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Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Választókerületi
programok

Belváros

Szabó Bakos Györgyné

November 8-án, kedden tartja 
következő fogadóóráját Szabó 
Bakos Györgyné. Az 1. számú 
választókörzet önkormányzati 
képviselője 15 és 18 óra között 
várja a városrészben élőket Piac 
tér 4. szám alatti, az autó-
busz-pályaudvar épületének 
udvarában található irodájában.

Okostanterem a HétvezérbenHamarosan elkészül az 
adonyi hulladékkezelő Rába HenRietta

FaRkas sziláRd

Nemcsak informatika-, hanem magyar-, mate-
matika- vagy akár nyelvórán is tanulhatnak a 
diákok okoseszközök segítségével a Hétvezér 
Általános Iskolában.

A szerdán átadott okostanterem 
a KÉPES-program keretében 
tizenötmillió forintból valósult 
meg Székesfehérvár önkormány-
zata, a tankerületi központ és 
huszonkét Fehérváron működő 
cég segítségével. Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár pol-
gármestere elmondta: „Ez nem 
egy informatikai terem, ez annál 
sokkal több! Ez egy módszertan, 
hiszen a legmodernebb technológiát 
hívják segítségül az ezt alkalmazni 
képes tanárok. Ezért van szükség a 
képzésükre, hogy adják át tudásukat 
a diákok számára. Nem kizárólag in-
formatikaóra, hanem töri-, matek-, 
magyar- vagy nyelvóra is tartható 
ezen eszközök felhasználásával.”
Az okostanterem nem a hagyo-
mányos tantermek felépítését 
idézi. A modern bútorok között 
nem frontális az oktatás, hanem 
speciális. Nagyné Mészáros  
Beáta, a Hétvezér Általános Isko-
la intézményvezetője elmondta: 
„Olyan kollégák vesznek részt 
ebben a programban, akik lefedik a 
teljes iskolát. Vannak tanítóink az 

Sajtónyilvános bejárást tartottak múlt héten 
csütörtökön az adonyi hulladékfeldolgozó 
üzem új egységeiben. A létesítmény a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése keretében mintegy 
négy és fél milliárd forintból épült meg.

Cser-Palkovics András, Székes-
fehérvár polgármestere a helyszí-
nen kiemelte, hogy a végéhez köze-
ledik az a tizennyolc és fél milliárd 
forint összértékű beruházássorozat, 
mely a Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztését szolgálja.

Játékosan tanulják az angolt a Hétvezér Álta-
lános Iskola diákjai. Az okostanteremben az 
eszközök segítségével egyénileg és csapatban 
is megoldhatják a feladatokat a gyerekek. 

Az adonyi hulladékkezelő telep megépítésével a fő cél a tisztább környezet és egy verseny-
képesebb ország, ami elképzelhetetlen körforgásos hulladékgazdálkodás nélkül
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Alkoss szabadon!

Az Óbudai Egyetem, a város önkormányzata és a Harman első alkalommal rendezte meg ötlet- 
és prototípusfejlesztő versenyét középiskolás diákoknak, hagyományteremtő szándékkal. Az 
első helyezettek többnapos londoni tanulmányúton vehetnek majd részt, a többiek pedig a 
verseny során összegyűjtött virtuális pénzt értékes, a Harman által gyártott hangeszközökre 
válthatták be.                                                                                                                                                Cs. R. 
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Az uniós és hazai támogatásból 
megvalósuló projekt keretében 
a már megépült csalai és adonyi 
hulladékkezelő központok és a 
hulladékgyűjtő udvarok mellett új 
hulladékgyűjtő és szállító jármű-
vek, valamint különböző gépek és 
eszközök beszerzésére is sor került.
Mészáros Lajos, a térség ország-
gyűlési képviselője köszönetét 
fejezte ki a magyar kormány 
támogatásáért, valamint a fejlesz-
tésekben érintett önkormányzatok 
összefogásáért.
Az adonyi hulladékkezelő üzem, 
melynek költsége négy és fél milli-
árd forint, a műszaki engedélyezte-
tés után, a jövő év elején kezdheti 
meg működését.

alsó tagozatból, és a felső tagozatból 
is teljes palettát képviselnek a kollé-
gák, akár humán, akár reál irány-
ban. Tehát bármelyik korosztály 
bármelyik tantárgyába beépíthető 
az okostanteremben folytatott kép-
zés a hagyományos oktatás mellé.”

Ebben az évben további négy 
okostanterem készül el. A Kos-
suth, a Tóvárosi, a Vörösmarty és 
a Zentai iskola diákjai örülhet-
nek majd a modern eszközökkel 
felszerelt helyiségnek.
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Az év végéig nyitva marad az uszoda

Augusztustól várják a bölcsődei 
jelentkezéseket

A testületi ülés elején tette le képviselői esküjét Rédei Norbert 

 A bölcsőde épületéhez három gömb ad látványban és funkcionalitásban pluszt. Ezekben sószoba és fejlesztőhelyiségek kapnak helyet. Az 
útkapcsolat kiépítése, a járda és a zebra kialakítása tavasszal kezdődik.

látRányi ViktóRia

Rába HenRietta

Kormányzati támogatásnak köszönhetően nem 
zárt be október végén az uszoda főépülete, 
azt az idei év végégig biztosan nyitva tudja 
tartani a város – erről is döntés született 
Székes fehérvár képviselő-testületének 
pénteki ülésén. A közgyűlésen elfogadtak egy 
nyilatkozatot is a közoktatási, köznevelési és 
szakképzési rendszerrel kapcsolatban.

Négy hónap után újra teljes 
létszámmal tartotta ülését a város 
közgyűlése. A testületi ülés elején 
tette le az esküt Rédei Norbert, 
az ellenzéki frakció negyedik 
tagja, aki a közgyűlés legfiatalabb 
képviselőjeként kezdhette meg 
munkáját Barlabás András júniusi 
lemondását követően.
Az ülésen A jövő fehérvári 
nemzedékéért címmel elfogadtak 
egy nyilatkozatot a közoktatási, 
köznevelési és szakképzési rend-
szerrel kapcsolatban. Az önkor-
mányzat egyetért a pedagógusok 
bérének mielőbbi emelésével, 
ennek érdekében teljes támoga-
tásáról biztosítja Magyarország 
Kormányát. A teljes nyilatkozat 
elérhető a városi honlapon.
December harmincegyedikéig 
biztosan nyitva lesz az uszoda. 

Szeptemberben nyit a maroshegyi bölcsőde. 
A négy csoportszobás épület kilencven száza-
lékos készültségben van. Az új intézménynek 
most keresik a nevét a lakosság segítségével. 

A modern, különleges kialakí-
tású épület szinte már teljesen 
elkészült. A külső környezeten is 
folyamatosan dolgoznak a szak-
emberek, a játszótér eszközei is a 
helyükön vannak. A tervek szerint 
a bölcsiseket szeptemberben már 
ide hozhatják reggelente a szüleik.
Mészáros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere hangsúlyozta: 
„Kiemelt jelentősége van ennek a be-
ruházásnak, hiszen az utóbbi években 
számtalan bölcsődét, óvodát újítot-
tunk fel, építettünk át, de zöldmezős 
beruházásban régen volt a városnak 
lehetősége új intézményt építeni.”
Mint Brájer Éva, a városrész önkor-
mányzati képviselője elmondta, egy 
bölcsőde létesítésére már nagyon 
vártak a Maroshegyen élők: „Ez 
a város legnagyobb választókörzete, 
mind területét, mind lakosságszámát 
tekintve. A belvárosban most éppen 
csökken a gyereklétszám, itt, a város 
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szélén azonban növekszik.”
Brájer Éva hozzátette, hogy a gyer-
mekek nemcsak az épületen be-
lül, hanem jó idő esetén a fedett 

teraszon is aludhatnak majd. Az 
ötvenhat férőhelyes intézményben 
négy csoportszobában helyezhe-
tők el a kicsik.

A bölcsődének még nincs neve, azt 
most keresik a gyerekek és a felnőt-
tek segítségével. A jelentkezés és a 
felvétel augusztusban indul majd.

Cser-Palkovics András hangsú-
lyozta: a kormány érti és érzi, 
hogy bizonyos sportlétesítmények, 
így különösen az uszoda nagyon 
nehezen pótolható, de fontos és 
népszerű sportolási lehetőséget 

nyújtanak, ezért biztosítja a város 
számára annak a pénznek a nagy 
részét, mely a Csitáry uszoda 
főépületének novemberi és decem-
beri nyitva tartásához szükséges. 
Az önkormányzat megküldte a 

működtetéssel kapcsolatos finan-
szírozási adatokat az államnak.
„A döntés az iskolások és óvodások 
úszásoktatása miatt is fontos, hiszen 
azt nem lehetett volna a sátorban 
megtartani. A város azzal járul 
hozzá anyagilag ehhez a megoldás-
hoz, hogy azt az összeget, amibe 
az uszoda sátras medencéje került 
volna, továbbra is biztosítja” – 
fogalmazott a polgármester.
Cser-Palkovics András kiemelte, 
hogy az állam nem zárkózott el 
attól, hogy a január elseje utáni 
időszakban is nyújtson kiegészí-
tő segítséget. A pénteki döntéssel 
az eredetileg október harminc-
egyedikére tervezett bezárást 
tolta el az önkormányzat az idei 
év végére. „A jelenlegi távhődíjjal 
számoltunk, ami szintén év végéig 
érvényes. Ha közben kedvezőbb lesz 
a távhő ára, akkor sok más döntés-
sel együtt ezt is felül lehet vizsgálni” 
– tette hozzá a polgármester.
A Városgondnokság már korábban 
megkezdte azt a tervezési munkát, 
ami az uszoda teljes felújítását, 
energiahatékonyságának növelését 
készíti elő. A felújításhoz külső 
forrás bevonására is szükség lesz, 
mert azt az önkormányzat önerő-
ből nem tudja elvégezni.
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Egy tucat zöldbusz az utakon

A város új képviselője: Rédei Norbert

Az Ikarus mérnökeinek munkájával kapcso-
latban a legfontosabb visszajelzés, hogy mind 
a járművezetők, mind az utasok egyaránt 
kedvelik a cég legújabb fejlesztésű elektro-
mos buszát, melyek mostantól Székesfehérvár 
valamennyi városrészében megjelennek

Rédei Norbert szabadidejében középkori 
fantasy regényeket olvas, nagy kedvence 
Tolkien, érdekli a történelem, a filozófia, a 
szociológia, és ha ideje engedi, túrázik

RomHányi anikó

bácskai GeRGely

A Volánbusz a HUMDA Zöldbuszprogram 
támogatásának köszönhetően idén tavasszal 
hatvan elektromos autóbusz vásárlásáról írt alá 
szerződést. Tizenkét Ikarus 120e típusú zöldbusz 
immár Székesfehérvár helyi közlekedésében 
javítja a személyszállítás színvonalát, hozzájá-
rulva a fenntartható közösségi közlekedés meg-
teremtéséhez. Három év alatt tehát megújult a 
fehérvári buszflotta fele.

