Megszületett az idei
költségvetés

Felszámolják az illegális Összművészeti gálaműsor
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Újabb vakcinaszállítmány érkezett, folyik a továbbiak beszerzése
A HETILAP

Lapzártánkig 354 252 főre nőtt a hazánkban
beazonosított fertőzöttek száma, de csökken
a trend! Közben újabb oltóanyag-szállítmány
érkezett az országba.

A koronavírus szennyvízben mért
koncentrációja Székesfehérváron
stagnál és továbbra is mérsékelt
szintet mutat – közölte az év
második hetének adatait a Népegészségügyi Központ. Az intézet
arra figyelmeztet, hogy a kedvező
tendencia fenntartása érdekében
fontos a járványügyi szabályok
betartása!
A keddig Magyarországra érkezett
vakcinákat már felhasználták:
eddig közel százharmincezren
kaptak oltást, közülük 1643-an már
a másodikat is. Az eddig beoltottak
többsége egészségügyi dolgozó,
mellettük már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása
is megtörtént. Az oltás ütemét,
gyorsaságát a vakcinák érkezése
határozza meg. Szerda reggel újabb
Pfizer-vakcina-szállítmány érkezett Magyarországra – hangzott
el a köztévé híradójában, ahol azt
is elmondták, hogy a vakcinából
több budapesti és vidéki kórházba is szállítanak. Ez a mennyiség
összesen harmincötezer fő oltását

teszi lehetővé. Az új szállítmán�nyal együtt a beoltottak száma
százhatvanezer fölé emelkedik.
Magyarországra a Pfizer-Biontech
oltóanyagán kívül eddig a Moderna vakcinájából érkezett háromezer-hatszáz ember oltására elegendő adag. Hazánk közel húszmillió
adag nyugati vakcinát kötött le,
azonban a kormány lassúnak tartja
a Brüsszel által koordinált uniós
vakcinabeszerzést és -szállítást,
ugyanis brüsszeli forrásból kevesebb mint félmillió ember beoltására elegendő készítmény érkezik
március végéig.
„Nem azért nem haladunk gyorsabban, mert a magyar egészségügy ne
tudna gyorsabban és tömegesebben
oltani, hanem azért, mert nincs elég
vakcinánk.” – fogalmazott Orbán
Viktor múlt pénteken a Kossuth
Rádióban. A kormányfő rámutatott, hogy az Európai Unióból
kilépett Nagy-Britannia eddig a
lakossága mintegy négy százalékát
oltotta be, míg az EU-ban ez egy
százalék alatt van, mert az unióban
nincs elég oltóanyag. Ám most,
baj idején a Brüsszelre mutogatás
helyett inkább vakcinát kell szerezni – mondta Orbán Viktor, jelezve,
hogy kínai vakcinát tömegesen is
tud vásárolni Magyarország, ehhez
már csak az kell, hogy a magyar

Negyven katona segíti a kórház munkáját
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László-Takács Krisztina

A székesfehérvári Nagysándor József Híradó- és Vezetéstámogató Ezredtől tavaly novemberben érkezett negyven katona a Szent György Kórházba, hogy segítsék az ott folyó munkát. Az
ezred katonái egyszerre négy helyszínen végeznek érintésmentes testhőmérséklet-mérést,
továbbítják a betegeknek küldött csomagokat, adatokat rögzítenek, teszteket dolgoznak fel
és logisztikai feladatokban – vagyis raktári munkában, élelmezésben, anyagmozgatásban –
is közreműködnek. Mindezek mellett szállítási feladatokat is végeznek.

egészségügyi hatóság is engedélyezze azt.
A kormány számításai szerint ha
csak az uniós beszerzésre hagyatkozik Magyarország, akkor szeptember végénél előbb nem lehet
feloldani a korlátozásokat.
Az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet

Megújult az udvar a Napsugár Óvodában

Fotó: Molnár Artúr

Augusztusban indult
az a program, aminek
köszönhetően öt székesfehérvári óvoda udvara
újul meg száznyolcvanötmillió millió forint értékű
uniós forrásból. Összesen
kilencszáz kisgyermek
mindennapjait teszik
komfortosabbá a fejlesztések. Megszépülnek az
udvarok ez év tavaszára az
Árpád úti, a Liget sori, a
Napsugár, a Szivárvány és
a Tolnai utcai óvodában.

Tilos lesz parkolni a Bartók Béla téren
A végéhez közeledik a Bartók Béla tér és környezete
megújításának második üteme. A téren és a hozzá
kapcsolódó Jókai utcában megváltozik a forgalmi
rend, többek között tilos lesz a téren parkolni.

A tér és a hozzá kapcsolódó Jókai utca
tér melletti szakasza azonos burkolatot
kapott, melyek szegélyek nélkül csatlakoznak egymáshoz. Ez a kialakítás
biztosítja majd, hogy a területet tágas
rendezvénytérként tudják használni.
Ezzel együtt megváltozott a forgalmi
rend, melynek kialakításában a Jókai

utca közel egy hónapja történő használata során szerzett tapasztalatok is
szerepet játszottak. A téren megszűntek a parkolóhelyek, parkolásra
a továbbiakban a Jókai utca aszfaltos
burkolatától kezdődően valamint a
kifelé menő oldalon az aszfaltos burkolaton van lehetőség.
A projekt harmadik üteme az Oskola
utca felújítása lesz, mely szintén új
burkolatot kap, a Jókai utcához hasonlóan. A kivitelezés várhatóan a jövő év
végéig valósul meg.

Hazafiságra nevelés
Novák Rita
Az országban elsőként egy székesfehérvári iskolával, a Vasvári Pál Általános Iskolával kötött
megállapodást a Honvédelmi Sportszövetség.
Az együttműködés keretében folytatják a honvédelmi szakkört, a gyerekek megismerkedhetnek a küzdősportokkal, a sportlövészettel,
valamint nyári táborokon is részt vehetnek.

A Honvédelmi Sportszövetség
eszközökkel, szakértelemmel és
anyagilag is támogatja a Vasvári Pál
Általános Iskolát annak érdekében, hogy segítse a diákokban a
hazafias érzés kialakítását. Mint azt
a szervezet elnöke, Simicskó István
mondja, a legfontosabb, hogy a
gyerekek ismerjék és szeressék a
szülőföldjüket.
Az együttműködés alapját az
évekkel ezelőtt elindított honvédelmi szakkör és a Siklósi Gyula

Pincegaléria létrehozása adja, az
iskola ugyanis hosszú ideje nagy
hangsúlyt fektet a diákok hazafias
nevelésére – mondta el lapunknak
az intézmény igazgatója. Laczkó
Gábor hozzátette: a Honvédelmi
Sportszövetség támogatása kibővíti
a gyerekek lehetőségeit.
Székesfehérvár országgyűlési képviselője, Vargha Tamás szerint nem
véletlen, hogy ez első ilyen együttműködést a megyeszékhelyen írták
alá, hiszen a város történelméhez
szorosan hozzátartoznak a katonai
hagyományok.
Mészáros Attila alpolgármester az
ünnepségen hangsúlyozta: Székesfehérvár nemcsak katonaváros,
hanem diákváros is. A honvédelmi
szakkör folyamatosan működik ma
is az iskolában, a sportfoglalkozások pedig a járványhelyzet enyhülése után indulnak újra.
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Modern rugós játékokon, kötélhídon, kombinált mászókán, lap-, fészek- és mérleghintákon ügyesedhetnek ezentúl az ovisok.

szakértői szerdán Oroszországba utaztak, az elmúlt napokban
pedig a kínai Sinopharm-vakcina
gyártási folyamatait ellenőrizték
Pekingben. Amennyiben ezek a
vakcinák is megkapják a gyógyszerészeti hatóság engedélyét, a
kormány készen áll a vakcinák
beszerzésére.

Lezárás lesz a Hosszú sétatéren
Január 21-én és 22-én, csütörtökön és pénteken fasorfenntartási munkákat végeznek a Hos�szú sétatér Horvát István utca és Torony sor közötti szakaszán. A gallyazás idején a szakaszt lezárják, nem lehet parkolni sem, mert a munkálatok során az autókban anyagi kár keletkezhet.

Az ünnepélyes aláírásra a Hiemer-ház báltermében került sor
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Aláírta az idei költségvetést a város polgármestere

Bácskai Gergely

Bóka Viktor jegyző és Cser-Palkovics András polgármester a Városházán aláírta Székesfehérvár
idei költségvetését. Mivel a veszélyhelyzet miatt a közgyűlés nem hívható össze, az aláírás egyben
közgyűlési hatáskörben meghozott döntést is jelent. Így a szerdai nappal hatályba is léptek azok a
rendelkezések, melyeket a város működésének a legfontosabb dokumentuma tartalmaz.

