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A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek Márkakereskedésünkben.
WLTP mérés szerinti kombinált üzemanyag-fogyasztás 4,5-4,8 l/100 km, CO2-kibocsátás 102-110 g/km.

A hibrid érzése

VADONATÚJ Ajándék téli kerékszett  
2020.11.16. és 2020.12.31. között forgalomba helyezett  
Jazz és Jazz Crosstar modellekhez.
Jazz Crosstar esetén további ajándék Kényelem csomag.
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Télre is velünk 
maradt a gólya
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Tizennyolcmilliót sikkasztott a közös képviselő

A társasházi közös képviselő a sikkasztás miatt börtönbüntetést is kaphat (képünk illusztráció)

Az egyik ház bankszámláját nyolcmillióval, két 
másik társasházét további hat- és négymillió-
val csapolta meg ugyanaz a közös képviselő 
Székesfehérváron.

A férfi önállóan rendelkezett a 
társasházak bankszámlája felett 
– írja a Fejér Megyei Főügyészség 
honlapja. A vádlott az egyik társas-
ház tudta és beleegyezése nélkül 
a rábízott bankszámláról 2014 és 
2017 között jogtalanul eltulajdoní-
tott közel nyolcmillió forintot úgy, 
hogy a társasház bankszámlájáról 
más társasházak bankszámlájára 
utalt át összegeket.
Ezt később készpénzben felvette, 
illetve közvetlenül a társasház 
számlájáról vette fel a pénzt vagy a 
saját nevén lévő bankszámlára utal-

Kétszáztizenhatmillió marad a Fejérvíznél
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Látrányi Viktória

Változik a víziközmű-vezeték adójának 
struktúrája: sávossá válik attól függően, hogy a 
szolgáltató a megelőző évben egy kilométernyi 
vezetékre vetítve hány köbméter vizet értékesí-
tett. Figyelembe veszik az ágazat szereplőinek 
valós terheit és az ellátásbiztonság javítását 
is. A Fejérvíz számára ez a változás komoly 
segítséget jelent!

Kétszázhetvenhétezer fogyasztó tar-
tozik a Fejérvíz Zrt.-hez. A társaság 
tizenegy városban és hetvenhárom 
községben szolgáltat Fejér illetve 
Veszprém megyében. Az ellátási te-
rület kapcsán elmondhatjuk, hogy 
a harmincnyolc közül a Fejérvíz a 
hetedik legnagyobb vízműtársaság 
az országban.
A kormány döntése értelmében 
a víziközmű-vezeték adójának 
struktúrája megváltozik. A döntés 
lényege, hogy a hálózat hosszát 
érvényesíti az új elszámolási rend-
szerben. Így az országban vannak 
olyan cégek, ahol valamilyen 
mértékű adóemelés lesz, és vannak 
olyan szolgáltatók – mint például a 
Fejérvíz – ahol jelentős adócsökke-
néssel számolhatnak. 
A Magyar Közlönyben megjelent 
részletek kapcsán Laczi Pétert 
kérdeztük, hogy mit jelent mindez 
a Fejérvíz számára. A vezérigaz-
gató elmondta, hogy a szolgáltató 
a legkisebb adósávba fog kerülni: 

ta át a társasház vagyonát képező, 
rábízott összegeket.
Amikor a társasház közgyűlése 
nem fogadta el a vádlott által 
benyújtott, 2016. évre vonatkozó 
beszámolót, a vádlott azért, hogy 
a sikkasztást leplezze, egy hamis, 
a pénzintézet nevében kiállított 
bankszámlakivonatot nyújtott át a 
számvizsgáló bizottságnak.
A vádlott hasonló módszerrel még 
két társasháztól sikkasztott 2014 
és 2018 között mintegy hatmillió 
forintot illetve 2009 és 2017 között 
mintegy négymillió forintot.
Az ügyészség vádiratában a ter-
helttel szemben börtönbüntetés 
kiszabását, közügyektől valamint a 
közös képviselői foglalkozástól való 
eltiltást indítványozott.

Tűzifa a rászorulóknak

Napokig dolgoztak a Városgondnokság parkfenntartó munkatársai, hogy a rászoruló családok 
idén is hozzájuthassanak a tűzifához

Bácskai GerGeLy

Idén már tizedik éve tűzifával segíti a fehérvári 
rászorulókat Székesfehérvár önkormányzata 
és a Városgondnokság. A Humán Közszolgálati 
Szakbizottság döntése alapján mintegy hatvan 
szociálisan rászoruló családot támogattak a 
közterületi kivágásokból keletkező fával.

Egy-egy család öt mázsa fát kapott 
rönkökre vágva, a hasítás pedig 
már mindenkinek a saját feladata. 
A szállítás előtt a Városgondnok-
ság telefonon egyeztetett a támo-
gatottakkal, és a lepakolásban is 
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segítettek a dolgozók. A Humán 
Közszolgálati Szakbizottság no-
vemberi döntése alapján minden 
jelentkező, aki a Hatósági Főosz-
tály Ügyfélkapcsolati és Szociális 
Ellátási Irodáján keresztül vagy a 
városrész önkormányzati képvise-
lőjén keresztül igényelt szociális 
tűzifát, azt megkapta, illetve az 
Alba Bástya Család- és Gyermekjó-
léti Központ által segített családok 
számára is szállítottak fát. Közel 
hatvan családot támogattak, átlago-
san egy-két hétre elegendő tüzelő 
biztosításával.

A kormányzati adócsökkentés egyik kedvezményezettje a fehérvári cég
„Így várhatóan kétszáztizenhatmillió 
forint marad a Fejérvíznél ebből az 
adónemből. Azok a társaságok járnak 
jól, amelyeknek olyan településeik van-
nak, ahol hosszú a hálózat. Magyarul: 
minél nagyobb a hálózathossz, annál 
kedvezőbben alakul az adófizetés.”
Az adómegtakarítás 2021-ben 
fog jelentkezni. Értelemszerűen 
azonban hosszabb távon is érezteti 
hatását a változás, és milliárdos 
adókedvezményt jelenthet az évek 
során a Fejérvíznek: „A kormányzati 
döntés következtében az adófizetés új 
struktúrája végre elismeri, hogy a vidé-
ki településeken élők részére nyújtott 
szolgáltatás biztonsága is fontos, és 
ennek működtetése természetszerűleg 
drágább, mint a nagyvárosokon belüli 
szolgáltatás. Konkrét döntéseket is 
meg tudunk hozni az adómegtakarítás 
jóvoltából, például a Prohászka út fel-
újítása egy teljes víziközmű-felújítást is 
jelentenhet, de egyéb közműfejlesztése-
ket is meg tudunk valósítani. Ezt abból 
a vízgazdálkodási alapból tudjuk finan-
szírozni, amit a jogszabályok alapján 
a Fejérvíztől kap a város közössége, 
tehát ez a döntés közvetetten fejlesztési 
forrásokat biztosít Székesfehérvár 
számára.” – fogalmazott Cser-Palko-
vics András.
A polgármester azt is kiemelte, 
hogy a víziközművek vonatkozásá-
ban szükség is volt erre a kormány-
zati döntésre, hiszen számos nyitott 
kérdés van: „Egy olyan fenntartható 

modellt kell kialakítani, ami biztosítja 
a fejlesztés lehetőségét, a szakember- 
utánpótlást, a szakemberek anyagi 
és morális megbecsülését, és egyúttal 
lehetővé teszi a szolgáltatás további 
biztonságos és magas színvonalú 
működtetését.”
2012-ben lépett életbe a vízi-
közművekre vonatkozó törvény, 
ami azt is jelentette, hogy akkor 
befagyasztották a víz- és csatorna-
díjakat. A Fejérvíz Zrt. azóta 
ugyanazon az áron szolgáltat, 
úgy, hogy közben minden más-

nak a költsége emelkedett: „Ebből 
adódóan éves szinten a közműadóval 
együtt egymilliárd forinttal kevesebb 
van a büdzsénkben. Tavaly 554 millió 
forintos vesztesége volt a részvény-
társaságnak. Idén ezt háromszázmillió 
forint környékére szeretnénk lehozni. 
A mostani adóváltozással lényegesen 
csökken a cég vesztesége.” – fogalma-
zott Laczi Péter, hozzátéve, hogy 
vannak elmaradt bérfejlesztések, 
elmaradt fejlesztések és karbantar-
tások, amihez jól jön a megmaradó 
összeg.
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Háromszáz új munkahely az IBM-ben

Adókönnyítések Székesfehérváron

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője az amerikai cég és a kormány 
jó együttműködését emelte ki, valamint 
megköszönte, hogy a járvány miatt kialakult 
nehéz gazdagsági helyzetben is előretekinte-
nek, a kormánnyal együttműködve keresnek 
megoldásokat, fejlesztenek és munkahelye-
ket teremtenek.

noVák rita

Bővíti informatikai szolgáltatóközpontját az 
IBM székesfehérvári központja – jelentette be 
városunkban Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter.

Újabb háromszáz dolgozóval bővül-
het az IMB székesfehérvári csapata. 
A kormány munkahelyteremtési 
programjából egymilliárd forintot 
kap a cég. A vállalat ebből és to-
vábbi két és fél milliárd forint saját 
forrásból informatikai szolgáltató-
központját bővíti.
Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter elmondta, hogy 
a számítástechnikai rendszerek 
távfelügyeletével foglalkozó bázis 
elsősorban exportra termel és 
külföldi vállalatoknak szolgáltat: 
„Az ilyen beruházások gyorsítják 
fel a magyar gazdaság dimenzióvál-
tását, amikor egy termelésorientált 
vállalat kutatásfejlesztésre orientált, 
magasabb hozzáadott értékű munkára 
épülő szervezetté alakul át. Ezt a lehe-
tőséget éles nemzetközi versenyben 
nyertük el, hiszen egy olyan vállalat 
tette le Székesfehérvár mellett a 
voksát, amelyik a világ százhetvenöt 
országában jelen van.”
Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője az amerikai cég és 
a kormány jó együttműködését 
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Wéhli Regős DóRa, PaPP BRigitta

Városunkban továbbra sem vezetnek be helyi 
adót a magánszemélyeknek, valamint négy-
százmillió forint marad a cégeknél. A december 
elsején bejelentett kormányrendelettel 
összhangban Fehérváron is adókönnyítésekkel 
segíti az önkormányzat a vállalkozásokat.