Ismét bővült a flotta: már tizenkét 
modern, környezetkímélő buszon 
utazhatunk Székesfehérváron. A 
zöldbuszok évente mintegy hétszáz-
harminc tonnával, több mint négy-
száz autó kibocsátásának megfelelő 
mennyiséggel csökkentik a légkörbe 
jutó szén-dioxid mennyiségét.
A szóló kivitelű, alacsony padlós, két-
tengelyes járművek harminc ülő és 

A múlt pénteki közgyűlésen letette önkor-
mányzati képviselői esküjét Rédei Norbert, aki 
a DK, a Jobbik, az LMP, a Mindenki Magyar-
országa Mozgalom, a Momentum Mozgalom, 
az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért 
Párt közös kompenzációs listáján szerepelt. 
A Széchenyiben végzett, huszonhárom éves 
fiatalember egy multinacionális cégnél infor-
matikai üzleti elemző. 

Mikor kezdett el érdeklődni a közélet 
iránt?
Amikor nézem a Partizán életút-
interjúit, megindít az, hogy so-
kaknak már volt a szüleitől kapott 
olyan politikai élménye, ami 
meghatározó az életében. Nekem 
ilyen örökölt szocializációm nincs. 
Bodajki származású vagyok, és 
nincsenek mély politikai gyöke-
reim. Fiatalkorom óta vonzott a 
történelem, azt mondhatjuk rokon 
területnek. 2018 tájékán kezdtem 
el aktívabban követni a politikát 
és a napi közéletet. Amikor a 
Momentum fehérvári aktivistáival 
megismerkedtem, sok kérdésben 
egyezett a véleményünk, sok do-
logban kevésbé, ami a mai napig 
kitart. Egy világnézetileg sokszínű, 
elfogadó közösségre leltem.
Az előző önkormányzati választáson 
a Palotavárosban indult képviselő
jelöltként. Mik voltak a tapasztalatai?
Nehéz körzet az, hiszen Farkas 
László már nagyon régóta önkor-
mányzati képviselő. Sokszor szem-
besültem azzal, amikor jártam a 
városrészt, hogy sokan személyes 
jóbarátként ismerik a környéken. 
Remek tapasztalatszerzés volt ez, 
sok problémát igyekeztem behozni 
a politikai gondolkozásvilágunkba. 
Bármilyen eredmény is született, 
megérte, folytatni kell a munkát! 
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Mik a legfőbb értékek, amiket kép
viselni fog a közgyűlésben?
Baloldali embernek tartom magam 
családi hátteremtől vezérelve is, 
hiszen nem voltunk a rendszervál-
tás nyertesei. Ami már saját politikai 
eredetélményem, az az, hogy elég 
fiatalon megtanultam: Magyarorszá-
gon tisztességes munkáért az esetek 
többségében nem jár tisztességes 
bér. 2020-ban, a koronavírus-járvány 
alatt, amikor lelassult egy kicsit a 
világ és leültem gondolkozni, akkor 
forrt ki bennem igazán a világlátá-
som. Globalizációkritikus és balol-
dali irodalmat kezdtem el olvasni. 
Nagyon szeretem Lányi András írá-
sait. Ekkor kezdtem el foglalkozni a 
brit Munkáspárt történetével is, so-
kat olvastam Attlee-től és Attlee-ről, 
akit a mai napig példaképemnek 
tartok. Ezek, és a pártban szerzett 
gyakorlatiasabb szocializációm se-
gítettek abban, hogy a világnézetem 
az legyen, ami ma.
Milyen érzésekkel ül be a képviselői 
padba? 
Van bennem egy természetes 

izgalom, de ugyanúgy tanulási 
vágy is. Fontos, hogy fel kell 
készíteni a helyi szervezetünket a 
következő időszakra, és magamat 
is, hogy eredményesen képviselni 
tudjak majd egy választókörzetet. 
Meg kell tanulnom hatékonyan 
politizálni. Senki nem kapja meg 
automatikusan azt a képességet a 
képviselői esküvel, hogy hogyan 
írjon meg egy módosító javas-
latot. Tisztelem a választóimat, 
nem szeretnék olyan dolgokat 
felajánlani nekik, amik nincse-
nek a birtokomban.
Ha néhány dolgot ki kéne emelnie, 
amin változtatna vagy hozzátenne, 
mik lennének azok?
Három nagy terület van, ami 
kiemelten fontos számomra. Az 
első a lakhatási kérdés, ami nem 
látom, hogy kellő fókuszban len-
ne. Arra a globális tendenciára, 
hogy elszállnak és az átlagember 
számára megfizethetetlenné 
válnak a lakásárak, lehetett volna 
készülni korábban! Az önkor-
mányzatnak ki kellene bővítenie 
a lakásállományát, hogy megvéd-
hessen olyan embereket, akik 
tisztességes munkájuk ellenére 
nem képesek lakáshoz jutni. La-
kást pedig nem csak piacról lehet 
bevonni: meg kell vizsgálni, hány 
ingatlan van, ami felújítás után 
birtokba vehető lenne, keresni 
kell a pályázati lehetőségeket, 
lobbizni kell a kormánynál, 
mindemellett bevonni az erre 
szakosodott civilszervezeteket. 
A Periféria Központnak remek 
anyagai vannak a témában, 
melyek segíthetnek egy hosszú 
távú stratégia elkészítésében. 
Amikor önkormányzati lakásra 
gondolok, nemcsak a szociális 
alapon kiadható ingatlanok-

ról beszélek, hanem célzottan 
bizonyos hiányszakmák részére 
fenntartott, szolgálati lakások-
ról. A szociális ellátórendszerre 
is szeretnék fókuszálni, meg-
ismerni a napi kihívásaikat és 
megvizsgálni, hogyan tudunk a 
legtöbbet segíteni akár közösség-
ként, akár önkormányzatként. A 
harmadik fontos terület pedig az 
oktatás. Ez inkább kormányzati 
hatáskör, azonban a városnak itt 
infrastrukturális segítségnyújtás-
ra van lehetősége. A tanári bérek 
kérdése most hála Istennek, 
nagyon forró téma, a szolidari-
tás kifejezése az önkormányzati 
világ szereplőinek is fontos. Re-
mélem, ezek a kezdeményezések 
eredményesek lesznek!
Ön szerint jó, ha szakmai vagy civil- 
kezdeményezésekhez csatlakozik egy 
politikus?
Egy politikusnak is megvan a joga 
ahhoz, hogy egy tüntetésen civilként 
részt vegyen és támogasson ügyeket 
– szavazatokkal és képviselt válasz-
tókkal a hátunk mögött. Annak 
örülök leginkább, ha nem transzfor-
máljuk ezeket az ügyeket exkluzívan 
Orbán elleni szabadságharccá. Ezt 
meg kell tartani egy szakmai, dol-
gozói-munkáltatói konfliktusnak. 
Értelemszerűen ez a konfliktus a 
magyar kormány és a tanárok között 
húzódik, nekünk politkusként az 
alternatíva felmutatása és a szolida-
ritás kifejezése jut szerepül.
Milyen az együttműködés az ellenzéki 
frakcióban?
Kampányokban már dolgoztunk 
együtt, azt gondolom, működő-
képes a közös munka. Emberi 
oldalról kellemes a viszony. Nin-
csenek olyan félelmeim, hogy az 
operatív működésben személyi 
akadályok lennének.

