Mi változik
az új évben?

Megérkezett a vakcina
Fehérvárra is

Fotó: Simon Erika

Rézfúvós hangszeren
játszani életforma!
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Gyertyagyújtás a járvány áldozatainak emlékére Várják a javaslatokat az Ember Mária-díjra
A HETILAP

Múlt szerdán a járvány áldozataira emlékezett a város

Gyűjtés a horvátországi földrengés károsultjanak
Vakler Lajos
Gyűjtés indult a horvátországi földrengés
károsultjainak megsegítésére, amelyet a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
indított el Spányi Antal megyés püspök, a
Katolikus Karitász elnöke védnökségével a
Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásszal és a
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házzal
együttműködve.

Kép: Körtvélyes Tivadar

„Megdöbbenve hallottuk a híreket a
pusztításról, amit a természeti katasztrófa okozott és az emberek szenvedéséről, ami rájuk szakadt. Kerestük a
lehetőséget a segítségre. Jó kapcsolatot
ápolunk a horvátországi nagykövettel
és a Székesfehérváron állomásozó
horvát ezred parancsnokával, emellett
a horvát kisebbségi önkormányzat
is kereste a lehetőséget a segítségre.
Örömmel fogtunk tehát össze: a Ma-

A kezdeményezők biztosak benne, hogy
sokan jelentkeznek a felhívásra

gyar Katolikus Püspöki Konferencia és
az Egyházmegyei Karitász együtt segíti
a nehéz helyzetbe jutottakat.” – mondta el lapunknak Spányi Antal.
A Katolikus Karitász országos
pénzgyűjtő-kármentesítő akciója
keretében a karitasz.hu honlapon
illetve az 1356-os adományvonalon várja a segítséget – emelte ki
Sinkovicsné Máté Hortenzia, az
Alba Caritas Hungarica Alapítvány
igazgatóhelyettese: „A Katolikus
Karitász munkatársainak naprakész
információik vannak arról, hogy mire
van a legnagyobb szükség. Az első
alkalommal, amikor kint járt a Caritas
csapata Horvátországban, tartós
élelmiszereket, pokrócokat, kályhákat
vittek. A mostani időszak azonban már
a helyreállításról szól, így elsősorban
pénzbeli adományokat várunk illetve
építőanyagot, hogy a károsult családok
otthonainak helyreállítása megkezdődhessék.”
Jakubek Tiborné kettős minőségében, a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Ház igazgatójaként és a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
elnökeként is elkötelezett a nehéz
helyzetbe került horvátok megsegítésében: „Rengetegen maradtak
minden nélkül, ezért a segítség az élet
valamennyi színterén elkél. Szükség
van mosószerekre, élelmiszerekre,
szerszámokra, amikkel megkezdhetik a
házak újjáépítését.”
Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán jelentette be,
hogy a város csatlakozik a gyűjtéshez: Székesfehérvár önkormányzata egymillió forintot ajánlott fel a
rászorulóknak.

A Raoul Wallenberg Egyesület elnöksége az
Ember Mária-díjjal azokat a személyeket
kívánja elismerni, akik munkásságukkal
kiemelkedő módon mutatták be zsidó és nem
zsidó magyarok együttélésének történetét. A
díjra március 31-ig tehetnek javaslatot magánszemélyek, szervezetek.

Ember Mária író, újságíró, műkri
tikus, műfordító, történész a holokausztról szóló, Hajtűkanyar című
könyvének a belső oldalára saját
kézírással ezt írta: „Ennek a könyvnek
a tárgya nem „a” zsidó sors. Amit ez a
könyv elbeszél, az a magyar történelem.”

A Raoul Wallenberg Egyesület
azokat a személyeket kívánja a
díjjal elismerni, akik munkásságukkal kiemelkedő módon
mutatták be a zsidó és nem zsidó
magyarok együttélésének történetét, a magyarországi kisebbségek
sorsát vagy a vészkorszak tragikus
eseményeit, előzményeit és következményeit a magyar történelem
és kultúra részeként dolgozták fel,
illetve akik kiemelten hozzájárultak a rasszizmus elleni küzdelemhez és az emberi jogok érvényesüléséhez.

Fotó: Raoul Wallenberg Egyesület

Fotó: Pápai Barna

Egy-egy ablakba kirakott mécses
vagy gyertya meggyújtásával fejezhette ki mindenki együttérzését,
részvétét az érintett családoknak,
és gondolhatott a város halottaira.
A Városházára és a városi intéz-

ményekre is fekete lobogót tűztek
ki.
A gyásznap kezdeményezője,
Cser-Palkovics András polgármester a városházi irodája ablakában,
majd a Szent Imre-templom előtti
feszületnél gyújtott mécsest, és az
Országalmánál is többen helyeztek
el gyertyákat, mécseseket a járványban elhunytakra emlékezve.

A javaslatot írásban kell benyújtani az embermariadij@gmail.com e-mail-címen vagy levélben
az egyesület 1363. Budapest, Pf. 39. postacímére március 31-ig

In memoriam Tolvaj Csaba

Fotó: Kiss László

Cser-Palkovics András kezdeményezésére
december harmincadika városi gyásznap volt
Székesfehérváron.

Tolvaj Csaba (1954–2020)
Az ünnepek alatt jött a hír, hogy Tolvaj Csaba
népi iparművész hosszú betegség után
hatvanhat éves korában elhunyt. Megfontolt, mégis szenvedélyes, a népi hagyományokhoz, gyökereihez, szülőföldjéhez, Vas
megyéhez mindig hű alakja, életszeretete,
csendes nyitottsága hiányozni fog a város
közösségének – és családunknak is.

Csaba régóta küzdött súlyos betegségével, sokáig azonban élet
igenlése, akarata nem engedte,
hogy elhatalmasodjon rajta a kór.
Szintén betegségben szenvedő
keresztanyámat – unokatestvére lévén – sokszor így biztatta:
„Meglátod, Erika, meggyógyulunk
mind a ketten!”
Hogy is múlhatna el annak az
élete, aki ilyen erős gyökerekkel
rendelkezik, mint Tolvaj Csaba? Hiszen őrző volt ő, aki egy

egyszerű Vas megyei paraszt
családból származott, aki bár
később a mi nagyvárosunkban
telepedett le és a hétköznapokban számítástechnikával
foglalkozott, mégis a kétkezi
alkotás, a kosárfonás révén újra
tudott kapcsolódni gyökereihez.
Másokat is erre tanított: példával,
derűvel és olyan nyugalommal,
amit az ő különleges őrségi népe
hordoz csak génjeiben. Ő volt,
aki megóvta és évről évre újítgatta nagyapám ispánki szülőházát,
miközben soha nem mulasztotta
el a lehetőséget, hogy az országba
sokfelé elszármazó közeli vagy
távoli rokonokkal fenntartsa a
kapcsolatot. Hiányoznak az ilyen
őrzők, hiányozni fog Csaba is!
Emléke, munkája, példája örökre
velünk marad.
L-T. K.
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Szepesi Lana az év első fehérvári babája
A HETILAP

Papp Brigitta
Ugyan nem a hagyományok szerint, de az idén
is köszöntötte Székesfehérvár polgármestere a
város első babáját.

Fotók: Simon Erika

Egy kislány érkezett az új évben
elsőként Székesfehérvárra. Szepesi
Lana január elsején, nem sokkal
délután egy óra után született a
Szent György Kórházban.

A szülészeten reggel fél hatkor egy
pétfürdői édesanya adott életet
kisfiának, majd a hét óra előtt érkező első Fejér megyei újszülöttet, egy
enyingi kisfiút követően délután
negyed kettőkor született Székesfehérvár első babája – mondta
el lapunknak Hagymásy László
osztályvezető főorvos.
Cser-Palkovics András polgármester a járványhelyzet miatt telefonon

Mint azt az édesanyja, Kertész Ildikó óvodapedagógus elmondta, gyorsan – és ami a legfontosabb, egészségesen – érkezett a kislány, akit már nagyon vártak otthon a testvérei, két fiú és
egy lány, valamint az apukája

4280 gramm, 59 cm – ezek az első adatok, amiket az új év első székesfehérvári babájáról
közöltek az édesanyával a szülést követően. A kislány, Szepesi Lana negyedik gyermekként
érkezett a fehérvári családba.

köszöntötte szombaton délelőtt az
újszülött édesanyját, és gratulált a
családnak. Az év első babáját Székesfehérvár idén is egy kötvénnyel
és ajándékcsomaggal ajándékozza
meg.
„Isten hozott, kicsi Lana! Együtt érkeztél az újévi reménnyel és várakozással,
hiszen te vagy 2021 első fehérvári
babája, és azt az örömöt és szeretetet,
amit a családod számára hoztál, most

egy egész város érzi. Ugyan nem a
hagyományok szerint, személyesen,
hanem telefonon, de azért átadhattam
édesanyádnak minden fehérvári nevében a gratulációnkat és a Királyok Városának jókívánságait. Legyen nagyon
hosszú, boldog életed itt, Fehérváron,
a városban, ami mindig az otthonod
lesz!” – olvashatjuk a köszöntőt
Cser-Palkovics András közösségi
oldalán.

Stabil költségvetés, kevesebb hiány
Nagyobb bevétellel számolhat a város, mint azt
a tavaszi járványhelyzetben tervezték. Székesfehérvár működése stabil, állami kompenzációra azonban szükség lesz. Cser-Palkovics András
tájékoztatójában Székesfehérvár jelenlegi
gazdasági helyzetéről számolt be.

Több, mint amire számítottak
„Bár a világjárvány okozta gazdasági vis�szaesés miatt 2020-ban az iparűzési adóból
származó bevétel jelentősen elmaradt a
februárban tervezett húszmilliárd forinttól,
végül jóval magasabb lett, mint amit – a
város legnagyobb ipari adófizetőivel
egyeztetve – májusban gondoltunk.” – írta
tájékoztatójában Cser-Palkovics András
polgármester. Az optimista hangvétel
annak köszönhető, hogy a jelenlegi számok alapján Székesfehérvár iparűzésiadó-bevétele 2020 végére meghaladta
a tizenhétmilliárd forintot. – „Végleges
számot majd tavasszal látunk.”– írta a polgármester, majd hozzátette, hogy bár
jelentős a visszaesés, de a helyi gazdaság nagy része az emberek lelkiismeretes munkájának, a gazdasági szereplők
teljesítményének és a kormányzati
gazdaságösztönző támogatásoknak
köszönhetően végül a járványhelyzet
ellenére is jóval jobban teljesített, mint
a járvány első hullámában az látszott.

Mivel lehet idén tervezni?
„A 2021-es tervezésnél a tavalyi bevételeinkből indulhatunk ki, és figyelembe

kell vennünk a decemberben, a gazdaságvédelmi intézkedések között bejelentett,
az iparűzési adóra vonatkozó átmeneti
szabályok várható hatásait is.” – hívta fel
a figyelmet Cser-Palkovics András.
A megjelent jogszabály alapján már
látható az adókedvezményekkel
érintett vállalkozások száma és az
iparűzési adó terén várható önkormányzati bevételkiesés mértéke is. A
munkahelyvédelmi intézkedés a rendelkezésre álló adatok alapján 11729
adózót és ennél sokkal több embert
érinthet közvetlenül vagy közvetetten.
Az adatok alapján várhatóan mintegy
2,1 milliárd forint marad a kormány
döntése nyomán a székesfehérvári
vállalkozásoknál 2021-ben.
„Fontos, hogy nem állami elvonásról
beszélünk, hiszen a pénz a munkahelyeket
biztosító székesfehérvári, zömében magyar
tulajdonban lévő mikro-, kis- és középvállalkozásoknál marad és székesfehérvári
munkahelyeket véd meg. Ez az összeg a
2019-es helyiadó-bevételünk tíz száza
léka.” – hangsúlyozta a polgármester.

re, elvonására vagy elfelezésére, hanem
egy – remélem, csak átmeneti időszakra
szóló – adókedvezmény megállapítására
került sor. Köszönöm a támogatást azon
kormánypárti és ellenzéki polgármestereknek, közéleti szereplőknek, akik országszerte mögém álltak ebben a folyamatban.
Sajnálom azonban, hogy a helyi ellenzék
ezt nem tartotta fontos ügynek, nem állt a
város mögé ebben a kérdésben sem.”

