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25 éves a Kríziskezelő Központ 

 

Kovalcsik Katalin: "Átfésülték" Székesfehérvárt: csavargók, pincelakók. 

  In: Fmh. 28. évf. 40. sz. (1972. febr. 17.), p. 5.  

  Hajléktalanok a városban. 

 

Hamary Dénes: Fehérvári hajléktalanok: "Aludtam én már rókalyukban is”. 

  In: Fehérvári hét. 1. évf. 41. sz. (1989. dec. 15.), p. 6-7. 

  Nem megoldott még a rászorulók ellátása Székesfehérváron. 

 

Kiss László, B.: Csövezők. 

  In: Fmh. 46. évf. 9. sz. (1990. jan. 11.), p. 3. 

  Körkép a fehérvári hajléktalanokról. 

 

Nyílt levél a hajléktalanok ügyében. 

  In: Fmh. 46. évf. 93. sz. (1990. ápr. 21.), p. 4. 

  A Szegényeket Támogató Alap székesfehérvári csoportja felemeli szavát egy átmeneti szállás létrehozása 

érdekében. 

 

Hajdú Zsigmond: Hajléktalanok menedékháza? : megkésett levél a hivatalhoz: avagy, hogy készül 

Fehérvárott a Luca széke? 

  In: Aréna. 2. évf. 17. sz. (1990. ápr. 28.), p. 9. 

  A székesfehérvári hajléktalanok helyzetéről. 

 

Szállások hajléktalanoknak. 

  In: Népszabadság. 48. évf. 141. sz. (1990. jún. 18.), p. 9. 

  Lista "a hajléktalanoknak otthont kínáló, az ügyeikkel foglalkozó helyekről" 

 

Kaszásné Leveleki Magdolna – [riporter] Zsigó Ferenc: Hol legyen a hajléktalanok hajléka? : a SZETA városi 

szervezete szeretné, de ... 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 28. sz. (1990. júl. 12.), p. 9.  

  Székesfehérváron a napokban átadják a hajléktalanok átmeneti szállását, szükség lesz egy ingyenkonyha 

beindítására is. 

 

(Bayer): Hajléktalanok a Malom utcában: csepp a tengerben … 

  In: Fmh. 46. évf. 165. sz. (1990. júl. 16.), p. 3.  

  Húsz férfit tudnak elhelyezni, akik napi egyszeri meleg ételt is kapnak. 

 

Városházi hírek: tűzoltólaktanya, hajléktalanok, munkanélküliség. 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 29. sz. (1990. júl. 19.), p. 18. 

  A jún. 12-i végrehajtó bizottsági ülésen beszámoló hangzott el a Székesfehérvári Tűzoltóparancsnokság 

tevékenységéről. Tárgyaltak a tanácsi lakások elidegenítéséről, a hajléktalanok szállásának kialakításáról, a 

növekvő munkanélküliségről. 

 

Hamary Dénes: Szélmalomharc a Malom utcában: ki korán kel, aranyat lel. 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 31. sz. (1990. aug. 2.), p. 7-8.  

  Riport a székesfehérvári hajléktalanok ideiglenes szállásán. 
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Viniczai András: Városházi hírek. 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 35. sz. (1990. aug. 30.), p. 19. 

  Székesfehérvár Megyei Város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága aug. 16-i megbeszélésének fő témája a 

gazdálkodási rendszer féléves mérlegének értékelése volt. Szó volt a hajléktalanok helyzetéről. Javaslatot 

tettek a szovjet laktanyák és a volt MSZP székház hasznosítására. 

 

Hamary Dénes: Hajléktalan nők is vannak: lesz-e hely télen a Malom utcában? 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 36. sz. (1990. szept. 7.), p. 8.  

  A székesfehérvári hajléktalanok szociális ellátásáról. 

 

Leveleki Magdolna: Mi lesz, ha... : az átmeneti szálló ürügyén. 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 39. sz. (1990. szept. 28.), p. 13.  

  A székesfehérvári átmeneti szálló megnyitása. 

 

Foltényi Tibor: Újabb segítség a hajléktalanoknak. 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 47. sz. (1990. nov. 23.), p. 3. 

  Székesfehérváron nyolc nő elhelyezésére átmeneti szállás nyílt. 

 

Petróczi Ferenc – [riporter] Hamary Dénes: Miért üres a női szálló? : hátrányban: az elváltak és az állami 

gondozottak. 

  In: Fehérvári hét. 2. évf. 51. sz. (1990. dec. 21.), p. 11-12.. 

  A 2. sz. Családsegítő Szolgálat vezetője nyilatkozik a hajléktalanok női szállójának kihasználtságáról. 

 

Bozsóky Ferenc: A szeretetszolgálatban eggyé válunk. 

  In: Fmh. 47. évf. 8. sz. (1991. jan. 10.), p. 4. (Az olvasó írja) 

  Az Evangéliumi Pünkösdi Egyház székesfehérvári közössége 10 ezer forintot gyűjtött karácsony előtt a 

szegények és a hajléktalanok megsegítésére. 

 

Kapcsos Mária – [riporter]: Vass Z. Zsolt: Leányanya-sors '91: a Biztonság szigetén. Dóczi Istvánné – [ripor-

ter] Vass Z. Zsolt: Csecsemőotthonból - menedékhely az anyáknak? : tengődés a parkban. 

  In: Fehérvári hét. 3. évf. 8. sz. (1991. febr. 22.), p. 10-12.  

  Riport a székesfehérvári Csecsemőotthon igazgatójával, és a volt állami gondozottak utógondozójával. 

 

-orbán-: Elkallódtak a vöröskeresztesek? : szervezik az ingyen konyhát. 

  In: Fmh. 47. évf. 70. sz. (1991. márc. 25.), p. 3. 

  Nyilatkozik Favári Zoltán a vöröskereszt megyei titkára: a hagyományos tevékenységek mellett új feladat-

ként jelentkezik a munkanélküliek, a hajléktalanok, a rászorultak segítése. 

 

Pintér Antal: Otthonavató Fehérváron: állami gondozottak - emberi körülmények között. 

  In: Fmh. 47. évf. 98. sz. (1991. ápr. 27.), p. 1., 2.  

  Ápr. 26-án átadták a Fejér Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet ifjúsági lakásotthonát, a volt állami 

gondozottak átmeneti otthonát. 

 

Népkonyha, átmeneti otthon létesítésére: elküldték a pályázatot. 

  In: Fmh. 47. évf. 102. sz. (1991. máj. 3.), p. 3. 
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  Székesfehérvár önkormányzata támogatást kér egy százhúsz személyes népkonyha indításához és a fogya-

tékosok napközi otthonának bővítésével fogyatékosokat gondozó átmeneti otthon kialakításához. 

 

Népkonyha Székesfehérvárott. 

  In: Kurír. 2. évf. 227. sz. (1991. aug. 19.), p. 5. 

  "... A várhatóan szeptember elsejétől működő intézményben 120 rászorulónak tudnak naponta egyszer 

meleg ételt adni. ... étkezési jegyekkel vehetik majd igénybe a rászorulók, elsősorban a hajléktalanok, az 

alacsony nyugdíjból tengődők, és a krízishelyzetbe került családok, egyedülállók." A hír szövege. Ugyanar-

ról: Népszava. 119. évf. 195. sz. (1991. aug. 21.), p. 12. + M. hírlap. 24. évf. 195. sz. (1991. aug. 21.), p. 15. + 

M. nemzet. 54. évf. 195. sz. (1991. aug. 21.), p. 14. + Mai nap. 3. évf. 195. sz. (1991. aug. 21.), p. 5. 

 

Horog László: Saját lábukra állnak: otthon a Kikinda utcában. 

  In: Fmh. 47. évf. 213. sz. (1991. szept. 11.), p. 3.  

  Riport a Székesfehérvári Gyermek- és Ifjúságvédelmi Intézet ápr. óta működő átmeneti szállásáról. Jelen-

leg 13-an vannak. 

 

Kiss László, B.: Éjjeli menedékhely: több a hajléktalan, mint a férőhely. 

  In: Fmh. 47. évf. 245. sz. (1991. okt. 18.), p. 3. 

  Székesfehérváron a családsegítő központ 120 hajléktalan tart számon. Január elsejével Kríziskezelő Köz-

pont fölállítását tervezik. A központ irányítja majd a Kiskulacs étterem szept. 1-én megnyílt népkonyhát is. 

 

Gabnai Gábor: Az embermentés hídfőállása: egy misszió működésének viszontagságai. 

  In: Új Magyarország. 1. évf. 157. sz. (1991. okt. 29.), p. 4. 

  A székesfehérvári vasútállomáson pályaudvari misszió kezdi meg működését. Célja: a hajléktalanok meg-

segítése. 

 

Hajléktalanok fedél alatt. 

  In: Fmh. 47. évf. 258. sz. (1991. nov. 4.), p. 12. 

  Hajléktalanok számára átmeneti szálló nyílik november 4-én Székesfehérváron a Sörház téren. Lehetőség 

lesz a rászoruló családok ideiglenes elhelyezésére is. 

 

Sajtos Lajos: Rászorulás és szolgálat. 

  In: Fejér kurír. 1. évf. 35. sz. (1991. nov. 22.), p. 7. 

  Székesfehérváron két családsegítő szervezet működik. Az útkereső-szolgálat és a II. számú családsegítő. 

 

Kiss László, B.: A cél - egy albérlet: "az átmeneti szálló infantilizál." 

  In: Fmh. 47. évf. 267. sz. (1991. nov. 14.), p. 3.  

  Székesfehérváron, a Sörház tér 3. alatt új átmeneti szállást nyitottak meg hajléktalanok számára. 

 

Hock Tamás: Hajléktalanok karácsonya. 

  In: Fmh. 47. évf. 300. sz. (1991. dec. 23.), p. 3. 

  Riport a székesfehérvári Sörház téri átmeneti szállás lakóival a közelgő ünnepek eltöltéséről 

 

Hell István: Halmos, ti mióta banketteztek itt? : Kóbor "komancsok" az adventi éccakában. 

  In: Fmh. 47. évf. 301. sz. (1991. dec. 24.), p. 6. 

  Riport a székesfehérvári vasúti pályaudvaron lakó hajléktalanokról. Dec. 7-én ökomenikus Szeretetszolgá-

lat kezdte meg működését a vasútállomáson. 
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Heller István: Nyomozás indult - rendőrök ellen: még egyszer a "kóbor komancsokról." 

  In: Fmh. 48. évf. 4. sz. (1992. jan. 6.), p. 12. 

  Decemberben két rendőr engedély és utasítás nélkül, szabálytalanul "intézkedett" a székesfehérvári vas-

útállomáson tartózkodó hajléktalanokkal szemben. A két rendőr ellen fegyelmi vizsgálat folyik. 

 

Nagy János: Utasok és hajléktalanok. 

  In: Fmh. 48. évf. 2. sz. (1992. jan. 3.), p. 4. (Az olvasó írja) 

  Olvasói vélemény a Fmh. 1991. dec. 24-i számában megjelent "Kóbor komancsok az adventi éccakában" 

című írással kapcsolatban. 

 

Kiss László, B.: Törvény a hajléktalanokról : késik a kríziskezelő központ. 

  In: Fmh. 48. évf. 19. sz. (1992. jan. 23.), p. 3. 

  A székesfehérvári átmeneti szállás befogadó képességéről, a népkonyha forgalmáról. A hajléktalanokról 

gondoskodó intézményekről rendelkező törvény jan. 15-én lépett hatályba. 

 

Kríziskezelő központ Fehérváron : Április elsejétől működik. 

  In: Fmh. 48. évf. 35. sz. (1992. febr. 11.), p. 3. 

  Székesfehérváron 3 szállón 58 hely, a népkonyhán napi 120 adag ingyenes étkezés áll a rászorulók rendel-

kezésére. A kríziskezelő központ működtetéséhez támogatást lehet igényelni a Népjóléti Minisztériumból 

II. 20-ig. 

 

Pekarek János: Hosszú az út... "Isten elvette tőlem a félelmet". 

  In: Fehérvári hét. 4. évf. 12. sz. (1992. márc. 20.), p. 7. 

  A székesfehérvári vasútállomáson 1991. dec. 7. óta működő ökumenikus szeretetszolgálatról. 

 

Zsigó Ferenc: "Kossuth Lajos megfordulna a sírjában." 

  In: Fehérvári hét. 4. évf. 15. sz. (1992. ápr. 10.), p. 10-11. 

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés múlt heti ülésén kifogásolták egyes képviselők rendszeres 

hiányzását, bejelentették az SZDSZ képviselői frakciójának megalakulását, megtárgyalták az intézmények 

pénzügyi ellenőrzési tervét. A kríziskezelő központ vezetőjének Szilassy Katalint választották. Ángyán Attila 

képviselő ügyének kivizsgálására bizottságot hoztak létre. Döntöttek a Kodály Zoltán Általános Iskola tizen-

két osztályos kísérleti programjának beindításáról. Megalapították a Pro Civitate emlékérmet. Emelték a 

távhő- és melegvízszolgáltatás díjait. 

 

Sajtos Lajos: Ökumenikus misszió Fehérváron. 

  In: Fejér megyei új hírek. 1. évf. 17. sz. (1992. jún. 5.), p. 6. 

  A székesfehérvári vasútállomáson működő ökumenikus szeretetszolgálatról. 

 

Szilassy Katalin - [riporter] Deák Ferenc: Kríziskezelő központ. 

  In: Fehérvári hét. 4. évf. 27. sz. (1992. júl. 3.), p. 8-9.  

  A székesfehérvári Sörház téri átmeneti szállás vezetője nyilatkozik az intézmény szolgáltatásairól. 

 

Óvodából éjjeli menedékhely: a tél beállta előtt. 

  In: Fmh. 48. évf. 218. sz. (1992. szept. 15.), p. 12. 

  A székesfehérvári vasútállomáson tartózkodó hajléktalanok elhelyezésére a MÁV felajánlotta a volt MÁV-

óvodát. 
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Hajléktalan-szálló Székesfehérvárott. 

  In: Fmh. 48. évf. 280. sz. (1992. nov. 27.), p. 3. 

  A városi önkormányzat a MÁV-tól bérbevett, használaton kívüli óvodát alakíttatja át e célra, melyet várha-

tóan dec. elején nyitnak meg. (MTI hír). Ugyanarról: M. nemzet. 55. évf. 280. sz. (1992. nov. 27.), p. 5. + 

Fejér megyei új hírek.> 1. évf. 165. sz. (1992. nov. 27.), p. 4. 