ötvenöt álló utas egyidejű szállítására 
alkalmasak, és egy feltöltéssel akár 
háromszáz kilométert is képesek 
megtenni. A légkondicionált buszok 
kerekesszék, illetve babakocsi szá-
mára kialakított hellyel, a felszál-
lást segítő rámpával, elektronikus 

utastájékoztató rendszerrel, fedélzeti 
és vezetéssegítő kamerarendszerrel, 
valamint USB-töltővel biztosítják az 
utasok kényelmét.
Az ünnepélyes projektzáró eseményen 
Steiner Attila energetikáért felelős 
államtitkár elmondta: „A Zöldbuszprog-
ramot azért indította el a kormány, hogy 
a jelenlegi járműparkot zéró emissziós 
elektromos buszok válthassák fel, elősegítve 
a klíma- és természetvédelmet. A projekt 
nemcsak zöldebb, gazdaságosabb műkö-
dést és magasabb színvonalú szolgálta-
tást eredményez, de lendületet ad a hazai 
buszipar fejlődésének is.”
Cser-Palkovics András polgármes-
ter szerint fontos mérföldkő ez, 
egyrészt azért, mert a korszerű, 
környezetbarát technológia jelentős 
térnyeréséről van szó, másrészt 
pedig az új, jól felszerelt buszok is 
segíthetik a közösségi közlekedés 

népszerűsítését: „Ebben az önkor-
mányzat további lépéseket is tett már, 
például az idei évre bevezetett kétszáz-
nyolcvan forintos havi diákbérlettel, 
aminek köszönhetően – a járványidő-
szak előtti számokhoz viszonyítva 
– több mint két és félszeresére nőtt az 
eladott diákbérletek száma.”
Kruchina Vince, a Volánbusz 
elnök-vezérigazgatója elmondta: „A 
tizenkét busz összértéke 1,76 milliárd 
forint, aminek hetvenöt százalékét a 
Zöldbuszprogramból finanszíroztuk. 
Társaságunk mindent elkövet annak ér-
dekében, hogy az elektromos autóbuszok 
üzemeltetése hosszú távon költségha-
tékony legyen. Ennek érdekében átfogó 
fejlesztési program előkészítését kezdtük 
meg, melynek keretében a töltéshez 
szükséges energia jelentős részét elő
állító napelemrendszerek telepítésének 
lehetőségét vizsgáljuk.”
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A Ciszterci Gimnázium aulájában avattak emléktáblát pénteken az iskola egykori diákjai Paál 
Lajos tanár úr tiszteletére. A 2019-ben elhunyt oktatóról Kocsis Balázs szobrászművész készí-
tett domborművet.                                                                                                                                         V. Z.

Darvas István rabbi meghívására a Székesfehérvári Zsidó Hitközség szombatfogadására 
látogatott el Cser-Palkovics András polgármester. A zsidóság hetente visszatérő ünnepe a 
szombat, mely mindig pénteken, napnyugatkor köszönt be. Ekkor veszi kezdetét a zsidóság 
pihenőnapja, amit istentisztelettel, úgynevezett szombatfogadással várnak.                         V. Z. 
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Emléktábla Paál Lajos tiszteletére

Szombatfogadás a zsidó hitközségnél

Májusig három könyvtár lesz nyitva Régi-új elnök a diáktanács élén
RomHányi anikó RomHányi anikó

Átmenetileg bezárt a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár és több részlege. Az október tizen-
harmadikai rendkívüli közgyűlésen tárgyalt 
a képviselőtestület a háború és a szankciók 
miatt kialakult energiaár-robbanás okozta 
válsághelyzet kezelésére szolgáló intézke-
désekről. Ez több városi intézmény, köztük a 
könyvtárak nyitvatartását is szabályozza.

Mint arról lapunkban már beszá-
moltunk, több mint hatvankét-
milliárd forint értékben terheli az 
energiaárak emelkedése a székes-
fehérvári önkormányzathoz tar-
tozó intézményeket, vállalatokat, 
közszolgáltatásokat, ezért döntöt-
tek rendkívüli közgyűlésen több 
intézmény átmeneti bezárásáról.
A Vörösmarty Mihály könyvtár és 
több részlege 2022. november 2. és 
2023. április 30. között zárva tart. A 
lejárt határidejű könyveket három 
tagkönyvtárba lehet visszavinni. 
A Budai úti tagkönyvtár (Budai út 
44-46.) keddtől péntekig 9 és 17 
óra között, szombaton 9 és 13 óra 
között, a Mészöly Géza (Mészöly 
Géza utca 1.) és a Tolnai utcai (Tol-
nai utca 30.) tagkönyvtár keddtől 
péntekig 9-től 17 óráig lesz nyitva.
A bezárt könyvtárak könyveit a 
nyitva tartó könyvtárak bármelyi-
kébe vissza lehet vinni. Fontos, 
hogy a kölcsönzési határidőt 

Tisztújító ülését tartotta a Székesfehérvári 
Diáktanács a Városháza Dísztermében. Az el-
nök ismét Csüri Bence Ferenc lett, az alelnöki 
posztokat Kiss Benigna, Sárközi Bence és 
Szabó Vivien Bernadett töltik be.

Régi hagyomány, hogy a Székes-
fehérvári Diáktanács a Város-
házán tartja ülését, A múlt hét 
csütörtökön tartott találkozón 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter és Mészáros Attila alpolgár-
mester köszöntötte a diákokat. 
Székesfehérvár vezetése fontos-
nak tartja, hogy a diáktanács 
segítségével kikérje a városban 
tanuló mintegy húszezer diák vé-
leményét és javaslatát a fiatalokat 
érintő fontos döntések meghoza-
talához, és ez jól működik immár 
több mint egy évtizede – fogalma-
zott köszöntőjében Cser-Palkovics 
András. A polgármester azt kérte 
a diákoktól, hogy iskoláik, diák-
társaik képviseletét lehetőségként 
éljék meg, felelősséggel.
A Székesfehérvári Diáktanács 
régi-új elnöke, a testület élén má-
sodik tanévét kezdő Csüri Bence 
Ferenc lett, aki hat éve tagja a 
szervezetnek, éveken át elnökségi 
tag is volt. Munkáját Kiss Benig-
na, Sárközi Bence és Szabó Vivien 
Bernadett alelnök segíti. Csüri 

Májusig a könyvtár gyerekrészlege is 
zárva tart

 A szervezet fontos színtere a fehérvári 
fiatalok összefogásának 

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Tehetséggondozás felsőfokon
szabó miklós bence

A tehetségek Fehérváron tartása érdekében 
működik együtt a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karával. 

Az egyetem mentori segítséget 
nyújt a természettudományok és a 
matematika iránt érdeklődő tehet-
ségek gondozásában. A szakszolgá-
lat pedig folyamatosan aktivizálja 
kapcsolatait annak érdekében, 
hogy egy-egy tehetség minél előbb 
a legjobb helyre kerüljön: „A fiatal 
el tud jönni hozzánk, és részt vehet egy 
tehetségazonosító vizsgálaton. Ehhez 
begyűjtjük a szülőtől és az intézmény-
től is az információkat, és egy tehet-
ségútlevelet adunk a fiatalnak, amivel 
javaslatot is kap arra vonatkozóan, 
merre tud elindulni” – fogalmazta 
meg az együttműködés lényegét 

Tehetségkutatás és -gondozás terén már nem új keletű a kapcsolat a két intézmény között
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Bence Ferenc elmondta: a korona-
vírus-járvány és a háború kirob-
banása miatt több programjukat 
is le kellett mondani, de ezeket 
szeretnék pótolni. Elnökként az 
a legfőbb célja, hogy bővítsék a 
kulturális és sportrendvezvények 
palettáját. Reméli, hogy a jelen-
legi gazdasági helyzet nem töri 
ketté a fehérvári diákéletet.
A diáktanács rendezvénysorozata 
november tizenegyedikén, pén-
teken egy éjszakai tájékozódási 
túrával indul a Sóstó Természet-
védelmi Területen.

automatikusan nem hosszabbítják 
meg, ezekre a könyvekre felszó-
lítást küldenek. Hosszabbítani 
online, e-mailben és telefonon is 
lehet. A zárva tartó könyvtárak ál-
lományából lehet foglalni, előjegy-
zést és fiókközi kölcsönzést kérni. 
A Központi könyvtár, a Széna téri 
és a Zsolt utcai tagkönyvtárak 
állományára felvett foglalások és 
előjegyzések csak egy helyen, a Bu-
dai úti tagkönyvtárban vehetők át.
2022. december 31-én a Pedagógi-
ai Szakkönyvtár a III. Béla király 
tér 1. szám alatt megszűnik, és 
átköltözik az Oskola utcai épület-
be. A szakkönyvtár állományából 
november 18-án lehet utoljára 
kölcsönözni. Ezt követően csak a 
három nyitva tartó könyvtárban 
adhatók vissza az onnan kölcsön-
zött könyvek.

Mile Anikó, a Fejér Megyei Pedagó-
giai Szakszolgálat főigazgatója.
A lehető legtöbb tehetséget szeret-
né magának megnyerni az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kara – erről már annak dékánja, 
Györök György beszélt a megálla-
podás hétfői aláírásakor: „Fontos-
nak tartom, hogy szélsőséges élethely-
zetekből is megnyerjünk hallgatókat 
az egyetem számára, olyanokat, akik 
egyébként maguktól nem biztos, hogy 
ezt a pályát választanák.”
Az együttműködést annak aláírá-
sakor a Székesfehérvári Tanke-
rületi Központ részéről Török 
Szabolcs, míg az önkormányzat 
részéről Cser-Palkovics András 
polgármester méltatta. Mint 
mondták, újabb előrelépés történt 
annak érdekében, hogy minél 
több tehetség maradjon a város 
határain belül. 
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A Bory-vár fogpiszkálóból Színvonalas előadások a 
Paál István Fesztiválon

Kötetbemutató a Kossuth utcában

VakleR lajos

Ünnepélyes keretek között szombaton 
nyílt meg az a kiállítás, melyen a Bory-vár 
fogpiszkálókból készült makettje látható. Az 
alkotást Bory Jenő dédunokája, Mátrai István 
készítette még gyermekkorában, a hetvenes 
évek elején, két nyáron át. 

