmel – kezdte köszön-
tőjét Szabó Péter rektor. Emlékez-
tetett, hogy az a tudáselsajátítási 
folyamat a legizgalmasabb, amiben 
a tanuló jól érzi magát. Fontos, 
hogy az egyetemi éveket hasznosan 
töltsék el a diákok, de a legfonto-
sabb, hogy örömmel tanuljanak, 
hiszen a tanulás az egész életüket 
végigkíséri majd.
Györök György, az Óbudai Egyetem 
dékánja felidézte saját diákéveit, 
majd hasonlóan tartalmas, szép éve-
ket kívánt a jelenlévő elsősöknek.
Nagy Márk Máté, a Székesfehérvári 
Hallgatói Tanács elnöke elmondta: 
céljuk, hogy összekovácsolják a 
három egyetemet, és idén is azért 
dolgoznak majd, hogy a diákok 
semmiben se szenvedjenek hiányt.
A beszédek után az egyetemektől 
egy-egy hallgató szalagot helyezett 
el a város zászlaján, majd Cser-Pal-
kovics András polgármester hivata-
losan is a város polgáraivá fogadta 
a diákokat, akik ezt követően 
tizenegy csapatra osztva teljesítet-
ték a gólyatúrát.

üzem úgy lesz képes a hulladékból 
nyersanyagot előállítani, hogy a folya-
mat energiaigénye töredéke lesz az új 
alumínium előállításának.
„Az újrahasznosított alumínium egyre fon-
tosabb szerepet tölt be a sajtolóiparágban. 
Az új üzem fontos befektetés egy zöldebb 
jövő felé, és segít megvalósítani a Hydro 
fenntarthatósági stratégiáját.” – mondta 
Hilde Merete Aasheim, a társaság 
elnök-vezérigazgatója.
„Mivel autóipari ügyfeleink egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetnek a zöldebb 
megoldásokra, hatalmas lépést teszünk 
Magyarországon afelé, hogy előremutató 
termékekkel gazdagítsuk a piacot, és 
támogassuk a fenntartható fejlődést.” – 
hangsúlyozta Paul Warton, a Hydro 
sajtolóüzletágáért felelős alelnök. 
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Vakációsirató és őszköszöntő
Családi programoktól volt hangos a város a múlt hétvégén

A palotavárosiak idén is a hagyományokhoz hűen búcsúztatták a nyarat. Zenés színpadi 
programok és kézműves foglalkozások vártak mindenkit szeptember első szombatján. Bár 
a rendezvény neve Vakációsirató, azért sok mosolygós arcot lehetett látni. A szervezők 
igyekeztek olyan programot összeállítani, amely nemcsak az iskolába visszatért diákságnak, 
hanem az egész családnak kikapcsolódást és feltöltődést biztosít.

Vasárnap családi nap várta a börgöndieket: gyerekkoncert, ír zene és kézműves foglalkozá-
sok nyújtottak kikapcsolódást a kicsiknek és nagyoknak

A legtöbben a tóvárosi rendezvényre látogattak ki vasárnap délután. Nem véletlenül, hiszen 
a hagyományos őszköszöntő pikniken is számos színvonalas program közül választhattak a 
résztvevők. Kovács Kati másfél órás koncertet adott, sokakat megtáncoltatva, és emlékeze-
tessé téve a Tóvárosi őszköszöntőt.

Öreghegyen a gyerekek a kézműves foglalkozáson szappanból készíthettek dekorációt. 
Akadt, aki saját kézzel, mások az apukájuk keze által alkották meg saját díszüket. Közben a 
színházteremben interaktív gyermekprogramokat tartottak.

Chilik, szószok, szmókercsodák a Nyolcas Műhelyben – szombaton rendezték a legcsípősebb 
fesztivált Fehérváron

Csapó ramóna

Városszerte színes programok várták a családokat az első szeptemberi hétvégén. Palotavárosban, 
Börgöndpusztán, Öreghegyen és Tóvárosban is koncertek, kézműves foglalkozások szórakoztatták 
a kikapcsolódni vágyó fehérváriakat.
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Burkolatfelújítás több mint 
harminc helyszínen

A kivitelezők a munka megkezdése előtt min-
dig egyeztetnek az ingatlantulajdonosokkal

báCskai gergeLy

Nyár óta folyamatosan dolgoznak a szakemberek 
a fehérvári utak megújításán. A munkák jelentős 
része már elkészült, így városszerte folynak a 
műszaki átadások, ami annyit jelent, hogy hiva-
talosan is használatba vehetik a gyalogosok és az 
autósok a felújított járda- és útszakaszokat.

A Városgondnokság ebben az 
esztendőben mintegy félmilliárd 
forintot költ a fehérvári utak és 
járdák felújítására. Több mint 
harminc helyszínen folytak-folynak 
beruházások. Az önkormányzati 
cég kétszázhatvanhárom kilométer 
hosszú gyalogutat és járdát üzemel-
tet. Ezek közül most több is meg-
újult a Köfém-lakótelep környékén. 
Elkészült a járdafelújítás a Budai út 
165. előtt, és a Köfém-lakótelep 11. 
és 36. között is megépül az új járda 
a központi út mellett, ahol koráb-
ban nem volt kiépített járdasza-
kasz. Elkészült a Rádió-lakótelepen 
a 21-es szám előtti járda felújítása, 
és a Hargitai utcában hamarosan 
továbbépül a több ütemben meg-

Száz autó parkolhat 
ingyenesen a vasútnál

sZabó mikLós benCe

A hét elejétől már használható a Vasvári 
gimnáziummal szemközti ideiglenes parkoló. A 
száz-száztíz férőhelyes parkolóba csak a Pro-
hászka-templom felől hajthatnak be az autósok 
– a területet pedig ingyenesen használhatják.

Az egykori Garas áruház és a Veszteg-
zár helyén található háromezer-ötszáz 
négyzetméteres területet 2021 őszén 
vásárolta meg az önkormányzat azzal 
a céllal, hogy enyhítsenek a vasút kör-
nyékének parkolási gondjain, hiszen a 
Vasvári gimnázium mögötti ingyenes 
P+R parkoló kihasználtsága addigra 
már teljessé vált. Egyre többen parkol-
tak a vasút környékén autóikkal, hogy 
aztán Budapestre induljanak vonattal.
A Városgondnokság ez év elején  
kezdte a kivitelezést, egy száz-száztíz Pintér Sándor belügyminiszter szeptember else-

jei hatállyal Szabó Vendel ezredest bízta meg a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetésével. 
A megbízási okmányt Balogh János altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány adta át a Székes-
fehérváron tartott ünnepi állománygyűlésen.

Dr. Varga Péter rendőr dandártá-
bornok beszédében megköszönte a 
főkapitányság állományának eddigi 
kiváló teljesítményét, az elmúlt tíz 
évben végzett közös munkát, egy-
úttal eredményes szakmai munkát 
kívánt az új vezetőnek.
Szabó Vendel rendőr ezredes a Gö-
döllői Agrártudományi Egyetemen 

Kedden birtokba vehették az autósok a Vasvári gimnáziummal szemközti területen épült 
ideiglenes parkolót
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Szabó Vendel az új rendőrfőkapitány
gépészmérnökként szerzett diplo-
mát, majd rendőrtiszti tanulmányo-
kat folytatott. Hivatásos szolgálatát 
1995-től a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság vizsgálati 
osztályának vizsgálójaként kezdte, 
majd 2008-tól ugyanott a gazdaság-
védelmi osztály vezetőjeként látta 
el feladatát. 2012 októberétől a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főka-
pitányság bűnügyi rendőrfőkapi-
tány-helyettesi beosztását töltötte 
be. Áder János köztársasági elnök 
2019-ben a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje Katonai Tagozata 
kitüntetést adományozta számára.

valósuló térköves járda.
A Kőrösi út felújításával egy nagyon 
régi igényt sikerült kielégíteni. A 
182-es szám és a Rába utca között 
eddig mart aszfaltos volt a burkolat, 
ami most – a nyomvonal módo-
sítása mellett – kétrétegű felületi 
bevonatot kapott, így már szinte 
teljes egészében szilárd burkolat-
tal rendelkezik az utca. Összesen 
mintegy nyolcszáz méter hosszan 
épült meg az új útpálya.
Feketehegy-Szárazrétnél maradva: 
folytatódott az Új Csóri úti járda-

felújítás is. Az idén a Bébic és a 
Szamos utca között épült új járda.
A Felsővárosban is elkészültek a 
járdafelújítások a Forgó utca 7. és 11. 
között, az Alkony utcában, valamint 
a Csutora utcában. A Búrtelepen, a 
Madách utcában a páros oldali járda 
felújítása kezdődött el, a Víziváros-
ban, a Sarló utca 11. és 23. melletti 
járda felújítása pedig már meg is tör-
tént. Hamarosan kezdődik a munka 
a Seregélyesi úton. A Balatoni úti 
járda felújítása is elkészült a nyáron: 
a Jancsár Hotel és a körforgalom kö-
zött sikerült felújítani a szakaszt. A 
Vértanú utcában, a 73-as számnál a 
kereszteződésben – lakossági kérés-
re – egy kisebb ívkorrekció történik 
a gyalogosok biztonsága érdekében. 
Az Almássy-telepen pedig hamaro-
san padkaburkolás kezdődik.
A Vörösmarty téren még tavasszal 
indult el a belső út és a járdák teljes 
felújítása. A kopóréteg azonban nem 
került még fel az útra, mert szep-
tember első hetében vette kezdetét a 
Széchenyi utca 2-4. melletti burkolat 
felújítása, és ezt a két területet egyben 

aszfaltozza majd le a kivitelező. Itt a 
Vak Bottyán közből nyíló, rossz álla-
potú betonburkolat elbontása után az 
út új pályaszerkezetet kap, csapadék-
víz-elvezetés kiépítésével együtt.
A Palotavárosban, a Cserepes köz 
3. előtt a a korábbi, gyephézagos 
parkoló térkövezése történt meg, 
és hamarosan kezdődik a Kelemen 
Béla és a Kodolányi János utca belső 
részén a harminc-negyven éves lép-
csők felújítása. A Halász utcában, az 
új játszótérnél a parkot keresztező 
aszfaltos járda összekötése valósul 
meg a Palotai út felőli járdával.
Öreghegyen, az Újbányai utcában 
jövő héten indul a burkolatcsere és a 
szegélyek javítása, ami még az idén 
be is fejeződik. A Técsői utca is új 
burkolatot kapott.
A Deák Ferenc utca páros oldalán 
több ütemben újul meg a házak 
mögötti útburkolat, a járda és a sze-
gélyek, valamint a parkolófelületek. 
Folyamatban van továbbá a Hosszú 
sétatér 14-40. szám előtti, a Torony-
sor 1-2. szám előtti és a Mancz János 
utcai járdaszakaszok felújítása is.