Szükség lesz állami
kompenzációra

Fotó: Simon Erika

László-Takács Krisztina

Nem szűnik meg az iparűzési
adó

Az iparűzési adó eltörlése, felfüggesztése, ami az önkormányzatok működését
ellehetetlenítette volna, nem valósult meg.
Cser-Palkovics András szerint a települések
működése nem lehet pillanatnyi pártpolitikai
vita tárgya.

Köszönhető ez többek között annak a
folyamatos egyeztetésnek, amelyben
Fehérvár polgármestere az iparűzési
adónak, mint a települések legnagyobb bevételének megtartásáért
érvelt: „Sikerült elérnünk, hogy nem
került sor az iparűzési adó megszüntetésére, felfüggesztésére, de a felének az
elvonására sem, ahogy az első kamarai ja-

vaslatok, majd az állami döntések nyomán
a sajtóban, közösségi médiában megjelent
pártpolitikai nyilatkozatok, pontatlan
értelmezések szóltak. Az iparűzési adó
legnagyobb részét fizető nagyvállalatok
továbbra is változatlan szabályok szerint
adóznak. Örülök, hogy az eredeti kamarai
javaslattal szemben elértük, hogy nem az
iparűzési adó eltörlésére, felfüggesztésé-

Bár kevesebb összeg esett ki a 2020-as
bevételekből, mint ahogy előzetesen
kalkulálták, kompenzációra mindenképpen szüksége lesz az önkormányzati szektor egészének – állapítja meg
a polgármester. Működési és fejlesztési területen egyaránt szükség lesz
segítségre. Ezzel kapcsolatban további
egyeztetések zajlanak majd.

Óvatos bizakodás
„Bízom benne, hogy az újra meginduló gazdasági növekedésnek köszönhetően 20222023-ra a város saját bevételei – amelyek
közül ma megkerülhetetlenül a legnagyobb
arányt az iparűzési adóból származó bevétel
képezi – újra elérhetik, majd meghaladhatják a korábbi szintet, ez lehet ugyanis az
alapja a fenntartható városfejlesztésnek és
városüzemeltetésnek. A legfontosabb azonban, hogy a város biztonságos működtetése
2021-ben is garantált, és az idei járvány
ügyi költségvetés is stabil lesz!” – olvasható a polgármesteri tájékoztatóban.
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Februárban tesztelik az elektromos buszokat
Várhatóan februárban megérkezik Székes
fehérvárra a kormány által indított Zöldbusz
program! A teljes egészében, utolsó csavarig
városunkban összeszerelt elektromos Ikarus
busz egy hónapra áll forgalomba a város
különböző vonalain – írta közösségi oldalán
Cser-Palkovics András.

Kovács Szilvia

A február elsején utasforgalomba
álló tizenkét méter hosszú, alacsony
padlós jármű maximum nyolcvannégy
utast tud szállítani. Vannak rajta
mozgássérültek számára kialakított
ülések, wifi, de telefontöltésre alkalmas USB-portokat is beszereltek.

A szilveszteri durrogtatások ezúttal is sok
munkát adtak az állatmentő szervezeteknek. A
sokkhatás miatt sok állat elkóborolt, de vannak
kedvező tapasztalatok is

azonban a technológia (főleg a töltőhálózat miatt) bevezetése körültekintő
tervezést és sok előzetes tapasztalatszerzést igényel, ezért arra biztatok
mindenkit, próbálja ki februárban az
új buszt és ossza meg tapasztalatait
az önkormányzattal, a Volánnal és
az Ikarus gyárral!” – írja a polgármester.

Annak ellenére, hogy kevesebb
hanghatással búcsúztunk a 2020as évtől, a korábbiakhoz hasonló
számban kóboroltak el négylábúak
most is otthonaikból. Az ASKA
menhelyére négy nap alatt közel
harminc bejelentés érkezett, a
talált kutyák nagy részét a gazdák
örömére haza tudták juttatni a
mikrochipek segítségével. De sok
fehérvári fogadott be talált kutyát
átmeneti időre, ami nagy segítséget
jelentett az állatmentőknek.

A HEROSZ Fehérvári Állatotthonába
is érkeztek állatok a durrogtatás miatt,
ám a rohamot a következő napokra
várják. Krepsz Gyöngyi, az állatotthon
vezetője lapunknak elmondta: a szilvesztert követő egy hétben emelkedik meg jobban a kereső hívások és
üzenetek száma. A szakemberek arra
hívják fel a figyelmet, hogy aki talált
állatot fog be, készítsen róla fotót és
leírást a megtalálás helyének és idejének pontos megjelölésével, ennek
alapján könnyebb a beazonosítás.
Emellett érdemes azoknak a gazdáknak, akik elvesztették kedvencüket,
felhívni az állatorvost és megkérni,
hogy a mikrochip megjegyzés rovatába jegyezze be, hogy a kutya elveszett,
így bárhol és bármikor látható, hogy
keresik az állatot.

Az autóbusz több vonalon közlekedik majd annak érdekében, hogy minél többen kipróbálhassák. A pontos menetrendet a későbbiekben hozzák nyilvánosságra.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Fotó: facebook.com/gabor.szeles1

A cél, hogy mind a szakemberek,
mind a fehérváriak a gyakorlatban,
utasforgalomban próbálhassák
ki az új buszt, az összegyűjtött
tapasztalatokkal pedig nagy lépést
tegyünk az elektromos buszok
széles körű bevezetése felé – tájékoztatott a polgármester.
„A város buszstratégiájában kiemelt
szerepet szánunk az elektromos és
alternatív meghajtású buszoknak,

2021.01.07.

Idén is sok állat kóborolt el

A HETILAP

A szilveszter utáni hetekben is sok kóbor állat kerülhet még elő

Elszállítják az illegális hulladékot
Bácskai Gergely
A Városgondnokság közreműködésével ebben
a hónapban húsz területet tisztítanak meg az
illegálisan lerakott hulladéktól a városban.
Az érintett helyeken több esetben veszélyes
hulladék is található, ennek elszállításáról is
gondoskodnak a szakemberek. A feladathoz az
önkormányzat közel hatmillió forintos támogatást nyert el a Belügyminisztérium pályázatán.

Fotó: Bácskai Gergely

Folyamatos problémát jelent a
közterületeken illetve az önkormányzati ingatlanokon az illegális
hulladéklerakás. Egyrészt a környezetben okozott károk miatt sajnálatosak ezek az esetek, másrészt
a gyakran veszélyes hulladékokat

is tartalmazó szeméthalmok eltüntetése sok munkával és költséggel
jár. Pontosan még nem tudni, de
az ötszáz köbmétert is elérheti
az illegális lerakókban hagyott
szemét mennyisége a városban és
környékén.
Székesfehérvár önkormányzata sikeresen pályázott, és közel
hatmilliós támogatást nyert el a
Belügyminisztérium Tisztítsuk meg
az országot! elnevezésű projektjének keretében. Így januárban
összesen húsz területet – önkormányzati tulajdonú ingatlanokat és
közterületeket – tisztítanak meg az
ott illegálisan elhelyezett jelentős
mennyiségű hulladéktól.

A Városgondnokság a héten már el is kezdte a Székesfehérváron található, illegálisan lerakott
szemétkupacok elszállítását

Fenyőfák elszállítása
A Depónia Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja Tisztelt Ügy
feleit a fenyőfák, karácsonyfák elszállításának menetéről:

Székesfehérvár:

A fenyőfák elszállítása:
• a tömbházas övezetekben 2021. január 04 – 29. közötti
időszakban
• a családi házas övezetekben 2021. január 04 – 08. kö
zötti héten, továbbá 2021. január 18 – 22. közötti héten
történik a települési hulladék (kommunális hulladék) gyűjtési napján.
Kérjük, hogy a gyűjtőedények mellé helyezzék ki a fákat úgy,
hogy az se a gyalogos, se a jármű forgalmat ne zavarja! A
kidobásra ítélt karácsonyfákat minden díszítő elemtől szük
séges megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást valamint
a begyűjtést akadályozza az idegen anyag.
Közszolgáltatási területünkhöz tartozó további településeken a fenyőfák elszállításának időpontját a www.deponia.hu
oldalon található településenkénti hulladéknaptárunk tartal
mazza.

Köszönjük együttműködésüket!
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Milyen változásokat hozott az új év?
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László-Takács Krisztina
Egyszerűsödik a hivatali ügyintézés, változnak
az adózási szabályok, illetékmentessé válnak
a csokkal vásárolt ingatlanok és bővülnek az
elektronikus fizetési lehetőségeink. Összeszedtük az új év legfontosabb újdonságait!

Több helyen fizethetünk
bankkártyával
Az új év beköszöntével új szabályok és elvárások is életbe léptek.
Január elsejétől ugyanis az online
kasszát működtető kereskedők és
szolgáltatók kötelesek biztosítani a
bankkártyás fizetés lehetőségét is a
készpénzes mellett.
Gion Gábor, a Pénzügyminisztérium államtitkára szerint a kereskedőknek elegendő idejük volt az
átállásra való felkészülésre, továbbá egyszerűbb megoldásokkal is
megfelelhetnek az előírásnak. Ilyen
például az azonnali átutalás. „Ha
a kereskedők egyszerűen elfogadják a
pénztárnál az azonnali átutalást – például ha regisztrálnak és kiírnak egy másodlagos azonosítót a pénztárhoz, amire
lehet utalni – teljesítik a szabályozó
elvárását.” – olvasható a kormány
közleményében.

Illetékmentes a csokkal
vásárolt ingatlan
Januártól nem kell illetéket fizetni
a családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolt ingatlanok
esetében – közölte a családokért
felelős tárca nélküli miniszter közösségi oldalán.
Novák Katalin elmondta, hogy
január elsején elindult Magyarország legnagyobb otthonteremtési
programja, melynek egyik eleme az
illetékmentesség, amely a csokkal
vásárolt új és használt ingatlan esetében is érvényes: „Ez egy nettó negyvenmillió forintos ingatlan esetében
– az áfa huszonhétről öt százalékra való
csökkentésével és az áfa visszaigénylésének lehetőségével együtt – több mint
tízmillió forintos megtakarítást jelenthet!” – hangsúlyozta a miniszter.
Novák Katalin emlékeztetett: a
csokot új vagy használt ingatlan
vásárlásához és építkezésre egyaránt szinte mindenki igényelheti,

aki gyermeket nevel vagy szeretne.
Meglévő gyermek esetén nincs
életkori határ.

