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Öt-hat milliárddal csökken a város bevétele
A HETILAP

László-Takács Krisztina

„Mintegy öt-hat milliárd forinttal
csökken önkormányzatunk bevétele
2020-ban. Jövőre is csak ezzel a drasztikusan alacsonyabb bevételi szinttel
számolhatunk. Ennek alapján kell zárnunk az idei évet és reálisan tervezni a
jövő évi költségvetést!” – írja bejegyzésében Cser-Palkovics András.
A járvány okozta vissza- illetve
kiesés a gazdasági termelésben
komoly bevételzuhanást okozott
a fehérvári önkormányzatnál is.
Az október végi adatok alapján az
iparűzésiadó-bevétel várhatóan
tizenhat-tizenhét milliárd forint
körül alakul majd a tavalyi húszmilliárd forinthoz képest.
„Az egyéb bevételkiesések, mint
a normatívák, a gépjárműadó, az
idegenforgalmi adó, az elmaradó parkolási díjak és egyéb tételek valamint
a védekezés költségei és a közösségi
közlekedés miatti kiadásnövekedés várhatóan további másfél-két
milliárd forinttal terhelik meg a
város költségvetését.” – részletezte
a polgármester, majd hozzátette:
„Köszönhetően a takarékos gazdálkodásnak, a korábban összegyűjtött
jelentős költségvetési tartalékoknak,
a korábbi állami adósságkonszolidációnak valamint a gyors tavaszi
intézkedéseknek, a város gazdálkodása stabil.”

Fotó: Kiss László

Lapunkban többször is szó volt már arról,
hogy a járványhelyzet miként befolyásolja az
önkormányzat gazdasági helyzetét. Legutóbb
Cser-Palkovics András írt közösségi oldalán
az elmaradó bevételekről. A polgármester
tájékoztatása szerint a hiány ellenére a város
gazdálkodása stabil.

A tízezer főnél nagyobb települések polgármesterei dönthetnek azokról a közterületekről, ahol kötelező a maszkviselés. Székesfehérváron több
új szabály is született erre vonatkozóan. A város népesebb részei közül van, ahol eddig is fel kellett venni a maszkot, máshol ez új rendelkezés.
A történelmi belvárosban múlt hét óta előírt a maszkhasználat. Az a tapasztalat, hogy a fehérváriak fegyelmezetten betartják a járványügyi
előírásokat a mindennapokban. Ha pontosan szeretné tudni, hogy mely közterületeken kötelező a maszkviselés, az fmc.hu térképekkel illusztrált
cikkére érdemes rákeresni!

A bevételkiesés a 2021-es költségvetésre is hatással lesz, amennyiben
a jogszabályi keretek, a helyi adózási
rendszer a jelenlegi marad illetve
újabb komoly ipari visszaesés a második hullám miatt nem következik be.

Újabb intézményekben jelent meg a vírus
Egy bölcsődében rendkívüli szünetet rendeltek el, de négy óvodai csoportot is utolért a
járvány városunkban.

November huszadikáig rendkívüli szünet lesz a Nyitnikék Bölcsődében, miután nem biztosítható
a gyermekek ellátása a dolgozók
jelentős részének koronavírus
általi érintettsége okán. Azon

gyermekeket, akiknek ellátását
a szülők kérik, a Mesevilág
Bölcsőde fogadja.
A Gyöngyvirág Óvoda esetében egy
csoportban a Nemzeti Népegészségügyi Központ hatósági karantént,
három csoportban pedig az EMMI
rendkívüli szünetet rendelt el a
november tizennyolcadika és
huszonharmadika közötti időszakra.

Meddig érvényesek a korlátozó intézkedések?
A szerdán megjelent sajtóhírekkel ellentétben a jelenleg hatályban lévő korlátozó
intézkedéseket nem hosszabbította meg a
kormány, azok december tizenegyedikéig
alkalmazandók.

A november tizedikén kihirdetett,
majd tizenegyedikén hatályba lépő
törvény kilencven napig hatályos,
így úgy tűnhet, hogy a kedd esti döntéssel a járványügyi intézkedések
érvényessége is meghosszabbodhat

február nyolcadikáig. Nem erről van
szó: harminc nap után döntenek
majd a korlátozások feloldásáról.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ is gyorsan reagált: „A sajtóhírekkel ellentétben a jelenleg hatályban lévő korlátozó intézkedéseket nem
hosszabbította meg a kormány, azok
december tizenegyedikéig alkalmazandók. A kormány a veszélyhelyzetet
hosszabbította meg az Országgyűlés
döntése alapján 2021. február 8-ig.”

Még mindig magas az örökítőanyag szintje
A fehérvári szennyvízben még mindig
magasabb a koronavírus örökítőanyagának
szintje, mint a budapestiben – derült ki a
Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb vizsgálatából.

Több városban, így Kecskeméten,
Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és
Szolnokon stagnál, de a legmagasabb, emelkedett kategóriában
helyezkedik el a mutató.
Ezzel szemben Budapesten eg�gyel alacsonyabb, vagyis a mérsékelt kategóriában van, és a vírus
örökítőanyagának szennyvízben
mérhető mennyisége is stagnál.

Kikapcsolási moratórium
a Nemzeti Közműveknél
Az állami tulajdonú NKM Energia Zrt. 2020.
november 29. és 2021. január 8. között
önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal.

A moratórium nemcsak a védett
ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek hatvan
napon túli számlatartozása van. Nem
vonatkozik viszont azokra, akiknél a
szolgáltatást már kikapcsolták.
A cég közleményében kiemelte,
hogy folyamatosan nyomon követik
a járványügyi helyzettel kapcsolatos
fejleményeket, szabályozásokat,
ezekre figyelemmel teszik meg
a szükséges intézkedéseket, és
haladéktalanul tájékoztatják az
ügyfeleket.

Egyedül Debrecenben emelkedik
a koncentráció.
A szennyvízben kimutatható
koncentrációnövekedés négy-tíz
nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának emelkedését, a vírus ugyanis már az
esetleges tünetek megjelenése
előtt néhány nappal elkezd ürülni a szervezetből.
A szennyvíz vizsgálata – amellett,
hogy egyfajta összetett közösségi
mintaként szolgál – azért is jó
eszköz, mert a tünetmentes vagy
gyenge tünetes fertőzöttek a hagyományos szűrővizsgálatok során nem
kerülnének a járványügy látókörébe.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Milyen lesz a börgöndi repülőtér?

László-Takács Krisztina
A kormány a börgöndi repülőtér fejlesztése
érdekében hétszázötvenmillió forint azonnali
támogatást nyújt Székesfehérvárnak – tájékoztatott közösségi oldalán Vargha Tamás
országgyűlési képviselő. A cél, hogy néhány
éven belül korszerű sport- és üzleti célú
repülőtér jöjjön létre, emellett egy ipari park,
mely a fehérvári gazdasági életre is kedvező
hatással lesz.

Eddig két alkalommal kapott
kormányzati segítséget a város a
börgöndi reptér fejlesztésére. Az
első az a háromszázhetvenötmillió
forint, mely a Modern Városok
Programja keretében érkezik.
Korábban az abai önkormányzattól Fehérvár megvásárolt egy
területet, aminek eredményeképpen a teljes repülőtér és a mellette
elhelyezkedő ipari terület Székesfehérvár tulajdonába került. Ennek
részleteiről Cser-Palkovics András
beszélt a Vörösmarty Rádióban.

Ipari park és útfejlesztés
„Nagyon fontos a terület teljes
közművesítése!” – mondta a polgármester, aki hozzátette, hogy
rengeteg a bontási munka, hiszen
még mindig vannak a területen
romos épületek a kilencvenes

évekből. A kormányzati támogatásból a repülőtér mellett egy
százhektáros ipari park létrehozását is tervezik. – „Már folynak a
tárgyalások a befektetőkkel. Korszerű
technikával, határozott munkahelyteremtési szándékkal, komoly adófizetői
képességekkel rendelkező cégek vannak az érdeklődők között.” – árulta el
Cser-Palkovics András.
A háromszázhetvenötmillió forintos keretből körülbelül kétszázötvenmilliót fordíthat a város utak
fejlesztésére. Talán a legfontosabb,
hogy Fehérvár úthálózatát még
inkább tehermentesítsék, ezért a
62-es és a 63-as utat összekötnék,
ami a legdélebbi elkerülője lenne
a városnak, hiszen a sztrádától
délre még egy tehermentesítő utat
jelentene.

Üzlet és sport
A már említett hétszázötvenmillió
a támogatás második lépcsője.
Ennek segítségével valósulhat
meg a reptér sport- és üzleti célú
fejlesztése – tudtuk meg Vargha
Tamástól: „Ez azt jelenti, hogy
kisméretű, maximum hetven fő
befogadására alkalmas gépek tudnak
majd Börgöndön le- és felszállni.
Olyan hangárakat alakítanak ki,
hogy ezek a nagy értékű gépek akár

Kibővül a körforgalom
Rába Henrietta
Jövő év tavaszán-nyarán elkezdődhet az
Auchan melletti körforgalom átépítése,
megvan ugyanis az állami forrás a fejlesztésre. A déli összekötőút kivitelezését
pedig már meg is kezdték. A beruházás
várhatóan két év múlva készül el.

Cser-Palkovics András polgármester hétfői online fogadóóráján tájékoztatta a lakosságot,
hogy a kormány döntésének
köszönhetően megvan a forrás
az Auchan melletti körforgalom
felújítására, bővítésére. Köszönetet mondott Törő Gábor és
Vargha Tamás országgyűlési
képviselőknek, akik közösen
elérték, hogy ez a beruházás is
bekerüljön az állami útfelújítási
programba.
Vargha Tamás lapunknak
elmondta: „Ismerjük az M7-es
autópálya és a 63-as út találkozásánál kialakult áldatlan állapotokat
– fontos volt, hogy enyhítsük a
közlekedési nehézségeket. Ez még
nem a végső megoldás, de már a
körforgalom fejlesztése is segíteni
fogja az autósokat!”
Tavaly született döntés a körforgalomról, melynek átépítésére rövidebb és hosszabb távú
tervek is készültek. Most az
előbbi megvalósításáról van szó.
Cser-Palkovics András polgármester részletezte a terveket: „A
rövid távú megoldás egy turbósított, két forgalmi sávú körforgalom
kialakítása a jelenlegi helyen, a
meglévő körforgalom bővítésével.

A tervek elkészültek, az engedélyeztetésre is sor került. A kormány
most azt a döntést hozta meg, hogy
a mintegy másfél milliárd forintos
forrást, amibe ez a fejlesztés kerül,
biztosítja. Így az állami szervezetek
kiírhatják a közbeszerzési eljárást.”
A polgármester hozzátette:
a szakemberek szerint ez a
duplasávos körforgalom öt-hat
évre nyújt megoldást az óriási
közlekedési terhelés mellett. A
hosszú távú tervben a sztráda
negyedik lejárója szerepel, ami
Szabadbattyán és Székesfehérvár között kerül elhelyezésre.
Ez a Komáromtól az M7-es
autópályáig megépülő M81-es út
terveinek része.