 

Új szállás hajléktalanoknak. 

  In: Népszabadság. 50. évf. 301. sz. (1992. dec. 22.), p. 23. 

  Székesfehérváron elkészült a negyedik átmeneti szállás, amelyet a MÁV használaton kívüli óvodájából 

alakítottak ki. 

 

Szilassy Katalin – [riporter] Tihanyi Tamás: Nekik már csak a becsület maradt? : tizenöten az utcán. 

  In: Fehérvári hét. 5. évf. 1. sz. (1993. jan. 15.), p. 8.  

  A hajléktalanok helyzete Székesfehérváron. Nyilatkozik a Kríziskezelő Központ vezetője. 

 

Gabnai Gábor: Kallódó emberek "talpra állításáért" : vasútmisszió Székesfehérváron. 

  In: Fejér megyei új hírek. 2. évf. 78. sz. (1993. ápr. 3.), p. 8.  

  Az ökumenikus szeretetszolgálat hajléktalanok számára létesített szállása a Széchenyi utcai volt MÁV-

óvodában működik. 

 

Mihók Lenke: Jön a lakhatási támogatás: "nevesítették" a szavazást Fehérváron. 

  In: Fmh. 49. évf. 83. sz. (1993. ápr. 9.), p. 1., 3. 

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés ápr. 8-i ülésén nem döntöttek a Kríziskezelő Központ vezető-

jének kinevezéséről. Rendeletet alkottak a múlt évi zárszámadásról és a lakhatási támogatásról. Elfogadták 

a szennyvízelvezetés tanulmánytervét. Ugyanarról: Fejér megyei új hírek. 2. évf. (1993. ápr. 9.), p. 4. 

 

Zsigó Ferenc: Többszáz milliós látszatmaradvány: a vállalkozó "megvezette" az önkormányzatot. 

 In: Fehérvári hét. 5. évf. 14. sz. (1993. ápr. 15.), p. 4-5. 

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés legutóbbi ülésén ismét nem döntöttek a Kríziskezelő Központ 

vezetőjének kinevezéséről. Szó volt a múlt évi költségvetésről, a pénzmaradvány felhasználásáról. Ismer-

tették a város szennyvízcsatorna-hálózatának hosszú távú fejlesztésére készített tanulmánytervet. Módosí-

tották a pénzbeni szociális ellátásról szóló helyi rendeletet. Nem adták meg az engedélyt Máhr Miklós vál-

lalkozónak a Várkörúti könyvesbolt profilmódosítására. Elfogadták a Jóléti Szolgálat Alapítvány tevékenysé-

géről szóló tájékoztatót. 

 

Galambos Miklós: A sínek között... : vasútmisszió Székesfehérváron. 

  In: Szolgáló szeretet. 2. sz. (1993. ápr.), p.  

 

Galambos Miklós - [riporter] Horváth Andrea: Vasúti "angyalok" : az első magyar állomási misszió. 

  In: Kiáltás. 10. sz. (1993.), p. 4. 

  Riport a székesfehérvári Vasút Misszió vezetőjével. 

 

Zsigó Ferenc: Elmarad a nagytakarítás. 

  In: Fehérvári hét. 5. évf. 17. sz. (1993. máj. 6.), p. 6.  

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés múlt heti rendkívüli ülésén új pályázat kiírásáról döntött a 
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kríziskezelő központ vezetői állására. Szó volt Börgöndpuszta és Feketehegy-Szárazrét rendezési tervéről, a 

közterület-felügyelet és a köztisztaság helyzetéről. 

 

Kupi Györgyi: Kríziskezelő a periférián: hatvan ember: házon kívül. 

  In: Fehérvári hét. 5. évf. 21. sz. (1993. jún. 3.), p. 5.  

  A két éve működő székesfehérvári Kríziskezelő Központ tevékenységéről. 

 

Máté G. Péter: Misszió a vasúton: segítenek hajléktalanon, éhezőn, betegen. Galambos Miklós – [riporter] 

Máté G. Péter: Van, aki segíteni akar, van, aki szúrni. 

  In: Fehérvári hét. 5. évf. 21. sz. (1993. jún. 3.), p. 4.  

  A négy egyház által 1991. dec. 7-én létrehozott székesfehérvári Ökumenikus Vasúti Szeretetszolgálat mű-

ködésének tapasztalatai. Alapítvány létrehozását tervezik. 

 

Papp M. Imre: Sok hajléktalan munkába állt: nyáron is telt ház a szálláshelyeken. 

  In: Fmh. 49. évf. 214. sz. (1993. szept. 14.), p. 1., 3.  

  Székesfehérváron a Malom utcában, a Sörház téren, a Széchenyi úton és a Móri úton tudnak hajléktalano-

kat elhelyezni. 

 

Filmsiker. 

  In: Fmh. 49. évf. 220. sz. (1993. szept. 21.), p. 12. 

  A szekszádi, kábeltelevízióstúdiók által készített műsorok, filmek fesztiválján, a Székesfehérvári Városi 

Televízió Minden jegynek ára van című, a városi hajléktalanokról készített filmje a riport kategória első díját 

kapta. 

 

Papp M. Imre: Egytálétellel többen jóllaknak. 

  In: Fmh. 49. évf. 223. sz. (1993. szept. 24.), p. 4.  

  Székesfehérváron az Albaker Rt. Stop étterme látja el a hajléktalanok, nyugdíjasok étkeztetését. Belső 

átszervezéssel még több ember ellátására lenne mód. 

 

Hajnal Csilla: Nappali melegedő és népkonyha: Székesfehérvárról is pályáztak. 

  In: Fmh. 49. évf. 243. sz. (1993. okt. 18.), p. 3. 

  A Népjóléti Minisztérium által a hajléktalanokat ellátó intézmények számára kiírt pályázatra a székesfe-

hérvári krízisközpont is pályázott, a Sörház téri szálló bővítésével. 

 

Hajléktalanok menhelye Székesfehérvárott. 

  In: M. hírlap. 26. évf. 267. sz. (1993. nov. 17.), p. 6. 

  Megteltek a város átmeneti szállásai. Pályázaton nyert támogatással tálalókonyhát építenek, napi egyszeri 

étkezést biztosítva a rászorulóknak. Ugyanarról: Népszabadság. 51. évf. 268. sz. (1993. nov. 17.), p. 29. 

 

Hányik János: Vasútmisszió a "végeken". 

  In: Független Székesfehérvár. nov.-i 1. sz. (1993. nov.), p. 8. 

  Az 1991. dec. 7-én alakult Ökumenikus Vasúti Szeretetszolgálat. 

 

Papp M. Imre: Népkonyha épül a Sörház téren: Székesfehérváron tavaszra. 

  In: Fmh. 49. évf. 290. sz. (1993. dec. 13.), p. 4. 

  A városi krízisközponthoz tartozó létesítmény építési tervéről. 
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Papp M. Imre: Szakrendelő a hajléktalanoknak: a jövő hónapban. 

  In: Fmh. 50. évf. 68. sz. (1994. márc. 23.), p. 5. 

  A székesfehérvári krízisközpont az Egészségügyi Alapellátó Intézettel, valamint a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálattal közösen szakorvosi rendelőt nyit a hajléktalanok Sörház téri otthonában. 

 

Papp M. Imre: Szakrendelés hajléktalanoknak: szerdától. 

  In: Fmh. 50. évf. 134. sz. (1994. jún. 10.), p. 5. 

  Jún. 15-től rendszeres szakorvosi ellátást vehetnek igénybe a székesfehérvári Sörház téri otthonban a vá-

rosi hajléktalanok. 

 

Papp M. Imre: Felépül a népkonyha és foglalkoztató: az év végéig Székesfehérváron. 

  In: Fmh. 50. évf. 173. sz. (1994. júl. 26.), p. 1., 3. 

  Megkezdték a székesfehérvári Krízisközpont Sörház téri otthona melletti népkonyha épületének alapozá-

sát. 

 

Hajnal Csilla: A hajléktalanokról gondoskodni kell: a családosokat nehéz elhelyezni. 

  In: Fmh. 50. évf. 233. sz. (1994. okt. 5.), p. 1., 5.  

  Megyei helyzetkép a hajléktalanok elhelyezési lehetőségéről. 

 

Rózsa Zsuzsa: Az Isten szabad ege alatt háltak. 

  In: Esti hírlap. 39. évf. 238. sz. (1994. okt. 11.), p. 6. 

  A hajléktalanok helyzete Székesfehérváron és a megyében. 

  Kiv.gy.: 10049 

 

Dávid Erzsébet: Megteltek a menedékhelyek Fejér megyében. 

  In: M. hírlap. 27. évf. 280. sz. (1994. nov. 29.), Heti Észak-Dunántúl mell. p. 1. 

 

Hányik János: Hol tart ma a Vasútmisszió? 

  In: Fmh. 50. évf. 286. sz. (1994. dec. 6.), p. 8. 

  Az 1991-ben megalakult székesfehérvári Ökumenikus Vasúti Szeretetszolgálat három éves munkájáról. 

 

Hajnal Csilla: Találnak helyet minden hajléktalannak. 

  In: Fmh. 50. évf. 300. sz. (1994. dec. 22.), p. 1., 4.  

  Az önkormányzat jelentős összeggel támogatja Székesfehérváron a hajléktalanok ellátását. Jan.-ban meg-

nyílik a Sörház téri népkonyha. 

 

Dávid Erzsébet: A fehérváriaknak márciusban lesz (m)elegük: népkonyha és ingyenebéd a rászorulóknak. 

  In: M. nemzet. 58. évf. 19. sz. (1995. jan. 23.), p. 13. 

  Új létesítmény fogadja Székesfehérváron a hajléktalanokat. 

 

Dávid Erzsébet: Népkonyha és melegedő Székesfehérvárott. 

  In: M. hírlap. 28. évf. 26. sz. (1995. jan. 31.), Heti Észak-Dunántúl mell. p. 3. 

  Az új intézmény jan. 30-tól üzemel a városi krízisközpont kiegészítéseként. 

 

 

 



8 
 

Hajléktalanok majálisa. (Villáminterjú) 

  In: Fmh. 51. évf. 118. sz. (1995. máj. 22.), p. 16. 

  A székesfehérvári kríziskezelő központ máj. 20-i rendezvényéről. 

 

Hajnal Csilla - Kovalcsik Katalin: Elmész testvér, itthagysz minket? : hajléktalanok ördögi köre: aki nem akar-

ja, azon nem lehet segíteni - az együttműködőnek mi lesz a sorsa? 

  In: Fmh. 51. évf. 212. sz. (1995. szept. 9.), p. 7.  

  Riport a székesfehérvári Malom utcában található hajléktalan szálló lakóival. Figyelemfelkeltő sorok az 1. 

oldalon. 

 

Sajtos Lajos: Újjáalakult a Vasútmisszió Székesfehérváron: karitatív munkát vállalnak az egészségügyi szak-

középiskolások is. 

  In: Fmh. 51. évf. 239. sz. (1995. okt. 11.), p. 4. 

  Az 1991. dec. 7-e óta működő misszió átalakulásáról. 

 

 

Sajtos Lajos: Megteltek a hajléktalanok szálláshelyei Fehérváron: hivatásos és felekezeti szociális munkások 

összefogása. 

  In: Fmh. 51. évf. 263. sz. (1995. nov. 9.), p. 5. 

  A Kríziskezelő Központ, a népkonyha, a SZETA, a vasútmisszió működéséről. 

 

Dávid Erzsébet: Éjjeli menedékhely is lesz Székesfehérvárott. 

  In: M. hírlap. 28. évf. 267. sz. (1995. nov. 14.), Észak-Dunántúl mell. p. 2. 

  A kríziskezelő központ szolgáltatásairól. A közeli napokban új éjjeli menedékhelyet nyitnak. A hajléktala-

nok megyei ellátásáról. 

 

Kovalcsik Katalin: Nem ihatok egy pohár bort? : a szonda hat ezreléknél megállítja az éhes, fázó hajlékta-

lant. 

  In: Fmh. 51. évf. 288. sz. (1995. dec. 8.), p. 5. 

  A székesfehérvári krízisközpontban nem fogadják az ittas rászorulókat. 

 

Hajnal Csilla: Egy tál meleg étel meg egy ágy éjszakára: este hatkor nyit a menhely a Sörház téren. 

  In: Fmh. 52. évf. 5. sz. (1996. jan. 6.), p. 4. 

  A székesfehérvári hajléktalanokat befogadó menhely szolgáltatásairól. 

 

Hajnal Csilla: Az is valami, hogy a parkok padjain nem aludt senki... : a lépcső alatti vacokhoz képest a haj-

léktalan szálló színvonal. 

  In: Fmh. 52. évf. 28. sz. (1996. febr. 2.), p. 5. 

  A hajléktalanok helyzetéről, Székesfehérváron a számuk 200-250 főre tehető. A szociális munkások felada-

tairól. 

 

Botka Gáborné - [riporter] Gurubi Györgyi: Vészhelyzet: "sem több, sem kevesebb, csak ember lehetek ..." 

  In: Új Székesfehérvár. 1996. márc., p. 11. 

  Az 1990-ben létrehozott Székesfehérvári Kríziskezelő Központ vezetője nyilatkozik. 

 

Pekarek János: Ez az a ház, ahol semmi sem változik? : a fehérvári Rádió utca 11. ügye még tart. 

  In: Fmh. 52. évf. 184. sz. (1996. aug. 7.), p. 1., 3.  
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  A jórészt cigányok lakta, lepusztult ház egészségügyi helyzetképe. - A székesfehérvári önkormányzati köz-

gyűlés jún.-ban határozatot fogadott el egy, a Váralja soron építendő átmeneti szállásról, melyre kiírták az 

építési pályázatot. 

 

Hajnal Csilla: Innen is ki lehet jutni: a legtöbb hajléktalanszálló családot nem tud befogadni. 

  In: Fmh. 52. évf. 252. sz. (1996. okt. 29.), p. 1., 5. 

  A hajléktalanokat ellátó intézmények Fejér megyében. 

 

Krízisgondok Fejér megyében. 

  In: Új Magyarország. 6. évf. 258. sz. (1996. nov. 5.), p. 10. 

  A megyében Székesfehérvárott, Dunaújvárosban, Móron és Sárbogárdon működik hajléktalanszállás. 

 

Dávid Erzsébet: Fedél alatt a hajléktalanok kétharmada. 