Kevesebb hivatali útvesztő
Január elsejétől tovább egyszerűsödött az ügyintézés az állampolgárok és a cégek számára – tudatta
a Miniszterelnökség. Az újonnan
hatályba lépő jogszabályok az online
ügyintézés lehetőségeinek körét
szélesítik. A cél, hogy az ügyfelek
otthonról, minél szélesebb körben
tudják az elektronikus szolgáltatásokat igénybe venni. Immár 449
kormányhivatali ügykörben nyújthatók be kérelmek elektronikus űrlap
segítségével, így például a csecsemőgondozási vagy a gyermekgondozási
díj iránti kérelem is. Dancs Norbert
járási hivatalvezető lapunknak
elmondta, hogy a pandémia alatt
jelentősen nőtt az érdeklődés az
online ügyintézés iránt, ami mind
az ügyfeleknek, mind a hivatalnak
könnyebbséget jelent.
A járványügyi veszélyhelyzet a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatát is átformálta, így itt is nagyobb
hangsúlyt kap az online ügyintézés
lehetősége. Kincses Zsolt Dávid,
az Ügyfélkapcsolati és Szociális
Ellátási Iroda vezetője elmondta,
hogy néhány kivétellel szinte minden ügyben lehet online is fordulni
az irodához. A szekesfehervar.hu
oldalon megtalálható elektronikus
űrlapok kitöltése után az ügyintézési folyamat automatikusan elindul.
„Az ügyfelek nagy része még nem állt át
az elektronikus ügyitézésre, de a tapasztalataink kedvezőek a veszélyhelyzeti
időszakban: hiány- és akadálymentesen
tudnak élni ezzel a lehetőséggel az
ügyfelek.”
Fontos lehetőség ez, hiszen amíg
érvényben van a veszélyhelyzeti
időszak, addig a Polgármesteri
Hivatalban csak szerdánként van
lehetőség személyes ügyintézésre
reggel nyolctól este hatig.
Telefonos ügyintézésre hétfőn és
szerdán egész nap, pénteken pedig
nyolctól délig van lehetőség a veszélyhelyzet idején.
A Polgármesteri Hivatalban azokra
is gondoltak, akik nem tudnak jól
eligazodni az online világban. Szá-

mukra gyűjtődobozokat helyeztek
el a hivatali épületek bejáratánál,
ide lehet bedobni a kitöltött, aláírt
űrlapokat. A dobozokat naponta
ürítik, így gördülékenyen, személyes kontaktus nélkül zajlik az
ügyintézés.
A személyes megjelenést igénylő
hivatali ügyintézés – mint a házasságkötési szándék vagy a haláleset
bejelentése – továbbra sem lehetséges elektronikusan.

Változtak a katás szabályok
Fontos változás az adózásban, hogy
január elsejétől a magánszemélyeknek kizárólag egyetlen katás
jogviszonyuk lehet. A kisadózóknak
tavaly év végéig kellett dönteniük arról, melyik vállalkozásban
kívánják fenntartani ezt a státuszt.
Amennyiben ez nem történt meg, a
NAV az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony
esetében törli a magánszemélyt a
bejelentett kisadózók köréből. Mártonné Beke Éva, a NAV megyei szóvivője lapunknak elmondta, hogy
négy esetkörben merül fel negyven
százalékos adófizetési kötelezettség:
„Amikor a katás adózó kapcsolt vállalkozás számára állít ki számlát, annak
minden forintja után negyven százalékos adót állapít meg a számlát befoga-

dó, és fizet a juttatás hónapját követő
hónap tizenkettedik napjáig. Ha a katás
adózó külföldi cég felé számláz, akivel
kapcsolt vállalkozási viszonyban áll,
a bevétel teljes összege után negyven
százalékos adót kell fizetnie.”
Ha egy cégnek egy katás vállalkozás
felé egy évben hárommillió forintnál
magasabb értékű kifizetése van,
akkor a hárommillió forintot meg
haladó rész után negyven százalékos adót kell fizetnie. Fontos, hogy
a pluszterhet nem a katás vállalkozónak, hanem a megrendelőnek kell
megfizetnie! Ha a katás vállalkozás
a külföldi megrendelőjétől egy év
alatt hárommillió forintnál több
bevételt szerez, akkor ezt a mértékű
adót saját magának kell fizetnie.
Emellett a kisadózó vállalkozásoknak új tájékoztatási kötelezettségük
is van ettől az évtől kezdődően: a
kifizetővel szerződéses jogviszonyt
létesítő katás vállalkozónak a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy
kisadózó vállalkozásnak minősül.
Mártonné Beke Éva felhívja a figyelmet arra is, hogy a tavaly december 31-ig a kifizetővel létesített és
2021-ben még fennálló szerződéses
jogviszony esetében a kisadózó
vállalkozásnak január 15-ig kell
tájékoztatást nyújtania a kifizetőnek
a jogállásáról.

Bérletcsere csak a kiemelt
várakozási övezetben
Az év első hónapja rendszerint a parkolóbérletek cseréjének időszaka, ám 2021 elején csak a
kiemelt várakozási övezet parkolóbérleteinek
cseréje indul el – tájékoztatott Székesfehérvár
Városgondnoksága.

Ennek értelmében az érintett
gépjárműtulajdonosok a parkolási csoport ügyfélszolgálatán a
kiemelt várakozási övezetbe – azaz
a történelmi belvárosba – tudják

megváltani bérleteiket és behajtási
engedélyeiket.
A többi fizetőövezetbe (I., II., III.)
váltott parkolóbérletek érékesítése
átmenetileg szünetel, és a pandémia
miatti veszélyhelyzet (amelynek
időszakában a parkolás díjmentes)
megszüntetését követően indulhat el
újra. A 2020-as bérletek használatáról, érvényességéről később tud tájékoztatást adni a Városgondnokság.

Az elektronikus jótállási jegy bevezetésével
erősödnek a fogyasztók jogai. A január
elsejétől hatályba lépett szabályváltozások
egyértelművé teszik a javítási és csere
határidőket, a megvásárolt termék jótállása
pedig – a vételártól függően – két vagy
három évvel meghosszabbodik.

A január elseje után megvásárolt
tízezer és százezer forint közötti
árucikkekre egy, a százezer fölöttiekre kettő, a kétszázötvenezer forintnál
drágábbakra pedig három évig érvényesíthető a jótállási jegy.
A tizenhét éve lényegében változatlan
szabály megújítása különösen azért
vált időszerűvé, mert a fogyasztó
védelemhez érkező panaszok leg-

nagyobb része ehhez a területhez
kapcsolódik – ezt Keszthelyi Nikoletta
fogyasztóvédelemért felelős helyettes
államtitkár nyilatkozta az MTI-nek.
A fogyasztóvédelmi hatóság tapasz
talatai szerint egyes termékek
szervizelése akár hetven-száz napot
is igénybe vett, így a termék az elhúzódó vagy többszöri javítás miatt
kifutott a jótállási időből. Ez év
januárjától a jótállási idő meghos�szabbodik azzal az idővel, amíg a
vásárló a szervizelés miatt nem tudja
használni megvásárolt termékét.
A jótállási idő csak azután folytatódik, amikor a vevőt értesítették a
hiba kijavításáról, és a termék ismét
működőképessé vált.

Fotó: Bácskai Gergely archív

Rövidebb javítási idő, hosszabb jótállás

Most csak a kiemelt övezet parkolóbérleteit és behajtási engedélyeit lehet megváltani, a többi
övezetre a bérletek cseréje csak a veszélyhelyzet megszűnése után kezdődik meg
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EGÉSZSÉG

Fehérváron az oltóanyag!

László-Takács Krisztina

történhetne meg, vagyis az állampolgároknak oda kellene menniük, ahol
szavazni szoktak.”

Ugyan még nincs tömeges mennyiségű
koronavírus elleni vakcina az országban, de
az egészségügyi dolgozóknak már elkezdték
beadni az oltást Székesfehérváron is. Elkészült
az ország oltási terve, mely meghatározza a
prioritási sorrendet és az oltási helyszínt is.

Indul a háziorvosok beoltása

1. Az egészségügyi dolgozók
2. A szociális ellátásban dolgozók és a
szociális ellátásban részesülők
3. A koronavírus-fertőzés
szempontjából kockázati csoportba
tartozó hatvan évesnél idősebbek
4. A rendvédelmi szervek azon
dolgozói, akik munkájuk során
közvetlen kapcsolatba kerülnek a
lakossággal
5. A 18 és 59 év közöttiek,
akiknél fennállnak a fokozott
kockázatot jelentő alap- illetve
társbetegségek
6. A kritikus infrastruktúrában
dolgozók
7. Valamennyi 18 és 59 év közötti, aki
a fenti kockázati csoportokba nem
tartozik

Fehérváron múlt szerdán indult el az egészségügyi dolgozók oltása

vakcina érkezett, ez a mennyiség
közel ezer dolgozónak elég, mivel
mindenkinek kétszer kell beadni az
oltóanyagot. Bucsi László, a kórház
főigazgatója elmondta, hogy a
frontvonalban dolgozókkal kezdték
az oltást. Sárkány Ágnes, a központi aneszteziológiai és intenzív
betegellátó osztályt vezető főorvos
volt az első, aki megkapta, és rajta
kívül még harminc, koronavírussal
fertőzött betegekkel foglalkozó
kolléga. Múlt hét végéig mintegy ezer fő, azaz a kórház összes
dolgozója részesült az oltásban. A
következő körben a dunaújvárosi
kórház dolgozói, majd a mentősök,
azután pedig a lakosság oltása lesz
esedékes.
Ehhez arra van szükség, hogy nagy
mennyiségű vakcina érkezzen az
országba, a jelenlegi helyzet szerint
azonban nem várható rövid időn
belül ilyen mennyiségű oltóanyag,
mivel a gyártók nem tudnak megbízható szállítási mennyiségeket
és időpontokat adni – mondta el

Személyes tapasztalatait osztja meg az oltásról
Sokunkban sok kérdés merül fel a koronavírus elleni oltással kapcsolatban, ezért
Lőrincz Márton Ákos, a Szent György Kórház
belgyógyásza naplót indított, miután
megkapta a vakcinát, hogy bemutassa, mi
történik vele.

„Ma kaptam meg a koronavírus
elleni oltásomat, és ennek örömére
naplót indítok, hogy mi történik
velem nagyban és molekuláris szinten a következő harminc napban.
Igyekszem közérthetően és helyenként illusztrálva bemutatni az eseményeket” – írta Lőrincz Márton
Ákos a Facebook-oldalán indított
naplóban. A belgyógyász kiemel-

te: a közérthetőség fontosabb
szempont lesz számára, mint a
tűpontos immunológia leírás.
Lőrincz Márton Ákos a Semmel
weis Egyetemen szerezett PhD-fokozatot az immunológia szakterü
letén. Jelenleg belgyógyászként a
Szent György Kórház kardiológiai
osztályán dolgozik, de most, a
járvány miatt az intenzív osztályon segíti a koronavírus-fertőzöttek ellátását. A Semmelweis
Egyetem Élettani Intézetének
adjunktusa, kutatási területe az
immunrendszer és a kórokozók
interakciója és az extracelluláris
vezikulák.

Nyitott tornatermek helyett online foglalkozás

Fotó: Lugosi Balázs

Ajándék könyvek a kórháznak

Orbán Viktor múlt hét végén a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök
az ország oltási tervéről is beszélt:
„A tömeges oltás a már meglévő több
mint tízezer választási helyszínen

Hamarosan elkezdődik a székesfehérvári egészségügyi alapellátásában dolgozó szakemberek
koronavírus elleni beoltása. Először
a háziorvosok és a praxisok szakdolgozói kapják meg, itt már meg
is kezdődött a vakcina iránti igény
felmérése. Az oltópontot a megyei
kórházban jelölték ki.
Székesfehérváron is elkezdték az
oltások felvételével kapcsolatos
helyi eljárásrend kialakítását. A
következő időszakban az egyéb
egészségügyi területen dolgozók
– védőnők, fogorvosok – oltása is
elindul, majd az országos oltási
rend alapján remélhetőleg őket a
szociális intézmények dolgozói,
ellátottjai követhetik.

Hétfőn az elnökség tagjai adták át a Vörösmarty Társaság által az utóbbi esztendőkben kiadott
kötetekből összeállított, mintegy százezer forint értékű könyvcsomagot a Szent György Kórház
munkatársai számára. Az ajándékot Bucsi László főigazgató vette át, és mondott köszönetet az
intézmény kapujában.
L. B.

