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MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Választókerületi
programok

Felsőváros

Földi Zoltán

Felsőváros önkormányzati kép-
viselője az eredetileg tervezett-
nél egy héttel kérőbb, október 
27-én, csütörtökön 17 órától tart 
fogadóórát. Földi Zoltán a 10. 
számú választókörzetben élőket 
19 óráig várja a Mikszáth Kál-
mán utca 25. szám alatti épület 
emeletén található irodájában.

Döntöttek a válsághelyzet kezeléséről

Elfogadták a képviselők az elmúlt hetekben lefolytatott egyeztetések és a megjelent 
szabályozások ismeretében összeállt javaslatcsomagot, mely többek között az intézmények, 
létesítmények nyitvatartását szabályozza

Látrányi Viktória

A háború és a szankciók miatt kialakult 
energiaár-robbanás okozta válsághelyzet 
kezelésére szolgáló intézkedésekről döntött 
Székesfehérvár képviselő-testülete múlt 
csütörtöki rendkívüli ülésén.

A testületi ülés elején egyperces 
néma főhajtással emlékeztek a 
képviselők dr. Lukácsy Józsefre. 
Városunk egykori önkormány-
zati képviselője, a Vörösmarty 
Társaság alelnöke október nyol-
cadikán, életének hatvanötödik 
évében hunyt el.
Az önkormányzati intézmények, 
gazdasági társaságok, valamint 
a városi és városgondnoksági 
fenntartásban működő létesít-
mények nyitva-, illetve zárva-
tartásáról tárgyalt a közgyűlés. 
Tizenhét igen szavazattal három 
nem ellenében támogatta a 
közgyűlés a beterjesztett intézke-
dési javaslatokat. Cser-Palkovics 
András úgy fogalmazott, hogy 
a város működőképességére, az 
önkormányzati szolgáltatók és a 
munkavállalók munkahelyének 
megtartására, bérének kifizetésé-
re szavaztak azok, akik támogat-
ták a javaslatot.
„Összességében több mint hatvan-
kétmilliárd forint értékben terheli az 
energiaárak emelkedése az önkor-
mányzathoz tartozó intézményeket, 
vállalatokat, közszolgáltatásokat, 
és ebből 2022-23 során valamivel 
több mint nyolcmilliárd forintot kell 
önkormányzatunknak előteremteni. 
Ebből körülbelül 1,6 milliárd forint 
megoldott már az idei esztendőre 
a tartalékok átcsoportosításával 
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Jelentős pedagógusbér-emelés jöhet
PáL Loránd

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a múlt csütörtöki Kormányinfón 
beszélt a tanárok fizetésemeléséről.

A miniszter bejelentette, lehetősé-
get lát arra, hogy az uniós tárgya-
lások eredményesen záruljanak. A 
magyar kormány tizenhét vállalást 
tett az Európai Tanácsnak: Magyar-
ország többek között cselekvési ter-
vet fogad el a közbeszerzési verseny 
fokozására, támogatási rendszer 
jön létre a mikrovállalkozások 
közbeszerzéseken való indulásához, 
illetve megerősítik az OLAF-fal, az 
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és a korábban meghozott intéz-
kedésekkel” – hangsúlyozta a 
polgármester, aki bízik benne, 
hogy a további intézkedések nem 
sújtják már az önkormányzati 
intézmény rendszert.
A mostani döntés ideiglenesen 
bezárásra ítéli a színház épületét, 
figyelve arra, hogy az évadot végig 
lehessen vinni. Érinti a könyvtá-
rat, a múzeumot, a művelődési 
házakat, de a legalapvetőbb 
közművelődési szolgáltatások 
elérhetők maradnak. Az uszoda 
esetében pedig arra figyelnek, 
hogy legalább a sátras medence 
folyamatosan működni tudjon.
Márton Roland, a fehérvári ellen-
zéki összefogás frakciója nevében 
azt a módosító javaslatot szerette 
volna benyújtani, hogy a Fehérvár 
FC Kft., mint bérlő bérleti díját 
2023. január elsejétől egyoldalúan 
a tízszeresére emeljék.
„Székesfehérvár önkormányzata 
a jogszabályok és a szerződések 
betartása mellett dolgozik akkor is, 
ha ez nehézséget jelent” – hangsú-
lyozta Fehérvár polgármestere. 

Nemcsak labdarúgó-mérkőzé-
seknek ad otthont a stadion, de 
a klub irodái, kiszolgálórészei 
is ott működnek, és közel száz 
ember dolgozik ott. Ők kiköltöz-
nek november közepétől. Abban 
a helyzetben, ha az MLSZ teszi a 
dolgát és meghozza a szükséges 
döntéseket, a helyzet egyszerűsö-
dik tavaszig. – „A legfontosabbnak 
azt tartanám, hogy ezt az MLSZ 
kezdje, hiszen ők tudják a bajnokság 
lebonyolításának rendjét módosíta-
ni. Hetekkel ezelőtt javasoltam ezt 
Csányi elnök úrnak írt levelemben, 
mert január végén szerintem ebben 
a helyzetben nem kell folytatni a 
bajnokságot, nem kell villanyvilá-
gításos mérkőzéseket tartani.” A 
polgármester hozzátette, hogy a 
pálya fűtését és világítását is elő-
írják a kluboknak és az üzemelte-
tőknek, de ezt a város nem fogja 
finanszírozni. 
Márton Roland szerint a kor-
mány hibája miatt van ilyen 
magas infláció, és a kormány 
emeli a hatósági árat a lakosság 
és az önkormányzat irányába. Ez 

okozza a nehéz helyzetet: „Mi lo-
kálpatrióta, konszenzuskereső politi-
kusokként egyrészt szerettük volna, 
ha bevonnak minket az egyeztetési 
folyamatokba, de ez soha nem törté-
nik meg Székesfehérváron. Másrészt 
évek óta hangoztatjuk, hogy a nehéz 
helyzetben, amikor az egész város, 
a vállalkozások is nehéz helyzetben 
vannak és megélhetési válság van, 
nem lehet mindig az adóemeléshez 
és díjemeléshez nyúlni, mint ahogy 
ezt a határozati javaslat megteszi.”
Molnár Tamás, a Fidesz frakció-
vezetője viszont úgy látja, hogy a 
székesfehérvári baloldal mindig 
lokálpatriotizmussal próbál ér-
velni, de amikor felelősségteljes 
döntésekről van szó, a politikai 
haszonszerzés sokkal fontosabb 
számukra: „Minden székesfehér-
várinak az az érdeke, hogy egy 
működő városban éljünk. Ezt ma a 
Fidesz-frakció többségével biztosí-
tottuk. Remélem, hogy azokkal a 
független képviselőkkel, akik konst-
ruktívak, továbbra is együtt fogunk 
tudni működni. A baloldali frakció 
munkáját kihagyhatjuk ebből, hiszen 
teljesen feleslegesek!”
A tanácskozáson a hulladékgaz-
dálkodás körébe tartozó felada-
tokról is tárgyaltak a képviselők. 
2023. július 1-től ugyanis állami, 
koncessziós hulladékgazdálkodá-
si rendszer jön létre. A pályázaton 
a MOL nyert, így jövő júliustól 
harmincöt évig az általa létreho-
zott koncessziós társaság végzi a 
magyarországi települési szilárd 
hulladék begyűjtését, szállítását, 
és gondoskodik annak kezelé-
séről, valamint megvalósítja a 
kapcsolódó beruházásokat.
A tényleges szállítási, gyűjtési 
feladatokat a régiókoordiná-
torral szerződő alvállalkozó 
gazdasági társaságok végzik. 
A Depónia ajánlatot nyújt be 
a koncessziós társaság aján-
latkérésére. A részletekről 
Steigerwald Tibor, a Depónia 
ügyvezetője a közgyűlés előtt 
tájékoztatta az önkormányzati 
képviselőket.

Európai Unió csalás elleni hatóságá-
val való együttműködést is.
A Miniszterelnökséget vezető minisz-
ter a tanárok fizetéséről is beszélt: ha a 
tárgyalások sikeresen zárulnak és lét-
rejön a megállapodás, akkor 2023-ban 
20,8 százalékkal, 2024-ben 25 száza-
lékkal, 2025-ben pedig 30 százalékkal 
emelik meg a pedagógusbéreket.
A bizottság számítása szerint bruttó 
777 ezer forint lehet az átlagos peda-
gógusbér 2025-ben Magyarországon.
Gulyás elmondta, Magyarországon 
rendelkezésre áll elegendő energia, 
és az ország gázellátása fél évig 
biztosított, a szállítások esetleges 
leállása esetén is.
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Takarékosság, 
közösségi közlekedés, oktatás

A legmodernebb hulladékgazdálkodás 
indul a Depóniánál

A cél, hogy minél több hulladék hasznosulhasson

Látrányi Viktória

Farkas sziLárd

A válságintézkedésekről, gazdasági kérdé-
sekről, közösségi közlekedésről is szó esett 
a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában, 
ahol ezúttal Cser-Palkovics András polgármes-
ter válaszolt a fehérváriak kérdéseire.

A rendkívüli közgyűlésen meghozott 
döntések hátteréről és a hónapok óta 
tartó előkészítő munka részleteiről 
kérdeztük Cser-Palkovics Andrást. A 
polgármester úgy fogalmazott, hogy az 
önkormányzati feladatok folyamatos 
ellátásához azonnali döntéseket kellett 
hozni, az energiaár-robbanás okozta 
válsághelyzetet kezelni kell.
A műsorban Cser-Palkovics András 
arról is beszélt, hogy három szem-
pont volt, amit figyelembe vettek. Az 
első, hogy ne menjen csődbe a város, 
a második, hogy a létfontosságú 
közszolgáltatásokat, így például a 
bentlakásos szociális intézménye-
ket, bölcsődéket, óvodákat, orvosi 
rendelőket nyitva tartsák. A harma-
dik szempont pedig az volt, hogy az 
önkormányzati munkahelyeket meg-
védjék, és a bérfizetést garantálják.
Az intézkedéssel kapcsolatos javaslat-
csomag összeállításán hónapok óta 
dolgoztak a Polgármesteri Hivatal mun-
katársai és az intézmények szakembe-

Az újrahasznosítás mellett fűtőanyagot is 
tudnak majd előállítani hulladékból a Szé-
kesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladék-
kezelő Központban.