Az alkotói folyamat – és most a 
kiállítás – helyszíne is a Bory-vár 
volt, ahol a ma már hatgyerme-
kes dédunoka a nyarait töltötte 
nagyszülei körében. Mátrai István 

Újra birtokba vehette Kossuth utcai székhelyét 
a Vörösmarty Társaság. Közel két esztendő 
után hagyományos módon egy író-olvasó 
találkozóval indult az évad, melynek keretében 
Vakler Lajos, lapunk munkatársának vendége a 
Kanadában élő kiváló író, Eszterhai Katalin volt. 

Eszterhai Katalin a tengerentúlon 
operatőr férjével, Lajtai Györggyel 
sikeres filmes karriert futott be, 
most azonban kalandos életút-
ja mellett a 2016 óta megjelent 
könyveit ajánlották az olvasók 
figyelmébe.

Érdekesség, hogy Mátrai István mérőeszközt nem használt, csak szemmértékre dolgozott. A 
makett legutolsó részleteit már felnőttként alkotta meg, immár gyufaszálakból.

 A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület ebben az esztendőben is megrendezte az immáron 
tizedik Paál István Fesztivált, melynek a hagyományokhoz hűen a Székesfehérvári Közösségi 
és Kulturális Központ színházterme adott otthont a múlt hét végén. A megnyitón az egyesület 
elnöke, Bartyik Gábor köszöntötte a társulatokat. A fesztívál első helyezettje a Pesthidegkúti 
Waldorf Iskola csoportja lett Momo című előadásával.                                                                     V. L. 

Megújult a Vörösmarty Társaság terme
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Őrláng a székelykapunál

Az I. székesfehérvári Székely Fesztivál zárásaként őrláng világított vasárnap, a székely 
autonómia napján a maroshegyi székelykapunál. A fáklyák és mécsesek Csíkszereda és 
Székesfehérvár testvérvárosi kapcsolatát, valamint a nemzeti összetartozást és a székelység 
önrendelkezési jogaiért folytatott küzdelmét jelképezték.                                                             F. Sz. 
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a megnyitón visszaemlékezett arra 
a felejthetetlen időszakra, amikor 
felötlött benne, hogy meg kellene 
örökítenie dédapja csodáját: „Pesti 
gyerek voltam, és egy fénykép alapján 
kezdtem el az egyik tornyot építeni, 
de szinte minden nyaramat szeretett 
nagymamámnál töltöttem Fehérváron. 
Dédapám munkája mindig megihle-
tett, és két nyári szünet alatt majdnem 
teljesen felépítettem fogpiszkálóból a 
vár mását. Akkoriban nem fejeztem be 
a művet, de két éve a családom mellett 
sikerült megépíteni.”

Az esten az író kíséretében meg-
jelent Kovács Magdolna, a Csak a 
nőknek magazin alapító-tulajdo-
nosa is, hiszen Eszterhai Katalin 
a szeretet nagyköveteként segíti 
a magazin törekvéseinek sikerét. 
Személye olyan példa, aki a mai 
világban is képes hiteles maradni.
Az est hozadéka a szép számú 
olvasónak, hogy megismerhették 
az Eszterhai-kötetek indíttatását, 
mindazt, ami a huszonegyedik szá-
zadban hiánypótló: együtt örülni, 
nevetni, szeretni, megbecsülni.
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Római kori leletek kerültek elő 
Székesfehérváron

Az előkerült római kori ládika maradványait 
mutatja Kiss Alexandra régész, akinek az 
irányításával folytatódik a leletmentés 

Egy római épületbe bontottak bele az illegális kincskeresők

látRányi ViktóRia

Már biztos, hogy egy római épület maradványait 
fosztogatták illegális kincskeresők Székesfehér-
vár déli határában, a Börgöndi út mellett. A Szent 
István Király Múzeum szakemberei megkezdték a 
leletmentést. A feltárás nem várt eredményeket 
hozott: egy római kori ládika maradványai is 
előkerültek, és az sem kizárt, hogy az első római 
villagazdaságot sikerült azonosítani Fehérváron.

Egy hete rablóásatás nyomaira 
bukkantak Székesfehérvár hatá-
rában. Feltehetően többhektáros 
területet fosztogattak az illegális 
kincskeresők. A Szent István Király 
Múzeum az esetet bejelentette a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztályának. 
A rablóásatásról a hatóság a rend-
őrséget is értesítette. A munkálatok 
előtt a múzeum bejelentése alapján 
a tűzszerészek a helyszínen jártak. A 
területen tüzérségi lövedékek, lősze-
rek, kézigránátok is voltak.
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FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
•	 fűtésszerelői	tevékenység	ellátása;
•	 fűtésszerelői	karbantartási	munkálatok	elvégzése.

Amit kérünk:
•	 szakirányú	szakmunkás	végzettség;
•	 B	kategóriás	jogosítvány.

Előny lehet:
•	 szakmai	gyakorlat.

Amit mi ajánlunk, többek között:
•	 Egészségprogram
•	Hűségprogram
•	Ajánlási	rendszer
•	Útiköltség-támogatás
•	 Csoportos	élet-,	baleset-	és	egészségbiztositás
•	 Cafeteria

A	fényképes	önéletrajzokat	fizetési	igény	megjelölésével	várjuk	a	
humaneroforras@szepho.hu	e-mail-címre!

A	SZÉPHŐ	Zrt.	olyan	munkatársat	keres

Már az előzetes terepbejárás alkal-
mával is feltételezni lehetett, hogy 
római kori leletekről van szó: a gödör 
mellett rengeteg tegulatöredék került 
elő. Ezek nagy méretű, peremes 
téglalapok, amiket a rómaiak ház-
tetők fedéséhez használtak, de volt, 

hogy ilyen cserepekkel rakták ki a 
vízelvezető csatornák oldalait is, sőt 
téglasírokhoz is használták őket. A 
helyszínen azt is megállapították a 
szakemberek, hogy ritkán látni olyan 
barbár pusztítást, mint amit ezen a 
helyen végeztek a kincskeresők.

Római kori ládika

A leletmentés során már az első nap 
komoly eredményt hozott: „Sikerült 
igazolni a feltevést, hogy egy római 
épületbe bontottak bele, bolygattak 
meg. Ennek az omladékrétegét törték 
át, és alatta – valószínűleg mélykereső 
használatával – kerestek valamilyen 
leleteket. A bolygatás alapján már azt is 
tudjuk, hogy az épület külső omladék
rétegét fogtuk meg. Nem számítunk 
padlórétegre: a falon kívül ledőlt háztető 
omladékrétege látható, és alatta talán a 
római kori humuszréteg” –  mondta el 
Kiss Alexandra, aki egy különleges 
tárgyleletről is beszámolt. – „Az egyik 
gödör szélén római kori ládikaveret 
töredékeit találtuk meg. Ezek valószínű-
leg bent maradtak, miután az illegális 
kincskeresők kifosztották a lelőhelyet. Az 
omladékréteg alatt sikerült megtalálni a 
ládika fogantyúját is. Miután fémdetek-
torral vizsgáltuk az omladékot, további 
jelet észleltünk, és előkerült egy újabb 
veret, szintén fogantyúval.”
A római korban értékmegőrzés-
re használták az ilyen ládikákat, 
számos személyes tárgyat tároltak 
bennük, úgymint női pipereeszkö-
zöket a hozzájuk tartozó üvegcsék-
kel, festéktörő palettákkal, de orvosi 
felszereléseket, festéket, de akár 
iratokat, papiruszdokumentumokat 
is tarthattak ilyen ládikákban. Sír-
mellékletként is előfordulnak a késő 
római korból ókeresztény motívu-
mokkal díszített veretek. 
„Az látszik, hogy erőteljesen lefosztott a 
lelőhely. Nagyon sok illegális fémkeresős 
ismeri a területet. Az is szinte biztos, 
hogy rendszeresen, éveken keresztül fosz-
togatták. Ennek ellenére találtunk már 
olyan leleteket, amelyek segítségével si-

került meghatározni a lelőhely használati 
idejét: valószínűleg a második századra 
koncentrálódik, esetleg a harmadik szá-
zadra is átnyúlik” – tette hozzá a Szent 
István Király Múzeum régésze.
Előkerültek római kori érmék, 
fibulák és terra sigillata töredékek 
is, ami a római korban luxuskerá-
miának számított. Egészen finoman 
iszapolt vörös agyagból készítették 
ezeket a fényes mázú edényeket, 
amiket gyakran körbe futó, dombor-
műves díszítés keretezett.
A leletmentésben a Szent István 
Király Múzeum önkéntesprog-
ramjának tagjai is részt vesznek. 
Szombaton közel húsz önkéntes 
segítségével folytatták a munkát a 
helyszínen, hiszen a Közösségi Ré-
gészeti Egyesület tagjai is csatlakoz-
tak a csapathoz. Így fémdetektoros 
keresést és topográfiai kutatást is 
végeztek a többhektáros területen.

Talán villagazdaság lehetett

A római időszakban Fejér me-
gyében is számos település volt. 
Ez a lelőhely valószínűleg egy 
villagazdaság lehetett. A Szent 
István Király Múzeum régésze azt 
is elmondta, hogy szeretnének 
geofizikai felmérést is végezni 
a területen, ami ezt a feltevést 
megerősítheti.
A római korban a villagazdaságok 
viszonylag sűrűn helyezkedtek el, 
emellett falusias jellegű telepü-
lések, illetve városok tarkították 
az útvonalak mentét. A területtől 
Gorsium sincs messze, így az sem 
kizárt, hogy a római korban a két 
terület szoros kapcsolatban volt.
„Fehérvár közigazgatási területén 
belül ugyan ismerünk római lelő
helyeket, azonban a települések 
típusát alaposabb kutatás nélkül 
nehéz meghatározni. Amennyiben egy 
római villagazdasággal van dolgunk, 
akkor ez lesz az első, amit pontosan 
azonosítani tudunk Székesfehérvá-
ron” – mondta el Kiss Alexandra.
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Az örök világosság fényeskedjék nekik!