Fotó: Simon Erika

Ilyen sorrendben oltják be
a lakosságot

Kép: Preszter Elemér

Először a kórházi dolgozókat
oltják
Nyilvánossá vált a magyarországi
oltási sorrend: a Nemzeti Nép
egészségügyi Központ feltöltötte
honlapjára a koronavírus elleni
oltás tervét.
Az egészségügyi dolgozók oltása már megkezdődött, a Szent
György Kórházban múlt szerdán
el is kezdték beadni a vakcinát a
kórház dolgozóinak. Ide 1950 adag

2021.01.07.

A járványhelyzet miatt januárban sem indulhat el Székesfehérvár népszerű szabadidős
tömegsportprogramja, a Nyitott tornatermek. Az iskolákban szervezett edzések, foglalkozások helyett a mozogni vágyóknak az online formában vezetett órák segíthetnek az otthoni
sportolásban: a Lendüljünk formába! tizennyolc részes videósorozatból válogathatnak az
érdeklődők, illetve az Egészségfejlesztési Irodánál is lehet ingyenes online jógafoglalkozásra
vagy gyógytorna-konzultációra jelentkezni.

Vakler Lajos
Különleges kötettel jelentkezett Bobory Zoltán.
A Vörösmarty Társaság elnöke mintegy karácsonyi ajándékként, Nehéz idők jönnek címmel
foglalta össze gondolatait. A kötet különlegessége, hogy valóban ajándék, hiszen nem
megvásárolható. Az alábbiakban a szerzővel
készült interjúnkat olvashatják.

„Egész életét az ember- és családszeretetben megnyilvánuló bibliai alázatosság határozta meg.” – Lukácsy József
írta és mondta ezt pályafutásodról. Az
a kicsiny verseskötet, ami most jelent

Íme, az ajándék!
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Nehéz idők jönnek
meg, példa arra, hogy ennek a gondolatnak milyen komoly valóságtartalma
van. Honnan a gondolat, hogy Nehéz
idők jönnek címmel négysorosokban
vesd papírra kétségeidet?
Nagyon sok esetben az ember
biztatást kap, hogy verset írjon.
Egyik hajnalban erre a rettenetes
időszakra ébredtem, a mindennapos bezártság élményére, és akkor
eszembe jutott Márai Sándornak az
a sora, az a gondolata, hogy mindig
új élet lesz a vérből. Ugyanakkor
eszembe ötlött az is, hogy az ember
okkal-joggal fél a hajnaloktól, a
reggelektől, hogy mire ébred a
keserű álmaiból. Aztán vannak
olyan hajnalok is, amikor az ember
megrázza magát és nemet mond, és
teljesíti tettekben is azt a meggyőződését, hogy nem törődik bele a
veszteségekbe. Így jutott eszembe,
hogy nem karácsonyi üdvözlő
lapokat írok a barátaimnak, családtagjaimnak, hanem összeállítok
egy kis kötetet. Hogy négysorosok
kerültek bele, az leginkább a Jóisten
szándéka volt, mert mást terveztem,
de aztán amikor elővettem az első
négysorost, sorban jött a többi is.
Az első négysoros mintha egy teljes
életút lefedése lenne. Magadnak és
nekünk is szól, tehát mindnyájunknak?
Az lenne a helyes, ha az ember
önmagának és mindenkinek írna,

7

A HETILAP

Fotók: Simon Erika

Közéleti hetilap

Bobory Zoltán tűnődése a miénk is: nehéz idők jönnek?

ha elindulna védtelenül, ártatlanul,
és mehetne azon az úton, amiről
tudja, hogy tele van kátyúval – magára véve jó néhány bűnt is. Nagy
kérdés, hogy a Jóisten ilyenkor
szeretne-e bennünket. Úgy kell
élnünk, hogy amikor majd mérlegre tesszük a saját dolgainkat,
akkor azt mondhassuk: remélem,
szolgáltam!
Ez tehát egy figyelemfelhívás?

Az ember nem gondol ilyen konkrét dologra, de remélem, hogy az.
Ugyanakkor ez a lényege a költészetnek! Nem gondoltam, hogy
ebből olyan könyv lesz, ami egyszer
majd nyilvánosságra kerül, mert
ahogy már mondtam, másként
tekintettem rá. Egy ilyen kitárulkozásnál nagyon árnyalt a kép, és
ahhoz, hogy ezt átadjuk másoknak,
bizalom kell és barátság!

Nuka, a világjáró
Vakler Lajos

„Amikor beütött a koronavírus-járvány, Kerkay Ritával megbeszéltük:
itt az ideje, hogy csináljunk valamit,
hiszen az első, tavasszal megjelent történetet csak negyedéig mutattuk meg.
Megbeszéltük, hogy csinálunk belőle
egy rádiójátékot, azzal a különbséggel,
hogy képi világot is adunk hozzá: felvesszük a színészt, amikor mesél, valamint dúsítjuk Kerkay Rita grafikáival
és Matkó Tamás zenéjével. Ez azért is
fontos, mert az mindig érdekes, amikor
a színészt élőben megtámaszthatjuk
rajzokkal és zenével.” – mondta el
lapunknak Kricsár Kamill.
Kerkay Rita Nuka, a töpörtyű óriás
mélységesen valóságos hangjaként
és illusztrációival is arra késztet,
már-már kötelez bennünket, hogy
gondoskodó szeretettel megrajzolt
figuráiban ismerjünk mai önmagunkra, s váljunk kicsit jobbá, figyelmesebbé mindennapjainkban:
„Nuka valóban egy csodálatos figura,

Fotó: Vörösmarty Színház

December huszonötödike meghozta Nuka, a
világjáró jegesmedve kalandjainak folytatását:
a Vörösmarty Színház művészei – Kricsár Kamill
márciusban megkezdett történetének folytatásaként – varázslatos mesevilágba kalauzolnak
el bennünket, s teszik ezt végtelenül emberi,
játékos mélységekkel átszőtt melegséggel.

Kerkay Rita (Nuka), Kricsár Kamill (Illanaq) és Szántó Balázs (Tacsimacsi Tacsómacsó) a hangjáték felvételén

és nagyon sokat lehet tőle tanulni. Képes belelátni a legapróbb dolgokba, és
olyan lényegi gondolatokat tolmácsol,
amelyeket ha nem figyelünk oda, nem
veszünk észre. Rengeteg önbizalmat ad
a többi szereplőnek, főleg Illanaqnak,
a főszereplőnek. Ő egy picike jegesmedve, aki egy tenyérben elfér, halkan,
vékonyka hangon beszél, de talán pont
emiatt kell rá nagyon odafigyelni, mert
amit ő mond, az mindig lényeges!”
A tavaszi filmekhez hasonlóan
Matkó Tamás komponálta a zenét,

kicsit másként, de ugyanúgy hangsúlyosan és fajsúlyosan: „Amikor
újrakezdtük, engem is sokkolt, mikor
megláttam, hogy ötvenhat perc, mert
azt éreztem, hogy ez nem fog menni
ennyi idő alatt, hiszen amikor tavas�szal elkezdtük, akkor a háromperces
filmet két nap alatt hoztuk össze. Ami
most született, az egy végigírt darab,
aminek van saját dramaturgiája. Egy
kis szigetként éltem meg, hiszen a
színházaknál a munkám részben személytelen, de itt nem volt kérdés, hogy

megtaláljuk egymással a kapcsolódási
pontokat, hiszen egy baráti társaság
vagyunk, akik természetes módon
álltak hozzá a feladathoz.”
Egy bizonyos: Nuka, Illanaq,
Felső-normandiai Jegenye Elvira,
KatiJani, Tacsimacsi Tacsómacsó,
Borcsupor Borbála, Északiszél
Szigfrid, Tomkin, Juli illetve az őket
megszemélyesítő színművészek és
közreműködők ismét nagyszerű
produkcióval jelentkeztek. Várjuk
a folytatást!
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Rézfúvós hangszeren játszani életforma!
A HETILAP

Vakler Lajos
Rangos elismeréssel gazdagodott Székes
fehérvár klasszikus zenei élete. Az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar basszusharsona-művésze, Sztranyák Dávid érdemelte ki a 2020-as
esztendőben a Junior Prima díjat. Az elismerést
minden évben tíz fiatal tehetség veheti át.

Minden székesfehérvári zenerajongó nevében gratulálok! Kezdjük a
beszélgetésünket ott, amikor kiskőrösi
fiatalként elindultál a magad útján.
Miként választottad a zenei hivatást?
Gyermekkorom óta körbevette az
egész életemet a zene, hiszen a
szüleim is nagy zenerajongók, így
egészen fiatal koromban sikerült
megismerkednem a zenével. A
szüleim zeneóvodába írattak be,
ahol még nem a hangszeres játékkal, hanem inkább az énekléssel,
a kottaolvasással, tehát az alapdolgokkal ismerkedhettünk meg. Alig
vártam, hogy elsős legyek, amikor
végre már hangszert kaphattam
a kezembe. Tudjuk, hogy minden
fúvós hangszer alapját a furulya
képezi, amit a legkönnyebb megtanulni és segíti a helyes légzést,
ami fontos a fúvós hangszereknél.
Elsőként én is furulyával kezdtem,
aztán fél év után – mivel rézfúvós
hangszeren szerettem volna játszani – kaptam egy trombitát, és
jöttek a különböző feladatok.
Tehát az korán eldőlt, hogy fúvós
hangszert választasz. Az első mestered Gmoser István volt. Az első
tanító nagyon sokat számít egy fiatal
életében – mit tanulhattál meg tőle,
ami máig elkísér?
Ma már kollégák vagyunk, így
nem mint tanár emlékezem rá,
de amit tőle kaptam, az elsősorban a hangszer szeretete. Ő volt
az, aki végigkísérte az általános
iskolás tanulmányaimat, és a nyolc
év alatt megtanította nekem a
hangszerhez való hozzáállást és a
hangszer tiszteletét. Megtanulhattam kifejezni a hangszeremmel,
hogy mit érzek a zene iránt.

A Junior Prima díj átadóján

„Minden nap elő kell venni a hangszert, hétköznap és ünnepnap egyaránt!”

Ki segített a hangszerválasztásban?
Kiskőrösön egy nagyon jó fúvós
zenekar működött akkor is, és
az volt az első álmom, hogy oda
bekerüljek. Amikor megtörtént,
kinyílt előttem a világ, és rádöbbentem, hogy nemcsak a trombita
létezik, hanem a fúvós hangszerek egészen nagy családja várhat
rám. Ahogy felcseperedtem, szép
lassan kiderült, hogy melyik az
a hangszer, ami igazán hozzám
illik. Nagyon megtetszett a tenor
kürt, így ötödikes koromban
váltottam, ami azért volt célszerű,
mert a hangszer technikai részei
is nagyban hasonlítottak a trombitáéhoz.
A pécsi középiskolai évek nyilván
meghatározóak voltak, hiszen egy
tinédzser általában tudja, hogy mit
szeretne, főleg ha tudatosan készül a
zenei pályára. Mit lehetett megtanulni Barkóczi László és Vida Loránd
tanítványaként?
A középiskolai években már
nemcsak arról szólt az életem,
hogy hobbiból zenélek vagy hogy

Közéleti hetilap
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mennyire szeretem a hangszert,
hanem tudatosan készültem,
hogy továbblépjek az egyetemre,
aztán ki a nagyvilágba zenészként. Ha valami nem sikerült, addig gyakoroltam, amíg eredményt
nem értem el.
Ha megnézzük a szakmai önéletrajzodat, megállapíthatjuk, hogy minden
esztendőben előreléptél. 2013-ban
például megalakult a Premier
Harsonakvartett, ami egy nagyon komoly elhatározás lehetett, hiszen egy
csapat nem egyszeri fellépést jelent.
Ehhez kell elköteleződés a társak
iránt, és kell egy komoly repertoár.
A kvartettel három komoly
versenyeredményünk is született.
Ezt a szegedi évek alatt építettük
fel, ahol számtalan fellépésünk
volt, és végül összeverődött az
a négy ember, akiből a sikeres
csapat kialakult.
Egy ilyen időszakban meghatározó
az eredményesség. Olyan versenyekre jártatok, ahová önmagában már a
meghívás is sokat ér.