Székesfehérvár akkor tud fejlődni, 
növekedni, fejleszteni, a szolgál-
tatások színvonalát javítani, ha a 
helyi gazdaság erősödik. Ebben az 
erősödésben pedig kiemelt szerepe 
van a vállalkozásoknak, azon belül 
is a magyar tulajdonú kis- és 

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

emelte ki. Vargha Tamás szerint 
nagy jelentősége van annak, hogy a 
vállalat a járvány okozta válságban 
is előretekint.
Az IBM magyarországi történetét a 
fejlődés és az innováció határozta 
meg – mondta Rehus Péter. A cég 
országigazgatója arról beszélt, hogy 
a székesfehérvári szolgáltatóköz-
pontból ügyfelek ezreit támogatják 
informatikai rendszerek üzemelte-
tésében Európában, és most már 
a kontinensen kívül is: „Ma az 
IBM olyan nagy hozzáadott értéket 

képviselő megoldásokra, fejlesztésekre 
fókuszál, amelyek a világ fejlődését 
biztosítják: a mesterséges intelligencia, 
a felhőalapú szolgáltatások, a kvan-
tum-számítástechnika valamint azon 
szolgáltatások, amelyek mindezeket 
az innovatív digitális technológiákat 
vállalati környezetben gyorsan és haté-
konyan teszik működőképessé.”
Hazánkban jelenleg százharminc-
egy ilyen szolgáltatóközpont mű-

ködik, melyek közel hatvanötezer 
munkavállalót foglalkoztatnak. 
Székesfehérváron 3250 fő dolgo-
zik ilyen központokban. Az állam 
nagyvállalati versenyképesség- 
növelő támogatásából kétszázhét-
milliárd forintnyi beruházást hajt 
végre hetvenegy magyarországi 
vállalat, s ezzel hatvanegyezer- 
hatszáz munkahelyet őriznek meg 
hazánkban.

Egymilliárdos állami támogatás érkezik 
Mórra is

A legnagyobb autóipari már-
kák beszállítója lehet a SEWS 
Komponens és Elektronika 
Európa Kft. A SEWS 2003-ban 
kezdte tevékenységét Móron: az 
autóipar számára gyárt elektro-
nikai alkatrészeket. A vállalat 
most 2,7 milliárd forintot fordít 
versenyképessége növelésre.
A külgazdasági és külügy-
miniszter bejelentette: az állam 
közel egymilliárd forinttal tá-
mogatja a beruházást. Szijjártó 
Péter szerint a világ autóipara 
az elektromobilitás felé fordult, 
ezért különösen felértékelő-
dik azoknak a japán autóipari 
beszállítóknak a jelentősége, 

amelyek az elektromos autók-
hoz szállítanak eszközöket 
illetve alkatrészeket. A fej-
lesztéssel a cég a legnagyobb 
autómárkák számára gyárthat 
alkatrészeket.
Az állami támogatást a japán 
vállalat új termékek bemutatá-
sára és gyártóeszköz-bővítésre 
használja fel. A beruházással 
közel hatszáz munkahelyet 
tud megtartani a cég. A térség 
országgyűlési képviselője, Törő 
Gábor elmondta: a fejlesztés azt 
eredményezheti, hogy 2024-re 
közel megkétszerezi a vállalat 
az árbevételét és további mun-
kahelyeket teremt.

közepesvállalati szektornak – hang-
zott el azon a tájékoztatón, melyet 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter és Belegrai Péter, a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
általános alelnöke tartott. Az ön-
kormányzat és a kamara a közös 
együttműködési lehetőségeket 
tekintette át a szerdai találkozón.
A 2020-as év a gazdasági szerep-
lők számára kihívásokkal teli volt, 
ezért a kamara a jövőben olyan 
– többek között az adóprogramra, 
munkaerő-utánpótlásra vonatko-
zó – javaslatokat fogalmaz majd 
meg, amelyekkel segíteni, erősíteni 
tudják a nehéz helyzetben lévő 
vállalkozásokat – fogalmazott az 
alelnök. Belegrai Péter szerint mind 
az oktatás, mind a duális képzés 
területén kiemelten fontos, hogy 
legyen utánpótlás, de akár az adók-
ra vonatkozóan is kell olyan közös 
pontot találni, ami a városnak és a 
gazdasági partnereknek, a cégek-
nek is megfelel.
A jövőben várható adóterhek-
kel kapcsolatban Cser-Palkovics 
András elmondta, hogy a kormány-
rendelettel összhangban nem 2021. 
január 1-jén, hanem csak 2022. ja-
nuár 1-jén lép majd életbe Székesfe-
hérváron a vállalkozásokat terhelő, 
kétütemű építményadó-emelés 
második üteme. Ennek köszönhe-
tően négyszázmillió forint marad 
a cégeknél a következő évben. A 
polgármester bízik benne, hogy ez 
az összeg is segíteni tudja a vállal-

kozásokat a munkahelyek megőrzé-
sében illetve a gazdasági növekedés 
lehetőségének megteremtésében. 
Amit szintén fontos kiemelni – 
fogalmazott a polgármester – hogy 
köszönhetően a jelentős helyi gaz-
dasági befizetésnek, vagyis a magas 
iparűzésiadó-bevételnek, továbbra 
sem kell helyi adóval számolni a 
fehérváriaknak, tehát 2021-ben 
sem kell építmény-, kommunális 
valamint telekadót fizetni a székes-
fehérvári magánszemélyeknek.
Cser-Palkovics András elmondta, 
hogy az úgynevezett teraszdíjköny-
nyítést meghosszabbították 2021 
első negyedévére, de januárban 
további egyeztetések lesznek, hogy 
ez a kedvezmény 2021 későbbi idő-
szakára is érvényes lehessen.
A önkormányzattól bérelt helyisé-
gek bérletidíj-kedvezményeivel kap-
csolatosan fontos kiemelni, hogy a 
tavaszi ötven illetve hetvenöt szá-
zalékos könnyítést szeretnék újra 
biztosítani, viszont ehhez állami 
jogszabályi felhatalmazás kell – ezt 
már hivatalosan kezdeményezték is 
Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszternél. Cser Palko-
vics András és Belegrai Péter azért 
tartja ezt kiemelten fontosnak, mert 
ez a kedvezmény legjellemzőbben 
azokban a szektorokban nyújt 
segítséget a vállalkozásoknak, ahol 
a legnagyobb a kieső bevétel, így 
például a vendéglátás és a turiszti-
ka területén, továbbá a szolgáltatói 
szektorban.

Az iparűzési adó ügyében a pol-
gármester kiemelte: reméli, hogy a 
helyi adókra vonatkozó döntésekkel 
kapcsolatban a kedden közzétettek 
a végleges kormányzati döntések. 
Jelenleg az önkormányzati szektor 
működtetéséhez nélkülözhetetlen 
az iparűzési adó. Az ebből szárma-
zó bevétel 2019-ban húszmilliárd 
forintot meghaladó volt, ami min-
den korábbi rekordot megdöntött 
– azaz 2019-ben volt a legmagasabb 
a gazdasági teljesítmény. 2020-ban 
tizenhétmilliárd forinttal számol-
nak, de ebből még van visszatérítési 
kötelezettség, így tizenhat-tizenhat 
és fél milliárd a várható végeleges 
bevétel. Ugyanennyi várható 2021-
ben is. Az építményadó-bevétel 
várhatóan kicsivel több mint két-
milliárd forint lesz 2021-ben.
A jövőben a vállalkozások társadal-
mi felelősségvállalásának mértékét is 
erősítési kívánják Székesfehérváron. 
Éppen ezért lehetőséget teremtenek 
azoknak a cégeknek és vállalatok-
nak, amelyek készek és képesek 
arra, hogy bizonyos területeken 
segítsék a helyi közösséget. Hogy a 
nyújtott segítség jogszerű legyen – 
valamint átlátható, hogy mire költik 
a felajánlott támogatásokat – két 
alap nyílik meg jövőre: az egyik – 
eddig is létező, de kívülről nem elér-
hető – környezetvédelmi alap, mely 
fásítási, növénytelepítési célokat 
támogat. A másik a közösségi alap, 
mely a szociális, oktatási és egész-
ségügyi területeket támogatja majd.
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Elkészült az új szabadidőközpont a Palotavárosban

Nagy tér, jó levegő, rengeteg mozgási lehetőség és most már korszerű eszközök is biztosítják a 
kikapcsolódást a palotavárosi tavaknál

Kulturált vizesblokk biztosítja az ideérkezők 
kényelmét

somos máté, lászló-takács kRisztina

Sportpályák, játszóterek, közösségi terek és 
egyéb új elemek épültek A palotavárosi tavak 
sport- és rekreációs célú hasznosítása nevű 
projekt keretében. A megújult zöldterület 
rengeteg vidám pillanatot, lehetőséget ad majd 
a fehérváriaknak.

Népszerű fejlesztés, kedvelt 
városrész

„Egy nagyon régi álmunk vált valóra! 
2012-ben fogalmazódott meg az igény, 
akkor felvázoltuk, hogy mit szeretnénk 
ebben a városrészben megvalósítani. 
A javaslat befogadásra került, de uniós 
projektként elhúzódott a fejlesztés. 
Nyolc év után azonban megvalósult, 
most itt vagyunk, örülünk és hálásak 
vagyunk!” – mondta a projektzárón 
Viza Attila önkormányzati kép-
viselő.
Az elmúlt harminc évben Palota-
város sokat fejlődött, és Fehérvár 
egyik legkedveltebb társasházas 
övezete lett. A szabadidőpark 
azonban nemcsak az ott lakóknak, 
hanem minden fehérvárinak ad 
kikapcsolódási lehetőséget.
„A most átadott területre nemcsak az 
itteniek, de az egész város büszke le-
het! Nagyon sokan jönnek ide. Bízzunk 
abban, hogy a fehérváriak a sajátjuk-
nak tekintik a gyönyörű létesítményt, 
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TISZTELT ÜGYFELEINK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A TELEFONOS ÉS INTERNETES 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR ÜNNEPI NYITVATARTÁSA 
AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:

DECEMBER 16. (szerda) 7:00 – 19:00
DECEMBER 17. (csütörtök) 7:00 – 15:00
DECEMBER 22. (kedd) 7:00 – 19:00
DECEMBER 30. (szerda) 7:00 – 19:00

DECEMBER 28-ÁN, 29-ÉN ÉS 31-ÉN 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS A PÉNZTÁR ZÁRVA TART!

A KORMÁNY ÁLTAL ELRENDELT VESZÉLYHELYZETRE 
TEKINTETTEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁST 

HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETELTETJÜK!

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! 

SZÉPHŐ Zrt.

és használni is fogják! Itt a különbö-
ző korosztályok – idősek, fiatalok, 
gyerekek, a horgászok, a sportolók, a 
pihenni vágyók – megtalálják a szá-
mításukat!” – mondta Farkas László 
önkormányzati képviselő.

Mindkét tónál vannak 
újdonságok

Az északi tó mellé az István 
Király Általános Iskolát is ki-

szolgáló funkciókat telepítettek. 
Került ide fitneszpark, kondipark 
– fogyatékkal élők számára is 
– KRESZ-tanpálya, játszótér ki-
csiknek és nagyobb gyerekeknek 
egyaránt.
A déli tónál rendezvényteret, 
főzőteret, színpadot, egy kisebb 
játszóteret valamint kosárlabda- és 
focipályát építettek ki. Mindezek 
mellett készült egy, a mountain 
bike-os és BMX-es közösséget 
kiszolgáló bringapark is.