2010-ben, amikor polgármesterként hivatalba léptem, mindös�sze kilenc és fél milliárd volt. Jól
látható ebből a gazdasági növekedés. A járványhelyzet miatt azonban már tavaly májusban látszott,
hogy jelentős lesz a bevételkiesés,
és ez sajnos akkor is igaz, ha az
év végére valamivel javult a helyzet, és a tizenhétmilliárdot is meghaladta a befizetett iparűzési adó.
Ebből az idén le kell vonnunk a

Fotó: Kiss László

Milyen elvek mentén készült az idei
költségvetés?
2020 tavasza óta rendkívüli időszakot élünk, amit tovább nehezít,
hogy nem lehet pontos időpontot
mondani, meddig tart. A most elfogadott „járványköltségvetés” stabil
és biztonságos működést garantál
az önkormányzatnak és intézményeinek, biztosítja a közszolgáltatásokat, a járvány elleni védekezés
feltételeit és jelentős fejlesztéseket
is tartalmaz. Fontos eredmény,
hogy a 2021-es költségvetés semmilyen díjemeléssel nem számol, nem
szeretnénk az embereket további
költségekkel terhelni.
Hogyan, milyen főbb forrásokból áll
össze a város költségvetése?
Hetvenötmilliárdos a főösszege a
büdzsének, de ennél fontosabb,
hogy a saját bevétel huszonegymilliárd forint lesz 2021-ben. Az
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A 2021-es költségvetés főösszege hetvenötmilliárd forint, ami garantálja az önkormányzat és az intézmények működését,
továbbá a közszolgáltatások biztosítását.
Emellett a járvány elleni védekezés valamen�nyi felmerülő költségére is fedezetet ad, és
jelentős fejlesztéseket is tartalmaz. Működésre
harmincmilliárd forintot, fejlesztésekre több
mint negyvenmilliárdot költhet Székesfehérvár,
és jóval több mint négymilliárdos tartalék is
van az idei büdzsében. A város szerdán hatályba
lépett 2021-es költségvetéséről Cser-Palkovics
András polgármesterrel beszélgettünk.

Cser-Palkovics András a Fehérvár Televízió szerda esti Köztér Extra című műsorában számolt be
az idei költségvetésről. A beszélgetést megtekinthetik a televízió Youtube-csatornáján!

államtól érkezik a legnagyobb
tétel, működésre és fejlesztésre
összességében harminchatmilliárd forintot kapunk, a hétmilliárd
forintos európai uniós támogatás
pedig gyakorlatilag teljes egészében
fejlesztésekhez kapcsolódik.
Már tavaly tavasszal számoltak azzal,
hogy a járvány gazdasági hatásai miatt
csökken a város iparűzésiadó-bevétele.
Mekkora a csökkenés mértéke?
Ma elképzelhetetlen iparűzési adó
nélkül egy nagyváros működése és
fejlesztése. A 2019-es iparűzésiadó-bevétel majdnem elérte a
húszmilliárd forintot, ami

kisvállalkozói szektornak adott
adókedvezményt, ami több mint
tízezer vállalkozást érint a városban, és több mint kétmilliárd
forintot hagy a fehérváriaknál. Így
összesen tizenötmilliárdos iparűzésiadó-bevétellel számolunk a
2021-es költségvetésben. Hiszek
abban, hogy ha jól dolgozunk
az állammal és a vállalatokkal
közösen, akkor az elkövetkezendő
években újra emelkedni fog ez a
bevételünk.
A stabilitás és biztonság volt a költségvetés tervezésekor a legfontosabb szempont. Mit jelent ez a gyakorlatban?

Mintegy harmincmilliárd forintot
költ működésre a város. Ebből
működtetjük a teljes intézményrendszert a szociális, oktatási és
kulturális területen, és idetartozik
az egészségügyi alapellátás valamint az önként vállalt feladatok
köre is. A működési költségekbe
tartozik például annak a mintegy
másfél ezer munkavállalónak a
juttatása, akik a város intézményrendszerében dolgoznak. Szeretnék
itt is köszönetet mondani nekik a
2020-as türelmükért és megértésükért, hiszen sok feladatot vállaltak,
hogy Fehérvár működőképességét
megőrizzük. Ezért is fontos, hogy
az összes olyan keresetkiegészítést,
amit korábban adtunk, az idén újra
biztosítani tudjuk.
Milyen nagyobb fejlesztéseket tartalmaz az idei költségvetés?
Negyvenmilliárd forintot fordíthatunk fejlesztésekre, amelyek között
van idén megvalósuló és többéves
beruházás is. Ilyen például a Modern Városok Programja keretén
belül tervezett középiskolai campus,
de folyik például a déli összekötőút
építése, és kezdődik a Szekfű Gyula
utcai rendelő felújítása. Jelentős
saját erős fejlesztések is lesznek az
idén, mintegy négy és fél milliárd
forintból: folytatjuk a Saára Gyulaprogramot komoly járdafelújításokkal, és kezdődik a Prohászka és a
„kis” Budai út föld alatti közműfejlesztése, majd burkolatfelújítása.
Jelentős a tartaléka Fehérvárnak.
Miért fontos ez?
A tartalékok adják a biztonságot,
hiszen egy nagyváros életében
mindig történhetnek váratlan
események – erre 2020 sajnos jó
példa. Ezért is fontos, hogy idén
is van intézményi céltartalékunk,
általános tartalékunk valamint a
járványügyi védekezéshez szükséges tartalékunk, és mindezek felett
közel hárommilliárd forint szabad
pénzeszköze is van Fehérvárnak.
Várható-e a későbbiekben a költségvetés módosítása?

Bízom abban, hogy a bevételeink
alakulása lehetővé teszi, hogy év
közben újabb pozitív döntéseket
hozzunk és újabb kötelezettségeket
vállaljunk. A zárszámadáskor majd
pontosan megismerjük az előző évi
maradványt, és pontos adataink
lesznek az iparűzésiadó-bevételekről is. Bízom benne, hogy az államtól is érkezik további támogatás!
Fontos, hogy több fórumon kértük
a fehérváriak és a képviselők
véleményét, és amit tudtunk, érvényesítettünk a költségvetésben. Az
ellenzéktől is korrekt hozzáállást
tapasztaltam a rendelet előkészítése kapcsán. Mindenkinek közös
felelőssége, hogy a biztonságos
működést garantáljuk, ez most
nem a pártpolitizálás ideje! Bízom
benne, hogy a zárszámadást és a
költségvetés nagyobb módosításait
már a közgyűlés tudja elfogadni az
év későbbi időszakaiban.
Milyen érzés volt a rendkívüli jogrend
felhatalmazásával élve egy személyben
aláírni a város életének egyik legfontosabb dokumentumát?
Nagyon furcsa érzés volt. Hozzá
kell tenni azonban, hogy egy nagyon professzionális szakembergárda készítette elő hónapok
munkájával ezt a költségvetést is. A
tervezést tavaly ősz elején kezdtük
el, és egy hosszú, szisztematikus
munka eredménye az elfogadott
rendelet. A 2021-es költségvetés
biztonságos és stabil működést
garantál a városnak. Bízom benne,
hogy a járványhelyzeten mihamarabb túljutva újra növekedési
pályára állhat a gazdaságunk, ami
fenntartható módon biztosítja a
város további fejlődését is!

Székesfehérvár idei költségvetési rendeletét itt töltheti le!

Cser-Palkovics András polgármester
interjúját az idei költségvetésről ezen az
oldalon hallgathatja meg!

FEHÉRVÁR

4

Közélet

2021.01.21.

Felszámolják az illegális hulladéklerakókat
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László-Takács Krisztina

Múlt csütörtökön a város Szárazrét felőli határán, a Hernád utca végében gyűjtötték össze az
illegálisan lerakott hulladékot a Városgondnokság szakemberei

teken. – „Nagyon sok helyszín van
a mezőgazdasági területek mellett, de
például az Aszalvölgyi-árokban vagy
Börgönd környékén is.”

Jézus a szőlőtőke
Buzás Gábor
Ökumenikus istentiszteletet tartottak
kedd délelőtt a Budai úti református
templomban az ökumenikus imahét
alkalmából.

Az imahét bibliai alapvetése
János evangéliumának 15.
fejezetéből az igazi szőlőtő
története volt. Az online
misét Jézus tanításával indította Berze János református
lelkész: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan
a szőlővessző nem teremhet
gyümölcsöt magától, ha nem
marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha
nem maradtok énbennem.” Arra
hív bennünket Jézus – tette
hozzá – hogy maradjunk a
helyünkön és áldozatos szeretettel szolgáljunk, valamint
arra, hogy mindazt, amit
teszünk, Jézus segítségével
tehetjük.
Bencze András evangélikus
püspökhelyettes szintén a
szőlőtőke-metaforát bontotta
ki: „Jézus önmagát szőlőtőkéhez hasonlítja. Azt is mondja,
nélkülem semmit nem cselekedhettek. Nem passzivitásra
biztat, hanem arra, hogy tőle,
belőle éljünk.”
Szász Zoltán, a Székesfehérvári Belvárosi Református
Egyházközösség lelkésze is
arra biztatta a híveket Jézus
szavaival, hogy maradjanak
meg hitükben: „Én vagyok az
igazi szőlőtőke, és az én atyám a

szőlősgazda. Azt a szőlővesszőt,
amely nem terem gyümölcsöt
énbennem, lemetszi, és amelyik
gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt
teremjen.”
Az istentisztelet gerincét
Spányi Antal megyés püspök
beszéde tette ki. Ő a különös, járvány és földrengések
sújtotta időszakról beszélt.
Sokféle fájdalmat hordoznak
az emberek, és az egész világ
tele van aggodalommal.
A világ mintha ki akarná
taszítani magából a kereszténységet, mintha el akarná
felejteni Jézus Krisztust,
mintha azt mondaná, nincs
erre már szükségünk. Spányi
Antal azt tanácsolta, hogy
valljuk meg, semmiképpen
se rejtsük véka alá hitünket:
„Legyünk hitvallók, akik ebben a
világban Krisztust képviselik és
Krisztust gondozzák! Reményben éljük meg hitünket! Nem
a mai nap hitében, a mai nap
sikerében, hanem annak a biztos
tudatában, hogy meg vagyunk
váltva!”
Krisztus győzött, van utunk
az ég felé, és ha hűségesek
vagyunk Krisztushoz, akkor
nem csalódunk benne. Ha kitartunk mellette, ő segít bennünket, és eljutunk az atyai
ház örömébe. Szeressétek
egymást, ahogy én szerettelek
benneteket! – ezzel a jézusi
gondolattal zárta szentbeszédét a megyés püspök.