Térzene a szegedi harsonások karanténkvartettjével

gálakoncertet is hallhattak a
nézők. A díjazottaknak eddig
nem volt lehetőségük megmutatni, miért is kapták az elismerést.
Mi a díjátadó előtt másfél-két
hónappal szereztünk tudomást az
elismerésről, és akkor elkezdtem
felkészülni erre a gálakoncertre.
Miután véget ért – és ez a versenyeknél is ugyanígy történik,
mivel sokszor hónapokat készülünk a megmérettetésre – utána
egy kicsit muszáj volt pihenni.
Mennyire jelent segítséget a díjjal
járó kétmillió forint?
Nagyon sokat jelent, ez majdnem
egy új hangszer ára!
Székesfehérvár a második otthonod:
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
harsonásaként érted el ezt a sikert.
2019-ben jöttél Székesfehérvárra, azóta vagy a zenekar megbecsült tagja.
Már játszottam itt sokkal korábban is, de akkor kerültem
véglegesen ide, amikor a zenekar
megkapta a kiemelt minősítést, és
lett harsonás státusz is. Szeretek
itt játszani, mert fontos, hogy
konkrét célokat tudok kitűzni
magam elé!

Ahhoz, hogy egy csapat jól
működjön, mindenkinek a
saját munkáját bele kell tennie.
Rézfúvós hangszeren játszani
életforma: minden nap elő kell
venni a hangszert, hétköznap és
ünnepnap egyaránt!
Hogyan építettétek fel a kvartett
klasszikus repertoárját?
Kevés olyan mű van, ami illik egy
harsonakvartett repertoárjába,
ezért legtöbbször átiratokból
dolgozunk. A klasszikus darabok átiratát, ismert motívumait
játsszuk. A műsorunknak mindig
van egy magja, és azt próbáljuk
folyamatosan fejleszteni.
Megérkeztünk az olyan versenyekhez, amelyeken megmérettél:
2020-ban a Donald Yaxley Basszus
harsona-verseny és az Edward
Kleinhammer Zenekari Basszusharsona-verseny társgyőztese lettél.
Fontos számodra, hogy sikeres légy
ezeken a versenyeken?
Igen, most például, amikor a
Junior Prima díj átadója volt,
először történt, hogy egy online

Fotók: Sztranyák Dávid

Karácsony a családdal

Sztranyák Dávid a Szegedi Harsonaegyüttes tagjaként is sikeres
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Intelligencia – velünk született vagy
tanult képesség?
A HETILAP

László-Takács Krisztina

teljesítmény és a felnőttkori IQ között nem lehet előrejelző párhuzamot
vonni.”

Az, hogy valaki sikeres, teljes életet él-e,
nagyban függ az illető intelligenciájától. Erről
a nehezen megfogható, mégis kulcsszerepet
játszó fogalomról kérdeztük szakértőnket,
Dorotovics Miléna pszichológust.

Mit tehetünk az intelligencia
fejlesztéséért?

Az intelligencia röviden az értelem minőségét mutatja. Vagyis
azt, hogy hogyan értjük meg és
hasznosítjuk az új információkat,
hogyan dolgozzuk fel az új ingereket, továbbá azt, hogy ezeket a
tanult ismereteket, élettapasztalatokat mennyire tudjuk hatékonyan
alkalmazni, előhívni egy adott
problémamegoldás során.
Ugyanakkor az intelligencia fogalma többrétű: nyelvi-kommuniká
ciós, logikai-matematikai, térbelivizuális, zenei-művészeti, mozgásos, személyes és érzelmi intelligenciáról egyaránt beszélhetünk. A
különböző intelligenciafogalmakhoz kapcsolódóan speciális intelligenciateszteket dolgoztak ki.
„Ezek a tesztek azonban csak az
úgynevezett konvergens gondolkodást
mérik, azt, amit akkor használunk, ha
egy problémára egy megoldás adható.
A kreativitáshoz társuló divergens
gondolkodást, ahol többfajta megoldás
is lehetséges, nem mérik, továbbá
figyelmen kívül hagyják a személyiség érzelmi, erkölcsi és motivációs
jellemzőit is.” – hívja fel a figyelmet
Dorotovics Miléna. Pedig ezek
az összetevők is nagy szerepet
játszanak abban, kiből válik sikeres
felnőtt.

Környezet vagy genetika?
Minden gyermek egyedi tempera
mentummal, érzékenységi és
aktivitási szinttel születik, ezért
a gyermek aktuális állapotához,
terhelhetőségéhez mérten kell a
fejlődésével kapcsolatos elvárásainkat kialakítanunk.
„Az intelligencia esetében éljünk egy
hasonlattal, hogy könnyebben megérthessük: legyen a biológiai érés, a
genetikai meghatározottság a hardver,
az agyunk, a környezet pedig a tanulás
folyamata, a fejlődéshez szükséges
külső ingerek, az ingerlés mennyisége
és minősége, azaz a szoftver. Leegy-

Horoszkóp
2021. jan. 7. – jan. 13.

Kép: Fehérvár Televízió

Mit mérnek az intelligencia
tesztek?

Dorotovics Miléna pszichológus rendszeres vendége a Fehérvár Televízió Együtt magazinjának.
Aktuális és sokakat érintő témákban válaszol kérdéseinkre.

szerűsítve ezt a kérdést: egy gyengébb
kapacitású gépen a kimagasló szoftver
is lassabban, akadozva fog futni, míg
a legszuperebb hardver sem fog megfelelően működni, ha nem adunk neki jó
programokat, lehetőségeikkel nem töltjük fel. Tehát a biológiai adottságaink
és a tanulási lehetőségeink kölcsön
hatásban alakítják ki az intelligenciánkat.” – magyarázza a pszichológus,
majd hozzáteszi: „Összességében egy
öröklött emberi tulajdonságról beszélhetünk, de a környezeti feltételek, a
tanulás folyamata bizonyos határokon
belül képes befolyásolni a fejlődését.
Ezt ikervizsgálatok és örökbefogadott,
vér szerinti gyermekek nyomonkövetéses vizsgálatával támasztják alá.”

Jósolható-e az intelligencia?
„Természetesen nem, ennek pedig az
az oka, hogy az intelligencia fejlődése

Kos 3. 21. – 4. 20.

A csalódás mindig nagyon rossz érzés, de olykor
sajnos mégis elkerülhetetlen, hiszen az életben
nem mindig alakulnak úgy a dolgok, ahogy azt
szeretnénk. Ezt fogja fel úgy mint egy leckét,
amiből tanulnia kell!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Habár Ön általában jobban szeret egyedül lenni,
ezen a héten ez teljesen meg fog változni. Sokkal
jobban fogja igényelni a társaságot, és több időt
tölt majd a barátaival, mint korábban, aminek
mindenki örülni fog.

nem egyenletes, hanem hullámzó
folyamat. Van, amikor lelassul, van,
amikor ugrásszerűen megnő.” –
mondja Dorotovics Miléna. Az
intelligencia megléte és mértéke
a különböző életkorokban másmás képességek megjelenéséhez
köthető. Csecsemőkorban például
a szenzomotoros éberség, érzékelés, észlelés, mozgás, a tárgyakkal
való kísérletezés, az érdeklődés,
a szociális utánzás és a beszéd
indulása mutathatja az irányt.
Kettő- és négyéves kor között a kitartás, az aktivitás, a konokság, a
verbalitás lehet jelzésértékű, míg
négyéves kortól az absztrakciós
készség, a szimbólumok kezelése,
az elvonatkoztatási készség, a
rugalmas gondolkodás és a kreativitás fontos a fejlődésben. – „A
témában végzett kutatások szerint
a négyéves kor alatti gondolkodási

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A türelem nagyon fontos tulajdonság, különösen a személyes kapcsolatai terén. Ne feledje, nem irányíthat mindig másokat, és itt az ideje megtanulnia ezt elfogadni! Az
a feladata erre a hétre, hogy gyakorolja ezt a képességét.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ez a hét remek alkalom arra, hogy megerősítse az
immunrendszerét és egészségesebbé váljon, ez ugyanis
hozzájárul ahhoz, hogy az élete számos területén sokkal
produktívabb, hatékonyabb legyen. A héten rá fog
jönni, hogy kik az igaz barátai, hiszen ők mindig együtt
örülnek Önnel a sikereinek.

Tény, hogy azoknak a gyerekeknek
nagyobb esélyük van képességeik felismerésére és fejlesztésére,
így intelligenciájuk fejlesztésére,
akik ingergazdag környezetben
nevelkednek, és megkapják azt az
érzelmi biztonságot és motivációt,
ami később a társadalomban való
eligazodásukat segíti.
A csecsemő- és kisdedkorban
főként az anyai reakciók a meg
határozók, vagyis azok a válaszok,
amiket a baba jelzéseire adunk.
Fontos, hogy ez pontos, adekvát,
kiszámítható legyen!
„A figyelem, az odafordulás, az
érzelmi érzékenység, a ráhangolódás
a gyermek jelzéseire és az elfogadó, nyugodt légkör teremti meg a
legfiatalabbak fejlődési lehetőségeit.
Nagyon fontos ebben az időszakban
a testi kontaktus, a mozgásos játékok,
ahogy az is, hogy az összehangoltságon alapuló játék során elmondjuk,
megmutassuk a gyermek választható
reakcióit, amit ő utánzással beépíthet
a tudásába.” – magyarázza Dorotovics Miléna.
Az érzelmileg elfogadó légkör
később is kulcsfontosságú, ezt
a hozzáállást azonban ne téves�szük össze a „hagyjunk mindent a
gyerekre” gondolkodásmóddal! A
kisgyermeknek ugyanis a példamutatás, a magyarázat biztonságot
ad, az ösztönzés, a bátorítás pedig
motivációt.
„A szülő egy modell, aki bátorít,
bemutat, kipróbálási lehetőséget
teremt a gyermek számára. Ahogyan
fejlődnek a gyermek képességei, önállósága, ahogyan ügyesedik, úgy kell
csökkenteni a támogatás mértékét!”
– javasolja a pszichológus, aki
szerint a lelki-szellemi támogatáson túl az is fontos, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű
élelmiszer kerüljön az asztalra,
és azt a család legalább naponta
egyszer közösen fogyassza el. A
közös étkezés ugyanis a legősibb
társas érintkezési formánk, és a
gyermek sokat tapasztal, tanul
ezekből az együttlétekből, beszélgetésekből.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten számos megpróbáltatással és nehézséggel
kell majd szembenéznie, különösen a munkahelyén, és
emiatt előfordulhat, hogy meginog az önbizalma. Kérjen
másoktól segítséget, mert a kapott tanácsok jó irányba
terelik majd!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten előfordulhat, hogy nehézségekbe ütközik a
munkája során. Egy új projekttel kapcsolatban ugyanis nehezen fog meghozni egy bizonyos döntést, és sokat hezitál
majd. Aggodalomra azonban semmi ok, hamarosan meg
fogja találni a megoldást!

FEHÉRVÁR
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Új tehetséggondozó program Fehérváron
Novák Rita
A Mathias Corvinus Collegium 1996-ban indította el Fiatal Tehetség Programját. Eddig több
mint hétszázan vettek részt rajta, és mostantól
a fehérvári diákok is bekapcsolódhatnak a
közös munkába!