Az északi és déli tavat elválasztó 
Varga-csatornán két gyalogoshíd 
épült az átjárhatóság és a területek 
bekapcsolása érdekében. A déli 
tó körül egy vegyes használatú, 
kerékpározásra, futásra, sétálásra 
egyaránt alkalmas murvás sétány 
került kialakításra közvilágítással. 
A sétány az északi tónál folytató-
dik, egészen az iskoláig.

Egészséges várost fejlesztenek

„Néhány évvel ezelőtt azt a célt 
tűztük ki magunk elé, hogy minden 
nagyobb városrészben kialakítsunk 
egy szabadidőparkot, egy sportköz-
pontot, egy olyan közösségi teret, ahol 
az emberek természetes környezetben 
tudnak találkozni, sportolni, közösségi 
programokat szervezni.” – mondta 
Cser-Palkovics András. A polgár-
mester szerint különösen nagy 

szükség volt erre a Palotavárosban, 
hiszen annak idején, amikor épült 
a lakótelep, ez az ütem már nem 
fért bele az akkori projektbe.
Bár a terület azóta sokat fejlődött, 
ilyen nagyszabású szabadidős beru-
házás még nem volt, mint a mosta-
ni: a fejlesztés egymilliárd-kétszáz-
ötvenmillió forintból valósult meg.
„Mindenki nagy örömére elkészült a 
rég áhított fejlesztés. Azt kívánom, 
hogy ne csak a palotavárosiak, hanem 
a város minden részéből ideérke-
ző fehérváriak örömüket leljék itt! 
Jöjjenek, mert a terület fantasztikus 
kikapcsolódási, sportolási, pihenési 
lehetőséget kínál!” – emelte ki az 
eseményen Vargha Tamás, Székes-
fehérvár országgyűlési képviselője. 
Hozzátette: a járványhelyzet miatt 
különösen felértékelődik a fejlesz-
tés, hiszen a megengedett egyéni 
sportolást ezen a területen kiválóan 
lehet űzni.

Közvilágítás és vizesblokk

Fejlesztették a közműveket is 
közvilágítással, a sportpályák 
megvilágításával és kamerarend-
szerrel. A szabadidőpark területén 
két vizesblokk épült, melyekben 
mozgáskorlátozottak számára 
kialakított mosdó és pelenkázó is 
van. A piac melletti vizesblokk épü-
letében alakították ki a piacfelügye-

leti irodát is. A meglévő parkolók 
bővítésével és a Varga-csatorna 
mellett új szilárd burkolatú parkoló 
és út kiépítésével bővült a parkolási 
lehetőség, melynek közúti kapcso-
lata a csomópont körforgalommá 
történt átépítésével valósult meg.

A fitneszparkban bringások is találnak terepet
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„KÉSZÜLJÖN VELÜNK AZ ÜNNEPEKRE!”

Az ajánlat 2020. december 3-20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. 
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Balatoni úti üzletünk vasárnap is nyitva 8:00-18:00 óráig!

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!

CSOMAG FELADÁS ÉS ÁTVÉTEL A BALATONI ÚTI RÓ-RA MARKETBEN!Hoppá! 

Minden kedves vásárlónknak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

S.T.R. 8 tusfürdő 400 ml 
többféle

Denim tusfürdő 250 ml 
többféle

Lux szappan 
80 g többféle

Bref Power
WC tisztító 

3x50 g többféle

Mokate 3 in 1 
instant kávé 408 g

599 Ft 
(1.497,5 Ft/l) 399 Ft 

(1.596 Ft/l)
119 Ft 

(1.487,5 Ft/kg)

799 Ft 
(5.326,66 Ft/kg)

699 Ft 
(4.660 Ft/kg)

599 Ft 
(1.468,13 Ft/kg)

2.699 Ft 
(2.699 Ft/db)

4.999 Ft 
(4.999 Ft/db)

6.999 Ft 
(6.999 Ft/db)

Táncoló, zenélő fenyő 
(kb. 28 cm)

Karácsonyi házRénszarvas
(kb. 40 cm)

Zenélő mikulás 
(kb. 30 cm)

Protect rágcsálóirtó 
granulátum 150 g

2.999 Ft 
(2.999 Ft/db)

Az új vásárlási idősáv tapasztalatai

A korlátozás a Városi Piacra és az Iparcikkpiacra nem vonatkozik. A Magyar Posta pedig a 
nyitás utáni első órában biztosít elsőbbséget a hatvanöt év feletti ügyfeleknek.

lászló-takács kRisztina

Múlt hét keddtől a boltokban hétköznaponként 
kilenctől tizenegyig csak az idősebb korosztály 
tartózkodhat. Utánajártunk, hogyan tartatják 
be a korlátozást a kereskedelemben, milyenek 
az eddigi tapasztalatok.

A járvány első hullámában három 
órát jelöltek ki, amikor csak a hat-
vanöt év felettiek vásárolhattak az 
üzletekben – most erre két órájuk 
van: ekkor rajtuk kívül más nem 
tartózkodhat a boltokban.
„A tavaszi sokkal nehezebb időszak 
volt számunkra, ezért még akkor java-
soltuk és kértük, hogy ha legközelebb 
szükség lesz ilyen intézkedésre, akkor 
a vásárlási sáv szűküljön két órára.” 
– mondta el lapunknak Neubauer 
Katalin, a Magyar Nemzeti Keres-
kedelmi Szövetség főtitkára.
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Az elmúlt napok kereskedői 
tapasztalatai alapján a délelőtti, 
korlátozás alá eső órákban alig 
vannak vásárlók az üzletekben: 
„Az idősek egyáltalán nem használ-
ják ki ezt az idősávot, jönnek más 
időszakokban is, pedig ez pont az 
ő védelmüket szolgálná!” – meséli 
tapasztalatait Csapó Tibor üzlet-
tulajdonos.
A szabályok betartatása a kereske-
delemben dolgozók feladata, ami 
nem mindig egyszerű. Szükség ese-
tén hatósági személyt is hívhatnak. 
Csapó Tibor tapasztalatai alapján 
elmondta azt is, hogy a vásárlási 
idősáv miatt napközben jelentősen 
csökkent a vásárlók száma, a kor-
látozás alá eső időszakban szinte 
senki sincs a boltban, inkább az 
esti órákra időzítik az emberek a 
bevásárlást.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

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

Érdeklődni:
Dr. Takács Dénes Bálint 06 70/66-99-337, takacs.denes@proalbaregia.hu

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint az Önkormányzat honlap-
ján: www.szekesfehervar.hu/ingatlan pályázatok.

Székesfehérvár, 2020. november 25.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének 456/2020. (X. 16.) határozata értelmében, nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok ér-
tékesítésére:

LAKÓINGATLANOK

NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK

Cím, hrsz.
(Székesfehérvár)

Havranek J. u. 10. al. 1.
(4087/3/A/11)

Ybl Miklós u. 9. al. 1.
(30/A/1)

Fő u. 1. 
(102/4/A/8)

Mátyás király krt. 15.
(234/A/5)

Terület 
(m2)

29

59

3

99

Imgatlan jellege
Komfortfokozat

lakás

komfortos

lakás

komfortos

tároló

raktár

raktár

Forgalmi érték 
(minimális eladási ár)

8.400.000,- Ft
Nyolcmillió-négyszázezer forint

17.600.000,- Ft
Tizenhétmillió-hatszázezer forint

480.000,- Ft
Négyszáznyolcvanezer forint

15.400.000,- Ft
Tizenötmillió-négyszázezer forint
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Betlehemi szép csillag Találkozzunk a Mikulással!

Betlehem misztériuma évről évre ihletet ad a kézműveseknek
A Mikulás járvány idején sem tétlenkedik, de ezúttal online, a tévében és a rádióban találkoz-
hatunk vele!

VakleR lajos

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház-
ban online formában nyitották meg a Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete adventi kiállítását. 
A Betlehemi szép csillag pályázatra idén 
harmincnyolc alkotás érkezett.

„Advent első gyertyalángja legyen 
ma a béke, apró gyermekszívek 
szépreményű éke.” – Kun Magdolna 
soraival invitálták a Fehérvári Kéz-
művesek Egyesülete hagyományos 
Betlehemi szép csillag pályázatának 
megnyitó ünnepségére mindazo-

Idén rendhagyó módon, az online térben, a 
televízióban és a rádióban találkozhatunk a 
Mikulással, aki már üzent is a gyerekeknek.

„December hatodikán tíz órától talál-
kozhattok velem az Igéző közösségi 
oldalán! Hozok egy nagy távcsövet is, 
hogy jól láthassak mindenkit, ti pedig 
üzenhettek nekem! Küldhettek fotókat, 
rajzokat, mert azok mindig melengetik 
a szívemet! Telefonon is hívhattok. 
Addig is jók legyetek!” – olvasható az 
üzenetben. Érdemes lesz tehát kö-
vetni a Szabad Színház Facebook- 
eseményét!

Felgyúltak a várakozás fényei
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Idén a járványhelyzet miatt a megszokott programok elmaradnak, de igazodva a rendkívüli kö-
rülményekhez, szombaton késő délután sor került a fehérváriak közös karácsonyfáján a fények 
felkapcsolására is. A Városháza erkélyén Cser-Palkovics András polgármester és Balla Dávid, 
a Szóval győzni! kommunikációs bajnokság idei győztese nyomták meg a gombot, melynek 
eredménye képünkön látható!

Az idei évben a város rendhagyó módon közvetíti az adventi programokat négy hétvégén 
keresztül. Így volt ez az első adventi vasárnapon is. Tévéképernyőn és interneten keresztül 
követhették a fehérváriak, ahogy a város adventi koszorúján Spányi Antal és Cser-Palkovics 
András meggyújtotta az első gyertyát a Városháza Dísztermében. A megyés püspök ünnepi be-
szédében hangsúlyozta: egy belső út megjárására kaptunk meghívást, amit végig kell járnunk 
ahhoz, hogy eljussunk karácsony ünnepéhez!

koVács szilVia

Bár az idei évben a hagyományos adventi 
programokat nem szervezhette meg a város, 
a fehérváriak nem maradnak ünnepi hangulat 
nélkül a karácsonyi időszakban. Szombaton 
kigyúltak a fények a Városház téren, vasárnap 
pedig az első adventi gyertyát is meggyújtot-
ták.

kat, akik hallgattak a hívó szóra és 
alkotásaikkal idén is hozzájárultak 
az adventi ünnepkör megható pilla-
natainak felidézésével a karácsony 
méltóságának megőrzéséhez.
A koronavírus-járvány miatt rend-
hagyó módon a kiállítást online 
formában nyitotta meg Spányi 
Antal megyés püspök.
Jakubek Tiborné, a házigazda intéz-
mény igazgatója köszöntőjében az 
advent időszakának várakozással 
teljes szépségét emelte ki, és a sze-
retet és a béke fontosságára hívta 
fel a figyelmet.