Mindenszentek napján, halottak napja előestéjén a hagyományokhoz hűen ökumenikus 
megemlékezés volt a Béla úti temetőben. Az eseményen a történelmi egyházak képviselői 
imádsággal, szentbeszéddel emlékeztettek az örök életre. A város polgármestere is megem-
lékezett az eltávozott fehérváriakról. Cser-Palkovics András elmondta: „Ilyenkor még inkább 
érezzük, mekkora kincs az egészség, mekkora dolog az élet, és milyen fantasztikus, hogy 
minden nehézség ellenére együtt lehetünk, egymással törődve és egymást szeretve.”

Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok 
az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor

Magyarország egyes vidékein e napon harangoztattak a család halottaiért, máshol ételt 
ajándékoztak a szegényeknek

November elsején azokat a szenteket ünnepeljük, akik a tisztítótűzben megtisztulva már 
megérkeztek a mennyországba. Máig élő szokás mindenszentekkor ellátogatni a temetőkbe, 
gyertyát gyújtani, rendbe tenni a sírokat. A régiek úgy tartották, ezen a napon a halottak 
hazalátogatnak, ezért sok helyen kenyeret, sót hagytak nekik az asztalon.

November másodika, halottak napja a szenvedő egyház ünnepe, vagyis a földi világban 
küzdő egyház ünnepélyes megemlékezése a tisztítótűzben szenvedő lelkekről. Szent Odilo 
cluny-i apát kezdeményezte a X. század végén, hogy miután mindenszentekkor megemléke-
zünk a mennyország szentjeiről, másnap emlékezzünk az összes elhunytról. E nap fókuszában 
is a temetőlátogatás, a sírok feldíszítése és a gyertyagyújtás áll, és a hagyomány szerint 
tilos a munka, nehogy megzavarjuk a halottak nyugalmát. 

A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. A katolikus egyház szertartása szerint a temetők 
nagy keresztjénél ma is elimádkozzák mindenszentek litániáját, és megáldják az új síremlékeket. 

RomHányi anikó

November elseje mindenszentek ünnepe, november másodika pedig halottak napja a keresztény 
világban. Mindkettő egyházi ünnepből lett hétköznapjaink, néhány éve pedig hivatalos ünnep-
napjaink része, az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés ideje.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Elsősorban anyagi területen tartsd nyitva a szemed: a párod 
beleugorhat egy meggondolatlan befektetésbe, vagy egyszerűen csak 
többet költ a kelleténél! A munkádban alapos leszel, a legapróbb 
részlet sem kerüli el a figyelmedet. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nehéz elhinned, hogy ha egy kicsit visszaveszel a tempóból, 
többre jutsz. Tele vagy ötletekkel, és úgy érzed, mindent neked 
kell elintézni, de hidd el, ha megosztod a feladatokat, sokkal 
eredményesebb lehetsz!   

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Felbukkan egy összeg, amiről már régen megfeledkeztél, de 
örömödben azonnal el is költöd. Egy percig sem gondolsz a jövőre, 
pedig nem ártana kicsit takarékosabban élni! Otthonodban, család-
tagjaiddal rendkívül határozott leszel. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Néhány napig feszült lehetsz. Próbáld egy kicsit félretenni a szemé-
lyes dolgaidat, és foglalkozz mások segítésével! Ezzel kitöltheted a 
napjaidat, és örömet is szerezhetsz vele. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Nagy utazás előtt állsz, feltehetően távoli helyre jutsz el. Persze 
mindenki nem utazhat el a világ másik felére, azonban minde-
gyikük szőhet terveket, nézhet filmeket, olvashat könyveket!  

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Erőt vesz rajtad a kíváncsiság, minden új információ izgat. Kapóra 
jön, ha buliba vagy hivatalos, de még egy unalmas munkahelyi 
értekezlet témáiból is tudsz profitálni.  

2022. nov. 03.–nov. 09.
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A Hiemer-házban kölyökhalloween és 
kísértetséta várta a családokat

A szorgos kezek által szebbnél szebb alkotások 
születtek, hogy aztán mécsesekkel világítsanak
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Tökfaragás, varázslók, kísértetséta

Kisebb és nagyobb tökfejek, vidámak és ijesztőek – mindenféle készült a Feketehegy-száraz-
réti Kulturális Központban

Boszorkányok, varázslók, szellemek járták a Gárdonyi Géza Művelődési Ház folyosóit is, ahol 
a gyerekek együtt készítették szüleikkel az ijesztőbbnél ijesztőbb tököket és díszeket

A gyerekek és szüleik az elkészült lámpásokkal vonultak végig Maroshegy utcáin, hogy 
rémisztgessék az ott lakókat, és édességet gyűjtsenek maguknak

Az eredeti kelta hagyomány szerint október harmincegyedike éjszakáján a holtak szellemei vissza-
térnek, és mivel a hitük szerint beköltözhetnek az élőkbe, be kell csapni és el kell ijeszteni őket

RomHányi anikó

Tökfaragás, édességgyűjtés, szellembowling 
és rengeteg móka várta városszerte a hallo-
weent kedvelőket a hosszú hétvégén.

Nálunk is egyre népszerűbb ez az 
angolszász eredetű és a római-kelta 
időkre visszanyúló ünnep. A kelták 
egyik legszentebb ünnepe a Samhain 
volt, ami az új év, valamint a sötét és 
hideg évszak kezdetét is jelentette. 
A kelta hit szerint újév előestéjén, 
vagyis október harmincegyedikén a 
világ rendje felborul, fellibbennek az 
evilág és a túlvilág közötti határok, és 
az emberfeletti lények, valamint a ha-

lottak szabadon járhatnak közöttünk. 
Számos szertartás kapcsolódott ehhez 
az ünnephez, melyek célja az volt, 
hogy távol tartsák a szellemeket. Ez a 
hagyomány később keveredett több 
római ünneppel, és beépült a római 
katolikus egyház által tartott minden-
szentek és halottak napja ünnepköré-
be. Az ősi hiedelmek szerint október 
utolsó napján az eltávozott lelkek útra 
kelnek, és megpróbálnak visszatérni 
az élők világába. Az emberek tűzgyúj-
tással, felvonulással, valamint külön-
féle jelmezekbe öltözve megpróbálták 
megtéveszteni a szellemeket, hogy 
maradjanak távol otthonaiktól.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Eleve nem szeretsz magányos lenni, erre a hónapra azonban hatvá-
nyozottan igaz, hogy csak másokkal érzed jól magad. Előfordulhat, 
hogy a pénzügyeidet ellenőrizned kell. Legyél óvatos, többet költesz, 
mint lehetne!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Környezeteddel kedves leszel, és sikerül mindenkit meggyőznöd 
arról, hogy igazán fontos személy vagy. Szinte minden életterüle-
ten sikeresnek mondhatod magad. Fontos befektetés vár rád.
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Sok energiára, kitartásra és időnként kemény elhatározásokra lesz 
szükséged. A munkád terén minden feltétel adott, hogy sikerrel 
vedd az akadályokat. Intellektuális területen könnyen kibontakozol.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Születésnapod környékén megnövekszik az energiád. Lehet, hogy 
hónapok óta halogatod, de most valóban képes leszel valamilyen 
sportot elkezdeni. Ami lényeges, hogy rendszeresen tedd!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Soha nem voltál fecsegő alkat, most még zárkózottabbnak muta-
tod magad. Van néhány gondolatod, amelyek érlelődnek benned, 
és nem is kívánod nyilvánosságra hozni őket. Pénzügyi területen 
ugyan bevételre számíthatsz, de légy résen, kiadásod is lesz bőven!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kapcsolataidat remekül használod. Tele vagy szebbnél szebb érzé-
sekkel, ráadásul gyönyörű élmények várnak rád. Amennyiben valaki 
külföldi befektetési lehetőséget ajánl, egy szavát se hidd el!   

Őszi díszben ragyog a város

Székesfehérvár közterületein mintegy nyolcvanezer fa található

Székesfehérvár belterületén az elmúlt öt évben közel ezernyolcszáz facsemetét ültettek el. 
Emellett az elmúlt négy évben tizenhat hektárnyi új erdőt is telepítettek. 

A Haleszban játszótér, tanpálya, futópálya, fittnesspark és kutya-
futtató is épült

Városunk legidősebb fái több mint százévesek

A Csónakázó-tó környékén romantikus sétákat tehetünk

Az Aszalvölgyi-árok mentén piknikezhetünk és edzhetünk is

RomHányi anikó

Miközben zajlik a fásítás és az erdőtelepítés az Alsóvárosi-réten, az elmúlt években rendbe tett 
parkokban már gyönyörködhetünk a növények színes kavalkádjában.
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A fehérváriak az Országalmánál emlékezhet-
nek a szovjet invázió áldozataira

November 4-én, pénteken 18.30-kor néma 
mécsesgyújtás és megemlékezés lesz az 
Ország almánál. A nemzeti gyásznapon az 
1956-os forradalom és szabadságharc mártír-
jaira emlékezik Székesfehérvár.

Magyarországon 2001-ben 
nyilvánították november 4-ét – 
október 6-ával együtt – nemzeti 
gyásznappá az 1956-os forrada-
lom leverésének emlékére. 1956. 
november 4-én a hajnali órákban 
kezdődött meg a szovjet had-
sereg magyarországi inváziója, 
melynek célja a forradalom 
leverése, a szocialista blokkból 
kilépni szándékozó, Nagy Imre 
által vezetett kormány megdön-
tése és a demokratikus rendszer 
totális felszámolása volt.