Az ország jelenleg legmodernebb 
hulladékgazdálkodási létesítménye 
jött létre a Depónia Nonprofit Kft. 
pénzverővölgyi telephelyén, ahol a 
jövőben Székesfehérvár és a kör-
nyező települések háromszázhar-
mincötezer lakójának kommunális, 
és a társaság által ellátott száznegy-
venöt település mintegy ötszázezer 
lakójának szelektív hulladékát 
dolgozzák fel.
„A legfőbb cél az, hogy minél inkább el 
tudjuk terelni a hulladékot a hulladékle-
rakókról, és leginkább anyagában tudjuk 
azt hasznosítani. Amit nem sikerül 
újrahasznosítani, azt pedig energetikai 
célra használjuk fel” – mondta el Stei-
gerwald Tibor, a Depónia Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.
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A létesítmény a Közép-Duna Vidéki 
Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulást szolgálja ki, és mintegy 
háromszáz embernek biztosít munka-
helyet, emellett több mint félmillió 
ember évi körülbelül tizenötezer 
tonnányi szelektív és ötvenötezer ton-

nányi vegyes hulladékát fogja kezelni. 
„Bízom benne, hogy ezek a gépek miha-
marabb működésbe lépnek, és egyrészt 
megkönnyítik az itt dolgozók munkáját, 
másrészt pedig a hulladék feldolgozásával 
fűtőanyagot is nyerünk. Ma, amikor az 
energia ilyen nehezen hozzáférhető, ennek 

különös jelentősége van” – emelte ki 
Vargha Tamás, Székesfehérvár ország-
gyűlési képviselője.
Cser-Palkovics András, a társulás 
elnöke, Székesfehérvár polgármestere 
a fejlesztést előremutató, korsze-
rű beruházásnak nevezte mind a 
közszolgáltatás, mind a környezet-
védelmi célok megvalósítását tekintve. 
Ez a nagyszabású fejlesztés nemcsak 
Fehérvárról, hanem a régióról is szól, 
és a 18,5 milliárd forint összértékű be-
ruházásban nemcsak ingatlanegyütte-
sek fejlesztése, hanem nagy arányban 
eszközbeszerzések is történtek. 
„A cél az, hogy minél kevesebb legyen az a 
szemét, amit nem tudunk újrahasznosíta-
ni” – hangsúlyozta a polgármester.
A fejlesztésben a székesfehérvári 
válogatóművek mellett Adonyban 
komplex mechanikai kezelőmű, 
valamint Oroszlányban, Móron, 
Székesfehérváron, Polgárdiban, 
Budakeszin, Gárdonyban, Duna-
újvárosban és Dunaföldváron 
hulladékudvarok épültek.

rei. Az idei év stabilitását semmi sem 
veszélyezteti, azonban a 2023-as és a 
2024-es esztendő is jelentős kihíváso-
kat tartogat. További intézkedésekre 
is szükség lesz, fontos elem a meglévő 
tartalékok helyes felhasználása. Biztos, 
hogy kell bevételt növelni, ennek egyik 
forrása a helyi adó. A magánszemé-
lyeknek nem vezetnek be semmilyen 
új adót, és nem emelnek adómértéket 
Székesfehérváron. A vállalkozásoknál 
azonban az építményadóhoz hozzá 
kell nyúlni, és valószínűleg emelni kell. 
A cél az, hogy a város versenyelőnye 
megmaradjon, azaz az adó mértéke az 
emelést követően se érje el a nagy-
városi átlagot. További takarékossági 
intézkedésekre is szükség lesz, át kell 
gondolni az olyan szolgáltatások jövő-
jét is, mint a közösségi közlekedés.
Ennek kapcsán azt a döntést már 
meghozta a közgyűlés, hogy a hosz-
szabb téli szünet idején a megszokott 
iskolai menetrend helyett egy új 
menetrendet léptetnek életbe. Ez 
nem befolyásolja a munkába járást, 
de a napközbeni iskolás járatok nem 
közlekednek ebben az időszakban. Ez 
a három hét alatt mintegy harminc-
millió forintos megtakarítást jelent.
A közösségi közlekedéssel kapcsolat-
ban érkezett kérdés is a polgármester-
hez. Cser-Palkovics András elmondta, 

hogy a közösségi közlekedés az egyik 
olyan terület, ahol be kell avatkoznia a 
városnak, bár már sok minden történt 
az elmúlt években: hét év körüli az 
autóbusz-flotta átlagéletkora, napo-
kon belül a tizenkettedik elektromos 
busz is forgalomba áll, melyekről 
nagyon jók a visszajelzések, tehát a 
járművek terén sokat tudott előrelép-
ni a város. Folytatódik a kedvezmé-
nyes, egy vonaljegy áráért beszerez-
hető havi diákbérlet akciója is, hiszen 
rengeteg diákbérletet vesznek, sokkal 
többet, mint korábban. Elkészült 
egy jelentős hálózatbővítés terve is, 
ez azonban sok száz millió forintos 
többletköltséget jelentene évente, így 
annak bevezetése ma nem lehetséges. 
Sőt az is félő, hogy a tavaszi-nyári idő-
szakban hozzá kell nyúlni a menet-
rendek napközbeni részéhez.
A díszkivilágítás is érdekelte a fehér-
váriakat. A polgármester elmondta, 
hogy lesz díszkivilágítás az adventi 
időszakban, ahogy lesz karácsonyi 
vásár és programok is. A takaré-
kosság azonban itt is érvényesül, de 
fontos, hogy az emberek találkozni 
tudjanak, illetve hogy a kereskedők-
nek is lehetőséget biztosítsanak. Nem 
biztos, hogy ugyanakkora területen 
lesz a karácsonyi vásár, mint a koráb-
bi években, és az sem biztos, hogy 

minden hétvégén kétnapos prog-
rammal készülnek. Vízkereszt után a 
díszkivilágítást tavaszig lekapcsolják.
Az oktatás területét érintő kérdésekről 
is szó esett a műsorban. Cser-Palkovics 
András kiemelte: nincs olyan ember 
ebben az országban, aki ne értene 
egyet azzal, hogy jelentős mértékű 
béremelésre van szükség a pedagógu-
sok, az óvodapedagógusok, a bölcsődei 
dolgozók körében. A béremelés mellett 
pedig fontos lenne a leterheltség 
csökkentése is. A polgármester úgy 
látja, hogy mindenkinek ez a szándéka 
és akarata. A kormány bejelentése is 
egyértelműen ezt mutatja.
Cser-Palkovics András kiemelte: ha 
a pedagógusok igénylik, szívesen áll 
rendelkezésre, hogy beszélgessenek a 
kialakult helyzetről bármelyik iskolá-
ban. Egy dolgot kér: azt értsék meg az 
érintettek, hogy vannak olyan ügyek, 
amiben az önkormányzatoknak van 
hatáskörük, és vannak olyanok, ame-
lyekben nincs.

A Fehérvár Televízió YouTube-csa-
tornáján megtekinthetik a teljes 
beszélgetést, a Köztér című műsor 
október tizenharmadikai adásának 
videójára kattintva.
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Kegyeleti intézkedések

Gazdára találtak a 
Schmidl Ferenc-díjak

Spányi Antal megyés püspök, Ács Miklós építészmérnök, Lantay Attila városi főépítész, 
Kovács Krisztina építészmérnök, Novák Róbert építészmérnök és Cser-Palkovics András 
polgármester a díjátadón

VakLer Lajos

Bácskai GerGeLy

A Hiemer-ház dísztermében, ünnepélyes 
keretek között adták át múlt héten csütörtökön 
a Scmidl Ferenc-díjakat. 

A Székesfehérvár önkormányzata 
által 2014-ben alapított elismerést 
azoknak az építészeknek ítéli oda a 
szakmai grémium, akik 1990 után 
létrejött alkotásukkal hozzájárultak 
a városkép fejlődéséhez, Fehérvár 
építészeti kultúrájának előmozdításá-
hoz, az épített környezet minőségének 
javításához. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntőjében úgy fogalmazott: 
„Elődeinktől nemcsak gazdag történelmet, 
de gazdag épített örökséget is kaptunk. 
Dolgunk ezt jól gondozni és ápolni. Ma 
olyan tervezőket köszöntünk, akik ezzel a 
szakmai alázattal nyúltak a belvároshoz.” 
Lantay Attila városi főépítész beszé-
dében hangsúlyozta: külön öröm szá-
mára, hogy idén mindkét elismeréssel 
székesfehérvári alkotókat köszönt-
hetnek. Szakmai értékelése alapján 
a díjazott épületekre a mértéktartás 

Székesfehérvár Városgondnoksága az idei évben 
is számos intézkedéssel segíti a temetőlátoga-
tók békés, nyugodt, kegyeletteljes megemléke-
zését az önkormányzati temetőkben.

A sírhelyek rendbetételéhez kőzú-
zalékot biztosítanak mind a kilenc 
önkormányzati temetőben, továb-
bá a polgárőrség és a rendőrség is 
fokozott jelenléttel vigyázza majd 
a látogatók nyugalmát.
A Béla úti köztemetőbe október 
29-én, szombaton, október 30-án, 
vasárnap és október 31-én, hétfőn 
egész nap a temető nyitvatartási 
ideje alatt a temetőlátogatók, 
főként a mozgásukban korlátozott 
látogatók behajthatnak gépjár-
műveikkel. A szokásosnál jóval 
erősebb gyalogosforgalom miatt 
november 1-jén, kedden kizárólag 
reggel 7 és délelőtt 11 óra között 
hajthatnak be gépjárműveikkel a 
mozgásukban korlátozottak, vala-
mint azok, akik idős, beteg hozzá-
tartozóikat szállítják. Ezen időpont 
után már nem lehet gépjárművel 
behajtani a temetőbe.
A Béla úti köztemető területén 
ingyenesen lesz használható az 
elektromos kisbusz, ami október 
30-án, 31-én és november 1-jén 9 
órától 18 óráig folyamatosan köz-
lekedik, igazodva mind a három 
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Parkolás az 
ünnepek alatt

Október huszonharmadikán, harmincegyedi-
kén és november elsején – mivel ezek munka-
szüneti, illetve pihenőnapok – díjmentes lesz 
a várakozás a fizetős parkolóövezetekben.

A kiemelt várakozási övezet-
ben, azaz a történelmi belváros 
területén az érvényes parkolási 
és behajtási engedélyek mellett 
viszont minden esetben fennáll a 
díjkötelesség. Ide csak behajtási 
engedéllyel lehet bemenni, és a 
parkolásért fizetni kell.

Több intézkedés is segíti a temetőlátogatók békés megemlékezését
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jellemző, és egyszerre felelnek meg a 
beruházás szempontjainak, valamint 
a történelmi belváros örökségvédelmi 
és városszerkezeti kihívásainak. 
Az ünnepségen Schmidl Ferenc építé-
szeti díjjal ismerték el Novák Róbert 
okleveles építészmérnök munkáját, 
aki a Vár körúton épült, impozáns 

Belváros Resort többlakásos lakóépü-
let építészeti megformálásával alkotott 
maradandót Székesfehérváron. 
Ugyancsak Schmidl Ferenc építészeti 
díjban részesült Ács Miklós és Ko-
vács Krisztina alkotópárosa a Szent 
Imre Gimnázium, Általános Iskola 
és Óvoda bővítésének és felújításá-

nak magas színvonalú alakításáért. 
Az alkotók karrierjük kezdete óta 
számos közös munkában vettek 
részt, korábban a Várfal Építész Iroda 
Kft.-ben, majd külön szervezetekben, 
de mindvégig együtt alkotva.
Az egyházmegye számára is kiemelten 
fontos volt a Szent Imre Általános Is-
kola felújítása, hiszen a tervek szerint 
a jövőben már gimnáziumként műkö-
dik tovább az intézmény. A díjátadón 
ezért megjelent Spányi Antal megyés 
püspök is, aki örömének adott han-
got, hogy az intézmény bővítése és 
felújítása ilyen kiváló kezekbe került.