  In: M. hírlap. 29. évf. 264. sz. (1996. nov. 12.), Észak-Dunántúl mell. p. 5. 

  A megyében Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Móron és Sárbogárdon működik átmeneti szállás. 

 

Közlemény. 

  In: Fmh. 52. évf. 277. sz. (1996. nov. 27.), p. 5. 

  A székesfehérvári Vasútmisszió nov. 22-i üléséről. 

 

Hajnal Csilla: A Kikindai utcai ház a lehetőségeket kínálja ... : hogy ki, hova jut az intézet után az attól függ, 

milyen ember. 

  In: Fmh. 52. évf. 280. sz. (1996. nov. 30.), p. 3.  

  A székesfehérvári átmeneti szállás volt állami gondozottaknak, nyújt lehetőséget. Figyelemfelkeltő sorok 

és fotó az 1. oldalon. 

 

Hajnal Csilla: A belenyugvás ellen nincs mit tenni : a hajléktalanság állapota nem csak a fedél hiánya, sokkal 

összetettebb problémát jelent. 

  In: Fmh. 52. évf. 284. sz. (1996. dec. 5.), p. 3.  

  A székesfehérvári krízisközpont munkájáról. 

 

Hajnal Csilla: A Széchenyi utcai szállón embertelenek a körülmények: ha átköltözhetnének hajléktalan nő-

ket is el lehetne helyezni. 

  In: Fmh. 53. évf. 43. sz. (1997. febr. 19.), p. 4.  

  Szükségessé vált a székesfehérvári kríziskezelő központ átmeneti szállójának áthelyezése. 

 

Krízisközpont a székesfehérvári hajléktalanok ellátására. 

  In: Hírhozó. 5. évf. 15. sz. (1997. ápr. 10.), p. 6. 

  Differenciált hajléktalan-ellátást tesz lehetővé az a krízisközpont, amelyet egy üresen álló iskolaépületben 

hoznak létre a városban. 

 

Burgonya rengeteg van, de sokat már senki nem vesz: a krízisközpont "szétosztó" szerepet vállalt Székesfe-

hérváron. 

  In: Fmh. 53. évf. 100. sz. (1997. ápr. 30.), p. 6.  

  A Kríziskezelő Központ koordinálja a felesleges burgonya elosztását. 
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Reménység Háza Fehérváron. 

  In: Fmh. 53. évf. 91. sz. (1997. ápr. 19.), p. 14.  

  A Reménység Háza Alapítvány szociális gondozó-rehabilitációs intézetként működteti a Széchényi út 24. 

sz. alatti épületet, ami állami gondozott fiatalok átmeneti szállása lesz. 

 

Zsigó Ferenc: Fél évtizedes járdatéma, eldöntetlen egyházi kérés: tizenhat taggal bővülhet a Vörösmarty 

Színház társulata. 

  In: Fmh. 53. évf. 117. sz. (1997. máj. 22.), p. 3. 

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés máj. 20-án módosította több városrész rendezési tervét ; nem 

döntött a HIT Gyülekezete elhelyezéséről; döntött a kríziskezelő központ átmeneti szállásának elhelyezésé-

ről és a helyi színházi társulat bővítéséről. 

 

Hányik János - [riporter] Bakonyi István: Vasútmisszió Fehérváron: összefogás a hajléktalanokért. 

  In: Fehérvári polgár. 3. évf. 5. sz. (1997. máj.), p. 10-11. 

  Riport a misszió vezetőjével. 

 

H. T.: Döntések, rekordidő alatt : az önkormányzat májusi közgyűlésén. 

  In: Fehérvári polgár. 3. évf. 6. sz. (1997. jún.), p. 5. 

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés máj. 20-i ülésén döntöttek a 10 millió forintot meghaladó ér-

tékű önkormányzati vagyon eladásáról. Módosították a helyi lakáscélú támogatásokról szóló rendeletet. 

Módosították az Általános Rendezési Terv néhány pontját. Határozat született a Kríziskezelő Központ Széc-

hényi utcai átmeneti szállásának elhelyezéséről. Vizsgálatot indítanak a Palotavárosi tavak ügyében. 

 

Kovalcsik Katalin: Éjjeli tűz a kríziskezelőben: műanyag flakonban éghető anyag: ez szállt be az iroda rácsos 

ablakán. 

  In: Fmh. 53. évf. 206. sz. (1997. szept. 4.), p. 1., 4.  

  A székesfehérvári Kríziskezelő Központ Malom utcai épületében történt tűzesetről. 

 

Hajnal Csilla: Korán jött a hideg - megtelt az éjjeli menhely: a tavalyinál is több hajléktalan van az utcákon. 

  In: Fmh. 53. évf. 257. sz. (1997. nov. 4.), p. 3. 

  A székesfehérvári Palotai úti volt óvoda épületét átmeneti otthonná alakítják. 

 

Hajléktalanok tele. 

  In: Új Székesfehérvár. (1997. nov.), p. 6. 

  A székesfehérvári hajléktalanok szálláslehetőségeiről. 

 

Fehérvár: vitában született megállapodás: éjjeli menedékhely lesz a konténerekben? : a jogvédők öröme 

nem felhőtlen. 

  In: Népszabadság. 55. évf. 278. sz. (1997. nov. 28.), p. 5. 

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés nov. 27-i ülése jóváhagyta a megállapodást, mely szerint az 

önkormányzat dec. 20-ig a Palotai úti Finta házban helyezte el a cigány családokat, és 30 milliót biztosít 

arra, hogy a 13 család lakást vásároljon. 

 

Rászorulókon segítettek: értelmi fogyatékosok támogatása. 

  In: Fmh. 53. évf. 296. sz. (1997. dec. 19.), p. 6.  

  Az Alcoa-Köfém pénzügyi igazgatója dec. 18-án adta át az Alcoa alapítvány idei évi adományait a Kríziske-

zelő Központ és a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon vezetőjének. 



11 
 

 

Varga József, V.: Egy történet véget ért? : lebontották a Rádió utca 11-et - konténerek a hajléktalanoknak. 

  In: Maraton 2. évf. 22. sz. (1997. dec. 3.), p. 2. 

  A székesfehérvári cigány családok elhelyezésének történetéről. 

 

Zsigó Ferenc: Hajléktalanok és konténerek. 

  In: Fmh. 53. évf. 287. sz. (1997. dec. 9.), p. 3. 

  Dec. 8-án sajtótájékoztatót tartottak a Takarodó úti konténerek hasznosításáról. 

 

Zsigó Ferenc: Hajléktalanoknak se? : ismételt tiltakozás konténerügyben Székesfehérváron. 

  In: Fmh. 53. évf. 289. sz. (1997. dec. 11.), p. 1., 3. 

  Dec. 10-én polgárjogi aktivisták, szociális munkások tiltakoztak az ellen, hogy hajléktalanok éjjeli szálláshe-

lyeként hasznosítsák a konténereket. 

 

Demonstráció Székesfehérváron, Molotov-koktél Pátkán. 

  In: Népszabadság. 55. évf. 289. sz. (1997. dec. 11.), p. 5.  

  Dec. 10-én demonstrációt tartott a Twist Oliver Alapítvány Székesfehérváron, tiltakozva az önkormányzat 

döntése ellen, miszerint a romáknak szánt konténerekbe hajléktalanokat költöztessenek. A pátkai, az úrhi-

dai és a lovasberényi önkormányzat tiltakozik az ellen, hogy a Rádió útról kiköltöztetett romákat hozzájuk 

telepítsék. Ugyanarról: Népszabadság. 55. évf. 288. sz. (1997. dec. 10.), p. 5. 

 

D. Zs.: Konténerkontra. 

  In: Kurír. 8. évf. 339. sz. (1997. dec. 12.), p. 3. 

  Az eredetileg a Rádió 11-ből kiköltözötteknek szánt lakókonténerekbe az önkormányzat hajléktalanokat 

kíván telepíteni. Ez ellen civil szervezetek tiltakoznak. A konténerek sorsáról később születik döntés. 

  Kiv.gy.: 12136 

 

Nagy Zoltán Péter - [riporter] D. T: Bölcs hajléktalanok. 

  In: Kurír. 8. évf. 340. sz. (1997. dec. 13.), p. 4.. 

  A székesfehérvári önkormányzat által bérelt konténerlakásokba egyelőre nem költöznek hajléktalanok. A 

testület jan.-ban dönt az ügyben. Riport a sajtóreferenssel. 

  Kiv.gy.: 12137 

 

Sajtos Lajos: Megújulás előtt áll a Vasútmisszió: az ökumenikus szeretetszolgálat székesfehérvári önkénte-

sei. 

  In: Fmh. 53. évf. 292. sz. (1997. dec. 15.), p. 8. 

  A Vasútmisszió munkájáról. 

 

Hajnal Csilla: A süteménynek mindig örülnek: a legtöbb hajléktalant névről ismerik a szociális munkások. 

  In: Fmh. 53. évf. 294. sz. (1997. dec. 17.), p. 13.  

 

Január elején adják át az anyás otthont. 

  In: Fmh. 53. évf. 300. sz. (1997. dec. 24.), p. 10.  

  A Palotai úti volt óvoda épületében kialakított anyás otthon műszaki átadása dec. 24-én megkezdődött. 
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Mika Emőke, L.: Kríziskezelő – Székesfehérvár. 

  In: Épít. műh. 1. sz. (1998.), p. 30.  

  A Hajléktalanok Szociális Otthona és Kiléptető Intézete épületterve. 

 

Széchenyi utcai szálló: ideiglenes működési engedély: építkezés vagy vásárlás: az önkormányzat keresi a 

megoldást. 

  In: Fmh. 54. évf. 7. sz. (1998. jan. 9.), p. 4.  

  Az átmeneti szálló jún. 30-ig megkapta a közigazgatási hivatal ideiglenes működési engedélyét. 

 

   Elkészült az anyás otthon. 

  In: Fmh. 54. évf. 12. sz. (1998. jan. 15.), p. 5. 

  A héten adják át a Palotai úti volt óvodaépületben a székesfehérvári átmeneti otthont. 

 

Menhelyen melegednek a rászorulók: országos körkép a hajléktalanok lehetőségeiről és az önkormányzat-

ok erőfeszítéseiről. 

  In: Népszava. 126. évf. 18. sz. (1998. jan. 22.), p. 6. 

  Többek között székesfehérvári helyzetkép. 

 

Andrássy Antal: Anya-gyermek otthon. 

  In: Népszava. 126. évf. 24. sz. (1998. jan. 29.), p. 6. 

  Székesfehérváron jan. 28-án átadták azt az anya-gyermek otthont, amelyben hat csonka család kaphat fél-

, illetve egyéves időtartamra átmeneti szállást. Ugyanarról: Napi Magyarország. 2. évf. 24. sz. (1998. jan. 

29.), p. 4. 

 

Hajnal Csilla: Megnyugvás, ha csak egy időre is. 

  In: Fmh. 56. évf. 24. sz. (1998. jan. 29.), p. 3. 

  Átadták jan. 28-án a székesfehérvári anya-gyermek átmeneti szállást a Palotai úton. 

 

Anya-gyermek otthon Fehérváron: krízishelyzetből megfelelő környezetbe. 

  In: Maraton. 3. évf. 2. sz. (1998. febr. 11.), p. 4.  

  Az átmeneti szállás a székesfehérvári Kríziskezelő Központ intézményeként működik. 

 

Kozma Ágnes: Átmeneti szállás, anyáknak és gyermekeiknek: új intézménnyel bővült a Kríziskezelő Köz-

pont. 

  In: Fehérvári polgár. 4. évf. 2. sz. (1998. febr.), p. 3. 

  A jan. 28-i átadásról. 

 

Hajnal Csilla: Irodából idős hajléktalanok otthona. 

  In: Fmh. 54. évf. 37. sz. (1998. febr. 13.), p. 3. 

  A székesfehérvári önkormányzat fontolgatja a Bakony Füszért irodaépületeinek megvásárlását. Az épüle-

tek esetleges felhasználásáról. 

 

Hajnal Csilla: "Ide ne jöjjenek a hajléktalanok". 

  In: Fmh. 54. évf. 39. sz. (1998. febr. 16.), p. 4. 

  Febr. 13-án lakossági fórumot tartottak Maroshegyen, melynek fő témája a Bakony Füszért irodaépületei-

nek hajléktalanszállóvá alakításának terve volt. 
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Hajnal Csilla: Hol legyen a szálló? : a bizottság támogatja, Maroshegy ellenzi a javaslatot. 

  In: Fmh. 54. évf. 73. sz. (1998. márc. 27.), p. 1., 4. 

  Székesfehérváron szükség van még hajléktalan szállóra. A szociális bizottság a Bakony Füszért irodaépüle-

tének átalakítását javasolja. 

 

Széchenyi utcai szálló: egy hét múlva lejár az engedély: a júliusi közgyűlésnek döntenie kell a lehetséges 

megoldásokról. 

  In: Fmh. 54. évf. 146. sz. (1998. jún. 24.), p. 8. 

  A székesfehérvári hajléktalan szálló zsúfolt, nem felel meg az előírásoknak. Megoldás egy új szálló építése 

lenne. 

 

Kocsis Noémi: A padon fekvő ember még nem "városképképrontó": az utcán aludni nem tilos, nem tör-

vénybe ütköző. 

  In: Fmh. 54. évf. 151. sz. (1998. jún. 30.), p. 4.  

 

Hajléktalanok tanyája volt. 

  In: Fmh. 54. évf. 169. sz. (1998. júl. 21.), p. 5.  

  A júl. 19-én leégett székesfehérvári Sörház téri malom. Az addig ott élők átmeneti szállásra kerültek. 

 

K. L.: Elnapolt lakáskoncepció. 

  In: Fmh. 54. évf. 154. sz. (1998. júl. 3.), p. 1., 4. 

  A székesfehérvári önkormányzati közgyűlés júl. 2-i ülésén megszavazták a társasházak felújításához adha-

tó támogatást szabályozó rendeletet. Értékesítésre jelölték ki a Lövölde út 26-28. sz. önkormányzati tulaj-

donú épületet. 20 millió forint alappal támogatják a szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhei-

nek csökkentését. Döntöttek a Sörház téri népkonyha emeletráépítéséről, ide kerülnének az átmeneti szál-

lás lakói. 

 

Hajnal Csilla: Hajléktalan nők, családok: nincs hova menniük ... : a Széchenyi utcai szálló kérdése még min-

dig megoldatlan. 