Különleges koncertre várja a húszéves Székes-
fehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
a zenerajongókat. A Vujicsics együttes lép fel 
városunkban, november 6-án.

A Szent István Hitoktatási és Mű-
velődési Házban tart koncertet a 
Kossuth- és Magyar örökség díjas 
Vujicsics együttes. A harmincéves, 
délszláv zenét játszó formáció no-
vember 6-án, vasárnap 16  órakor 
várja a zenekedvelőket. 

A kerékpárosok láthatóságáért tartanak ren-
dezvényt november 16-án, szerdán, a Hosszú 
sétatéri aluljárónál. A Fényt! Több fényt! című 
bemutatón jótanácsok is várják a bringásokat.

A rendőrséggel összefogva a Ma-
gyar Kerékpárosklub Székesfehér-
vár és Térsége Területi Szervezete 
legújabb akciójában a kerékpáro-
sok láthatóságára szeretné felhívni 
a figyelmet. Az őszi-téli időszak-
ban, főleg a reggeli és késő délutáni 
órákban a nem megfelelően kivi-
lágított biciklisek fokozott veszély-
nek vannak kitéve. Az egyesület 
programján a rendőrség és a kerék-
párosklub közösen mutatja be, mi 
a különbség egy kivilágítatlan és 
egy jól látható kerékpáros között, 
valamint hasznos tanácsokkal is 
ellátják az érdeklődőket. November 
16-án, szerdán a Hosszú sétatéri 
aluljáró belvárosi oldalán várják a 
bringásokat 17 órától.

Ismét látható Az örökség című darab az Igéző-
ben. Szombaton, az előadás után a szerzővel is 
találkozhatnak az érdeklődők.

Az Igézőben (Basa utca 1.) 
november 5-én, szombaton 
20 órától ismét látható lesz 
Schwechtje Mihály Az örök-
ség című darabja, a fehérvári 
Örökség Csoport többszörösen 
díjazott előadásában. A dara-
bot megtekinti a szerző is, aki 
annak magyarországi ősbemu-
tatóját is rendezte, és korábban 
kisjátékfilmben is feldolgozta a 
témát.
A sikeres filmrendezőként is 
ismert Schwechtje Mihállyal 
az előadás után beszélgetést 
is hallhatnak az érdeklődők a 
darabról és sok minden másról. 
Az eseményre jegyek előzetes 
regisztrációval is igényelhetők 
az Igéző elérhetőségein.

Újabb előadással várja az érdeklődőket a Mathias 
Corvinus Collegium székesfehérvári központja 
november 10-én, csütörtökön 18 órától. A Hiemer- 
ház Báltermében az európai uniós forrásokról 
és a területfejlesztési elképzelésekről is beszél 
Navracsics Tibor terlületfejlesztési miniszter.

A májusban hivatalba lépett 
kormány miniszterei a Mathi-
as Corvinus Collegium (MCC) 
budapesti, illetve regionális köz-
pontjaiban ismertetik céljaikat, 
beszélnek területükkel kapcsola-
tos feladataikról, jövőképükről. 
A kollégium az egész országra, 
valamint a határon túlra is kiter-
jedő tehetséggondozó hálózattal 
rendelkezik, így a programso-
rozat kiváló lehetőséget biztosít 
arra, hogy a fiatalok minél szé-
lesebb körben megismerhessék 
a nemrégiben kinevezett állami 
vezetők kormányzással kapcso-
latos terveit.
Székesfehérváron ezúttal Nav-
racsics Tibor tart előadást, és 
válaszol a kérdésekre. A terület-
fejlesztési miniszter várhatóan 
szól majd az európai uniós forrá-
sokról és a fejlesztési elképzelé-
sekről is.
Navracsics Tibor jogász, polito-
lógus, egyetemi docens, politi-
kus. 2006 és 2014 között a Fi-
desz – Magyar Polgári Szövetség 
országgyűlési képviselője, 2006-
tól 2010-ig pedig frakció vezetője 
volt. 2010 és 2014 között minisz-
terelnök-helyettesként dolgozott, 
valamint közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter is volt. 2014-
től 2019-ig az Európai Bizottság 
kulturális, oktatási, ifjúságpo-
litikai és sportügyi biztosaként 
tevékenykedett.

November 4-én és 5-én rendezi meg A Határon 
Túli Magyar Irodalom Napjait a Vörösmarty 
Társaság. Isten, haza, család és Helyzetjelen-
tések külhonból címmel szervezik a programot 
a társaság megújult otthonában.

November 4-én, pénteken 14 órától 
a Vörösmarty Társaság megújult 
termébe várják az érdeklődőket, 
ahol Szidiropulosz Archimédesz-
szel, Kolczonay Katalinnal és 
Domonkos Lászlóval a Trianoni 
Szemléről beszélget Bobory Zol-
tán, a társaság elnöke. A rendez-
vényen Horváth Júlia Borbála A 
szociográfia műfaj elfeledettségé-
ről és szükségességéről, valamint 
Vári Fábián László Helyzetjelenés 
Kárpátaljáról című műveit is meg-
ismerhetik. Az estig tartó progra-
mon köszöntőt mond Cser-Palko-
vics András polgármester, majd 
kerekasztal-beszélgetésre kerül 
sor. A vendégek: Alexa Károly 
irodalomtörténész, kritikus, egye-
temi oktató, a Magyar Demokrata 
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 Irodalom 

Helyzetjelentés külhonból
 Előadás 

Új feladatok, 
új megoldások

 Színház 

Az örökség 
 Bemutató 

Több fényt!

 Koncert 

Ingyenes koncertet ad 
a Vujicsics együttes

 Megemlékezés 

Csendes mécsesgyújtás 
a nemzeti gyásznapon

Fórum egyik alapítója, Domonkos 
László író, újságíró, szerkesztő, 
Korzenszky Richárd bencés szer-
zetes, pedagógus, a tihanyi bencés 
apátság volt elöljárója, Tari István 
délvidéki magyar költő, képzőmű-
vész, valamint Vári Fábián László 
kárpátaljai magyar költő, kritikus. 
A beszélgetést Kondor Katalin 
újságíró, közgazdász, a Magyar 
Rádió volt elnöke vezeti. Az est 
zárásaként Ilyen az „Életünk” 
címmel Alexa Károly főszerkesztőt 
Bobory Zoltán kérdezi.
November 5-én, szombaton 9 és 
13 óra között több előadás is várja 
az irodalom iránt érdeklődőket. A 
résztvevők megemlékeznek Luká-
csy Józsefről, megismerhetik Zirig 
Árpád új könyvét, A tűzhányó 
bánata című művet, de szó lesz 
Péntek Imre Gondolatok a nyugati 
magyar irodalom feldolgozásáról 
és integrálásáról, valamint Tari 
István Magyarok a szlávok háború-
jában című munkájáról.
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Tapogatózás vaksötétben
Vak. Sötét.
Vaksötét. 
Sötétben tapogatózás. 
Bizonytalan keresés. 
A fényeké, a színeké. 
Valami kapaszkodót szeretnénk,
valami kézzel foghatót. 
Egy tárgyat, egy embert.
Hogy ha már szemmel nem, 
legalább kézzel.
Vagy füllel. 
Esetleg orral, szájjal.
Valahogy csak kibírjuk, 
valahogy letelik. 
A villanyt felkapcsolják,
megkönnyebbülés.
Újra látunk, valamit. 
Csak nem biztos, hogy a lényeget.

Búcsú szeretteimtől
Gárdonyi utolsó óráján

Szerelmetes jó anyám,
még egyszer nézz reám:

Pillanatfelvétel
lehet, hogy tél jön
kihűl a világ
megfagynak a szavak

mit tehet az ember
ül a félhomályban
és csendben nézi a falat

  A félhomályban
Az elhúzott függöny költészete
most rímtelen némaság.
Örökre elhallgat egy mondat.
Nincs, aki folytassa tovább.

A döntések 
változatossága

Együtt kártyáztunk nagyokat csa-
tázva mi, tetszeni vágyó kamaszok. 
A” rémes vihar” után ő elszökött 
Nyugatra. 
Évek teltek el, s egy szép napon
levelet hozott a posta.
Kérdezte, emlékszem-e még, s ígérte 
hazajön értem. De én már akkor 
másképp éltem, s csak annyi volt, 
mint derűs ábránd, mit
elsodort a szél. Én nem akartam Ka-
liforniát, minden nyomorúság elle-
nére kötött az anyanyelv, a hazai táj, 
a „csitt, mert bajba kerülsz”rendje, 
a hallgatásban lapuló jövő reménye. 
Csak egy emlék volt már, semmi 
más, csak annyi, mint egy kézfogás, 
egy szervusz az utca másik oldalára, 
egy lezárt, elmúlt világ. 

Kárpátaljai magyar 
rapszódia

Dupka Györgynek

Először itt tartotta őket a remény:
nem tarthat soká ez a szörnyűség

Aztán a hit a Jóisten talán így
próbálja ki őket – hisznek-e benne
hiszik-e hogy nem felejti őket nem 
hagyja el ezt a maroknyi népet?
 