férőhelyes ideiglenes parkolót alakí-
tottak ki: „Ez a murvás parkoló azért 
épült, hogy újabb lehetőséget biztosít-
sunk a vasútra tartó fehérváriaknak a 
parkolásra. Az ideiglenes létesítményre 
addig lesz szükség, amíg meg nem épül az 
a parkolóház, ami megoldja a parkolási 
gondokat a környéken.” – mondta el 
lapunknak Molnár Tamás, a városrész 
önkormányzati képviselője a parkoló 
keddi megnyitóján.
Az ideiglenes létesítmény harminchét-
millió forintba került. A kivitelezés 
során a Városgondnokság egy szik-
kasztóárkot is kialakított, így a terület 
vízelvezetése megoldott. A Prohászka 
úti járda mellett pedig oszlopokat 
helyeztek el, hogy a be- és kihajtás a 
környéken lakókat ne zavarja. A par-
kolónak egyetlen be- és kijárata van a 
Kaszap István utca felől.

Civilek a Zichy ligetben
Csapó ramóna

Tánc- és harcművészeti bemutatók, gyermekfog-
lalkozások is várják mindazokat, akik ellátogatnak 
szeptember tizedikén, szombaton a Zichy ligetbe. 
A tizenötödik Székesfehérvári Civilnapon közel 
hetven szervezet mutatja be tevékenységét.

Székesfehérvár önkormányzata 
számos módon támogatja a társadalmi 
szervezeteket. Ezek közé tartozik a 
civilnap is, mely a társadalmi szerep-
vállalás ösztönzését, a partnerségek 
és civilkapcsolatok erősítését célozza, 
de bemutatkozási, kapcsolatteremtési 
fórumot is biztosít a civilszervezetek 
számára – mondta el lapunknak Mol-
nár Tamás önkormányzati képviselő, 
a környezetvédelmi és civilügyek 

tanácsnoka: „Fontos eseményről van szó, 
hiszen be tudjuk mutatni azt a munkát 
a székesfehérváriaknak, amit a civil-
szervezetek végeznek városunkban. De 
az esemény kapcsolatépítési lehetőséget 
is biztosít: a székesfehérváriak akár be 
is léphetnek ezekbe a szervezetekbe, és 
önkéntesként segíthetnek.”
Pisch Norbert, a nap programját össze-
állító ART Kulturális Egyesület elnöke 
elmondta, hogy a szervezetek interak-
tív prevenciós és kézműves foglalkozá-
sokkal, közös játékkészítéssel, hang-
szerbemutatóval, egészségközpontú, 
történelmi tematikájú programokkal, 
harcművészeti bemutatóval, kisállat- 
kiállítással, kulturális előadásokkal és 
különleges sportbemutatókkal várják a 
látogatókat kilenc órától.
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Egyre több a véradó Még kérhető a HPV elleni 
ingyenes védőoltásA kedvező tendencia a VII. Civil véradáson is 

tapasztalható volt. Székesfehérvár mellett a 
közeljövőben Móron, Sárbogárdon és Dunaúj-
városban is várják a segíteni vágyókat.

A civilközpontok országos hálózata 
idén ősszel is várja a véradókat Fejér 
megyében. A Fehérváron tartott hétfői 
véradáson Molnár Tamás önkor-
mányzati képviselő elmondta: „A civil 
véradás már hosszú évek óta összefogja 
a civilszervezeteket, és próbál segíteni 
azoknak, akiknek vérre van szükségük. Én 

koVáCs sZiLVia

Ismét kérhetik a szülők a HPV elleni ingyenes 
oltást tizenkét éves gyermekeik számára. 
Fontos a vakcina, hiszen véd a daganatos 
megbetegedések ellen.

Az egészség megőrzésének ügyét Szé-
kesfehérvár önkormányzata évek óta 
kiemelten kezeli. 2008-ban indult az 
a prevenciós program, melynek során 
az országban elsők között biztosította 
Fehérvár a hetedikes lányok részére az 
ingyenesen igénybe vehető HPV elleni 
oltást. Miután 2014. szeptember elsejé-
től már állami támogatással, a nemzeti 
oltóprogram részeként kaphatták meg 
a lányok a vakcinát, ezért a város 
megkezdte a fiúk ingyenes oltását is. A 
humán papillomavírus okozta megbe-
tegedésekkel szemben a szexuális élet 
megkezdése előtt beadott oltás a legha-
tékonyabb, ezért célszerű még tizenkét 
éves korban beadatni a vakcinát.
A város egészségügyi tanácsnoka 
lapunknak azt mondta: a program 
célja a daganatos megbetegedések és 
halálesetek számának csökkentése, 
ezért kérik a szülőket, hogy éljenek a 
lehetőséggel. Fehérváron nagyjából ki-
lencszáz hetedikes jogosult az oltásra: 
„A lányoknál nyolcvankilencven százalék 
között van a jelentkezők aránya, a fiúknál 

Szenior orvosok találkozója
VakLer Lajos

A Magyar Orvosi Kamara székesfehérvári 
szervezete az országban egyedülálló módon 
törődik nyugdíjas korú pályatársaival. Altorjay 
András főorvosban, a szervezet kuratóriumának 
elnökében fogalmazódott meg a gondolat a 
találkozó rendszeres megrendezéséről, hogy 
idősebb kollégáik érezzék: szükség van rájuk és 
szakmai tapasztalataikra.

Az idei, tizennyolcadik találko-
zónak rendhagyó módon a Szent 
István-bazilika adott otthont múlt 
héten szombaton, ahol Spányi Antal 
megyés püspök köszöntőjét követő-
en Altorjay András tett hitet pálya-
társai kivételes felelősséggel végzett 
gyógyítómunkája mellett. Megem-
lékezett mindazokról, akik már 

A díjátadót követően Smohay András tájékoztatta a megjelenteket a bazilika felújításának lépé-
seiről, majd közösen látogatást tettek az Egyházmegyei Múzeumban és a Látogatóközpontban
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nem lehetnek köztük, majd a Szent 
Márton-emlékéremmel köszönte 
meg az orvostársadalom munkáját 
segítők, illetve kollégái tevékenysé-
gét. Spányi Antal megyés püspök, 
Smohay András művészettörténész, 
az Egyházmegyei Múzeum igaz-
gatója és Szabó Bakos Györgyné 
önkormányzati képviselő mellett a 
gyógyítók közül Bálint Éva reuma-
tológus, Beh Mária fül-orr-gégész, 
Gyuranecz Miklós szülész-nőgyó-
gyász, Heczel Sándor szülész-nőgyó-
gyász, Ignáth Ildikó fogszakorvos, 
Répássy György traumatológus, 
Schandl Károly szülész-nőgyógyász, 
Szűts Marcella belgyógyász, nefro-
lógus és Tóth Tibor Imre háziorvos 
és üzemegészségügyi szakorvos 
részesült elismerésben.

is így csatlakoztam. Mindig változik a részt-
vevők száma, de folyamatosan növekszik. 
Buzdítok mindenkit, hogy más alkalmakon 
is éljenek a lehetőséggel, és adjanak vért!”
Minden egység levett vérből háromféle 
vérkészítményt állítanak elő: vörös-
vérsejt-koncentrátumot, trombocita-
koncentrátumot és friss fagyasztott 
plazmát. Ezeket a készítményeket akár 
három különböző beteg is megkap-
hatja. Innen ered a kezdeményezés 
szlogenje: Adj vért, és ments meg 
három életet!

koVáCs sZiLVia

Kezdődnek a városrészi egészségnapok: első-
ként Öreghegyen, szeptember tizenhetedikén 
várják azokat, akik szeretnének képet kapni 
egészségügyi állapotukról. 