  In: Fmh. 54. évf. 240. sz. (1998. okt. 13.), p. 3. 

  A hajléktalanok székesfehérvári, dunaújvárosi és móri ellátásáról. 

 

Hajnal Csilla: Bokrok alján, sátorban ... : a teajárat mindennap elindul esténként: segíteni szeretnének. 

  In: Fmh. 54. évf. 248. sz. (1998. okt. 22.), p. 11.  

  A hajléktalanok helyzete, a krízisközpont szolgáltatásai Székesfehérváron. 

 

 

Hajnal Csilla: A hajléktalan nők számára nincs menhely Fehérváron: a zsíroskenyérakció működik, a teajárat 

is elindul esténként. 

  In: Fmh. 54. évf. 275. sz. (1998. nov. 24.), p. 4. 

  Székesfehérváron a nők részére nincs hajléktalan szálló. 

 

Hajnal Csilla: "Innen már nem kell elvinni ..." 

  In: Fmh. 54. évf. 297. sz. (1998. dec. 19.), p. 5. 

  Riport a székesfehérvári vasútállomáson lakó hajléktalanokról. 
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Kocsis Noémi: Újévkor több adag étel kell : szilveszterkor is várja a rászorulókat a kríziskezelő konyhája. 

  In: Fmh. 54. évf. 304. sz. (1998. dec. 30.), p. 5. 

  A székesfehérvári Kríziskezelő Központ népkonyhája naponta átlagban 150-200 adag meleg ételt oszt. 

Figyelemfelkeltő sorok és fotó az 1. oldalon. 

 

Megfagyott otthontalanok, zsúfolt krízisközpont. - In: Fejér megyei hírlap. 44. évf. 3. 

sz. (1999. jan. 5.), p. 4. 

   A hajléktalanok székesfehérvári elhelyezésének lehetőségeiről. 

 

Kocsis Noémi: Ahol a magány lakik: mézeskalács szív, rézdrót, turmixgép: guberálók kincsei. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 44. évf. 13. sz. (1999. jan. 16.), p. 6. 

   Riport székesfehérvári guberáló hajléktalanokról. 

 

Adósságrendelet: volt akin segített, volt akin nem: a krízisközpontról is tárgyalt a szociális bizottság. - In: 

Fejér megyei hírlap. 44. évf. 28. sz. (1999. febr. 3.), p. 3. 

   A székesfehérvári önkormányzat szociális és családügyi bizottsága febr. 2-i ülésén tárgyalt még a szociáli-

san helyzetben lévők adósság terheinek enyhítését szolgáló rendelet tapasztalatairól. 

 

Hajnal Csilla: Ők is segíthettek másokon. - In: Fejér megyei hírlap. 44. évf. 31. sz. (1999. febr. 6.), p. 4. 

   Hajléktalanok adtak vért febr. 5-én a székesfehérvári kríziskezelő központban. 

 

Hajnal Csilla: Megszűrték az utca lakóit: a hajléktalanok többsége rendszeresen jár az ellenőrzésekre. - In: 

Fejér megyei hírlap. 44. évf. 81. sz. (1999. ápr. 8.), p. 13. 

   Kihelyezett tüdőszűrésen vettek részt ápr. 7-én a székesfehérvári krízisközpontban a hajléktalanok. 

 

Hajnal Csilla: Nyilatkozatot állítanak össze a szakma gondjairól. - In: Fejér megyei hírlap. 44. évf. 122. sz. 

(1999. máj. 28.), p. 3. 

   A vidéki hajléktalan-ellátás problémáiról rendezett szakmai napot máj. 27-én Székesfehérváron a Hajszolt 

Egyesület északnyugat-magyarországi régiós csoportja. 

Sági István: Közel egyéves kezdeményezés. - In: Fejér megyei hírlap. 44. évf. 211. sz. (1999. szept. 10.), p. 3. 

   Szept. 9-től minden rászorulót várnak a székesfehérvári Jedlik Ányos utcai bisztróba egy tál meleg ebédre. 

(Képaláírás.) 

 

Hajnal Csilla: Esélyt kapnak a kilábalásra: albérleti támogatást, elhelyezkedést segítő program hajléktala-

noknak. - In: Fejér megyei hírlap. 44. évf. 221. sz. (1999. szept. 22.), p. 3. 

   A székesfehérvári hajléktalan szálló helyzete, a kríziskezelő központ beilleszkedési programja. 

 

Hajnal Csilla – Kovalcsik Katalin: A menhelyen egy ágy éjjelre, az utcán egy pohár forró tea: a megyében 

csak Móron van hely a hajléktalan nők számára. - In: Fejér megyei hírlap. 44. évf. 262. sz. (1999. nov. 10.), 

p. 1., 5. 

   A hajléktalanok ellátásának helyzete Székesfehérváron, Bicskén, Sárbogárdon és Móron. 

 

Kovalcsik Katalin: Ha ajtót nyit a reménység az önálló, emberibb élet felé: a kollégium, az átmeneti otthon 

egyedülálló lesz az országban. - In: Fejér megyei hírlap. 45. évf. 12. sz. (2000. jan. 15.), p. 3. 

   Adományok, címkézett támogatások, pályázati pénzek segítségével tovább folytatódik a székesfehérvári 

Viktória Rehabilitációs Központ építése. 



15 
 

 

Szentkuti Eszter: Aktatáskás hajléktalanok - az új szakma segíthet: egyedülálló kezdeményezés Fehérváron. 

- In: Fejér megyei hírlap. 45. évf. 32. sz. (2000. febr. 8.), p. 4. 

   A Fejér Megyei Munkaügyi Központ a Kríziskezelő Központ kezdeményezésére hajléktalan munkanélküli-

ek számára tanfolyamot indított. 

 

Kocsis Noémi: Százak fedél nélkül: pályázati pénzekből tudnak bővíteni a szolgálatok. - In: Fejér megyei hír-

lap. 45. évf. 251. sz. (2000. okt. 26.), p. 1., 3. 

   A székesfehérvári és dunaújvárosi hajléktalanok számára kialakított nappali melegedőkről, éjjeli mene-

dékhelyekről. 

 

Dávid Erzsébet: Hol tölti az éjszakákat a fehérvári otthontalan. - In: Fejér megyei vasárnap. 1. évf. 5. sz. 

(2000. nov. 19.), p. 3. 

   A székesfehérvári Krízisközpont munkájáról. 

 

Házi Péter: Malomtanya lakói: pakolnak, de hova? : a városban még nincs női hajléktalanszálló. - In: Fejér 

megyei hírlap. 45. évf. 291. sz. (2000. dec. 13.), p. 1., 4. 

   A székesfehérvári régi műemlék malomépület környékének rendezéséről. 

 

Kocsis Noémi: Hová vezet a hosszú út? - In: Fejér megyei hírlap. 45. évf. 303. sz. (2000. dec. 29.), p. 8. 

   Gergye László tapasztalatai a székesfehérvári hajléktalanok között eltöltött időből. 

Kovalcsik Katalin: Rögös, de út - visszafelé is: a hajléktalanok foglalkoztatására kidolgozott program sokakat 

segíthet. - In: Fejér megyei hírlap. 46. évf. 16. sz. (2001. jan. 19.), p. 4. 

   A Fejér Megyei Munkaügyi Központ munkatársai motivációs tréninget tartanak hajléktalan munkanélküli-

eknek. A programot pályázati pénzből finanszírozzák. Az Alcoa Alapítvány támogatja a védett albérleti 

programot. 

 

 

Gáspár Péter: Határozatképes volt a közmeghallgatás. - In: Fehérvári polgár. 7. évf. 1. sz. (2001. jan.), p. 19. 

   A dec. 15-i közmeghallgatáson Székesfehérvár közgyűléséhez többek között a hajléktalanok helyzetéről, 

egyes utcák csatornázásáról, a közüzemi díjak emeléséről érkeztek kérdések. 

 

Bihari László: Malom a Sörház téri pokolban: hajléktalanok szálltak meg egy székesfehérvári üzem romjai 

között. - In: Népszabadság. 59. évf. 25. sz. (2001. jan. 30.), p. 7. 

 

Siklósi: Tanácsok és tréning: hajléktalanprogram Székesfehérváron. - In: Magyar nemzet. 64. évf. 27. sz. 

(2001. febr. 1.), p. 4. (Régiók mell.) 

   A munkaügyi központ és a kríziskezelő szervezet kísérleti programjáról. 

 

Móré Erzsébet: Hajléktalan, ha megbetegszik... : a fehérvári Kríziskezelő Központban megépült az orvosi 

rendelő, már csak az orvos hiányzik. - In: Fejér megyei hírlap. 46. évf. 40. sz. (2001. febr. 16.), p. 4. 

   A székesfehérvári hajléktalanok egészségügyi alapellátásáról. 

 

Házi Péter: A körzet új, de a rendelés helye ugyanaz maradhat: pályázat a hajléktalanok egészségügyi ellá-

tására. - In: Fejér megyei hírlap. 46. évf. 69. sz. (2001. márc. 23.), p. 4. 

   A székesfehérvári önkormányzat egészségügyi bizottsága a Videoton Holding rendelőjében új, területi 

kötelezettségű háziorvosi szolgálatot hoz létre júniustól, a Fiskális úti, 6. sz. körzet területét csökkentve. 
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Kovalcsik Katalin: Otthon és átmeneti szállás: a jelentkezők egyszeri hozzájárulást és havi díjat fizetnek. - In: 

Fejér megyei hírlap. 46. évf. 143. sz. (2001. jún. 21.), p. 4. 

   A székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ mellett épülő kollégiumról. 

 

Töttő Rita, S.: Zsúfoltság a hajléktalanszállón? : kibővítik a Sörház téri és a Széchnyi úti krízisközpontot. - In: 

Fejér megyei hírlap. 46. évf. 160. sz. (2001. júl. 11.), p. 4. 

   A tervek szerint két szakaszban bővítik a székesfehérvári hajléktalanszállókat. 

 

Húsz hellyel nő a befogadóképesség: a Krízisközponton keresztül segítik a hajléktalanok elhelyezkedését. - 

In: Metro. 4. évf. (2001. aug. 3.), p. 2. 

   A székesfehérvári hajléktalan-otthonok bővítéséről. 

   Kiv.gy.: 14521 

 

Töttő Rita, S.: Az abaiak elhelyezése még nem biztosított. - In: Fejér megyei hírlap. 46. évf. 254. sz. (2001. 

okt. 31.), p. 4. 

   A székesfehérvári önkormányzat szociális és családvédelmi bizottsága okt. 29-i ülésén döntött az Alba 

Regia Civitan Club 6 millió forintos támogatásáról, a Nagycsaládosok Egyesülete "Otthon segítünk" Alapít-

vány tanfolyamának 400 ezer forintos 

támogatásáról és a kríziskezelő központnak nyújtandó támogatásról, hogy a jelenleg Abán elhelyezett 12 fő 

lakhatását megoldhassák. 

 

Házi Péter: Két szatyornyi élet: száznegyven fehérvári hajléktalan tölti a telet az utcán. - In: Fejér megyei 

hírlap. 46. évf. 280. sz. (2001. dec. 1.), p. 1,. 19. 

 

H. Lovas: Gyanús halálos tüzek: három esetben is nyomoz a rendőrség Fejér megyében. - In: Magyar nem-

zet. 65. évf. 39. sz. (2002. febr. 15.), p. 17. 

 

Kovalcsik Katalin: Pánik nincs, csak szomorú döbbenet. Móré Erzsébet: Egy műtéten már túl van, de még 

több vár rá... - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 39. sz. (2002. febr. 15.), p. 1., 5. 

   A székesfehérvári tűzesetekkel kapcsolatos vélemények. 

 

Éber Sándor: Kamaszok gyújtották fel a fehérvári hajléktalanokat. - In: Magyar hírlap. 35. évf. 42. sz. (2002. 

febr. 19.), p. 7. 

   A székesfehérvári tűzesetekkel kapcsolatos nyomozás során egy gyermek- és egy kiskorú gyanúsítotthoz 

jutott el a rendőrség. 

 

Gáspár Péter: Április közepéig megy a teajárat: beteg hajléktalanoknak adtak szállást az emeleti ráépítés-

ben. - In: Metro. 5. évf. (2002. márc. 14.), p. 2. 

   A Kríziskezelő Központ igazgatója a téli időszak eseményeiről. 

   Kiv.gy.: 13128 

 

Tiszta, virágos Fehérvár - idén már harmadszor: befejeződhet a Frim Jakab Otthon bővítése. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 47. évf. 88. sz. (2002. ápr. 16.), p. 4. (Bizottságok tárgyalják) 

   Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata bizottságai többek között a szelektív hulladékgyűjtés-

ről, társasházak felújításáról, a kríziskezelő központ és a szeretetszolgálat anyagi támogatásáról tárgyaltak. 



17 
 

 

Hajnal Csilla: Kiút a hajléktalanlétből: félutas ház, utógondozás: már a következő pályázat eredményére 

várnak. - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 94. sz. (2002. ápr. 23.), p. 4. 

   Székesfehérvár sikeres pályázata megvalósításával segítséget nyújt a hajléktalanok újrakezdéséhez. 

 

Szabó Zoltán: Zárszámadás és Félutas Ház a városházán: rendkívüli közgyűlésre várják a képviselőket. - In: 

Fejér megyei hírlap. 47. évf. 98. sz. (2002. ápr. 27.), p. 4. 

   Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata ápr. 29-én rendkívüli közgyűlést tart, a 2001. évi bü-

dzsé elfogadásán túl a diákok nyári táborozásának részvételi díjairól és a hajléktalanellátásról is tárgyaltak. 

 

Töttő Rita, S.: Félúton a társadalomba, a Félutas Ház segédletével: autista fiatalok számára intézet épülne. - 

In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 118. sz. (2002. máj. 23.), p. 4. 

   A székesfehérvári önkormányzat szociális bizottsága megszavazta a javaslatot a Bőrgyár dűlőben építen-

dő autista-fiatalok gondozó-fejlesztő intézetére és a munkával 

rendelkező hajléktalanok számára Félutas Ház építésére. 

 

 

   A gyanú: több ember megölése: várhatóan augusztusban vádemelési javaslattal a főügyészséghez kerül 

az ügy. - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 141. sz. (2002. jún. 19.), p. 1. 

   Több emberen elkövetett emberölés bűntett alapos gyanúja miatt folyik eljárás a kiskorú Sz. Á. ellen, aki 

gyermekkorú társával több embert felgyújtott Székesfehérváron. 