Majd a hűség az ősök földjéhez
bőrükben őrzött szülőföld szaga-illata 
a jajveszékelő földbe süppedő fejfák a 
töpörödő sírhantok- mint púpos hátú 
öregek –  éppúgy körbefogottan a te-
metőkben az Istent szólító sóhajokkal

A megmaradt virtus az elszánás a 
szálfa egyenesség a sunyító-lapuló 
csihatag-emberek között szívükig 
felérő gazban véresen 

Örök büszkeségük csak a földnek 
s Istennek meghajoló ércgerincük
lábuk nyomába sem érő rájuk 
öklendezők - mégis -  Istentől 
parancsolt szeretete
Végső menedékük a megmaradás 
gyökere-lombja rendíthetetlen 
bevehetetlen váruk könyörgésüket 
imáikat hordozó áldott magyar nyelv 
 
Itt tartotta őket S teremti újra 
lelkük szent hitét Istenük

Most olyan dolgokról írok, melyek mindenki fejében legalább egy-
szer megfordulnak. Mégsem ül le az asztalához senki leírni, mert 
vagy szégyelli, vagy úgy gondolja, hogy ezek az ő problémái.  Mi 
köze hozzá másnak? Attól, hogy nem beszélünk róla, attól még ott 
lóg a fejünk felett, mint Damoklész kardja. Aki viszont tollat vesz 
a kezébe, az felelősséget vesz a vállára, mert anélkül nem hiteles, 
bármit is ír. Manapság már ezt is hajlamosak vagyunk lazábban 
kezelni, főleg a bulvár média. Én viszont nem vagyok bulváros. Az 
alábbiakban úgy tűnhet majd, hogy nincs összefüggés a bekezdések 
között.  Pedig van, csak olvasd figyelmesen.
    Sok mindent olvasok - néha rendszer nélkül. Belekapok egy-egy 
könyvbe, írásba, majd félreteszem, és egy másikat fogok a kezembe. 
Aztán az is a többi tetejére kerül.  Egy idő után a „bábeli” könyves 
tornyomat ledöntöm, és a helyére pakolom a könyveket. Azért mindig 
megragadnak bennem gondolatok, amiktől nem tudok szabadulni 
mert tovább gondolásra késztetnek. Nem elemezgetem ezeket, csu-
pán próbálom megérteni, és talán valamiféle következtetést levonni 
belőlük saját, vagy talán mások számára is. Az igazságtalanság és a 
düh sokszor elvakít bennünket, néha annyira, hogy mi saját magunk 
válunk a bajok forrásává.  A jóság, a szeretet, és a megértés, mind 
tiszta gondolatok és tiszta eszmék. Ha ezeket feladjuk, pontosan 
olyanokká válunk, mint akiket megvetettünk. Amikor sikerül idáig 
eljutnunk, akkor elmondhatjuk magunkról, hogy elveszítettük az 
emberségünket. Tegnap még bosszúra vágytál!?  Amíg ilyesmit érzel, 
addig a másik örül, mert még hatalma van feletted.  A bosszú, az 
vágy és kötöttség is egyben. Hurcolhatod, de csak magadnak ártasz 
vele. Aztán jön egy nap, amikor már nem akarsz semmit. Nem bánod 
azt sem, ha találkoztok az utcán. Nincs benned többé fájdalom és 
érzelem.  Mi történt veled? Nem fogod érteni… Már csak azt érzed, 
hogy nem akarsz bosszút. Már nem kívánsz neki se rosszat, se jót.  
Ez az életkorral járó tapasztalat? Vagy csak okoskodás? Vagy valami 
egészen más, valami megfoghatatlan külső erő – ki tudja?
   Nem vagyok vallásos, de szívesen betérek egy-egy templomba, 
és megcsodálom az emberi kéz, elme, és tehetség által létrehozott 
művészi alkotásokat. Hiszem, hogy nem lehet csak a valóságnak, 
csak a hasznos dolgoknak élni; kell valami haszontalan, valami 
felesleges az élethez. Valami olyan dolog, ami csak szép és lenyű-
göz, és nincs pénzben kifejezhető értéke. Valami kell! Ha más nem; 
néhány fotó, ami egy gyönyörű tájat ábrázol, vagy a harmatcseppe-
ket egy mezei virágon, vagy csak egy jó könyv, amit kézbe vehetsz. 
Csendben üldögélve egy templomi padsorban, óhatatlanul is néhány 
hangfoszlány megüti az ember fülét. „Isten segíts!”  Isten nem fog 
segíteni, mert csak mi tudunk sajátmagunkon segíteni. Ez így van 
elrendezve.  Ezzel biztosan sokan nem értenek egyet, de én ezen 
nem vitatkoznék, és nem mennék bele mélyreható teológiai fej-
tegetésekbe sem. Egyet viszont sejtek, hogy az őszinte szavaknak 
lehet valamilyen erejük, amitől megtisztulhat a lélek is. Őszintének 
lenni néha nagyon fájdalmas, de a fohászokra talán mégiscsak ez az 
isteni segítség. Úgy néz ki; Isten feladata az, hogy néha örömöt és 
néha szenvedést hozzon az emberre. Azt mondják, hogy az ember a 
szenvedéstől megtisztul, és jobb lesz, bölcsebb lesz és megértőbb. 
Ez szerintem nincs így. Tapasztalatból mondom. Az ember a szen-
vedéstől kemény és hideg lesz.  Amikor pedig az életében először 
megérinti a végzet, akkor előbb félelem, majd nyugalom, aztán a 
végtelen magány veszi körül.  A kérdés csak az, hogy mikor jön el 
ez az érzés az élete vonalán? Merthogy eljön, az szinte biztos és 
elkerülhetetlen. Nekem talán túl korán, és túl felkészületlenül jött 
el a Maros folyó közepén. Akkor történt valami... Van, akinek ez az 
élmény egyszeri, megismételhetetlen, és végleges lesz. Van, aki ta-
nul belőle. Van, aki nem. A tapasztalat formál, alakít és forgat ben-
nünket, mint egy szobrász, aki itt-ott lecsíp, vagy hozzátesz egy kis 
agyagot a művéhez.  Az életünk viszont úgy van elrendezve, hogy 
sem előbb, sem később azon már változtatni nem tudunk. Minden 
aszerint történik ,ahogy megvan írva. Látszólag te döntesz, de ez 
csak érzéki csalódás. A dolgok maguktól döntenek helyetted. Aztán 
eljön a karácsony, és mindenki egy kicsit hinni kezd a csodákban. 
Talán az ünnepek is ezért lettek kitalálva. Csodák nélkül lehet élni, 
csak az a baj, hogy az élet az apró csodák nélkül sivár és kegyetlen. 
Repülnek a hónapok, és észre sem vesszük, hogy mindjárt itt van az 
év vége.  Figyeljünk egymásra, hogy az apró csodáink a nélkülözők-
höz is eljussanak.

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

bokros judit

káliz sajtos józseF

gellén-Miklós gábor

boboRy zoltán

p. Maklári éVaneHReR GyöRGy

Lelkünk bugyrai
utolsó fiad útra kész.
Tudom, fáj a búcsú,
de Isten ott lesz veled,
s letörli könnyedet.

Hadd szólok még
drága fiaimhoz:
sosem tudjuk bizton,
a holnap majd mit hoz:
a sas már itt kering,
hogy lelkem elragadja…
Az égre nézzetek föl:
én veletek leszek
örömben s a bajban.

Most tőled búcsúzom
édes kicsi Mila:
vigyázz öreg társad 
rekedt szavaira.
A lelkem tüze lohad,
testem erőtelen…
Te vagy az egyetlen,
ki megmaradt nekem.

Ölelj át kedvesem,
szorítsál magadhoz.
Az Úr – most már érzem –
mély álomba ringat.
Vidd magaddal, Mila
boldog napjainkat…

Tudom, Te minden nap
fogsz majd gondolni rám…
Így mi együtt leszünk
örökkétig, Milám!



Mondja el véleményét!

Véleményével most nyerhet is!

Klímastratégia Székesfehérváron
RomHányi anikó

Tegyünk együtt környezetünkért, egy 
komfortosabb városért, otthonunkért! Most 
lehetőségünk van arra, hogy Székesfehérvár 
klímastratégiájához hozzájáruljunk egy rövid 
kérdőív kitöltésével. 

Az elmúlt évtizedekben jelen-
tősen megváltozott éghajlatunk, 
környezetünk klímája. A gyakori 
szárazság, a csapadék nélküli 
időjárás mindenki életét megne-

   PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci 
alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím 
(Székesfehérvár)

Alap-
terület 

m2 

Szoba-
szám

Komfort-
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

Mészöly G. u. 1. 9/907. 32 1 összkomfortos 32.000,-

Rákóczi F. u. 41/C. 
4/1. 60 1+3 összkomfortos 58.500,-

Toronysor 7. 9/2. 52 2 összkomfortos 52.000,-

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfél-
szolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: 

http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-nyomtatvany-lakas

További részletek: 
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár, 2022. október 27.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Novemberi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H.-P.: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Tel.: 22/308-685, 30/647-9111 
info@kenderzsineg.com  • www.kenderzsineg.com