Az Öreghegyi Egészségnap nép-
szerű program a városban, hiszen 
többféle ingyenes szűrésen vehet-
nek részt az érdeklődők egy nap 
alatt. Az Öreghegyi Közösségi 
Házban várják jövő szombaton a 
fehérváriakat.
„Fontos, hogy ezekben a nehéz időkben, 
amikor képesek vagyunk a problémák 
miatt elhanyagolni magunkat, jobban 
figyeljünk egészségünkre!” – mondta 
lapunknak Östör Annamária. Az 

Öreghegyen lesz az első szűrőnap
egészségügyi tanácsnok hozzátette: 
a kórház orvosai a Humán Szolgál-
tató Intézet és az Egészségfejlesz-
tési Iroda szakembereivel karöltve 
végzik a szűréseket. 
„Lesz EKG, kardiológiai és melanó-
maszűrés, testösszetételmérés, bokakar 
index meghatározása, csontsűrűségmérés 
és általános állapotfelmérés. Ez magában 
foglalja a vércukor és a koleszterinszint, 
valamint a vérnyomás mérését, egy 
kérdőíves rizikófelmérést, valamint diete-
tikai tanácsadást.” – tudatta Keresztury 
Lászlóné, a Székesfehérvári Egész-
ségfejlesztési Iroda szakmai vezetője.
Az Öreghegyi Egészségnapra szep-
tember tizenharmadikától jelentkez-
hetnek az érdeklődők munkaidőben, 
a 70 455 9930-as telefonszámon. 

ez egy kicsit alacsonyabb, miután sajnos 
elterjedt, hogy ez a méhnyakrák elleni ol-
tás. A tévhitekkel ellentétben ez a vakcina 
a HPVfertőzések okozta rosszindulatú 
daganatok ellen véd, tehát a fiúknak 
ugyanúgy fontos lenne az oltás felvétele!” 
– emelte ki Östör Annamária.
A vírus a fiúknál is kellemetlen, akár 
halált okozó rákos elváltozásokat 
okozhat: „Ilyen például a péniszrák, de 
száj és garatkörnyéki daganatok hátteré-
ben is sokszor bizonyosodik be a HPV 
vírus jelenléte. Fontos még a szexuális élet 
megkezdése előtt felvenni az oltást, mert 
akkor sokkal hatékonyabb!” – mondta el 
lapunknak Mosolygó Éva háziorvos.
Az oltóanyag a HPV kilenc típusa 
ellen alakít ki védettséget, és védel-
met nyújt azon típusok ellen is, me-
lyek a méhnyakrákesetek körülbelül 
kilencven százalékát okozzák. A 
sorozat két részletből áll, melyeket 
hat hónap különbséggel kapnak 
meg a gyermekek az iskolai és a 
védőnői hálózaton keresztül.
A védőoltást – a korábbi tanévekhez 
hasonlóan – idén is iskolai kampá-
nyoltás keretében adják be. Szeptem-
ber tizenkettedikéig kell leadni az 
intézményekben a szülői beleegyező 
nyilatkozatot. Az első dózist október-
ben, a másodikat jövő év áprilisában 
kaphatják meg a fiúk és a lányok.
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Sztárként ünnepelték a fehérvári 
légtornászt

Rendhagyó évad a szimfonikusoknál

Zsófit is vastapssal ünnepelték az előadás végén

koVáCs sZiLVia

Farkas szilárd

A Szegedi Szabadtéri Játékokon egy tizenegy 
éves fehérvári kislány a levegőben kápráztatta 
el a közönséget. Izsay Zsófia ötéves korában 
kezdett légtornászkodni, idén nyáron pedig 
már élete eddigi legnagyobb szereplésére 
kapott felkérést: a La Traviata című darabban 
a főhősnő gyermekkori énjét alakította – 
leginkább a magasban.

Karika és tissue – a két legfonto-
sabb eszköz Izsay Zsófia életé-
ben, melyek úgy tűnik, már most 
szép jövő felé repítik tulajdono-
sukat. A fehérvári lány már az 
óvodában is sokat „lógott”, a szó 
szoros értelmében: bármibe be-
lecsimpaszkodott, ezért kezdett 
a légtornával foglalkozni. Idén 
nyáron pedig már a Szegedi Sza-
badtéri Játékok közönsége a Dóm 
téri nagyszínpadon csodálhatta 
meg tehetségét.
Zsófi jelenleg a Magyar Légtornász- 
egyesülethez, egy artistaművész 
magánóráira jár Budapestre, a 

Ismét tevékeny nyarat zárt az Alba Regia Szimfoni-
kus Zenekar. Ruff Tamás igazgató bizakodva tekint 
a jövőbe: a koncertek szervezése mellett folya-
matosan zajlik a felkészülés az idei szezonra, amit 
azonban a változó gazdasági helyzet befolyásolhat.

Számos fontos döntést kellett meghoz-
ni az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
működésével kapcsolatban az évad-
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HORVÁTH SÍRKŐ
AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK

KOMPLETTEN

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

550.000 Ft helyett 530.000 Ft- ért,
amennyiben síremlékét 

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

 Horváth Sírkő

nyitó társulati ülésen. Cser-Palkovics 
András polgármester megerősítette, 
hogy a zenekar működése biztosított, 
azonban az energiaválság a művészeti 
szektor működését is át fogja formálni.
Ruff Tamás igazgató kiemelte, hogy 
folyamatosak az egyeztetések intéz-
ményük fenntartójával, az önkor-
mányzattal annak érdekében, hogy 
előadásaikat ígéreteikhez híven meg 
tudják tartani. Az egyik legjelentősebb 

változás a jegy- és bérletértékesítést 
érinti. Ezzel kapcsolatban Ruff Tamás 
a következőket nyilatkozta lapunk-
nak: „Az eddig ismert sorozataink, 
mint a Farkas Ferencbérlet, a Somorjai 
kamarazenekari bérlet vagy éppen a Parti-
túrasorozat ezentúl is hozzáférhetők, egy 
apró változással: nem bérletes értékesíté-
sünk lesz, hanem bérletes kedvezményes 
áron tudnak hozzájutni az egyedi, alkalmi 
koncertjegyekhez a kedves látogatók.”
Ruff Tamás kiemelte, hogy továbbra is 
változatlan jegyárakkal várják a hallga-
tóságot, a nyugdíjas és diákkedvezmé-
nyek a jövőben is megmaradnak.
Fontos változás továbbá, hogy elin-
dul egy új sorozat, mely a zenekar 
székházában lesz elérhető Kérdezd a 
karmestert! címmel. Ennek elsőd-
leges célja, hogy közelebb hozzák a 
közönséget a zenekarhoz.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
egy Mozart-esttel indította útjára a 
2022/2023-as évadot, melynek szim-
bolikus jelentősége volt: „A zene egyik 
legnagyobb óriása tudta a legméltóbban 
elindítani az évadot. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy itt volt velünk a salzburgi 
Mozartheum zongoraprofesszora, Lőwen-
berg Dániel zongoraművész. Ez előrevetíti, 
hogy az évad folyamán is számíthat a 
közönség különleges estékre!” – tette 
hozzá Ruff Tamás.

A 2022/2023-as évad 
soron következő előadásai

• Szeptember 12., hétfő: Kérdezd a 
karmestert! – Haydn jegyében
Helyszín: Szabadságharcos út 59.
Haydn: Napszak-szimfóniák – 6. A 
reggel
Vezényel: Dobszay Péter
• Szeptember 17., szombat: Zene-szó – 
Fény és erő – kamaramuzsika rézfúvós 
kvintettre
Helyszín: a Székesfehérvári Egyház-
megyei Múzeum udvara
Közreműködnek a zenekar rézfúvós 
művészei
Házigazda: Szabó Balázs zenetörténész
• Szeptember 22., csütörtök: Somor-
jai Ferenc-sorozat I. – Régi zenék új 
köntösben
Helyszín: Szent István-terem

szereplés lehetősége innen adódott. 
Lapunknak azt mondta, eddig is 
mindig a magasban érezte jobban 
magát, most viszont a színpad is 
rabul ejtette, ez a kettő együtt az 

ő igazi otthona: „A próbák és az 
előadások során mindenki nagyon 
kedves volt velem, életem egyik 
meghatározó élménye volt, most is 
szívesen visszamennék!”

A darab főszereplőjét, Violettát 
Kolonits Klára alakította. A Liszt- 
és Kossuth-díjas operaénekesnő 
ugyan a kulcsjelenetekben nem 
látta Zsófit, mert háttal állt neki, 
ám a próbafolyamatok során azt 
tapasztalta, hogy a legnagyobb 
fegyelemmel, alázattal dolgozott, 
dacára a melegnek vagy a sokszor 
éjszakába nyúló próbáknak: „Na-
gyon meleg volt azokban a hetekben, 
amikor Szegeden a darabot előké-
szítettük. Általában estefelé voltak 
a próbák, de még akkor is 3542 fok 
volt. Zsófi volt minden egyes próbán 
az első, aki a hívásra érkezett. Olyan 
elhivatottságról és olyan felkészült-
ségről tett tanúbizonyságot, amit én 
felnőttnél is ritkán látok!”
Az ifjú légtornásznak már most 
komoly elképzelése van a jövőt 
illetően: az artistaképző inté-
zetben szeretné folytatni tanul-
mányait. Az pedig már előre 
borítékolható, hogy valószínűleg 
nem ez volt az utolsó alkalom a 
vastapsra, inkább csak a kezdet!

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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„A hűség és a hittel élt élet meghozza 
a maga gyümölcsét!” 

„A hűség és a hittel élt élet meg kell, hogy hozza a maga gyümölcsét, de a legfontosabb, 
hogy ez továbbadható legyen!”

VakLer Lajos

Idén tizenkilencedik alkalommal adták át a 
Szent István-emlékérmet és -díjat, amit min-
den évben olyan személyiségnek ítélnek oda, 
akinek munkásságához, szakmai életútjához, 
emberi hozzáállásához Szent István öröksége 
szolgál iránymutatásul. Az idei kitüntetett 
Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia 
sajtófőnöke volt. Az emlékérmet Spányi Antal 
megyés püspök adta át augusztus tizenhato-
dikán. Az alábbiakban az ismert újságíróval 
készített interjúnkat olvashatják.