A hatmilliós pályázattal Székesfehérvér a Tisztítsuk meg az
országot! elnevezésű akcióhoz
csatlakozott. Indokoltan, hiszen

Útnak indult a segélyszállítmány Horvátországba
Vakler Lajos
Kedden indultak útjára Fehérvárról a horvátországi földrengés károsultjainak szánt
adományok. A gyűjtést a Székesfehérvári
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat indította
el Spányi Antal megyés püspök, a Katolikus
Karitász elnöke védnökségével, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitásszal és a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házzal együttműködve.

Az adományok között tartós élelmiszerek, tisztító- és fertőtlenítőszerek, ágynemű, kéziszerszámok
illetve kisgépek is voltak. Az akció

eredményeképpen egy teherautónyi
adományt szállítottak el Horvátországba.
Székesfehérváron köszönte meg
a segítséget Horvátország budapesti nagykövete, Mladen Andrlić
is. Lehrner Zsolt alpolgármester
Székesfehérvár segítő szándékát
hangsúlyozta: a város önkormányzata egymillió forintot ajánlott fel a
rászorulóknak.
Az ötletgazda, Jakubek Tiborné a
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
elnökeként elkísérte a segélyszállítmányt, mely közvetlenül a földrengés sújtotta övezetekbe kerül.

Fotó: Kiss László

Az építkezési törmeléktől kezdve
a kidobott kerti bútorig szinte
minden megtalálható a bokrok
árnyékában. A városhatártól
kezdve a fehérvári közterületekig
húsz olyan helyet derített fel a
Városgondnokság, ahol a természetes és épített környezetet
tájidegen szeméthalmok csúfítják
el.
„Most a pályázati pénzből lehetőségünk nyílik felszámolni ezeket az
illegális hulladéklerakókat.” – magyarázta Lacziné Csillag Dóra,
majd hozzátette: a felszámolást
alapos felderítőmunka előzte
meg. A Városgondnokság közterület-fenntartási szakembere
szerint nehéz leleplezni az elkövetőket, hiszen ezeket a sokszor
veszélyes hulladékkal vegyített
szeméthalmokat leginkább akkor
helyezik el, amikor mások nem
látják, és főként erdőszéli terüle-

Fotó: Simon Erika

Fehérváron folyamatos problémát jelent a
közterületeken az illegális hulladéklerakás.
A Városgondnokság szakemberei ebben a hónapban húsz területet tisztítanak meg – erre
a Belügyminisztérium pályázata keretében
nyertek támogatást, összesen hatmillió
forintot. A tartós megoldás azonban a
megelőzés lenne.

összesen ötszáz köbméternyi
illegálisan lerakott hulladék van
a város területén, köztük veszélyes hulladékok is. Az állami
támogatás mellett sok-sok ember
munkájáért lehetünk hálásak, a
hosszú távú megoldás azonban a
megelőzés lenne és a komolyabb
szankcionálás – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András, aki a múlt
héten meglátogatta a Hernád
utca végében lévő illegális
hulladékhalmaz felszámolását
végző szakembereket: „A legjobb
az lenne, ha ki se alakulnának ezek
a lerakók. Ezért a megelőzésen túl
– ami nyilván információátadást
jelent – fontos, hogy megtaláljuk
az elkövetőket, és az ő felelősségre
vonásuk is megtörténjen. Vannak az
ügyben sikerek, sokan ezt már nem
ússzák meg, de nem is szabad, hogy
megússzák a természetkárosítást,
a környezet tönkretételét. Az már
kiderült, hogy nem sok elkövetőről
van szó, valószínűleg visszatérők. Jó
lenne, ha a kedvüket komoly büntetéssel is el lehetne venni!” – mondta
a polgármester.
Jelenleg is vannak szankciók, főként pénzbeli büntetéssel sújtják
az elkövetőket. A polgármester
arra kéri a lakosságot, hogy aki
találkozik illegális hulladéklerakókkal, jelentse be a hivatalnál!

Egy teherautónyi segélyszállítmány indult Fehérvárról Horvátországba

FEHÉRVÁR

Közélet

Közéleti hetilap

5

Nyolcvanéves múltra tekint vissza a fehérvári kerékgyártás
A HETILAP

Rába Henrietta

A Howmet-Köfém Kft. az egykori,
még 1941-ben alakult Székesfehérvári Könnyűfémmű jogutódja. Az
amerikai Alcoa 1993-ban szerzett
többségi tulajdont a cégcsoportban.
2016-ig Alcoa-Köfém Kft.-ként
ismerhette a lakosság, onnantól
Arconic-Köfém Kft. néven működött, ebből lett 2020 januárjában
a Howmet-Köfém Kft., a Hydro
Magyarország Kft, az ArconicKöfém Mill Products Hungary
Kft. és az Alcoa Shared Services
Hungary Kft. Mindegyik cég
ugyanazon a telephelyen működik,
az Alcoa-gyáregységeknek szolgálatatnak világszerte.
A gyáregységek idén jubileumot
ünnepelnek. Nemcsak a vállalat
lesz nyolcvanéves, de évfordulóhoz
érkeztek az egyes üzletágak is: a
Központi Szolgáltatás nyolcvanéves, a Keréktermék Üzletág, a
Szolgáltatóközpont és a nemesvámosi Kötőelem Üzletág egyaránt
huszonöt éves, a Turbinalapát-

Fotó: Kiss László

Jubileumot ünnepel az Alcoa-Köfém jogutódja,
a Howmet-Köfém Kft. Az egyes gyáregységeknek is kerek évfordulója van az idén. A nagy
múltú cég a munkavállalóit és a lakosságot
érintő programsorozattal készül ebben az
évben.

Katus István lesz a Fehérvár Televízió csütörtöki Köztér című műsorának vendége, melyből megtudhatják a nézők, miért nevezi a Howmet-Köfém Kft. vezérigazgatója a világ egyik legmodernebb üzemének a székesfehérvári új beruházást

megmunkáló Üzletág pedig tizenöt
éves.
A cég egész éves programsorozattal
készül, mely érinti a dolgozókat
és a lakosságot egyaránt. Online
térben lesznek a rendezvények, de
márciustól, áprilistól, ha a vírushelyzet engedi, nyitni szeretnének
a lakosság felé. A vállalatnál összesen ezerháromszázan dolgoznak.
Ez a létszám folyamatosan nő, ami

annak is köszönhető, hogy tavaly
közel negyvenmilliárd forintból
elkészült a kerékfelnigyártó üzem.
Ennek a bővítése zajlik jelenleg
közel tízmilliárd forintból.
Katus István, a Howmet-Köfém
Kft. vezérigazgatója elmondta:
„Szeptembertől várhatóan az az üzem
is teljes kapacitáson fog működni. A
korábban elkészült üzemünkbe felvettünk százhatvan embert, és a mostani

beruházással épített üzembe is veszünk
fel még további kilencven főt. Napról
napra – ahogy sikerül megtalálni a
jövőbeli kollégákat – vesszük fel az embereket, és folyamatosan bővülünk.”
Arra a kérdésre, hogy miért volt
szükség a bővítésre, a vezérigazgató elmondta: „Úgy látjuk, hogy
folyamatosan nő az alumínium kerékfelnik iránti kereslet. Ma kamionokra,
azok utánfutóira, buszokra gyártunk
felniket. Az elmúlt huszonöt évben,
amióta Magyarországon alumíniumfelni-gyártás van, folyamatosan nőtt
az értékesítés nemcsak Európában,
hanem globálisan is. Elérkeztünk egy
olyan fázishoz, hogy fejlesztenünk
kellett, mert a következő években a
világban tapasztalható trendek miatt
meg fog nőni az alumíniumfelnik
iránti kereslet is. Amerikában száz
kamionból hatvan-hetven alumíniumfelnikkel készül. Európában később
indult ez a folyamat, de hasonló utat
jár be. Az előrejelzések szerint ez
emelkedni fog!”
Katus István hozzátette: alumíniumfelnit Európában csak a magyarországi cég gyárt kamionok számára.
A fő értékesítési piac az Európai
Unió, az Egyesült Államok, Anglia,
Új-Zéland, Brazília, Kína és Japán.
A jelenlegi kapacitás várhatóan
megduplázódik a beruházások
által.

A lenti lista azon olvasóink számára készült, akik szívesen
rendelnének – visszajelzések alapján sokan tennének így – de nem
használják még aktívan az internet adta lehetőségeket:

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!