Épül a déli összekötő!
A Juharfa utcában már megjelentek
a munkagépek: megkezdődött a déli
összekötőút építése. A hosszú előkészítő munka után szeptemberben írta
alá a szerződést a város polgármestere
a kivitelezővel. A közel négy és fél
milliárd forintos állami beruházás a
város déli részén, a Seregélyesi út és
a Sárkeresztúri út között biztosít majd
összeköttetést. Felújítják a Takarodó
utat, amit össze is kötnek az új, most
épülő összetkötőúttal és a Seregélyesi
úthoz a körforgalomnál kapcsolódó
Köles utcával. Az építkezés várhatóan
két évig tart. Ez az első üteme annak a
tervnek, melynek megvalósulásakor az
új utat egy közúti felüljáró segítségével összekötik majd a Mártírok
útjával is.

Fotó: Kiss László archív
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Első lépés kipipálva: folyik a börgöndi repülőtér tervezése!

napokig is tárolhatók legyenek. Ez
a fejlesztés Fehérvár városának
mindenképpen sokat jelenthet, még
jobban megerősödhet a regionális
központi szerepe.”
Az épülő repülőteret úgy alakítják
ki, hogy később bővíthető legyen,
vagyis a kifutópálya meghosszabbíthatóvá váljon – tudtuk meg
Cser-Palkovics Andrástól: „Azt
azonban fontos hangsúlyozni, hogy a
városnak egy ennél nagyobb repülőtér
nem lehet érdeke, mert a természetvédelmi övezetek miatt a repülőtér
megközelíthetősége illetve az onnan
való eltávolodás jóval közelebb lenne
a városhoz, mint maga a repülőtér.

Nincs ugyanis hely arra, hogy a gépek
ne a város peremén forduljanak rá a
repülőtérre. Ezt tehát nem szeretnénk,
mert nem egyezik a város érdekével.
Azt azonban ne zárjuk ki – ha tizenöthúsz év múlva a technológia úgy
fejlődik, hogy ezt a problémát ki lehet
küszöbölni – hogy továbbfejleszthető
legyen a börgöndi reptér!”

Mikorra épül meg?
A börgöndi fejlesztés évek óta kérdés volt a fehérváriak számára, a
mostani szakaszban azonban már
körvonalazódik a végeredmény is,
igaz, még csak a tervezőasztalon.
Tény, hogy a kormány az összesen
több mint egymilliárdos támogatással biztosította Fehérvárt arról
a szándékáról, hogy a kivitelezési
költségek is rendelkezésre állnak
majd. Jelenleg a fejlesztés előkészítése, a koncepcióterv kidolgozása
és engedélyeztetése illetve a kiviteli tervezés zajlik: „Ez körülbelül
kétéves munkát jelent, ezután tudunk
visszamenni a kormányhoz azzal a
számmal, amit megbecsülünk a repülőtér kialakításának költségeként.” –
mondta el Cser-Palkovics András,
majd hozzátette: a kormánytámogatásból megvalósuló reptér és
ipari park komoly bevételi forrást
jelent majd a városnak.

Kinek akar kedvezni a kamara?
László-Takács Krisztina
Kedden az országos sajtóban interjú jelent meg
Parragh Lászlóval, amelyben a Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke az iparűzési adó teljes elengedésére tett javaslatot 2020-ra és 2021-re a
kis- és középvállalkozói szektorban, ágazattól
és árbevételtől függetlenül, továbbá a többi
önkormányzati hatáskörbe tartozó adónem befagyasztását is kezdeményezte. Cser-Palkovics
András ezzel kapcsolatban közösségi oldalán
fejtette ki véleményét.

A polgármester arra kérte a kamara
elnökét, hogy hagyja békén a vállalkozások környezetét és a munkavállalóik életminőségét biztosító
településeket: „Értékelhető a szándék,
hogy könnyítsenek a vállalkozások
terhein, az pedig biztos, hogy a cégek
terheit semmilyen iparűzésiadó-emeléssel nem szabad növelni a jelenlegi
helyzetben. A kamara és Parragh úr
azonban porcelánbolti elefántként szeretné letarolni az önkormányzati szektort, az iparűzési adó felfüggesztésének
javaslata teljesen ellehetetlenítené a
településeket és óriási károkat okozna
mindazoknak, akik számára az önkormányzatok munkája a létminőség fontos része, tehát gyakorlatilag az összes
magyar polgárnak, de a fehérváriaknak
biztosan. ... Felmerül tehát a kérdés:

kiknek is szeretne valójában kedvezni a
kamara? Mert az biztos, hogy a vállalkozásokon és azok munkavállalóin nem
fog segíteni, ha a települések bezárják
a bölcsődéket, óvodákat, színházakat,
leállítják az autóbuszokat, befagynak
a helyi vállalkozóknak is munkát adó
lokális fejlesztések, nem szedik a szemetet, nem rendezik a közterületeket.
Nem fogja segíteni a vállalkozásokat
az sem, ha a települések leállítják az
oktatási programjaikat, nem támogatják
a kórházakat, az egyetemeket, a sportegyesületeket, megszüntetik a szociális
támogatásokat és a puszta felszínen
maradás érdekében durván megadóztatják a magánszemélyeket, tehát a
munkavállókat.”
A polgármester szerint a kamara
javaslata a legnehezebb helyzetbe
került gazdasági szereplőknek,
például a vendéglátásból, turizmusból élőknek nem nyújt valós
segítséget: „Nyomatékkal kérem
tehát: gondolják meg alaposan, milyen
javaslatot tesznek! Főleg, hogy ezt egy
olyan évben tennék, amikor a települések adóbevétele a járványhelyzetből
fakadó gazdasági visszaesés miatt már
drasztikusan csökkent. Ezzel a kihívással megbírkózunk még, de csengjen
ismerősen a mondás: „Ne tetézd, ne
tetézd!” – olvasható a bejegyzésben.
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Ha lesz oltás, felpöröghet a turizmus!
A HETILAP

Kovács Szilvia
A koronavírus elleni védőoltás megjelenésével a szakemberek
szerint jövőre valódi utazási boom jöhet, bár jelenleg úgy
tűnik, mélyen a zsebünkbe kell majd nyúlni. Az előrejelzések
szerint tavasszal visszatér az utazási kedv, de jellemzően csak
belföldre és a közeli országokba készülnek a turisták.

A hírek arról szólnak, hogy „közeleg a védőoltás”, ezzel együtt a remény is felcsillanhat arra,
hogy visszatér az élet a normális kerékvágásba.
A tavaszi korlátozást követően is beindult a
turizmus, de a szakemberek szerint jövőre igazi
dömpingre lehet számítani – az árak emelkedése
mellett.

A lapunk által megkérdezett utazási irodák bevétele jelentősen megcsappant, de sikerült életben
maradniuk, sok más városi irodával ellentétben. Az
egyik utazásszervező azt mondja, már most több
érdeklődés, sőt foglalás is van a jövő évre. Grosz
Pálma szerint leginkább a belföldi utazásokat és a
környező országokat választják majd az emberek, és
kevesebben ülnek repülőre.
A Fehérvár Travelnél is készülnek a következő évre: már
elkészült a katalógusuk. Ribi Péter ügyvezető igazgató
úgy látja, egyelőre óvatosabban szervezik az utakat,
tavaszra kevesebbet, nyárra többet, az őszi időszakra
pedig ugyanannyit, mint amennyit normál időszakban.
A külföldi utak esetében a forint gyengülése miatt
áremelkedésre is lehet számítani a 2021-es évben.

Befejeződött a Homonnai utca korszerűsítése
Novák Rita
Teljesen megújult az öreghegyi Homonnai utca:
új pályaszerkezetű az út, járdát alakítottak
ki, új csapadékcsatorna épült valamint egy
szakaszon az ivóvízvezetékeket is kicserélték,
sőt három új villanyoszlopot is kihelyeztek az
utca Donát-kápolna felőli oldalán.

Ezentúl zökkenőmentesen, vadonatúj úton közlekedhetnek az autósok
a Homonnai utcában, de nemcsak
kocsival, gyalogosan is kényelmesen
lehet itt sétálni, hiszen az útfelújítással párhuzamosan járdát is kialakítottak. Mint azt Cser-Palkovics
András polgármester lapunknak
múlt pénteken a helyszíni bejáráson elmondta, az útkorszerűsítés

Öreghegyen a csatornázási munkák
befejezése után indulhatott el: „Nem
olyan régen a Fiskális utat el tudtuk
készíteni és át tudtuk adni, utána
a Homonnai és a Poprádi utcában
folytatódott az öreghegyi utak jelentős
felújítása. A Homonnai el is készült. Ez
egy bruttó háromszázhetvenkétmillió
forintos beruházás volt, amit az önkormányzat maga finanszírozott.”
A Homonnai utca egy részén
kicserélték az ivóvízvezetéket és új
csapadékcsatorna épült, továbbá
három új villanyoszloppal bővült a
közvilágítás is.
Horváth Miklós Csaba önkormányzati képviselő elmondta: régi vágya
teljesült a beruházással a környék
lakóinak.

Emléktáblát szenteltek múlt pénteken a Fatimai Boldogasszony-templom falán az egykori
plébános, Milcsinszky Alajos tiszteletére, aki huszonegy éven át szolgált a szárazréti plébánián.
Székesfehérvár díszpolgára egy évvel ezelőtt tragikus hirtelenséggel hunyt el, emlékét máig őrzik
a város lakói. Az emléktábla-avatást követően emlékmisét celebrált Kertész Péter atya. Cs. R.

Fotó: Simon Erika

Kép: Tar Károly

Milcsinszky Alajosra emlékeztek
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Átadták a forgalomnak a megújult Homonnai utcát

Helyi támogatás a fehérvári családoknak
László-Takács Krisztina

Wéhli Regős Dóra

Székesfehérvár polgármestere egy olyan intézkedéssorozatot jelentett be, amely a születési támogatás megemelésével és a megújított oltástámogatási programmal segíti a fehérvári családokat.
A nehéz gazdasági helyzet ellenére megmarad a
hatvanöt év felettiek ötezer forintos települési
támogatása, emellett jövőre is biztosítják a kulturális szektorban dolgozók keresetkiegészítését.
Fotó: Kiss László

Pénzbeli támogatás a családoknak
„Minden 2020. január elseje után
született székesfehérvári kisgyermek és
családja számára megemelem a születési
támogatást húszezerről ötvenezer forintra.” – jelentette be múlt pénteken
Cser-Palkovics András. A polgármester hozzátette: „Az önkormányzat
több okból sem fogja megszabni, mire
kell költeniük ezt az összeget a családoknak. Először is felelős, felnőtt emberek
maguk is meg tudják határozni, milyen
területen használják fel a támogatási
összeget. Másodszor a támogatások
például „oltási támogatásként” való
felcímkézése, utalása, elszámolása olyan
bürokratikus útvesztő, amire a jelenlegi
helyzetben nincs idő.”
A támogatást a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán illetve
postai vagy elektronikus úton lehet
igényelni. Mivel a támogatás megemelése visszamenő hatályú lesz,
ezért az érintett családok számára
a harmincezer forintos különbözet
2021-ben kerül folyósításra.
Az önkormányzat 2021-ben is ad
ötezer forintos támogatást a hatvan-

Otthonfelújítás állami
segítséggel

A polgármester arról döntött, hogy a fehérvári újszülöttek családjainak eddig adott húszezer
forintos támogatást ötvenezer fortintra emeli

öt éven felüli fehérváriaknak. A
cél az, hogy közvetlen és gyors
segítséget kapjanak a koronavírus
által leginkább veszélyeztetett
korosztály tagjai, amit egészségük
védelmére is költhetnek, belátásuk
szerint. A támogatást ugyanúgy
lehet igényelni, mint a már említett
születési támogatást.