Újságíróként, majd a Magyar Rádió 
felelős szerkesztőjeként és egyik vezető-
jeként, a rendszerváltás után pedig az 
Antallkormány sajtófőnökeként is 
nagyon sokat tett azért, hogy kinyíl-
hasson a világ előttünk. Egy közgaz-
dászból, aki újságírói vénával is rendel-
kezik, miként lesz politikai szereplő egy 
kivételesen fontos időszakban?
A történelem forgószele repített a 
Bródy Sándor utcából a Parlament-
be, pontosabban először Surján 
László az akkori miniszter hívá-
sára a Népjóléti Minisztériumba, 
ahol szóvivői feladatot vállaltam. 
Hozzáteszem, hogy nem nagy 
önbizalommal, ugyanakkor nagy 
„honvággyal” a Magyar Rádió és a 
rádiózás iránt. De úgy gondoltam, 
hogy nekem is oda kell állnom 
azok közé, akik egy jobb és tisztább 
közéletet szeretnének, egy másfajta 
egészségügyet, akik egy többpárti 
demokráciájában akarnak új életet 
kezdeni. Így aztán elkezdtem a 
munkát a szaktárcánál. Néhány 
hónap múltán pedig Antall József 
miniszterelnök úr hívott kormány-
szóvivőnek. Nagyon gyors és nehéz 
három esztendő következett, majd 
visszatértem a pályakezdő rádiós 
mindennapjaihoz, bár nem ott és 
úgy kezdtem húsz év után, ahogy 
annak idején elindultam.
Tehát visszatért az eredendőhöz.
Igen, ezt követően a Magyar Rá-
dióban töltöttem be a műsorokért 
felelős alelnök tisztségét.
A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia invitálása egy nagyon 
fontos pillanat lehetett az életében, 
hiszen egy hittel élő ember számára 
a Magyar Katolikus Rádió szakmai 
vezetése kiemelt megbízatás.
Ma is csodálkozom, hogyan 
sikerülhetett néhány hónap alatt 
megvalósítani a tervünket! Talán 
emlékeznek rá: Jót tenni jó! – ez 
volt az első szlogenünk, utána 
következett a Holtomiglan-holto-
diglan, a házasság szentségének 
megerősítéseként. Ebben az 
izgalmas és nagyon pergő életben 
döntött úgy Seregély atya, hogy 
pályázzunk országos frekvenciára. 
Kínkeservesen megnyertük a pá-
lyázatot. Hozzáteszem: az akkori 
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kormányzat nem igazán akarta, 
hogy legyen egy országos Katoli-
kus Rádió, de végül sikerült, és 
2004-ben, pünkösd ünnepén meg 
is szólalhattunk.
Mennyiben változtatta meg ez a fela-
dat a szakmai életét? Hiszen úttörőnek 
lenni minden helyzetben kihívás!
Vissza tudtam térni az alaphivatá-
somhoz, a rádiós szerkesztéshez, 
a műsorvezetéshez, az emberi 
kapcsolatok építéséhez. Kormány-
szóvivőként is bele kellett tanul-
nom abba, hogy sokféle érdeket, 
sokféle tehetséget és adottságot 
próbáljak befonni, hogy abból 
valami jó jöjjön ki. A Katolikus 
Rádió egy igazi zöldmezős beruhá-
zás volt. Nehezen álltak kötélnek, 
akiket hívtam dolgozni, mert akkor 
a Magyar Rádióban nagyon biztos 
és reményteljes állást töltöttek be, 
így jogosan gondolták, hogy egy 
induló rádióhoz elköteleződni, ami 
ráadásul egyházi rádió, túlságosan 
nagy kockázat. Akik azonban ak-
kor mellém álltak, ma is ott vannak 
valamennyien, majd pedig anélkül 

is érkeztek kollégák, hogy hívtuk 
volna őket. Így aztán ötven belső és 
csaknem száz külső munkatárssal 
egy olyan, a kulturális értékekben 
is megkérdőjelezhetetlen rádió 
szólalt meg és szól a mai napig 
is, amelyben az istenhit, az isten 
keresése, azoknak az értékeknek a 
nem erőszakolt felmutatása vonzza 
a hallgatókat. Megragadta őket az 
igényesség, ahogy a mi rádiósaink 
megszólaltak. Megragadta őket a 
szép utáni vágy, a költészet, az iro-
dalom, a zene, a művészetek szere-
peltetése. De egy olyan imaláncot, 
egy olyan élő, imádkozó közösséget 
is magunk mellé tudtunk állítani, 
akik boldogan jöttek esténként 
rózsafüzért imádkozni az egész 
napi munka után. Sokan utaztak 
vonaton hozzánk, hogy a Katolikus 
Rádióban együtt imádkozzanak. 
Megható és a mai napig megindító 
emlékeim vannak arról, milyen 
sokat jelentett az emberek számára, 
hogy értük és nekik szól egy rádió.
Mint ahogy a Magyar Művészeti Aka-
démia is fontos az embereknek, hiszen 

rendkívül sok inger ér bennünket a 
világból, melyek eltávolítanak minket 
a művészet valóságától. Így fontos 
feladat hárul az akadémiára, mely az 
eddigi tapasztalatok alapján sikeresen 
teljesíti küldetését.
Makovecz Imre és barátai már 
harminc esztendeje, hogy meg-
alapítottak egy olyan társaságot, 
egy olyan egyesületi formában 
működő akadémiát, melyben 
a legkülönbözőbb műfajban 
alkotó művészek formálnak 
baráti közösséget. Olyan közös-
séget, ahol mindenki kíváncsi a 
másikra, figyeli és megbecsüli a 
másik munkáját: az irodalmár a 
festőét, az építész a népzenészét. 
Ma kilenc műfajban háromszáz 
akadémikus dolgozik, és mint-
egy kétezer köztestületi tag 
kapcsolódik az intézményhez, 
melynek törvényben foglalt 
feladatot szabott a kormányzat. 
Az alapküldetés az, hogy egy vé-
gigdolgozott művészi pályafutás 
után elfogadható életszínvonalat 
adó művészjáradék illesse az 
alkotókat, melynek segítségével 
biztonságban és belső méltó-
sággal élhetik meg az időskort. 
Ugyanakkor fontos, hogy legye-
nek ott a kulturális és művészeti 
élet minden olyan fórumán, 
ahol kialakítani és védeni kell 
egy-egy koncepciót: a gyermekek 
művészeti oktatásától kezdve az 
egyetemi tanári kinevezésekig 
legyen az akadémiának szava! 
Nehéz összefoglalni, de valóban 
az élet minden területén kifejt-
hetik véleményüket, és hatás-
sal bírnak arra. A köztestület 
ugyanakkor értéket akar adni az 
országnak, és olyasfajta világot 
szeretne felmutatni, mely a hét-
köznapokból egy kicsit kiemeli 
az embert. Tehát a művészet 
erejével és a művészet eszközei-
vel értelmezi a világot, és segíti 
az embereket magasabb rendű 
életet élni. Ez valóban misszió! 
Már tizenegy éve ott dolgozom, 
de emellett jó néhány társadalmi 
tisztséget is betöltök – például az 
Anyanyelvápolók Szövetségének 
elnöki posztját. Az egyik feladat 
erősíti a másikat. Ha az ember 
emellett még feleség, nagymama 
és egy baráti kört is összetartó 
ember, akkor azt mondhatom, 
talán ez az, amit elismertek itt, 
Székesfehérváron, ebben a gyö-
nyörű királyi városban. A hűség 
és a hittel élt élet meg kell, hogy 
hozza a maga gyümölcsét, de a 
legfontosabb, hogy ez továbbad-
ható legyen! Bízom benne, hogy 
egyre többen vannak, akiknek 
továbbadhatjuk, amit megtanul-
tunk és magunkénak vallunk!



9Közéleti hetilap KULTÚRA FEHÉRVÁR

Kockákra szedett valóság
VakLer Lajos

A Vörösmarty Könyvtár Olvasótermében nyitották 
meg hétfőn Rideg Ferenc, a Magyar Fotóművészeti 
Alkotócsoportok Országos Szövetsége fotóművé-
szének kiállítását. A Balettcipő című tárlat egy 
balett-táncos mindennapjait mutatja be.

A kiállítást Egerházi Attila, a 
Székesfehérvári Balettszínház 
igazgatója ajánlotta a látogatók 
figyelmébe: „A művészetben semmi 
sem valóságos – a művészet való-
ságot teremt, hiszen a valóságot mi 

A kiállítás egy balettművész mindennapjait mutatja be
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Szétszakítva
Szombaton lesz a történelmi játékfilm díszbemutatója

Munkatársunk legújabb alkotásának elkészítését Székesfehérvár önkormányzata támogatta

noVák rita

Szeptember tizedikén a Feketehegy-száraz-
réti Közösségi Házban mutatják be Burján 
Zsigmond legújabb filmjét. A történelmi mozi 
székesfehérvári családok sorsán keresztül 
mutatja be az első világháború és a trianoni 
döntés közötti időszakot. 