Legyen ön is részese a gyertyagyújtásnak!
A következő három hétvégén is 
nyomon követhetik a fehérváriak, 
ahogy a város adventi koszorúján 
fellobbannak a lángok. Legközelebb 
december hatodikán, vasárnap 
délután öt órától a Fehérvár Televízi-

óban és a városi honlapon is figyelem-
mel lehet kísérni a meghitt eseményt.
December elsejétől a város Facebook- 
oldalán kísérhetjük figyelemmel, 
ahogy minden nap este hétkor meg-
nyílik az adventi kalendárium egy-egy 

ablaka egy kedves produkcióval. 
A Fehérvári Programszervező Kft. 
közösségi oldalán pedig a korábbi 
esztendők adventi előadásaiból 
láthatunk válogatást az ünnepváró 
napokban.
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Nemcsak a neten, de a Fehérvár 
Televízióban is találkozhatunk a 
Mikulással, akit Sasvári Csilla kér-
dez gyermekkoráról, életéről afféle 
portrébeszélgetés keretében: „Nem 
igazán tudhatjuk, hogy a Mikulás jó 
kisfiú volt-e, illetve hogyan telnek a 
napjai nyáron.” – mondta el a műsor 
házigazdája.
A beszélgetés december hatodikán 
19.50-kor kezdődik a Fehérvár 
Televízióban, de aki már korábban 
szeretné meghallgatni, megtehe-
ti aznap 12.10-től a Vörösmarty 
Rádióban!
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Ünnepre hangolódva otthon is
lászló-takács kRisztina

A hideg, szürke idő már megalapozta a vágyat, 
a karácsony közeledte pedig még inkább 
fokozza bennünk a fészekrakás ösztönét. És ha 
már amúgy is többet vagyunk otthon, érezzük 
magunkat jól környezetünkben! Ebben segíthet 
néhány kreatív dekoráció, amivel ünnepivé 
tehetjük a lakást.

Tobozzal, egyszerűen!

A toboz az egyik legjobb dekoráci-
ós tárgy, mert bárhonnan be lehet 
szerezni, akár a kertből vagy a 
közeli parkból is. Ráadásul minél 
többet halmozunk fel, annál jobban 
mutatnak együtt. Nem kell más, 
csak egy átlátszó tál, néhány toboz 
és festékszóró. A festékkel szí-
nezzünk be pár tobozt különböző 
színűre, például türkizre, ezüstre, 
pirosra vagy éppen aranyra! Egy 
jó színösszeállítás természetesen 
teszi ünnepivé a lakás bármelyik 
pontját.
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Minden kedves 
partnerünknek kellemes 
karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kívánunk! 

 
Üzletünk 2020. december 18-
2021. január 3-ig zárva tart. 

Nyitás: 2021. január 4-én 
hétfőn 8 órakor  

 
Székesfehérvár, Berényi u. 81. I. emelet

: + 36 (20) 996 40 70
: + 36 (20) 996 41 41
E-mail: info@rapador.hu
Web: www.rapador.hu

 
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)

Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok • Gardróbszekrények
• Konyhabútorok • Étkező garnitúrák

• Irodabútorok • Szalagfüggönyök 
• Dísz- és ajándéktárgyak • Lakberendezés

  

  
  
  
   

 

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

ZZ

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat

HERMAN KULCS-ZÁRDA 
Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577 

Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

Decemberi feladatok a kertben
Elérkezett az év utolsó hónapja. A kert alig ad ilyenkor munkát, hiszen minden nyugalmi állapotba 
kerül. Ha enyhe, száraz tél lesz, az örökzöldeket és a frissen ültetett facsemetéket, bokrokat öntözni 
szükséges. Ha pedig sok hó lesz a tél folyamán, akkor a hó nyomása alól kell kiszabadítani a növénye-
ket. Érdemes számot vetni, visszagondolni, hogyan alakult az év, s átgondolni, hogy mit kellett volna 
másképpen csinálni. A kertészkedés egy folyamatosan változó munka, újabb és újabb kihívásokkal. 
Ne csüggedjenek, ha valami nem úgy sikerült, mint ahogy szerették volna. Az év hátralévő részében 
pihenjenek sokat, etessék, itassák a madarakat, és kezdjék el a következő évet megtervezni. Jövőre újra 
jelentkezünk a mindig aktuális feladatokkal.

Az év végével mi is tartunk egy kis pihenőt, na meg előkészülünk a tavaszra. 
Leltározunk, válogatunk, selejtezünk, vetőmagokat rendelünk és rendszerezünk, feltöltjük üzletünket. 

2020. december 14-től 2021. január 16-ig zárva tartunk. 
2021. január 18-tól ismét várjuk Önöket.

Minden kedves Vásárlónknak és kertészkedőnek boldog ünnepeket kíván Németh László kertészmérnök 
és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B 
Nyitva: H-P: 8.00-15.00, Szo.: 8.00-12.00 
Tel.: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

Szfvár, Feketehegy, Pityer u. 5.
Tel.: (70) 237 5685  Pityerke Virágbolt

FENYÔFA VÁSÁR: luc, nordmann, 
ezüst,  földlabdás.

Adventi koszorúk, 
ajtó díszek

Süti helyett dísz?

Igen, de csak ha diétázunk! Vagy 
ha van egy felesleges tál, amiben 
már nem szeretnénk süteményt 
szervírozni. Ha nem tudjuk, milyen 
díszt tegyünk az asztalra, vagy 
valami különlegesre vágyunk, csak 
vegyünk elő egy két-három emele-
tes sütitartó tálcát, és tegyük tele 
karácsonyi díszekkel!

A polcok karácsonya

Öltöztessük ünneplőbe a polcot! 
Legyen szó akármilyen ünnepi 
színről, a lényeg, hogy harmonikus 
megjelenést alakítsunk ki! Jöhetnek
a tobozok, a szarvasok, a karácsony-
fák és az apró ajándékok, itt aztán 
tényleg lehetünk kreatívak!

Dekoráció uszadékfából

Amennyiben bizonytalankodnánk 
a milyen legyen kérdésen, inspirá-
ció komoly mennyiségben elérhető 
az interneten. Az általunk prefe-
rált keresőbe csak írjuk be, hogy 
karácsonyfa uszadékfából, esetleg 
angolul: driftwood christmas tree.
A karácsonyfa-kezdőcsomag: 
jókora ölnyi száraz uszadékfa, 

strapa bíró zsineg és egy megbízha-
tó csavarbehajtó, ami fúrógépüzem-
móddal is bír.
Ha kifúrtuk a lyukakat, fűzzük fel 
a zsinegre a fákat! Érdemes mérni a 

távolságot, hogy nagyjából szim-
metrikus legyen! Ha ez megvan, 
kicsi kampókat kell csavarni az 
uszadékfába, amikre majd ráaggat-
hatjuk a díszeket.
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Karácsonyi adománygyűjtó akciók
koVács V. oRsolya

Székesfehérváron az idén is számos adomány-
gyűjtő akció segít szebbé tenni egymás 
karácsonyát.

A Sarló utcában várják az 
adományokat

A járvány miatt idén nem állítják 
fel a Városház téren a Szeretetházi-
kót, helyette az ICSKE Sarló utca 2. 
szám alatti irodájában és a Székes-
fehérvári Szociális Alapítvány Sarló 
utca 16. szám alatti központjában 
várják a támogatásokat. Lehet 
vinni gyerekeknek szóló, cipős-
dobozba csomagolt ajándékokat, 
főként édességeket, játékokat és 
könyveket.
Az adományokat előre egyeztetett 
időpontban adhatják le a támoga-
tók a két Sarló utcai gyűjtőponton. 
A 70 199 6744-és számon fogadják 
a jó szándékú támogatók hívásait.
 
Valóra vált kívánságok

Immár ötödik alkalommal indította 
útjára a Légy te is angyal! elneve-
zésű akciót az ifj. Ocskay Gábor 
Alapítvány.
Ennek keretében a Fejér megyei 
gyermek- és lakásotthonokban élő-
ket ajándékozzák meg. A gyerekek 

Nincs időd vagy kedved 
sütni a közelgő ünnepekre?

Bejglik, különféle sütemények 
és torták közül válogathatsz, 

cukormentes és vegán verzióban is.
AKÁR HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL IS!

Ehhez a rendelést érdemes már előző nap 
leadni a cukrászda számán: 06/22/814-408 

06/20/466-5363 vagy e-mailben: 
info@saveur.hu, illetve messenger üzenetben.
További információ:  facebook.com/saveurkavezo/

Jó étvágyat és egészséget kívánunk mindenkinek!

Vegyen halat karácsonyra egyenesen a termelőtől!
Karácsony előtti hetekben várjuk kedves vásárlóinkat Székesfehérváron

a Palotavárosi ruhás (iparcikk) piacon a fenyőfa árusok mellett 
és a Móri úti halastavaknál, a Horgászdűlőn.

Nyitva tartás: 
Piacon: 2020. dec. 12., 
16.,19., 21., 22., 23. 
Móri úti halastavaknál, 
a Horgászdűlőn: 2020. 
dec. 04., 11., 16., 17., 
18., 19., 21., 22., 23.
További információ: www.facebook.com/albaagrarzrt

Árak:

Ponty: 1090 Ft/kg 
Harcsa: 2390 Ft/kg 
Kárász: 590 Ft/kg 
Amur: 990 Ft/kg
Az árak egész, 
élő hal 
esetén 
értendőek.

összeírták kívánságaikat, amiket a 
jelentkező „angyalok” teljesítenek. 
Az idei évben 231 kívánság érkezett 
– olvasható az alapítvány közösségi 
oldalán, ahol regisztrálhatnak a 
jótevők, és ezen keresztül kapnak 
részletes információt is. Az ajándé-
kokat december hatodikáig kell el-
juttatni az adománygyűjtő pontokra. 
Részletes információ az alapítvány 
Facebook-oldalán olvasható.

Cipősdoboz-akció

A tizenhetedik Cipősdoboz-akció 
kampányában százötven gyűjtő-
pont várja az ajándékokat és 
mintegy száz partner járul hozzá 
a gyűjtés sikeréhez. A Baptista 
Szeretetszolgálat kibővítette az 

online „dobozolás” lehetőségét: já-
tékok, higiéniai eszközök, könyvek 
vásárlásával vagy pénzadomány 
küldésével lehet érintésmentesen 
adományozni akár a www.cipos-
doboz.hu oldalról elindulva. 

Elindult a Karitász segély-
programja

A családok, idősek, egyedülállók 
mellett áll a Katolikus Karitász 
az idei advent idején is, de a 
koronavírus-járvány miatt nagy 
rendezvényeken, karácsonyi 
vásárokon sem tud részt venni a 
szervezet. A Karitász november 
huszadikán indította el országos 
segélyprogram-sorozatát Tárjátok 
ki a szíveteket! címmel, melynek 

során adománygyűjtést hirdetnek 
és rászoruló családokat segítenek a 
téli időszakban és karácsonykor.
Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő 
akció keretében nehéz sorsú gyer-
mekeknek lehet ajándékcsomagot 
készíteni és leadni az ország külön-
böző gyűjtőpontjain. Részletek a 
www.angyalbatyu.hu oldalon. 