A Fiatal Tehetség Program egyik
eleme a robotikával való ismerkedés, de megtanulnak a diákok
a pénzzel bánni, bevezetik őket a
jövőkutatás rejtelmeibe és kipróbálhatják magukat riporterként is.
A Székesfehérváron nyíló oktatási
központ olyan lehetőséget kínál a
diákok és a szülők számára, ahol
inspiráló, korszerű környezetben
és barátságos közösségben bontakozhatnak ki a jövő tehetségei. A
program révén segítik őket a to-

vábbtanulásra való felkészülésben,
pályaválasztásban és az életükben
való érvényesülésben.
A szervezet régióvezetője, Sipos
Viktória szerint a képzés az élménypedagógia módszerére épül és
gyakorlatorientált: „Csak ötödikben
van lehetőség belépni a programba, viszont aki egyszer csatlakozik
hozzánk, azt egészen a nyolcadik év
végéig elkísérjük a tanulmányai során.
Fontos, hogy ez nem egy közoktatást
helyettesítő kurzusokból álló program,
hanem azon felül, azt kiegészítve segítjük a diákokat abban, hogy mindenféle
tudományos és művészeti területtel
megismertessük őket.”
A Fiatal Tehetség Program a
szülőket is megszólítja, félévente ugyanis Szülők akadémiáját
szerveznek, ahol neves előadók

Fotó: fit.mcc.hu

A HETILAP

Ötödikes fehérvári diákok jelentkezését várják a tehetséggondozó programra

segítenek eligazodni a kamasz
lélekben.
A képzés nagy hangsúlyt fektet az
egészségtudatosságra – emelte ki
a város egészségügyi tanácsnoka.
Östör Annamária elmondta, hogy
nagy lehetőség a program a fehér
vári diákok számára: „Nagyon örülök,
hogy például az egészségre is kitérnek
a programban, hogy egészségtudatossággal kapcsolatos információkat is
továbbítanak a gyerekeknek. Ennek
szellemisége egybevág Székesfehérvár
egészségprogramjával is. Ezenkívül nagyon üdvözlöm azt is, hogy a várossal
is terveznek közös programokat!”
A képzés minden második szombaton személyes jelenlétet igénylő

foglalkozásokra épül, emellett az
otthoni tanulást lehetővé tevő online oktatási anyagokkal egészül ki.
A tanulmányokon kívül a program
nagy hangsúlyt fektet a közösség
építésre is: a tanév közben a
diákoknak lehetőségük van további
kötetlenebb, színes programokon
való részvételre, nyáron pedig az
összes FIT-es diákot egy élményekkel kecsegtető tábor várja.

A Fiatal Tehetség Programra ötödikes
kisdiákok jelentkezését várják január
huszadikáig. Akiket felvesznek, azok
számára a képzés ingyenes!

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

Jó helyen vagy!
99,2

Vörösmarty Rádió

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét a jól meghozott döntésekről fog szólni, hiszen
most kezébe veszi az irányítást. Önre ugyanis nagy
felelősség hárul a munkahelyén a következő napokban.
Fogadja el ezt a kihívást, remek tapasztalatra tesz szert
ezáltal! Csodás időszaknak néz elébe, amely minden
elvárásának eleget tesz.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ezen a héten nehéz és kihívásokkal teli feladatokkal néz
majd szembe a munkahelyén. Azonban a határozottsága
és a remek problémamegoldó képessége segítik abban,
hogy megugorja az összes akadályt.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ez a hét egy csodálatos kapcsolat kezdete lehet. Készüljön, mert Ön egész héten remek hangulatban lesz, és
nagyszerűen fogja érezni magát a szerelme társaságában.
A házastársaknak azt ajánljuk, figyeljenek oda jobban a
párjukra, és arra, hogy mire vágyik igazán!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ezen a héten előfordulhat, hogy kisebb nehézségekbe
ütközik, különösen, ami a pénzügyi helyzetét illeti.
Azonban Ön, mint mindig, most is előre gondolkozott
és számolt ezzel a problémával, így könnyedén meg tud
küzdeni bármilyen akadállyal, amit az élet Ön elé gördít.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Az elkövetkező napok remekül alakulnak majd az Ön
számára: párjával nemcsak jó egészségnek örvendenek, de
a társasági és a szerelmi életük is remek fordulatokat vesz.
Számos fontos feladat vár Önre a munkájában, így kibontakoztathatja a remek szervezőkészégét, ami mindenkit
elkápráztat majd.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten egy új munkahely lehetősége van a láthatáron,
ami előrelépést jelentene a karrierjében. Ez a munka lehetővé teszi, hogy kibontakoztassa a kreativitását és kiteljesedjen
a szakmájában, az ötletei ugyanis elismerésre találnak.

FEHÉRVÁR
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„A Kisjézus megszületett!”
– megkezdődött az ortodox karácsony
A HETILAP

Újabb református
gyülekezet
Fehérváron
Vakler Lajos
Január elsejétől külön folytatja munkáját
a Budai úti és a Széchenyi úti református
gyülekezet. A két új gyülekezet meg
alakulásáról sajtótájékoztató keretében
számoltak be a lelkipásztorok és a világi
gondnokok.

Ring Júlia

Fotó: Kiss László

Amíg a nyugati kereszténység január hatodikán
vízkereszt ünnepét tartja, addig az ortodoxok
számára ekkor kezdődik a karácsonyi ünnepkör.

A régi szokás szerint nagyon
egyszerű, évszázados hagyományok
alapján elkészített ételekből összeállított vacsorával zárul a negyven
napon át tartó böjti időszak. Ezt
követően mennek el a családok
a templomba, ahol először közös
imádsággal, majd tűzgyújtással
ünneplik karácsony előestéjét.
„Ez az este annak a megidézése, hogy
amikor a Kisjézus megszületett, az istállóban gondos emberek vigyáztak rá.
Hűvös éjszakák voltak, így tüzet gyújtottak neki, meleget csináltak, és mivel
abban az időben, azon a tájon elég sok
tölgyfa volt, így tölgyfaágakból raktak
máglyát. Erre emlékezünk ilyenkor, és
imádkozunk a tűz mellett. Örülünk,
hogy a Kisjézus megszületett, eljött
a megváltó!” – mesélt a tűzgyújtás
hagyományának jelentéséről Sándorovits László, a Székesfehérvári
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke.
A XVI. században vezették be a
világszerte elterjedt Gergely-nap-

2021.01.07.

Az ortodox keresztényeknél nem szokás az ajándékozás, otthonaikat tölgyfaággal és szalmával díszítik

tárat. A keleti ortodoxok azonban
megtartották a régi, Kr. u. 46-ban
bevezetett változatát, vagyis az ő
karácsonyuk az új rendszerben
ezért esik tizenhárom nappal későbbre, mint a nyugati katolikusok
ünnepe.
„A Jézus születéséhez kapcsolódó
ortodox karácsony szigorú értelemben

véve háromnapos ünnep, amikor elsőként Jézus Krisztus születésére, majd
Szűz Máriára, a harmadik napon pedig
I. archidiakónus Istvánra emlékezünk.”
– mondta Pavle Kaplan esperes.
Ezt követi január tizennegyedikén
az újév, majd az ünnepi kör január
tizenkilencedikén, vízkeresztkor
zárul.

Sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy a presbitérium
döntése alapján a Székesfehérvári
Egyházközség a Magyarországi
Református Egyház alkotmányának 19. §-a alapján január
elsejétől új egyházközség felállítását kezdeményezte a Budai úti
gyülekezetrész területén. A döntés hozadéka, hogy a Széchenyi
úti gyülekezet – szintén január
elsejétől – Belvárosi Református
Gyülekezet néven folytatja működését.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a
gyülekezetalapítás nem csupán
szervezeti, hanem missziós ügy is
egyben. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az önálló gyülekezetek
megalakulása a lélekmentés mis�szióját nem korlátozza, hanem
kiteljesíti azt. Éppen ezért a szervezeti formának is a lélekmentés
misszióját kell támogatnia és
szolgálnia!

Csak hálával és bizalommal tudunk megújulni!
Lugosi Balázs

„Mindannyiunk élete út az élet forrása
felé. Az utat, amit ki-ki végigjárt,
időnek szokás nevezni. Az idő is Isten
ajándéka, amivel lehetőségeket kapunk
és amiről számadással tartozunk.
Ennek az időnek egy-egy állomásán
megállunk, tekintünk előre és hátra is,
hogy hálát adjunk és engeszteljünk.
Most is itt vagyunk, az új esztendő
első napján, és reménykedünk, hogy
valami újat kezdhetünk!” – vezette be
szentbeszédét Spányi Antal megyés
püspök, majd kiemelte, hogy ha
mérlegre akarjuk tenni életünk
eseményeit, meg kell állapítanunk,
hogy nemcsak kudarc és rossz van
benne, hanem jó, szeretet, siker is:
„Nemcsak fájdalmak vannak, hanem
olyan emberek, akiket szerethetünk,
akik szeretnek, akikért hálát adhatunk.”
A püspök a hálaadásra hívta fel a
figyelmet, továbbá arra, hogy ha
gyakrabban adnánk hálát, több
lenne a békességünk és több lenne
az örömünk is: „Hálás lelkülettel
többször észrevennénk, hogy Isten
velünk van, törődik velünk és gondunkat viseli. Keressük a hála perceit,

Fotó: Lugosi Balázs

A keresztény hagyomány a legősibb időktől fogva Máriát, mint Istenszülőt tiszteli.
Különösen előtérbe kerül ez a gondolat a
karácsonyi ünnepkör idején. Székesfehérváron
az új esztendő első délelőttjén Spányi Antal
megyés püspök celebrált szentmisét a Szent
Imre-templomban Szűz Mária, Isten anyja
ünnepén és a béke világnapján.

Január elseje Szűz Mária, Isten anyja ünnepe és a béke világnapja

építsük, formáljuk lelkünkben a hálás
érzületet!”
Spányi Antal arról is beszélt, hogy
az új évvel nem tudunk magunknak új életet teremteni, nem
tudunk egyik pillanatról a másikra
megváltozni és jobbakká válni,

nem lesz egyszerre több akaraterőnk és nem lesz egyszerre másféle érzület bennünk: „Isten kegyeleme
azonban képes arra, amire mi magunk
nem vagyunk képesek. Isten képes
arra, hogy új élettel ajándékozzon
meg minket, amelyben a bűneinktől

elfordulva a jót, az erényes élet útját
választjuk. Isten kegyelme alakít és
formál minket.”
A 2021-es esztendő első homíliáját
a főpásztor az Istennek ajánlott élet
gondolatával zárta, mely bizalommal halad az időben, a maga útján.

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Vakler Lajos

A Jancsárkert ma még jellemzően
szombat délelőtti piac. A megnyitás
óta négyszáz piaci napon vagyunk
túl. A következő nagy kihívás az
életünkben a hétköznap is nyitva
tartó piac lesz. További fejlődés,
hogy egyre több árus a korszerű
értékesítési módszerekre tér át.
Örömmel látom, hogy sok gazda
háttere – a saját tehetségének és
a kormányzati támogatásoknak
köszönhetően – stabilizálódott. A
különböző húsáruk és zöldségek
előállítása, a feldolgozás színvonala
és a termékek minősége rendkívül
sokat fejlődött, de amiben még inkább előrelépés van, az az értékesítési technikákban mutatkozik meg.
Mi a folyamatos fejlődés záloga?
Egyre több fiatal jelent meg a piacon saját termékekkel. Ez is eredményezheti azt, hogy korszerűbb
értékesítési módszereket alkalmaznak: ilyen a házhoz szállítás vagy
magán a tanyán történő értékesítés.