A járvány miatt három évig 
húzódott a Szétszakítva című 
film forgatása. Mostanra azonban 
elkészült a történelmi mozi, melyet 
a Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Házban szombat este fél nyolctól 
tekinthetnek meg az érdeklődők.
Burján Zsigmond első filmje, a 
Csak még egyszer előre! a székes-
fehérvári 17. Honvéd Gyalogezred 
történetét mutatja be az első világ-
háborúban, a Szétszakítva ennek a 
folytatása, bár önállóan is megállja 
a helyét. Az ezredparancsnok 
visszaemlékezései adják a fő vo-
nalat, az ország trianoni tragédiája 
pedig a székesfehérvári katonák 
drámáján keresztül bontakozik ki. 
A film középpontjában a tiszta és 
mély érzelmek állnak, amit a szí-
nészi játék és a képi világ tükröz 
a leginkább – nyilatkozta lapunk-
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szétszedjük darabjaira, és ezeket a koc-
kákat kicsit másként rakjuk össze. Így 
egy új, addig még nem ismert minőség 
jön létre. Így van ezzel a fotóművészet 
is, ami az egyik legfontosabb társ
művészete a táncművészetnek, mond-
hatni előhírnöke és dokumentációja.” 
Rideg Ferenc ötven éve a honvéd-
ségnél kezdte a fotózást, majd 
autodidakta módon képezte 
magát. Hitvallásával egyezik a 
balettművészek elkötelezettsége, 
ezért is mutatja be képein azokat a 
pillanatokat, amelyek meghatároz-

zák egy táncos mindennapjait: „Az 
indíttatás onnan van, hogy az első Ta-
vaszi Fesztiválon ott voltam Budapes-
ten Markó Ivánt és csapatát fotózni. 
Akkor eldöntöttem, hogy szeretnék 
továbbra is ezzel foglalkozni. Gyakran 
jártam az Operaház előadásaira és a 
próbákra is. A balettművészetben egy 
fotós számára a mozgás, a különleges 
mozdulatok ábrázolása a legfonto-
sabb. Erre törekszem én is.”
A kiállítás szeptember huszonnyol-
cadikáig látogatható az olvasóterem 
nyitvatartási idejében.

nak Burján Zsigmond rendező: 
„Kérdeztük a múltat, és a múlt egy 
idő után elkezdett válaszolni nekünk. 
Mély és tiszta érzelmeket ábrázoltunk 
ebben a filmben. Azokat az érzelme-
ket, amiket nekem a nagyszüleim, 
másoknak a dédszülei éltek át. Hogy 
a film tragikus, az sajnos igaz, hiszen 
nincs olyan család Székesfehérváron 
és talán az egész országban sem, 

amelyiknek tagjait ne érintette volna 
valamilyen módon hazánk történel-
mének ezen időszaka.”
A filmhez hiteles történelmi 
forrásokat használtak fel. Bödő 
István, a Fejér Megyei Levéltár 
igazgatója saját kutatásba kezdett, 
és olyan egyedülálló dokumentum-
ra bukkant, melyet azelőtt sehol 
sem publikáltak. A levelet 1919. 

októberében írta Károlyi József 
főispán a román városparancsnok-
nak, hogy vessenek véget a székes-
fehérváriakat érő atrocitásoknak 
– ezek a sorok és maga a levél is 
kiemelt szerepet kap a filmben, 
ráadásul az erről szóló jelenetet 
a Városházán, a jelenlegi polgár-
mesteri irodában forgatták. Bő egy 
héttel azután, hogy megkapta a 
levelet az akkori román várospa-
rancsnok, október tizenkettedikén 
bevonult Székesfehérvárra Horthy 
Miklós felmentő csapata.
Burján Zsigmond kiemelte, hogy a 
filmen dolgozók először csapattá, 
majd alkotóközösséggé váltak, a 
rendezőasszisztens-jelmeztervező  
Szamosi Marianntól kezdve a szí-
nészeken (Tűzkő Sándor, Balogh 
Mihály, Szigeti Anna, Csille Ildikó, 
Nagy Judit) és az operatőrökön 
(Romhányi Ádám, Kersák Jó-
zsef) át a vágóig (Ternák Ferenc) 
mindenki hozzátette tudását a 
produkcióhoz: „Az egész film egy 
szívbemarkoló üzenet a múltból a je-
lennek. Tudnia kell mindenkinek, min 
mentek keresztül az őseink, és tanulni 
kell belőle, hogy ne kövesse el senki 
ugyanazokat a hibákat még egyszer!”
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Évadnyitó a Vörösmarty Színházban

Rendkívüli évadra készül a fehérvári teátrum társulata

VakLer Lajos

Évadnyitó társulati ülést tartott hétfőn a 
Vörösmarty Színház. A rendhagyó találkozó 
vendégeként Cser-Palkovics András polgár-
mester először megköszönte az előző évadot 
és a Koronázási szertartásjáték előadásait, 
majd tájékoztatta a színház munkatársait az 
önkormányzat jelen gazdasági helyzetben 
meghozott azon kényszerű döntéseiről, melyek 
a következő időszakban meghatározzák a város 
kulturális életét, így a színházét is.

A polgármester elmondta, hogy 
az önkormányzat elsődleges célja 
csak az lehet, hogy a bölcsődék, 
óvodák, szociális intézmények, 
rendelők és idősotthonok, va-
lamint a közösségi közlekedés 
működtetése zavartalan legyen, az 
ehhez szükséges megoldásokról 
pedig a közgyűlés szeptemberben 
hozhat döntéseket: „Elképzelhető, 
hogy a téli időszak egy bizonyos 
szakaszában nem tudjuk az épületet 
üzemeltetni, hanem fel kell függesz-
teni a színház működését a megta-
karítási kényszer miatt. Arra kértem 
Szikora János igazgató urat, hogy ezt 
úgy tervezze meg, hogy a leállás az 
évad egészét ne befolyásolja.”
Szikora János egy olyan rendkí-
vüli jövőképet vázolt fel, melyben 
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   PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlésének 493/2022. (VIII. 18.) számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, kizáró-
lagos 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

9.500.000,-

Cím 
(Székesfehérvár)

Jelleg
(Inytv.szerint) Hrsz.

Terület
m2 Megjegyzés Forgalmi érték

Minimális eladási 
ár

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

397

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.

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.

minden lehetőséget meg kell 
ragadniuk ahhoz, hogy a társulat 
ne sérüljön, illetve a művészeti 
elképzelések megvalósuljanak: „Az 
elmúlt években hozzászoktunk ahhoz, 
hogy mindig egy kicsit jobban élünk, 
most azonban hozzá kell szoknunk, 

hogy rosszabbul alakulhat az életünk. 
Hogy miként lehet ezt feldolgozni, 
hogyan lehet mégis értelmes jövő-
képet rajzolni a gyerekeinknek, akik 
majd öröklik azt a világot, amit mi 
rájuk hagyunk, ezt kell a színháznak 
is felelősséggel megoldania!”

Az évadnyitón egy rövid részletet 
mutattak be Lőrincz Zsuzsa rende-
zésében a  Petőfi rockmusicalből, 
melynek bemutatója színháztör-
téneti pillanat volt 1973-ban, és 
idén a Vörösmarty Színház egyik 
kiemelt bemutatója lesz.



A Fehérvár Televízió műsora szeptember 10-től szeptember 16-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 09. 10. SZOMBAT 2022. 09. 11. VASÁRNAP 2022. 09. 12 . HÉTFŐ 2022. 09. 13. KEDD 2022. 09. 14. SZERDA 2022. 09. 15. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Forgószínpad
07:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Zemlényi Katica

08:25  Hitünk és életünk 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Forgószínpad – ismétlés 
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
15:50  Szabó Gyula-portré
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Andrzej Straszewski

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés 
19:20  Együtt – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Vértes vitéz
20:15  A rock bűvöletében 

– Color-koncert
20:50  Rossini: Stabat Mater
22:00 Híradó – ismétlés
22:20  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Andrzej Straszewski

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:15  Mits Jazz Band
15:50  Székely derbi
16:40  Székesfehérvár 

– tele élettel
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Rába Henrietta  
vendége Kispál Orsolya

 Téma: Hatékony, 
intenzív tanulás

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
21:15  Verstábor 2014
22:05 Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó
07:20  Paletta 
07:50  Fehérvári beszélgetések  

– Rába Henrietta  
vendége Kispál Orsolya

08:20  Honvéd7 
08:45  Kezdőkör – ismétlés
09:35  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:20  E kéváházi szegleten
16:00  A világ Koczka módra
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Corvinus Beetető –

Vendég: Humbák Művek
21:10  Fa Nándor – Kikötés
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők – ismétlés

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

08:20  Képes hírek

11:00  Családőrzők – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:25  E kávéházi szegleten

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:45  Géniuszok kézfogója

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek 

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér – ismétlés

20:25  Lecsófesztivál 2019

21:45  Musica Sacra

23:30 Híradó – ismétlés

23:50  Képes hírek 

2022. 09. 16. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:10  Jáky 65

17:00  Híradó

17:20  Úton

17:50  Hírek

17:55  Agrárinfó

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Városrészek titkai

20:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 

Lecsófesztivál 2006

20:55   Harmonia Albensis

22:15  Híradó – ismétlés

22:35  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Nálatok mizu? 
09:00 Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:00  Fehérvári beszélgetések 
10:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:30  Paletta magazin
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Várkonyi Éva

18:25  Forgószínpad
19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Alba Fehérvár–

Dunaújváros-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

20:15  Koronázási 
szertartásjáték 2022

21:45  Zorán
22:15  Virtuózok – gálaest
22:50 Hírek – ismétlés
22:55  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:50  Agrárinfó 
14:20  Nálatok mizu?  
15:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Zemlényi Katica

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  Karok és lábak 

művészete
20:45  Nyugdíjasgála – 2. rész
22:30  A hét hírei – ismétlés
22:50  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: szeptember 10. 20:15 Koronázási szertartásjáték — Az utolsó aranyágacska

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016.  
(VIII. 19.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdése alapján a 2022/2023-as tanév 1.  
félévére nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető 
az érintett felsőoktatási intézményben, illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.  