 

Házi Péter: Újabb hajlék hajléktalanoknak. - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 158. sz. (2002. júl. 9.), p. 4. 

   A Széchenyi úti volt MÁV-óvoda átépítéséről. 

 

Házi Péter: Bérlakások, útproblémák, remény a hajléktalanoknak : rendkívül lassítaná a közbeszerzési eljá-

rás a panelházak felújítását. - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 149. sz. (2002. jún. 28.), p. 4. 

   A székesfehérvári önkormányzat jún. 27-i közgyűléséről. 

 

Hajnal Csilla: Széchenyi u. 60.: női átmeneti szálló lehetne. - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 219. sz. (2002. 

szept. 19.), p. 4. 

 

Hajnal Csilla: Takaróból, plédből soha nincs elegendő az utcákon: nov. közepétől teajárat, női idényszálló 

pályázati pénzből. - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 258. sz. (2002. nov. 6.), p. 4. 

   A székesfehérvári hajléktalanok helyzetéről. 

 

Hajnal Csilla: Széchenyi utca: ne csak idényszálló legyen. - In: Fejér megyei hírlap. 47. évf. 276. sz. (2002. 

nov. 27.), p. 4. 

   A székesfehérvári képviselő testület szociális bizottsága támogatta, hogy női átmeneti szálló és idős haj-

léktalan férfiak otthona legyen a Széchenyi utcai idényszállóból. 

 

Szücs Gábor: "Fedél és ellátás nélkül hajléktalan ne legyen az utcán". - In: Fehérvári polgár. 8. évf. 12. sz. 

(2002. dec.), p. 29. 

 

Dely Géza: Éjjeli menedékhely nőknek: a rászoruló férfiak elszállásolása már esztendők óta megoldott. - In: 

Népszabadság. 61. évf. 22. sz. (2003. jan. 27.), p. 27. (Közép-Dunántúl mell.) 
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   Jan. elején került a fehérvári önkormányzat tulajdonába az épület, mely felújítás és átalakítás után átme-

neti szállóként fog üzemelni. 

 

Házi Péter: Szerdán átépítés miatt bezár a női idényszálló: tizennégyen vészelték át a telet a Széchenyi 

úton. - In: Fejér megyei hírlap. 48. évf. 88. sz. (2003. ápr. 15.), p. 4. 

   Átalakítják az életveszélyessé vált női hajléktalan szállót. 

 

Hajnal Csilla: Lépni sem lehet a menhelyen az ágyak között. - In: Fejér megyei hírlap. 48. évf. 111. sz. (2003. 

máj. 14.), p. 4. 

   A székesfehérvári önkormányzat szocialista bizottsága a Csemete Alapítványnál tartotta kihelyezett ülé-

sét. A Kríziskezelő Központ munkájáról és bővítéséről is tárgyaltak. 

 

Hajnal Csilla: Sikeres pályázatok: lesz teajárat és meleg vacsora : régiós módszertani központ lehet a krízis-

kezelő. - In: Fejér megyei hírlap. 48. évf. 211. sz. (2003. szept. 10.), p. 4. 

 

Hajnal Csilla: Két hét múlva kezdődhet a női szálló építése. - In: Fejér megyei hírlap. 48. évf. 222. sz. (2003. 

szept. 23.), p. 4. 

   Női átmeneti szállót építenek hajléktalanoknak a Széchenyi u. 60. sz. alatt. 

 

Gáspár Péter: Télen készül el a női átmeneti szálló. - In: Metro. 6. évf. (2003. szept. 24.), p. I. 

   Kiv.gy.: 13736 

 

Hajnal Csilla: Emberek ők is... : filmvetítés, beszélgetés, hogy többen értsük, segítsük őket. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 48. évf. 266. sz. (2003. nov. 15.), p. 1., 4. 

   November 14-én hajléktalanok éjszakáját szervezték a Városház téren. 

 

Gáspár Péter: A közüzemi díjakról is döntött a közgyűlés. - In: Metro. 6. évf. (2003. nov. 26.), p. II. 

   Kiv.gy.: 13744 

 

   Szálláshely Fehérváron a hajléktalan nőknek. - In: Vasárnap reggel: Fejér megyei hírlap. 4. évf. 49. sz. 

(2003. dec. 7.), p. 1., 3. 

   Székesfehérváron 113 hajléktalannak tudnak éjszakai szállást adni. 

 

Hajnal Csilla: Elkészült a női szálló: műszaki átadás dec. 15-én. - In: Fejér megyei hírlap. 48. évf. 286. sz. 

(2003. dec. 9.), p. 4. 

   Az egykori MÁV óvodából 14 férőhelyes női hajléktalan szállót alakítottak ki. 

 

L. Z.: Téli menedékek Fejérben. - In: Népszabadság. 61. évf. 292. sz. (2003. dec. 

16.), p. I. (Közép-Dunántúl mell.) 

   Székesfehérvári Kríziskezelő Központ nyilvántartása szerint a városban 200-250 hajléktalan él. Sárbogár-

don a 30-35 főből 20-nak tudnak helyet biztosítani. 

 

Hajnal Csilla: Átmeneti hajlék nőknek: ígérik, hogy jövőre a tetőtér kialakítása következik. - In: Fejér megyei 

hírlap. 48. évf. 297. sz. (2003. dec. 22.), p. 4. 

   Warvasovszky Tihamér polgármester dec. 20-án átadta a székesfehérvári női hajléktalan szállót. 
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L. Z.: Menedékből bérlakásba. - In: Népszabadság. 61. évf. 298. sz. (2003. dec. 23.), p. II. (Közép-Dunántúl 

mell.) 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ 2002-ben indított hajléktalanok rehabilitációját segítő programjá-

ról, melyben 12 aktív korú, munkaviszonnyal rendelkező személy vesz részt. 

 

 

 

Hajnal Csilla: Függöny az ablakon: folyamatosan költöznek a régi-új szállóra a hajléktalan nők. - In: Fejér 

megyei hírlap. 49. évf. 6. sz. (2004. jan. 8.), p. 3. (Fehérvári hét mell.) 

   A székesfehérvári egykori MÁV óvoda felújításáról. 

 

Tribolt Lajos: Hiányzó alapok: a szolgáltatások koncepcióját ki kell dolgozni: elmaradásban az önkormány-

zatok. - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 68. sz. (2004. márc. 22.), p. 1., 4. 

   Elkészült a Fejér Megyei Önkormányzat szociális szolgáltatások koncepciója. A települési önkormányzatok 

megvalósításra váró illetve már megvalósított kötelezettségeiről. 

 

Kovalcsik Katalin: Ajándék televízió a fehérvári női szállónak: az utcáról jó körülmények közé kerültek. - In: 

Fejér megyei hírlap. 49. évf. 85. sz. (2004. ápr. 10.), p. 4. -ill. 

   Az Esélyegyenlőségi Minisztérium támogatásával a Fejér Megyei Hírlap televíziót ajándékozott a női szálló 

lakóinak. 

 

Hajnal Csilla: Térképen is követik, merre járnak a hajléktalanok: a teajárat viszi a már megvásárolt takarókat 

is. - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 212. sz. (2004. szept. 10.), p. 4. 

 

Hajnal Csilla: Felmérték, hol, milyen ellátás kellene. - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 221. sz. (2004. szept. 

21.), p. 4. 

   Regionális feladatokat lát el öt évre szóló megbízatással a kríziskezelő központ. 

 

Hajnal Csilla: Ezer takaró, plüssjátékok jószívű berliniektől: a hideg ellenére nincs telt ház a menhelyen. - In: 

Fejér megyei hírlap. 49. évf. 242. sz. (2004. okt. 15.), p. 4. 

   Nov. elsején indul a teajárat Székesfehérváron, a kríziskezelő központ adományt kap Berlinből. 

 

Dávid Erzsébet [riporter]: A hajléktalanokért dolgozik: vasárnapi vendégünk: Zsabka Attila, a Krízisközpont 

megbízott vezetője. - In: Vasárnap reggel: Fejér megyei hírlap. 5. évf. 45. sz. (2004. nov. 7.), p. 3. 

 

Hajnal Csilla: Tanulószoba, házi könyvtár: a nappali centrum az ellátórendszeren kívül nyújthatna segítsé-

get. - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 267. sz. (2004. nov. 16.), p. 9. 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ két uniós pályázatáról. 

 

Hajnal Csilla: Teával és jó szóval is segít: középfokú nyelvvizsgát tett magyarból a krízisközpont német ön-

kéntese. - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 269. sz. (2004. nov. 18.), p. 5. 

   A Krízisközpont német önkéntese munkája során, többek között az intézmény honlapját németre fordí-

totta. 

 

Hajnal Csilla: A nappaliban már éjjel is alszanak: takaró, cipő mindig jól jön a központban. - In: Fejér megyei 

hírlap. 49. évf. 273. sz. (2004. nov. 23.), p. 4. 

   Telt ház van Székesfehérváron a hajléktalanok valamennyi szálláshelyén. 
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Zsabka Attila – Ficsóri Erika [riporter]: Regionális szerepet kapott a fehérvári Kríziskezelő. - In: Fehérvári 

polgár. 10. évf. 11. sz. (2004. nov.), p. 11. 

 

Zsabka Attila: Idén télen is folytatódik a hajléktalanoknak indított teajárat. - In: Fehérvári polgár. 10. évf. 

12. sz. (2004. dec.), p. 5. 

   Zsabka Attila a Székesfehérvári Kríziskezelő Központ vezetője. 

 

Szűcs Gábor: Esti teajárat: a Krízis Központ felkészült a hajléktalanok téli gondozására. - In: Székesfehérvári 

maraton. 9. évf. 47. sz. (2004. dec. 2.), p. 1., 3. 

 

Hajnal Csilla: A tűz, a fagy is fenyegeti őket. - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 285. sz. (2004. dec. 7.), p. 4. 

   Székesfehérvári hajléktalanok helyzetéről. 

 

Kabát, meleg holmi, téli cipő volt a zsákokban, amelyeket [dec. 17-én] vittek a kríziskezelő központba a 

Bugát Pál szakközépiskola 4. e osztályának képviselői...(Képaláírás.) - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 295. 

sz. (2004. dec. 18.), p. 4. 

 

Csinos Mikulás-lány osztotta az ajándékokat [dec. 22-én] a fa alól a Sörház téri nappali melegedőben... Az 

önkormányzat ajándékcsomagjait a polgármester, Warvasovszky Tihamér hozta el a krízisközpont-

ba.(Képaláírás.) - In: Fejér megyei hírlap. 49. évf. 299. sz. (2004. dec. 23.), p. 4. 

 

Vadon Etelka: Hajléktalanság a középvárosokban: Székesfehérvár példáján keresztül. - In: Közpolitika. 9-10. 

sz. (2004. nov.-dec.), p. 31-61. 

   Kiv.gy.: 15868 

 

Hajnal Csilla: Megszámlálják az utcalakókat: a teás mellé krízisjáratot is szerveznek a hét végi napokra. - In: 

Fejér megyei hírlap. 50. évf. 26. sz. (2005. febr. 1.), p. 4. 

   A székesfehérvári hajléktalanok gondozásáról. 

 

Hajnal Csilla: Egy tél az utcán éveket öregít. - In: Fejér megyei hírlap. 50. évf. 29. sz. 

(2005. febr. 4.), p. 4. 

   A Kríziskezelő Központ szociális munkásai február 3-án az utcán élő hajléktalanokat számlálták. 

 

Kovalcsik Katalin: Állóhely sem maradt az első fesztiválon. - In: Fejér megyei hírlap. 50. évf. 49. sz. (2005. 

febr. 28.), p. 1., 4. 

   Február 26-án rendeztek Székesfehérváron, a Helyőrségi Klubban első alkalommal hastáncfesztivált. Az 

est bevételét a székesfehérvári anyaotthonnak adományozták. 

 

Házi Péter: Az új centrum 255 millióból épül: komoly segítség a hajléktalanok munkába, életbe való visszail-

leszkedéséhez. - In: Fejér megyei hírlap. 50. évf. 129. sz. (2005. jún. 4.), p. 4. 

   Nappali szolgáltató centrum létrehozására mintegy 240 millió forintot nyert a Kríziskezelő Központ és az 

önkormányzat. Várhatóan a jövő év végére, a Sörház téri nappali melegedő mellett épül fel a centrum. 

 

Házi Péter: Fél év alatt 2,6 milliárdot nyert pályázaton Fehérvár: nyolcból nyolc projektet támogattak az 

elbírálók. - In: Fejér megyei hírlap. 50. évf. 150. sz. (2005. jún. 29.), p. 1., 4. 
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   Székesfehérvár panelfelújításra, informatikai fejlesztésre, integrált szakképző központra, útfelújításra, 

hajléktalanok centrumára pályázott és nyert. 

 

Házi Péter: Még az idén elkészül a díszburkolat: hajléktalanokat segítő központot építenek. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 50. évf. 194. sz. (2005. aug. 19.), p. 4. 

   A Sörház téri területen hajléktalanok részére Nappali Szolgáltató Centrumot épít az önkormányzat. 

 

A színház környéke is megszépül decemberig: rendkívüli közgyűlés. - In: Fehérvári polgár. 11. évf. 9. sz. 

(2005. szept.), p. 33. 

   Aug. 19-én rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, pályázatok-

ról, felújításokról, Nappali Szolgáltató Centrum létrehozásáról döntött a testület. 

 

Kovalcsik Katalin: Indul a téli teajárat: pályáztak a Hajléktalanokért Közalapítványhoz, nyertek is tíz és fél-

milliót. - In: Fejér megyei hírlap. 50. évf. 244. sz. (2005. okt. 18.), p. 4. 

   Székesfehérváron a Kríziskezelő Központ, Dunaújvárosban a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ gon-

dolkodik télen a hajléktalanok ellátásáról. 

 

Pál Szabina – Házi Péter: Albérletbe kerülhet harmincöt hajléktalan : néhány utcalakó esélyt kap visszatérni 

a "normális" életbe. - In: Fejér megyei hírlap. 50. évf. 271. sz. (2005. nov. 19.), p. 4. 

   Nov. 17-én tartotta közgyűlését a Kríziskezelő Központ, ahol értékelték a 2004. évi szakmai munkát. 

 

Kovalcsik Katalin: Gyűjtöttek a diákok. - In: Fejér megyei hírlap. 50. évf. 285. sz. (2005. dec. 6.), p. 4. 