Bérkiegészítés a kulturális
szférának
„Tekintettel arra, hogy a kulturális
szférát rendkívüli bizonytalanságban
tartja a járványhelyzet, az e területen
dolgozók létbiztonságának garantálása
kiemelt fontosságú. Az önkormányzat ezért vállalja, hogy 2021-ben is
folyósítja a fehérvári kulturális intézményekben dolgozók bérkiegészítését,

tekintet nélkül arra, hogy már nem
közalkalmazotti státusszal rendelkeznek. Az erről szóló határozatot már
aláírtam.” – tájékoztatott Cser-Palkovics András.

Ingyenessé váló oltások
Hosszú évek óta működik Fehérváron védőoltásokat támogató program, melynek több elemét időközben
az állam átvállalta. Az önkormányzat
ezért újabb célokat tűzött ki és új támogatási formát vezet be. Az időseknek a tüdőgyulladás elleni védőoltás
beadásának háziorvosi költségét,
a kisgyermekeknek járó rotavírus
elleni illetve az agyhártyagyulladás-B
elleni védőoltások beadásának háziorvosi költségét az önkormányzat a
fehérváriaktól átvállalja.

Legalább egy év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie
és köztartozásmentesnek kell lennie annak,
aki igénybe szeretné venni az otthonfelújítási támogatást – közölte a családokért
felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin
emlékeztetett: januártól a kormány a legalább
egy gyermeket nevelő családok felújítási
költségeinek felét – maximum hárommillió
forintig – visszatéríti.

Az otthonfelújítási támogatási
lehetőséggel házasok, élettársak
és egyszülős családok egyaránt
élhetnek, az elvált, de a gyermekfelügyeletet megosztó szülők pedig
megoszthatják egymás között a
hozzájárulást, mely január elseje
után igényelhető. A támogatás az
anyagköltségre és a munkadíjra is
igénybe vehető, utóbbihoz szerződést kell kötni, emellett pedig
mind az anyagköltségről, mind a
munkadíjról gyűjteni kell a számlákat, amelyeket a felújítás befejezését követő hatvan napon belül
kell eljuttatni a Magyar Államkincstárnak. Az igénylés teljes
egésze elektronikusan intézhető. A számlák benyújtása után a
MÁK-nak harminc napja van elbírálni a támogatást, ezt követően öt
napon belül kiutalják a támogatási
összeget. A folyósítás után a kormányhivatal hat hónapig bármikor
ellenőrizheti, hogy az igénylők
a megítélt összeget valóban arra
fordították, amire kapták.
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Átjárhatóság, kényelem, racionalizált közlekedés
A HETILAP

Milyen lesz az intermodális központ?

László-Takács Krisztina
Kaposvár volt az első, ahol Magyarországon intermodális központot
létesítettek, de Fehérváron is komoly tervezési szakaszba lépett a
vasút környékének átalakítása, amely a NIF Zrt. által felügyelt beruházásban valósul meg. A cél, hogy a távolsági busz- és vonatközlekedést összehangolják, és ebbe kapcsolódjon be a városi buszközlekedés
is. A nagyberuházás nem csupán a belváros forgalmát csökkentené, de
újabb parkolókat, közösségi teret és korszerűbb, átláthatóbb, összehangolt közlekedést eredményezne. Utánajártunk, és megkérdeztük a
Közlekedési Irodát, hogyan alakul majd át a vasútállomás és környéke.

Az intermodális csomópont létrehozásának egyik
feltétele, hogy a Vasvári gimnáziumot el tudják költöztetni. A középiskolai campus tervei már készülnek, illetve az elbontásra kerülő épületek bontási
tervein is dolgoznak a szakemberek. A teljes projekt
finanszírozása ügyében még további egyeztetésekre
van szükség, ezek lezárultát követően lehet indítani
a közbeszerzést – tudtuk meg a Városháza Közlekedési Irodájának vezetőjétől. A tervek szerint a
Vasvári gimnázium épülete megmarad és más célra
hasznosíthatóvá válik, az intermodális központ
kialakítása csak a gimnázium udvarát érinti, abból
vesz el területet mind a Béke tér, mind a vasút felől.

Így alakul át a környék
A nagyberuházás lényege, hogy a busz- és a vonatközlekedést teljesen összehangolják, ezért a
Volánbusz számára helyet kell kialakítani a vasútállomás épületében. Ennek megfelelően lesznek
belső átalakítások, így az autóbusszal utazókat
is ebben az épületben tudják majd kiszolgálni.
De nemcsak az épület, a környéke is átalakul: A
Vasvári Pál Gimnázium mögött egy parkolóház
és felszíni parkolók valamint a Széchenyi út
irányába egy busztároló és a gépjárművezetőket
kiszolgáló szociális épület létesül. A Közlekedési
Irodától azt is megtudtuk, hogy a Béke téren kap
helyet egy tizenegy indítóállásos buszpályaudvar,
a vasútállomás főbejárata és a keleti szárny által
határolt területen pedig közösségi tér létesül.

A közúti forgalmat is érinti
Jelzőlámpás forgalomirányítás lesz a Lövölde utca
és a Mártírok útja, a Deák Ferenc utca és a Béke
tér valamint a Prohászka út és a Kaszap István
utca csomópontjában: „A helyközi buszok jelentős
része nem ezeken a kereszteződéseken keresztül jár
majd, hanem a Széchenyi úton, az aluljáró közelében
kialakítandó jelzőlámpás csomópontról nyílik majd egy,
a vasúttal párhuzamos kiszolgálóút a parkolókhoz és a
buszpályaudvarhoz.” – magyarázza az irodavezető.
A helyi autóbuszok a Mártírok útja – Prohászka út
útvonalon átmenőjáratként közlekednek majd, a
tervek szerint közös peronos, összehangolt átszállást biztosítva az egyes vonalak között.
Minden úthálózati elem a kerékpárosok részére
is megoldja a biztonságos közlekedést kerékpársávok kialakításával.

Kép: NIF Zrt.

Mi lesz a Vasvárival?

A buszmegálló vázlati terve

járó előtt egy körülbelül százharminc férőhelyes
parkoló és száz bicikli elhelyezését biztosító
kerékpártámasz épül.
„Ez a P+R parkoló úgy lesz kialakítva, hogy helyi
autóbuszjáratokat is tud fogadni, így a déli városrészeknek gyorsabb elérést tudunk adni a vasúthoz.”
– mondja a szakember.
A gimnázium és a posta épülete mögött felszíni
parkolóban és fedett parkolóházban mintegy
kétszázötven férőhelyet alakítanak ki, melyek
a Széchenyi útról és a Kaszap István utcából is
megközelíthetők lesznek. Emellett a Mártírok
útján úgynevezett Kiss&Ride helyek létesülnek,
ahol utasokat lehet felvenni illetve letenni.
Ez a terület is el lesz látva kerékpártámaszokkal:
a vasútállomás első peronjának gimnázium felőli végén százhatvannégy, a Mártírok útja felőli
végén, a gyalogos-felüljáró lábánál kétszáznyolc
kerékpár számára épül kerékpártámasz. Fontos
változás, hogy a gyalogos-felüljárónak köszönhetően a bérlettel rendelkezőknek vagy a mobiltelefonon jegyet, bérletet vásárlóknak a vasútállomás épületébe be sem kell majd menniük.

Változik a menetrend is
Persze nem minden. Annyit már tudunk, hogy a
vasúti menetrend nem fog változni – az autóbuszok menetrendjét kell a vasúthoz hangolni.
Ez kettős feladat, hiszen a helyközi járatok ellátásáért az Innovációs és Technológiai Minisztérium

A vasút környéke is átalakul

felelős, vagyis országos hatáskörű döntés kell a
változtatáshoz, a helyi autóbuszközlekedés megrendelője pedig az önkormányzat, így a hálózat
és a menetrend kialakítása városi feladat.
„Külső szakértő bevonásával készül az új hálózat
és menetrend terve, melynek bevezetése akár több
ütemben is megvalósítható lesz.” – mondta a Közlekedési Iroda vezetője.

Mikor indulhat a kivitelezés?
A beruházást a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt. hajtja végre az előkészítéstől a használatba
vételig, majd ezután adja át az üzemeltetőknek.
Jelenleg a tenderterveket készítik, ezek egyeztetései zajlanak.
„Ebben a fázisban nem lehet pontosan megmondani,
mikor indulnak a munkálatok.” – mondta Nagy
Zsolt. Amennyiben a terveket jóváhagyják, a
NIF Zrt.-nek feltételes kivitelezői közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, ezt követően a
költségek ismeretében dönt a kormány a forrás
biztosításáról. Ha megvan a forrás, elkezdődhet
az intermodális központ megvalósítása.

Tervezik a közösségi közlekedés
fejlesztését is
Érdeke a városnak is, hogy a helyi közösségi közlekedés
a jövőben minél több modern meghajtású, akár megújuló energiával működő autóbusszal legyen ellátva.
„Jelenleg vizsgálják a szakemberek annak lehetőségét,
hogy egy nagyobb elektromosbusz-flotta töltése hol és
hogyan oldható meg, hiszen itt nagy teljesítményre van
szükség. Előrehaladottak a fejlesztések a hidrogéncellás technológiákban is, aminek alkalmazása tíz-tizenöt
éves távlatban szintén megfontolandó!” – tudtuk meg a
Közlekedési Irodától.

Parkolók és parkolóház
Két területen is létesül nagyobb kapacitású parkoló: a vasút déli oldalán, a gyalogos-felül-

Az igazán látványos átalakulás a Béke téren lesz, hiszen
a vasútállomás főbejárata előtt illetve a keleti szárny
felé eső területen egy közösségi tér alakul ki várakozásra
alkalmas felületekkel, növénykazettákkal. A jelenlegi
parkoló helyét a helyközi autóbuszok le- és felszállóperonjai foglalják majd el. (Képünk csak illusztráció!)

Fotó: Kiss László

Nagy területet érint a beruházás, és ennek
minden vonzatát kezelni kell: „A gyors és pontos
autóbusz-közlekedéshez a városi úthálózat kapacitásait is növelni kell, ezért az Új Váralja sor fejlesztése és összekötése a Mártírok útjával a Takarodó
út meghosszabbításaként egy vasút feletti híddal
elengedhetetlen a beruházáshoz.” – tudtuk meg a
Közlekedési Irodától.

Kép: NIF Zrt.

Hidat építenek a vasút fölé

Töredezett aszfalt helyett korszerűen kialakított buszpályaudvar kap helyet a vasútállomásnál
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Bérletvisszaváltási lehetőségek
Az egészségügyi dolgozók és a középiskolás
diákok novemberre kiállított és kifizetett helyi
buszbérleteinek árát beszámítják a következő
vásárlásba.

Döntés született a közösségi
közlekedés ingyenes használatára
jogosultak (egészségügyi dolgozók,
középiskolás diákok) esetében a
november hónapra illetve az utolsó
negyedévre korábban megvásárolt
bérletekkel kapcsolatban. E szerint
a jogosultságot munkáltatói iga-

2020.11.19.

Angyalbatyu

A HETILAP

zolással, diákok esetében pedig a
diákigazolvány bemutatásával lehet
érvényesíteni. Az igazolás illetve a
diákigazolvány felmutatásával és a
megváltott bérlet átadásával egyidejűleg a következő bérlet vásárlásánál – havi bérlet esetében félhavi,
negyedéves esetében pedig másfél
havi arányban – számítják be a
korábban megváltott bérletet. Ezért
kéri a szolgáltató, hogy a következő
vásárlásig őrizzék meg és vigyék
magukkal bérleteiket!