A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 2022. szeptember 26. 

További információ az albaregiaosztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján  

Bakos Erikától kérhető (tel.: 06 (22) 537-176).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) ön-
kormányzati rendelet 4 § (2) bekezdése alapján a 2022/2023-as tanév 1. félévére vonatkozóan 

nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető 
a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban (8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel.: 06 (22) 
514-060) és letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.

szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.

 A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 2022. szeptember 26. 

További információ az albaregiaosztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján  

Bakos Erikától kérhető (tel.: 06 (22) 537-176).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Tanulmányi és Szakmai Verseny Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) önkormány-
zati rendelete 18/J. § (2) bekezdése alapján a 2022/2023-es tanévre vonatkozóan nyilvános 
pályázatot hirdet az Alba Regia Tanulmányi és Szakmai Verseny Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a Pályázati Adatlap beszerezhető valamennyi, a pá-
lyázati felhívás 1.1. pont b) pontja szerinti versennyel érintett székesfehérvári székhelyű vagy 
telephelyű köznevelési vagy szakképző intézményben, illetve letölthető Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok .

 A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 2022. szeptember 26. 

További információ az albaregiaosztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján  

Bakos Erikától kérhető (tel.: 06 (22) 537-176).

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) ön-
kormányzati rendelet 18/B. § (2) bekezdése alapján a 2022/2023-as tanév 1. félévére nyilvános 

pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Hallgatói Tanács Pályázati Adatlap  
beszerezhető az érintett felsőoktatási intézményekben, illetve letölthető Székesfehérvár  

Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.  

A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 2022. szeptember 26. 

További információ az albaregiaosztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címen vagy Székesfehérvár  
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján  

Bakos Erikától kérhető (tel.: 06 (22) 537-176).
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Sikeres volt a diákmunkaprogram
Fejér megyében több száz fiatal jutott 
adómentes keresethez a nyár folyamán.

Újra az iskolapadot koptatják azok 
a középiskolások és egyetemisták, 
akik júliusban és augusztusban a 
program támogatásával dolgozhat-
tak – adta hírül a Technológiai és 
Ipari Minisztérium. A tárca által 
biztosított teljes, csaknem három-
milliárd forintos kezdeményezésnek 
köszönhetően a nappali képzésben 
tanuló huszonöt év alattiak munka-
tapasztalathoz és szja-mentes jöve-
delemhez juthattak a szünidőben.
A Nyári diákmunkaprogramba re-
gisztráló fiatalok az elmúlt két hónap-
ban dolgozhattak önkormányzatok-

Kos 3. 21. – 4. 20.

A legnagyobb bosszúságodra mások kellemetlen helyzetbe hoznak, 
ami miatt ráadásul magyarázkodnod is kell. Úgy érzed, mindenkép-
pen tisztáznod kell magadat. Állj a sarkadra, és mindenkivel tudasd, 
mi áll a háttérben! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Régóta halogatsz egy fajsúlyos döntést, mostanra azonban már 
szorít az idő, tudod, hogy lassan állást kell foglalnod. Ha biztos 
vagy a dolgodban, akkor merd vállalni a döntésedet, és teljes 
mellszélességgel állj ki mellette! 

 Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Annyira tehetséges vagy egy bizonyos dologban, hogy a környezeted 
csak elismeréssel bólogat. Téged ez ösztönöz, hiszen bebizonyo-
sodik, hogy érdemes sok időt áldoznod a gyakorlásra: az alázatos 
munka meghozza a gyümölcsét! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Konfliktushelyzetbe kerülsz, amelyben legalább ugyanannyira vagy te 
is hibás, mint a másik fél. Ne akard áthárítani a felelősséget senkire, 
vállald fel, hogy időnként elragad a hév, és ilyenkor hajlamos vagy 
olyasmit kimondani, amit más esetben nem mondanál!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Hozzád nem túl közelálló emberek kontárkodnak bele a dolgaidba, 
mindenáron utat mutatva, hogy mit és hogyan kellene csinálnod. 
Emiatt frusztráltnak érzed magad, és ez a hangulatodra is rányomja 
a bélyegét. Nem kell azonban tűrnöd, hogy mások határozzák meg, 
miként teszed azt, amit egyébként is tökéletesen tudsz!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nemes cél eléréséért küzdesz, melyben rengeteg támogatód akad. 
Hálás vagy érte, ám pontosan tudod, hogy az úton neked kell 
végigmenned, s más nem dolgozhat helyetted. Ugyanakkor rengeteg 
tapasztalattal, tudással és élménnyel gazdagodhatsz! 

2022. szept. 8.–szept. 14.
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A Szabadegyházán működő Hungrana Kft. Európa legnagyobb kukorica feldolgozó társasága, amely-
nek elődjét 110 éve mezőgazdasági szeszgyárként alapította meg egy magyar földbirtokos. Több mint 
100 milliárdos forgalmunkkal (a TOP 500 legnagyobb árbevételű magyarországi vállalat sorrendjében 
az 51. helyen állva) hazánk egyik vezető élelmiszeripari-mezőgazdasági feldolgozó cége vagyunk. 
Gazdasági stabilitásunk lehetővé teszi, hogy a jelen kihívásai mellett a folyamatos fejlődésre összpon-
tosítsunk. Innovatív szemléletű vállalatként beépítjük működésünkbe az Ipar 4.0 megoldásait, a digi-
talizációt. A SAP Hungary stratégiai partnereként valamennyi szakterületünkön vagy a legmodernebb 
SAP alkalmazásokat használjuk, vagy épp zajlik azok bevezetése.

Fő termékeink fontos alapanyagként jelennek meg az élelmiszeriparban, vegyiparban, gyógyszeriparban és a papíriparban. 
Tevékenységünk komplexitása miatt vegyészmérnökök, karbantartó gépész- és villamosmérnökök, élelmiszermérnökök, különféle 
szakterületek SAP kulcsfelhasználó munkatársai, továbbá termelő vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberek is megtalálhatják 
nálunk azt a munkakörnyezetet, ahol a szakmai kihívások mellé anyagi megbecsülés társul egy hosszútávon stabil munkáltatónál. 

Látogassa meg honlapunkat, ahol részletes információt talál nyitott pozícióinkról, bérezési-juttatási rendszerünkről, a munkavállalás 
egyéb feltételeiről (pl. munkarendek, céges buszjáratok). Önéletrajzát akár konkrét pozícióra, akár annak hiányában is szívesen fogadjuk.

http://www.hungrana.hu/karrier

karrier@hungrana.hu

https://www.facebook.com/bioeconomycompany/

nál, a turizmus-vendéglátásban vagy 
a mezőgazdaságban. Mivel keresetük 
után január óta nem kell személyi 
jövedelemadót fizetniük, még több 
pénzt fordíthatnak tanulmányi és sza-
badidős kiadásaikra. A TIM eredetileg 
kétmilliárd forintos keretösszeggel 
indította útjára az idei kiírást, de olyan 
sokan érdeklődtek a program iránt, 
hogy a rendelkezésre álló forrásmeny-
nyiséget mintegy másfélszeresére 
emelte meg a tárca. A cégeknél maxi-
mum napi nyolcórás foglalkoztatást 
támogattak, a program a munkabér 
összegének háromnegyedét vállalta át. 
A végleges adatok szerint 4567 munka-
adó kapott összesen több mint 2,9 
milliárd forintot 26 503 diák átmeneti 

felvételéhez. A támogatott, tizenhat és 
huszonöt év közötti fiatalok négyötö-
de önkormányzatoknál, hivatalsegéd-
ként talált munkaalkalmat. Több mint 
ötezren vállalkozásoknál enyhítették 
a munkaerőhiányt és a nyári többlet-
terhelést a mezőgazdasági és idegen-
forgalmi főszezonban. A résztvevők 
túlnyomó többsége, kilencvenöt 
százaléka középiskolás volt.
Kutnyánszky Zsolt iparért és munka-
erőpiacért felelős államtitkár elmondta: 
a fiatalok foglalkoztatási helyzete 
az általános mutatókhoz hasonlóan 
jelentősen javult 2010 óta. Munka-
nélküliségi rátájuk az akkori harminc 
százalékról a harmadára esett vissza. 
Hozzátette: a pályakezdők elhelyezkedé-

A Nyári diákmunkaprogramban Fejér 
megyében százhuszonnégy munkáltatónál 
ötszáznyolcvankilenc fiatal dolgozott 
több mint nyolcvannégymillió forintos 
kormányzati támogatással. Közel ötszázan 
önkormányzatoknál szereztek munka-
tapasztalatot, több mint nyolcvanan pedig 
a vendéglátás és a turizmus területén.

sének ösztönzését szolgálja a huszon-
öt év alattiak januárban bevezetett 
szja-mentessége. A Nyári diákmunka-
program a tanulókat, hallgatókat a 
későbbi munkavállalásra készíti fel: a 
megszerzett tapasztalatok megkönnyítik 
majdani munkahelyi beilleszkedésüket.
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Középpontban a mérnökök
romhányi anikó

Ismét új, hiánypótló műsorral jelentkezik a 
Vörösmarty Rádió: ezúttal a Fejér Megyei 
Mérnöki Kamara szakembereivel fogott össze a 
város rádiója, hogy bemutassa, megismertesse 
és megszerettesse a mérnöki munkát.