Online aukció

December huszonegyedikéig tart az 
ötödik alkalommal megrendezett 
Karácsonyi licit nevű adománygyűj-
tő online aukció. A jótékonysági 
árverésből befolyt teljes összeget a 
Fehérvári Heti Betevő munkájára 
fordítják. Felajánlásunkkal az étel-
osztásokon résztvevő rászorulókat 
segíthetjük. Az aukcióra bocsátott 
képekre, tárgyakra a Fehérvári 
Heti Betevő Facebook-oldalán lehet 
licitálni. 

Csokigyűjtés a nagycsalá-
dokért

A Piac tér 28. szám alatt, az Amb-
rózia Egészségközpontban hoztak 
létre egy csokigyűjtő pontot. A 
kezdeményezés során összegyűlt 
édességeket a Velencei-tó Környé-
ki Nagycsaládos Alapítványnak 
juttatják el.

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

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, 
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját. 

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!

Házhozszállítást is vállaló cégek csatlakozási szándékukat kérjük,
jelezzék kolléganőnknek, aki tájékoztatja Önöket a részletekről: 

urban.eniko@fmc.hu  vagy 30 306 9623.
www.fmc.hu/hazhozszallitas
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Annak, aki elhivatott, és a gyógyítással szeret-
ne foglalkozni, a legjobb lehetőség a Bugát Pál 
Technikum! De nemcsak a jövő orvosai, ápolói 
kerülnek ki innen: a szakmák széles spektrumát 
kínálja az intézmény a következő tanévben is.

Az egészségügyi terület mellett 
környezetvédelem és vízgazdálko-
dás ágazatban valamint pedagógia 
szakon is indítanak képzéseket a 
fiatalok számára. Ez utóbbi ötéves 
szakgimnáziumi képzést jelent. 
A tizenkettedik évfolyam után 
érettségi vizsgát tesznek a diákok, 

Szakképzési körkép

E-
00

06
83

/20
14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft. 

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
szekesfehervar.hu@dekra.com

További kínálatunk utoljára megszerezhető OKJ szakképesítésekre: www.dekra.hu

Utoljára induló OKJ képzéseink:
• Targoncavezető (A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (A009)

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)

• Villamos alállomás kezelő (A023)

• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (A067)

• Raktáros (A071)

• Munkavédelmi technikus (A040)

• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Becsatlakozási lehetőség 2021. év elején még lesz!

Cikksorozatunkban igyekszünk a nyolcadik osztályos, továbbtanulni vágyó diákoknak a városi szakképzési intézményeket bemutatni. Ezúttal a 
Bugát Pál Technikum, a Váci Mihály Technikum és Szakképző Iskola és a Jáky József Technikum kínálatával ismerkedhetnek meg olvasóink.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky 
József Technikuma hetven éve működik. Az 
iskolát a II. világháború romjain építették a 
diákok és a szüleik. Elsősorban az építőipar 
merít innen munkaerőt, hiszen útépítést és 
magasépítést is lehet itt tanulni, de földmé-
rőket is képeznek.

„Ez a három képzés egy iskolában 
országosan egyedülálló. Az építő-
iparban ez a három terület nagyon 
szorosan összekapcsolódik, és sehol 
máshol nincs erre lehetőség!” – mond-
ja Oroszné Stefánkó Éva, a Jáky 
igazgatója.
Az építőiparhoz kapcsolódó kép-
zések mellett informatikát is lehet 
tanulni az iskolában. Informatikai 
rendszer- és alkalmazásüzemeltető 
technikusokat is képeznek. Ők 
angol nyelvű oktatásban is része-
sülnek, igen keresettek a munka-
erőpiacon.

Az iskola nemrég tizenötmillió 
forintos beruházással a digitális 
földmérés oktatására szolgáló 
termet alakított ki, ahol egyszerre 
huszonnégy diák használhatja a 
legmodernebb építőipari szoftve-
reket. Mindezen kívül rendészeti 
képzés is folyik a Jákyban: „Kép-
zésünket megváltoztattuk az utóbbi 
időben. Sokkal több az alaki kiképzés, 
a lőgyakorlatok, tehát kifejezetten a 
rendőrségi munkára, de akár a katonai 
pályára is felkészít ez a hatéves képzés, 
mely angol nyelvi előkészítő évvel 
indul.” – tudtuk meg az igazgatótól. 
– „Az oktatói testület jellegzetessége, 
hogy nincs elzárva a valódi munká-
tól: ők építőmérnökként dolgoznak 
a szakmájukban, és így a legújabb 
technológiákat és műszereket tudják 
bemutatni a tanulóknak. Ezért kapnak 
a diákok naprakész tudást.” – tette 
hozzá Oroszné Stefánkó Éva.

A legmodernebb szoftverekkel tanulnak

A Váci Mihály Technikum és Szakképző Iskola 
fél évszázada van jelen a város és a régió 
szakképzésében. Jelenleg két ágazatban folyik 
a képzés: gépészet és járműiparral kapcsolatos 
szakmák oktatása zajlik hároméves szakképző 
és ötéves technikumi formában.

Azok, akik az ötéves képzést 
választják, érettségit és gépész-
technikusi szakmát kaphatnak. 
Hároméves képzés CNC-forgá-
csoló, szerszámkészítő és hegesz-
tő szakmákban indul. Emellett 
újdonságként a következő tanév-
ben egy négyéves képzés is indul 
CNC-programozó szakmában.
A járműiparhoz kapcsolódóan 

ötéves gépjármű-mechatronikai 
technikusi képzése is van az intéz-
ménynek, de ugyanezt a szakmát 
hároméves formában is tanulhatják 
a fiatalok. Emellett karosszérialaka-
tosok és járműfényezők is kikerül-
nek az iskolából. Az intézmény du-
ális képzésben biztosítja diákjainak 
a gyakorlati oktatást. Azok, akik a 
Vácit választják, biztosak lehetnek 
benne, hogy el tudnak helyezkedni 
a környékbeli cégeknél, hiszen az 
intézmény olyan szakmákat bizto-
sít, melyekre erős a munkaerőpiaci 
kereslet.
Bővebb információ: http://vacim- 
szfvar.sulinet.hu/

Gépészeti és jármű ipari szakembereket 
képeznek

ezt követően van lehetőségük a 
pedagógiai munkatárs végzettséget 
megszerezni. A technikumban a 
tizenkettedik év végén előrehozott 
érettségi vizsgát tesznek a tanulók 
három tantárgyból, majd a szakmai 
vizsga következik, egy közismereti 
tárgyból pedig a tizenharmadik év 
végén vizsgáznak. Minden induló 
osztályba harminc diákot vesznek 
fel, ettől a tanévtől kezdve a hozott 
pontszám alapján dől el, ki kerül 
be.
Bővebb információ: www.bugat.hu

Gyógyítás, természet és környezet
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Véradásra buzdít a Magyar Vöröskereszt

A legkisebbeknek segítettek

Az ezer grammnál kisebb súllyal világra jött koraszülött babáknál nagyon fontos a folyamatos test-
súlykontroll, amit csak speciális, az inkubátorba szerelhető mérleggel tudnak biztosítani. A Swietelsky 
Magyarország Kft. a Nemzeti Gyermek- és Koraszülöttmentő Alapítványon keresztül két darab spe-
ciális, inkubátorba való mérleg beszerzéséhez nyújtott segítséget a Szent György Kórház Újszülött-, 
Csecsemő- és Gyermekosztálya részére. A két készülék értéke több mint másfél millió forint.

Véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Fejér 
Megyei Szervezete a Fehér Palota Üzletközpont 
emeletén. Az önkénteseket december negyedikén, 
pénteken délután kettő és este hat óra között várják.

A Magyar Vöröskereszt minden 
hónapban számos alkalommal hirdet 
véradást, melynek kifejezetten fontos 
szerepe van most, a pandémia idején is. 
Honlapjukon hangsúlyozzák: naponta 
mintegy ezernyolcszáz véradót kell to-
borozniuk, hogy biztonságos vérkészlet 
álljon rendelkezésre műtétekhez, bal-
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eseti sérültek ellátásához, vérkészítmé-
nyekre, transzfúzióra szoruló betegek 
kezeléséhez.
Véradásra jelentkezhet minden tizen- 
nyolc és hatvanöt év közötti, legalább 
ötven kilogramm testsúlyú egészséges 
felnőtt. A nők legfeljebb háromszor, 
a férfiak akár ötször is adhatnak vért 
évente. Két teljes véradás között lega-
lább ötvenhat napnak kell eltelnie.
Az adatok felvételéhez fel kell mutatni 
egy fényképes igazolványt, valamint vin-
ni kell a lakcímkártyát és a tajkártyát is.



12 2020.12.03.BULVÁR
A  H E T I L A P

FEHÉRVÁR

lászló-takács kRisztina

Télre is velünk maradt a gólya

Gólyát általában zöldellő erdők és mezők felett látunk repülni, de most a téli szürkületben 
tűnik fel

Van, hogy az egész napot a kéményen tölti

Idén sem jósolnak zord telet a meteorológusok, 
így talán nem fog fázni az a gólya sem, ame-
lyiket Sukoró környékén láthatunk repdesni. 
Bár időjárásjelentést nem hallgatnak a gólyák, 
valamiért egy közülük mégis itt maradt.

Amikor egy ilyen madár megjele-
nik december elején a Velencei-tó 
partján és röpköd a környező tele-
pülések felett, sokaknak feltűnik, 
hogy valami nincs rendjén. Meg is 
indultak a telefonok a Vadmadár-
kórházba, és mindenki azt kérte, 
hogy az állatvédők mentsék meg 
ezt a madarat. Ilyenkor Berkényi 
Tamásék elmondják, hogy igen, 
tudják, ismerik ezt a madarat, 
haza fog jönni, ahogy minden nap 
teszi: „Valaki a múltkor telefonált, és 

Horoszkóp
2020. december 3-9.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Az elkövetkező napokban az élete minden területén sike-
rekre számíthat. A dolgai úgy fognak alakulni, ahogyan azt 
Ön eltervezte, és a szerettei is támogatni fogják minden-
ben, amit csak tesz. A munkájában előreláthatóan nagyon 
könnyen fogja teljesíteni az Önre bízott feladatokat. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezen a héten olyan fordulatok következnek be a 
mindennapi életében, amikre már régóta vágyott. 
Előfordulhat, hogy a következő napokban fontos 
szakmai döntéseket kell majd meghoznia a mun-
kája során, amik nagy hatással lesznek a jövőjére.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a hét remek lehetőség lesz arra, hogy rendezze 
a családját érintő problémákat. Egy családtagjának 
ugyanis most nagy segítségre lesz szüksége, és 
fontos számára, hogy Ön elegendő időt és figyelmet 
fordítson rá!