Az Ybl-bicentenárium évében, 2014-
ben Székesfehérvár önkormányzata 
Schmidl Ferenc építészeti díjat 
alapított. A díj tisztelgés a város 
szülötte, Ybl Miklós előtt, valamint 
főhajtás a díj névadója, Schmidl 
Ferenc építész városban végzett 
építészeti, főépítészi munkássága 
előtt. Az elismerést idén nyolcadik 
alkalommal adták át.

napon a Volánbusz 26-os és 31-es 
járataihoz, segítve ezzel a temető 
látogatóit a sírok felkeresésében.
Az önkormányzat tulajdonában 
álló és a Városgondnokság keze-
lésében lévő temetők – Béla úti, 
Csutora, Hosszú, Szedreskerti, 
Fecskeparti, Sóstói rk., Börgönd-
pusztai, Kisfaludi – nyitvatartása 
az alábbiak szerint alakul:

• október 28-ig 7 és 19 óra között,
• október 29-én 7 és 20 óra között,

• október 30-án 7 és 20 óra között,
• október 31-én 7 és 20 óra között,
• november 1-jén 7 és 20 óra között
• november 2-án 7 és 19 óra között
• november 3-tól február 28-ig 7 és    
  17 óra között.

A Városgondnokság felhívja a 
figyelmet arra, hogy a méltó és 
kegyeletteljes megemlékezés, 
valamint a látogatók nyugalma, 
biztonsága érdekében – az esetle-
ges üzemzavarok elhárításán kívül 

– a temetőkben október 27-től 
november 2-ig tilos a vállalkozás-
szerű munkavégzés.
A temetői látogatások alkalmával 
érdemes ellenőrizni a sírhelyek 
rendelkezési jogának érvényes-
ségét, amit a Béla úti temető 
főbejáratánál lévő Temetőüzemel-
tetés ügyfélszolgálati irodájában, 
ügyfélszolgálati időben lehet meg-
hosszabbítani, hiszen a törvény 
engedi az üzemeltető részére a 
meg nem váltott sírhelyek újraérté-
kesítését. A sírhelyek rendelkezési 
jogának lejárati ideje a sirhelyke-
reso.varosgondnoksag.hu címen is 
ellenőrizhető.
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Szakmák vására 

Juliannáé a bölcső!

Hogyan legyünk tudatos fogyasztók?

noVák rita 

VakLer Lajos

Pályaválasztási kiállítást szerveztek szombaton 
a Széchenyi technikumban. Az általános isko-
lások ötvenhat középfokú intézmény és leendő 
munkaadó kínálatával ismerkedhettek meg.

Az egyik nyolcadikos bakonycser-
nyei fiú a háromdimenziós nyom-
tatással ismerkedett meg a Váci 
középiskola standjánál. Lapunknak 
elmondta, hogy nem véletlenül 
érkezett pont ide, hiszen a Váciba 
jelentkezik majd. Ha minden jól 
megy, autószerelő lesz belőle.
Egy másik teremben az egészség-
ügyi képzéssel ismerkedhettek 
meg a tanulók. A mentőszolgálat 
és a kórház jóvoltából az újra-
élesztést is kipróbálhatták a vál-

Az elmúlt hetek panaszügyei adták az apropóját 
annak a hétfői fórumnak, melynek az Alapítvány 
a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért szerve-
zésében a Civilközpont adott otthont. 

A megjelenteket Róth Péter alpolgár-
mester köszöntötte. Németh László, 
az alapítvány elnöke kiemelte, hogy 
az elmúlt időszakhoz kapcsolódó 
félreértések tisztázása volt a fórum 
meghirdetésének elsődleges oka. A 
fogyasztóvédelem aktuális kérdéseiről 

A palettáról a szépségipari szakmák sem hiányoztak

A SZÉNA Egyesület a Családokért vándorbölcsőjének huszadik lakója Julianna lesz. Az 
egyesület, a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány székesfehérvári képviseleteként 
még augusztusban hirdetett pályázatot. Fehérvár bölcsője ez alkalommal a Magda családhoz 
került, akik december elejére várják második gyermekük, Julianna érkezését. Magda Fanni és 
Magda István első gyermekükkel, Hannával érkeztek a bölcsőért. Fanni és István 2019-ben 
házasodtak össze, és korábban egy barátjuknál látták már, hogy mennyire hasznos a bölcső, 
ezért pályáztak rá ők is.                                                                                                                               B. G.
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Új tanszéket alapítottak

Újabb hetven fa a palotavárosi tavaknál

szaBó MikLós Bence

koVács sziLVia

Hétfő délután írták alá azt a megállapo-
dást, melynek értelmében megalakult az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán a 
Kyndryl Ipari Tanszék, amely a felhőtechno-
lógiák és a kapcsolódó területek oktatására 
összpontosít, hogy a hallgatókat felkészítse 
a jövő munkahelyeire.

Az egyetem és a vállalat között új 
szintre lép a lassan tíz éve tartó együtt-
működés. A tanszék egyes oktatói 
meg is kapták megbízóleveleiket, 
hiszen a Kyndryl a virtuális tanszéken 
keresztül saját munkatársaival is tart 
majd kurzusokat a felhőtechnológia 

Tovább zöldül a város: hetven fát ültettek el 
hétfőn a VárosFa program keretében.

Platán-, kőris- és hársfákat ültettek 
a Városgondnokság munkatársai a 
Gyöngyvirág Óvoda óvodásaival közö-
sen az István Király Általános Iskola 
melletti zöldterületen. A gyerekek 
nemcsak lapátoltak, de apró tulipán-
hagymákat is rejtettek a földbe, hogy 
még szebbé varázsolják a környezetet.
VárosFa néven indult el a MOL – Új 
Európa Alapítvány, az Agrármi-
nisztérium, a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége és az Országos Erdészeti 
Egyesület közös fenntarthatósági 
programja, melynek keretében tavasz-
szal már húsz előnevelt fát ültettek el a 

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora és Zerényi Zoltán, a Kyndryl Hungary Kft. ügy-
vezető igazgatója írta alá a megállapodást az új tanszék megalapításáról, a tanszék oktatói 
pedig meg is kapták megbízóleveleiket

Az óvodások is kivették a részüket a munkából
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területén, és részt vesz a magas szintű 
matematika oktatásában is.
A megállapodás kapcsán Cser-Pal-
kovics András polgármester arról 
beszélt, hogy minden ilyen együtt-
működés segít abban, hogy itthon 
tudjuk tartani a fiatalokat, hogy itt 
képzeljék el a jövőjüket. Ugyanak-
kor követendő példa is lehet ez a 
fajta képzés, mely a duális modell 
következő szintje.
Valószínűleg nem a mostani az 
utolsó új tanszék az egyetemen. A 
tervek szerint a közeljövőben több 
fehérvári céggel lép majd hasonló, 
tanszéki szintű együttműködésre 
az Óbudai Egyetem.

az alapítvány felkérésére Ulcz Miklós 
fogyasztóvédelmi szakember adott tájé-
koztatást. A hatósági áras termékekről, 
az energiaárak lakosságra vonatkozó 
tudnivalóiról, az igénybe vehető ked-
vezményekről, valamint a jótállási és a 
szavatossági időre vonatkozó szabályok 
változásáról szólt. Ulcz Miklós előadá-
sában kiemelte: az elmúlt másfél-két 
év fogyasztókat érintő jogszabályi 
változásainak teljes körű megismerése 
kiemelten fontos, ezek alkalmazásához 
az állampolgároknak pontos informáci-
ókkal kell rendelkezniük.

Bőrgyár utcában.
Mészáros Attila alpolgármester 
elmondta, hogy az önkormányzat saját 
és külső forrásból évente több ezer fát 
ültet. Ahogy fogalmazott, a nagyobb 
erdőtelepítések a város külső részeit 
érintik, de ugyanolyan fontos, hogy a 
lakókörnyezetekben is minél több fát 
ültessenek. Kiemelte, hogy a fák gon-
dozását a Városgondnokság, valamint 
a Vadex Mezőföldi Zrt. szakemberei 
fogják ellátni, a tavasz folyamán pedig 
– a megfelelő vízellátás érdekében – 
kikerülnek az öntözőzsákok is.
A programban érintett településeken 
óvodásoknak és iskolásoknak szóló 
edukációs programokat is szerveznek, 
támogatva a fiatalok további isme-
retszerzését a fenntarthatóság és a 
környezettudatosság területén.

lalkozókedvűek egy úgynevezett 
ambubaba segítségével. 
A pályaválasztási kiállítást a Fejér 
Megyei Kormányhivatal szervezi 
meg évről évre, hogy segítséget 
nyújtson a diákoknak a döntés so-
rán. Idén ötvenhat kiállító, iskola, va-
lamint munkáltató várta a fiatalokat. 
Simon László főispán a választás 
jelentőségéről beszélt, míg Mészáros 
Attila alpolgármester arra hívta fel 
figyelmet, hogy Székesfehérvár egy 
teljes élet pályamodellel szolgálhat 
mindenkinek a bölcsődétől egészen 
az egyetemig, sőt a munkahelyig. A 
pályaválasztási kiállításon a diákok 
úgy ismerkedhettek meg az intéz-
mények képzési kínálatával, hogy 
belekóstolhattak az adott tudomány-
terület jellemző tevékenységeibe.
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A tűz ereje – régészeti konferencia 
Székesfehérváron

Korokon átívelő játékok

Látrányi Viktória

szaBó MikLós Bence

Első alkalommal adott otthont hazánk a 
Kárpát-medence és tágabb környezetének 
régészetével foglalkozó IV. Orbis Mediaevalist 
nemzetközi konferenciának. A régészeti ta-
nácskozás szervezője idén a Szent István Király 
Múzeum volt. A tűz ereje a középkorban című 
másfél napos rendezvényen magyar, román 
és horvát régészek osztották meg kutatási 
eredményeiket. 

A konferencia a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és Székesfehérvár önkor-
mányzata támogatásával jött létre. 
Az Orbis Mediaevalis közel tíz 
esztendeje indult. Az ötletgazdák 
partiumi és székelyföldi régészek 
voltak, és kezdetben szakmai 
megbeszélés formájában zajlottak 
a találkozók. 2016 óta kétéven-
te, változó helyszínen rendezik 
meg a Kárpát-medence és tágabb 
környezete régészetével foglal-
kozó találkozót. A Szent István 
Király Múzeum régész munka-
társa, Romat Sándor lapunknak 
elmondta, hogy a 2016-os lippai, a 
2018-as aradi és a 2020-as maros-
vásárhelyi találkozókat követően 
idén Magyarország, azon belül is 
Székesfehérvár adhatott otthont 
az eseménynek. A konferencia 
nyitónapján, pénteken délután 
Lehrner Zsolt, Székesfehérvár 
alpolgármestere köszöntötte a 

Miniatűr babák, babaházak, bútorok és 
az adott kor divatja körül forgott pénte-
ken minden a Hetedhét Játékmúzeumban. 
Tudományközi kalandok a játék világában 
címmel szerveztek egész napos konferenciát 
Moskovszky Éva emlékére.