Ünnepi fényben úszik a belváros

Elindult a Karitász ajándékgyűjtési akciója
A Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtő programja, az Angyalbatyu azzal
a céllal indult útjára, hogy minél több
rászoruló gyermek számára legyen örömteli a karácsony. Szeretnék a felajánlott
ajándékokat eljuttatni azokhoz, akik
ritkán élhetik meg a megajándékozottság
boldogító érzését.

Ha úgy érzi, hogy szívesen
adna másoknak valami olyat,
ami még használható, de az ön
számára már nem jelent értéket,
vigye el a Katolikus Karitász

gyűjtőpontjaiba vagy adja le a
plébániákon működő karitászcsoportnak december tizenharmadikáig – szól a felhívás.
Kérik, hogy a dobozra írja rá az
adományozó, milyen életkorú
fiú vagy lány számára készült
a csomag. A felajánlott ajándékok lehetnek játékok, könyvek,
plüssfigurák, pipereholmik, írószerek, édességek. A Karitász
önkéntesei a felajánlott ajándékokat szétosztják a rászoruló
családok között.

Fehérvár adja az ország karácsonyfáját!
Áramszünet lesz a Surányi utcában

Fotó: Kiss László

November huszonharmadikán, hétfőn
a tűzoltóság szakemberei a Surányi
utcából fogják kivágni az ország karácsonyfáját.

Bár ezúttal elmaradt a máskor tömegeket vonzó ceremónia, amikor felkapcsolják a város ünnepi fényeit, a Fő utcán járva így is érezzük, hogy nem sokkal több mint egy hónap múlva újra
ünnepelhetjük a karácsonyt!
L-T. K.

Az E.on tájékoztatása szerint
a fa kivágása és elszállítása az
áramszolgáltatást is érinteni fogja: „A Surányi utcában
található impozáns fenyőfát a
tűzoltóság fogja kivágni, majd
elszállítják az Országház elé. A
tűzoltók biztonságos munkavégzése valamint a hálózat meg-

óvása érdekében áramszünetre
lesz szükség. Az utcában lévő
kisfeszültségű áramhálózatot le
kell kapcsolnunk, egy szakaszt
átmenetileg le is kell bontanunk.”
Az áramszünet várható ideje:
november 23-án, hétfőn 8
és 15 óra között. Az érintett
szakasz a Surányi utca páros
oldala a 14-es és a 48-as
szám között illetve a páratlan
oldala a 11-es és a 49-es szám
között.

Európai Hulladékcsökkentési Hét, 2020
„Lásd és láttasd a láthatatlant!”

újrahasznosítására, az ezt segítő szelektív
hulladékgyűjtés hatékonyabb kihasználására. A DEPÓNIA Nonprofit Kft. számára
évek óta kiemelt cél a hulladékok keletkezésének megelőzése, a lerakott hulladék mennyiségének csökkentése.
Az akciókat ugyanúgy örömmel fogadják a szervezők, mint a tematikus témát,
amely ebben az évben a láthatatlan hulladékokra, például a termékek gyártása
során keletkező feleslegre, hívja fel a
figyelmet. Ez az irányvonal cégünk számára is nagyon fontos, hiszen valljuk,
hogy az a legjobb hulladék, ami nem is
keletkezik.

Idén újra!
2020. november 23-27.
között
Ne feledd!
Kép: www.hulladekcsokkentesihet2019.hu

A DEPÓNIA Nonprofit Kft. az idén is
csatlakozik az Európai Hulladékcsökkentési Hét kezdeményezéshez, mely Európában november 21. és 29. között zajlik.
A székesfehérvári Depónia Nonprofit Kft.
november 23. és 27. között kapcsolódik
be a rendezvénysorozatba
Ennek az évnek a témája a „Lásd és láttasd a láthatatlant!” .A Hét keretében
az erre regisztrálók saját ötleteiket megvalósítva próbálják felhívni a figyelmet a
hulladék keletkezésének megelőzésére, a
hulladékmennyiség csökkentésének fontosságára, a termékek újra-használatára,
valamint a már hulladékká vált anyagok

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

FEHÉRVÁR

Kultúra

Közéleti hetilap

7

Varga Lili kapta a Domján Edit-díjat
A HETILAP

Vakler Lajos

Gratulálunk minden színházkedvelő
nevében!
Köszönöm szépen a bizalmat! Nagyon örültem neki, ráadásul azért
is, mert a nagypapám osztálytársa
volt és együtt játszott Domján Edittel. Kicsit olyan volt ez, mintha tőle
kaptam volna ajándékot. Nagyon
jó érzéssel tölt el, hogy az ember
pályáját ilyen neves alkotók követik
figyelemmel. Továbblendíti az embert, hogy vannak, akik figyelnek
arra, amit létrehoz.
2016 óta, mióta ideszerződtél, nem
kerülnek el a fajsúlyos szerepek. Tiéd
lett 2018-ban a Vörösmarty-gyűrű is
színésztársaid voksai alapján. Meglepett?
Feydeau-t játszani nagy vállalkozás volt, nem beszélve a Régimódi
történetről. Nagyon sok műfajban,
különféle szerepekben vettem

Fotó: Simon Erika

A Domján Edit Alapítvány tehetséges, vidéken
játszó, negyven év alatti színésznők művészetének elismerésére hozta létre a díjat, melyet
évente egyszer adnak át a tragikusan korán
elhunyt művésznő emlékére. A Takács Katalin
vezette kuratórium, melynek tagjai Dunai
Tamás, Keszég László, Nagy Imre, Szakonyi
Károly, Urbán Balázs és Vajda Márta, az elismerést idén Varga Lilinek, a Vörösmarty Színház
művészének ítélte oda.

Marc Camoletti Boeing, Boeing című vígjátékában Egyed Attilával

részt. Nagyon jó, hogy az ember
ennyiféle dolgot meg tud mutatni

önmagából. A Vörösmartygyűrű meglepett, mert nem szá-

mítottam rá. Teszem a dolgom, a
színház a szerelmem, tiszta szívvel, teljes erőbedobással csinálom
mindig, és eszembe sem jutott,
hogy a tapson kívül is elismerésben részesülök. Nagy öröm volt,
hogy fiatalként befogadott ez a
közeg!
Hogy éled meg a járványhelyzetet?
Abból a szempontból nehezen,
hogy mindig le kell állnunk és
nem tudjuk végezni a feladatunkat. Elindul egy folyamat,
ami megszakad, és ebben nehéz
létezni. De sok minden mással
ki tudom tölteni az időmet. Az
első leállásnál úgy éreztem, hogy
talán jól is jött. Átgondolhattuk a
dolgokat, új erőre kaptunk, most
viszont sokkal nehezebb. Végre
felvettünk egy ritmust! Számomra
hatalmas élmény volt a Boeing,
Boeing bemutatója, ami hónapok
óta az első találkozás volt a nézőkkel a nagyszínpadon. Nem tudom,
mikor voltunk utoljára ennyire tele
élettel és szeretettel, mint azon
az estén. Bízom benne, ha egy
kicsit elcsendesül ez az időszak,
újra találkozhatunk! Addig is
folyamatosan fogunk tartalmakat
közölni online formában. Rengeteg ötletünk van, hogy fenntartsuk
a nézők figyelmét, és ezt remélem,
meg is tudjuk valósítani!

Ítélet és kegyelem
Vakler Lajos

Nagy Endre, a film producere megerősítette, hogy tudatos döntés volt
a színházak megsegítése: „Tavas�szal – amikor a koronavírus-járvány
először zárta be a szakmát – merült fel
a Nemzeti Filmintézetben Gál Csaba
kormánybiztos javaslatára, hogy a
színházak és a filmes szakma próbáljanak meg egymáson segíteni. Erre
született meg az a pályázat, amire több
színház is jelentkezett, és nyertes lett a
székesfehérvári színház is ezzel a produkcióval. Szikora János azt mondta,
amikor elkezdtünk a projektről tárgyalni, hogy számára ez azért különösen
fontos, mert kevés olyan kortárs darab
van, ami kötődik is a környezethez. Ez
egy valós történet, az itt élő emberek
története, akik immár százötven éve
nem feledik azt. János úgy gondolta,
ha már egy ilyen lehetőséghez jutott,

Fotó: Simon Erika

Csákberényben, a történet eredeti helyszínein
készül az a film, amely Sobor Antal Perelj,
uram! című színművéből előbb színpadra, most
pedig a filmvászonra kerül. A székesfehérvári
Vörösmarty Színház Ítélet és kegyelem címen
készülő produkciója Szikora János rendezésében a negyvennyolcas szabadságharc
leverésének időszakából elevenít fel egy
megtörtént, kevesek által ismert epizódot a
Nemzeti Filmintézet színházak támogatását
célzó pályázatának segítségével.

Készül a film Sobor Antal színművéből

akkor egy olyan történettel álljunk elő,
aminek elvihetjük a hírét a nagyobb
nyilvánosság felé, az egész országba
is.”
Gáspár Sándor Szikszai János
református lelkész szerepében
egyszerű, minden alkut elutasító
embert formált meg: „Sok nehézséggel találkoztunk. A legelső az volt, amikor kiderült, hogy a rendezőnk, Szikora

János elkapta a vírust, úgyhogy online
zajlik a rendezés: Skype-on keresztül
tartjuk a kapcsolatot, és így próbálja
a színészeket instruálni, a jeleneteket
beállítani. Nem könnyű, de alkalmazkodnunk kell a helyzethez!”
Sobor Antal realista prózájában a
nemzet lelkiismeretét ébren tartó
prédikátorok sokat tettek azért,
hogy a morális helytállás mártírjait

ne feledje az utókor. Így Manszbarth Antal plébánost sem, akit
Imre Krisztián alakít: „A színpadi
adaptációhoz képest a történet változatlan, a szöveg viszont teljesen más.
Sokszor érvényesebb lesz a kamerán
keresztül, mert sokkal intimebb tud
lenni, mint egy nagyszínpadi térben.
Tehát vannak egyezések, de nagyon
sok különbség is.”

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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egészség

Stresszoldás gyógynövényekkel

2020.11.19.

A HETILAP

Kurucz Tünde
A kijárási korlátozás, a járvány és a kevesebb
napfény sokaknál okozhat szorongást, súlyosabb esetben depressziót. Most különösen
fontos, hogy próbáljuk csökkenteni a stresszt,
ha lehet, természetes úton! Mutatunk három
gyógynövényt, melyek segítenek ellazulni.

melyet számos gyógyhatása mellett
enyhe nyugtatóként is számontartanak. A belőle főzött tea többek
között oldja a szorongást, csökkenti
a stressz tüneteit és segít relaxálni.
Ha a hálószobában kamillaolajat párologtatunk lefekvés előtt, könnyebben
alszunk el és mélyebb lesz az álmunk.

nagyjából tíz percig, utána langyosan kortyolgassuk el!

Orvosi citromfű
Az orvosi citromfű szintén közismert gyógynövény, mely csökkenti
a szorongást. Nyugtató hatása
miatt termesztését Nagy Károly
császár rendeletben írta elő. A
középkorban a bencés szerzetesek
röviditalokba is tettek belőle.
A citromfüvet könnyen lehet
termeszteni. Akár cserépben, az
ablakban is megél, csak ne felejtsük el hetente legalább egyszer
megöntözni!
A leveléből főzött tea remek gyógyír enyhe depresszióra valamint
álmatlanságra. Nagyon egyszerű
megfőzni: csupán egy csapott

teáskanálnyi levelet kell leönteni
két és fél deci forrásban lévő vízzel, majd a kamillához hasonlóan
nagyjából negyed órát állni hagyni.