Bika 4. 21. – 5. 20.

A szerelemi élete ezen a héten egy váratlan és egyben csodá-
latos fordulatot hoz a mindennapjaiba. Ön ugyanis találkozni 
fog egy nagyon különleges személlyel, akivel jó eséllyel egy 
nagyszerű románc is kialakulhat. A kapcsolatban élők töreked-
jenek arra, hogy harmóniát teremtsenek párjukkal!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ön egész héten nagyon gondoskodó és törődő 
lesz másokkal. Emellett lehetséges, hogy az 
elkövetkezendő napokban sokkal spirituálisabb 
és energikusabb lesz. Ezen a héten jól teszi, ha 
jobban odafigyel a munkájára!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten rengeteg változás elé néz, különösen, 
ami a karrierjét illeti. A személyes problémái azonban 
megnehezítik az életét számos területen, köztük a 
munkájában is. Jobban teszi, ha nem hagyja, hogy 
ezek a negatív érzelmek eluralkodjanak magán!

Tudtad, hogy az EU-tagjelölt Törökországban a nők foglalkoztatási aránya a vidéki 
régiókban a teljes foglalkoztatottság 46%-át teszi ki? Több tagországban pedig 
— köztük Magyarországon is — a lakosság többsége vidéki területeken él. Ezért is 
különösen fontos ezeken a területeken élő nők kompetenciáinak fejlesztése.

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) új projektjében azt 
a célt tűzte ki, hogy fejlessze a vidéki területeken élő nők vállalkozói készségeit, 
ezzel növelve az alacsony gazdasági aktivitást. Emellett a projekt másik célja, hogy 
a 6 partnerország (Bulgária, Olaszország, Litvánia, Törökország, Spanyolország, 
Magyarország) képviselői egymás jó gyakorlataiból tanulva helyben használható 
megoldásokat dolgozzon ki.

A munka során képzések, tanulmányutak és nemzetközi találkozók megvalósítását 
tervezzük, emellett oktatási segédanyagok is készülnek majd.

A projekt eredményeképpen a vidéki térségekben élő nők hathatós segítséget kapnak 
vállalkozóvá válásukhoz.

A projektről bővebben is olvashat az Erasmus+ program oldalán:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
eplus-project-details/#project/2020-1-HU01-KA204-078752

Erasmus+ program — Vidéken élő nők 
vállalkozói készségeinek fejlesztése

annyira nem hitte el, amit mondtam, 
hogy eljött a madár után és megnézte, 
mert maga akart meggyőződni róla, 
hogy tényleg van ilyen!” – mesélte a 
Vadmadárkórház vezetője. – „Még 
a nyáron került be hozzánk: volt egy 
szárnysérülése, amiből felgyógyult, így 
azt gondoltuk, hogy a másik tizenkét, 
idén elengedésre váró gólyával ő is el 
fog menni augusztus végén Magyar-
országról.” – A gólya azonban úgy 
döntött, valamiért nem tart a töb-
biekkel délre. – „Nem tudjuk ennek 
okát, hiszen nagyon jó a kondíciója, 
tökéletesen repül, teljesen rendben van 
a madár.” 
Az itt maradt gólya végül  addig 
húzta az időt, amíg lemaradt a 
gyülekezésről, így a nagy útról is: 
„Egyszer csak azt vettük észre, hogy 
még mindig van egy tökéletesen re-

Hamarosan elkészül a madárröpde
Komoly segítséget kapott a sukorói 
Vadmadárkórház: hamarosan elkészül az új 
madárröpde!

Az E.on tíz oszlopot ajánlott fel 
a Vadmadárkórház számára, sőt 
az oszlopok lefúrásának mun-
kálatait is vállalta a cég.
A madárröpdére azért van nagy 
szüksége a Vadmadárkórház-
nak, mert ebben tudják meg-
vizsgálni, hogy a madár meg-

felelően tud-e repülni, mielőtt 
visszaengedik a természetbe.
A sukorói Vadmadárkórházban 
jelenleg több mint nyolcvan 
madár gyógyul, a szerencséseb-
bek pedig arra várnak, hogy 
visszatérjenek a természetbe. A 
következő hetekben a felnőtté 
vált fülesbaglyok, macskabag-
lyok nyerik vissza szabadságu-
kat, immár gyógyultan, egész-
ségesen.

pülőképes gólyánk, aki minden reggel 
felszáll Sukorón, elmegy a Velencei- 
tóra, melynek leginkább a Szúnyog- 
szigeti részét kedveli. Aztán mindig 
visszarepül a Vadmadárkórházba, és 
az éjszakákat rendszeresen itt tölti. 
Minden nap megvárja a reggelit, majd 
elrepül, és minden este hazajön va-
csorára.” – meséli Berkényi Tamás. 
Ennek a gólyának nem adtak nevet, 
de tavaly volt egy hasonló eset: 
azt a gólyát Kázmérnak nevezték 
el. Kázmér végül tavasszal elment 
és csatlakozott a többiekhez. – 
„A mostani gólyánk nem annyira 
Szúnyog-sziget-függő, mint Kázmér 
volt, de nagyon szereti ezt a környéket. 
Meglátogatta már a kajak-kenu-pályát, 
eljár a környékbeli szántóföldekre, de 
van olyan nap, amikor a saját házunk 
kéményén álldogál.”
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Újra száz felett a napi új fertőzöttek 
száma a megyében

Fejér megyében kedden száztíz fővel emelkedett 
a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma.

Kedden 4136 újabb magyar állam-
polgárnál mutatták ki a koronavírus- 
fertőzést, ezzel 225 209 főre nőtt a 
hazánkban beazonosított fertőzöttek 
száma. Elhunyt 165, többségében 
idős, krónikus beteg, így az elhuny-
tak száma 5142 főre emelkedett. A 
gyógyultak száma is folyamatosan 
nő: jelenleg 65 888 fő már kilábalt 
a fertőzésből. Az aktív fertőzöttek 
száma 154 179. Az aktív fertőzöttek 
húsz, az elhunytak huszonhárom, a 
gyógyultak huszonöt százaléka bu-

Székesfehérvár, Piac tér 28.
Telefon: +36 30 999 42 46

www.facebook.com/egeszseg.ambrozia

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.

LEPJE MEG SZERETTEIT A JÓ HALLÁS 
ÉLMÉNYÉVEL KARÁCSONYRA!

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Bejelentkezés:

06 30/534-3121 • www.mentahaz.hu

Idén is ünnepeljen együtt 
biztonságban a család!

Foglaljon koronavírus teszt időpontot előre, 
akár az egész család számára!

A közösen, szeretteinkkel eltöltött idő 
karácsonykor idén még inkább felértékelődik. 
Annak érdekében, hogy a család biztonságban 

ünnepelhessen, központunkban az alábbi 
koronavírus tesztelési lehetőségekkel állunk 

rendelkezésükre:

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.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét minden szempontból nagyon előnyösnek 
ígérkezik az Ön számára! Végre megoldódni látszik 
minden olyan probléma, amik az elmúlt hetekben 
aggasztották. Emellett a pénzügyi helyzete is jelen-
tős javulást mutat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A héten előfordulhat, hogy nehéz helyzetben találja 
magát. Emellett lehet, hogy kisebb nézeteltérései 
lesznek egy olyan emberrel, aki nagyon fontos szerepet 
játszik az életében. A dolgok sokkal jobbra fordulnak 
majd, ha megváltoztatja a világhoz való hozzáállását! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy remek hét áll Ön előtt, ami a szakmai életét illeti: 
végre mások is értékelik, hogy milyen elkötelezett a 
hivatásával szemben! Emellett néhány remek lehetőség 
is kopogtatni fog majd az ajtaján, ne szalassza el!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten kerülje a felesleges vitákat, ugyanis ezeket most 
különösen stresszesnek élheti meg! Érdemes jobban 
összpontosítania a munkájára, hiszen csak így juthat 
fentebb azon a bizonyos ranglétrán! Magánéletében is 
pozitív változás várható.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ön egy rendkívül sikeres hét elé néz, hiszen nagyon 
keményen dolgozik, és ez a kitartó munka most 
busásan meg fog térülni. Azt fogja tapasztalni, hogy 
sokkal gyorsabb léptekben halad a céljai felé, mint 
ahogy azt gondolta volna. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Visszatérhet az életébe egy régi szerelme, és úgy 
érzi, hogy nem múlt el teljesen az iránta érzett 
vonzalma. Gondolja végig, hogy mit szeretne, és 
fontos, hogy ne csak másokhoz, önmagához is 
legyen maximálisan őszinte, mert csak így tud 
dönteni a továbbiakról!

dapesti. Kedden 7732 koronavírusos 
beteget ápoltak kórházban, közülük 
649-en voltak lélegeztetőgépen.

Elhunyt egy fehérvári főnővér 
helyettes

Szomorú listát vezet a Magyar Orvosi 
Kamara a pandémiában elhunyt 
kollégákról. Sajnos erre a listára már 
székesfehérvári érintett is felkerült.
„Honlapunk történetének talán a leg-
szomorúbb rovata ez, melyben mély 
megrendüléssel búcsúzunk elhunyt 
kollégáinktól, akik hivatástudatukhoz 
méltóan teljesítették esküjüket, or-

vosi illetve ápolói kötelezettségeiket, 
elhivatottan szolgálva embertársain-
kat.” – olvasható a kamara értesítése.
A járvány korábban az egészségügy-
ben dolgozó áldozatainak listájával 
azokra a dolgozókra emlékeznek, 
akik halálhíréről a sajtóból vagy saját 
forrásukból értesülnek.
Az adatvédelmi és kegyeleti okokat 
figyelembe véve csak az elhunytak 
monogramját teszik publikussá, a 
teljes név abban az esetben kerül 
ki, ha a közvetlen hozzátartozó 
hozzájárul. Ugyanakkor azt szintén 
nyilvánossá teszik, hogy helyileg hol 
dolgozott az elhunyt.

Négy bölcsődei csoport került 
karanténba

Szerdától két csoport hatósági karan-
ténba került a székesfehérvári Sze-
der illetve Tündérkert Bölcsődékben 
pozitív dolgozói teszteredmények 
miatt. A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ döntése alapján mindkét 
intézmény két-két csoportjában 
hatósági karanténba kerültek a 
gyermekek és nevelőik. A karantén 
december tizenegyedikéig szól. A 
szülőket értesítették, és fertőtlenítik 
az érintett csoportszobákat az intéz-
ményben.
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Egy győzelem, egy vereség

Együtt Bendegúz gyógyulásáért
Vasárnapig lehet licitálni a Vidi-mezre

Kosarasok, kézisek adományoztak

Remekeltek a Rotpunkt versenyzői

Stacy Davis két meccsen harmincnyolc pontot szerzett, de csak az egyiken nyert a csapata

Ajánlatot tenni a kisfiú gyógyulásáért létrehozott alapítvány Facebook-oldalán lehet

A fehérvái sportolók ezúttal is szívesen gyűjtöttek a rászorulóknak

Forgács Eszter korcsoportjában a negyedik legjobb lett

somos zoltán kaiser tamás

somos zoltán

Végre beindult a kosárprogram, amihez az is 
kellett, hogy a válogatott ne léphessen pályára 
Szlovéniában. Az Alba Fehérvár három nap alatt 
két meccset játszott. Vegyes a kép.