A nap során a különböző tudo-
mányterületek képviselői mutatták 
be a Moskovszky-gyűjtemény 
különböző tárgytípusait. Néprajz-
kutató, művészettörténész, divat-
történész, történész, könyvtáros és 
restaurátor egy konferencián beszélt 
számos érdekességről, egyetlen 

A szakemberek lelkesen vállalkoztak a babaházak titkainak megfejtésére
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A Beatles.hu a 
Vörösmarty Színházban

A legnépszerűbb Beatles-slágereket hallhatjuk majd nagyzenekari feldolgozásban

VakLer Lajos

Forgács Péter rendezésében megkezdődtek a 
Beatles.hu című darab olvasópróbái. 

A darabban a legendás zenekar 
útját idézik meg, a legnépsze-
rűbb Beatles-slágerek pedig 
különleges módon, nagyzene-
kari hangszerelésben szólalnak 
meg, miközben apró történetek 
idéződnek fel a kezdetektől a 
lovaggá ütésig terjedő időszak-
ból. A négy gombafejű zenész 
Liverpoolból indulva, ma már 
elképzelhetetlen gyorsasággal 
hódította meg a világot: egy 
ismeretlen stílust, a beatet ját-
szották, koncertjeikkel lányok 
és fiúk százezreit sokkolták, 
lemezeik milliós példányszám-
ban keltek el. 
A sztorikat a zenekar tagjainak 
elbeszélései alapján ismerhettük 
meg, hitelességükhöz tehát kétség 
sem fér. Az író, rendező Forgács 
Péter, aki még a rendszerváltás 
előtt álmodta meg, hogy John Len-
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résztvevő régészeket. 
A konferencia szervezői elmond-
ták, hogy az idei rendezvényen 
képviseltette magát a Szent 
István Király Múzeum, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Nemzeti Régé-
szeti Intézete, a marosvásárhelyi 
Maros Megyei Múzeum, az Aradi 
Múzeumkomplexum, a temesvári 
Bánáti Múzeum, a gyulafehérvári 
Alba Iulia Egyetem, a kolozsvári 
Régészeti és Művészettörténeti In-
tézet, a szintén kolozsvári Erdélyi 
Nemzeti Történelmi Múzeum, 
a konstancai Nemzeti Történeti 
és Régészeti Múzeum, a zilahi 
Megyei Történelmi és Művészeti 
Múzeum, a bukaresti Nemzeti 
Történeti Múzeum, a nagyszebeni 
Lucian Blaga Egyetem, valamint 
a zágrábi Koprivnicai Városi Mú-
zeum. Az előadások középpontjá-
ban a tűz állt. Így szó esett a tűz 
régészeti nyomairól, így például a 
sütés-főzésről, a fűtésről. 
Szó volt a fémfeldolgozásról is, 
továbbá a hamvasztásos temetke-
zések módjáról. A másfél napos 
konferencián kötetbemutatót 
is tartottak, ugyanis a köztes 
években az előadások kötetét 
készítik el a szervezők, melynek 
bemutatóját mindig a következő 
konferencia megnyitóján tartják. 
2024-ben várhatóan Zilah ad ott-
hont a tudományos találkozónak. 

gyűjtemény tárgyai kapcsán. 
„A mai konferencia kifejezetten a 
játékhoz, mint a tudományos meg-
ismerés eszközéhez fordul. Olyan 
kutatókat kértünk fel, akik nem 
feltétlenül játékokkal foglalkoznak, 
viszont egy-egy tárgytípusnak szak-
értői. Tehát képzeletben elővesszük 
a kis babaszobákból a kályhákat, a 
lakástextileket, a könyveket. Azokat 
a szakértőket kértük fel, akik ezeknek 
a felnőtt változatait kutatják, hogy 
vonjanak le tudományos eredménye-
ket és következtetéseket ezekből” – 
mondta el a konferencia céljairól 
Nagy Veronika, a Hetedhét Játék-
múzeum muzeológusa.

non, Paul McCartney, Ringo Starr 
és George Harrison történetét 
elmeséli – kicsit másként: „Mivel 
mi írtuk, közösen Kovács Gergely 
Csanáddal, a koreográfussal, ezért az-
tán nem nagy kihívás újra bemutatni. 

A Beatles életem meghatározó része, 
gyerekkorom óta megszállottja vagyok 
a zenéjüknek. Nemrégiben Győrben 
mutattuk be a darabot, sőt a rendszer-
váltás előtt a Thália színházban is. 
Ne feledjük, olyan meghatározó négy 

emberről van szó, akik egy más kor-
ban, de ugyanúgy, mint Mozart vagy 
Schubert, a valóságról szóltak.”
A darab bemutatója december har-
madikán, szombaton lesz a színház 
Kozák András Stúdiószínpadán.
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Mozgatható lesz az osszárium fedlapja

A fedlap szétszedésekor kiderült, hogy elkorhadtak a párnafák, ezeket is cserélik

Korszerűsítik az osszárium fedlapját a Nemzeti Emlékhelyen

Látrányi Viktória

Megkezdődött a Nemzeti Emlékhely területén 
található csontkamra fedlapjának korsze-
rűsítése és restaurálása. A beruházás nettó 
hárommillió forintos pályázati támogatásból 
valósul meg. A Szent István Király Múzeum tá-
jékoztatása szerint október végéig elkészülnek 
a munkálatokkal.

Ezzel a munkával – az értékes 
állomány megőrzése mellett – 
komoly takarékossági intézkedést 
is megvalósít a Szent István Király 
Múzeum, hiszen évente jelentős 
összeget kellett eddig a fedlap 
mozgatásáért kifizetni. A kor-
szerűsítésnek köszönhetően ezt 
ezentúl önállóan is el tudja majd 
végezni a múzeum.
„Eddig az osszárium fedlapjának moz-
gatásához – annak súlya és szerkezete 
miatt – külső segítséget kellett be-
vonni. Ennek költsége jelentős terhet 
jelentett, így most olyan megoldást 
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alakítunk ki a csontkamra megnyitá-
sához, hogy azt a múzeum szakembe-
rei maguk is el tudják végezni. Fontos 
szempont volt, hogy az elmozdításhoz, 
elcsúsztatáshoz használt berende-
zés viszonylag könnyen tárolható, 
mozgatható és használható legyen” – 
mondta el lapunknak Pokrovensz-
ki Krisztián múzeumigazgató. 
Osgyányi Vilmos kőszobrász-res-
taurátor irányítása mellett meg is 
kezdődtek a munkák. A szakem-
ber a műszaki tudnivalókkal kap-
csolatban elmondta, hogy az aknát 
takaró fedlapnak egy kereszt adja 
meg a gerincét. A lapok együttes 
súlya pedig meghaladja a két és fél 
tonnát. 
A kőlap leemelését segítő, jelenleg 
is alatta lévő acélkeretet átala-
kítják, és a leemelést négy darab 
kis kocsival oldják meg. Ezek 
mindegyikébe egy-egy hidraulikus 
emelő van beépítve.

A szakember azt is elmondta, hogy 
a fedlapok jó állapotban vannak, 
tisztítási munkálatokat végez majd 
rajtuk. A fedlap szétszedésekor 
az is kiderült, hogy elkorhadtak 
a párnafák, amiket most szintén 
kicserélnek.
A Lechner Tudásközpont – egy 
elnyert pályázatnak köszönhető-
en – nettó hárommillió forinttal 
támogatta a korszerűsítési és res-
taurálási munkákat. Pokrovenszki 
Krisztián, a múzeum igazgatója 
kiemelte, hogy a mostani beruhá-
zás több célt is szolgál: egyrészt a 
tudományos kutatások szempont-
jából is jelentős, hogy bármikor 
hozzá lehet férni majd a csontkam-
ra anyagához. Másrészt kiemelt 
események alkalmával többször 
is látogathatóvá tudják tenni a 
csontkamrában tárolt leletanyagot. 
A munkálatokkal a tervek szerint 
októberben végeznek.

Tizenötmillió búzaszem

Tizenkét éve indult el a Magyarok Kenyere – Tizenötmillió búzaszem elnevezésű adomány-
gyűjtés a Kárpát-medencében. A magyar gazdák gabonájuk egy részét anyaországi és külhoni 
magyar gyermekek ellátására adományozzák. A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara múlt héten 
csütörtökön a Megyeházán értékelte a programot.                                                                                    V. L.
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Számlálóbiztos kopogtat vagy csaló?Minden, ami textil
PaPP BriGittaVakLer Lajos

A népszámlálás kapcsán több kérdés is felmerült, 
többek között az is, mi a teendő, ha akkor érkezik 
a számlálóbiztos, ha nem vagyunk otthon.

A népszámlálás online kitöltési 
szakaszát követően – amennyiben 
nem adtunk választ elektroniku-
san – számlálóbiztosok keresik 
fel a háztartásokat november 
20-ig hétköznap és hétvégén. Ám 
joggal merül fel a kérdés: honnan 
tudhatjuk biztosan, hogy valóban 
számlálóbiztos kopogtat az ajtón-
kon, és nem egy csaló szeretne 
bejutni otthonunkba?
A Népszámlálás 2022 oldal leggya-
koribb kérdéseinél többek között 
arra is választ kaphatunk, hogy 
milyen módon kell azonosítania 
magát egy számlálóbiztosnak.
Eszerint kell, hogy legyen a kér-
dezőnél számlálóbiztosi igazol-
vány, amely személyi azonosságot 
igazoló fényképes okmánnyal 
(személyi igazolvány, útlevél vagy 
jogosítvány) együtt érvényes. 
Minden számlálóbiztosi igazol-
vány egyedi azonosítószámmal 
rendelkezik.
A számlálóbiztosnak fel kell mu-
tatnia az igazolványát, amikor 
felkeresi az adatszolgáltatót, aki 
pedig jogosult kérni, hogy az őt 
felkereső számlálóbiztos igazolja 

Minden, ami textil címmel invitálta a 
Fehérvári Kézművesek Egyesülete szombatra a 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba 
tagjait és mindenkit, aki szeret gyönyörködni 
a mesterek varázslatos munkáiban. 