A különböző mérnöki szakterü-
letek és a Fejér Megyei Mérnöki 
Kamara működése kerül a közép-
pontba a Vörösmarty Rádióban. 
Az új műsor célja, hogy bemutassa 
a mérnöki munkához szükséges 
szaktudást, illetve hogy a rádióhall-
gatók megismerjék a szakemberek 
mindennapjait.
A hetente kétszer jelentkező mű-
sorban mindent megtudhatunk egy 
építkezés menetéről, a tartószerke-
zeti, épületgépészeti és energetikai 

A műsort hétfőnként és csütörtökönként 15 
óra 15 perctől hallgathatjuk a Vörösmarty 
Rádióban, a rádió Youtube-csatornáján 
pedig bármikor!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Szeretnéd az általad kitűzött célt elérni, az eszköztárad azonban igen 
hiányosnak tűnik ahhoz, hogy gond nélkül megoldhasd a váratlan 
helyzeteket. Szedd össze minden tudásodat, tapasztalatodat és 
akaraterődet! Ha mások kéretlen tanácsokkal bombáznak, finoman és 
diplomatikusan utasítsd el őket!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Túl sok impulzus ért az utóbbi időben, túl sok minden történt 
körülötted, emiatt kissé össze vagy zavarodva. Próbálj azonban 
elvonatkoztatni mindentől, tereld el a figyelmedet, mert ha 
görcsösen ezekre a dolgokra összpontosítasz, még nagyobb lesz az 
esély arra, hogy hibát hibára halmozz!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Valami, amin régóta dolgozol, nem úgy sikerül, ahogyan azt koráb-
ban elképzelted. Emiatt eléggé elkeseredett vagy, fogalmad sincs, hol 
rontottad el, vajon lehet-e még változtatni és jobb irányba terelni a 
dolgot. De ne add fel, vond le a megfelelő konzekvenciát, és adj hálát 
a sorsnak, hogy újabb leckét adott!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Olyan szituációba keveredsz, ahol mindenki rád akarja hárítani a 
felelősséget, esélyt sem adva arra, hogy ki tudd magyarázni, miért 
nincs közöd a dologhoz. Ne hagyd magad, állj a sarkadra, és ha kell, 
határozottan nyomatékosítsd, hogy nem fogod elvinni a balhét!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Végre sikerül beérned a célegyenesbe, már csak méterek válasz-
tanak el attól, hogy átszakítsd a szalagot! Nem érdemes azonban 
előre innod a medve bőrére, hiszen az utolsó centimétereken is 
elcsúszhatsz. Éberen, nyitott szemmel járj, és ne lassíts a tempón!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Teljesen ismeretlen területen próbálhatod ki magad. Körülötted min-
denki igyekszik segíteni, meggyorsítani és megkönnyíteni számodra 
a tanulási folyamatot, amiért nagyon hálás vagy. Akadnak azonban 
olyanok is, akik ferde szemmel tekintenek törekvéseidre, és minden 
lépésedet bírálva próbálnak kioktatni.   

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 
8 órában dolgozni egy jó csapatban, 

multinacionális környezetben? ®

 
                        • CNC forgácsoló (3 műszak)
                          • Összeszerelő ( 3 műszak)
                          • Műanyagüzemi gépkezelő (2 műszak)

                           •  Versenyképes juttatási csomag 
                               + Cafetéria br. 32.500 Ft 

	 (belépéstől	kezdve)
 •	 hosszú	távú,	stabil	munkalehetőség
 •		100 %-os bejárási támogatás 

 szerződéses járattal 
 vagy tömegközlekedés esetén 

 •	 Sportolási	lehetőség	támogatása	
 •		Családias	hangulat
 •	 Egyedülálló	technológia	meg- 

	 ismerése	tapasztalt	szakemberektől

Amit kínálunk:

Nyitott pozícióink:

®

Jelentkezés	önéletrajzzal	az	alábbi	e-mail	címen:	
hr-hungary@cranecpe.com

Helyszín:	Székesfehérvár, Cseh utca 1.	(Sóstó	Ipari	Park)

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) felvételt hirdet

agronómus 
munkakör betöltésére.

A munkakör betöltésének feltétele: 
Szakirányú egyetemi végzettség.

Előnyt jelent a legalább 5 éves szakmai gyakorlat és a 
Mátyásdomb, Ágostonpusztai telephelyhez közeli 

(max. 30 km-es) lakótávolság.

Jelentkezni a 06/30-9272-077 telefonszámon lehet.

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.

tervezésről, szó lesz a környezet-
védelmi feladatokról, a munkabiz-
tonságról és a tűzvédelemről is, így 
a Vörösmarty Rádió vendége lesz 
többek között földmérő, építő- és 
környezetmérnök, tartószerkezeti 
tervező, villamosmérnök és bizton-
ságtechnikai mérnök is.
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Nagyszabású családi és hagyományőrző napnak 
ad otthont a Gorisum Régészeti Park: szeptember 
tizedikén, szombaton első alkalommal rendezik 
meg A nagy légióssportág-választó és családi 
napot, valamint a Föveny Ifjúsági Hadtörté-
neti Találkozót. Tíz órától ökölvívók, birkózók, 
tradicionális japán harcművészeti és önvédelmi, 
valamint hagyomány őrző csoportok bemutatója 
követi egymást.

A szervezők célja, hogy a sportos 
életre való ösztönzés mellett megmu-
tassák a Gorsium Régészeti Park és 
környéke római időket követő törté-
nelmét is a különböző korok hagyo-
mányőrző csoportjainak segítségével. 
A honvédelem témakörében pedig 
fontosnak érzik a szervezők, hogy ki-
csiknek és nagyoknak is bemutatkoz-
zon a mai kor katonája, így egy igazán 
izgalmas nap elébe néznek azok, akik 
Gorsiumba látogatnak!
Az Iloncsuk Középkori Hagyományőr-
ző Egyesület segítségével a középkori 
tábori élet pillanataiba tekinthetünk 
be, emellett lovas és gyalogos harco-

Ismét lesz Meseföldrajz a Széna téri könyv-
tárban. Csóka Judit pszichológus ezúttal a finn 
mesék világába repíti az érdeklődőket.

Ezúttal nem a kicsiket, inkább 
a felnőtteket várja különleges 
programjával a Széna téri könyv-
tár. Csóka Judit pszichológusként 
megszerezte a meseterapeuta 

Az ősz beköszöntével újraindulnak a Mathias 
Corvinus Collegium Székesfehérvári Központ-
jának képzései és rendezvényei. Sebestyén 
Géza, a kollégium gazdaságpolitikai műhelyé-
nek vezetője többek között arról beszél majd, 
mi is a bitcoin és a kriptopénz.

Szeptember 14-én tartják az ősz 
első előadását a Mathias Corvi-
nus Collegium Székesfehérvári 
Központjának szervezésében. A 

Gripen, Nemere, T-28 Trojan, Delfin – egyebek 
mellett ezekkel a gépekkel is találkozhatunk 
Börgöndön a hétvégén. Immár huszonhetedik 
alkalommal rendezik meg a Légiparádét, melyre 
számos újdonsággal készülnek a szervezők.

Idén is megrendezik az ország 
egyik legnépszerűbb repülőnapját 
Börgöndön, ahol ismét különleges 
légi bemutatókkal kápráztatják el a 
látogatókat. Az Albatrosz Repülő-
egyesület számos újdonsággal készül 
a vasárnapi rendezvényre – mondta 
el lapunknak Szilády Dezső elnök, 
majd hozzátette: „Olyan rendezvényt 
próbálunk megvalósítani, ahol bemutat-

 Repülőnap 

Légiparádé Börgöndön
 Sport és honvédelem 

Légióssportág-választó, hadtörténeti 
találkozó és családi nap Gorsiumban

 Meseterápia 

Meseföldrajz: 
utazás a finn mesék világába

 Előadás 

Bitcoin és kriptopénzek

TETŐDOKTOR 
Régi, hajlott tetők javítása, cseréje, 

beázás elhárítása, bádogozás, 
Lindab-tető, új tető cserepezése, 

kisebb javítások,
 S.O.S munkák!

06-30/622-5805 ; 06-20/492-4619

Király sor 30. szám alatt találha-
tó képzési központba várják az 
érdeklődőket, ahol az előadás 
azt a kérdést vizsgálja, mennyi-
re tekinthető az arany digitális 
alternatívájának a bitcoin, illetve 
milyen következményei vannak a 
válasznak. Azt is megtudhatjuk, 
milyen hatása van a kriptopénzek 
jövőjére annak, hogy a nyakunk-
ban nem blokkláncot hordunk, és 
hogy egy gyermeknek sem mesél-
tek a szülei a bitcoinhajú lányról. 
Arról is lesz szó, hogy érdemes-e 
egy fiatalnak otthagyni az egyete-
met, és kriptopénzek bányászatá-
tól vagy virtuális valutákba való 
befektetéstől remélni az anyagi 
biztonságot. Az eseményen törté-
nő részvétel ingyenes, azonban re-
gisztrációhoz kötött: https://tinyurl.
com/MCCSZFVAR914SEBG

címet, és mesélt már hajléktanszál-
lón, idős, beteg embereknek, de 
rendszeresen jár általános iskolás 
osztályokhoz is meseórát tartani. 
Az Utazás a finn mesék világába 
című foglalkozása kifejezetten 
felnőtteknek szól. Az érdeklődőket 
szeptember 12-én, hétfőn 17.30-ra 
várják a Széna téri könyvtárba.