Orbáncfű
Az orbáncfű is ismert stresszoldó
gyógynövény, mely hatással van a
szervezet szerotonin- és dopaminszintjére. Javítja a hangulatot, oldja
a bennünk lévő feszültséget, ezáltal
kiegyensúlyozottá tesz. Jótékony
hatásait már Hippokratész is
ismerte.
Úgy tudunk könnyedén orbáncteát
főzni, ha két teáskanálnyi orbáncfüvet leforrázunk körülbelül két
és fél deci vízzel. Picit ezt is állni
hagyjuk, és csak utána fogyasztjuk.

Fotó: Kiss László

Antigén és ellenanyag gyorstesztek
a Mentaházban

A gyógynövényeket teatojásba is tehetjük forrázás előtt

Kamilla
A kamilla az egyik legősibb és leggyakrabban használt gyógynövény,

Kamillateát nagyon egyszerű készíteni: két teáskanálnyi kamillát két
deci forrásban lévő vízzel forrázzunk le! Fedjük le, hagyjuk állni

Legyen egy nap, ami füstmentes!
A heroinnál és a kokainnál is erősebb függőséget okoz a nikotin, és az már néhány, akár
napi négy szál cigaretta elszívása után kialakul. Rendszeres dohányzás mellett mindössze
hét nap alatt függővé válhatunk. A leszokás
azonban ennél jóval tovább tart! A statisztikai adatok szerint a világon mintegy 1,3 milliárd ember dohányzik, pedig köztudott, hogy
a dohányzás felel a tüdőrákos halálozások
kilencven-kilencvenöt százalékáért, az összes
rákos haláleset harminc-harmincöt százalékáért, az idült gyulladásos légúti betegségek
nyolcvan-nyolcvanöt százalékáért, a koszorúér-betegségeknek pedig mintegy harminc
százaléka írható a számlájára.
L-T. K.
Horoszkóp
november 19. – november 25.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezen a héten nagy nyomás hárul Önre, méghozzá
azért, mert rengeteg munkája lesz, és nem látja,
hogyan végezhet mindennel időben. Aggodalomra
semmi ok, hiszen minden jól alakul! Ez egy remek
időszak lesz a szakmai életében, használja ki!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Remek hírt kaphat a héten, és nagyon jól teljesít
majd a munkájában. Azonban legyen elővigyázatos,
hiszen az élet számos nem várt fordulatot hozhat,
ami kissé megrendítheti. Legyen óvatos a héten
minden területen!

ANTIGÉN GYORSTESZT

P Kimutatja, hogy a mintavétel időpontjában fertőző lehet-e a páciens.
P A mintavétel az orrból történik, így nem szükséges éhgyomorra jönni.
ELLENANYAG GYORSTESZT

P Egy esetlegesen korábban lezajlott, vagy folyamatban lévő fertőzést mutat ki.
P A vizsgálat az ujjbegyből vett egy csepp vérből készül.
Kiknek ajánljuk?
P Mindazoknak, akik szeretnék megtudni,
hogy a teszt időpontjában fertőzők lehetnek-e.
P Akik az utóbbi napokban vagy hetekben találkoztak
igazolt koronavírusos személlyel.
P Akik orvosi vizsgálatra készülnek.
P Akik idős rokonaikat szeretnék meglátogatni,
de csak a teszt elvégzése után vállalják fel a találkozást.
P Sportolóknak, akiknek verseny, mérkőzés miatt
szükséges tesztet végeztetni.
P Munkáltatóknak, akik szeretnék tudni,
hogy van-e munkavállalóik között Covid-19-el fertőző.

Fotó: Kiss László

A WHO kezdeményezésére november harmadik csütörtökét nemzetközi füstmentes nappá nyilvánították. A Magyar Kardiológusok Társasága más orvostársaságokkal összefogva azt szeretné elérni,
ha ez az egynapos füstmentes időszak egy egész életen át tartana!

15 perc alatt elkészül.
Koronavírus fertőzöttség kimutatása.
A szervezet koronavírus elleni védettségének kimutatására.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés:
06 30/534-3121 • www.mentahaz.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten a magánéletében számos boldog pillanatnak néz elébe. Nagyon vidám és kiegyensúlyozott
lesz a hét folyamán, és az Önt körülvevő emberek is
felvillanyozzák majd. Próbáljon meg türelmes maradni,
és várni, hisz a bolygók állása Önnek kedvez!

Nagyon optimista lesz ezen a héten a szerelem terén,
ami az új hozzáállásán és a partnerével való kapcsolatában is megmutatkozik.Amennyiben viszont
egyedülálló, vigyázzon a munkahelyi flörtökkel,
mert általában nem jól végződnek!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nagyon aggódik a szerettei jövőjéért, hiszen Ők
állnak az élete középpontjában. Ne feledje, a jövőn
való rágódás nem vezet sehova, csak belekerül egy
mókuskerékbe, amiből nem találja a kiutat! Maradjon
keresse meg a dolgok mögöttes értelmét!

Ezen a héten nagyon érzékeny és sérülékeny lesz. Nagyon elragadják az érzései, amik azt súgják, hogy keresse
meg a jövőbeli társát. Azok, akik kapcsolatban vannak,
kerüljék a héten a veszekedéseket! Inkább törekedjenek
arra, hogy jobban megértsék kedvesük igényeit!
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Nem maradnak tájékoztatás nélkül a felvételizők
A HETILAP

Kovács Szilvia

Normál esetben a tanév ezen időszakában a legtöbb iskola kinyitja kapuit.
Különböző pályaorientációs foglalkozások várják a nyolcadikosokat,
idén azonban a járvány miatt ez nem
lehetséges, csak online formában lehet
tájékoztatókat szervezni.
A Hunyadiban szeptember elejétől
folyamatosan online anyagokon dolgoz-

Fotó: Kiss László

A járványhelyzet miatt idén nem tarthatják meg
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum iskolái a
szokásos nyílt napokat, azonban a továbbtanulni
vágyóknak így is lesz alkalmuk megismerkedni az
iskolákkal. A Hunyadi Mátyás Technikumban online
nyílt napokkal várják az érdeklődőket. A Széchenyiben friss hír, hogy az okleveles technikusi képzés
hamarosan megnyílik a gimnáziumból érkezők
számára is.

A Hunyadiból sem csak ennyit láthatunk: folyamatosan készülnek az online ismertetők a pályaválasztók számára

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN – A
KORMÁNY ÁLTAL ELRENDELT VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL
– A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉT 2020.
NOVEMBER 23-TÓL HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETELTETJÜK!
KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, ÜGYINTÉZÉSHEZ VEGYÉK
IGÉNYBE TELEFONOS ÉS INTERNETES ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
IGÉNY ESETÉN VISSZAHÍVÁS KÉRHETŐ AZ ALÁBBI SZÁMRA
KÜLDÖTT HANGÜZENETTEL VAGY SMS-EL:
+3670/7979-090.

nak a pedagógusok: készült imázsfilm
az iskoláról, de nyílt napokat is tartanak az internet segítségével. A fiatalok
a következő tanévben két ágazatban
háromféle szakmát tanulhatnak: „Az
első az infokommunikációshálózatépítő és -üzemeltető szakképesítés, ami az
informatika és távközlés témában zajlik,
a másik szakma a távközlési technikusi.
Az infokommunikációs képzés nyelvi
előkészítő formában indul, a másik pedig
normál tantervvel. Emellett a gazdálkodási
és menedzsment ágazatunkban vállalko-

zási ügyviteli ügyintéző szakképesítést
kínálunk. Ezt a képesítést is két formában,
nyelvi előkészítős vagy normál tantervű
osztályokban szerezhetik meg a diákok.
Ahhoz, hogy a tanulók bejuthassanak az
iskolába, központi írásbeli vizsgát kell tenniük.” – mondta el lapunknak Gyenei
Magdolna, az intézmény igazgatója.
A szakirányokról bővebben az iskola
honlapján tájékozódhatnak a diákok,
emellett december elsején és január
hetedikén is csatlakozhatnak az online
tájékoztatóhoz.

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Fotó: Kiss László

SZÉPHŐ ZRT.

A Széchenyi Műszaki Technikumban a robotika, más néven mechatronika az egyik legnépszerűbb
képzési irány. Horváth Lajos Zoltán igazgató elmondta, hogy az iskolának komoly hagyományai
vannak a területen: „A mechatronikai technikusok mérnöki asszisztenciával vagy önállóan gyártósori
robotegységeket tudnak tervezni. Új dolog az ipari informatikai technikusi képzés. Ők menedzselik a
robotok gyáregységben történő rendszergazdai felügyeletét.” A robotokat a közelmúltban felújították,
hogy naprakészek legyenek az oktatáshoz. Szintén újítás, hogy kiterjesztett valóságban is tudnak
gyártósorokat szimulálni, és virtuálisan akár be is lehet menni a gépekbe. Friss hír a Széchenyivel
kapcsolatban, hogy az okleves technikusi képzés hamarosan megnyílik a gimnáziumból érkezők
számára is. Ugyancsak újdonság, hogy az okleves technikusok két év kedvezményt kaphatnak a későbbi
egyetemi tanulmányaik során. Kéttannyelvű képzés is folyik az iskolában az informatikai ágazaton
belül: anyanyelvi tanárral tanítják az összes informatikai tárgyat és a műszaki kémiát is. A Széchenyi
remek kapcsolatot ápol a cégekkel, melyek szerepet vállalnak a duális képzésben.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az egészségi állapota és a pénzügyei terén nehézségekre számíthat ezen a héten. A megtakarításai hiányt
szenvedhetnek, de képes lesz ezt ellensúlyozni azzal,
hogy tovább takarékoskodik és okosan osztja be a
pénzét. A meditáció segíthet tisztán látni a világot!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Önt ezen a héten hatalmas energiák és érzelmek vezérlik,
ezért nagyon nyitott lesz. Ha egyedülálló, hozza ki a legtöbbet ebből, és használja ki a lehetőségeit! Ha azonban
elkötelezett kapcsolatban él, ne feledje, valaki mindig
sérül, ha viszonyba kezd egy harmadikkal!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Számos nehézségre számíthat a munkahelyén, de jól
veszi az akadályokat és jól fog teljesíteni. Felettesei,
üzlettársai értékelni fogják az igyekezetét és az erőfeszítéseit. Eza hét arra szolgál, hogy tanuljon és fejlessze
önmagát!

A munkahelyén vitába keveredhet a főnökével vagy
egy munkatársával. Ez nagyban befolyásolja majd a
hangulatát és a teljesítményét. Azonban ez csak egy
időszakos állapot, ami hamarosan elmúlik. Tudja,
hogy képes elérni mindent, bármi is történjen!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nehéz hétnek néz elébe a szakmai életét illetően,
ugyanis számos nézeteltérésbe keveredhet a kollégáival. Vigyázzon, mert ez a hét csak akkor lesz sikeres
és eredményes, ha minden követ megmozgat, hogy
elérje céljait!

A héten a dolgok jó irányt vesznek, és ha ezt a hetet
megfűszerezi egy kis izgalommal, az kizökkentheti a
megszokott rutinjából. Máskülönben egy békés, nyugodt
és kellemes hétnek néz elébe, ami nem hoz semmilyen
meglepetést vagy nehézséget.

FEHÉRVÁR
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életmód

Mindenkinek kell egy álom!