Fotó: Simon Erika

A piac portékái a Székesfehérvár és környékén
élő őstermelők, kistermelők gondosan művelt
földjeiről, takaros gazdaságaiból érkeznek.
Schultz György, a Jancsárkert Piac és Közösség
Egyesület elnöke beszélt lapunknak arról,
hogy garantált minőség várja a vásárlókat a
koronavírus-járvány idején is.

A termelői és biopiac sokszínűsége vonzza a vásárlókat

Ma már ez nem életidegen. Eléggé
elterjedt – főleg most, a járvány
időszakában – hogy kiszállítják a
termékeket. Ma már van jó néhány
olyan termelőnk, akik kifejezetten
erre specializálódtak. Egyre inkább
elterjed a Jancsár piacon is az érintésmentes fizetési mód. Ma már
természetes dolog, hogy bankkártyával lehet fizetni, ami a kezdetekkor illetve jó pár évvel ezelőtt még
elképzelhetetlennek tűnt.

Azt tapasztaljuk, hogy megvan a kommunikáció a piacvezetés és az árusok
között is, hiszen egyre nagyobb a
kínálat, ami azt mutatja, hogy felmérik,
mire van igény.
Mindenki törekszik erre, és ami
talán közös nevezőt is jelent, az
az, hogy a vásárlók egészségére
kiemelten odafigyelünk. Ebbe
beletartozik, hogy a zöldségtermelők kevés vegyszert használjanak,
netán eljussanak a bio minősítésig.

A kulcsszó az egészséges életmód és az egészséges termék. Ezt
mindenkinek el kellett fogadnia
a saját terméke előállítása egész
folyamatában. Ennek a csúcspontját jelentik a biotermékek, de
minden áru esetében fontos, hogy
a termelők egyre kevesebb adalék
anyagot használjanak. A közös
hívószó tehát az egészségmegőrzés
illetve a környezetbarát termelés és
értékesítés.

Videón az erdőtelepítés

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

A tavalyi év óta 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.
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

tölgy és szil összetételű területekkel összesen
tizenkét hektár új erdővel gazdagodott a tavalyi
évben a város.

Fotó: Bácskai Gergely

Több mint kilenc hektár új erdőt telepített Székesfehérváron a Városgondnokság és a Vadex
2020 végén. Így a most ültetett, többnyire

A Hübner András utca melletti munkát – ahol a szakemberek huszonhétezer-ötszáz csemetét telepítettek – filmen is megnézhetik, melyben Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi
szakmai vezetője valamint Balsay Zsolt, a Vadex ágazati igazgatója beszél a természetvédelmi
munkákról. A videó elérhető a város Facebook-oldalán és hivatalos Youtube-csatornáján!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Szüts Diana

Kaszás István

Matekvizsga

Egy padon
Az Ősznek nem volt kedve távozni.
Egy napsütötte padon üldögélt, törökülésben, vörös haját kiengedte.
A Tél csendesen sétált oda hozzá,
és letelepedett mellé. Idősebb
úriember alakját vette fel, a haja
enyhén deres volt, a szeme hideg
kék.
– Nem kellett volna ennyire sietned – jegyezte meg a fiatal nő
kissé bosszúsan.
– Egyáltalán nem siettem - felelte
a férfi, ezüstszínű nyakkendőjét
megigazítva. – Ha nem kedvelnélek ennyire, már rég jöttem
volna.
A másik halványan elmosolyodott,
aztán megrázta a fejét. – Nem kell

a hízelgés, tudom, hogy mennem
kell. – Felállt és elsétált, a Tél pedig
azon merengett, hogy a másiknak
évről évre több a szeplője.
– Tényleg kedvellek – kiáltott a távolodó alak után. – A Nyár olyan
öntelt azokkal a szalmakalapokkal…
Még hallotta, amint a nő elneveti
magát, és a hangról a falevelek
finom zizegése jutott eszébe. Az
Ősz elsétált, a férfi pedig, aki még
mindig a padon ült, halványkék,
elegáns öltönyben, elmosolyodott.
Legalább sikerült megnevetettnie! A hó apró, lágy pelyhekben
szitálni kezdett, és lassan belepte
az utcákat.

Bakonyi István

Fehérvári napló
2020. október 31., szombat:
Reformáció napi istentisztelet
a Széchenyi utcai református
templomban. (A járvány miatt a
szokásos ökumenikus alkalom
az idén elmarad. Mint annyi
minden…) Szász Zoltán, az új
lelkipásztor szenvedélyesen
hirdeti az Igét. A Kossuth Rádió
ugyanekkor a Budai útról közvetít. Ott Berze János a lelkipásztor.
Este újra elmarad a színházban
Az ember tragédiája 2. bemutatója.
Megint vannak fertőzöttek. A
„bársonyszékest” tegnap még
megtartották. Nem láttuk. Egyébként is zavaró hírek az egyre több
fertőzöttről, a növekvő halál
számokról.
November 6., péntek:
Két gyászhír. Szőcs Géza belehalt
a fertőzésbe. A jeles költő, irodalmár és közéleti ember. 67 éves
korában… Emlékszem, még 1988ban írtam lírájáról a szekszárdi
Dunatájnak. Egy versrészlet tőle:
„…Míg elhurcolnak engem
A kóma csattogó lovasszekerén
Rátok marad mint hagyatékom
Amit elmondtam
S amit nem mondtam el
Én…”
(Időszerűségét vesztett végrendelet a
kolozsvári fiúkhoz)
Az évtizedekkel ezelőtti sorok
most értek be igazán…
És meghalt Kátai Zoltán, a kiváló
énekmondó is. Február elején
láttuk volna vendégül a Királykúton, de akkor közbejött a
súlyos betegség. Lábadozása után
néhányszor beszéltünk telefonon.
Aztán néhány hete elhatároztam,
hogy ismét felhívom. De nem
tettem meg…
November 16., hétfő:
Ilyen közelről még nem érintett a
járvány. Mai döbbenet: meghalt
Péterfalvi Lajos, aki nem régóta
kollégánk volt a Gorsiumban.

Tudom, sok bajjal küzdött, és
lélegeztetőgépre is került. Három
évvel fiatalabb volt nálam. Miközben mi meg áttértünk a távoktatásra. Így, ha megbénult lélekkel
is, de folytatom…
Az ilyen gyászhírek tovább
árnyalják a sötét világot. Pedig jó
dolgok is történnek. Egyelőre jól
vagyunk, Kilián Laci meghozta
34. kötetemet, ami Írók, költők
nyomában címmel jelent meg a
VárUcca Műhely Könyvek 59.
kiadványaként, miközben szürke
napok köszöntöttek ránk a sok
napfény után, és terjed, terjed,
terjed a járvány… Közben foci
sikerek, mehetünk (mehetünk?)
az Eb-re, aminek egy része Pesten
lesz (lesz?). Mi lesz veled, emberiség? Csak Istenben bízhatunk
(eleitől fogva…).
November 21., szombat:
Hideg napok jönnek. Ma éppen ragyog a Nap, de nem sok
meleget ad. Főként a padokon
alvó hajléktalanoknak. A hét
nagy halottja Benkő László, az
Omega együttes alapítója. Ha jól
tudom, őt nem a covid vitte el.
Fiatalságunk egy nagy zenésze
ment el. Én annak idején az Illést,
a Metrót és az Omegát együtt
szerettem. És Balázs Fecót is, aki
a héten lélegeztetőgépre került.
Sokan szorongunk érte. Az utóbbi években Gergő fiam a bas�szusgitárosa. Így még közelebbről
érint a baj. Egyre több a halott,
bár a statisztikáról megoszlanak a
vélemények…
November 28., szombat:
Sötét napok advent előtt. Halottak itt is, ott is. Benkő László
után Mihály Tamás az Omegából. S tegnap jött a hír Balázs
Fecóról. Nagyon megrázott
bennünket.
Nyirkos, hideg, sötét napok.
Reszkető emberiség. És holnap az
első adventi fény.

Júlia a szemeszter utolsó vizsgájára készült. – Jaj, csak sikerüljön
legalább hármasra, akkor megvan
a következő félévre a tanulmányi
ösztöndíjam, és nem szorulok rá
annyira özvegy édesanyám támogatására, aki rokkantnyugdíját
koszorúkészítéssel egészítette ki.
Sikerülnie kell – bíztatta magát,
már csak azért is, mert Ottokárral lefoglaltak maguknak három
éjszakára szállást az ország másik
végében található üdülőhelyen.
Júlia délutánonként, a tanulás szünetében mosollyal az arcán lesétált
a közeli állomáshoz, és elképzelte,
hogy hamarosan Ottokárral együtt
utaznak gondtalanul téli vakáció
ra. Szeretett a dolgoknak nevet
adni. Otthon a televíziót például
Telefántnak, a mosógépet Másának hívta. A boldogság felé vivő
sínpár is átesett a keresztségen: a
jobboldali sín az Ottokár, a bal a
Júlia nevet kapta. Ottokár fényes
nappal tört be az életébe. Mikor
meglátta a fiút tanévkezdéskor,
csak a szülői házból hozott jólneveltsége akadályozta meg
abban, hogy ne szerelmesedjen
azonnal belé.
Merőleges tanár úr is utazni
készült. Bőröndjében – egymásra
téve párhuzamosan és elvágólag
– ott voltak a vasalt ingei. – Majd
megmutatom én nekik, hogy az én
tárgyaim is vannak olyan komolyak, mint azok a veretesnek vélt
elméleti tárgyak! Sőt bebizonyítom,
hogy ez egy nagyon összetett vizsga – és rögtön függvényekben kezdett gondolkodni. – Igen, a bukottak száma és tárgyaim komolyan
vétele nyilvánvaló sztochasztikus
relációt mutatnak majd – és jóleső

Helyesbítés
Lapunk tavalyi, december 17-i
számában, a Vörösmarty-hágó
oldalán tévesen Prax Levente neve
alatt jelent meg Káliz Sajtos József
két verse. Ezeket a verseket itt
most újra közöljük. A szerzőtől és
olvasóinktól elnézést kérünk!
Káliz Sajtos József

In memoriam József Attila
A tested lehullt Szárszó sarába…
De lelked fönn: ’a semmi ágán’ ragyog.
S hogy többé ne legyen olyan árva,
köréje sereglettek a csillagok.