   A Teleki Blanka Gimnázium tanulói a Kríziskezelő Központ anyaotthona és egy másik hajléktalanszálló 

lakói számára gyűjtést szerveztek. 

 

Házi Péter: Kitakarítják a várost: ingyenes ebédet is kapnak a közmunkások. - In: Fejér megyei hírlap. 51. 

évf. 3. sz. (2006. jan. 4.), p. 4. 

   Székesfehérváron jelenleg 7, majd további 34 hajléktalannak adnak munkát a közmunka program segítsé-

gével. 

 

Pál Szabina: Az utcán töltött év túlélőiről: teát, ételt és törődést nyújtanak. - In: 

Fejér megyei hírlap. 51. évf. 16. sz. (2006. jan. 19.), p. 1., 3. 

 

Kovalcsik Katalin - Móré Erzsébet - Peresztegi T. Ferenc: Sarki hideg jött: a máskor renitens, kiutasított haj-

léktalanokat is befogadják. - In: Fejér megyei hírlap. 51. évf. 20. sz. (2006. jan. 24.), p. 1., 5. 

 

 

Lekner Szilvia: Sikeres volt a tavalyi adománygyűjtő akció: a pénz egy részét a hajléktalanokra fordítják. - In: 

Fejér megyei hírlap. 51. évf. 22. sz. (2006. jan. 26.), p. 8. 

   A karácsonyi adománygyűjtő akcióban részvevők számára a városházán rendeztek ünnepséget. 

 

H. N.: A székesfehérvári Krízis Központ számára még nincs vége a télnek. - In: F hérvári polgár. 12. évf. 3. sz. 

(2006. márc.), p. 10. 

 

Térítésmentesen kapnak meleg ételt a közmunka-programban foglalkoztatottak. - In: Fehérvári polgár. 12. 

évf. 2. sz. (2006. febr.), p. 14. 
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   41 hátrányos helyzetű, köztük több hajléktalan, embert alkalmaznak Székesfehérváron település-

tisztasági és parkfenntartási munkákra. 

 

Házi Péter: Milliók segélyre: a panelprogram is tekinthető szociális támogatásnak. - In: Fejér megyei hírlap. 

51. évf. 66. sz. (2006. márc. 20.), p. 4. 

   A székesfehérvári önkormányzat szociális célokra tervezett költségvetése 2006-ban sem teszi megvalósít-

hatóvá a Széchenyi úti hajléktalan szálló emeletráépítését, a Rákóczi úti szociális otthon felújítását. 

 

Pál Szabina: Új esély a fedél nélküliek előtt: az intézmény nappali ellátást biztosít majd. - In: Fejér megyei 

hírlap. 51. évf. 69. sz. (2006. márc. 23.), p. 4. 

   A Kríziskezelő Központ a székesfehérvári önkormányzattal konzorciumban beadott uniós pályázaton 240 

millió forintot nyert Nappali Szolgáltató Centrum létrehozására. A Sörház téren épülő létesítmény átadását 

2007 áprilisára tervezik. 

 

Esélyt ad az újrakezdéshez: Nappali Szolgáltató Centrum hajléktalanoknak. - In: Fehérvári 7 nap. 11. évf. 12. 

sz. (2006. márc. 24.), p. 3. 

   Nappali Szolgáltató Centrum épül uniós pályázati támogatással Székesfehérváron. 

 

Ficsóri Erika: Egy év múlva megépül a Nappali Szolgáltató Centrum Székesfehérváron. - In: Fehérvári polgár. 

12. évf. 5. sz. (2006. máj.), p. 15. 

   Európai uniós támogatással valósulhat meg a halmozottan hátrányos helyzetűeket kiszolgáló komplexum. 

 

Pál Szabina: Pályázatok az életért: a hajléktalanok körülményein javíthatnának. - In: Fejér megyei hírlap. 51. 

évf. 167. sz. (2006. júl. 19.), p. 4. 

   A Kríziskezelő Központ 10 pályázatot adott be a hajléktalanok ellátásának javítása érdekében. 

 

Házi Péter - Pál Szabina: Személyre szabva: a kirekesztettség elleni küzdelem újabb intézménnyel bővül. - 

In: Fejér megyei hírlap. 51. évf. 232. sz. (2006. okt. 3.), p. 4. -ill. 

   Nappali Szolgáltató Centrum épül a Sörház téren 238 millió forint uniós és 15 milliós önkormányzati tá-

mogatással. A hajléktalanok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítik majd a szolgáltatások. A Krí-

ziskezelő Központ sikeres pályázatai. 

 

 

Pál Szabina: Képbe zárt sorsok. - In: Fejér megyei hírlap. 51. évf. 273. sz. (2006. nov. 22.), p. 4. 

   Életképek címmel nyílt kiállítás a Városház téren november 21-én, a hajléktalanokról, a Kríziskezelő Köz-

pont munkájáról készült fotókból. 

 

Házi Péter: Éjjel-nappali lesz a melegedő: április végére készül el a buszpályaudvar. - In: Fejér megyei hírlap. 

51. évf. 276. sz. (2006. nov. 25.), p. 4. 

   A székesfehérvári közgyűlés november 23-án hozott döntéseiről tartott sajtótájékoztatót Warvasovszky 

Tihamér polgármester. Többek között módosították a Kríziskezelő Központ alapító okiratát, döntöttek a 

közétkeztetési pályázatról, megválasztották a megye és a város közti egyeztető bizottság tagjait. 

 

Tódor János: Forró tea este hattól nyolcig. - In: Szabad föld. 63. évf. 1. sz. (2007. jan. 5.), p. 7. 
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Kovalcsik Katalin: Amikor kicsit szebb az élet..: őszre elkészül a nappali, szolgáltató centrum. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 52. évf. 133. sz. (2007. jún. 9.), p. 4. 

   Hajléktalanoknak rendezett sportnapot a Kríziskezelő Központ. 

 

Király Brigitta: Ötven pedagógus-álláshely szűnik meg Székesfehérváron. - In: Fejér megyei napilap. 1. évf. 

45. sz. (2007. jún. 22.), p. 3. 

   Jún. 21-én Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Zsabka Attila és Rába Ildikó kinevezéséről 

döntött. Három településsel intézményi társulást hoztak létre. 

 

   Módosított költségvetés: több pénz a civil szervezeteknek, az egyházi oktatási intézményeknek. - In: Fe-

hérvári 7 nap. 12. évf. 25. sz. (2007. jún. 22.), p. 1., 3. 

   Tartalom: Intézményvezetői megbízások; Frakció-vélemények: az ellenzéki frakció bizalmat szavazott. - 

Székesfehérvár MJV Önkormányzata jún. 21-i közgyűléséről. 

 

Vathy Szonja: Nappali Szolgáltató Centrum hajléktalanoknak és rászorulóknak. - In: Fejér megyei napilap. 1. 

évf. 52. sz. (2007. jún. 30.), p. 3. 

    Az európai uniós támogatással megvalósuló beruházásról. 

 

Pál Szabina: Feladat akad bőven : a régi-új igazgatónak számos nagyszabású elképzelése van. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 52. évf. 155. sz. (2007. júl. 5.), p. 12. 

   Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Zsabka Attilát nevezte ki a Kríziskezelő Központ veze-

tőjévé. 

 

Vathy Szonja: Hajléktalanokat szolgál a centrum. - In: Fejér megyei napilap. 1. évf. 83. sz. (2007. aug. 6.), p. 

3. 

   Megtörtént a Nappali Szolgáltató Centrum műszaki átadása. 

 

Kovalcsik Katalin: Didergős reggelek: a fehérvári nappali centrum rehabilitációs 

foglalkozásainak célja az útkeresés, vissza az életbe. - In: Fejér megyei hírlap. 52. évf. 243. sz. (2007. okt. 

17.), p. 1., 3. 

   Fejér megyei helyzetkép a hajléktalanok ellátásáról. 

 

Schmidt Bea: Nappali szolgáltatócentrum nyílt. - In: Fejér megyei napilap. 1. évf. 145. sz. (2007. okt. 18.), p. 

3. 

   Az október 17-én átadott székesfehérvári létesítményben számítógépes alapképzést biztosítanak a haj-

léktalanoknak, egyéni programokkal segítenek életkörülményeik javításában. 

 

Kovalcsik Katalin  

   Ne maradjanak az utcán. - In: Fejér megyei hírlap. 52. évf. 244. sz. (2007. okt. 18.), p. 5. 

   A székesfehérvári nappali centrum létrehozásának körülményeiről. 

 

Benke Hunor: A lehetőségek háza: megnyílt a Nappali Szolgáltató Centrum. - In: Fehérvári 7 nap. 12. évf. 

42. sz. (2007. okt. 19.), p. 1., 3. 

 

Ellátás a Viktóriában. - In: Humanitás. 27. évf. 10. sz. (2007. okt.), p. 9. 

   Viktória Rehabilitációs Központ Átmeneti és Lakóotthon. 

   Kiv.gy.: 15276 
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Újra munkába állni: átadták a Nappali Szolgáltató Centrumot a Sörház téren. - In: Fehérvári polgár. 13. évf. 

11. sz. (2007. nov.), p. 11. 

   Októberben adták át a Sörház téri Nappali Szolgáltató Centrumot. 

 

Kovalcsik Katalin: Kifejező képekben. - In: Fejér megyei hírlap. 52. évf. 261. sz. (2007. nov. 9.), p. 4. 

   Nov. 7-én a Kríziskezelő Központ Nappali Szolgáltató Centrumában Németh Kitty fotóiból nyílt kiállítás. 

 

Temesvári Márta: A keresztény ember nemcsak olvassa a Bibliát, de gyakorolja is 

a szeretetet. - In: Fejér megyei napilap. 1. évf. 186. sz. (2007. dec. 7.), p. 10. 

   A székesfehérvári krízisközpont által nyert összeg a hajléktalanok vacsoráját is fedezi a téli hónapokban, 

de annak elkészítését az egyházak, a SZETA, és a Gaja Környezetvédő Egyesület önkéntesei vállalták. 

 

Vathy Szonja: Ötvenkét hajléktalan már nincs az utcán. - In: Fejér megyei napilap. 1. évf. 193. sz. (2007. 

dec. 15.), p. 3. 

   A Kríziskezelő Központ téli utcai munkájáról. 

 

Warvasovszky Tihamér: Az elmúlt év. - In: Fehérvári polgár. 14. évf. 1. sz. (2008. jan.), p. 2. 

   Warvasovszky Tihamér polgármester Székesfehérvár gazdasági, oktatási életéről, a pályázati lehetőségek-

ről, útépítésről, hajléktalan ellátásról. 

 

A Szeretetházikó adománya. - In: Fejér megyei hírlap. 53. évf. 25. sz. (2008. jan. 

30.), p. 3. 

   A karácsony előtt összegyűlt adományt jan. 29-én a Kríziskezelő Központ Kikindai utcai otthona kapta. 

 

A szeretet forintjai: nehézsorsú fiataloké lett a fehérváriak adománya. In: Fehérvári 7 nap. 13. évf. 4. sz. 

(2008. febr. 1.), p. 1., 3. 

   A Kríziskezelő Központ Kikindai úti Ifjúsági Lakásotthona kapta a karácsony előtt összegyűlt adományt. 

 

Mező Éva, J.: Szeretetre méltóan : a baptista gyülekezet nőnapi ajándéka hajléktalanoknak. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 53. évf. 58. sz. (2008. márc. 8.), p. 10. 

 

Kovalcsik Katalin: Tréning az újrakezdésért. - In: Fejér megyei hírlap. 53. évf. 78. sz. (2008. ápr. 3.), p. 13. 

   Hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakemberek számára rendezett tréninget a székesfehérvári Kríziske-

zelő Központ. 

 

Bokros Judit: Csodás élményt kaptak: hajléktalanoknak tartottak tegnap tárlatvezetést Munkácsy festmé-

nyei közt. - In: Fejér megyei hírlap. 53. évf. 182. sz. (2008. aug. 5.), p. 1., 4. 

 

Új autót kapott a Krízisközpont: hétmillió forintnál több támogatás a Fehérvár Travel Kht-től. - In: Fehérvári 

7 nap. 13. évf. 42. sz. (2008. okt. 24.), p. 2. 

 

Kovalcsik Katalin: Még nem fáznak: a roma származásúak aránya is megváltozott. - In: Fejér megyei hírlap. 

53. évf. 278. sz. (2008. nov. 28.), p. 8. 

   A hajléktalanok téli ellátásáról a megye városaiban. 
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Mező Éva, J.: Sikeres akciók. - In: Fejér megyei hírlap. 54. évf. 13. sz. (2009. jan. 16.), p. 15. 

   A Székesfehérvári Püspökség és a Vörösmarty Színház művészeinek összefogásával készült Fehérvári ka-

rácsony 2008 című CD egymillió forintos bevételét a püspökség a Családok Átmeneti Otthonának ajánlotta 

fel. Az Egyházmegyei Karitász 500 ezer, a Gyermekvédelmi Központ 300 ezer forintot gyűjtött össze az Ad-

venti udvar jótékonysági akcióin. 

 

Tódor János: Kliensek és kríziskezelők: teajárat. - In: Mozgó világ. 35. évf. 3. sz. (2009. márc.), p. 47-54. 

   A Kríziskezelő Központ tevékenységéről. 

 

Törő Bálint Sándor: A "családi fészket" helyettesíti: a felújítás után nyolc fiatalnak lehetősége lesz bekerülni 

a szállásra, és így megalapoznia a jövőjét. - In: Fejér megyei hírlap. 54. évf. 160. sz. (2009. júl. 10.), p. 4. 

   A Kikindai úti átmeneti szállás bővítésére pályázati pénzt nyert Székesfehérvár. 

 

Töttő Rita, S.: A hideg első áldozata- In: Fejér megyei hírlap. 54. évf. 258. sz. (2009. nov. 4.), p. 4. 

   Tartalom: A benti vacsoráztatási programmal...; Gyűjtötték a szemetet... 

   A székesfehérvári hajléktalan helyzetről. 

 

Töttő Rita, S.: Képzéssel, munkával próbálnak segíteni. - In: Fejér megyei hírlap. 54. évf. 281. sz. (2009. dec. 

1.), p. 4. 

   Regionális szakmai napot rendeztek november 30-án a Kríziskezelő Központban. 

 

Töttő Rita, S.: Hajléktalan idegenforgalom? Kovalcsik Katalin: Átlaglétszám a fehérvári menhelyen. Marad a 

kiszoruló? - In: Fejér megyei hírlap. 54. évf. 295. sz. (2009. dec. 17.), p. 4. 