sok tartanak bemutatókat.
Az érdeklődők részt vehetnek a 
múltidéző foglalkozásokon, így 
bepillanthatnak az Árpád-kor min-
dennapjaiba is.
A Hadrianus Színpadon délután négyig 
ökölvívó-, birkózó-, tradicionális japán 
harcművészeti, vívó- és cselgáncsbe-
mutatók lesznek. A park területén ka-
tonai technikai, harcijármű- és katonai 
ruházati bemutató is lesz. A sportok 
közül kipróbálhatják az érdeklődők 
az íjászatot, a légfegyverlövészetet, 
a petanque-ot, míg a legkisebbeket 
ügyességi és sportjátékokkal várják. A 
Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar 
délután háromkor ad koncertet, majd a 
napot záró meglepetés-előadás negyed 
ötkor kezdődik.
A nagyszabású program a Honvéd 
Szondi SE, az iGenerációért, a Fiatal 
Civil Kurázsi Egyesület és a Szent 
István Király Múzeum együttműködé-
sében valósul meg. Az esemény fővéd-
nöke Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője.

kozhat a sportrepülés minden ága. Ez 
hazánk egyik legnagyobb repülős ren-
dezvénye, ahol nemcsak a sportrepülés, 
hanem profi repülők, Veres Zoltán és 
Józsa Dávid világbajnokok is fellépnek. 
De évek óta vendégeink a magyar légi
erő alakulatai is.”
Tiszteletét teszi Börgöndön az L-29 
Delfin nevű sugárhajtású gép, de a 
legendás Nemere vitorlázógéppel is 
találkozhatnak az érdeklődők. Lesz 
Gripen-bemutató, az LI 17-es helikop-
terből pedig katonai ejtőernyősök ug-
ranak majd. A rendezvény helyszínére 
buszjáratokat indítanak a Piac térről 
reggel fél kilenctől délután fél egyig.
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Emlékezetes nyitány volt!

Edzőmeccsek sorozatban
Patrick Newell (86) góljával szerzett vezetést a Volán a címvédő Rögle ellen

Telt ház és az ellenfeleket mindig meglepő katlanhangulat fogadta a Bajnokok Ligáját Fehérváron

Jókedvűen érkezett az Albához Quenton DeCosey, aki előzőleg Zalaegerszegen játszott

somos ZoLtán

somos ZoLtán

Fergeteges hangulat, két jó meccs, a másodi-
kon már szoros eredmény – így mutatkozott 
be a Bajnokok Ligájában a Hydro Fehérvár 
AV19. A fehérvári hokisok ezen a héten 
idegenben folytatják.

Az egész lelátón végighúzódó, 
hatalmas transzparenssel köszöntöt-
te a fehérvári közönség az európai 
hokielit sorozatát, a Bajnokok Ligáját. 
A molinó nagyjából három napon át 
készült, és méltón fejezte ki az ünnepi 

Nyílt edzést tartott az Arconic-Alba Fehérvár. A 
kosarasok kerete még nem teljes, de már vannak 
új légiósok, akik bekapcsolódtak a munkába.

A Kaposvár ellen zárt kapuk mögött 
játszotta le első felkészülési mérkő-
zését az Alba. Nem készült hivatalos 
jegyzőkönyv, de „elmondásokból” 
tudjuk, hogy nyertek a fehérváriak.
Persze ennél fontosabb, hogy össze-
álljon a csapat, és Matthias Zollner 
szerint erre a játékosok megfelelő 
karaktere a garancia: „Mindenkit 
meg lehet tanítani kosárlabdázni, 
kemény munkával bárkit formába lehet 
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Megkoronázták a szezont

Villámgyors ARAK

A CEFL-győztes Fehérvár Enthroners csapatát látta vendégül szerdán Cser-Palkovics András a 
Városháza Dísztermében. A találkozón szó esett a jövőbeni tervekről, a csapat vezetőedzője, 
Hanó Péter pedig elmondta: sikerük titka abban rejlik, hogy minden mérkőzésen a legjobbat 
igyekszik kihozni a fiúkból. Ehhez persze az is kell, hogy igazi csapatként, családként tudja-
nak együttműködni. A találkozót követően szurkolói ankétot és közönségtalálkozót szervezett 
a csapat: a székesfehérvári amerikaifutballisták történelmi szezonon vannak túl, amit a 
rajongókkal közösen ünnepeltek meg a Városház téren.                                                                Cs. R.

Az atléták szombati U20-as ligadöntőjén Mohai Regina (képünkön a bal szélen) 100 gáton 
nem talált legyőzőre. Az ARAK kiválóságai közül a sprinter Csornai János és Mészáros Balázs, 
valamint a hármasugró Trenka Ádám is aranyérmes lett.
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várakozást, örömöt, ami övezte a 
Volán történelmi bemutatkozását.
Kevin Constantine, a fehérváriak 
mestere óriási tapasztalattal rendelke-
zik az efféle nyitányok terén. Utólag ki 
is emelte, hogy az első meccs mindig 
speciális. Éppen ezért a Zürichtől 
elszenvedett 7-1-es vereség nem érté-
kelhető önmagában, viszont a Rögle 
elleni mérkőzés megmutatta, mennyit 
fejlődött az utóbbi időben a csapat. A 
BL svéd címvédője csak a hajrában for-
dította a maga javára a meccset, vagyis 
végig esélye volt a bravúros pontszer-

zésre a Fehérvárnak. Ebben nagy 
szerepe volt a meglepetésre a kapuba 
kerülő fiatal Horváth Dominiknak, aki 
a Titánok kapusaként hozzászokhatott, 
hogy rengeteg lövést kell védenie.
A Rögle végül 2-1-re nyert, így a fan-
tasztikus hangulatú debütálás két ve-
reséggel zárult. De nem tűnt úgy, hogy 
ne lenne keresnivalója ezen a szinten 
a Volánnak, és ezt a következő két 
találkozón idegenben is bizonyíthatja 
a csapat. Sorrendben előbb csütörtö-
kön Svédországban, majd szombaton 

Svájcban. A csoport negyedik tagjával, 
a lengyel Katowicével októberben 
találkoznak kétszer a mieink.
Addig persze az osztrák ligában is 
megkezdik szereplésüket, az előző 
szezon ezüstérmeseként érthetően 
nagy ambíciókkal. Bár elvárni az 
újabb döntőt túlzás lenne, abban 
biztosak lehetünk, hogy Háriék 
külső nyomás nélkül is elég magasra 
teszik maguk előtt a lécet, és ebben 
az idényben is sok emlékezetes 
meccs vár a szurkolókra!

hozni, de amit nem tudsz megváltoz-
tatni egy játékoson, az a karaktere. 
Akarjanak keményen dolgozni, 
harcolni, legyenek büszkék, hogy ebben 
a klubban játszhatnak! És ahogy most 
látom, ezek a játékosok ilyenek!” – 
mondta a klub által szervezett nyílt 
edzés előtt a német szakember.
A szurkolók láthatták a három ameri-
kai légióst, a válogatottal Európa-baj-
noki meccseket játszó Vojvodát és 
Somogyit viszont még nem.
Hétvégén Körmenden szerepel egy 
tornán az Alba, az ottani két mecs-
cset jövő csütörtökön és pénteken 
a hazai Nagy Gábor-emléktorna 
követi, szintén két találkozóval.
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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	
10.35  Mérnök vagyok
11.10  Tóparti programajánló 

Vendég: Ocsenás Kati
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10		 Kertészeti	magazinműsor	

Vendég:	Németh	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  Helló, péntek! 
Műsorvezető:	Varga	Zalán

17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Városrészek titkai 

Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 09. 16. 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: Paál Csaba

10.10  Vendégünk Cser-Palkovics 
András polgármester 

11.10  Dojo önvédelmi és távol-
keleti	harcművészeti	
magazin Vendég: 
Rétlaki Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég: Koppán Viktor 

14.00  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

14.35  Az vagy, amit megeszel! 
Vendég:	Szollár-
Kaczur	Beatrix		

15.10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég: Theisz György

16.10  Múzeumlátogatás 
Vendég: Pokrovenszki 
Krisztián és Teiszler Éva

17.10  Filmkocka Vendég: Kalmár 
Ádám	és	Buda	Andrea

18.00  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

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

09.10  Az egészség 
hullámhosszán Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10  Gazdát keresünk a 
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonban	élő	
kutyáknak és macskáknak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10  Ez itt az én hazám! 
Vendég:	Oláh	László

	 Börgöndi	Repülőnap	–	élő	
kapcsolás	a	helyszínről

11.40		 Szabadidőben	Vendég:	
Kulcsárné Németh Mariann

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 
Pánczél Anikó 

13.05  A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig Vendég: 
Kiss György 

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss György 

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 09. 10. SZOMBAT

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	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 
Óber	László

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila	

15.00  Hírek 15 órakor 
15.10  Mérnök vagyok
16.10		 Szemvizsgálat	korszerűen	

Vendég: Cserta János
17.10  Pénzügyi percek Vendég: 

Potolák Gábor
18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Internetes ügyeink 

Vendég: dr. Czenczi Anikó 
Szerkesztő:	Kiss	György

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

11.10		 Kézműveink
11.40  Mérnök vagyok
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10  Középpontban az 

élelmiszer-biztonság 
Vendég:	Sziebert	Gergely

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi Attila
17:10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai Margó
18.00		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.05  Az egészség 
hullámhosszán 

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
14.40		 Szemvizsgálat	korszerűen	

Vendég: Cserta János
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

15.10  Útravaló
						 Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.10		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi 

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 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
11.10  Társasház Vendég: 

Egyed Attila 
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A Városgondnokság 

műsora
14.10  Az orvos válaszol 
	 Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila	

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Mérnök vagyok
15.35		 Útravaló	–	Gábor	

szerint a világ
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám Csaba 
17.10		 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly Péter
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