Étterem/szolgáltató

Rendelés

Kiskakas Étterem

30 680 2486
22 340 255

Diófa Étterem

22 300 665
30 655 9079

Viniczai Étterem

20 420 5025

Mindigvár Élelmiszer
házhoz szállítás

20 956 1121

Saveur Kávézó és Cukrászda

20 466 5363
22 814 408

Rebitur Zöldség-gyümölcs
házhoz szállítás

70 881 9313
22 380 898

Pátria Kávézó és Étterem

22 397 089
70 627 0534

Hamburkert

30 355 1136

Kiss Méhészet Mézszállítás

30 684 3775

Forrás: www.fmc.hu

Rendelés esetén kérjük közvetlenül az éttermet, szolgáltatót legyenek szívesek keresni!
Azon cégek, akik csatlakozni szeretnének a www.fmc.hu/hazhozszallitas felülethez, kérjük, keressék kolléganőnket és tájékoztatni fogja Önöket
a részletekről: urban.eniko@fmc.hu vagy 30 306 9623

www.fmc.hu/hazhozszallitas
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Megújul a Szekfű Gyula utcai rendelő
A HETILAP

Rába Henrietta

Február elején indul a rendelőintézet átépítése – a tervek szerint
2022. áprilisára teljesen megszépül. Cser-Palkovics András polgármester lapunknak elmondta: a
városvezetés célja, hogy Székesfehérvár valamennyi, alapellátáshoz kapcsolódó rendelője megújuljon. Az eddigi fejlesztések állami,
európai uniós vagy városi forrásból
valósulhattak meg: „Napokon belül
megkezdődik a munka. Január végéig
kiköltöznek a rendelők, február elején
pedig a munkaterület átadásával
megkezdődik a kivitelezés. Teljes
egészében megújul a rendelő, több mint
négyszázmillió forintból valósul meg a
fejlesztés. Teljes energetikai, homlokzat-, tető- és belső felújítás kezdődik, és
akadálymentesített lesz az intézet.”
Az orvosokat a felújítás alatt
máshol látogathatják a páciensek:
„El tudunk költözni, így megoldható a
zavartalan ellátás. Nem kell messzire
menni a betegeknek, a busz megoldott,
és már nagyon várjuk, hogy megújuljon a Szekfű utcai rendelőintézet!”

Fotó: Simon Erika

Kicsit több mint egy év alatt hét felnőtt háziorvosi és nyolc fogorvosi alapellátásnak lesz új
helye a Szekfű Gyula utcai orvosi rendelőintézetben. Az átépítési munkálatok február elején
kezdődnek.

A Szekfű Gyula utcai rendelőintézet átépítését követően a mostaninál több háziorvosi és fogorvosi alapellátás várja majd a pácienseket. Az intézmény nagy területet és sok embert lát el: a háziorvosok esetében több mint tizenötezer, az átköltözést követően a fogorvosok esetében pedig
több mint negyvenötezer lesz az ellátottak száma.

– tudtuk meg Szabó-Marián Gábor
háziorvostól.
Az épületben jelenleg két fogorvosi és hat háziorvosi alapellátó
szolgálat működik. A rendelések
átmenetileg a Mészöly Géza utcai
rendelőben érhetők majd el a betegek számára.

A felújítás után kibővül az épület.
Mészáros Attila alpolgármester
elmondta: „A meglévő hat alapellátó
háziorvosi szolgálat mellett lesz egy
hetedik, a Távírda utcai szakrendelőből
pedig a fogorvosok fognak ide átköltözni. Így a mai kettő mellett további hat,
összesen tehát nyolc fogorvosi ellátás

fog itt működni. A földszintre kerülnek
a háziorvosok, az emeletre és a tetőtérbe pedig a fogorvosok.”
A Szekfű utcai rendelő kiürítése folyamatosan történik január végéig, de
a betegellátás zavartalan lesz ez idő
alatt is. A költözés miatt január utolsó hetében megváltozik a rendelés.
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Miért nem kell félni a koronavírus elleni oltástól?
A HETILAP

Bokányi Zsolt, Kovács V. Orsolya

egy kisvárosnyi ember halt meg
Magyarországon a koronavírus
miatt. Vannak persze, akiknek nem
javasolt az oltás beadása: aki epipent
használ (allergia elleni adrenalinos
toll), annál félő, hogy komolyabb
lehet a mellékhatás. Nem kaphat
oltást az sem, aki kemoterápián vesz
részt vagy éppen lázas beteg. Az ő
esetükben az immunrendszer nem
tud megfelelően reagálni.”

Már egy kisvárosnyi ember veszítette életét
hazánkban a koronavírus miatt az elmúlt tíz
hónapban – hívta fel a figyelmet Bráth Endre
székesfehérvári háziorvos, aki arról beszélt,
miért nem kell tartanunk az oltás beadatásától.

Bráth Endre székesfehérvári háziorvos az elsők között kapta meg városunkban a koronavírus elleni oltást
szilveszterkor, amikor önkéntesként jelentkezett a székesfehérvári
kórházban, hogy segítsen beoltani
az egészségügyi dolgozókat.

Fotó: Bokányi Zsolt

Önként jelentkezett oltani

Az orvos válaszol
A Vörösmarty Rádió Az orvos
válaszol című műsorában is
rendszeresen nyilatkozó háziorvos, Bráth Endre segít eloszlatni
a koronavírus elleni oltással kapcsolatos tévhiteket. Közérthetően elmagyarázza, kiknek nem
ajánlott a vakcina beadatása,
és kikre leselkedhetnek súlyos
szövődmények, ha elkapják a
koronavírust.

Bráth Endre háziorvos rendszeres vendége
a Vörösmarty Rádiónak, ahol a legaktuálisabb egészségügyi kérdésekről mondja el
véleményét

„Az eddigi megfigyelések alapján
a tízmillióból száz embernek lehet
Magyarországon allergiás reakciója a vakcinára, amit azonban
kezelni tudunk.” – hangsúlyozta
a háziorvos. – „Mindeközben már

Szűrőcsomag Covid után
a Mentaházban
A Covid fertőzést követően átfogó képet kaphat állapotáról,
hogy később, a vírus utáni esetleges szövődmények
ne okozzanak káros hatást az egészségére.
Ennek érdekében kidolgoztunk az Önök számára
a koronavírus fertőzés után elvégzendő
szűrőcsomagot, amelynek tartalma:

• Immunitás vizsgálat a koronavírus ellen
termelt antitestek kimutatására vénából
• Covid specifikus labor vizsgálat
• Belgyógyászati vizsgálat
• Kardiológiai vizsgálat
• Szívultrahang
• EKG
• Pulzoximetria vizsgálat
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: 06 30/534-3121
www.mentahaz.hu • info@mentahaz.hu

A maroshegyi körzet háziorvosa
elmondta, hogy tavaly év végén
Bucsi László kórházigazgató
kérte a háziorvosokat, hogy akik
rendelkeznek oltási tapasztalattal, jelentkezzenek önkéntesnek
az egészségügyi dolgozók beoltására: „December harmincadikán
megjött az oltás, már aznap meg
is kapta harminc ember. Sárkány
Ágnes főorvos asszony volt az első,
teljesen megérdemelten, hiszen az
intenzív osztály vezetőjeként kiemelten vitte a hátán a terheket. Részt
vettünk egy eligazításon, ahol minden apróságra felhívták a figyelmünket az oltással kapcsolatban: hogy
aki átesett a koronavíruson, három
hónapig ne kapja meg, várandósok
szintén nem kaphatják meg és hogy
oltás után két hónapig nem szabad
gyereket vállalni.”
Az önkéntesként jelentkező háziorvosok végül nem csak oltottak,
de ők maguk is megkapták az
oltást: „Minden rendben van azóta
is, nincs semmi bajom, talán egy
pici izomlázam volt. Nem fogom a
GPS-jeleket és nem lett semmilyen
szuperképességem!” – nyugtatta
meg az aggódókat Bráth Endre.
Hozzátette: tudja, hogy sokan
tartanak a vakcinától, nekik
érdemes megbízható forrásból
utánaolvasni a részleteknek!

Hogyan működik az oltás?
„Nagyon precíziósan kitalált vakcina, nem csodálkozna rajta senki, ha
Karikó Katalin Nobel-díjat kapna a
technológiáért. Harminc éve dolgozik rajta. Eredetileg csonttöréseket,
sebeket akart gyógyítani vele, de
törvényszerű szerencsés véletlen,
hogy a vírus ellen is jó. Tehát szó
sincs arról, hogy hirtelen, gyorsan
lett volna kifejlesztve. Szerencsénk
van, de ezért a szerencséért sok
alapkutatónak nagyon meg kellett
dolgoznia!”
Az oltás működését Bráth Endre
a következőképpen részletezte:
„Bevisszük ezt a messenger RNS-t
a citoplazmába. A sejtmag körüli
állományban le fogja gyártani azt a
fehérjét, ami ellen a limfociták közül
a B-sejtek elkezdenek majd plazmasejtté alakulni és ellenanyagot
termelni. Ha találkozunk a vírussal,
már tudunk ellenanyagot termelni,
így ha okoz is betegséget, könnyen le
tudjuk küzdeni. Ha belegondolunk,
a kilencvenöt százalékos védettség

messze magasabb az influenzaoltásénál is. Ha az egy nagyon jó Mercedes, akkor ez a Ferrarik Ferrarija.
A vírusok elleni oltások fejlődése
robbanásszerű!”