Vojvoda Dávid és válogatott társai a 
koronavírus miatt nem játszhattak 
az Eb-selejtezőn Ljubljanában, így 
hamarabb jöttek haza a vártnál. A 
szövetség úgy döntött, hogy ha már 
így alakult, kezdjék meg a csapatok 
a sok, korábban elmaradt bajnoki 
mérkőzés bepótlását.
Más kérdés, hogy éppen Vojvoda az 
Albában sem játszhatott, bár nem 
teljesen egyértelmű, miért. Ráadá-
sul Markovics és Csorvási sem állt 

Az SMA III-as típusú betegségben szenvedő 
hétéves kisfiú, Bendegúz kezelésének támo-
gatása céljából indult jótékonysági árverés. 
A licit keretében a segíteni vágyók a MOL 
Fehérvár csapata által dedikált mezt nyerhetik. 
A mez kikiáltási ára százezer forint, melyre 
december hatodikán, vasárnap este kilenc óráig 
licitálhatnak.

Az SMA genetikai betegségnek, 
azaz a gerinceredetű izomsorva-
dásnak négy különböző típusa van, 
melyek közül Bendegúz, a hétéves 
pápai kisfiú a III-as típusúban 
szenved. A betegség e fajtája nyolc 
hónapos kor és a korai serdülőkor 
között jelenik meg. A betegek ké-

Hosszú évek hagyománya, hogy karácsony előtt 
a fehérvári sportolók gondolnak a rászoruló 
családokra. És az is hagyomány már, hogy a 
fehérvári kosarasok, kézisek a Szegényeket 
Támogató Alapítvánnyal karöltve szerveznek 
gyűjtést – évente kétszer is.

Ebben az esztendőben húsvét-
kor a koronavírus-járvány első 
hulláma miatt ez elmaradt, de 
karácsony előtt mindenképpen 
szerették volna a SZETA partnerei 

A fehérvári Rotpunkt Sziklamászó Egyesület 
fiataljai is részt vettek az idei utolsó bajnoki 
fordulóban. A Gravity boulderkupa után az 
éves összetett eredményeket is kihirdették. Jól 
szerepeltek a fehérváriak!

A gravityteremben rendezett 
boul derverseny is beleszámított 
az éves Magyar Kupa-összegzésbe. 
A Rotpunkt versenyzői közül For-
gács Eszter az ifi A kategóriában 
harmadik helyezést szerzett, nyílt 
női kategóriában pedig nyolcadik 
lett. Pajor Vince a fiúk között 
kilencedik helyen végzett, Németh 
Levente a mini, Hegedűs-Krisó 

megtartani a gyűjtést, adomá-
nyozást. Az Alba Fehérvár KC 
kézilabdázói valamint az Alba 
Fehérvár kosárlabdázói ezúttal is 
a gyűjtés mellé álltak, ezáltal a 
SZETA ötven partnercsaládjának 
jut majd az adománycsomagok-
ból. Sőt a két klub egy másik 
adományozásban is részt vett: 
szerdán az Alba Bástya Család- és 
Gyermekjóléti Központ számára 
adtak át formálisan adományokat, 
azzal a céllal, hogy sokak számára 
szebbé tegyék a karácsonyt.

Forray Gábor vezetőedző rendelke-
zésére, így hétfőn Zalaegerszegen 
és szerdán Oroszlányban is úgy 
játszott az Alba, hogy a négy légiós 
mellett kizárólag fiatalok alkották 
a keretet. Közülük Lukács Norbert 
remekelt az egerszegi meccsen, 
szerepe volt abban, hogy simán 
nyertek a mieink (97-79).
Szerdán ellenben kevesebbet 
tettek hozzá a fiatalok, persze nem 
lehet az ő nyakukba varrni, hogy 
izgalmas hajrában végül 91-86-ra 
alulmaradt az Alba. Van még min 
dolgozni, de már folyamatos játék 
közben, mert szombaton Debre-
cenben, jövő szerdán pedig itthon, 
a Kecskemét ellen vár bajnoki a 
csapatra.

pesek állni és járni, bár e képessé-
güket különböző ütemben akár el 
is veszíthetik.
A kisfiú kezelését már számos szer-
vezet támogatta, most Sebők Krisz-
tián és a MOL Fehérvár csapata állt 
Bendegúz mögé. A kisfiú az elmúlt 
időszakban nagyon sokat nőtt, így 
rendkívül fontos, hogy az izomzat 
növekedése is utol tudja érni a 
csontok növését, és Bendegúz járó-
képes maradjon, tovább erősödjön. 
A szervezők ezért úgy döntöttek, 
hogy a december hatodikáig tartó 
jótékonysági árverésen befolyt 
összegből egy speciális kerékpárt 
szereznek majd be számára.
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Dénes a serdülő korcsoportban 
lett hatodik. Szintén a serdülőknél 
Juhász Tamara ötödik, a gyerek 
lány korcsoportban Pajor Natália 
negyedik lett.
A Magyar Kupa éves összesítésé-
ben a boulderversenyeken Németh 
Levente (mini fiú) első helyezett-
ként zárt, Hegedüs-Krisó Dénes pe-
dig (serdülő) harmadik lett. Forgács 
Eszter korcsoportjában a negyedik 
legjobb, a nyílt női kategóriában 
tizenhatodik. Juhász Tamara a 
serdülő fiú kategóriában versenyez-
ve negyedik az összesítésben. A 
gyerek lányok között Pajor Natália 
hatodik, az ifi B kategóriában pedig 
Pajor Vince tizenegyedik lett.
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Alázat, céltudatosság, kitartás

A játéktól elköszönt, de továbbra is a Vidi sikereiért dolgozik a korábbi csapatkapitány

somos zoltán

A kilencvenötszörös válogatott Juhász Roland 
az elmúlt két évtized meghatározó magyar já-
tékosa volt. Szinte mindent elért, amit kitűzött 
maga elé. Immár a fehérvári klubot tanácsadó-
ként, vagy ha éppen úgy hozza az élet, edzőként 
segítve dolgozik. És azt mondja: nem a tehetség 
a legfontosabb a sikeres pályafutáshoz!

Könnyen ment a váltás?
A lezárás nagyon szépen sikerült, 
ezért talán könnyebb volt az át-
állás, mint gondoltam volna. Az 
új pozícióba persze folyamatosan 
kell bele rázódni, kicsit olyan, mint 
amikor futballozni kezdtem el, 
csak most már több tapasztalatom 
van. Ez is egy olyan szakasza az éle-
temnek, amiben végig tanulni kell, 
soha nem szabad megelégedni, 
ahogy a pályán is volt. Tettre kész 
vagyok, várom, mit hoz a jövő!
Amikor a csapat kezdte a felkészülést, 
volt benned öröm, hogy már nem kell 
részt venni benne, szabadabban rendel-
kezhetsz az időddel?
A felszabadultság egyértelmű, 
főleg annak tudatában, hogy az 
edzőtáborokat szerettem a legke-
vésbé. Többet voltam a gyerekekkel 
és feltöltődtem! Nagyon hosszú 
pályafutásom volt: most vagyok 
harminchét éves, és tízévesen 
kezdtem futballozni. Huszonhét 
éven át a fociról szólt minden év, 
aminek megvolt a maga varázsa, de 
jó volt életemben először kiélvezni 
a nyarat! 
Folyamatosan kitolódik a nagy sztárok 
pályafutásának a vége. Nem bizonyta-
lanodtál el, hogy még bírnád tovább is 
a pályán?
A klubban és válogatott szinten is 
jókor hoztam meg a döntést. Nem-
csak a sikerek fontosak, hanem az 
is, hogy időben felismerje az em-
ber, mikor jön el a lehetőség, hogy 
emelt fővel búcsúzhat. Mindig nagy 
célokért küzdhettem, ebből nem 
akartam engedni. Azt már koráb-
ban leszögeztem, hogy Fehérváron 
szeretném befejezni a pályafutáso-
mat. Az utolsó meccsem és a válo-
gatottbeli búcsú is szépen sikerült, 
ezek is olyan élmények voltak, 
amik keveseknek adódnak meg.
Az idő múlása miatti fájdalmas nosz-
talgia nem jellemző rád?
Szoktam nosztalgiázni, és nagyon 
sokszor felhozom a fiataloknak 
is, hogy amikor én kezdtem, nem 
hittem el az idősebb játékosoknak, 
milyen gyorsan elrepül majd az idő. 
Pedig tényleg elrepül! Emlékszem, 
amikor Belgiumba szerződtem, 
azon gondolkoztam, hogy három 
plusz egy éves szerződést írtam 
alá, vagyis huszonhat leszek, 
amikor lejár. Mintha tegnap lett 
volna, és most harminchét vagyok! 
Ezért mondom a fiataloknak, hogy 
élvezzék és használják ki a futballal 
töltött idő minden másodpercét, 
mert egy pillanat alatt elrepül egy 
pályafutás!
Hogy érzed, miért sikerült neked az, 
ami a legtöbb magyar játékosnak nem: 
karrier hazai és külföldi, jegyzett klu-
bokban és siker a válogatottban?
Nagyon fontos volt, hogy a sérülé-
sek elkerültek – ez egy sportolónál 

meghatározó. A másik pedig, hogy 
sikeréhes maradtam, nem eléged-
tem meg egy bajnoki címmel vagy 
egy jobb szezonnal. Mindig többet 
akartam. Sokszor elmondtam, hogy 
itt Fehérváron is volt egy idősza-
kom, amikor azt hittem, a kevesebb 
is elég, de akkor kaptam egy pofont 
az élettől, és sikerült megújulnom. 
A klub, a szurkolók bíztak bennem, 
ez is, és még számos dolog szere-
pet játszik abban, hogy az ember 
szinten tudja tartani magát. A har-
mincas éveimben sikerült itthon a 
Vidivel bajnokságot, Magyar Kupát 
nyerni, nemzetközi kupában szere-
pelni, a válogatottal Európa-bajnok-
ságon játszani.
A tehetségnek mekkora szerepe volt 
ebben a karrierben?
Nagyon fontos, de az alázatos-
ság, a céltudatosság és a kitartás 
még fontosabb! Akkor kerültem 
az MTK-hoz, amikor nagyon sok 
fiatal tehetséget, válogatottakat 
összevásároltak. Ódákat zengtek 
arról a korosztályról. Nagyon 
tehetségesek voltak, de valami 
plusz hiányzott belőlük, amit talán 
fel sem ismertek. Azt gondolták, 
több bulizás, csajozás belefér, én 
ellenben már akkor nagyon céltu-
datosan készültem a pályára. Sok 
elkallódott tehetség rossz példáját 
láttam, akikkel nem foglalkoztak 
eleget – vagy maguk nem érezték 
fontosnak, hogy mindent beleadja-
nak. Megtanultam, hogy a karrier 
előrehaladtával a nyomás csak nő, 
egyetlen edzésen sem fér bele a 
lazsálás! 
Megéri a rengeteg áldozat, a lemondás?
Igen, megéri! Gyönyörű élménye-
ket kaptam a labdarúgástól. Az 
Európa-bajnokságon való részvételt 
szurkolóként is nagy varázslat 
volt mindenkinek megélni, akkor 
el lehet képzelni, játékosként 
mennyit adott! Remélem, lesznek 
hamarosan újabb magyar tehetsé-
gek és példaképek, amilyen most 