Ezen a kiállításon megtapasztal-
hattuk, mi minden születhet, ha 
valaki a régmúlt csodáit új gon-
dolat szolgálatába állítja. Szenczi 
Jánosné, az ötletgazda az egyesület 

Varázslatos munkák textilből 
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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:	Kiss	György	
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. 10. 28. 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:	
Szöllősi	Attila

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10		 Kedvencek	percei	
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
Vendég:	Lévai	Judit	
konduktor

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	Látrányi	Viktória

17.10  Filmkocka Vendég: Pál 
Loránd,	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:	
Germán Márton

09.10  Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

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

11.10		 Székesfehérvár	1956	
Vendég:	Demeter	Zsófia

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 
–	Székesfehérvár	1956	

	 Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 10. 22. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	és	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Sasvári	Csilla

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
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	és	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Sasvári	Csilla

11.10		 Kézműveink
11.40  Mérnök vagyok
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
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:	
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

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

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

15.10		 Útravaló	–	Gábor	
szerint a világ

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:	Kiss	György
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
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

vezetőjeként és kézműves mester-
ként is sokat tesz azért, hogy az ősi 
magyarság, a régmúlt idők alkotá-
sai a mában is hódítsanak.
Landgráf Katalin amellett, hogy 
alelnökként segíti az egyesület mun-
káját, textilművészként, szövött-
anyag-tervezőként maga is régóta 
elkötelezettje a kézművességnek. A 
régi, hagyományos szövések megújí-
tásával jelentősen hozzájárul ahhoz, 
hogy a mesterek idén is egy nívós 
tárlaton mutathatták be munkáikat.

magát a személyét azonosító 
igazolvánnyal is.
A számlálóbiztos nevét a nép-
számlálás teljes időszakában 
működő információs telefonvona-
lon, egy ingyenesen hívható zöld 
számon, a 80 080 143-as számon 
is ellenőrizni lehet.
Ugyancsak fontos kérdés, hogy 
mi történik akkor, ha a számláló-
biztos mindig akkor keres minket, 
amikor nem vagyunk otthon? 
Nos, ekkor sincs gond, ugyanis 
a számlálóbiztos minden felkere-
séskor papírértesítőt hagy, amin 
megjelöli a következő felkeresési 
kísérlet időpontját, illetve tele-
fonos elérhetőségét. Ezt felhívva 
időpontot egyeztethetünk.
Mit tegyünk, ha sem online, sem 
pedig a számlálóbiztossal nem 
töltöttünk ki kérdőívet? Akik 
november 20-ig nem teljesítik 
adatszolgáltatási kötelezettségü-
ket, november 21. és 28. között a 
település jegyzőjénél jelentkezve 
tehetnek ennek eleget.
A népszámlálásról szóló 2018. évi 
CI. törvény szerint: a népszám-
lálásban kötelező a részvétel, a 
hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény pedig kimondja, 
hogy kétszázezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság sújtja azt, aki 
a kötelező statisztikai adatszolgál-
tatást nem teljesíti.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Feszültség, frusztráció, félreértések nehezíthetik az életedet. A csil-
lagok kommunikációs problémákat jeleznek, ezért figyelj oda, hogy 
mit mondasz és mit írsz alá, mert a jövőben komoly következményei 
lehetnek! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Októberben a párkapcsolatban élők komoly krízist élhetnek 
át, és ezek a problémák nem oldhatók fel  éretlen viselkedéssel. 
Ha mindketten azon vagytok a pároddal, hogy minél előbb 
rendbe hozzátok a dolgokat, akkor hamarosan meg is oldódnak 
a problémák. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A csillagok kedveznek neked: könnyű lesz elmélyülten elemezned 
a kapcsolataidat, és elgondolkodhatsz azon, mit is akarsz valójában 
az élettől. Nyitott elméd segít a szívedre hallgatni, és végül tisztá-
zódnak az érzéseid. Szívből cselekedj, ne az legyen a fontos, mit 
gondolnak mások! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Az életedet érintő fontos kérdések megválaszolása az aggodalmasko-
dás miatt komoly kihívást jelent számodra. Tanácsos a felszínre ke-
rülő dilemmák megoldását későbbre halasztani! Járj nyitott szemmel, 
mert könnyen lelsz segítő támogatókra! 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Nemcsak a munkában, de a magánéletedben is kreatív leszel. 
Használd ki ezt a képességet, és ne félj nagy változtatásokat 
végrehajtani! Vágj bele egy régóta tervezett felújításba, vagy 
egyszerű kiegészítőkkel dobd fel otthonod hangulatát! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szerencsésnek mondhatod magadat, hiszen olyan társra leltél, aki lesi 
minden kívánságodat. Itt az idő viszonozni a jóságát! A munkahelye-
den egyre több feladat talál meg. A szakmai feladatokkal együtt pedig  
a fizetésed is növekszik. 

2022. okt. 20.–okt. 26.
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Mennyibe kerül, ha 
megbetegszik a gyerek?

A patikában átlagosan tízezer forintot költünk

PaPP BriGitta

Egy betegség esetén rengeteg költséggel 
kell számolniuk a szülőknek, amibe nemcsak 
a gyógyszerek, de a táppénz miatti bevétel-
kiesés is beleszámít.

Az egyik, a magyar gyermekegész-
ségügyet eszközbeszerzésekkel 
támogató bank foglalkozott a 
témával. A tanulmányból kiderül, 
ha csak egy egyszerű felső légúti 
megbetegedéssel számolunk, a 
patikában elköltött összeg – orr-
spray, láz- és köhögéscsillapító, 
gyulladáscsökkentő készítmények 
– átlagosan tízezer forint. Nagy-
jából még egyszer ennyit költünk 
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Az éleslátás mindenkié!
Itt az idő, hogy látása is kapjon egy kis gondoskodást. Az éleslátás minden élet-
korban fontos és rengeteg élethelyzetben elengedhetetlen.
Ellenőriztesse látását októberben, hiszen most az optikánkban DÍJMENTES 
szolgáltatásokkal várjuk!
Mint minden évben, az idén is csatlakozunk immár 17 éve az országos Október 
a látás hónapja kampányhoz, mely nagyszerű lehetőség Önnek, hogy kiemelt 
figyelmet fordíthasson az egyik legfontosabb érzékére, a látására! Itt az idő, hogy 
látása is kapjon egy kis gondoskodást. Célunk, hogy segíthessük jobbá tenni az 
Ön látását, és visszakaphassa a maximális éleslátás élményét újra. Higgye el, 
megéri ezt a 20 percet a látására fordítani!
Miért kell évente a látásellenőrzés?
A szemüvegviselők jelentős része, nem a megfelelő, az esetek nagyrészében 
elavult, régi korrekcióval használja a szemüvegét. Üzletünkben szakértő kollégá-
immal közösen, a látásellenőrzés során ellenőrizzük az ön aktuális látásélessé-
gét, és ezt összevetve az Ön által viselt szemüveg értékeivel, fontos, és hasz-
nos tanácsokkal látjuk el. A látásellenőrzés során, és annak eredményeképpen 
javaslatot teszünk a további szükséges lépésekre, vizsgálatokra, esetleges új 
szemüvegre, akár kontaktlencsére is. Mindezen túl, egyfajta bónuszként öröm-
mel nyújtjuk Önnek a meglévő szemüvegének szakszerű állapotfelmérését, el-
lenőrzését, szükséges beállítások elvégzését.
A káros kékfény szűrése évek óta a kampány fő üzenetei között van, kiemelten 
fontos és aktuális 2022-ben is! A digitális eszközök túlzott használata okozta 
fejfájás, szemfájás, szemfáradtság mindennapjaink részévé vált. A legtöbben 
elfogadják, pedig tehetnek ellene! Védenünk kell a szemünket a monitorok, bel-
téri LED fények káros kékfény terhelése ellen, gyermek, felnőtt, és az idősebb 
korosztály esetében is. A mai modern szemüveglencsék, kontaktlencsék maxi-
mális védelmet nyújtanak a kékfény káros hatásai ellen. Üzleteinkben részletes 
felvilágosítást adunk ezekről a lehetőségekről és most októberben jelentős ked-
vezményekkel is segítünk a kipróbálásukhoz.
Várjuk szeretettel a Látás Hónapja 2022 kampányban Önt is!
Látásellenőrzésre az üzlet telefonszámán lehet bejelentkezni: 06-22-507-360

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

8000 Székesfehérvár 

Madách tér 1. 

Tel: 06-22-340-556, 

Távírda u. 25. 

Tel: 06-22-507-360
Cserta János

optometrista, látszerész mester

Október a Látás Hónapja 2022-ben is.

vitaminokra, immunerősítőkre 
vagy az olyan gyógyulást elősegítő 
szerekre, mint például a méz.
További veszteséget jelenthet az 
otthonmaradás, a munkából való 
kiesés. A Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint a 2021-es év 
végén a nettó átlagkereset Ma-
gyarországon 284 700 forint volt. 
A gyermekkel otthon maradó szü-
lőnek így egy egyhetes betegsza-
badság további 20-30 ezer forintos 
jövedelemkieséssel járhat.
A kiadásokat még tovább növeli, ha 
a gyermek esetleg kórházba is kerül, 
amire hosszabb ideig tartó hányás, 
láz vagy valamilyen nem múló fájda-
lom következtében sor kerülhet. 
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Az épület Székesfehérvár lakóinak 
talán nem is történelmi múltjáról lehet 
ismert, hanem a környék mindennapi 
képéhez szorosan kapcsolódó, a volt 
aggintézet falán lévő Rákóczi-sgraffito 
miatt. Ezt a képzőművészeti alkotást az 
épülethez hasonlóan különleges törté-
net lengi körül, hiszen több tanulmány 
megállapítása ellenére sem egyértel-
mű, hogy ki az alkotója.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Jobban oda kell figyelned az egészségedre! Ha beteg voltál, könnyen 
kilábalhatsz belőle, és újra az igazán fontos feladatokra fókuszálhatsz. 
Munkahelyeden remekül érvényesülsz. A pénz is foglalkoztat, de 
nincs okod panaszra!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Végre magadra is bőven lesz időd, amit sportolásra, életmód-
váltásra vagy akár egy új hobbi kipróbálására is felhasználhatsz. 
Emellett érdemes lesz a múltbéli történéseket is alaposan 
átgondolnod! 
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ne félj akkor sem kimondani a véleményedet, ha az másoknak 
rosszul esik! A szeretteid az adott körülményektől és döntésedtől 
függetlenül kitartanak melletted. Rádöbbensz, hogy a családtagjaid 
támogatására bármikor számíthatsz. A párkapcsolatodat a tökéletes 
harmónia és a romantika jellemzi.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nyugodtan végezheted a megszokott teendőidet a munkahelyeden, 
kissé még vissza is vehetsz a tempóból!. Persze ha előléptetésre 
vágysz, akkor érdemes aktívan tevékenykedned, és kihasználnod a 
kínálkozó lehetőségeket! Vedd át egy új projekt irányítását!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Járj nyitott szemmel a világban, és fogadd el a neked szánt 
bókokat! A következő pár hét kiváló lesz arra, hogy megerősödjön 
a személyiséged, és ráláss életed összefüggéseire. A közelgő hosszú 
hétvégére szervezz egy találkozót a barátokkal!