Így készülnek a tömeges oltásra
Az orvos arról is beszélt, hogyan
készül arra az időszakra, amikor
majd a háziorvosok elkezdhetik
a lakosságot is beoltani a vírus
ellen: „Rengeteg kérdés érkezik hozzánk, de még nincs a háziorvosok
bevonásáról hivatalos információ.
Nagy valószínűséggel szükség lesz
rá, hogy minél több oltópont legyen.
Ha öt napig sima hűtőben tartható
az oltóanyag, akkor megoldható,
hogy hétfő reggel valaki leszállítja
nekünk vagy elmegyünk érte, és
péntekig tudunk oltani. És mégiscsak a háziorvos ismeri a legjobban
a betegét! Az adminisztráció nyilván
jelentős pluszmunka lesz, és minden
oltás után a fél óra megfigyelést
is meg kell szervezni. De meg kell
keresni a megoldást, hogy megoldható legyen! Hiszen ha belegondolunk, az oltás beadásával életeket
menthetünk! A koronavírusból való
felépülés pedig akkor sem veszélytelen, ha valaki nem a legsúlyosabb
tünetekkel esik át a betegségen, hiszen még nem tudjuk, mik lehetnek
a hosszú távú szövődmények. Aki
pedig lélegeztetőgépen van hetekig,
majd lejön a gépről, eleinte az ágy
szélén sem bír megülni. Neki nagyon
hosszú lesz a rehabilitáció, hogy
újra kertészkedni, futni tudjon! Sok
időbe telik, mire kiheveri. Ezeknek
a betegeknek a gyógyulását nagy
feladat lesz követni. A vírus annál
veszélyesebb lehet, minél több
társbetegsége van valakinek, minél
idősebb, minél kövérebb. Ha nem
is hal bele, de hetekig, hónapokig
rehabilitálódik!”
Bráth Endrének eddig a Pfizervakcinával van tapasztalata az
egészségügyi dolgozók beoltása
révén. Elmondása szerint miután
a mínusz hetven-nyolcvan fokon
tárolt, porszerű anyagot feloldják, nem is öt, hanem hét oltásra
elegendő anyag van benne: „Az
Országos Gyógyszerészeti Intézet
ötöt engedélyez jelenleg beadni. A
felszívás, légtelenítés során persze
veszik el belőle, de hatot még így is
simán be lehetne adni. Van olyan ország, ahol már hatot engedélyeznek,
reméljük, itt is követjük majd ezt!”
A háziorvos elmondta, hogy a
nyájimmunitás kialakulásához
Magyarországon négymillió
embert kellene beoltani: „Ha erre
a tavasz lehetőséget ad, nyáron szabadok lehetnénk. Sokan aggódnak,
hogy rákjuk lesz az oltástól vagy
belehalnak. Szeretném emlékeztetni
őket, hogy a világon már milliós
nagyságrendben adták be az oltásokat. Megbízható emberek fejlesztették a vakcinákat, akik a tudományos
hírnevüket kockáztatják, és életeket
akarnak menteni!”
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A HETILAP

Vakler Lajos

Azt eddig is tudtuk, hogy érdeklődsz a
versek iránt, hiszen a Fehérvári Versünnep zsűritagjaként megismerhettük
az irodalomhoz, a költeményekhez
kapcsolódó gondolataidat. Miként jött
az indíttatás, hogy azokat a gondolatokat, amelyek versbe fűzhetők, leírd,
majd megoszd velünk?
Nem terveztem, hogy lesz kötetem. Úgy kezdtem el verseket írni
annak idején, mint nagyon sokan.
Volt egy középiskolás korszakom,
amikor írtam, aztán azt éreztem,
hogy elapadtam, elhalkultam, nem
találtam a szavakat. Később, amikor a papi életem során szembe
kellett néznem akár lelki értelemben vett nehézségekkel, sötétségekkel, ami néha a Szellősétából
is előbukkan, az újra elindította
bennem a gondolatot, hogy írnom
kell. Úgy éreztem, keresnem kell
valami olyan formát, eszközt és
lehetőséget, hogy kiadjam magamból – legalább magam számára –
azt, ami bennem dolgozik. Aztán
elkezdtem megmutatni barátoknak, ismerősöknek az írásaimat,
és elkezdték kérni, hogy küldjem,
ha újakat írok. Eljutottam Bobory
Zoltánhoz is, akinek megmutattam egy-egy írásomat. Ő nagyon
fellelkesült, és elkezdett bátorítani, hogy jó lenne ezt megmutatni a
versszerető fehérváriaknak.
Olvasom a bemutatkozásodban, hogy
érzéseket kezdtél el írni 1997 őszén.
Hogy választottál stílust magadnak?
Egyáltalán szükség volt erre vagy egyszerűen leírtad, ami belülről fakadt?
A „szenet” nevű műfajt én találtam
ki magamnak, mert zavarban voltam: számomra az, hogy valakinek
verseskötete van, az nívót jelent.
Saját írásaimat továbbra sem
érzem különleges dolognak, hogy
ebből verseskötetnek kellene lennie, éppen ezért elkezdtem műfajt

Fotók: Simon Erika

Megjelent Tornyai Gábor öreghegyi plébános
első verseskötete, a Szellőséta.

Az öreghegyi templomban Bobory Zoltán mutatta be a kötetet

keresni. Rájöttem, hogy ez lírai
próza vagy prózai líra. Versek is
meg nem is. Vannak benne rímek,
néha pedig nincsenek, tehát egy
nagyon furcsa műfaj. Így találtam
ki azt a bizonyos „szenetet”, mert

az járt a fejemben, hogy szösszenet. Tehát azóta így aposztrofálom
az írásaimat, egyébként pedig
szabadversként vagy valamiféle
könnyed irodalmi írásként is lehet
őket kezelni.
Mindenesetre különleges és egyedi
ez a stílus, és kimondhatjuk, hogy
semmiképpen sem szösszenetekről
van szó, hiszen hivatásodnál fogva
némiképp másként látod a világot.
Amikor ezeket a „szeneteket”
leírtam, alapvetően a magam számára születtek, és csak egy belső,
bizalmi körrel osztottam meg őket.
Nagy kérdés volt számomra, hogy
egyáltalán szabad-e ezt nekem
csinálnom. Nem rontom-e el a pap
imázsát? De rájöttem, hogy ezekkel az üzenetekkel azt bizonyítom,
hogy a papságomban is ember
vagyok, ugyanolyan ember, mint
bárki más, és a hitem mellett a

saját emberi dolgaimmal ugyanúgy
meg kell küzdenem. Csak nekem
van egy alapom, amibe tudok
kapaszkodni, de ugyanúgy vannak
sötétségeim és útkereséseim, mint
bármelyik embertársamnak.

Otthonról dolgozhat!

Kiadványok terjesztésére, rendszeres
elfoglaltságot jelentő munkára,
Székesfehérváron lakótelepi
területre terjesztő kollégát keresünk,
akár azonnali kezdéssel.
Jelentkezés: 06 70 778 54 51
ellenorzes@privatposta.hu

Reklámanyag összeállítása és
egyebek elérhetőségei

Érd: 06-90-60-36-07
A Szellősétának bizonyosan lesz folytatása

(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-209104517)”

KÖDÖS REGGEL
Dobogókőn I.
Ma reggel fátyolos függöny mögé
bújt
Agguló fák közül
Előtápászkodó szürkeségben
Esőhangutánzó páracsöpp koppanással és
Halott levélhullással kísért
Ködoszlató szellőzúgásban
Nyújtoztotta fényes sugarú karjait a kelő nap.
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Egy fehérvári kislány rajzai a Harry Potter írójának új könyvében
A HETILAP

Pál Loránd, László-Takács krisztina

Az István Király Általános Iskola
hatodik osztályos tanulója, Fenyőházi Panna rajzai is bekerültek J. K.
Rowling novemberben megjelent
könyvébe, Az Ickabogba. Az országonként meghirdetett illusztrációs
pályázaton Panna két alkotása is a
legjobbak között végzett.
Panna papíron és digitális eszközön is rajzol, rajzeszköz nélkül már
egészen kicsi kora óta nem akart
sehová sem menni: „Amióta ceruzát
tudott fogni a kezébe, állandóan rajzolt.
Akárhol voltunk, orvosnál vártunk
vagy autóban utaztunk, mindig kellett
lennie nálunk ceruzának és papírnak. A
tankönyveinek a széle is mindig tele volt
rajzolva. Ez egy olyan szenvedély, ami
mindig is jelen volt.” – meséli Fenyőházi-Szabó Ildikó, Panna édesanyja.
Az, hogy valaki tehetséges, még nem
elég a sikerhez, a rajzos kislányban
az az akaraterő és tudatos fejlődési
igény is megvan, ami a komolyabb
célok eléréséhez szükséges. Bár
még csak tizenkét éves, az amerikai
grafikus youtubereken „nevelkedve”
egészen magas szinten megtanult angolul. Így az sem volt probléma, hogy
Rowling legújabb könyvét, Az Ickabogot eredeti angol nyelven olvassa,
hogy aztán ennek alapján készítsen
illusztrációkat a pályázatra.
„Amikor az írónő fejezetenként közzétette Az Ickabogot, elkezdetem olvasni,
és rögtön tudtam, hogy részt szeretnék
venni a rajzpályázaton. De akkor

Fotók: Kiss László

Az Ickabog, mely azon túl, hogy a szerző ismeretében azonnal lázba hozza az embert, azért
is rendkívül érdekes, mert magyar gyerekek
rajzaival díszítették fel a lapjait. Mi több, a
fehérvári Fenyőházi Panna két alkotással is
hozzájárult a regény illusztrálásához!

Mindenhol jó, de legjobb a rajztábla előtt!

könyvszerető gyerek pályázhatott.
„A pályázat augusztus 18. és október
9. között zajlott Magyarországon. Napi
rendszerességgel közöltük Az Ickabog
fejezeteit. Minden fejezethez tartozott
tematikai javaslat, a pályázók ezek
alapján készíthették el szabadkézi
rajzaikat. A mese ezután lekerült az
oldalról, és megkezdődött a rajzok
értékelése.” – avatott be a pályázat
titkaiba Marosi László, a Central
Kiadói Csoport vezető szerkesztője.
Marosi Lászlótól megtudtuk, hogy
közel ezer pályamű érkezett a

Fenyőházi Panna több alkotással
is pályázott, és az is kiderült, hogy
szereti a kihívásokat: „Amik végül
bekerültek a könyvbe, azok rajzok, de
volt, amit festettem. Olyan jeleneteket akartam lerajzolni, amelyekről
úgy éreztem, hogy a többiek között
nem lesz annyira népszerű a téma, de
nekem megtetszett.”