   Az év elején a Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítványnak bérbeadott Ráchegy Szállóban 150 

férőhelyes hajléktalanszálló létesítést tervezték. 

 

Kovalcsik Katalin: Telt ház a szálláshelyeken. - In: Fejér megyei hírlap. 55. évf. 21. sz. (2010. jan. 26.), p. 3. 

 

Töttő Rita, S.: Ráchegy kontra város: az adásvételi szerződésben nem szerepel a "munkásszálló" kifejezés. - 

In: Fejér megyei hírlap. 55. évf. 23. sz. (2010. jan. 28.), p. 4. 

   A Ráchegy Szállót a Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány hajléktalanszállóként üzemeltetné. 

A város közgyűlése január 28-án tárgyal a kérdésről. 

 

Töttő Rita, S.: Újabb kör lesz a szállóügyben: a vállalkozó aláírta, az önkormányzat nem. - In: Fejér megyei 

hírlap. 55. évf. 24. sz. (2010. jan. 29.), p. 4. 

   A Ráchegy Szálló tulajdonosa hajléktalanszállót létesítene, de a képviselők nem fogadták el a vele kötött 

megállapodás-tervezetet. 

 

Hétköznapi ünnep: újabb ajándékok az Anyaotthonnak. - In: Fehérvári 7 nap. 15. évf. 4. sz. (2010. jan. 29.), 

p. 4. 

 

Nem ette meg a kutya a telet. - In: Fehérvári 7 nap. 15. évf. 5. sz. (2010. febr. 5.), p. 1., 3. 

 

Kovalcsik Katalin: Hatvanmilliós munka. - In: Fejér megyei hírlap. 55. évf. 33. sz. (2010. febr. 9.), p. 4. 

   A Támfalak elnevezésű pályázat segítségével harminc székesfehérvári hajléktalan számára biztosítanak 

lakhatási, képzési támogatást. 
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Töttő Rita, S.: Autóülés és marhacsont. - In: Fejér megyei hírlap. 55. évf. 91. sz. (2010. ápr. 20.), p. 4. 

   A Gaja Környezetvédő Egyesület és a Kríziskezelő Központ közös szemétgyűjtést szervezett a sóstói re-

formátus temetőben. 

 

Töttő Rita, S.: Krízis a város szélén: a Takarodó útra kerül a melegedő és a konyha. - In: Fejér megyei hírlap. 

55. évf. 92. sz. (2010. ápr. 21.), p. 1., 15. 

 

Ármás János: Százötvenen még az utcán. - In: Fejér megyei hírlap. 55. évf. 196. sz. (2010. aug. 24.), p. 4. 

   A Kríziskezelő Központ felmérése szerint Székesfehérváron 150 olyan hajléktalan él az utcán, akik nem 

hajlandók igénybe venni az intézményi szolgáltatásokat. 

 

Kun J. Viktória: Hajléktalansorsok - a megoldás sürgető. - In: FehérVár (2010. okt. 4.), p. 11. 

   A tervek szerint a közterületeken nem élhetnek hajléktalanok, Székesfehérváron 100-150 ember sorsát 

kell megoldani. 

 

Házi Péter: Új bizottság, új erő: keresik a Hiemer-ház belsőépítészeti tervezőjét. - In: Fejér megyei hírlap. 

55. évf. 250. sz. (2010. okt. 27.), p. 4. 

   A székesfehérvári önkormányzat gazdasági szakbizottsága tizenhét tagú, vezetője Bezzegi Pál. Az első 

ülésen több intézmény felújításáról, bővítéséről tanácskoztak. 

 

Mező Éva, J. - S. Töttő Rita: Nagyobb fedél alatt: nem épül most új melegedő sem: milyen a 

hajléktalanellátás a városban? - In: Fejér megyei hírlap. 55. évf. 259. sz. (2010. nov. 8.), p. 1., 5. 

 

Kocsis Noémi: Tájsebészetért konzerv jár: hajléktalanok takarították ki az erdőt. - In: Fejér megyei hírlap. 

55. évf. 269. sz. (2010. nov. 19.), p. 3. 

 

Töttő Rita, S.: A hajléktalanokért: busz érkezett és ételt osztottak a központnál. - In: Fejér megyei hírlap. 55. 

évf. 282. sz. (2010. dec. 4.), p. 16. 

   December 2-án a Kríziskezelő Központnál 115 hajléktalan szűrését végezték el a Máltai Szeretetszolgálat 

mobil tüdőszűrőállomásán. 

 

Klecska Ernő: A felelős vállalat. - In: Fejér megyei hírlap. 55 évf. 286. sz. (2010. dec. 9.), p. 6. 

   Az Alcoa Alapítvány 2010-ben 382250 dollár támogatást nyújtott intézményeknek, civil szervezeteknek. A 

támogatást kapott szervezetek között a Kríziskezelő Központ. 

 

Tényleges és "papírhajléktalanok”: Bicske, Putnok, Pomáz a vidéki sorrend. - In: Heti világgazdaság. 32. évf. 

50. (1646.) sz. (2010. dec. 18.), p. 23. 

   A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala adatai szerint a 12 ezer fős Bicske 

lakóinak 3,2 százaléka nem rendelkezik bejelentett lakcímmel. Székesfehérváron a lakáscím nélküli szemé-

lyek száma 2010-es adatok alapján 398 fő, Dunaújvárosban 490. 

 

Kovalcsik Katalin: Kezelhetetlen kezeltek. - In: Fejér megyei hírlap. 55. évf. 293. sz. (2010. dec. 17.), p. 1., 4. 

   A Kríziskezelő Központ a Foglak program keretében szociális munkások, mentősök, rendőrök, kórházi 

munkatársak részvételével rendezett tanácskozást a hajléktalanok téli gondozásáról. 
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Kovalcsik Katalin: Szépítő sebészet: az idén is számít a természet az önkéntesekre. - In: Fejér megyei hírlap. 

56. évf. 17. sz. (2011. jan. 21.), p. 3. 

   Január 20-án 22 csapat tagjainak köszönték meg a 2010-ben végzett hulladékgyűjtési munkát. A tájsebé-

szeti programban a Kríziskezelő Központ is részt vett. 

 

Házi Péter: Ráchegyi kérdésekről: közvilágítás, szennyvízcsatorna, hajléktalanszálló. Lukács Károly: Jobb 

útra várva. Töttő Rita, S.: Fejlesztés a Ráchegy Szállón. Tihanyi Tamás: Nálunk van a magyar arany. Lukács 

Károly: A Faiskolában gyáróriás nőtt. - In: Fejér megyei hírlap. 56. évf. 22. sz. (2011. jan. 27.), p. 1., 8-9. 

   Jan. 26-án lakossági fórumot tartottak a ráchegyiek számára. A településrész történetéről, fejlesztéséről, 

iparáról. 

 

Lukács Károly: A kis betegek örömére. - In: Fejér megyei hírlap. 56. évf. 45. sz. (2011. febr. 23.), p. 4. 

   A Magyar Vöröskereszt megyei csoportja a Kríziskezelő Központnak és a Szent György Kórház gyermek-

osztályának juttatott el adományokat. 

 

Kocsis Noémi: Szedett-vedett világ: nem szorul megmentésre? - In: Fejér megyei hírlap. 56. évf. 94. sz. 

(2011. ápr. 22.), p. 1., 4. 

   A Föld Napja alkalmából megyeszerte takarítási, hulladékgyűjtési akciók zajlanak, melyben a kríziskezelő 

hajléktalanjai is részt vesznek. 

 

Töttő Rita, S.: Ha jönnek az éji fagyok: hajléktalanság. - In: Fejér megyei hírlap. 56. évf. 238. sz. (2011. okt. 

11.), p. 4. 

   Székesfehérváron közel százhúsz ember tartozik a Kríziskezelő Központ ellátó rendszerébe és a becslések 

szerint még ennyien élnek az utcán. 

 

Töttő Rita, S.: Telt ház a szállókon: a kríziskezelő megelőlegezi a téli feladatokra szánt összeget. - In: Fejér 

megyei hírlap. 56. évf. 267. sz. (2011. nov. 15.), p. 3. 

 

Házi Péter: Tizenkilenc éve segítenek: a gyermeksürgősségi centrum és a babaház is kapott támogatást. - 

In: Fejér megyei hírlap. 56. évf. 276. sz. (2011. nov. 25.), p. 4. 

   A Hiemer-házban adták át az Alcoa Alapítvány adományait. 

 

Töttő Rita, S.: Majdnem megfagyott: meleg ételt visz egy felajánló karácsonykor. - In: Fejér megyei hírlap. 

56. évf. 301. sz. (2011. dec. 24.), p. 3. 

   A Kríziskezelő Központ és az Anya- és Gyermekotthon részére történt felajánlások. 

 

Szebik Attila - [riporter] Nagy Zoltán Péter: A bölcső, a kereszt és az üres sír. - In: FehérVár (2011. dec. 27.), 

p. 3. 

   Szebik Attila a Kríziskezelő Központ szociális munkása, az evangélikus szeretetszolgálat egyik fő szervező-

je. 

 

Házi Péter: Plédeket, élelmiszert vár a Vöröskereszt: a város száz takarót ad a Kríziskezelő Központnak. - In: 

Fejér megyei hírlap. 57. évf. 35. sz. (2012. febr. 10.), p. 3. 

   Újra adománygyűjtó pontot nyitott az Alba Plazában a Vöröskereszt. 

 

Házi Péter: Hajléktalanok lakhatását is segítik. - In: Fejér megyei hírlap. 57. évf. 172. sz. (2012. júl. 24.), p. 3. 

   A Kríziskezelő Központ 67 millió forintot nyert egy kétéves sokrétű program megvalósításához. 
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Töttő Rita, S.: Visszamennek az utcáról: ruhát, tisztasági csomagot, szemüveget is kaptak a résztvevők. - In: 

Fejér megyei hírlap. 57. évf. 182. sz. (2012. aug. 4.), p. 3. 

   A Kríziskezelő Központ tizenöt hajléktalan támogatására nyert támogatást a "Vissza az utcáról" program-

hoz. 

 

Klecska Ernő: Családias hangulat. - In: Fejér megyei hírlap. 57. évf. 215. sz. (2012. szept. 13.), p. 6. 

   A Széna Egyesület és az Otthon Segítünk Alapítvány pályázatának keretében Családbarát munkahely díj-

ban részesült a Kríziskezelő Központ, különdíjat kapott a Macher Kft. 

 

Házi Péter: Egy új világ küszöbén: hajléktalanszállóról albérletbe, új életre készülnek a szerencsések. - In: 

Vasárnapi Fejér megyei hírlap. 13. évf. 41. sz. (2012. okt. 28.), p. 1., 3. 

   A Kríziskezelő Központ egy pályázati programnak köszönhetően 35 hajléktalan albérleti költségének két-

harmadát átvállalja. 

 

Kiss László, B.: Milliók, jó ügyekre: az alapítvány jövőre változtat támogatási politikáján. - In: Fejér megyei 

hírlap. 57. évf. 280. sz. (2012. nov. 30.), p. 3. 

   November 29-én adták át az Alcoa Alapítvány támogatásait. 

 

Kovalcsik Katalin: Telt ház a hajléktalanszállón: a rendőrökre is számíthatnak az utcán élő emberek. - In: 

Fejér megyei hírlap. 57. évf. 289. sz. (2012. dec. 11.), p. 4. 

 

Házi Péter: Vége a sátortábornak: eltűntek a hajléktalanok a fecskeparti erdőből. - In: Fejér megyei hírlap. 

57. évf. 292. sz. (2012. dec. 14.), p. 3. 

 

Házi Péter: Segítettek az emberek. - In: Fejér megyei hírlap. 58. évf. 2. sz. (2013. jan. 3.), p. 3. 

   A Szeretetházikóban összegyűlt karácsonyi adományokat a Kríziskezelő Központ vezetője vette át. 

 

Kajdi Erika: Vissza az utcáról. - In: Fejér megyei hírlap. 58. évf. 7. sz. (2013. jan. 9.), p. 5. 

   Lezárult a Vissza az utcáról program. 

 

Házi Péter: Ürülék, flaska az ablak alatt: türelmük végére értek a lakók a hajléktalanok randalírozása miatt. - 

In: Fejér megyei hírlap. 58. évf. 195. sz. (2013. aug. 22.), p. 12. 

   A Köfém lakótelepen élők panasza. 

 

   Újrahasznosításban működnek közre már a nehéz sorsú emberek is. - In: FehérVár (2013. szept. 30.), p. 6. 

   A Returpack Kft és a Kríziskezelő Központ együttműködéséről. 

 

Házi Péter – Zsigó Ferenc: Vénasszonyok tele? : éjszakai mínuszok: nagy kihűlésveszély. - In: Fejér megyei 

hírlap. 58. évf. 232. sz. (2013. okt. 4.), p. 1., 3. 

   A szokatlan október eleji hideg időjárásról. 

 

Dávid Erzsébet: Kiút: a szállóról albérletbe: november elejétől a városban újra indult a teajárat. - In: Fejér 

megyei hírlap. 58. évf. 262. sz. (2013. nov. 11.), p. 4. 

   A Kríziskezelő Központban márciusig vacsorát adnak a pályázaton kapott pénzből. 

 

 



29 
 

Sebestyén Lilla: Hogyan tudok segíteni? : kiállítás nyílt harmincegy műből a Kríziskezelő Központban. - In: 

Fejér megyei hírlap. 58. évf. 265. sz. (2013. nov. 14.), p. 3. 

   Nov. 13-án megnyitották a Kríziskezelő Központ pályázatára beérkezett munkákból összeállított kiállítást. 

 

Kocsis Noémi: Az utcára - ha lehet - már soha! : többféle programmal segítenek télen is a hajléktalanokon. - 

In: Fejér megyei hírlap. 58. évf. 287. sz. (2013. dec. 10.), p. 1., 5. 

   Az Út-Mutató programra jelentős összegű támogatást nyert a Kríziskezelő Központ. 

 

Klecska Ernő: Segítség a krízisben. - In: Fejér megyei hírlap. 58. évf. 295. sz. (2013. dec. 19.), p. 13. 

   Dec. 18-án újabb adományokat kapott a Kríziskezelő Központ. 