Az elmúlt napok időjárása már valóban őszi. A szárazabb 
melegebb napokat használjuk ki az év végi kerti feladatok 
elvégzésére.
A lehullott faleveleket forgassuk be a talajba, vagy kom-
posztáljuk. Ne féljünk a diófa levelének a komposztálásától 
sem, egy év alatt tökéletes, tápanyagban gazdag szerves 
anyag képződik belőle.  A már letermett zöldségnövényeket 
húzzuk ki, és kerüljenek szintén a komposztra. Amennyiben 
ez nem lehetséges, akkor gyűjtsük zsákokba, és vitessük el. 
Zsák és zöldhulladék matrica kapható üzletünkben. 
Hamarosan elérkezik a lemosó permetezés ideje. Nagyon fon-

tos, hogy várjuk meg a lomb lehullását, mert a lemosó permetezésnél a cél az, hogy az 
ágakat és a törzset teljes permet lé borítottsággal „lemossuk”. Amennyiben a lomb még 
a fán van, az ágakat, törzset a levél kitakarja, és nem éri el az ott megbúvó kártevőket, 
kórokozókat. A lemosáshoz olajos, rezes, kénes szert ajánlunk (Vegesol eReS). 
Mediterrán növényeinket készítsük elő a teleltetésre, ellenőrizzük, hogy vannak-e 
rajtuk kártevők. Ha szükséges védekezzünk ellenük, mert a teleltetés idején ezek 
úgy elszaporodhatnak, hogy tavasszal egy nagyon beteg és legyengült növényt 
veszünk elő. Kiültetett fagyérzékeny növényeinket fátyolfóliával védhetjük meg. Ez 
alatt szélárnyékban akár 4-6 fokkal is melegebb van, miközben a csapadékot, leve-
gőt és a fény jó részét átengedi. Vegyük elő a madáretetőket is. Ha a tavalyi tönk-
rement, nálunk beszerezhetik az újat. Eleségnek napraforgót, faggyúgolyót vagy 
vegyes mageleséget ajánlunk hozzá. Fontos, hogy ne csak akkor kezdjük az etetést, 
amikor leesik az első hó. Ezek a kismadarak nyáron sok-sok kártevőt pusztítottak el, 
az etetésükkel meghálálhatjuk a segítségüket. Ne feledkezzünk meg az itatóról sem, 
folyamatosan biztosítsunk számukra tiszta vizet is.
Sok helyen okozott problémát, hogy a hideg idő miatt a must vagy a cefre erjedése 
leállt. Ilyen esetben csak az úgynevezett hideg- és alkoholtűrő élesztő hozzáadása 
vezet eredményre, ami akár 6-8 fokos hidegben is beindítja az erjedést.
Napos novembert és jó egészséget kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kender zsineg Mezőgazdasági Bolt.

hezíti. Jó tudnunk arról, hogy mi 
magunk is tehetünk azért, hogy 
a környezetünk minősége minél 
tovább élvezhető maradjon! Az 
átgondolt, gazdaságos energia-
felhasználás, a zöldfelületek nö-
velése, a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése is szerepel a város 
klímastratégiájában, mely meg-
határozza a következő éveket. 
Fontos látni, hogy miként lehet 
települési szinten a klímaválto-
zás folyamatát lassítani, illetve 

milyen lehetőségek vannak a 
megváltozott éghajlati körülmé-
nyekhez való alkalmazkodásra. 
A fehérváriak saját környezetük 
fásításával, zöldítésével, a klíma-
politikát támogató szokásaikkal, 
míg a város képviselői előre-
mutató gondolkodásmóddal és 
következetesen a klímát is védő 
döntések meghozatalával tehet-
nek a legtöbbet. A fehérváriak-
nak pedig lehetőségük van arra, 
hogy a város klímastratégiájához 
hozzászóljanak egy rövid kérdő-
ív kitöltésével, mely mindössze 
két percet vesz igénybe, és az 
alábbi linken vagy a város hon-
lapján érhető el: https://www.
surveymonkey.com/r/klimastra-
tegiaszfvar.
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Lyes Houri kreativitására is szükség lesz az Európa-ligában is remeklő Fradi ellenEddigi legjobb fehérvári teljesítményét nyújtotta a nyáron igazolt Somogyi Ádám
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Szünet előtti jeles Győzelem után, rangadó előtt
somos zoltán somos zoltán

A válogatott világbajnoki selejtezői miatt 
három hétre „kicsengetnek” a férfi kosár-
labda-bajnokságban. Az Arconic-Alba Fehérvár 
a szünet előtti fordulóban eddigi legjobb 
teljesítményét nyújtva nyert, és dobogón 
pihenhet.

A Kecskemét ellen sokszor játszott 
már szenvedős meccset az Alba, 
volt, hogy ki is kapott itthon Forray 
Gábor csapatától. A fegyelmezett 
és összeszokott játék, amire a KTE 
képes, nem mindig ízlik az ellen-
feleknek, de ezúttal az Alba remek 
ritmust fogott már a meccs elején, 
és ez jó dobóformával párosulva 

Hat nyeretlen bajnoki után sikerült véget vetni 
a rossz sorozatnak: Kispesten győzött a MOL 
Fehérvár. Vasárnap pedig az Európa-ligában a 
legjobb tizenhat csapat közé jutó Ferencváros 
lesz az ellenfél.

Óriási bravúr a magyar bajnok Fe-
rencvárostól, hogy csoportelsőként 
végzett az Európa-ligában, ezzel 
egyenes ágon bejutott a tavaszi nyol-
caddöntőbe. Hogy a Fradi menetelé-
se Fehérváron hány szívet indít meg, 
az kérdés, de az biztos: irigykedve 
gondolunk rá, hogy nemrég még a 
Vidi is csoportkörben szerepelt.

HŐTERMELŐBERENDEZÉS-KEZELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
•	 gázmotorok,	kazánok	és	segédberendezéseik	üzemeltetése,	
üzemképességének	fenntartása;

•	 üzemviteli	ellenőrzések;
•		gyújtófeszültség	mérések,	gyújtógyertyák	karbantartásának	elvégzése;
•		eseti	hibaelhárítások,	meghibásodások	során	részvétel	a	munkákban;

Amit kérünk:
•	 műszaki	szakközépiskolai	végzettség;
•	 kazánok	és/vagy	gázmotorok	üzemeltetésének	ismerete.

Előny lehet:
•	 villamoshálózat-kezelői	képesítés;
•		2-3	év	szakmai	tapasztalat.

Amit mi ajánlunk, többek között:
•	 Egészségprogram
•	 Hűségprogram
•	 Ajánlási	rendszer
•	 Útiköltség-támogatás
•	 Csoportos	élet-,	baleset-	és	egészségbiztositás
•	 Cafeteria

A	fényképes	önéletrajzokat	fizetési	igény	megjelölésével	várjuk	a	
humaneroforras@szepho.hu	e-mail-címre!

A	SZÉPHŐ	Zrt.	olyan	munkatársat	keres

meghatározta a végkimenetelt. 
Nem volt hullámvölgy, Somogyi 
Ádám vezérletével magabiztosan 
kézben tartotta a találkozót a Fe-
hérvár, és 101-73-ra nyert.
Ez volt a harmadik hazai mérkő-
zés, és mindegyiken száz pont fölé 
jutott az Alba, ami mutatja a keret-
ben rejlő potenciált. Négy győze-
lem mellett két vereség a bajnoki 
mérleg, ezzel jelenleg harmadik 
helyen áll Matthias Zollner csapa-
ta. Kérdés, megtörik-e a lendület, 
hiszen a válogatott mérkőzései mi-
atti szünetet követően legközelebb 
csak november tizenkilencedikén 
lép pályára a csapat, amikor a Bu-
dapesti Honvédet fogadja majd.

Most más a realitás, hiszen annak is 
örülünk, hogy az előző fordulóban 
1-0-ra nyert a csapat a Honvéd ellen, 
ezzel hat meccs után szerzett ismét 
három pontot. Huszti Szabolcs első 
edzői sikere volt ez a Vidi kispadján, 
és a szakember szerint vasárnap, 
a Fradi elleni rangadón is hasonló 
harci szellemre lesz szükség.
A zöld-fehér állomány persze sok-
kal erősebb a hazai riválisoknál, sőt 
európai szinten is megállja a helyét. 
De itthon érték már meglepetések, 
meglátjuk, a Fehérvárnak össze-
jön-e, ami például az Iváncsának 
igen. A bajnoki rangadó vasárnap 
este nyolckor kezdődik Sóstón.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Diagnózis
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Majoros Róbert

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Diagnózis – 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
14:40  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Pongrácz András '56-
os szabadságharcos

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  Szabó Gyula-portré
21:30  R-GO-koncert
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek 

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

– Vakler Lajos vendége 
Pongrácz András '56-
os  szabadságharcos

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  Nyugdíjas Ki mit 

tud? – 1.  rész
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Végh Szirmai Irén 

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Jáky 65
22:35 Híradó – ismétlés
22:55  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Végh Szirmai Irén 

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
15:15  Nyugdíjas Ki mit 

tud? – 2. rész
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  Rendhagyó tárlatvezetés 

a Trianon kiállításon 
– 1-2. rész

22:00  Híradó – ismétlés
22:20  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  Corvinus Alba Tihanyi 

Tóth Csabával

21:15  ARTE 70 

23:20 Híradó – ismétlés

23:40  Képes hírek
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00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

07:50  Bajnokok városa- 

ismétlés

08:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

09:20  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  Bajnokok városa 

– ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:10  Seuso-kedd

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  Misztrál-koncert

21:25  Vértes vitéz

22:05 Híradó – ismétlés

22:25  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 

– Vakler Lajos vendége 
Kovács József 
válogatott labdarúgó

18:25  KocsiZoom
19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  Dienes Ottó-portré
20:30 Kallós-emlékest
21:00  FEHA19–UTE-

jégkorongmérkőzés 
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  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
15:20  Virtuózok és az Alba 

Regia Szimfonikus 
Zenekar

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

– Vakler Lajos vendége 
Majoros Róbert, az Alba 
Regia Táncegyüttes 
művészeti vezetője

18:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Hitünk és életünk 

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20   Fehérvár AV19–

Innsbruck-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:20  A hét hírei – ismétlés
22:40  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: november 6. 20:20 Fehérvár– Innsbruck-jégkorongmérkőzés
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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
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. 11. 11. 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		 Fehérvár	első	kézből	
Vendég: 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: 
Kiss	Alexandra	régész	
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 Ez itt az én hazám! 

Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben

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. 11. 05. 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 
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:	Bokányi	Zsolt

11.10		 Kézműveink
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:	Bokányi	Zsolt

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:	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
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