Miről szól Az Ickabog?
„Duskáldia egykor a világ legboldogabb országa volt. Birodalom-

legendáknak megvan az a furcsa
tulajdonságuk, hogy néha önálló
életre kelnek. Annyi biztos, hogy
két bátor gyerek olyan kalandba
sodródik miatta, amire maguktól
sose vállalkoztak volna.” – olvashatjuk a könyv fülszövegében. Az
Ickabog keletkezéséről pedig röviden azt kell tudni, hogy Rowling
eredetileg a gyerekeinek vetette
papírra sok-sok évvel ezelőtt, ám
akkor különböző okok miatt nem
adta ki, így jó ideje a padlásán
porosodott ez a különleges rege.
A járvány miatt aztán úgy döntött,
hogy beavatja a korlátozások miatt
tartós otthonlétre kényszerült
gyerekeket és szülőket az Ickabog
által rettegésben tartott Duskáldia
történéseibe, így fejezetről fejezetre
osztotta meg az interneten a mesét.
Tavaly novemberben aztán könyv
formájában is megjelent a történet,
melynek eladásából származó teljes
bevételt Rowling olyan szervezeteknek ajánlja fel, melyek célja, hogy
segítsenek azokon, akik különösen
megszenvedték a koronavírusjárványt.
A regény illusztrálására pedig
pályázatot hirdettek: minden
országban olyan képek kerültek be
a kötetbe, melyeket helyi gyerekek
készítettek.

Rowling is látta a magyar
rajzokat

Ezek a rajzok kerültek be Az Ickabogba

még csak angliai, amerikai és indiai
gyerekek pályázhattak.” – meséli
Panna, akinek nem kellett sokáig
várnia, mert végül Magyarországon
is meghirdették Az Ickabog rajzpályázatát, melyre minden hét és
tizenhárom év közötti érdeklődő és

pályázatra. A válogatásnál számos
tényezőt figyelembe vettek: „Részben a mű egységessége, az alkotás
ereje, kreativitása, a témaválasztás, a
mű kifejezőképessége is közrejátszott a
döntésben. Rowling nem vett részt az
értékelésben.”

szerte minden szép és jó volt,
kivéve a ködös északi részt, Lápföldét, ahol egy régi rege szerint a
szörnyűséges Ickabog tanyázott.
Minden épeszű ember tudta, hogy
az Ickabog csak legenda, rossz
gyerekek ijesztgetésére való. De a

„Az Animus Kiadó készített egy videót
az összes alkotásról, amit elküldtek
az írónőnek, így találkozhatott az
alkotásokkal.” – tudtuk meg Pannától, akivel ezután egy kicsit a jövőre
terelődött a a szó. – „A továbbiakban
is szeretnék rajzolással, festészettel
foglalkozni, azaz művészi pályán maradni, de a grafikai munkák is felkeltették az érdeklődésemet. Programozni
is tanulok, leginkább a videójátékok
grafikája az, ami érdekel!”
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Vakler Lajos

„Újra divatba jött ez a fajta nyelvi
humor és a groteszk. Vadnay igazából
azt hozta annak idején, amit ma nagyon
szeretünk a Brian életében vagy a Gyaloggaloppban, azaz az angol humort,
ami a politikára, a házasságra, a szexre,
a napi életre épül. Különleges, hogy ő
nem feltétlenül egy ívben gondolkodik, hanem lóugrásokkal megy bele a
történetbe, és néha butának tűnő nyelvi
humort használ. Sok-sok igazság, fájdalom és rengeteg nevetési lehetőség van
az írásaiban. Ez a műfaj újra divatba
jött, és furcsa módon aktuálisabb, mint
tíz vagy akár húsz évvel ezelőtt.”
Hacsek szerepében Kelemen István
remekel, ami nem véletlen, hiszen
nagy tisztelője a kalandos életű
szerző munkásságának: „Vadnayról
tudni kell, hogy 1928-ban írta Hacsek
és Sajó első jelenetét Két férfi címmel.
Először az Andrássy úti színpadon
mutatta meg, ahol azt mondták, hogy
nem túl jó, mert csak két szereplő
van benne. Ezért továbbment Nagy
Endréhez, a kitűnő kabarészerző-

Fotó: Simon Erika

A fenti címmel új sorozatot indított a Vörösmarty Színház. Az első részekben Vadnay László
örökbecsű írásaiból Hacsek és Sajó jeleneteit hallgathatják meg a könnyed, humoros
párbeszédek kedvelői. A darabok Hargitai Iván
rendezésében kerülnek a hallgatók elé.

Felhőtlen szórakozást ígér a színház rádiókabaréja

konferansziéhoz a Teréz körúti színpadra. Nagy Endre azonnal befogadta,
de azt mondta, hogy nem jó a cím. Erre
Vadnay hazament, felütötte a telefonkönyvet, rábökött két névre, és így
született meg Hacsek és Sajó.”
Sajót Juhász Illés alakítja, aki
láthatóan lubickol a Vadnay-tréfák
korszellemet tükröző darabjaiban:
„Nagy vállalkozás a Hacsek és Sajó
rádiókabarét előadni, de remélem – sőt

biztos vagyok benne – hogy lesz rá
kereslet, és értik, értékelik majd az
emberek a régi humort ma is, amikor
nagy szükségünk lenne egy kis vidámságra, nevetésre ezekben a karanténos
időkben!”
Andrássy Máté feladata az 1920as, 30-as évek pincérének szerepében az alákérdezés és a mulatság
tárgyának felvezetése: „Ezekkel a
szövegekkel most találkoztam először,

ahogy az író munkáival is. Aztán
amikor az első anyagot felvettük, én
foglaltam össze a munkásságát, és
rá kellett döbbennem, hogy milyen
nagy karriert futott be Amerikában is.
Számomra ez rendkívül szórakoztató
munka!”
A darabokat a közeljövőben a
teátrum Mindig Veled! podcastcsatornáján hallgathatják meg a
rádiókabaré kedvelői.

Összművészeti gálaműsor a magyar kultúra napján
A műsor a Fehérvár Televízióban és online is látható

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Irodák:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 15 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 31 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség.

Fűtött raktár és szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg bérelhető
164 m2 (130 + 34 m2) alapterületű, fűtött raktár, továbbá
szabad terület.

Összművészeti gálaműsorral ünnepli Székesfehérvár a magyar kultúra napját január
huszonkettedikén. A kultúra helyi képviselői
a Vörösmarty Színházba viszik magukkal a nézőket, hogy a komolyzene, a balett, a néptánc
és a színművészet egy-egy szeletéből adjanak
ízelítőt. A járványhelyzet miatt a rendezvényt
a Fehérvár Televízió és a város honlapjának élő
közvetítésén keresztül követheti a közönség.

A nagyszabású műsort a Vörösmarty Színház szervezi. Közreműködik
a Székesfehérvári Balettszínház, az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar,
az Alba Regia Táncegyüttes és a
teátrum színművészei. Utóbbiak –

Juhász Illés, Sághy Tamás, Gáspár
Sándor és Ballér Bianka – Molnár
Ferenc Játék a kastélyban című komédiájából mutatnak be részletet.
Szabadtéri kiállítással készül a
magyar kultúra napjára a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ. A Fő utcán és a Városház
téren kihelyezett installációkon
január huszonegyedikétől egy héten
át olyan művészekkel ismerkedhetünk Vörösmarty Mihálytól Ybl
Miklóson át Pilinszky Jánosig, akik
Székesfehérváron születtek, a városban diákoskodtak, tanítottak vagy
itt folytatták alkotótevékenységüket.

Használaton kívüli hőközpontok:

• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára egyaránt alkalmasak.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energia tanúsítását!
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Fotó: Simon Erika archív

Érdeklődés:

A nagyszabású műsort pénteken este fél nyolctól élőben közvetíti a Fehérvár Televízió, de
online is követhető lesz Székesfehérvár honlapján keresztül
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Sikeres a hajléktalanokat foglalkoztató program
A HETILAP

lehetett volna ilyen sikeres.
Mint mondta, a programot a
Városgondnokság kiegészítette, hiszen négy fedél nélkül
élő kollégájuknak ideiglenes
szálláshelyet is kialakítottak:
„Észleltük, hogy egy-két munkatársunknak további segítségre
is szüksége lenne, ezért a Tobak
utcai telephelyünkön a raktárépületünket saját erőből átalakítottuk
munkásszállássá. A bentlakók
minimális költségtérítés fejében
tudnak nálunk lakni.” A városgondnok kiemelte, hogy a programot szeretnék továbbvinni,
hiszen ha csak tíz embernek
adnak új esélyt az életben, az is
komoly terhet vesz le a szociális ellátórendszerben dolgozók
válláról.

Bácskai Gergely

A hajléktalanság több tényező
egymást erősítő hatásaként
jön létre. Ilyenek a fizikai és
mentális betegségek, a rossz
családi kapcsolatok, a függőségi problémák vagy a súlyos
életvezetési nehézségek. A
fedél nélkül maradt embereket
a szociális különbségek miatt
nagyon nehéz visszavezetni a
munka világába. Márpedig egy
decemberben zárult projekt
erre vállalkozott, melynek eredményeként kilenc résztvevő
határozatlan idejű munkaszerződést kapott a Városgondnokságtól.
2019 februárjában több mint
harminc érdeklődővel indultak, majd április első napján
húsz hajléktalan kezdte meg a
munkát a Városgondnokságnál
parkfenntartó-gondozó munkakörben, akik közül tizenhárman sikeres vizsgát is tettek
kilenc hónappal később. A
projekt végére tizen maradtak,
közülük kilencen határozatlan
idejű munkaszerződést kaptak
a Városgondnokságtól, a Parkfenntartási Csoportban.