Szoboszlai Dominik. Rajta látom, 
hogy olyan tehetséges és sokra hi-
vatott játékos, aki nagyon jól kezeli 
a helyzetet, hogy egyre nagyobb 
teher nehezedik rá. Nem nyomaszt-
ja, hanem a jót hozza ki belőle. És 
a válogatotton is azt érzem most, 
hogy egészséges önbizalommal ren-
delkező csapat, amely adhat újabb 
példaképeket.
A sikeres jövő most már a pálya 
mellett, a klubépületben dolgozó 
szakemberként múlik rajtad. Mennyire 
sikerült belelátni a futball viszonyaiba 
a Vidinél, ahol magyar szinten kiemel-
kedőek a lehetőségek?
A jelenlegi helyzetben nehéz 
beilleszkedni a rendszerbe, hiszen 
hol leállunk, hol nem. Leginkább 
a második csapatnál van dolgom, 
közben folyamatosan tanulok. A 
Vidinél lehet nagy terveket szőni, 
adottak a feltételek hosszabb 
távon a nemzetközi részvételhez 
is. Amikor játékosként külföldre 
mentem, még nem gondoltam, 
hogy valaha is ilyen lehetőségek 
lesznek Magyarországon. Most az 
is a feladatom, hogy a tapasztalata-
imat, amiket külföldön szereztem, 
átadjam, ezzel segítve a további 
előrelépést.
Mi az, ami Belgiumban működik, és 
ami ahhoz kell, hogy a magyar futball 
is magasabb szintre lépjen?
A kint tapasztaltakból a türe-
lem volt a legfontosabb. Amikor 
kikerültem, a belga foci nem a 
legjobb időszakát élte, a válogatott-
juk mögöttünk volt a ranglistán. 
De elkezdődött egy fiatalítás, ami 
nem két-három évről szólt, hanem 
legalább tízről. Testközelből láttam, 
hogy bíznak a fiatalokban és 
felépítik őket, ez nagyon tetszett. A 
felkészítés nemcsak a játéktudásra 
vonatkozott, az életre is készítet-
ték őket. Romelu Lukaku tizenhat 
évesen az interjúkat, a megjelenést, 
a futballról való gondolkodást 
illetően kész profiként került be a 

felnőtt öltözőbe! Az edzők pe-
dig bátran nyúlhattak ezekhez a 
fiatalokhoz, ami itthon sajnos nem 
mindig jellemző. Persze ehhez az is 
kell, hogy sokan kezdjenek el fut-
ballozni. Ehhez kellenek a sikerek, 
amiket a válogatott vagy egy-egy 
klubcsapat elér!
A napi munkában kinek milyen taná-
csokat adsz? Amit imént elmondtál 
egy fiatal játékos felépítéséről – akár a 
pályán kívül – azt elmondod nekik?
Próbálok segíteni, de nekik is 
nyitottnak kell lenniük. Szeren-
csére figyelnek, hallgatnak, ezt jó 
megtapasztalni. Nem gondolják 
azt, hogy mindent tudnak, ami 
korábban néha jellemző volt, ha 
bekerült valaki a felnőttek öltöző-
jébe. Fontos, hogy most már én is 
jobban látom egészében a futballt, 
a csapatot. Kívülről ez könnyebb, 
mint a pályán volt, ahol nekem 
inkább csak a védekezésre kellett 
figyelnem. Amikor az NB III-as 
csapat egyik meccsén be kellett 
ugranom vezetőedzőnek, komolyan 
elfáradtam, annyi mindenre kellett 
figyelni! Szóval segítek, de közben 
én is tanulom máshogy nézni a 
mérkőzéseket. Jelenleg – mivel a 
vírushelyzetben nincs átjárás az 
utánpótlás és az első csapat között 
– leginkább a második csapatnál 
dolgozom. Jó érzés, hogy bizalom-
mal vannak irántam!
A ti generációtok sikeres magyar 
játékosai közül Gera Zoltán edzőként 
dolgozik, Hajnal Tamás ugyanakkor 
klubvezető a Ferencvárosnál. Neked 
melyik út lesz az igazi, mik az ambí-
cióid?
A kettő között vagyok jelenleg, ami 
nem rossz, mert fontos minden 
területre rálátni. Egy klubvezetőnek 
mindenképpen jó, ha van szakmai 
tapasztalata. Talán a spotvezetői 
munka áll közelebb hozzám, még 
ha egyre jobban megszeretem az 
edzősködést is, most, hogy volt 
benne részem.
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06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 
Műsorv.: Schéda Zoltán 
Hírszerkesztő: Bóna Éva

09.10 Nyugdíjasklub
10.00 Fehérvári délelőtt: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők, szakemberek 
részvételével 
Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt 

11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő 

Vendég: Szabó László
13.10 A bor szerintünk 

Vendég: Fáncsi Viktória
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

2020. 12. 11. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és 
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális prog- 
ramajánlatok, kikapcso-
lódási lehetőségek 
Székesfehérvár és Fejér 
megye egész területéről. 

 Műsorv.: Kiss György 
Hírszerk.: 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: Szollár-Kaczur 
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: Bóna Éva

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 Vendégünk a Mikulás
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

2020. 12. 5. SZOMBAT

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 
Műsorv.: Schéda Zoltán 
Hírszerk.: Ficsóri Erika

09.10 Autófitnesz Vendég: 
Polgár Tibor

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

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 
Műsorv.: Schéda Zoltán 
Hírszerk.: Germán Márton

09.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

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

11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő 

Vendég: Szabó László
13.10 Vakolat 

Vendég: Puska József
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 
Műsor.: Schéda Zoltán 
Hírszerk.: 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 
Műsorv.: 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 

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
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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 Forgószínpad – 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

15:30 Paczur Ferenc – A 313. ugrás
15:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna 

minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

Műsorvezető: Schéda Zoltán 
Vendég: Alexa Ákos

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: Schéda Zoltán 
Vendég: Alexa Ákos

20:25 Jövőkép – magazinműsor 
11. rész

20:50 Paks – MOL Fehérvár FC 
– 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 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés 
Műsorvezető: Schéda Zoltán 
Vendég: Alexa Ákos

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

15:25 Varga Sándor Verstábor 
– ünnepi gálaműsor

16:45 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

Műsorvezető: Vakler Lajos 
Vendég: Szilády Dezső elnök, 
Albatrosz Repülőegyesület

18:30 Honvéd7 
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések – 

ismétlés 
Műsorvezető: Vakler Lajos 
Vendég: Szilády Dezső elnök, 
Albatrosz Repülőegyesület

19:45 Paletta
20:15 Mesevarázs – Fazekas 

Anna: Öreg néne őzikéje
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
20:50 Aqvital FC – Gyirmót FC 

Győr – labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről 

22:30 Az utolsó hadifoglyok 
– dokumentumfilm

23:00 Híradó – ismétlés
23:20 Képes hírek

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: Vakler Lajos 
Vendég: Szilády Dezső elnök, 
Albatrosz Repülőegyesület

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 

16:00 Tolcsvay Béla, az 
énekmondó táltosember

16:45 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi 

magazin 25. rész
17:50 Hírek 
17:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők 25. rész 

– ismétlés 
19:50 Hírek 
19:55 Tisztelettel adózva a 

magyar nemzetnek – 
dokumentumfilm

20:50 Hangos, színes és büdös – 
kémiaóra az Alba Innovárban

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 Családőrzők 25. rész 
– ismétlés 

11:30 ARSO-koncert – 
Ifjúsági hangverseny 
Rákász Gergellyel

12:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:35 Seuso – Rejtélyek 
nyomában 10. rész 

16:45 Lendüljünk formába! 
– torna minden 
korosztály számára

17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin  
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 Alba Fehérvár – Kecskemét 

– kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
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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

15:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából – Küszöbök

16:05 Szarajevó 
– dokumentumfilm 

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 – magazinműsor 

12. rész
20:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából – Drogfilm
21:25 A Wettstein-napló – 

dokumentumfilm
23:20 Híradó – ismétlés
23:40 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: december 7. 20:50 Paks – MOL Fehérvár FC – labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés 
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 – ism.
 Műsorvezető: Schéda Zoltán 

Vendég: Mosolygó Éva 
háziorvos

10:40 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió könnyűzenei 
magazinműsora – ismétlés 

11:10 Fehérvári beszélgetések – ism.
 Műsorvezető: Vakler Lajos 

Vendég: Kovács Krisztián, 
a Magyar Orvosi Kamara 
Fejér megyei elnöke

11:40 Paletta – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés 
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: Egyiptom
17:55 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler Lajos 

Vendég: Derzsi János 
színművész

18:15 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Forgószínpad 

– színházi magazin
19:35 Hydro Fehérvár AV 19 – 

Innsbruck – jégkorongmérkő-
zés közvetítése felvételről

21:35 Adventi jótékonysági est 2017 
21:55 Hírek – ismétlés
22:00 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

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 – ism.
 Műsorvezető: Vakler Lajos 

Vendég: Derzsi János 
színművész

10:35 Próbaterem – könnyűzenei 
magazinműsor – ismétlés 

11:05 Fehérvári beszélgetések – ism.
 Műsorvezető: Schéda Zoltán 

Vendég: Mosolygó Éva 
háziorvos

11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések – ism.
 Műsorvezető: Vakler Lajos 

Vendég: Kovács Krisztián, 
a Magyar Orvosi Kamara 
Fejér megyei elnöke

12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés 
13:20 Családőrzők 24. rész – ism. 
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 Fehérvári advent 2020 – az 

adventi gyertyagyújtás élő 
közvetítése a Városháza 
Díszterméből

17:20 A hét hírei 
17:40 Hitünk és életünk
18:10 Fehérvári beszélgetések – In 

memoriam Milcsinszky Alajos
18:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Adventi Vershúron
20:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Kisállatmagazin: Jandai 
Gusztáv – Akvárium

21:30 Vershúron – Adventi 
Versünnep a Misztrál 
zenekarral

22:45 A hét hírei – ismétlés
23:00 Képes hírek