Halak 2. 19. – 3. 20.

A munka és a pénzügyek területén komoly bonyodalmakat hoz ez 
a hét. Azért küzdesz, hogy megőrizd jelenlegi pozíciódat és anyagi 
biztonságodat. Lehet, hogy igazságtalannak érzed a veled történteket, 
de fontos, hogy ne tegyél olyan megjegyzéseket, melyeknek később 
még következményei lehetnek!   

Bölcsőde lett az 
Agg Úrinők Otthonából

Horthy Miklósné és Hóman Bálint az Úrinők Otthona alapkőletételén

Régi levelezőlap a Magyar Filmiroda fotójával

Az egykori Mázsaház 1936-ban

néMeth zoLtán

Egykor önálló otthon létesült Székesfehérvá-
ron az agg úrinők számára, melynek alapkövét 
1938-ban Horthy Miklósné tette le. Az otthon 
eredeti funkcióját rövid ideig tartotta csak 
meg: a háború után bölcsőde lett, ma pedig 
készségfejlesztő központként működik.

Székesfehérvár minden kétséget 
kizáróan kiváló építészeti remek-
művek otthonának számít. Ezek az 
épületek pedig általában izgalmas 
históriájukkal is hozzájárulnak a 
várostörténet gazdagításához. Az 
egyik ilyen kacskaringós életút-
tal rendelkező fehérvári épület a 
Széna tér 2. alatt található, mely Fo
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napjainkban a Frim Jakab Képes-
ségfejlesztő Otthon működését 
biztosítja. Egykor azonban a Szé-
kesfehérvári Agg Úrinők Otthona-
ként funkcionált.
Az úrinők otthonának területén 
egykor a Mázsaház állt, ennek 
helyére építették az írásunk 
középpontjában álló épületet, 
melynek alapkövét 1938. május 
22-én Horthy Miklósné tette le. A 
részletek felelevenítésében Váczi 
Márk történész, városkutató volt 
segítségünkre: „A városi aggintézet 
belvárosi előzmények után 1829-ben 
a vízivárosi salétromház épületébe 
költözött át. Az intézet egyúttal 
kórház is volt. Új épülete 1865-ben 
nyílt meg, immár városi kórházként, 
negyven ággyal. A mai Rákóczi utca 
innen kapta akkori Kórház utca elne-

vezését. 1876-ban kápolnát kezdtek 
el építeni, melynek helyén 1911-re 
épült fel a Jézus Szíve templom. A 
több más épülettel kiegészült együttes 
olyannyira elaggott, hogy 1912-ben 
a város vezetése a bontásról döntött. 
1913-ban az új épületek tervezésével 
Bory Jenőt és Fábián Gáspárt bízták 
meg. Az eredeti tervektől eltérően 
az árvaház a templom mögé, míg az 
aggintézet L-alakban mellé került. 
Az együtteshez később hozzáépült a 
lelkészlak (1917) és a gyógyíthatatlan 
betegek Molnár Tibor által tervezett 
pavilonja (1941). A sarokház Széna 
téri folytatásaként a Vásártér egykori 
Mázsaházának helyén építették fel 
1938-39-ben Schmidl Ferenc tervei 

szerint az Agg Úrinők Otthonát. 
Schmidl nemcsak az épületet, de 
belső berendezését is megtervezte. Az 
alapkőletételre 1938. május 22-én, a 
Szent István-ünnepségek keretében 

került sor a kormányzó felesége, 
Horthy Miklósné és Hóman Bálint 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, a 
város akkori országgyűlési képviselője 
jelenlétében.”
Az ünnepélyes alapkőletételt a 
Nemzeti Újság aznapi, 1938. május 
22-i száma így harangozta be: „Déli 
fél 2 órakor a kormányzó részt vesz 
a Sportcsarnok parkjában tartandó 
vitézi áldomáson. A díszebéd alatt 
gróf Takách-Tolvay tábornok mond 
pohárköszöntőt, a katona-zenekarok 
játszanak, a fehérvári Éneklő Ifjúság 
ezer tagú kórusa pedig hangversenyt 
ad. A vitézavatás után a kormányzó 
felesége az Aggintézet kibővítéséül 
szolgáló szeretet-háznak és az Agg 
Úrinők Otthonának alapkövét teszi le. 
A kormányzó felesége gróf Széchényi 
Viktorné és gróf Apponyi Albertné 
kíséretében érkezik. Farkas Sándor 
helyettes polgármester, dr. Csitáry 
G. Emilné, a polgármester felesége 
és dr. Lauschmann Géza, a Jótékony 
Nőegylet titkára köszöntik.”
Az Agg Úrinők Otthonában 
többnyire gyermektelen, egyedül-
álló, jómódú vénkisasszonyokat 
helyeztek el, tágabb családjuk így 
biztosította számukra a nyu-
godt időskort. Az épület ebben 
a minőségében nem működött 
sokáig, hamarosan bölcsődeként 
és óvodaként funkcionált, ezt a Fe-
hérvári Kisújság 1948. január 18-i 

száma is megerősíti. A korabeli 
lap Új jelentős szociális intézmény 
című írásában számol be arról, 
hogy Székesfehérvár bölcsődével 
gazdagodott, mely hamarosan 
az úrinők otthonának épületébe 
költözik: „A most megnyílt ideiglenes 
bölcsődében egyelőre 10 csecsemőt 
tudnak az illetékesek elhelyezni, de 
ha a helyzet megkívánja, újabb tíz 
ágyat állítanak be az apróságoknak. 
A megoldás egyelőre csak ideiglenes. 
A tiszti főorvos elbeszélése szerint a 
bölcsődét – amelynek az anyagi kiadá-
sait a város fedezi, így a csecsemők 
ellátása teljesen ingyenes – a nyáron 
valószínűleg áthelyezik az Úrinők 
Otthonába és a befogadóképességet 
kibővítik negyven ágyra. Ezen kívül 
óvodát létesítenek közvetlen a bölcső-
de mellé. A város a bölcsőde megnyi-
tásával egy újabb jelentős, szociális 
intézménnyel gyarapodott.”
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PaPP BriGitta PaPP BriGitta

PaPP BriGitta

PaPP BriGitta

Emlékfoszlányok, pillanattöredékek, apró 
részletek a saját, megélt történelmünkből, 
melyekből összeáll a nagy egész – az elmúlt 
évek legszemélyesebb ünnepi műsora készül 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójára Székesfehérváron, a Városház 
téren október 23-án, vasárnap 10 órakor.

Az író-rendező Matuz János a doku-
mentumok mellett idős fehérváriak 
elbeszéléseire építette a darabot, 
mely idén nem a látványra, sokkal 
inkább a szavak erejére támaszkodva 
mutatja meg az emlékezőkben máig 
elevenen élő, megható, fájdalmas és 
felemelő napokat.
A fehérvári laktanyában ott állomá-
sozott a szovjet hadsereg különle-
ges hadteste, az októberi napokban 
folyamatosan járt a tankok motorja, 
állig felfegyverzett szovjet katonák 
várták a parancsot, hogy indulja-
nak. A város közössége mindennek 
tudatában mégis lelkesülten állt a 
forradalom mellé: sodorta őket a 
történelem, elhitték, hogy ha min-
denki ugyanazt gondolja, ki lehet 
vívni a szabadságot.
Az emlékezők ünnepe a bukásában is 
fenséges tizenkét nap előtt tiszteleg, 
felidézve az első lelkesült pillanato-

Első alkalommal ad otthont Székesfehérvár a 
programsorozatnak.

Október 24-től 30-ig rendezik 
meg az I. Székesfehérvári Szé-
kely Fesztivált városunkban. A 
programsorozat október 24-én, 
hétfőn 11-kor a Képkiállítás 
megnyitójával veszi kezdetét a 
Táncházban. Kedden 18 órától 
Bedő István Helytállás a nehéz 
időkben című előadását hall-
gathatják meg az érdeklődők a 
Királykút Emlékházban. Szerdán 
18 órától a Táncházba várnak 

Október 25-ig várják az iskolák jelentkezését.

A tavalyi, csak online hallgatható 
koncert után a tervek szerint idén 
újra élőben élvezheti a közönség a 
Kisangyalok karát: a legszebb kará-
csonyi dalokat november 27-én, az 
első adventi vasárnap adja elő a város 

A jelenség október 25-én szabad szemmel is 
megfigyelhető lesz Székesfehérvárról.

Jövő héten kedden a Nap bő harmadát 
kitakaró részleges napfogyatkozás 
látható majd: az égi jelenség városunk-
ból nézve valamivel 12 óra 15 perc után 
kezdődik, akkor lép be a Hold a nap-
korong elé. A legnagyobb fázist pedig 
12 óra 24 perckor éri el, akkor hatol be 
a Hold sziluettje a legjobban a Nap elé.
A szakemberek figyelmeztetnek, hogy 
védőfelszerelés nélkül semmiképpen 
ne nézzünk a Napba, ez ugyanis 

 Ünnep 

Az emlékezők ünnepe

 Csillagászat 

Részleges napfogyatkozás

 Advent 

Újra összeáll a Kisangyalok kara

 Fesztivál 

Székely fesztivál

kat, a Szabó-palotánál áldozatokat 
követelő, véres sortűz történetét, 
Keszei István Városház téri beszédét, 
a tüntetéseket, a Vörösmarty Rádió 
és az Új Fehérvár születését, és a 
véget, november 4-e tragédiáját.
„Nincs nagy körítés, a szó hatalmára épít 
a darab, amit egy nagyon jól összerakott, 
izgalmas zenei világ tart egyben. Négy 
ember a tömegből – az elbeszélők – kü-
lönböző szerepekben, egyik helyzetből a 
másikba átlépve mesélik el a történteket, 
a hangulatot, amit azokban a napokban 
mindenki átélhetett Fehérváron. Igyekez-
tem méltó lenni azokhoz, akik megtisztel-
tek azzal, hogy elmesélték az emlékeiket. 
Olyan mondatokat írtam, amelyek 
hordozzák azt az energiát, tisztaságot, azt 
a jövőképet, amelyet az emlékezők meg-
éltek 1956 októberében” – fogalmazta 
meg a rendező, a Székesfehérvári Kö-
zösségi Kulturális Központ művészeti 
intendánsa a darabról.
Az ünnepi előadás szereplői Törsök 
Márta, Magony Imre, Csutorás Emma 
és Schneider-Zaj Ákos, valamint 
Lórodi Luca, aki a tánc eszközeivel 
egészíti ki a színészek mondatait. 
A koreográfusok Rovó Tamás és 
Tombor Tímea, a zenei vezető Cserta 
Balázs. A produkciót október 23-án, 
vasárnap 10 órai kezdettel láthatják 
az ünneplők a Városház téren.

súlyos esetben a látás elvesztéséhez 
vezethet! Megfelelő védőeszközzel, 
például napfólia vagy hegesztőüveg 
segítségével figyelhető meg a jelenség.
A napfogyatkozás napján, 11 óra és 14 
óra között lehetőség lesz az eseményt a 
Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgálóban 
távcsövön keresztül, megfelelő védőfelsze-
relés mellett, biztonságosan megfigyelni.
A mostani napfogyatkozáshoz 
hasonlót legutóbb 2015-ben lehetett 
megfigyelni, akkor 59 százalékát 
takarta ki a Hold a Nap korongjának. 
A következő nagyobb, Magyarország-
ról 47 százalékosan látszó fogyatkozás 
2027. augusztus 2-án lesz.