Fotó: Bácskai Gergely

Két éve kezdődött a Nemzetgazdasági
Minisztérium által a kormányhivatalok részére finanszírozott Hajléktalan személyek
reintegrálása a munkaerőpiacra elnevezésű program, melynek keretében a Fejér
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár
Városgondnokságával együtt kezdte meg
húsz hajléktalan foglalkoztatását.

Kilencen munkát, négyen szállást is kaptak a Városgondnokságtól

Az ő munkájukhoz és teljesítményükhöz gratulált hétfőn
Cser-Palkovics András polgármester: „A program elérte a célját, hiszen a tényleges résztvevők
több mint felének sikerült munkát
találnia. Közülük egy fő külföldön
próbál szerencsét, kilencen pedig
a Városgondnokság teljes értékű
munkavállalói lettek. A Városgondnokság szerepe is elismerést
érdemel, hiszen fel merték vállalni
a feladatot, amit aztán eredményesen végig is vittek!”
Bozai István városgondnok is
elismerően szólt a munkavállalókról és csoportvezetőikről,
akik mentorként segítettek
átlendülni a nehézségeken, és
akik nélkül az integráció nem

Hogyan tovább a suli után?
Pályaorientációs tanácsadás középiskolásoknak

Hogyan tovább a suli után? címmel középiskolásokat vár ingyenes pályaorientációs
tanácsadásra a Sikeratív Életmód Egyesület
jövő hétfőtől, több alkalommal. A korlátozott létszám miatt az online programra
e-mailben kell regisztrálni.

A tudatos választásra hívja fel
a figyelmet a Sikeratív Életmód
Egyesület: pályaválasztás előtt
álló középiskolás fiataloknak
hirdetnek kiscsoportos online
tanácsadást. A programot hétfőnként 16 és 18 óra között rendezik
meg három alkalommal, január

Horoszkóp
2021. jan. 21. – jan. 27.

huszonötödikén, február elsején
és február nyolcadikán.
Regisztrálni az eletmod@sikerativ.hu e-mail-címen lehet a név,
az életkor és a jelenlegi iskola
megjelölésével.
A férőhelyek száma korlátozott, a
helyeket a jelentkezések sorrendjében töltik fel, az érdeklődőket
pedig e-mailben tájékoztatják majd
a tanácsadás részleteiről. További
információ a teleelettel.hu oldalon
olvasható!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Csak úgy tudja leküzdeni az élet által Ön elé gördített akadályokat, ha képes alkalmazkodni a kihívásokkal teli helyzetekhez. Emellett fontos, hogy ne
felejtse megőrizni a pozitivitását és az optimizmusát
a nehéz napokon sem!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Új lehetősége nyílik a munkájával kapcsolatban a
héten, ami megalapozza majd a sikereit: egy kihagyhatatlan állásajánlat, ami feldobja a hangulatát. A
szerelmi élete is kedvező fordulatot vesz a napokban,
de az anyagi helyzete is jelentős javulást mutat.

99,2

Vörösmarty Rádió

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten rengeteg pozitív változást fog tapasztalni
a szerelmi életében. Rádöbbennek, hogy ténylegesen
mit szeretnének a kapcsolattól, és annak megfelelően
fogják az eseményeket irányítani.

Ezen a héten nagyon sok problémával kell majd
szembenézni a magánéletében, és nehezére esik majd
megteremteni a munkája és a magánélete közötti
egyensúlyt. Mindezek miatt fontos, hogy békére és
harmóniára leljen, és spirituálisan megtalálja önmagát!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ön a héten két tűz között őrlődhet majd, ugyanis
a vágyai és a kötelességei szembekerülhetnek
egymással. Azonban az elkövetkező napokban végre
kifizetődik mindaz a kemény munka, amit az elmúlt
hetekben végzett!

Ezen a héten minden problémája egyszerre köddé
válik majd. Emellett a szerelmi élete kilátásai is
nagyon ígéretesnek tűnnek. Mutassa ki, mennyire
értékeli a szeretteit és milyen nagy szerepet játszanak
az életében!

Közéleti hetilap
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Mindenkinek van egy zsákja!
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akik biztonságot adnak és lelkileg
támogatnak, a munkahelyünknek a mindennapi kenyerünkért,
de saját magunknak is erőnkért,
kitartásunkért, hiszen ezek visznek minket előre. A kineziológus
azt mondja, alapvetően mindig
azon dolgozunk, hogy boldogok
legyünk, a lelkünk mindig keresi
a kiutat.

Kiss-Dávid Renáta
Gyermekkorunk óta létezik az a bizonyos
láthatatlan zsák a hátunkon, amit folyamatosan
cipelünk. Néha könnyebb, olykor nehezebb, de
egy biztos, sosem üres! Csiki Anna kineziológus
szerint azonban dolgozhatunk rajta, hogyan
nyomja kevésbé a vállunkat.

Már fiatalon elkezdjük telepakolni
saját zsákunkat: sok sérelem és fájdalom landol a puttonyban. Néha
úgy érezzük, nem tudunk lefaragni
a teherből. Vagy ha mégis, máris
jön egy újabb nehezék. Éppen
úgy, ahogyan tavaly márciusban. A
koronavírus-járványt koloncként
éljük meg a mindennapokban, s ez
egy olyan teher, amit nehéz feldolgoznunk. De mi magunk sokat tehetünk a lelkünkért – fogalmazott
lapunknak Csiki Anna, aki arról
is beszélt, hogyan, miként regeneráljuk magunkat ebben a különös
időszakban. A kineziológus úgy
fogalmazott: a lelkünk megedzése
hasonlít arra, amikor a testünket
eddzük.

„Fontos, hogy a nehézségek mellett
azt is meglássuk, amink maradt,
amink van, amikért hálásak lehetünk!
Nagyanyáink és nagyapáink harcol-

Fotó: Kiss László

„A lélek egy nagy túlélő! Mindig menet közben talál olyan stratégiát, olyan kiutat, amire nem
is tudtunk volna előre felkészülni.”

tak a háborúban, nem volt idejük a
fájdalomba mélyedni, cselekedtek.” –
fogalmazott a kineziológus, aki azt

is elmondta: hálásak lehetünk az
elődeinknek, akik megtanították a
küzdés fogalmát, a családunknak,

Ebben a nehéz időszakban legtöbbeknél megváltoztak a mindennapok. De egy jó szó, egy mosoly,
egy segítő kéz, egy dicséret,
bármi, ami az adott pillanatunkat
szebbé teheti, csakis előrevihet
bennünket. Csiki Anna hozzátette: a rossz dolgokat könnyebben
felvesszük, pedig fontos lenne,
hogy a pozitív momentumokat is
meglássuk! Meg kell tanulnunk
elfogadni, szeretni, megbecsülni!
Maszk, korlátozások, szigorú
szabályok ide vagy oda, nem ez
határoz meg bennünket, hanem a
hozzáállásunk, a viselkedésünk, a
tetteink. És fontos, hogy tanuljunk
a múltból, hogy aztán később ne
csak az előttünk álló hegyeket
lássuk, hanem azokat is, amiket
már megmásztunk!

Fotó: Kiss László

Legyünk hálásak!

Így tegyük szebbé a mindennapokat!
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Az új év új lehetőségeket tartogat, ne szalasszuk el őket!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A héten olyan remek híreket fog kapni, amikre nem
is számított. Ez a váratlan fordulat hatalmas örömmel
tölti majd el, egész héten nagyon izgatott lesz. Jelenleg
azonban az a legfontosabb, hogy minél több időt töltsön a
családjával, akiket kissé elhanyagolt.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Az elkövetkezendő hét nagyon kedvező lesz: a szerencse Önre mosolyog! Habár a dolgok nem mennek majd
olyan könnyen, ahogyan azt eltervezte, és előfordulhat,
hogy kisebb akadályokba ütközik, de ha a feladataira
koncentrál, minden rendben lesz!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez a hét rengeteg fordulatot tartogat az Ön számára, és
sajnos nem lesz elégedett azzal, ahogy a dolgai alakulnak.
Előfordulhat, hogy nagyon komolyan összeveszik valakivel.
Azt ajánljuk, tartsa távol magát a vitás helyzetektől, és
próbálja meg magában tartani az indulatait!

Ezen a héten nagyon feszült és kiegyensúlyozatlan lesz,
így azonban könnyedén rossz döntéseket hozhat vagy
vitákba keveredhet. Próbálja meg uralni az érzelmeit és
kontroll alatt tartani az energiáit, ha így tesz, hamarosan
nagy sikerek elé nézhet!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten nagyon fontos változásokra számíthat az
élete számos területén, ugyanis egy fontos döntést kell
meghoznia a munkájával kapcsolatban. Lehet, hogy a
szülei egészségi állapota is aggodalomra ad majd okot,
ezért figyeljen jobban oda rájuk!

Ezen a héten nagyon óvatosnak kell lennie azzal, hogy
mit mond, és főleg azt, hogy kinek! A szavaival ugyanis
könnyen megbánthat valakit, aki nagyon közel áll Önhöz,
ráadásul meg sem érdemli ezt. A szerelmi élete azonban
remekül alakul, ami egész héten boldoggá teszi.

FEHÉRVÁR
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Focitavasz a télben
Somos Zoltán
Folytatódik a labdarúgó-bajnokság, a második
helyen álló Mol Fehérvár Újpesten kezdi a
„tavaszt”.

A nagy menet után egy kis pihenő

jól sikerült az edzőtábor. A játékosok
kiváló munkát végeztek, és az utolsó
két edzőmeccsen jó teljesítményt nyújtottak. Ami számunkra a legfontosabb
volt, az a csapat mozgása és a játékosok
teljesítménye, amivel teljesen meg vagyok elégedve. Egyelőre még nincs sok
új játékosunk, azonban akik érkeztek,
gyorsan beilleszkedtek a csapatba.”
Egészen pontosan két új játékosa
van a Vidinek, Dárdai Palkó és a
kapus Tordai Árpád, miközben
Boban Nikolov és az ősszel a második csapattal edző Futács Márkó
távozott.
A próbák után pedig jöhet az előadás: elsőként szombaton, Újpesten lép pályára a Fehérvár.