 

Szabó Miklós Bence: Adomány az otthontalanoknak. - In: FehérVár (2013. dec. 21.), p. 10. 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ a Vadex Mezőföldi Rt.-től kapott adományt. 

 

Tribolt Lajos: Lencseosztás hajléktalanoknak. - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 1. sz. (2014. jan. 2.), p. 2. 

   A Köfém lakótelepi hajléktalanszállónál osztottak ételt a DK székesfehérvári szervezetének képviselői. 

 

Nagy Zoltán Péter: Élelmiszer-adomány. - In: FehérVár (2014. máj. 5.), p. 2. 

   Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület székesfehérvári tagjai élelmiszer adományt adtak át a Kríziskeze-

lő Központban a város hajléktalanjainak. 

 

Töttő Rita, S.: Sokat érő hajléktalanok: milliókat hoz a szolgáltatás. - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 147. sz. 

(2014. jún. 26.), p. 1., 3. 

   A Ráchegy Szállót visszavásárolná a Város, de az üzemeltető nem adja, mivel a hajléktalanturizmusból 

komoly bevétele származik. 

 

Kocsis Noémi: Elfelejtett előítélet: a hajléktalanokra hívta fel a figyelmet a program. - In: Fejér megyei hír-

lap. 59. évf. 269. sz. (2014. nov. 19.), p. 3. 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ, a hajléktalanellátásban dolgozó civil szervezetekkel közösen te-

matikus programot szervezett a társadalmi érzékenyítés jegyében. 

 

Gábor Gina: Sokan hoztak egy csepp meleget: a kríziskezelő központ és a színház összefogásával példa szü-

letett. - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 287. sz. (2014. dec. 10.), p. 2. 

   Dec. 9-én az Őfelsége komédiása c. darab előadása előtt hajléktanoknak szánt adományokat adhattak le a 

nézők a színház előterében, s támogatójegyeket is árusítottak. 

 

Sebestyén Lilla: Vadhússal segítenek: az országban első a Vadex delikátesz üzlete. - In: Fejér megyei hírlap. 

59. évf. 296. sz. (2014. dec. 20.), p. 4. 

   A Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. erdei termékek boltját nyitotta meg dec. 19-én Székes-

fehérváron és adományt juttatott el a Kríziskezelő Központba. 

 

Zsigó Ferenc: A szeretet követei: most nem csak a zenéjükkel szereztek örömöt. - In: Fejér megyei hírlap. 

59. évf. 299. sz. (2014. dec. 24.), p. 2. 

   A székesfehérvári anyaotthonban élők számára szervezett adománygyűjtést Deák Lajosné önkormányzati 

képviselő. Az akcióhoz a Speakers of Zion együttes is csatlakozott a Museum Café-ban rendezett dec. 21-i 

jótékonysági koncertjével. A harmadik éve zajló karácsonyi adománygyűjtést helyi vállalkozók támogatják. 
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Töttő Rita, S.: Menedék a mínuszok idején. - In: Fejér megyei hírlap. 59. évf. 302. sz. (2014. dec. 30.), p. 3. 

   A székesfehérvári hajléktalanellátásról. 

 

Erdei finomságok. - In: Magyar mezőgazdaság. 70. évf. 2. sz. (2015. jan. 7.), p. 7. (Erdőgazdaság és faipar) 

   A Vadex Zrt. Székesfehérváron nyitotta meg elsőként Erdei Delikátesz nevű kiskereskedelmi szaküzletét. A 

cég és a kríziskezelő központ együttműködéséről. 

 

Erdeidelikátesz-bolt nyílt. - In: Nimród. 103. évf. 2. sz. (2015.), p. 36. 

   A Vadex Zrt. az országban elsőként Székesfehérváron nyitott szaküzletet a Jancsár utca 2. sz. alatt. 22 

állami erdőgazdaság élelmiszeripari termékeit árusítják. A soponyai vadhúsfeldolgozó üzem mélyhűtött 

termékeivel a Kríziskezelő Központot is 

támogatják évek óta. 

 

Mező Éva, J.: Hajléktalanokat segítettek. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 81. sz. 

(2015. ápr. 7.), p. 2. 

   Ápr. 5-én élelmiszercsomagokat adtak át az országos Nyugdíjas Polgári Egyesület székesfehérvári tagjai a 

Kríziskezelő Központban. 

 

Dolgoznak a hajléktalanok. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 177. sz. (2015. júl. 30.), p. 4. 

   A Támogat-Lak projekt zárásaként szakmai napot tartottak a Kríziskezelő Központban. 

 

Stefkó Krisztina: Lezárult a hajléktalanokat segítő egyéves program. - In: FehérVár (2015. júl. 30.), p. 3. 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ Támogat-lak projektjének eredményeiről. 28 hajléktalannal kötöt-

tek megállapodást egyéni fejlesztési terv végrehajtásáról. 15-en kezdtek OKJ-s képzést. A programba belé-

pett emberek közül 10-nek van munkahelye. 

 

Sebestyén Lilla: Két hét és jön a segítség: még várni kell a segítségre: novembertől éjszakára is tudnak szál-

lást adni a hajléktalanoknak. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 244. sz. (2015. okt. 17.), p. 1., 3. 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ működéséről. Többek között konténerszállást tudnak biztosítani a 

szállón kívül maradóknak, teajáratot működtetnek 70 ember számára, segítik a jövedelemmel rendelkezők 

albérlethez jutását, télen pedig egy pszichológus fogja látogatni a menedékhelyeket. 

 

Kocsis Noémi: A legutolsó mentsvárban: anyaotthon: ahol a siker nehezen, a rászorultság azonnal mérhető. 

- In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 265. sz. (2015. nov. 12.), p. 5. 

 

Kocsis Noémi: Most tízfős a várólistájuk: az egyéni felelősség felébresztése az egyik fő cél. - In: Fejér megyei 

hírlap. 60. évf. 272. sz. (2015. nov. 20.), p. 5. 

 

Mihály Szidónia Renáta: A legnagyobb kincs. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 276. 

sz. (2015. nov. 25.), p. 7. (Sétatér) 

   A székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium diákjainak és pedagógusainak jótékonysági munkájáról. 

 

Laci Patrícia: Kiemelt figyelmet kapnak: a járőrök folyamatosan látogatják a hajléktalanokat a hideg miatt. - 

In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 283. sz. (2015. dec. 3.), p. 3. 
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Házi Péter: Gyűjtés indult a színházban. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 295. sz. 

(2015. dec. 17.), p. 4. 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ és a Vörösmarty Színház közös jótékonysági akciót szervezett. A 

Balfácánt vacsorára c. darab dec. 19-i premierjén a színház aulájában rendeznek gyűjtést a hajléktalanok 

számára. 

 

Sebestyén Lilla: Angyalok az utcán: sátor, garázs az otthonuk. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 295. sz. 

(2015. dec. 17.), p. 1., 3. 

   Beszámoló a székesfehérvári Kríziskezelő Központ éjszakai Teajáratának tapasztalatairól, a város hajlékta-

lan helyzetéről. 

 

Sebestyén Lilla: Ötven kiló boldogság. - In: Fejér megyei hírlap. 60. évf. 296. sz. (2015. dec. 18.), p. 2. 

   A Vöröskereszt Adomány Expressz nevű jótékonysági akciója keretében Székesfehérváron négy helyszí-

nen adtak át adományokat: a Gyermekvédelmi Központban, a Családok Átmeneti Otthonában, a Széna téri 

és a Táncsics Általános Iskolában. 

 

Szupkai Gábor: A jótékony harcosok: küzdelem az övért, majd a cseppnyi jóért. - In: Fejér megyei hírlap. 60. 

évf. 300. sz. (2015. dec. 23.), p. 10. 

   A VTSE karatékái dec. 22-én a székesfehérvári Kríziskezelő Központnál osztottak meleg ételt. 

 

Kocsis Noémi: Égből pottyant karácsonyfa: tegnap [dec. 23-án] átadtuk az olvasók által a levegőszűrőre 

gyűjtött pénzt: levegőszűrőre gyűjtöttünk. - In: Fejér megyei 

hírlap. 60. évf. 301. sz. (2015. dec. 24.), p. 1., 3. 

   A Családok Átmeneti Otthona számára átadott adományról. 

 

Ruhát, cipőt kérnek: ne hagyja megfagyni őket! - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 6. sz. (2016. jan. 8.), p. 1., 

3. 

   A Kríziskezelő Központ adományokat vár. 

 

 

Vadhús a rászorulóknak. - In: Nimród. 104. évf. 2. sz. (2016. febr.), p. 36. 

   A Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény és a Kríziskezelő Központ kapott adományt a 

Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-től. 

 

Kocsis Noémi: Körkötött szeretettel. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 56. sz. (2016. márc. 7.), p. 16. 

   A móri hajléktalanszálló lakói állatruhákat és fekhelyeket készítettek az Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Ala-

pítvány állatai számára. 

 

Megjutalmazták a tájsebészeket. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 75. sz. (2016. márc. 31.), p. 4. 

   Márc. 30-án a Hiemer-házban tartották a tartották a Gaja Környezetvédelmi Egyesület által meghirdetett 

Tájsebészet 2015 program díjátadó ünnepségét. Az elismerő oklevelet kapott szervezetek között a Kríziske-

zelő Központ. 

 

Laci Patrícia: A lényeg az aktivitás: sportnapot tartottak tegnap [jún. 17-én] hajléktalanoknak. - In: Fejér 

megyei hírlap. 61. évf. 142. sz. (2016. jún. 18.), p. 4. 

   A székesfehérvári Kríziskezelő Központ 10. éve szervezi meg a programot, melyre a Bregyó-közi Sport-

centrumban és a központban került sor. Többféle sportágban kipróbálhatták magukat. 
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Szirmai Péter: Rúgták a bőrt. - In: FehérVár (2016. jún. 23.), p. 7. 

   "Sportnapot szerveztek a Kríziskezelő Központ mostani és egykori ellátottjainak, a dolgozóknak, valamint 

a Kikinda utcai Ifjúsági Otthon lakóinak. A Bregyó Sportcentrumban a focié volt a főszerep a pénteki [jún. 

17.] eseményen..." (Képaláírás) 

 

Klecska Ernő: A maffia, amelyik segít. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 208. sz. (2016. szept. 5.), p. 16. 

   A Fehérvári Bike Maffia tagjai és vendégei ebédet főztek hajléktalanoknak. 

 

Sebestyén Lilla: "Beköltöztek" a parkba: tövig metszették a bokrokat a hajléktalanok miatt. - In: Fejér me-

gyei hírlap. 61. évf. 215. sz. (2016. szept. 13.), p. 2. 

   Szept. 12-én sajtótájékoztatót tartott a Petőfi parkban Zákányi Tamás, a városgondnokság városüzemel-

tetési igazgatója és Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője a parkokban "élő" hajléktalanok ügyében. 

 

Bácskai Gergely: Összefogás a tiszta parkokért. - In: FehérVár (2016. szept. 15.), p. 11. 

   Székesfehérvár több parkjában, így a Petőfi parkban is köztisztasági és közegészségügyi gondot okoznak a 

hajléktalanok. Szept. 12-én közterület-felügyelők, rendőrök, a Kríziskezelő Központ és a Városgondnokság 

munkatársai találkoztak a helyszínen. 

 

Laci Patrícia: Nehezebb lesz az utcán élni: jövő hónaptól lesz téli ellátás: a teajárat nov. 1-jétől márc. 31-éig 

fogják majd működtetni. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 231. sz. (2016. okt. 1.), p. 1., 2. 

 

Tompos Ádám: Migránst csinálnak a fehérvári romákból: kilakoltatás: "Migránsokat csinálnak a cigányok-

ból": Székesfehérváron a roma önkormányzat vezetője is utcára kerülhet. - In: Magyar nemzet. 79. évf. 

238. sz. (2016. okt. 10.), p. 1., 4. 

   A legtöbb embert a Széchenyi u. 76. szám alól költöztették ki, a 25 bérlakást tartalmazó épületet lebon-

tották. Sokan a környező erdőkben élnek. 

 

Sebestyén Lilla: Már nem jó a parkban: megnyitják a menedékhelyet, és indul a 

teajárat. - In: Fejér megyei hírlap. 61. évf. 255. sz. (2016. okt. 29.), p. 2. 

   Körkép a székesfehérvári hajléktalanhelyzetről. Nov. 1-jétől fogadja a hajléktalanokat a Kríziskezelő Köz-

pont időszakos éjjeli menedékhelye. A Szabadművelődés Házában okt. 30-án folytatódik a Fehérvári Heti 

Betevő ételosztó akciója. 

 

Kiss László, B.: Az anyaotthonnak gyűjtöttek. - In: Vasárnapi Fejér megyei hírlap. 17. évf. 41. sz. (2016. nov. 

6.), p. 1. 

   A Fejér Megyei Művelődési Központ - Művészetek Háza és a Táncház közösen rendezett használtruha 

börzét nov. 5-én a székesfehérvári Kríziskezelő anyaotthona javára. 

 

Házi Péter: Diákok a hajléktalanokért: gyűjtőakcióba fogtak a tóvárosi iskola tanulói. - In: Fejér megyei hír-

lap. 61. évf. 271. sz. (2016. nov. 18.), p. 16. 

 

Ajándék az otthonnak: játékokat, babaápolási cikkeket, élelmiszert gyűjtöttek. - In: Fejér megyei hírlap. 61. 

évf. 299. sz. (2016. dec. 21.), p. 19. 

   Dec. 20-án adományt kapott a Családok Átmeneti Otthona karácsony alkalmából. 
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László-Takács Krisztina: Van, ami az emberbe beleég. - In: FehérVár (2016. dec. 22.), p. 10-11. 

 

Bokros Judit: Mindenkit befogadnak! : meleget, akinek csak lehet. - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 8. sz. 

(2017. jan. 10.), p. 1., 3. 

 

Bokros Judit: Kapni is jó, de olykor adni is kell. - In: Fejér megyei hírlap. 62. évf. 12. sz. (2017. jan. 14.), p. 

10. 

   Bedemann Diána, a Kríziskezelő Központ munkatársa az önkéntes munkáról. 

 

Szabó Zoltán: Telekisek gyűjtötték: a diákok adták át a Kríziskezelő Központnak. - In: Fejér megyei hírlap. 

62. évf. 32. sz. (2017. febr. 7.), p. 16. 

 

Szabó Miklós Bence: Telekis adományok a Kríziskezelőnek. - In: FehérVár (2017. febr. 9.), p. 19. 

 

 

 Készült 2017-ben. 
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