Szólnak a bronzharangok
Száz éve Párizsban
receptet diktáltak a békére…
De a népeknek nem használt
a felírt gyógymód:
a békétlenség járványa
hol itt, hol ott tombolt. […]

érzéssel tapogatta meg a belső
zsebében mindig magánál hordott
képlettárat. A tanár a pótvizsgára
mindössze kettő napot hagyott,
mert, hogy üdülni megy. Júlia az
ismételt sikertelen vizsga után
otthon anyjától szidást kapott, és
Ottokár is csak hümmögött. – Kell
lennie megoldásnak – és érintőt
húzott az állomásépület innenső
sarkához. – Ez itt az A pont, az
egyenesnek metszeni kell a vasúti
sínpárt B pontban, benne van a
tizenkettedik tételben. Lassabban
haladt a kitűzött célja felé. A tudományos tételek, az ábrák, mindmind lefelé húzták. – Bizonyított a
huszonharmadik tétel is a gravitációról – rögzítette megkönnyebbült
sóhajjal. – Itt az állomás sarka az
érintővonal mentén, az pedig ott
a sínpár, tehát jó úton haladok a
megoldás felé. Tételek, geometriai
ábrák kavarogtak a szeme előtt.
– Két pont között pedig a legrövidebb út az egyenes, nyilvánvaló
axióma. Fejében az újabb képletek
zakatolása elnyomta a mozdony
dübörgését, amint metszette a sínpárt, Ottokárt és Júliát. A párhuzamosok a végtelenben találkoznak
– harminchatodik tétel.
A diákok szerettek Merőleges
tanár úrnál vizsgázni, mert soha
nem buktatott meg senkit. Kissé
előregörnyedő, viseltes zakójában,
gyűrött nadrágjában és borostás arcával olyan brancsbelinek
tekintették a hallgatók. Az asztalán
a jegyzetek és könyvek áttekinthetetlen kuszaságban hevertek. Laza
mozdulattal írta be az indexbe a
megajánlott jegyeket. Temetőbe
menet mindig ugyanannál az ősz
hajú asszonynál vásárolt koszorút.
Elmúlik, lekopogat
a Trianoni gyászév…
Nézem a régi térképet:
az egykor volt haza olyan,
mint a tölgyfám lombkoronája,
vagy mint az emberi agy. –
De a fa ágai töredeznek…
S ahogy szaporul a kín,
telik évre év: öregségünkre
az agy is zsugorodni kezd –
akár a valahai szülőhazánk,
a kincses nyelvterület!
Van mit féltenünk! A földet
és a szavakat is, miket anyánk a
szívünkbe, nyelvünkre ültetett. –
Dél van. Megkondulnak
a harangok kicsiny falumban…
S a nagyvilágban is, hová újra
kilábalnak vagy félmilliónyian.
Rátok gondolok, bárhol vagytok.
Halljátok-e: néktek szólnak, titeket
hívnak az otthoni bronzharangok. – –
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Dárdai a Vidiben, a csapat edzőtáborban
A HETILAP

Somos Zoltán

A klub honlapján jelentették be az
első téli igazolást, mely az érintett játékos neve, édesapja múltja
miatt érthetően „nagy durranás”. A
ballábas, mindkét szélen bevethető
Dárdai Palkó már bemutatkozott a
Bundesligában is, szerepelt a német
korosztályos válogatottakban.
Tavasszal a Hertha BSC második
csapatában játszott, most pedig
több külföldi ajánlat előtt választotta a fehérváriakat: „A játéklehetőség
most nagyon fontos nekem, mindent
megteszek azért, hogy minél több időt
tölthessek a pályán. Tisztában vagyok
azzal, hogy sokat kell még fejlődnöm,
és ugyan van körülbelül százharmincöt
percem a Bundesligában, amire persze
nagyon büszke vagyok, de fontos,
hogy helyén kezeljem a dolgokat. Azért
dolgozom minden nap keményen, hogy
bekerüljek a csapatba, és ne a nevemmel, hanem a játékommal hívjam
fel magamra a szurkolók figyelmét.
Gólokkal, gólpasszokkal szeretném
segíteni a Fehérvárt!” – nyilatkozta a
klub honlapján Dárdai.

Fotó: molfehervarfc.hu

A MOL Fehérvár szerződtette a berlini Hertha
huszonegy éves tehetségét, a korábbi szövetségi kapitány fiát, Dárdai Palkót. A szerdán
Pore -be utazó Vidi öt edzőmeccsre készül
Horvátországban.

Optimistán várja karrierje új fejezetét a Németországból érkező Dárdai Palkó

Dárdai Pál, a Hertha Berlin korábbi
játékosa és edzője, a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is
dolgozó szakember elmondta: nem

Vereség után javítás
Somos Zoltán
Váratlanul kikapott hazai pályán az Alba
Fehérvár a Szegedtől, utána viszont megverte
a Kecskemétet. Nagyon sűrű a program, kevés
idő jut a gyakorlásra, ez látszik is olykor a
támadásokon.

Négyből négyszer verte a Pozsonyt a Volán

azzal is összefügg, hogy kevés
edzésre van lehetőség.
Forray Gábor vezetőedző szerint
sok olyan apróság van az Alba
játékában, amit gyakorlással lehetne javítani, de erre nem nagyon
van idő. Mindenesetre a 66-60-as
győzelem azt jelenti, hogy továbbra
is a táblázat első felében található a
fehérvári csapat.
Megállás nincs: januárban még további hat mérkőzés vár a csapatra.
Hétvégén az Oroszlány érkezik,
utána a sereghajó Jászberény ellen
játszik kétszer az Alba – ezeket a
meccseket illene megnyerni! Jó hír,
hogy a betegség után Markovics és
Csorvási is pályára léphetett, vagyis
lassan teljes a keret!

Kaiser Tamás
Negyedszer csapott össze egymással a Hydro
Fehérvár AV19 és a Pozsony, utóbbi kérésére
felcserélt pályaválasztói jog mellett harmadszor Székesfehérváron. Kedden este pedig
negyedszer le is győzte ellenfelét. Továbbra is
második a tabellán a gárda.

Öt-kettőre verte kedd este a Hydro
Fehérvár AV19 a Pozsonyt az
osztrák hokiligában. Ez azt jelenti,
hogy az alapszakaszban a két
együttes valamennyi egymás elleni
mérkőzését a Volán nyerte. Az
újabb hárompontos győzelmével

Betegségéből felépülve visszatérhetett a pályára az Alba kapitánya, Markovics Luka

pedig tovább erősítette pozícióját
a tabellán Antti Karhula csapata,
jelenleg a második helyen áll.
A Volánra még nyolc meccs vár az
alapszakasz zárása előtt. Az még
nem jelenthető ki, hogy a csapat a
biztos rájátszást érő felsőházban
kezdheti majd a középszakasz
küzdelmeit, de elmondható: ennek
esélye meccsről meccsre nő!
A remek formában lévő Volán –
legutóbbi tizenhárom mérkőzésén
tizenegyszer győztesen hagyta el
a jeget – legközelebb pénteken
Innsbruckban, majd szombaton
Bolzanóban lép pályára.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

A Szeged ihletett formában dobott
Fehérváron az első félidőben, és ez
elég is volt a puhán védekező Alba
ellen.
Szerda este az volt a kérdés, fel
javul-e a fehérvári védőmunka, és
a Kecskemét elleni meccsre ilyen
szempontból nem lehetett panasz.
Igaz, cserébe a támadások döcögtek, ami egyrészt az ellenfél jó
védekezésén múlt, másrészt talán

szólt bele fia döntésébe. Palkónak
Ausztriából és Hollandiából is volt
ajánlata, mégis Fehérvár mellett
döntött. Erről így beszélt a közép-

pályás: „Édesapám sosem szólt bele
a karrierembe, most sem tette, az én
döntésem volt, hogy Székesfehérvárra
igazoltam. Ismerem a magyar labdarúgást, ismerem a székesfehérvári
közeget. Nyilván az nem hangzana
hitelesen, hogy gyerekkorom óta
Vidi-szurkoló vagyok, viszont jól ismerem a klubot, apuval többször is jártam a régi Sóstói Stadionban, de már
itt, az új MOL Aréna Sóstóban is volt
szerencsém Vidi-meccset látni. Mindig
is szimpatikus klubnak tartottam a
Vidit, örülök, hogy itt folytathatom
a pályafutásomat! Tisztában vagyok
azzal, hogy nemcsak a közelmúltban,
de évtizedekkel ezelőtt is nagyon sok
kiváló labdarúgó szerepelt a Vidiben,
büszkén fogom viselni a piros-kék
mezt!”
A fiatal játékos már új csapatával tarthatott a téli felkészülés
külföldi helyszínére. A Vidi szerda
reggel indult Poreč-be, ahol január
tizenhatodikáig edzőtáborozik.
A tervek szerint ez idő alatt öt
mérkőzést is játszanak a fehérváriak, sorrendben a HNK Rijeka, a
Sturm Graz, a HNK Orijent, a Dinamo Zagreb és az NK Osijek lesz
az ellenfél. Hosszú téli szünetről
ezúttal nem beszélhetünk, hiszen
január huszonharmadikán már
folytatódik a bajnokság, akkor az
Újpest vendége lesz a Vidi.

Száguld a Volán a felsőház felé!

A Fehérvár Televízió műsora január 9-től 15-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2021. 01. 09. SZOMBAT

2021. 01. 10. VASÁRNAP

2021. 01. 11. HÉTFŐ

2021. 01. 12. KEDD

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
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Vendég: Takács
Gyöngyi asztrológus
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 A magyar irodalom
napjai 2018
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:
Tel-Aviv, Tunézia
18:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Kvantum – tudományos
magazin
19:35 Csíki kicsik versei
21:10 A tánc világnapja
22:35 Hírek – ismétlés
22:40 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 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Vendég: Takács Gyöngyi
asztrológus
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:15 A Fehérvár Televízió
archívumából – Kisállatmagazin: madarak
16:45 Lendüljünk formába!
– torna minden
korosztály számára
17:20 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Alba Fehérvár–OSEkosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
20:50 Portrék a Királykúton:
Tolcsvay-est – Lélekdal
21:55 A hét hírei – ismétlés
22:15 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 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 Portrék a Királykúton
– Tolcsvay-est
16:35 Fizikai kísérletek – A távíró
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: Varga Lili
színművész
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: Varga Lili
színművész
20:25 Mártírok (12)
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 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: Varga Lili
színművész
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
15:35 Királykúti beszélgetések
– Gáspár Ferenc
16:30 Fizikai kísérletek
– Elektrosztatika
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: L. Simon László
országgyűlési képviselő
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: L. Simon László
országgyűlési képviselő
19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Csukás István
– Mirr Murr kalandjai
20:30 Hírek – ismétlés
20:35 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Csíki versek az Aranyemlékévben 1. rész
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 01. 13. SZERDA
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: L. Simon László
országgyűlési képviselő
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 Sudár Annamária
– Arany János-est 1. rész
16:45 Lendüljünk formába!
– torna minden
korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
– családi magazin
17:50 Hírek
17:55 Sudár Annamária
– Arany János-est 2. rész
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Csíki versek az Aranyemlékévben 2. rész
21:10 A döntés – Esti
beszélgetések
21:20 X. Fehérvári Ének
Nemzetközi Ifjúsági
Énekkari Találkozó
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 01. 14. CSÜTÖRTÖK
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 – 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
15:35 Így nem játszunk mi!
– 2. 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 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
– ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 A hit kiárusítása
– dokumentumfilm
21:15 Alba Fehérvár–Jászberénykosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

2021. 01. 15. PÉNTEK
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 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:45 Portrék a Királykúton
– Bokányi Zsolt
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 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Városrészek titkai
– ismétlés
21:00 Farsangi operaparádé
2019
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: január 10. 19:20 Alba Fehérvár–OSE-kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
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2021. 01. 09. SZOMBAT

2021. 01. 10. VASÁRNAP

2021. 01. 11. HÉTFŐ

2021. 01. 12. KEDD

2021. 01. 13. SZERDA

2021. 01. 14. CSÜTÖRTÖK

2021. 01. 15. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége: életmód, kulturális programajánlatok, kikapcsolódási
lehetőségek Székesfehérvár és Fejér megye egész
területéről.
M.vez.: Kiss György
Hírszerk.: Szöllősi Attila
08.10 Egészségünk védelmében
– az OMSZ műsora
Vendég: Takács József
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati műsor
Vendég: Fejér Kata
11.10 Önvédelem napjainkban
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi tanácsok
Vendég: Dr. Berzeviczy
Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők, szakemberek
részvételével
M.vez.: Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: Szollár- Kaczur
Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
17.10 Régimódi történet –
a Vörösmarty Színház
rádiójátéka I. rész
18.10 Régimódi történet –
a Vörösmarty Színház
rádiójátéka II. rész
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: 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 Gazdát keresünk
a HEROSZ Fehérvári
Állatotthonában élő
kutyáknak, macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
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
14.10 Zeneturmix
Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő:
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
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
M.vez.: 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
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka
Vendég: Gombaszögi
Attila
17.10 Játszótér
Vendég: Toldi Veronika
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerk.: 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 Útravaló
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 Útravaló
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
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek
Vendég: Ábrahám Csaba
17.10 Herbarius
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:
Bokányi Zsolt
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 Útravaló
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

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.