Kaiser Tamás

Gondolom a kötet nem csak a futásról szól!
Nem, de az én életem egyik legfontosabb alappillére a futás. És
ha a mindennapjaimat, a velem
történt kalandokat bemutatom,
nyilván a futás kerül a középpontba. De ezekből a történetekből
bárki meríthet, akár gondolkodásmódot, vagy csak belekukkanthat
abba, milyen lehet egy héten át a
sivatagban futni, elszakítva hétköznapi életünktől. A könyvben
szereplő futások voltak számomra
a legnagyobb élmények, amiket
eddig a sport adott nekem.
Egy átlagembertől igen messze áll az
ultrafutás...
Nem kell feltétlenül ultrát futni,
lehet, hogy valakinek ahhoz jön
meg a kedve, hogy valami más
nagy dolgot vigyen véghez, ami
komoly hatással lesz az életére.
A gondolkodásmódról van szó!
Teljesen mindegy, hogy ezt miben

Kép: Tar Károly

Lubics Szilviát a futótársadalomnak nem
kell bemutatni, de talán a nem futók közül is
egyre többen ismerik a többszörös magyar
bajnokot, Spartathlon- és Ultrabalaton-győztest. A most megjelent második könyve
kapcsán járt Székesfehérváron a népszerű
sportoló.

Lubics Szilvia életébe a család és a fogorvosi praxis mellé heti pár száz kilométer futás is
belefér!

bontakoztatja ki. Ahhoz, hogy
valaki szenvedéllyel éljen vagy

szenvedéllyel tegyen az álmaiért,
nem kell sportolónak lennie. Nagy

2020.11.19.

öröm, ha van egy kis saját célunk,
álmunk, amit meg szeretnénk
valósítani!
Családanya vagy, feleség, fogorvos.
Hogy fér bele az életedbe, hogy ultrára készülsz? Mert ugye ez nem abból
áll, hogy egy héten háromszor leszaladsz a parkba öt kilométert futni…
A kérdés, hogy egy olyan életbe,
mint az enyém, ahol van három
gyermek, egy remek praxis, kiváló
barátok, hogyan fér még bele az
ultrafutás, bennem is felmerült.
Ráadásul imádom a gyerekeimet,
a férjemet, nagyon szeretem a
hivatásomat! Hogy minek egy
olyan hobbi, aminek a velejárója
a heti száz-százötven-kétszáz kilométer futás? Ha nem csinálnám,
akkor az életem többi részében
sem tudnék az lenni, aki vagyok.
Ahogy mondtam, mindenkinek az
életében kell egy kis saját álom!
Egy olyan álom, amit nem más
akar tőle, amit nem a családja,
nem a főnöke akar, hanem egyes
egyedül önmaga! Ha megvan ez
az álom, és ráadásul tenni is kell
érte minden nap, az boldoggá
tud tenni bennünket még akkor
is, ha nem esik jól elindulni az
aznapi edzésre. De ha megvan, ha
végeztünk, az óriási örömet okoz,
ami támogatja az életünk más
területeit is!

LEPJE MEG SZERETTEIT
A JÓ HALLÁS ÉLMÉNYÉVEL
KARÁCSONYRA!

Az idei karácsony más lesz mint az eddigiek.
Szeretteink érdekében fontos a távolságtartás.
Nálunk segítséget talál arra, hogy távolból is biztonságban tudja szeretteit.
Nagyothallók számára fejlesztett hallás, és életminőség javító eszközök,
illetve ezekre fordítható utalványok széles választékát vásárolhatja meg az
Ambrózia egészségközpontban.

Ambrózia Egészségközpont

Székesfehérvár, Piac tér 28.
Bejelentkezés és további információ: (30) 999 4246
www.facebook.com/egeszseg.ambrozia
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ÉRTÉKEK, HELYBEN.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

Székesfehérvár Megyei
Város
Önkormányzata
bérbeadásra
hirdeti meg
az alábbi
Székesfehérvár
MegyeiJogú
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
nem lakás céljára szolgáló
helyiségeket:
Szakbizottsága
bérbeadásra
meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező
alábbi helyiségeket:
Helyiség címe
(Székesfehérvár)

Terület Azonosító
szám
(m2)

Bérbeadás Induló bérleti díj
Ft/hó+ÁFA
időtartama

Jelleg

ÜZLET/ IRODA
20459
iroda/üzlet

Erzsébet u. 6-8.

34

1 év

47.600,-

Kossuth L. u. 7.

151+158

20472

üzlet + pince

1 év

317.800,-

Kossuth L. u. 15.

16+11

20445

iroda

1 év

25.600,-

Kossuth L. u. 15.

27+21

20771

iroda

1 év

43.200,-

Kossuth L. u. 15.

15+13

20837

iroda

1 év

24.000,12.600,-

Havranek J. u. 12.

18

GARÁZS
20013

garázs

1 év

Havranek J. u. 14.

22

20028

garázs

1 év

17.600,-

Kelemen B. u. 2-4.

14

20102

garázs

1 év

11.200,-

Kelemen B. u. 64.

18

20103

garázs

1 év

14.400,-

Kelemen B. u. 66.

18

20081

garázs

1 év

14.400,-

Kodolányi J. u. 12.

18

20127

garázs

1 év

14.400,-

Széchenyi u. 2.

16

20184

garázs

1 év

11.200,-

Széchenyi u. 2. 19. j.

16

20174

garázs

1 év

11.200,-

Vörösmarty tér 4.

15

20211

garázs

1 év

10.500,-

Ányos Pál u. 1.

52

raktár

1 év

31.200,-

Budai út 76.

36

raktár

1 év

18.000,-

KIZÁRÓLAG CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
20269
36
iroda
1 év
20432
32
iroda
1 év

7.200,-

Csanádi tér 5. 1. j.
Csanádi tér 5. 2. j.

RAKTÁR
20240
20257

Az idei évben felértékelődött a házhozszállítás, ami a jelenlegi
helyzetben sok cégnek a túlélést jelenti. Az fmc.hu oldalon elkezdtük
összegyűjteni azokat a székesfehérvári és Székesfehérvár környéki
vállalkozásokat, amelyek vállalják termékeik kiszállítását.
A koronavírus-járvány miatt jócskán átalakult, behatárolódott az
életünk: nem is olyan egyszerű hozzájutni a kedvenc sütinkhez,
menünkhöz, sőt ha éppen érintettek vagyunk, akkor a bevásárlás
elintézése is akadályokba ütközhet.
2020-ban egyértelműen felértékelődött a házhozszállítás szerepe,
mind több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját.

6.400,-

Pályázati nyomtatvány letölthető a honlapról vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. Részletes pályázati kiírás, pályázati feltételek, elérhetőségek, egyéb
tudnivalók: www.lakaslicit.szekesfehervar.hu
Székesfehérvár, 2020. november 09.

Az fmc.hu házhozszállítás oldalán összegyűjtöttük azokat a
székesfehérvári és Székesfehérvár környéki vállalkozásokat, amelyek
biztosan elhozzák otthonunkba termékeiket, és ezzel a szolgáltatásukkal
is hozzájárulnak a mindennapok megkönnyítéséhez. A lista még
természetesen nem teljes, folyamatosan bővítjük!
A csatlakozás részleteiről az urban.eniko@fmc.hu e-mail-címen vagy
a 30 306 9623-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

www.fmc.hu/hazhozszallitas

A Fehérvár Televízió műsora november 21-től 27-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2020. 11. 21. SZOMBAT

2020. 11. 22. VASárnAp

2020. 11. 23. Hétfő

2020. 11. 24. Kedd

2020. 11. 25. SZerdA

2020. 11. 26. CSüTörTöK

2020. 11. 27. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
Téma: a fehérvárcsurgói
Károlyi-kastély
istállóépületének felújítása
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth
Ildikó színművész
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Bokányi Zsolt énekes
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
Téma: a fehérvárcsurgói
Károlyi-kastély
istállóépületének felújítása
13:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:35 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
Lisszabon, Madrid
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Szabó-Farkas
Lili fitneszversenyző
18:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:35 A teremtés – oratórium
20:00 Vershúron – Dicsőség
a verseknek! 1 rész
21:25 XXV. Kor-Társ Ki mit
tud? – gálaműsor a
Vörösmarty Színházban
23:10 Hírek – ismétlés
23:15 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Szabó-Farkas
Lili fitneszversenyző
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth
Ildikó színművész
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Bokányi Zsolt énekes
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
Téma: a fehérvárcsurgói
Károlyi-kastély
istállóépületének felújítása
13:20 Családőrzők 22.
rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Akik császárok lehettek volna
– előadás a Városházán
21:40 Elkészült immár a ház dicső
koronája – a Tetőépítők
Egyesülete kisfilmje az ács
szakma hagyományairól
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 A szomszéd vár – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:15 Két hang, két lélek – Rosta
Andrea és Harazdy Eszter
koncertje Székesfehérváron
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Imre Krisztián
18:30 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Imre Krisztián
20:25 Jövőkép – magazinműsor
7. rész
20:50 MOL Fehérvár – Diósgyőr
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 Híradó – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Imre Krisztián
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:30 Portrék a Királykúton
– Nagy Zoltán Péter
16:25 Megépül a Nemere –
dokumentumfilm
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Bokányi
Zsolt énekes
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Bokányi
Zsolt énekes
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Mesevarázs – Lázár
Ervin: Sírós Frukk
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
20:50 Aqvital FC – Debreceni
VSC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Bokányi
Zsolt énekes
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:10 Farmerzseb –
ifjúsági magazin
15:40 Kaszás Gábor-portré
16:05 A zene világnapja 1. rész
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi
magazin 23. rész
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők 23.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Portrék a Királykúton
– Gáspár Ferenc
20:55 Bassology: Groupensax
és a Muck Éva Trió
21:55 A Fehérvár Televízió
archívumából – Küszöbök
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők 23.
rész – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában 8. rész
16:20 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Fekete Balogh
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 A zene világnapja 2. rész
21:40 Híradó – ismétlés
22:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:15 Musica Sacra 2018 –
Petite messe solennelle
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Városrészek titkai – ismétlés
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Jövőkép 8. rész
20:55 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Lángolj ésvilágíts!
21:25 Kempógála
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: november 23. 20:50 MOL Fehérvár – Diósgyőr labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
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Járvány rap

Ez az új rák! Ez az új AIDS!
Még a mai napon véget ér
Minden! Amiről eddig hitted,
Hogy igazán kell neked! A lényeg:
A lényed pontnyi féreg már csak
Reszketeg keresed a lyukat, hova
bújhatsz,
De nincs menedék! Ezt jól beszoptad
És már senkire nem számíthatsz.
Kihevered vagy beledöglesz
Nem rajtad múlik! Nem te döntesz!
A Kozmosz, a végtelen, élettelen
Végzet! Mivel szembenézel!
Balajthy Ferenc

Elérem már…

(Az Elérhetetlen Föld Hajósainak:
és főleg, Péntek Imre mesteremnek)
Magam ellen élek, s magamtól félek, –
De a Föld magához ölel, úgy szeret!
Nekem a Mindenségben Ő a Minden,
Ha esővel sír, vagy virággal nevet.
Kőbaltás mesét mormolok magamban,
Mézbe mártott napot, – keserves évet,
Amit kaptam, azt rég tovább is adtam,
S elérem már, – mit soha el nem érek!
Az ég, még midig gyereket lát bennem,
Ahogy jóanyám, önmagából ad ennem,
Érintőképernyőn szép lelkét meglátom!
Mágneses hullámon szállong az álom, –
Két sugár(nya)lábbal bandukol az élet,
És elérem már, – mit soha el nem érek!