Kaiser Tamás
A hétvégén a megszerezhető hat pontból csak
kettőt gyűjtött be a Hydro Fehérvár AV19 az
osztrák jégkorongligában, ezzel együtt továbbra
is jó pozícióban van a csapat: második a Volán a
tabellán.

Az elmúlt hetek, sőt inkább hónapok
sűrű programja után most egy kis
pihenő, összesen tizenkét nap telik
el két mérkőzés között, ilyenre pedig
nem mostanában volt példa.
„Sok meccset játszottunk, főleg december
eleje óta volt ez így. Nagyon élveztem,
főleg, hogy nemcsak sokat játszottunk,
de sokat is nyertünk!” – mondta el
érzéseit Hári János, a csapat legpont-

erősebb támadója, aki harmincnégy
mérkőzésen harmincöt pontot
szerzett. – „Jobban is szeretem az ilyen
időszakot, mint azt, ami most vár ránk!”
A január huszonkilencedikei,
Bolzano elleni összecsapásig nem
játszik mérkőzést a csapat, van idő
a finomhangolásra az utolsó négy
összecsapás előtt. És hogy a remek
szezon ellenére van min dolgozni,
arra talán pont az elmúlt hétvége
két hazai találkozója mutatott rá: a
Dornbirn ellen nem sikerült gólt lőni
sem (0-3), míg az Innsbruckot csak
hosszabbításban verte a gárda. Hogy
mennyire kényeztette el szurkolóit
a klub, jól mutatja, hogy nem ilyen
hétvégékhez szoktunk!

Úgy tűnik, Dárdai Palkó (fehérben) hamar beilleszkedik, akár kezdő is lehet a Vidiben

Fotó: Kiss László

Fotó: molfehervarfc.hu

Poreč-ben öt edzőmeccset játszott
a Vidi, két győzelem, két vereség és
egy döntetlen született ezeken. Az
erősebb ellenfelek, vagyis a Strum
Graz és a Dinamo Zagreb legyőzték
Márton Gábor csapatát, de ilyenkor
kötelező hozzátenni, hogy felkészülési időszakban nem az eredmény
számít…
Ami számít, arról a vezetőedző ezt
mondta a klubhonlapon: „Remek
felkészülésen vagyunk túl, nagyon

Eddig remekel a Volán!

Bevették Sopront!
Négy, kötelezőnek mondható győzelem után
Sopronban sokkal nehezebb feladat várt az Alba
Fehérvárra. A kulcsemberek hozták magukat,
meg is lett az újabb siker!

ba igyekeznek, rutinos, jó légiósaik vannak, és igazolták is, hogy
miért kell tartani tőlük. Sokáig
teljesen kiegyenlített volt a meccs,
aztán a harmadik negyedben jobb
védekezéssel és fontos pillanatokban szerzett triplákkal meglépett
az Alba. A fehérváriaknál ezúttal
inkább az egyéni képességek domináltak, kevesebb volt a labdajáratás, de ahol olyan jó kosarasok vannak, mint a huszonnégy
pontig jutó Davis vagy a megint
dupla-duplával (tíz pont, tizenhárom lepattanó) záró Ahmad, lehet
is bízni a képességekben! 87-83-ra
nyert az Alba, szombaton pedig
hazai pályán is megmérkőzik a
soproniakkal.

Kaiser Tamás
Három hét alatt másodszor találkozik egymással az Alba Fehérvár KC és a Kisvárda. December
harmincadikán utóbbi otthonában, szoros
csatában a Fehérvár győzött egy góllal.

Amióta december végén újraindult a
kézilabda-bajnokság, szorgosan gyűjtögeti a pontokat az Alba Fehérvár. A
fent említett kisvárdai győzelem után
ugyan Győrben papírforma-vereséget
szenvedett a csapat, két hete azonban nagyon magabiztosan fektette
két vállra az Alba a Szombathelyt
(35-22). A frissen begyűjtött négy

ponttal a gárda ellépett a kiesőzónából, és már a nyolcadik helyen áll a
női kézilabdaligában.
Pénteken hazai pályán fogadják
a Kisvárdát, mely az újraindulást
követően még nem kapta el a ritmust: négy mérkőzés, négy vereség
Siska Pálmáék mérlege. Az elmúlt
években rendre nagy meccseket
vívott egymással a két együttes.
Hogy ezúttal is így lesz-e, az péntek
este hattól kiderül. Jó hír az Alba
háza tájáról, hogy Rózsás Josephine
könyöksérülését követően visszatért a csapatba, a Szombathely
ellen gólt is lőtt!

Fotó: Simon Erika

Miután a Szegedtől váratlanul
kikapott, négy győzelemmel javított
az Alba, igaz, ezeket el is várták
a szurkolók. A Kecskemét-Oroszlány-Jászberény trió (utóbbival
kétszer játszottak Vojvodáék)
kötelezően megoldandó feladatot
jelentett.
Szerdán aztán Sopronba látogatott
az Alba, ahol annak idején volt,
hogy tíz évig nem tudott meccset
nyerni. A soproniak is a felsőház-

Kisvárda – nagy meccs?

Fotó: Kiss László archív

Somos Zoltán

A Sopron ellen a mezőny legeredményesebbje volt Stacy Davis
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Józsa Krisztián vezetésével már két győzelmet zsebelt be az Alba
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Fehérvár Televízióhirdetés
műsora január 23-tól 29-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2021.01.21.

2021. 01. 23. SZOMBAT

2021. 01. 24. VASárnAp

2021. 01. 25. Hétfő

2021. 01. 26. Kedd

2021. 01. 27. SZerdA

2021. 01. 28. CSüTörTöK

2021. 01. 29. pénTeK

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 A magyar kultúra
napja – közvetítés a
Vörösmarty Színházból
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nagy Attila művészeti
főtitkár, Vörösmarty Színház
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Váradi
Eszter Sára színművész,
Vörösmarty Színház
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:30 Így nem játszunk mi! – 3. rész
14:45 Honvéd7 – ismétlés
15:10 Agrárinfó – ismétlés
15:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
London, Lisszabon
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
Tamás színművész,
Vörösmarty Színház
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Felsőfokon – szakképzési
magazin
19:45 Igazságszolgáltatás az
Alaptörvény tükrében – 1. rész
20:45 Alba Fehérvár–Kisvárdakézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
22:10 Hírek – ismétlés
22:15 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
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
Tamás színművész,
Vörösmarty Színház
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy
Attila művészeti főtitkár,
Vörösmarty Színház
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Váradi
Eszter Sára színművész,
Vörösmarty Színház
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:45 Városrészek titkai – ismétlés
15:45 A Fehérvár Televízió
archívumából – Kökényesi
Zsuzsa: Hüllők
16:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: SomogyiTóth Dániel karmester
18:15 Paletta Extra – Nuka,
a világjáró
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Alba Fehérvár–Sopronkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
20:50 Újpest–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:35 A hét hírei – ismétlés
22:55 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 Felsőfokon – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: SomogyiTóth Dániel karmester
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 Egészségempórium – hétfő
12:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:25 Mits Jazz Band
16:00 Fülöp Zoltán – Szívvel, hittel
16:35 Fizikai kísérletek – A
Föld mozgásai
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: Szilágyi
Vilmos személyi edző
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: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: Szilágyi
Vilmos személyi edző
20:25 Verstábor 2014
21:10 Béres József: Szép
magyar ének
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 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: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: Szilágyi
Vilmos személyi edző
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 VII. Profi Kempógála, Velence
16:25 Fizikai kísérletek –
Elektrosztatika
16:40 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: Varga
Lili színművész,
Vörösmarty Színház
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
Lili színművész,
Vörösmarty Színház
19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Benedek Elek: A tizenkét varjú
20:30 Hírek – ismétlés
20:25 Honvéd7 – ismétlés
20:50 Egészségempórium – kedd
21:10 Jáky 65
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: Varga
Lili színművész,
Vörösmarty Színház
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 Egészségemporium – szerda
12:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:25 Diákszínpad:
Makrancos Kata
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Gyimesi csángók
Patakországból
21:00 Falco Szombathely–
Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
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 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! – 4. rész
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
18:30 Egészségemporium
– csütörtök
18:50 A Fehérvár Televízió
archívumából – Az erők
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Kisvárda–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
21:40 Alba Fehérvár–Békéscsabakézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
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 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:00 Egészségemporium – péntek
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:35 Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
középkori történelme
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Csík 30
21:25 Bassology: Groupensax
és a Muck Éva Trió
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: január 23. 20:45 Alba Fehérvár–Kisvárda-kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora január 23-tól 29-ig
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2021. 01. 23. szOMBat

2021. 01. 24. Vasárnap

2021. 01. 25. Hétfő

2021. 01. 26. Kedd

2021. 01. 27. szerda

2021. 01. 28. CsütörtöK

2021. 01. 29. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur 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 III. rész
18.10 Régimódi történet – a
Vörösmarty Színház
rádiójátéka IV. rész
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az
ASKA menhelyén élő
kutyáknak, macskáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Dr. Négyesi Lajos
11.35 Madárvilág Vendég:
Dr. Berkényi Tamás
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
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 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser- Palkovics
András polgármester
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 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
17.10 Csillagmajor Ökofarm
– Eszter és Sebestyén
története III. rész
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