énekelni szerető kisdiákjainak al-
kalmi kórusa. A több mint négyszáz 
gyermek előadása nyitja a Fehérvári 
advent programját a belvárosban.
Az idei kórusba eddig tíz iskola 
jelentkezett, de október 25-ig még 
további intézmények is jelezhetik 
részvételi szándékukat a szerve-
ző Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központnak.

mindenkit a székely hokisok kö-
zönségtalálkozóra. Csütörtökön a 
Prima Primissima díjjal kitün-
tetett Kenyeres Oszkár lesz a 
Táncház vendége 18 órától, majd 
pénteken Lázár Levente unitárius 
lelkész előadására várják az ér-
deklődőket 19 órától, úgyszintén 
a Táncházba.
Szombaton a délutáni kulturális 
és gyermekprogramokat, vásárt, 
gasztronómiai különlegességek 
bemutatóját követően veszi 
kezdetét a Székely mulatság, 
vasárnap pedig mécsesgyújtással, 
kopjafaállítással zárulnak a prog-
ramok a Malom utcában.
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Újraindul a felnőtteknek szóló kerámiaszakkör a 
Gárdonyi Géza Művelődési Házban október 20-
tól, csütörtöktől. Az intézményben október 22-
én, szombaton Családi bütyköldét is rendeznek 
mesejátékokkal és kézműves foglalkozással.

A fazekas és keramikus szakma 
iránt érdeklődőket október 20-tól 
minden csütörtökön 16.30-tól 
18.30-ig várja az intézmény. A fog-
lalkozás szakmai vezetője Frankné 
Pék Viktória népi fazekas lesz.
Október 22-én, szombaton pedig 
ismét Családi bütyköldébe 

Ingyenes kézműves foglalkozást tart a Csalai 
Közösségi Tér gyermekeknek október 22-én, 
szombaton 16 órakor.

Október 22-én, szombaton 16 órától 
a Csalai Közösségi Térbe várják a 
városrészben élőket őszi kézműves 
foglalkozásra, melynek célja, hogy az 
ősz gyönyörű színeit az otthonukba is 
bevigyék az emberek.
Az este hatig tartó foglalkozáson ko-
pogtatók és asztaldíszek készülnek, az 
alapanyagokat a szervezők biztosítják.

Harmadik éve szervez közös hor-
golásokat és adománygyűjtéseket 
a Furfangos Kezek a Szent György 
Kórház Újszülött-, Csecsemő- és 
Gyermekosztályán fekvő betegek-
nek. Ezúttal a fehérvári Kovács 
Lóri műtétjét és rehabilitációját 
szeretnék támogatni. A közös 
horgolásra október 22-én, szomba-
ton 9-től 15 óráig várnak minden-
kit a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házba. A programra 
az info@furfangoskezek.hu oldalon 
kell regisztrálni.

Tökfaragó délutánt tartanak a Kisfaludi Közös-
ségi Házban október 21-én, pénteken 17 órától, 
majd 18 órától a résztvevők az elkészült alkotá-
sokkal végig is vonulhatnak Kisfalud utcáin.

A kisfaludiak körében is közked-
velt hagyomány, hogy október 
végén a közösségi házban össze-
gyűlve, vidám hangulatban töklám-
pásokat készítenek, majd a kitartó 
alkotók és kísérőik az elkészült 
tökfejekkel felvonulnak a telepü-
lés utcáin. A felvonulás nemcsak 

 Jótékonyság 

Horgolás a 
koraszülöttekért

 Programok 

Kerámiaszakkör és Családi bütykölde

SZÉPHŐ ZRT. 
SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

NYITVATARTÁSA

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.

A CONTINUS NOVA Kft. 
Székesfehérvár-Csalai telephelyére

azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra:

BÉRSZÁMFEJTÉS ELŐKÉSZÍTŐ
Feladatok:

•	 Bérszámfejtés	előkészítésében	való	aktív	részvétel
•	 Munkaügyi	adatok	ellenőrzése
•	 Bérszámfejtő	céggel	való	folyamatos	kapcsolattartás
•	 Munkaviszony	létesítésével	és	megszüntetésével	kapcsolatos	adminisztratív	
feladatok

•	 Adatszolgáltatás	a	NAV	felé	(T1041,	TMUNK)

Feltételek:
•	 Társadalombiztosítási	és	bérügyintézői	felső-	vagy	középfokú	OKJ	végzettség
•	 Bérszámfejtésben	szerzett	minimum	3	éves	szakmai	gyakorlat
•	 Kapcsolódó	jogszabályok	naprakész	ismerete
•	 Magabiztos	számítástechnikai	ismeretek	(Word,	Excel)
•	 Precizitás,	terhelhetőség,	rugalmasság
•	 Határidők	pontos	betartása

Előny:
•	 TB	kifizetőhelyi	tapasztalat
•	 Servantes	rendszerben	szerzett	gyakorlat

Amit kínálunk:
•	 Támogató	és	stabil	vállalati	háttér
•	 Családbarát,	környezettudatos	munkahely
•	 Cafeteria
•	 Munkába	járáshoz	hozzájárulás
•	 Kedvezményes	sportolási	lehetőségek
•	 Hosszútávú	munkalehetőség

	Fényképes	önéletrajzokat	bérigény	megjelöléssel	várjuk	
a	munkaugy@continusnova.hu	e-mail	címre	2022. október 25 -ig.

„Tájékoztatjuk,	hogy	a	Continus	Nova	Kft.,	mint	adatkezelő	az	Ön	jelen	hirdetésre	megküldött	személyes	adatait	a	mun-
kaszerződés	megkötését	megelőző	lépések	megtétele	céljából,	az	ahhoz	szükséges	mértékig	a	GDPR	6.	cikk	(1)	b)	pontja	
alapján	kezeli.	A	pozíció	más	pályázó	általi	végleges	betöltése	esetén	a	részünkre	megküldött	adatait	haladéktalanul	töröljük.	

Az	adatkezeléssel	kapcsolatban	bővebb	tájékoztatást	a	Continus	Nova	Kft.	honlapján	(www.continusnova.hu)	talál.”

az alkotóknak ad örömet, sokan 
várják már őket a házak előtt, sőt, 
egy-egy háznál teával, forralt borral 
kínálják a töklámpással sétáló 
csapatot a menetben gyönyörködő 
lakók. Az ingyenes eseményt idén 
is megszervezi a Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központ 
és a Kisfaludi Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület.
A programon tököt mindenki kap 
a szervezőktől (a készlet erejéig), 
de a faragáshoz szükséges eszkö-
zökről a résztvevőknek maguknak 
kell gondoskodniuk!

várják a gyerekeket, szüleiket 
és nagyszüleiket. A 10 és 12 óra 
között zajló programra Gregus 
László mesemondó érkezik A 
sündisznó és a fekete kakas, 
majd a Körték a kosárban című 
meseelőadásokkal. Ezután Csu-
por Bernát Aba fazekas kézmű-
ves vezetésével kerámia sündisz-
nó készítésére lesz lehetőség. A 
belépés díjtalan, de regisztráció-
hoz kötött.
A szakkörre és a bütyköldébe is 
a 22 501 161-es telefonszámon 
vagy az info@ggmuvhaz.hu 
e-mail-címen lehet jelentkezni.

 Kézművesség  Gyerekeknek

Tökfaragó délután Itt van az ősz!
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Csábító ízek sütőtökkel

Cukormentes sütőtökös piteVegán kávés-fahéjas-sütőtökös csokitorta

A sütőtök az őszi időszak slágere a gasztronómi-
ában, a fehérvári cukrászdákban is előszeretet-
tel alkalmazzák ilyenkor.

Az édes, élénk narancsszínű 
sütőtök már ránézésre is jókedvre 
hangol, hát még, ha megkóstoljuk a 
vele készült finomságokat, amiket 
a cukrászdák sem nélkülöznek 
ebben az időszakban! Az egyik 
kedvelt székesfehérvári cukrászda 
kínálatában a következő hetekben 
lesz cukormentes sütőtökös pite, 
vegán sütőtökös torta és klasszikus 
sütőtökös sütemény is.
Ezek a hűvös őszi napokon jobb 
kedvre deríthetnek. Ha valaki pró-
bálkozna, akkor otthon elkészíthető 
receptet is ajánlanak, méghozzá a 
cukormentes sütőtökös pitét.
A krém hozzávalói: 300 gramm 
sütőtök megsütve, két tojás, 100 ml 
rizstejszín vagy sima tejszín, egy 
csipet só, egy teáskanál fahéj, fél 
teáskanál gyömbér, fél teáskanál 
szerecsendió, egy narancs héja. A 
forma kikenéséhez kókuszolaj.
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Saveur Kávézó és Cukrászda Szfvár.,  Budai út 140.

Tortarendelés: torta.saveur@gmail.com • +36 30 681 6881

www.facebook.com/saveurkavezo

Egy forró ital és egy finom süti  
- akár mentes változatban - 

az őszi napsütésben?  
 Fedett, fűtött teraszunk is 

rendelkezésre áll. 

Dísztököt csak díszítésre!

A sütőtök elfogyasztása minden formában garantálja a kellemes ízélményt, a 
dísztököket azonban kifejezetten veszélyes megenni!

A tökfélék családjába számos – összesen mintegy kilencszáz – faj tartozik. 
A dekorációs célra nemesített tököt a zöldségesek és áruházak legtöbbször 
halloween-tökként árulják: lehet kapni a két-három kilós élénk narancssár-
gától egészen a kilenc-tizennyolc kilós, laposabb, bordázott termésekig.
Fontos, hogy a dísztökök közül különösen a kisméretű, dekoratív 
fajták veszélyesek, mivel toxikus vegyületeket (kukurbitacinok) 
tartalmaznak. A kukurbitacinok rendkívül keserű, hőrezisztens 
vegyületek, fogyasztásuk már kis mennyiségben (néhány falat vagy 
kiskanál) is komoly, kellemetlen tüneteket okozhat, például hányást, 
gyomorgörcsöt, hasmenést, kiszáradást.
Vásárláskor mindig győződjünk meg róla, hogy milyen fajtájú tököt 
vásárolunk, ha pedig nem egyértelmű, kérdezzük meg az eladót, 
hogy az adott fajta ehető-e vagy sem!