Kaszás István

A mellény

Levetette a nagyapjától örökölt,
zápor verte, víztől súlyos mellényét, és rögzült szokása szerint
szeretettel megsimogatta. Gyakran van ez így a simogatásokkal,
adnánk, de már nincs kinek,
lekéstünk róla, mint az éjféli
gyorsról.
Vizesen topogott a folyó partjára
állított strandlépcsőn gondolataiba merülve. Váratlanul érte a villámlás és az azt követő ismétlődő
mennydörgés, az erős széllökés
pedig visszataszította a sarkában
járó, lerázhatatlan múlt karjaiba.
A víz haragra gerjedt, a mennyet
ágyúdörgés rázta, a strandlépcső
hirtelen a folyó rogyadozó hídjává
szélesedett. A 38-asok sodrásban,
hátizsákkal, gyalogsági ásóval,
feltűzött szuronnyal rohantak a
túlsó part felé. Nem homokvár az
ott, hanem ellenséges lövészárok,
nincs gumimatrac, mentőöv, de
menedék sem. A folyó vize nem
tudta eloltani a szűnni nem akaró
pergőtüzet. Süppedtek a bakancsok a vértől dágványos homokba. Voltak, akiknek sikerült a
srapnelszilánk szaggatta légben,
cuppogó futással elérni a túlsó
part mögötti erdősávot. „Midőn a
68-asok visszavonultak, megszakadt
az összeköttetés a jobb szárnyon a
Bug folyóig. Minket már 3 oldalról
körülvettek a muszkák, s mi csak
1

Illusztráció: hu.museum-digital.org

Prax Levente

heves tüzeléssel tarthattuk vissza
őket k.b. éjfélig, illetve éjfél után
1-2 óráig.” Míg volt lőszer, addig
lőttek, imádkoztak és kitartottak.
Éjféltájt vége lett mindennek.
Súlyos sebesültjeiknek az ellenséges szuronyok adtak megváltást,
a többieket előbb egy csűrbe
terelték, majd vasúti vagonba
hajszolták fel őket. A honvédet
a csodamellény – melynek zsebe
láncon csüggő órát rejtett – valameddig megvédte a szuronytól és
puskagolyótól, de ott belül a lélek
szállásán már tele volt sebekkel.
„Szibériába megyünk. Nem sok jót
mondanak róla, de hát azt is meg kell
tapasztalni a cár pénzén.” A tífusz
és skorbut közötti kegyelmi időben csája, kevés cukorral, és há-

romnegyed font savanyú kenyér.
Tíz, a kanalát remegve markoló
kéz hajol fegyelmezetten, sorára
várva egy lábas fölé. „Rettenetes a
hideg, az embereknek képük, lábuk
lefagy. Fát hordtam és farönköt ástunk a barakk mellett. Csúnya az idő,
még csúnyább a mi keserves életünk.
Minden nap előfordul koleragyanús,
flekktífuszos megbetegedés.” Nappal
dacosan tartják magukat, kevés
a szó. Éjjel, álmában a század
maradéka áttöri az ellenséges
acélgyűrűt, amin túl a szeretteik
ölelő karja várja őket. Valóságosan azonban csak kevesen érnek
haza, köztük a honvéd, aki még
táncolni fog golyó lyukasztotta
lábával unokája lakodalmán,
abban a régi mellényben. A naplónak a következő oldalára még a
gyertya is viaszkönnyet hullatott:
„Éjjel édesanyámmal álmodtam, mint
mostanában nagyon sűrűn. Szegény
előbb pörölt apámmal, s azután egy
bús kuruc dalt kezdett dalolni s
apámmal együtt eldalolták. Kár, hogy
mire felébredtem, a dalt elfeledtem.
Mily jó is aludni, akkor legalább mindig otthon vagyok kedveseim közt,
vagy lánytársaságban.”
Az unoka visszatérve a révületből, kissé előrehajolva, mint aki
hátizsákot cipel, elindult a ‚Lesz
vigasz’ ivó felé. Mire odaért, napillatúra száradt rajta a mellény.

Az idézetek néhai Kiss László református kántortanító első világháborús naplójából valók. A szibériai fogságból 1921-ben tért haza.

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
Bíró Péter

Új nyelvi szabályok a beszédben és az írásban

Az idő múlásával ha nem is szebbek, de egyre
okosabbak lettünk. Okosabbak és bölcsebbek,
akár egy bagoly. A hasonlatnál maradva, alighanem hamarosan elfelejthetjük ezeket, mert
könnyen lehet, hogy egyes baglyok, rigók, pintyek,
seregélyek és cinegék, sőt akár a teljes madárállomány megsértődhet ránk, ha meghallják, mit
motyogunk, miközben felettünk repülnek. Emiatt
mély depresszióba eshetnek, mi több, akár egyenesen az égből is lezuhanhatnak. Ezért a jövőben
okvetlenül kerülnünk kell az ilyesfajta állati metaforákat, hacsak nem akarjuk a szegény állatokat
megsérteni és állatvédő aktivistákkal háborúzni…
Tehát arra kérjük, mostantól ne emlegesse többé
sem a tolvaj szarkát, sem a sánta kutyát!
Az állati hasonlatok elhagyása a beszédben azonban korántsem elég. Először is, többé nem használandó semmilyen rasszista vagy faji motívum a
beszédben. Ne említsen soha többé sem négercsókot, sem fekete kenyeret! A cigánypecsenyéről
nem is beszélve!
A csókkal és a pecsenyével fennálló probléma –
ahogy máskor is – itt még elkezdődik csak, de
annál sokkal távolabbra mutat. Ennél még fontosabb lenne talán, ha mellőznénk minden olyan
kifejezést, ami a F, A és J betűkombinációval
kezdődik. Még akkor is, ha elsőre ártalmatlannak
tűnhet mint például a „fajansz” vagy a „fajankó”.
Akár csak a legszükségesebb esetben is nevén
használva azt. Ellenkező esetben nagyon gyorsan
és könnyen bajba kerülhetünk, különösen mi,
sápadtarcúak, akik ilyesféle megnyilvánulások
miatt valamelyik „Any-Darker-Color-Than-White-

Lives--Matters” mozgalom céltáblájává válhatunk.
A beszédhigiénia igazi nagymesterei egy lépéssel még ennél is tovább mennek, és kijelentik,
hogy senkihez sem szólhatunk úgy, hogy az akár
távolról is kérésnek tűnjön. Ez ugyanis súlyos
beavatkozás az illető személyes szabadságába.
Kerülendő tehát bármilyen utasítás, mint például:
„Kérem, adja át üdvözletemet a kedves édesanyjának!”, mert ez már kényszerítést jelenthet. Semmit
nem mondhatunk, ami olyasmire késztetné az
embert, amit egyébként kifejezett kérés nélkül
magától nem tenne meg. Ha mégis megengedjük
magunknak, hogy cselekvésre adunk javaslatokat
valakinek (és semmi esetre utasításokat), akkor
ezt csak a legtapintatosabb módon tehetjük,
például: „Ha nincs ellenére, és csak abban az esetben, ha ez a személyes szabadságának korlátozása
nélkül lehetséges, akkor tisztelettel és alázatosan
kérem, hogy továbitsa a kedves édesanyjának a
legszívélyesebb üdvözletemet!”
Üdvös lenne a fentiekhez hasonló, rendkívül
figyelmes megfogalmazások beépítése a mindennapi nyelvhasználatba, mivel ez sok esetben a rejtett konfliktusok feloldását érhetné el, és az békíthetné egyúttal egész társadalmunkat is. Főképpen
a műemlékek lerombolásakor és az emléktáblák
rongálásakor kell ügyelni az aktivistákkal szembeni megfogalmazásra, hogy az érintettek egyikét
se érje hátrány! Legyen az, ki a kormányhivatalok
épületeinek falát festékkel csúfitja el, aki összetöri
a szobor talapzatát vagy aki őszinte humanista
lendülettel rongál egy hősi sírt – a tisztelt harcosok

mindezeket az egyenlőség, a tolerancia és a történelmi igazság érdekében teszik. Így ilyenformán
egyenlő bánásmódban kell őket részesíteni.
Az új nyelvi szabályozás a katonaságban különösen üdvözlendő, ahol a régmúltban használt
parancsnoki hangnem oly sok bosszankodást és
kellemetlenséget okozott a toborzottak köreiben.
Ezért a kaszárnya udvarán szerencsére mostantól nem hallhatunk többé ilyesféléket, mint az
„Állj!” – helyette a sokkal kellemesebb hangzású
„Tisztelt uraim, kérem, engedjék meg, hogy udvariasan arra kérjem Önöket, hogy a kétségkívül
jól indokolt előrehaladásukat szakítsák meg egy
röpke pillanatra!” Avagy a „bal, jobb, egy-kettő-három” helyett manapság inkább ez hallható: „Nos,
akkor kezdjünk csak el szépen lassan és vidáman
menetelni, melynek során előre tesszük bármelyik
csinos kis lábunkat, és ezután majd hagyjuk, hogy
a másik hamarosan kövesse azt!”
Jaj annak, aki csak úgy valakinek egészséget kívánni mer – pusztán, mert tüsszentett az illető. Vigyázzon! Ez szintúgy teljesíthetetlen követelés egy
ártatlan és talán még náthás illetve súlyosan beteg
ember felé. Ehelyett csak a gyors gyógyulás iránti
igény tapintatos megfogalmazása a helyénvaló,
hogy az érintett személy állapota mielőbb javuljon,
és így újra elláthassa fontos társadalmi feladatait,
és átmeneti betegsége alatt ne szenvedjen hátrányokat. Ezért sokkal kívánatosabb eképpen szólni az
illetőhöz: „Lehetséges, hogy ez nem rám tartozik,
de együttérző, politikailag korrekt embertársaként
teljes szívemből kívánom Önnek, hogy a lehető
leghamarabb javuljon az egészségi állapota!”

FEHÉRVÁR
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A kéjnőknek munkaügyi kiskönyve is volt

Kurucz Tünde
Fehérváron 1868 és 1945 között legális volt
a prostitúció. A hivatásos örömlányoknak
„munkaügyi kiskönyve”, azaz bárcája volt.
Rendszeresen ellenőrizte őket a korabeli
„üzemorvos”, nehogy megteljen a városi kórház
szifiliszesekkel.

A hivatásos prostituáltak ügyét az
1867-es kiegyezés után rendezték
a monarchiában, köztük Fehérváron is. Csurgai Horváth József
Fehérvár piros lámpás évszázadai
című tanulmányából kiderül, hogy
erre egészségügyi szempontból is
szükség volt.

Néhány évtizeddel korábban, 1835ben a szifilisz (akkori nevén vérbaj,
bujakór) nagyon terjedt a városban,
amit több-kevesebb sikerrel próbáltak megfékezni. Nem segített
a helyzeten, hogy a Fehérváron
állomásozó katonák száma folyamatosan nőtt. Feltehetően ezzel
párhuzamosan a kéjhölgyek száma
is emelkedett, akik a legősibb szakma számára legideálisabb helyen, a
kocsmákban bővítették ügyfélkörüket.
1863-ban a helytartótanács a
korabeli viszonylatban tetemes
összeget, 1786 krajcárt fordított a
szifiliszes betegek kezelésére. (Az
előző években ennek csak a harmadát.) Városunkban az új, Budai úti
kórház pácienseinek nagy része is
ezzel a betegséggel küzdött. A helyzeten valamelyeset javíthatott az

Fotók: fortepan.hu

A város kezeltette a vérbajosokat

A fehérvári kéjnőket rendszeresen ellenőrizte orvos (képünk illsztráció)

ősi szakma 1868-as legalizálása, de
még 1870-ben is az évi háromszáztizenhárom betegből meglepően
sokan, negyvenöten – húsz férfi és
huszonöt nő – voltak vérbajosak.

Munkaügyi kiskönyv és
egészségügyi lap
A 1868-as rendelet nemcsak a fehérvári bordélyok számát határozta
meg, hanem kimondta: a kéjhöl-

gyeknek ki kell váltaniuk a türelmi
bárcát, mai szóhasználattal élve
a munkavállalói kiskönyvet. Ha a
városból elköltöznek vagy máshonnan idejönnek, be kell jelenteniük,
és rendszeresen meg kell jelenniük
az orvosi ellenőrzéseken.
Szécsényi Mihály Vázlat a budapesti garniszállók történetéből
című tanulmányában úgy fogalmazott, hogy a kéjnőket abban az
időszakban négy kategóriába sorol-

ták: volt a bordélyházi, a magán-,
a futóbárcás és az egészségi lapos
kéjnő.
A „szakma csúcsán” a bordélyházi örömlányok álltak, akik a
bordélyokban laktak, a munkaadójuk a bordélyház tulajdonosa
– jellemzően harminc év feletti
özvegyasszony – volt. Szerepeltek
a rendőrségi nyilvántartásban.
Orvosilag is ott ellenőrizték őket.
(Előző cikkünkben részletesen
taglaltuk, hogy Fehérváron a mai
Ősz utca környékén több bordélyház is működött.)
A magánkéjnők saját lakásukban, de a hatóságok által előírt
körülmények között fogadhatták
az alkalmi férfivendégeket. Ők is
szerepeltek a rendőrségi nyilvántartásban. Vagy a lakásukban vagy
a rendőrorvosnál ellenőrizték őket
egészségügyileg.
A regisztrált futóbárcások már
nehezebb helyzetben voltak.
Mivel nem volt saját lakásuk, ahol
dolgozhattak volna, ezért hivatalosan találkahelynek minősített
vendéglátóhelyeken űzhették a
mesterséget.
Az egészségügyi lapos prostituáltak közé azok a nők tartoztak,
akiknek volt hagyományos értelemben vett foglalkozásuk, de átmenetileg munka nélkül maradtak,
ezért áruba bocsátották a testüket.
A rendőrorvos őket is rendszeresen vizsgálta, de a nevük, címük
hivatali titoknak minősült. A
nyilvános találkahelyeken pénzkeresés közben őket sem zavarhatták a hatóságok a munkájukban.
Csurgai Horváth József tanulmányából kiderül: a városban az
1920-as évek végén nem volt állami
rendőrorvos, ezért az örömlányokat a kerületi orvosok vizsgálták,
és az ellenőrzéseket a tisztifőorvos
végezte. Fehérváron a századfordulón a hatóság szerint csak
bordélyházi kéjnők dolgoztak, akik
kielégítették a városi polgárság és a
katonaság igényeit.

Télen korábban kezdődött
a műszak

A kéjnők ebédidőben és a kora esti órákban nem mutatkozhattak a belvárosban

Bárca, egészségügyi lap ide vagy
oda, az államrendőrség fehérvári
kapitánysága 1928-ban szigorított
a városi előírásokon. Pontosan
meghatározták, hogy a kéjnők
milyen idősávokban hová mehetnek. Például délelőtt tizenegy és
délután egy valamint délután öt
és kilenc között nem mutatkozhattak a belvárosban és annak
környékén. Nem sétálhattak
nagyobb ligetekben, parkokban
sem – például a Zichy ligetben
vagy a polgári Lövöldén.
A kocsmákban április tizenötödike és október tizenötödike
között este kilenc után jelenhettek meg. A hatóság valószínűleg
a rövidebb nappalok miatt a téli
hónapokban megengedőbb volt:
a hölgyek az éjjeli műszakot valamivel korábban, már este nyolckor elkezdhették.

Közéleti hetilap
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Üres katlan, de jó hazai pálya
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Kiábrándító a nézők nélküli jégcsarnok „hangulata”,
de a Hydro Fehérvár AV19 játékosai azért tudják, hogy
a szurkolók most is mellettük állnak. Nagy meccseket
játszott itthon a Volán!

A Bratislava Capitals ellen tapasztalhattuk meg először azt, amit korábban még
sosem: milyen szurkolók nélkül meccset
játszani az osztrák liga máskor legfélelmetesebb hangulatú csarnokában. Hári
János, a fehérváriak legjobb góllövője a
pozsonyiak ellen a televíziós közvetítés

szakkommentátoraként mondta, hogy
máskor a pálya fölé is behajoló fanatikusok
teremtette atmoszféra olyan katlanná teszi
a pályát, amilyenben nagyon nem kellemes
ellenfélnek lenni. Most azonban a kongó
csend volt a jégen összecsattanó testek,
a vezényszavak, a lövések jellegzetes
suhanásának kulisszája. Így is megnyerte
azonban – igaz, csak szétlövéssel – az első
Fehérvár–Pozsony-rangadót a Volán.
Az osztrák csapatok már régebben hozzászokhattak a zárt kapukhoz, de aligha
ez volt az oka, hogy Klagenfurtban aztán
sima vereséget szenvedtek a fehérváriak.

Fotók: Kiss László

Somos Zoltán

Jól termelnek a fehérvári csatárok, Hargrove a Vienna Capitals ellen is betalált

A korábbi „járványszünet” miatt rendkívül
besűrűsödő programban már a szlovákok
elleni meccs másnapján játszani kellett
Karintiában, és pont úgy nézett ki a
meccs, mint amelyikre az egyik csapat pár
óra alvás és hosszú buszozás után esett be.
Hamar nagy lett a hátrány, a vége pedig
5-0 az osztrákoknak. Hozzá kell tenni,
hogy ezen a meccsen nem Jaroslav Janus
védett.
A hónap elején igazolt szlovák kapus
rutinjához méltóan bravúrokkal segített
a pozsonyiak ellen, Klagenfurtban padon
ült, vasárnap pedig a listavezető Graz ellen
visszatért a ketrec elé. Újabb remeklése

Három zárt kapus hazai meccsen összesen hat pontot szereztek Sárpátkiék

Jól megy a MÁV-nak
Somos Zoltán
A női csapat két, a férfi egy bajnoki mec�cset húzott be a röplabdabajnokságban, így
egyelőre mindkét nemnél remekül szerepelt a
MÁV Előre.

Nikolics, a kapitány

a táblázaton, hogy az első kettőnél
egyaránt kevesebb meccset játszott.
Érdekesség, hogy Sümegen nem
Gelencsér Balázs, hanem Csizmadia András irányította edzőként a
fehérvári csapatot.
A női ligában két nagy meccset is
megnyertek a fehérváriak az elmúlt
héten. Gödöllőn két játszma előnyből ugyan hagyták felállni a hazaiakat, de az ötödikben helyén volt a
szívük, és végül nyertek. És ha már
így belejöttek az ötszettes meccsekbe, Derecskén is 3:2-re győztek, ám
a koreográfia más volt: itt játszmahátrányból fordított Farkas Mihály
csapata, melynek három győzelme
és egy veresége van a szezonban.

Somos Zoltán
Izland 2-1-es legyőzésével kijutott a jövő
évi Európa-bajnokságra a magyar válogatott. A sikerből és a Nemzetek Ligájában
játszott, Szerbia elleni döntetlenből is kivette részét a MOL Fehérvár csapatkapitánya,
aki a karszalagot immár a válogatottban is
viselhette.

Nem lehettek nézők, pedig óriási
ünneplést csaptak volna a budapesti Puskás Arénában, miután a
mieink legyőzték Izlandot. A Vidi
középpályása, Loïc Nego gólszerzőként volt főszereplő, de kivette
a részét a diadalból Fiola Attila és
Nikolics Nemanja is. A félig szerb
származású csatár három nappal
később aztán éppen Szerbia ellen
viselhette először a magyar nemzeti

csapat kapitányi karszalagját. Ez a
meccs 1-1-re végződött.
„A sors így alakította, én pedig nagyon
hiszek a sorsban. Nemcsak nekem, de
az egész családomnak rendkívül fontos
volt ez a vasárnap este. Lefújás után
egyből megkaptam édesapám üzenetét
a telefonomra, pedig ő sosem szokott
ilyen gyorsan üzenni. Azt írta, hogy
nagyon büszke rám, ez pedig mindennél többet jelent nekem!” – mondta
büszkén Nikolics.
Szerda este Törökország ellen zárta
a Nemzetek Ligája idei sorozatát a
válogatott. A legmagasabban jegyzett játékosok hiányoztak, de így is
2-0-s győzelem lett a vége, ezzel az
A divízióba jutott Magyarország!
Hétvégén folytatódik a bajnokság,
a Vidi vasárnap a Diósgyőrt fogadja
Sóstón.

Idegenbeli rangadókon bizonyította jó formáját a MÁV Előre női csapata

Fotó: molfehervarfc.hu

Fotó: fehervarvolley.hu

A férfi röplabda NB I Liga egyetlen
veretlen csapata jelenleg a fehérvári, melynek legutóbb Tapolcára
kellett utaznia, hogy játszhasson a
Sümeg ellen. Természetesen a vírushelyzet az oka, hogy a sümegiek
nem használhatják saját csarnokukat, de elnézve a MÁV Előre sima,
3:0-s győzelmét, aligha a helyszínen
múlt a meccs kimenetele. A fehérvári csapat úgy áll harmadik helyen

is kellett hozzá, hogy az igazi csapatként
játszó Volán 5-2-re nyerjen, megerősítve
helyét az élmezőnyben. Erre a találkozóra
a szurkolók kiaggatták transzparenseiket
az üres nézőtérre, így jelezve támogatásukat. A Fehérvár erejét mutatja, hogy tíz
játékosa is pontot szerzett, köztük a jégre
ekkor visszatérő Hári.
Szerda este úgy fogadhatta a „másik”
Capitalst, a bécsit Antti Karhula csapata,
hogy negyedik helyen állt a táblázaton.
A bécsiek ellen is volt esély, de végül a
büntetők most a vendégeknek kedveztek,
4-3-ra nyertek. Így sem lehet panasz az
üres lelátók előtt vívott meccsekre!

A szerbek nagyon figyeltek Nikolicsra (23), aki így is gólpasszt adott
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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:
Ficsóri Erika
08.00 Popzenei interjúk
09.00 Kedvencek percei
Vendég: Dr. Paál Csaba
10.00 Párkapcsolati műsor
Vendég: Fejér Kata
11.00 Balesetmegelőzési
tanácsok
12.00 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.00 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
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:
Ficsóri Erika
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Dr. Négyesi Lajos
11.35 Madárvilág Vendég:
Dr. Berkényi Tamás
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György Vendég:
Bodonyi Dániel
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor,
sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 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 Játszótér Vendég:
Toldi Veronika
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Lapszemle
11.10 Civilek az éterben
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 A Szakképzési
Centrum műsora
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Herbárius Vendég:
Lencsés Rita
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Nyugdíjasklub
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 A Szakképzési
Centrum műsora
16.10 WeLovethe90s Vendég:
Németh Zoltán
17.10 Női vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György
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