A linzertészta hozzávalói: 270 
gramm szénhidrátcsökkentett liszt, 
170 gramm vaj, 70 gramm xilit 
vagy eritrit (pirított), két tojás, egy 
csipet fahéj, fél narancs héja, fél 
citrom héja.
A tészta hozzávalóit össze kell gyúr-
ni, majd egy órán át hűtőben pihen-
tetjük. Ezután előkészítjük és kiken-
jük a sütőformát. A tésztát lisztezett 
gyúródeszkán vagy munkalapon két 
milliméter vastagságúra és kör ala-
kúra nyújtjuk. Közben folyamatosan 
ügyelni kell arra, hogy ne ragadjon 
le! Ezt egy tortakenő kés segítségével 
tudjuk megtenni, igazítva a tésztát. 
Ha az már megfelelő, beletesszük a 
formába, és hűtőben tároljuk, amíg 
elkészítjük a krémet.
A krém hozzávalóit összeturmixol-
juk, majd szétterítjük a pitén. Ha 
marad tészta, akkor lehet belőle 
díszítés a tetejére. Amikor minden-
nel kész vagyunk, a pitét betesszük 
a 170 fokra előmelegített sütőbe, 
majd alsó-felső sütéssel körülbelül 
harminc percig sütjük.
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Vezércsere a Vidinél

Juhász Roland az öltözőben vezér volt, most a klubban is az lett

soMos zoLtán

Újabb vereség a bajnokságban, majd földren-
gésszerű változások – zajlott az élet a MOL 
Fehérvárnál a hét elején! Sallói és Boris ment, 
Juhász és Huszti jött, azaz sportigazgatót és 
edzőt is váltott a klub.

Juhász Roland 2020 júniusában 
vonult vissza, eredményes labda-
rúgó-pályafutást lezárva. Szinte 
azonnal megkezdte pályán kívüli 
karrierjét is a sportágban: a MOL 
Fehérvárnál tanácsadó, az után-
pótlásban edző, majd az eső csapat 
szakmai stábjában Szabics Imre 
segítője is volt. Sok mindenbe 
belekóstolt tehát, talán a helyét 
is kereste, és a Szabics-éra végén 
távozott Fehérvárról. Az óbudai III. 
Kerületi TVE sportigazgatói poszt-
ján talált újabb kihívást, vagyis a 
klubvezetés lett a következő szint 
karrierjében. És hétfőn, immár 
ugyanebben a pozícióban, vissza-
tért a sóstói stadionba.
Kinevezésének előzménye, hogy a 
szezonban alulteljesítő csapat a Va-
sas otthonában hatodik vereségét 
szenvedte el. A gyenge szereplés 
fejeket követelt, és nemcsak a veze-
tőedzőét, ahogy az máskor megszo-
kott. Sallói István sportigazgató is 
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MÁV Előre: a nők is elkezdik Nagy feltámadás
soMos zoLtánsoMos zoLtán

férfi röplabdabajnokságban idegenben nyert 
a MÁV Előre SC-Foxconn. A női szezon is 
elkezdődik: az Extraligában a Nyíregyházát 
fogadják a fehérváriak.

Második idegenbeli mérkőzésén 
második sikerét aratta a MÁV Előre 
a férfi Extraligában. Ezúttal négy 
szettben nyertek Ambrus Bencéék 
a KISTEXT csarnokában. A 3:1-es 
meccsen a harmadik szett volt a 
„kakukktojás”, ekkor a fővárosiak 
voltak jobbak. Szoros csatát nyert a 
MÁV, amivel két idegenbeli győzel-

Másodszor játszott hosszabbításos mérkőzést a 
bajnokságban az Arconic-Alba Fehérvár. A Szeged 
ellen az utolsó percben nagy hátrányból jöttek 
vissza a fehérvári kosarasok, végül nyertek.

Szoros meccs volt a Szeged elle-
ni, hiszen alig alakult ki nagyobb 
különbség a két csapat között. A 
nyeretlenül érkező vendégek jól 
játszottak, az Alba inkább szenve-
dett, és az utolsó percen belül már 
kilencpontos hátrányban volt. A 
veszett fejsze nyelét aztán sikerült 
megragadni, letámadással hibákra 

Kemény feladat vár a bajnoki rajton a fehérvári röplabdás lányokra Ahogy Takács Milánnak, úgy az Albának is meg kellett szenvednie a szegediek ellen
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kényszerítették a szegedieket, és öt-
ven másodperc alatt eltüntették hát-
rányukat a hazaiak. A hosszabbítást 
pedig újabb tíz ponttal nyitották, 
így végül ritkán látható fordítással 
megnyerték a meccset.
A nyitófordulóban elszenvedett 
paksi vereség után így háromszor 
nyert zsinórban az Alba, de nem vé-
letlenül nyilatkozta Isaiah Philmore, 
hogy csak a meccs végén volt igazán 
megfelelő a küzdés és a figyelem. 
A jó sorozat folytatásához negyven 
percre kell kiterjeszteni ezt a játékot, 
már legközelebb, szombaton, a 
Körmend otthonában is.

me van a Kaposvártól elszenvedett 
hazai vereség mellett.
A női Extraliga küzdelmei pedig 
hétvégén kezdődnek, szintén 
fehérvári részvétellel. Nagy Fanni és 
Király-Tálos Zsuzsanna edzők tanít-
ványai túlvannak az edzőmeccseken, 
utoljára Ausztriában szerepeltek. 
A nyitányon pedig igazi nagyágyút 
látnak vendégül, hiszen a többszörös 
bajnok, nemzetközi rutinnal rendel-
kező Nyíregyháza érkezik a VOK-ba. 
A lányok célja, hogy megragadjanak 
a legmagasabb osztályban. Ennek 
érdekében az első lépést szombaton 
18.30-tól tehetik meg.

felajánlotta lemondását, ezt a klub-
vezetés elfogadta, az pedig nem 
volt meglepő, hogy az általa kineve-
zett vezetőedző, Michael Boris is 
távozott. Sallóit, aki játékosként 
kedvenc volt Fehérváron, tapasz-
talt klubvezetőként szerződtették 

tavaly nyáron, nagy reményeket 
fűzve érkezéséhez. A sikerek azon-
ban elmaradtak. Minden bizonnyal 
nem egy személyben felelős ezért, 
mindenesetre most nemcsak ő, 
hanem több, általa szerződtetett 
szakember is távozott.

Mivel a héten kupameccs és 
újabb bajnoki is várt a csapatra, 
sürgető volt legalább a kispadra 
utódot találni. Végül pár óra alatt 
sportigazgatót és edzőt is talált 
a vezetés: Juhász Roland mellett 
Huszti Szabolcsot is leszerződ-
tették. Huszti Juhásszal együtt 
játszott a Vidiben, bajnoki cím, 
kupagyőzelem, európai csoport-
kör is fémjelezte kettejük közös 
korszakát. Ez persze nem garan-
cia rá, hogy új pozíciójukban is 
sikeresek lesznek, de kötődésük 
és helyismeretük vitathatatlan. 
Ahogy Juhász fogalmazott első, 
új szerepkörében adott interjújá-
ban: a csapat mentális felrázására 
alkalmas lehet Huszti, akinek 
munkáját a szintén fehérvári 
kötődésű Toldi Gábor segíti.
„Ha nincs igazán karakteres játékos 
egy keretben, akkor egy karakteres 
edző segíthet. Szabi nemzetközi 
futballban szerzett tapasztalata, az 
öltözőben korábban kivívott tekintélye 
alkalmas lehet rá, hogy felrázza a 
csapatot” – mondta Juhász.
Az új szakmai vezetés alatt első 
meccsét szerdán, a Magyar Kupá-
ban játszotta a MOL Fehérvár. A 
Puskás Akadémia elleni találkozó 
lapzártánk után ért véget.



A Fehérvár Televízió műsora október 22-től október 28-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 10. 22. SZOMBAT 2022. 10. 23. VASÁRNAP 2022. 10. 24. HÉTFŐ 2022. 10. 25. KEDD 2022. 10. 26. SZERDA 2022. 10. 27. CSÜTÖRTÖK

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

–  In memoriam 
Lukácsy József

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
15:30  Vörös Tamás: Bass-

show – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Csete Gábor

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  1956 Székesfehérváron 
21:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 56-
ról kicsit másképp 

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 
Csete Gábor

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
15:35  Vörös Tamás: Bass-

show – 2. rész
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos  
vendége Ács Tamás

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  ARTE70
22:55 Híradó – ismétlés
23:15  Képes hírek

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

– Vakler Lajos  
vendége Ács Tamás

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
15:30  Corvinus Alba – kerek-
 asztal-beszélgetés
16:30  Fodor István: A 

mindenség harmóniája
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  Kárpátaljai tragédia
20:50  Stadionnyitány
22:25 Híradó – ismétlés
22:45  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  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Bajnokok városa
17:50  Hírek 
17:55  Köztér
18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Bajnokok városa 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Köztér – ismétlés
20:25  Almássy László, a 

szabadságharc fotósa
20:50  Fehérvár AV19–Spusu 

Vienna Capitals-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:50  Híradó – ismétlés
23:10  Képes hírek 

2022. 10. 28. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

08:00  Élő közvetítés 

Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város 

Közgyűléséről

10:00  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  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Városrészek titkai

20:25  Aranybulla 2015 

– 1., 2. rész

21:25  Vértes vitéz

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  Bajnokok városa
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 

– In memoriam 
Lukácsy József

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Forgószínpad
19:40  Hydro Fehérvár AV19–

Red Bull Salzburg-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Alba Fehérvár–
Mosonmagyaróvár-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

23:00  Hírek – ismétlés
23:05  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  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  1956 –Szabadságharc 

és forradalom
16:20  A történelmet mi írjuk 
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Műsorvezető: 
Vakler Lajos. Vendég: 
Nagy III. János

18:20  A történelmet mi írjuk
19:00  Az emlékezők ünnepe 

– 1956. október 23-ra 
emlékezik Székesfehérvár 

19:55  Hydro Fehérvár–Linz-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:55  Körmend–Alba Fehérvár-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

23:20  A hét hírei – ismétlés
23:40  Képes hírek K i e m e l t  a j á n l a t u n k :  o k t ó b e r  2 3 .  1 9 : 0 0  A z  e m l é k e z ő k  ü n n e p e

Stabil munkalehetőséget kínál a XOMOX Magyarország Kft. Székesfehérváron

 
                            • CNC marós
                          • CNC forgácsoló
                          • Összeszerelő
                          • Műanyagüzemi gépkezelő
                          • Gyártástámogató mérnök

                          • 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 megismerése 
                           tapasztalt szakemberektől

®

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: hr-hungary@cranecpe.com. Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

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

A XOMOX Magyarország Kft., mint az amerikai CRANE Co. vállalatcsoport integrált része, több mint 20 éve gyárt 
Magyarországon olyan ipari szerelvényeket, csapokat, melyek a vegyipari, gyógyszeripari és energetikai 

alkalmazások minőségi követelményeinek magas szintű kielégítésére alkalmasak.

AMIT KÍNÁLUNK:

NYITOTT POZÍCIÓINK:


