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Tovább bővült a városi 
mentőcsomag

Reptérfejlesztés, elektromos 
buszok, új kutatóközpont
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Könyv a csodáról Kecskebékacomb és 
padlón alvó szovjetek

Megkezdődik a királyi 
csontok vizsgálata
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Újraindul a személyes ügyfélfogadás a SZÉPHŐ-nél

Újabb elemmel bővül a mentőcsomag

A koncertélmények még váratnak magukra, 
az előadók azonban már pályázhatnak a 
gázsiért

Rába HenRietta

Március elsejétől, hétfőtől újraindul a személyes 
ügyfélfogadás a SZÉPHŐ Zrt.-nél – olvasható a 
közszolgáltató honlapján. A cég azt is közölte, 
hogy jövő hónap közepétől egy új online felüle-
ten lehet bejelenteni a melegvízórák állását.

A SZÉPHŐ Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
március elsejétől, hétfőtől a megszokott 
nyitvatartási rendnek megfelelően, a bizton-
sági intézkedések betartásával látogatható 
a személyes ügyfélszolgálat. Arra kérik az 
ügyfeleket, hogy a belépéskor alkalmaz-
zák a helyben biztosított kézfertőtlenítőt, 
tartsák be a minimum másfél méteres 
védőtávolságot és használjanak védő- 

Új elemekkel bővítette Székesfehérvár 
önkormányzata a továbbfoglalkoztatást segítő 
programot. A koronavírus-járvány miatt nehéz 
helyzetbe került utazási irodák, előadóművé-
szek, együttesek is pályázhatnak támogatásért.

A város néhány héttel ezelőtt 
hirdette meg a továbbfoglalkozta-
tást segítő programot. Egy olyan 
pénzügyi alapot hoztak létre, amely-
lyel a járvány miatt nehéz helyzetbe 
került vállalkozói csoportokat, szol-
gáltatókat támogatják. A segítségre 
pályázni kell, a pályázati kört pedig 
most tovább szélesítették.
„Minden olyan utazási irodát működ-
tető fehérvári vállalkozásnak, amely 
legalább a munkahelyek felét megőrizte, 
lehetőséget adunk pályázat benyúj-
tására. Ennek keretében ötvenezer 
forintos támogatást fogunk nyújtani 
munkahelyenként, maximum kétmillió 
forint összegben. Ez hasonló támogatási 
forma, mint amit a vendéglátásban dol-
gozó vállalkozásoknak biztosítottunk.” 
– részletezte Cser-Palkovics András.
A második elem az egész ország-
ban egyedülálló támogatásként 
jelenik meg. A város rendezvényei 
elmaradtak, a zenészek, előadó- 
művészek most nem léphetnek fel. 
Számukra is írnak ki pályázatot: 
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Változik a melegvízóra-állás bejelentésének online felülete

„Várjuk a fehérvári kötődésű előadók 
jelentkezését, hogy megállapodjunk 
velünk egy-egy koncert megrendelé-
séről. A koncertet majd a járványt 
követően kell bemutatniuk, viszont 
most kifizetjük nekik a gázsit, így 
bevételhez jutnak.” – mondta el a 
Fehérvár Televízió Híradójában a 
polgármester.
A pályázatok a pontos feltételek-
kel várhatóan egy-két héten belül 
megjelennek.

maszkot, illetve saját golyóstollat. A várótér-
ben egyszerre maximum öt, az ügyféltérben, 
az ügyfélszolgálati pultnál és a pénztárnál 
egyszerre egy-egy személy tartózkodhat.
A közszolgáltató tájékoztatja továbbá 
ügyfeleit, hogy március tizenötödikén 
megszűnik a melegvízóra-állás bejelenté-
sére szolgáló jelenlegi felület. Az új online 
ügyfélszolgálati oldal – mely az óraállás 
bejelentése mellett számos más, távfűtés-
sel kapcsolatos ügy online intézésére is 
alkalmas – már február tizenötödike óta 
elérhető az ugyfelszolgalat.szepho.hu olda-
lon, és egy rövid regisztrációs folyamatot 
követően használható.

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.

 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 energiatanúsítását!
 Érdeklődés:

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

Négyszázötvenkét vendéglátóipari munkahely 
megőrzéséhez járul hozzá a város

Tovább bővült az önkormányzati 
gazdasági mentőcsomagra pályá-
zók köre, és egyre többen utalnak 
támogatást a Továbbfoglalkoztatást 
Segítő Alap számlájára is – tette köz-
zé Cser-Palkovics András szerdán: 
„Elindult és folyamatosan bővül az 
önkormányzati gazdasági mentőcsomag, 
és szerencsére egyre többen utalnak 
támogatást a Továbbfoglalkoztatást 
Segítő Alap számlájára is, segítve a város 
erőfeszítéseit.” 
A Továbbfoglalkoztatást Segítő Alap-
ból elsőként a vendéglátóhelyeket 
üzemeltető vállalkozásokat támogat-
tak. Szerdáig mintegy hatvan helyi 
vállalkozásnak tudtak segíteni, 21 
750 000 forint támogatást biztosítva 
részükre. Ezzel eddig négyszázötven-
két munkahely megőrzéséhez tud 
segítséget biztosítani az önkormány-
zat. A számok minden bizonnyal még 
emelkedni fognak.
A szállodai szolgáltatást nyújtó vál-
lalkozások megkaphatják a 2020. évi 
építményadójuknak megfelelő összeg 
legalább negyven százalékát. Újdon-
ság azonban, hogy kiemelten kezelik 
azokat a vállalkozásokat, amelyek 

megtartották alkalmazottai- 
kat, ebben az esetben a támogatás 
ötven százalékra növelhető.
A járvány miatt bevezetett korláto-
zások szintén rendkívül keményen 
érintették a nemzetközi turizmust, 
ezért a Továbbfoglalkoztatást Segítő 
Alap támogatására az utazási irodá-
kat működtető vállalkozások is pá-
lyázhatnak. Egy-két héten belül indul 
a konkrét pályázati kiírás. A tervek 
szerint az utazási irodákat működ-
tető vállalkozások – amennyiben 
megőrizték munkavállalóik legalább 
felét – munkahelyenként ötvenezer 
forintos támogatásra pályázhatnak.
Már többen is befizettek a váro-
si alapba, melyből a segítségre 
szoruló vállalkozásokat támogatják. 
Cser-Palkovics András arra hívja fel a 
figyelmet, hogy aki teheti, támo-
gassa Fehérvár nehéz helyzetben 
lévő vállalkozásait! Számlaadatok: 
Továbbfoglalkoztatást Segítő Alap; 
12023008-00153647-06000002.
Minden, a városi gazdasági mentő-
csomagot illető kérdést, problémát 
a 22 537 177-es és a 70 411 0594-es 
telefonszámokon lehet jelezni!
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Megszépült a Tourinform Iroda Professzionális mérőeszközöket kapott a Széchenyi

Jelentős kedvezmény a nagycsaládosoknak

Útlezárás a Homok soron Kétszintes lesz az Alba Plaza

Az egyik leglátványosabb újdonság a háromállásos információs pult
Az átvett mérőeszközök segítségével tudják majd ellenőrizni a széchenyis diákok a nagy pon-
tosságot igénylő megmunkálásokat

Az átalakítással legkorábban három év múlva végeznek, jelenleg a munkálatok előkészítése zajlik

Mentesülnek a bölcsődei térítési díj megfizetése alól a három vagy több gyermeket nevelő szülők 
– jelentette be szerdán a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin kiemelte, hogy 
emellett a gyermek a bölcsődében ingyenesen is étkezhet, így havonta, gyermekenként akár 
tizenhétezer forintot is spórolhatnak a családok. Sok szülőnek jelent segítséget, hogy bölcsődébe 
adhatja gyermekét, a kormány éppen ezért bővíti a bölcsődei férőhelyek számát, emeli a bölcsődei 
dolgozók fizetését és javítja a bölcsődék finanszírozását is – tette hozzá a miniszter.              W. R. D.

KaiseR tamás Rába HenRietta

Sikeresen pályázott a fehérvári Tourinform 
Iroda a Magyar Turisztikai Ügynökség pályá-
zatán, ennek köszönhetően a jövőben megújult 
környezetben várják majd a turistákat – és a 
fehérváriakat.

Egy, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség által kiírt pályázatnak 
köszönhetően megújult a fehér-
vári Tourinform Iroda: „A Tour-
inform-hálózat megújítására írtak 
ki pályázatot. Az első körben csak 
kevesen nyertek. Mi szerencsére  
azok közé tartozunk, akik igen, így el 
tudtuk végezni a felújítási munkálato-
kat akkor, amikor látogatókat amúgy 
sem tudtunk fogadni.” – mondta  

Professzionális mérőeszközökkel gazdagodott 
a Széchenyi István Műszaki Technikum. Az 
adományt a HTM Zrt. biztosította az intézmény 
számára. A cég évek óta mint szakmai és gya-
korlati képzőhely vesz részt a technikus- 
osztályok képzésében.

A professzionális, digitális mérő-
eszközöket közel tizenegyezer euró 
értékben ajánlotta fel a Széchenyi 
számára a HTM Zrt. Pándi János, 
a cég vezérigazgatója elmondta: 
az iskolában folyó oktatás részévé 
válnak az eszközök.

Folytatódnak a Homok sor burkolatfelújítási 
és vízvezeték-rekonstrukciós munkái, ezért 
kedden lezárták az Udvarhelyi utca és az Udvar-
helyi köz közötti szakaszt. Az útlezárás március 
harmadikáig tart.

A február 23. és március 3. közötti 
lezárás miatt az Udvarhelyi utca a 
Homok sorról nem lesz elérhető, 
a Lippai utcától zsákutcává alakul 
át, az Udvarhelyi közön pedig két-
irányú forgalmi rend lép életbe.

Legkorábban 2024-ben lehet kész a fehérvári 
bevásárlóközpont nagyszabású átalakítása. A 
pláza mostani tetőparkolója helyén új üzletek 
lesznek, a murvás parkolót beépítik: oda 
költözik a városi piac.

Teljesen átalakul a következő 
három-négy évben a megye leg-
nagyobb bevásárlóközpontja. Az 
Alba Plazában most húszezer 
négyzetméteren közel hatvan üzlet 
várja a vásárlókat, ami nagyjából 
megduplázódik a felújítás végére. A 
jelenlegi tetőparkoló helyén ugyanis 
új kereskedelmi szintet alakít ki 
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A Homok sor Lippai utca utá-
ni szakasza, a 42-es és 62-es 
házszámok között zsákutcává 
alakul, elérése csak észak felől 
lesz lehetséges. Az állatkórházba, 
illetve a Vásártéri útra tartóknak 
a Csíkvári út–Serényi Antal utca 
útvonalat ajánlják. A kivitelezők 
kérik a közlekedők fokozott 
figyelmét, valamint az érintett 
lakók türelmét a kellemetlensé-
gekért!

a pláza tulajdonosa. Az Indotek 
Group a földszintre nagy rendez-
vényterületet képzelt el, valamint a 
mozi is új bejáratot kap. A tervek 
szerint a munkálatok végén több 
parkolóhely és jóval több szórakozá-
si lehetőség várja majd a vásárlókat.
Ezzel párhuzamosan beépítik a plá-
zával szemközti murvás parkolót. 
Ez lesz a városi piac jelenleginél 
lényegesen korszerűbb helye.
A beruházó célja, hogy az Alba 
Plaza régiós szerepéhez méltó, mo-
dern és kényelmes kereskedelmi és 
szolgáltatóközponttá váljon.
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Horváth Lajos, a technikum 
igazgatója szerint nagy segítség, 
hogy az új műszerekkel már az 
alapozóoktatás során megismer-
kedhetnek a tanulók, nem csak az 
iparban találkoznak professzionális 
eszközökkel.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter lapunknak elmondta: a Szé-
chenyi a térség szempontjából is 
jelentős iskola, mely a duális kép-
zési partnerek együttműködésének 
köszönhetően egyre magasabb 
színvonalú eszközparkkal oktat an-
nak érdekében, hogy sikeres legyen 
a diákok pályaorientációja.

F. Szegő Krisztina, a Székesfe-
hérvári Turisztikai Közhasznú 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A beltér teljesen megújult, padlótól 
plafonig szinte mindent kicserél-
tek. De nem csak az új bútorok 
terén érhető tetten a változás: kom-
paktabbá vált a Tourinform Iroda 
azzal, hogy egy helyiségbe került 
az ajándékbolttal. A megújulással 
tovább javul az iroda szolgáltatásai- 
nak minősége, sőt bővül azok köre 
is: új szolgáltatás lesz például a 
csomagmegőrző. De az újranyitás-
tól a fehérváriaknak is kínál majd 
programlehetőséget a Tourinform 
Iroda – más városokba, térségekbe 
– a tervek szerint március elsejétől.
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Elektromos szűrőbusz Fehérváron

Reptérfejlesztés, elektromos buszok, új kutatóközpont

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter elsőként az Ikarusnál, majd a börgöndi repülőtéren tárgyalt Vargha Tamás országgyűlési 
képviselővel és Cser-Palkovics András polgármesterrel a székesfehérvári fejlesztésekről

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője a tárgyalásokról szólva elmond-
ta, hogy az Ikarusnál kezdték a napot, ahol felelevenítették a gyár múltját, elérkezve a 
XXI. századig és az elektromos buszok gyártásáig: „Beszéltünk arról is, hogy ennek egyik 
fejlesztési lehetősége egy egészségügyi funkciókkal felszerelt e-med busz, amit szintén 
Fehérváron próbálhatunk ki először.” – emelte ki a képviselő, aki szólt arról is, hogy a 
börgöndi repülőtéren szintén összekapcsolódik a múlt és a jövő. – „Örömmel hallottam a 
fejlesztési terveket azért is, mert nagyapám a második világháború előtt bádogos- 
mesterként dolgozott itt: a repülőgépek szerkezetét és sárkányát javította.” Vargha Tamás 
a székesfehérváriak nevében mondott köszönetet azért, hogy sok évi közös munka ered-
ményeképpen megvalósulhat a terület fejlesztése.

GáspáR péteR

A börgöndi repülőtér fejlesztésének irányai- 
ról, új elektromos buszok beszerzésének 
támogatásáról és egy, az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Karához kapcsolódó technoló-
giai kutatóközpont kialakításáról is tárgyalt 
szombaton Palkovics László innovációs és tech-
nológiai miniszterrel Cser-Palkovics András 
polgármester és Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője.

Elindult a reptérfejlesztés

A börgöndi repülőtéren Cser-Pal-
kovics András polgármester 
elmondta, hogy a legfontosabb jogi 
és pénzügyi lépések már megtör-
téntek, a kormány támogatásának 
köszönhetően a repülőtér ingatlan-
vagyona és cége teljes egészében 
Székesfehérvár önkormányzatának 
tulajdonában van. Mintegy hétszáz-
ötvenmillió forintot pedig annak 
érdekében kapott a város tavaly 
novemberben, hogy koncepcióterv, 
majd engedélyes terv, végül kiviteli 
terv készüljön. A város a fejlesz-
tések kapcsán együtt cselekszik 
stratégiai partnerével, az Albatrosz 
Repülőegyesülettel. Székesfehérvár 
polgármestere hozzátette: nemcsak 
a repülőtérről, hanem a reptérrel 
szerves egységben lévő ipari park-
ról, illetve a területnek a 62-es és a 
63-as főutak összekötése kapcsán 
megjelenő közlekedési lehetőségei-
ről is készülnek tervek.

Egyre több elektromos busz

Az Ikarusban folytatott tárgyalásról 
Székesfehérvár polgármestere el-
mondta, hogy az ITM-nek köszön-
hetően az ország több városában 
folyamatban van a Zöldbusz- 
projekt – ennek keretében jelent 
meg februárban Székesfehérváron is 
egy elektromos autóbusz a forga-
lomban: február végéig tesztjelleggel 
bárki ingyenesen kipróbálhatja a 
városi tömegközlekedésben az új 
Ikarus City Pioneer buszt. A cél, 
hogy idővel minél nagyobb számban 
jelenjenek meg az elektromos bu-
szok a városi közösségi közlekedés-
ben. Ennek érdekében a polgármes-
ter Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszterrel egy olyan 
pályázati konstrukcióról is tárgyalt, 
aminek keretében lehetőség lesz 
arra, hogy jövőre már tizenkét elekt-
romos autóbusz közlekedhessen a 
városban. A Zöldbuszprogram ke-
retében megjelenhet Székesfehérvá-
ron egy úgynevezett e-med busz is, 
amiben orvosi rendelőt alakítanak 
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ki, és szűrőprogramok lebonyolítá-
sára is alkalmas.
Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter az elekt-
romos buszokkal kapcsolatos 
megállapodásról elmondta: olyan 
támogatási koncepciót dolgoz ki 
a minisztérium, hogy azoknak a 
városoknak, amelyek 2022-ben 
már csak elektromos vagy zéró-
emissziós autóbuszokat helyeznek 
forgalomba, a következő tíz évben 
ne jelentsen pluszköltséget a jár-
művek üzemeltetése.

Technológiai kutatóközpontot 
hoznak létre

A tudomány és innováció területét 
is érintették a tárgyalások. A felek 
tájékoztatója szerint a székes- 
fehérvári fejlesztések is abban a 
mintegy ezerötszázmilliárd forintos 
csomagban kapnak helyet, amit a 
napokban jelentett be Magyaror-
szág miniszterelnöke. Az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karán 
hoznak létre technológiai kutató-
központot mintegy harmincmilliárd 
forintos beruházás keretében.
A börgöndi reptér fejlesztése is 
kapcsolódik a kutatóközpont mun-
kájához. Erről a miniszer elmondta, 
hogy kialakították azt a struktúrát, 
amibe a különböző kategóriájú re-
pülőtereket besorolták: a börgöndi 
repülőtér jövőjét tekintették át 
tágabb kontextusban, és megálla-
pították, hogy ez a reptér kiváló 

adottságokkal rendelkezik ahhoz, 
hogy az üzleti és sportcélú haszno-
sítása mellett technológiai célokat 
is szolgáljon.

A vasútfejlesztés is érinti a várost

Palkovics László elmondta, hogy 
vasútfejlesztésről is tárgyaltak 
Cser-Palkovics Andrással és Vargha 
Tamással. Ez illeszkedne abba a 
projektbe, amelynek keretében 
a következő tíz évben a magyar 
vasúti gördülőállomány fejlesztésé-

re mintegy kétezer-, a közlekedési 
infrastruktúrára pedig hozzávetőleg 
négyezermilliárd forintot szán a 
kormány. Székesfehérvár esetében 
konkrétan arról a vasúti gyűrűről 
és az ahhoz való kapcsolódásról 
volt szó, ami Záhonyt köti össze 
Győrrel. Ez a vasúti pálya Börgönd 
mellett megy el, és jelentősége 
abban áll, hogy összeköti az ország 
azon ipari centrumait, ahol a 
kelet-nyugat közötti áruforgalom 
zajlik. Ebbe csatlakozik majd be a 
Budapest–Belgrád-vasútvonal is.

A börgöndi reptér is része lenne annak a drónfejlesztési koncepció-
nak, amit a minisztérium dolgozott ki, és hamarosan a kormány elé 
kerül. Palkovics László kiemelte, hogy a szállítási célú alkalmazástól 
a mezőgazdasági használaton keresztül az időjárásbecslésig egy sor 
lehetőséget rejt a dróntechnológia. Ehhez kell egy repülőtér, ahol kellő 
magasságban tudják használni a légteret. Hozzátette: az Óbudai Egye-
tem Alba Regia Műszaki Karának tudományos és technológiai parkját 
két telephelyen képzelik el: az egyik Székesfehérváron belül, a másik 
pedig Börgöndön lenne, a repülőtér melletti ipari parkban.
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fEHÉRVÁR

Megkezdődik a királyi csontok vizsgálata

A Magyarságkutató Intézet az archeogenetikai kutatás során több mint hatszáz koponya- és 
majdnem ugyanennyi vázmaradványt vizsgál, melyek összesen több mint kilencszáz személy 
földi maradványait jelenthetik

LátRányi ViKtóRia

Megkezdődik a Székesfehérváron őrzött királyi 
maradványok vizsgálata – jelentette be az em-
beri erőforrások minisztere hétfőn az egykori 
koronázóbazilika helyén lévő Nemzeti Emlék- 
helyen, ahol megnyitották az osszáriumot, és 
felszínre hozták az első, csontokat tartalmazó 
fémládákat.

Kásler Miklós emlékeztetett arra, 
hogy 1848 decemberében indult 
meg az egykori bazilika feltárása, 
ami mindig az adott kor színvona-
lán történt. Ugyanakkor az arc-
heogenetika fejlődése lehetőséget 
teremtett arra, hogy most már 
nagy pontossággal vizsgálhassák 
meg a királyi maradványokat, és 
olyan összefüggéseket derítsenek 
fel, amelyekre eddig nem volt 
lehetőség: „A rendelkezésünkre álló 
tudományos módszerek birtokában 
minden esély megvan arra, hogy a 
Székesfehérváron megkoronázott és 
az itt eltemetett tizenöt magyar király 
személyét azonosítani tudjuk, és ennek 
révén el lehet őket temetni azon a 
helyen, ahol ők nyugodni akartak. Ez 
egyúttal lehetőséget teremt arra is, 
hogy egy nemzeti kegyhelyet alakít-
sunk ki, ahová elzarándokolhatnak a 
magyarok a világ minden részéről.”
A miniszter hozzátette: az Ár-
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TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY A SZÉPHŐ 
ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA MÁRCIUS 1-TŐL, A MEGSZOKOTT 

NYITVATARTÁSI RENDNEK MEGFELELŐEN, A BIZTONSÁGI 
INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁVAL ÚJRA LÁTOGATHATÓ.

A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSHEZ BELÉPÉSKOR KÉRJÜK A 
HELYBEN BIZTOSÍTOTT KÉZFERTŐTLENÍTŐ ALKALMAZÁSÁT, 

A MINIMUM 1,5 MÉTERES BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG BETARTÁSÁT, 
VALAMINT EGY SAJÁT SZÁJMASZK ÉS (KÉK SZÍNŰ) GOLYÓSTOLL 

HASZNÁLATÁT.

A VÁRÓTÉRBEN EGYSZERRE MAXIMUM 5, AZ ÜGYFÉLTÉRBEN AZ 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PULTNÁL ÉS A PÉNZTÁRNÁL EGYSZERRE 

1-1 SZEMÉLY TARTÓZKODHAT.

KÉRJÜK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET ÉS MEGÉRTÉSÜKET A 
JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL!

SZÉPHŐ Zrt.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

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

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

pád-ház férfivonala jellegze-
tességeinek meghatározása a 
Mátyás-templomban őrzött, 
Székesfehérvárról odaszállított, fel-
tételezett királyi maradványok vizs-
gálatával indult el. Az Árpád-házi 
genom meghatározása után lehető-
ség nyílt a kutatások kiterjesztésére 

a székesfehérvári osszáriumra is, 
ahol további Árpád-házi királyok 
csontjait őrzik, azonosítatlanul. 
Mivel a legkorszerűbb genetikai 
módszertan rendelkezésre áll, 
lehetséges lesz meghatározni a 
Fehérváron nyugvó többi magyar 
király csontvázát is.

Spányi Antal székesfehérvári 
megyés püspök arról beszélt, hogy 
a múlt feltárása és alapos megisme-
rése fontos feladat, mert „a múltba 
kapaszkodnak a jelen gyökerei, onnan 
jönnek a hagyományok, a hit és az 
erkölcs ereje.”
Cser-Palkovics András polgármes-
ter az osszárium megnyitását törté-
nelmi pillanatnak nevezte a nemzet 
történelmi bölcsőjében, a magyar 
államiság keletkezésének helyén, 
ahol a legfontosabb döntések és a 
legfontosabb szertartások, a koro-
názások és temetkezések zajlottak, 
és közvetve ennek köszönhető 
a magyar nyelv megmaradása, a 
magyar kultúra megléte, illetve a 
magyar szentek jelentős része is. 
Mint mondta, sajnálatos, hogy 
nem lehet bejárni ezt a szent 
építményt, ahogy más nemzetek 
hasonló helyeit a világban és Euró-
pában, de ez nem ment fel senkit 
a felelősség alól, hogy a lelkekben 
és fizikailag is építeni kell ennek a 
helynek a jelentőségét. A polgár-
mester felidézte, hogy 2013-ban 
elindult az Árpád-ház-program, 
melynek azóta több eleme is elkez-
dett megvalósulni Székesfehér- 
váron. Ennek egy újabb lépcső-
foka az itt őrzött királyi csontok 
tudományos vizsgálata.





7Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

A filmet március tizenötödikén, a 
nemzeti ünnep estéjén két időpontban 
is láthatja majd a közönség: 18 és 20 
órakor sugározza a Fehérvár Televízió.

A produkció szereplői a Teleki Blanka Gimnázium diákjai, a Teleki Diákszínpad, 
vagyis a TeDi társulatának tagjai, Somos Ákos drámatanár vezetésével. A darabban 
fontos szerephez jut az iskola énekkara is Reiner Renáta irányításával, a néptáncos 
jelenetekben pedig az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola tanulóit láthatjuk majd. 
A tánckoreográfiát Majoros Róbert készítette, a zenét Szirtes Edina jegyzi, a zenei 
vezető Cserta Balázs, az animáció Falvay Miklós médiaművész munkája. A produkció 
felvétele a Fehérvár Televízió operatőrei és szerkesztői, László-Takács Krisztina, Bodo-
nyi Krisztián, Körtvélyes Tivadar, Tar Károly és Zsiday Ádám közreműködésével készül.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a. Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu • 
Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 22 516 100 • az e heti lapszáM szerkesztője: lászló-takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: MediaWorks hungary zrt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: Médialog-dMhM logisztikai zrt. • a FehérVár Megjelenik hetente 30 000 példányban • issn: 2061-2273

A főszereplő Petőfit Csengey Márton játssza

A vízióknak, a különleges képi megjelenítéseknek is szerepük lesz a filmben

Január elején gurult be az e-színház színpa-
dára Esterházy Péter és a Vörösmarty Színház 
Mercedes Benze, amit továbbra is elérhetünk 
az online platformon

A rajongók című előadás kétségkívül az egyik 
legnagyobb népszerűségnek örvendett a 
színházbarátok körében, így nem csoda, ha a 
virtuális térben is egyre többen kíváncsiak rá

A Fehérvár Médiacentrum és a Székesfehérvári Közös-
ségi és Kulturális Központ a Teleki Blanka Gimnázium-
mal közösen a már hagyományos március tizenötödikei 
belvárosi utcaszínházi előadást a járványra való 
tekintettel idén tévéjátékként valósítja meg.

Múlt hét végén forgatták az Én, Petőfi 
című tévéjátékot, most pedig már a 
vágóasztalon van a felvétel, hogy már-
cius tizenötödikén minden tévéképer-
nyőn ott lehessen.

Utcaszínház helyett tévéjátékkal ünneplünk március tizenötödikén

A Vörösmarty Színház előadásai az e-színház oldalán

Petőfi a képernyőn

Mercedes Benz, A rajongók, A Mester és 
Margarita, valamint a Carmen – ez az a négy 
fehérvári előadás, amiket megtekinthetünk az 
e-Színházban. Ehhez mindössze egy kényelmes 
fotelre és az eszinhaz.hu oldalon megváltott 
jegyre lesz szükség.

Mercedes Benz

Magyarországon városunkban de-
bütált az előadás két éve, Seress 
Zoltán, Andrássy Máté és Sághy 
Tamás főszereplésével, Szikora 
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A történet, amelyet Matuz János, a 
Székesfehérvári Közösségi és Kultu-
rális Központ művészeti intendánsa 
írt és rendezett, a forradalom napját 
meghatározó vagy a cselekményben 
részt vevő valós történelmi személyek 
és fiktív alakok motivációit, félelme-
it, jellemét mutatja be a forradalom 
meghatározó helyszínei, eseményei 
keretében. A fókusz a fiatalságon, a 
vakmerőségnek tűnő bátorságon, az 
elszántságot tápláló hiten van, ami – 
bár a hatalom kezdetben nem vette 

komolyan – olyan erővel hatott, hogy 
képes volt tömegeket maga mellé 
állítani.

Az Én, Petőfi című tévéjáték a 
város különböző helyszínein felvett 
látványos jelenetekkel, kórussal, 
táncosokkal, a Teleki Blanka Gimná-
zium diákszínpadának színvonalas 
főszereplésével hozza el a forradalom 
lendületét a járvány miatt otthon 
ünnepelni kényszerülők tévéképer-
nyőjére.
Az Én, Petőfi lesz idén maga az 
ünnep, Fehérvár közös forradalmi 
megemlékezése, mely a Fehérvár 
Televízió műsorán kívül az interne-
tes videómegosztókon is elérhető 
lesz.
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János rendezésében. Műfaji 
megjelölése történelmi revü két 
részben. Az ember tragédiájának 
keretjátékát megidézve az Úr 
fogadást köt Luciferrel. A fogadás 
tétje: elbukik-e a magyar történe-
lem egyik legendás, évszázados 
családja, az Esterházy család?
Végül ebben a szellemi és nyelvi 
bravúrokkal teli családi történel-
mi revüben Lucifer marad alul 
az Esterházyakkal szemben. És 
közben felcsendül az Úr kedvenc 
slágere: Janis Joplin Mercedes 
Benze.

A rajongók

Egy új kor küszöbén állunk, mely 
kort a tudomány fogja irányítani 
vagy tönkretenni, mindenesetre 
uralma alatt tartani. A rajongók 
ősbemutatóját Magyarországon 
Szikora János rendezésében lát-
hattuk. Felszíni rétege intrika: egy 
házasságtörési história. A szerep-
lők érzelmi-szellemi viszonyai, 
krízisei, a vonzások és választások 
valóságosak, legfeljebb a házasság 
intézménye jelent mást a rajongás 
értékrendje szerint, mint a polgári 
erkölcs számára.

A Mester és Margarita

Zseniális szatíra és filozofikus mű 
Bulgakov alkotása. A XX. század 
egyik csúcsteljesítménye, krízis-
regénye. Benne foglaltatik kétezer 
év, és a XXI. század még nem tette 
érvénytelenné mondanivalóját. 
Hargitai Iván, az előadás rende-
zője a bemutatót megelőzően úgy 
nyilatkozott, hogy jó mélyre kellett 
merülnie a bulgakovi világban: 

„Mivel több éven keresztül írta A 
Mester és Margaritát, rengeteg olyan 
gondolat kúszott bele, amely Bulgako-
vot élete derekán foglalkoztatta. A 
sok mozaikból kristálytisztán kikö-
vetkeztethetők a metaforák, mögöttes 
jelentéstartalmak. Azt szeretném, ha 
tisztán, érthetően mesélnénk el ezt az 
érdekfeszítő történetet!”

Carmen

A Prosper Mérimée elbeszélése 
alapján készült előadást óriási 
sikerrel játszotta a székesfehér-
vári színház négy éve. A szenve-
délyes, magával ragadó történetet 
táncban, szóban most az online 
térben meséli el a társulat, Hor-
váth Csaba rendezésében: „Van ez 
a különös nő, aki ebben az alapvető-
en veszélyes környezetben – az én 
olvasatomban ez egy háborús miliő, 
tulajdonképpen veszély veszély 
hátán, sehol nincs harmónia és nyu-
galom – olyan erőteljesen képviseli 
önmagát és a saját maga szabadságát 
és szabadságérzetét, hogy minden-
fajta keretet felrúg, amely kereteket 
általában a férfiak építenek fel 
körülötte – vagy építenének fel, nem 
túl nagy sikerrel.”

ring júlia
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Hol érdemes most dolgozni Fehérváron?
Állások, amelyek a járvány alatt is stabilak

papp bRiGitta

A koronavírus-járvány miatti korlátozások több 
gazdasági ágazatot roppantottak meg, ám továbbra 
is vannak olyan szakmák, pozíciók, amelyek stabilan 
tartják magukat. Körbenéztünk, hogy Fejér megyé-
ben, illetve Székesfehérváron milyen pozícióban éri 
meg elhelyezkedni, hol fizetnek a legjobban vagy 
legrosszabbul, és melyek azok az állások, ahol az 
elmúlt évben is emelkedtek a bérek.

Ha a szélsőségeket nézzük, akkor a 
fizetesek.hu bérfelmérőportál adatai 
szerint a Központi Statisztikai Hivatal 
által meghatározott bruttó átlagkereset 
felett fizetett állások első tíz helyezett-
je közé kettő kivételével csak cégveze-
tői pozíciók kerültek.
A KSH adatai szerint a teljes munka- 
idős alkalmazásban állók havi 
bruttó átlagkeresete 2020 januárja 
és szeptembere között – a legalább 
öt főt foglalkoztató vállalkozások-
nál, a költségvetési intézményeknél 
és a foglalkoztatás szempontjából 
jelentős nonprofit szervezeteknél 
– 395 000, közfoglalkoztatottak 
nélkül számolva 405 600 forint volt. 
A nettó átlagkereset kedvezmények 
nélkül 262 700, a kedvezményeket is 
figyelembe véve 271 500 forintot ért 
el. A bruttó átlagkereset a pénzügyi 
és biztosítási gazdasági ágban volt 
a legmagasabb (705 000 forint), a 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
területén a legalacsonyabb (249 900 
forint).
A legmagasabb bérek listáján az 
abszolút csúcs a vezérigazgatói fize-

Kos 3. 21. – 4. 20.

A csillagok mostani együttállása remek lehetősé-
geket teremt a munkájában. Rendkívül energikus, 
tele van lelkesedéssel, határtalan optimizmussal 
és energiával bír, és ezt mind fel tudja használni a 
karrierje terén. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezen a héten a szerelmi élete háttérbe szorul, ugyanis 
teljesen el lesz foglalva a munkahelyi teendőivel. Emellett 
nagyon lefoglalja majd minden idejét az, hogy megoldja 
a munkahelyi problémáit. Rengeteget tanulhat, tágíthatja 
az ismereteit, ami nagyban segíti a munkájában. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten pozitív változásokat fog tapasztalni 
az életében, és a karrierje is szépen halad. Minden 
üzletkötés sikeres lesz, és az is lehet, hogy előléptetik 
vagy fizetésemelést kap.

Bika 4. 21. – 5. 20.

A bolygók jjelenlegi együttállásának köszönhető-
en sokkal jobban tud figyelni és összpontosítani. 
Érzelmileg azonban nehézségei adódhatnak abban, 
hogy a legjobb formáját tudja kibontakoztatni, és jól 
végezze a feladatait.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A személyes kapcsolatok nagyon fontos része az életének. 
Természetesen mindannyiunk számára azok, de a Rák 
csillagjegyűeknek különösen mély emberi kapcsolataik 
vannak, és nagyon nehezen engedik el ezeket. Ez a helyzet 
azonban hosszú távon nem jó az Ön számára.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy 
tervezte,  és lehetséges, hogy kissé kibogozhatatlanok 
lesznek a történések. Mivel Ön híres a szervezőkész-
ségéről és az előrelátásáról, ez egy kissé frusztrálhatja 
majd. Legyen több terve mindenre, és akkor könnyeb-
ben veszi az akadályokat! 

Horoszkóp
2021. febr. 25. – márc. 3.

SMS-ben is kérhetjük adóbevallásunk postázását
Ficsóri erika

Akinek még nincs ügyfélkapuja, az idén is kérheti a 
Nemzeti Adó- és Vámhivataltól szja-bevallási tervezetének 
postázását. Kérelmét többféle módon juttathatja el a NAV-
hoz, március tizenhatodikáig.

Mártonné Beke Éva, a Fejér Megyei Adó- és 
Vámigazgatóság kommunikációs referense 
elmondta, hogy az szja-bevallási tervezet 
többféle módon kérhető: a személyes ügy-
félfogadáson kívül az adóazonosító jel és 
a születési dátum megadásával SMS-ben a 
30 344 4304-es telefonszámon, a NAV hon-
lapján elérhető űrlapon, levélben – a NAV 
honlapjáról letölthető formanyomtatványon 
(BEVTERVK) – illetve telefonon az 1819-es 
hívószámon. Az elkészült tervezeteket 

tés, ahol 2020-ban bruttó 2 238 430 
forintot lehetett kapni egy hónapban. 
A csúcslista aljára azonban már me-
nedzseri pozíció is befért, talán nem 
meglepően az informatikai szektorból: 
IT-menedzserként bruttó 947 572 
forintot lehetett keresni havonta.
A másik oldalon, vagyis a legrosz-
szabbul fizető Fejér megyei állások 
között két olyat is láthatunk, melyek 
az oktatás, képzés, tudomány, kutatás 
területén találhatók: az óvodai dajkák 
2020-ban a megyében a harmadik 
legrosszabbul keresők voltak, mind-
össze bruttó 193 337 forintot kaptak 
havonta. Náluk egy hajszállal többet 
vihettek haza a tanárasszisztensek: 
194 282 forint volt az átlagos bruttó 
fizetésük.
A fizetesek.hu statisztikái szerint a 
tavalyi évben a legkevesebbet Fejér 
megyében a varrónők kaptak, 178 631 
forint volt a havi bruttó bérük.
Persze a legjobb és legrosszabb fize-
tések között is van élet! Sőt a járvány 
alatt felértékelődtek azok a munka- 
helyek, ahol a rendkívüli körülmények 
nem okoztak különösebb fenna-
kadást, stabilan tartották magukat 
2020-ban, vagy éppen még várták is 
az új munkaerőt. Nógrádi Józseftől, a 
Trenkwalder személyügyi szolgáltató 
kereskedelmi igazgatójától azt kérdez-
tem, voltak-e tavaly olyan szakmák 
vagy pozíciók, amelyekre kiugróan 
magas számban kerestek munkaerőt 
Székesfehérváron és környékén: 
„Kiugróan magas számokról a járvány 
alatt nem tudunk beszélni, azonban az 

átlagok alapján azt mondhatjuk, hogy a 
szakképzett fizikai-technikusi, valamint 
elektronikai területen az operátori pozíci-
ókra magasabb a kereslet. Ezek a pozíciók 
a bruttó 260 000–290 000 forintos, míg a 
szakképzetlenek esetén a bruttó 230 000–
240 000 forintos alapbérsávokba tartoz-
nak.”
Bár látható, hogy ezeknek az állások-
nak az alapbérsávja jelentősen elma-
rad a KSH által megállapított bruttó 
395 000 forintos átlagtól, ám voltak, 
vannak olyan pozíciók, amelyek 
nemcsak stabilan tartották magukat, 
de a fizetés is magasabb volt – illetve 
2020-ban valamennyi béremelkedést is 
felmutattak.

„A legnagyobb mértékben a karbantartói 
és technikusi pozíciók esetében láttunk 
béremelkedést, amit azonban nem nevez-
hetünk kiugrónak. Minimális mértékben, 
de ugyancsak emelkedést tapasztaltunk 
a targoncás jogosítvánnyal rendelkező 
munkavállalók bére esetén.” – emelte ki 
Nógrádi József.
Országosan a tíz legjobb fizetéssel bíró 
kategória a cégvezetés után a lízing 
(786 431 forintos átlagos bruttó fizetés), 
a technika-fejlesztés (660 715 Ft), a me-
nedzsment (658 184 Ft), az IT (638 138 
Ft), a telekommunikáció (585 474 Ft),  
a gyógyszeripar (533 450 Ft), a jog  
(519 257 Ft), a minőségmenedzsment 
(501 100 Ft) és a bankügy (491 288 Ft).

április harmincadikáig postán kapják meg 
az igénylők. Aki lecsúszik a március tizen-
hatodikai határidőről, az május huszadikáig 
személyesen, a hivatal ügyfélszolgálatain 
kérheti adóbevallásának nyomtatását.
Elektronikus úton a NAV honlapjáról 
elérhető eSZJA-oldalon tekinthető meg a 
bevallás tervezete március tizenötödikétől: 
a NAV idén is automatikusan, külön kérés 
nélkül elkészíti a munkáltatói, kifizetői 
adattal rendelkező munkavállaló, őster-
melő, áfa fizetésére kötelezett magánsze-
mély vagy egyéni vállalkozó szja-bevallási 
tervezetét.
Az szja kétszer egy százalékának felaján-
lásáról – a korábbi évekhez hasonlóan 
– elektronikusan és papíron is rendelkezhe-
tünk május huszadikáig.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét az élete minden területén csodálatos és 
élvezetes lesz. Hatalmas kedvet érez a társasági élethez, 
sok időt tölt majd másokkal, ami nem csoda, hiszen ez 
a hete erről fog szólni. Lehet, hogy új barátságokat köt, 
vagy ismét felveszi a kapcsolatot a régi barátaival.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Amennyiben Ön egyedülálló, ez a hét tökéletes lehet 
arra, hogy megvallja az érzelmeit egy bizonyos illetőnek, 
hiszen biztos lehet benne, hogy pozitív visszajelzést fog 
kapni! Alapos önismerete révén pedig az élet különböző 
területein tehet szert előnyre.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Általában nem igazán érdekli, hogy mások mit gondolnak Ön-
ről, hiszen megvannak a saját értékei, és ezek szerint él. Azon-
ban ezen a héten mégis foglalkoztatni fogja a hírneve, mivel 
elkövethet egy kisebb hibát. A magánélete is több odafigyelést 
igényel, ha azt akarja, hogy megoldódjanak a nehézségei! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ez a hét sajnos szörnyen fog alakulni az Ön számára, ked-
ves Skorpió, ezért érdemes előre felkészülnie arra, hogy 
a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretné! Azonban 
néha a rossz dolgokban is meg lehet találni a jót, még 
akkor is, ha ez olykor nem is azonnal jelentkezik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ezen a héten kissé bizonytalan lesz a munkája során, 
különösen akkor, amikor több energiát kell befektetnie a jó 
teljesítmény érdekében. Azon kapja magát, hogy napközben 
álmodozik, fantáziál, és inkább él egy álomvilágban, minthogy 
azzal törődne, mik az Önre váró tényleges feladatok. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét csodás alkalom arra, hogy valami remek dolog-
nak a kezdete legyen, mint például egy új kapcsolatnak. 
Ön ugyanis készen áll arra, hogy úgy kezeljék, ahogy 
mindig is szerette volna. Mindemellett bőségben  és 
jólétben fogja magát érezni. 

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • laszlo.kulcsar@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Fogynak a kerékpár-
alkatrészek

buzás gábor

A kerékpárok alkatrész-utánpótlása jórészt 
távol-keleti gyártóktól függ, márpedig a 
koronavírus-járvány erősen érinti Ázsiát is, 
nem beszélve a nemzetközi kereskedelemről. 
Így fel kell készülni rá, hogy hamarosan 
elkezdenek fogyni a bringák is, egyre szűkebb 
lesz a választék.

A koronavírus-járvány első hullá-
ma erősen megdobta a keresletet 
a biciklik iránt, viszont a gyártók 
kapacitása azóta visszaesett, ami-
nek az lesz a következménye, hogy 
előbb-utóbb elfogynak a kerék- 
párok és az alkatrészek, illetve 
csökkentett választékból lehet 
majd mazsolázgatni a kerékpár- 
boltokban.
„Tavaly a nyaralások elmaradtak, a 
családok inkább választották a kerék-
párvásárlást. Egyúttal a gyártók né-
hány hétre, hónapra bezártak, emiatt 
kevesebb alkatrész, kevesebb kerékpár 
került a piacra. A kettőnek óriási 
hiány lett az eredménye.” – mondja 
Staudt Attila bolttulajdonos.
A váltók nagy részét egy ismert 
japán gyártó készíti, de Tajvanról 
is számos alkatrésznek kellene 
érkeznie. A magyar gyártók is a tá-
vol-keleti alkatrészektől függenek, 
őket is érinti a jelenlegi helyzet.
Az alkatrészhiány a szervizelést 
is érinti, ezért Staudt Attila azt 
javasolja, hogy aki a tavaszi szezon 
előtt szervizbe vinné a kerékpár-
ját, az cselekedjen minél előbb! 
Lánc és fékszerkezet jelenleg még 
van, de tavasztól várhatóan ezek-
kel is gondok lesznek!

Változás a jogosítványoknál
kiss-dáVid renáta

A jövőben a jogosítványhoz szükséges egészsé-
gi alkalmassági vizsgálat határidejét úgy kell 
megállapítani a hivatásos és a nem hivatásos 
járművezetők esetében is, hogy annak a hónap-
ja és a napja megegyezzen a vizsgált személy 
születésének hónapjával és napjával. Az új 
szabály júliustól érvényes, valamint szombattól 
már az üzemorvos is meghosszabbíthatja a 
vezetői engedélyt.

Az emberi erőforrások minisztere 
módosította a közúti járművezetők 
egészségi alkalmasságának megál-
lapításáról szóló rendeletet. Mind 
a hivatásos, mind a nem hivatásos 
járművezetőknél az egészségi 

Új szabályok lépnek életbe júliustól a jogosítványhoz szükséges egészségi alkalmassági vizsgálat során
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alkalmassági vizsgálat határidejét 
úgy kell megállapítani, hogy annak 
hónapja és napja megegyezzen a 
vizsgált személy születésének hó-
napjával és napjával. Ha a vizsgált 
személy február 29-én született, és 
az alkalmasság határideje lejár-
tának éve nem szökőév, akkor az 
alkalmasság február 28-án jár le. 
Az új szabály júliustól érvényes.
„Úgy kell megállapítani a lejárati 
határidőt, az alkalmassági vizsgálat ha-
táridejét, hogy annak a napja megegyez-
zen a vizsgált személy születésnapjával, 
tehát ha egy adott kategóriában és adott 
életkorban például öt év a lejárati idő, 
és még csak azután fog abban az évben 
elkövetkezni a vizsgált személy születés- 

napja, akkor annyi idővel meghosszab-
bodik a lejárati idő.” – magyarázta 
Mosolygó Éva háziorvos.
Eddig a nem hivatásos sofőrök 
egészségi alkalmassági vizsgálatát 
a választott vagy a lakóhely illetve 
tartózkodási hely szerinti háziorvos 
végezhette. Ez a kör azonban kiegé-
szült a munkahelyi üzemorvossal – 
tudtuk meg Mosolygó Évától.
Ha valaki alkalmassági vizsgálatra 
érkezik az orvosához, akkor legyen 
nála a személyi igazolványa, lak-
címkártyája, korábbi orvosi leletei, 
adott esetben az addigi jogosít-
ványa, valamint amennyiben az 
indokolt, a szemüvege is!
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Vili bácsi 2010-ben

lászló-takács krisztina

Könyv készült néhai Demeter Vilmos nyugal-
mazott tanár, Székesfehérvár díszpolgára, 
ötszörös magyar bajnok atléta életéről. Vakler 
Lajos Visszaemlékezéseim című könyvéből egy 
olyan embert ismerhetünk meg, aki a törté-
nelem viharai ellenére tudott építkezni, célba 
tudott érni. Aki sportolóként, magénemberként 
és közösségépítőként is a város emblematikus 
személyisége volt.

„Demeter Vili bácsi egy csoda! Ő 
mondta az egyik beszélgetés végén, 
hogy amikor az ember a célja felé fut, 
és érzi, hogy győzni fog, akkor minden 
oka megvan arra, hogy örüljön. Ebben 
is, mint majdnem mindenben egyet-
értek vele, és nagyon örülök, hogy ez 
a könyv megjelenhetett!” – mondja 
Vakler Lajos.
A kötet kortörténeti dokumentum: 
nemcsak a város története, hanem 
minden egyes olyan fehérvárié, 
aki több emberöltőn át megtett 
mindent azért, hogy a családja bol-
doguljon, hogy a környezete a saját 
választott hivatásában elfogadja őt, 
hogy a hivatását a lehető legmaga-
sabb szinten művelje. Mindezt egy 
olyan időszakban, mint a fordula-
tos huszadik század. Vakler Lajos 
régóta készült erre a könyvre, amit 
interjúk, kutatómunka, a Demeter 

Könyv a csodáról

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

A tavalyi év óta felértékelődött a házhoz szállítás, 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 házhoz szállítás szerepe, 
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját. 

Az fmc.hu házhoz szállítás 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!

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

A lenti lista azon olvasóink számára készült, akik szívesen 
rendelnének – visszajelzések alapján sokan tennének így – de  nem 

használják még aktívan az internet adta lehetőségeket: 

Étterem/szolgáltató Rendelés 

Viniczai Étterem  20 420 5025

Mindigvár Élelmiszer 20 956 1121 
házhoz szállítás

Saveur Kávézó és Cukrászda 20 466 5363 
 22 814 408

Rebitur Zöldség-gyümölcs 70 881 9313 
házhoz szállítás 22 380 898

Pátria Kávézó és Étterem 22 397 089
 70 627 0534

Hamburkert  30 355 1136

Chameleona Ételbar     70 947 4554 
 22 789 300 

Forrás: www.fmc.hu

család emlékeinek egybegyűjtése 
és egy különleges hanganyag fel-
dolgozása előzött meg, hogy végül 
egy egésszé formálódva fontos 
mondanivalót nyújtson a jelenben 
küzdő ember számára.
„Rácsodálkoztam, hogy mi minden 
férhetett bele egyetlen ember életébe a 
huszadik században. Ebben a kötetben 
minden benne van, ami ezekben az 

évtizedekben a székesfehérvári embe-
reket nyugtalanította, ami a minden-
napjaikat meghatározta. Igyekeztem 
minden egyes pillanatot megmutatni, 
elénk tárni Vili bácsit olyan szem-
mel, ami a mai embernek is fontos, 
érdekes.”
Ebben a tekintetben az írónak 
nem volt nehéz dolga, hiszen 
az 1919-ben született Demeter 

Vilmos volt az, aki meghonosí-
totta városunkban a kosárlabdát 
és az öttusát. Az ötszörös magyar 
bajnok sportoló kilencvennégy 
évet élt, a huszadik század viszon-
tagságait, drámáit a mindenna-
pokban tapasztalta, mégis sikeres 
élsportolói pályát futott, közös-
ségépítő és sportszervező tevé-
kenységével a fehérvári sportélet 
alapköveit tette le.
Az idős Demeter Vilmos életének 
legfontosabb emlékeit lányának, 
Magdolna nővérnek az érdi cisz-
terci apátságban mondta magnóra. 
Ezek a visszaemlékezések adják a 
könyv gerincét: „Nemcsak a szépet és 
jót mondta szalagra, hanem elmondott 
mindent, pontosan úgy, ahogy az tör-
tént. Például azt, hogy egy fantasztikus 
pálya előtt állt, amikor jött a második 
világháború, ahol részt vett a har-
cokban, majd hazajött, de aztán újra 
mennie kellett, és a végén ott várt rá a 
fogság. Onnan is haza kellett jönnie, új 
életet teremtenie, családot alapítania, 
nevelnie a gyermekeit a maga érték-
rendjében.” – mondja a könyv írója.
A Visszaemlékezéseim című kötet 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter támogatásával valósulhatott 
meg, hogy a korszakot, az életutat, 
a család történetét mindenki meg-
ismerhesse.
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„Könnyítésről egyelőre nem 
lehet beszélni!”

Közösségi oldalán közzétett videójában 
beszélt szerdán Orbán Viktor miniszter- 
elnök a járványügyi szakemberek-
kel folytatott egyeztetése második 
fordulójáról. Kiemelte, hogy a helyzet 
nem könnyű, mert miközben egyre több 
a vakcina, a harmadik hullám fenyegeti 
Magyarországot. Ezért a járványügyi 
szakemberekkel együtt mindenkit arra 
kér, hogy oltassa be magát!
„Könnyítésről egyelőre nem lehet 
beszélni!” – mondta Orbán Viktor. 
Egyetlen kivételt az idősotthonok 
jelenthetnek. A miniszterelnök szerint 
az idősotthonok lakóinak a nyolcvan 
százalékát már beoltották, de sokat 
szenvednek a látogatási és intézmény- 
elhagyási tilalom miatt, ezért ebben 
mielőbb szeretnének emberileg el- 
fogadható megoldást találni.

Nyakunkon a harmadik hullám!

A hatvan év alatti krónikus betegek oltását az 
AstraZeneca-vakcinával végzik

lászló-takács krisztina

A koronavírus-járvány harmadik hullámának 
felmenő szakaszába léptünk, miközben egyre 
több oltóanyag érkezik az országba. Szerdán 
megkezdték a kínai vakcinával való oltást is.

Fehérváron a brit mutáns

Sikerült megoldani, hogy beazono-
síthassák a szennyvízvizsgálatok 
során a koronavírus mutánsait 
– mondta el Müller Cecília orszá-
gos tisztifőorvos az operatív törzs 
szerdai tájékoztatóján. Az eredmé-
nyek azt mutatták, hogy Budapest 
mellett számos városban, többek 
között Székesfehérváron is megje-
lent a jóval fertőzőbb brit variáns.
Országos szinten négyszáz főnél 
mutatták ki a brit vírusváltoza-
tot, ám közülük mindössze tíz fő 
utazott, vagyis ez a variáns jelen 
van Magyarországon, és itt is terjed 
– emelte ki Müller Cecília.
A további koronavírus-mutációkkal 
kapcsolatban kiemelte: kilenc főnél 
a cseh variánst mutatták ki, de 
brazil és dél-afrikai mutánst még 
nem tudtak beazonosítani. Találtak 
továbbá harmincnégy olyan mintát, 
melyekben járványügyi szempont-
ból nem jelentős mutáns van jelen.
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Megemlékezés az ápolók napján Megkezdődött a Szekfű Gyula utcai rendelő felújítása

Kossuth Zsuzsanna mellszobrát a kórház nevében a főigazgató, Bucsi László, az ápolási igaz-
gató, Nyakas Eszter és az orvos-igazgatóhelyettes, Izbéki Ferenc koszorúzta meg, de a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Magyar Ápolási Egyesület is képviseltette magát a 
megemlékezésen Hétfőn kezdődött a rendelő felújítása, és várhatóan jövő év áprilisáig tart

noVák rita lászló-takács krisztina

Február tizenkilencedike a magyar ápolók 
napja, ezen a napon született ugyanis Kossuth 
Zsuzsanna, az első hazai főápoló.

Bucsi László, a kórház főigazgatója 
szerint a megemlékezésnek soha 
nem volt ekkora aktualitása, mint 
most: „Ha valaha volt aktualitása 
ennek a koszorúzásnak, akkor az most 
van. Az 1848-49-es év a szabadságharc 
időszaka. Akkor az osztrákok ellen 
harcoltunk. Most is ilyen küzdelmet 

A rendelő épületének teljes körű felújítása 
és akadálymentesítése zajlik a következő 
időszakban. A porral, zajjal és megnövekedett 
forgalommal járó munkálatok idejére a kivi-
telezők kérik a környéken lakók megértését és 
türelmét!

A rendelőben teljes körű felújí-
tásra, akadálymentesítésre kerül 
sor, valamint új eszközökkel, 
berendezésekkel szerelik fel az 
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intézményt. A felújítást követően 
hét felnőtt háziorvosi és nyolc 
fogorvosi alapellátást helyeznek 
el az épületben, a Kégl György 
utca 3. szám alatti épületből is ide 
költöznek át a fogorvosok.
A háziorvosok a munkálatok alatt 
a Mészöly Géza utcai rendelőben 
folytatják a gyógyítást. A csak-
nem 538 millió forint értékű, 
uniós forrásból finanszírozott 
beruházás jövő év áprilisában 
lesz kész.

vívunk: ápoltak százai és ezrei szorul-
tak és szorulnak kórházi ellátásra, de 
most nagyon sok Kossuth Zsuzsánk 
van! Egyet mindenképpen kiemelnék: 
Vargha Tamás államtitkár úr javasolta 
Kásler miniszternek, hogy a megújuló 
nővérszálló Vass Zsuzsanna nevét vi-
selje. A Hematológiai Osztály főnővér- 
helyettese pár hónappal ezelőtt, a 
koronavírus áldozataként meghalt. 
Biztos vagyok benne, hogy ha még pár 
évig koszorúzni fogok ezen a napon, 
akkor Kossuth Zsuzsanna mellett Vass 
Zsuzsanna neve is eszünkbe fog jutni!”
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Az országos tisztifőorvos azt is 
elmondta: az eddigi kutatások azt 
támasztják alá, hogy a Magyaror-
szágon elérhető vakcinák védenek 
a brit mutánssal szemben.

Már oltanak a kínai vakcinával is

Szerdától a háziorvosok megkezdik 
az oltást a kínai Sinopharm-vakci-
nával. Minden háziorvos körülbelül 
ötven-ötvenöt regisztrált, idősebb 
páciensét tudja beoltani. Emellett 

folytatják a hatvan év alatti krónikus 
betegek oltását is az AstraZeneca- 
vakcinával, mellyel praxisonként 
tíz fő beoltására van lehetőség. A 
kórházi oltópontokon a hét máso-
dik felében folytatják a regisztrált 
idősek oltását a Pfizer-vakcinával.

Érvénytelen tajszámmal is jár az 
oltás

A napokban kapják kézhez a NAV 
tájékoztatóját azok, akik még nem 
rendezték tb-járulékuk hátralékát: 
ők március tizedikéig kapnak hala-
dékot tartozásaik rendezésére. Ez a 
feltétele annak, hogy a korona- 
vírus elleni ingyenes vakcinát – ha 
regisztráltak – megkapják.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai 
szerint február tizennyolcadikáig  
75 588 adózó tartozása haladta meg 
az egészségügyi szolgáltatási járulék 
hathavi mértékét. A ténylegesen érin-
tettek száma ennél jóval kevesebb, és 
az újabb felhívás hatására ez a szám 
is tovább csökkent. A tartozók közel 
fele hosszabb ideje külföldön él, csak 
a változást nem jelezték az egészség- 
biztosítási intézet felé. Ők utólag 
törölhetik járuléktartozásukat.
A NAV csak március tizedikén adja 
át a több mint hat hónapnyi járu-

lékkal tartozók adatait a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. 
Az egészségügyi hivatal ezt köve-
tően érvényteleníti az érintettek 
tajszámát, ami azzal jár, hogy már 
nem vehetik igénybe az ingyenes 
állami egészségügyi szolgáltatáso-
kat.
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Piacon
Hey, hey. Csókolom, néni! Jó napot!
Maradt-e még egy ölelés, vagy mára mind elfogyott?
Tudja, dolgozom, s jól jönne, hogy kibírjam reggelig,
egy apró gesztus, mi a robotból emberré nemesít.

Nos, gyermekem... 

Vagy tudja mit, elég lenne pár őszinte szó is,
mitől érzem, nem csak magamnak létezem,
s nemcsak bennem van tengernyi érzelem,
hanem másnak is fontos kicsit, hogy vagyok,
meg, hogy holnap is leszek, óóó, de szép érzések
ezek, ezekből egy egész kosárral veszek,
egyszerű vacsora mellé, belőlük nagykanállal eszek.
Maradj még álom, kérlek, ne küldd el a nénit,
van maszk, no para és még két óra este hétig.
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Nemcsak ősrégi köfémes, de verseléssel is foglalkozik!

A méréstechnikusok a gyár egyik legrégebben együtt dolgozó csapatát alkotják

Gábor alapélménye az EDDA iránti rajongás

buzás gábor

kiss gábor

Kiss Gábor immár tizennyolc éve az Alcoa- 
Köfém munkatársa. A méréstechnikus a munká-
ján kívül elsősorban versek írásával foglalko-
zik. A negyvennégy éves költő már a nyolcadik 
kötetét adja ki!

Többszörös jubileumot ünnepel az 
Alcoa-Köfém jogutóda, a Howmet- 
Köfém Kft. Az egyes gyáregységek-
nek is kerek évfordulójuk van idén. 
Az 1941-ben alakult Székesfehér-
vári Könnyűfémmű jogutódja – és 
azon belül a Központi Szolgáltatás 
üzletág is – nyolcvanéves, a Kerék-
termék-üzletág, a Szolgáltató- 
központ és a nemesvámosi Kötő-
elem-üzletág egyaránt huszonöt 
éves, a Turbinalapát-megmunkáló 
Üzletág pedig tizenöt éves. 
Kiss Gábor, a cég egyik méréstech-
nikusa már tizennyolc éve dolgozik 
a Köfémnél. És amellett, hogy 
ősrégi köfémes, versekkel is foglal-
kozik. Olyannyira, hogy hamarosan 
megjelenik nyolcadik kötete. A 
Köfém dolgozóit bemutató soroza-
tunk első epizódjában Kiss Gábort 
látogattuk meg munkahelyi környe-
zetében, valamint otthonában is.
A tetovált karú költő alapélménye 
az EDDA iránti rajongás, valamint 
a zenekar huszonöt évesen elhunyt 
gitárosa, Kun Péter halála. Gábor a 
barátja tragédiája kapcsán kezdett 
el verseket írni, még iskolás korá-
ban: „Gyerekkorom óta formálódott a 
dolog. Volt pár vers általános iskolá-
ban, ami akkor nagyon amatőr szinten 
jött. Aztán lecsillapodott bennem a 
versírási vágy, de 1993-ban, amikor 
Kun Peti meghalt, újra elővettem a 
tollat. Akkor már komolyabb verseket 
írtam. Kiírtam magamból a bánatot. 
Jólesett, jobban éreztem magam utána. 
Aztán eltelt közel tíz év, és egy korábbi 
munkahelyemen a kollégák biztatására 
2002-ben összeállítottam az első köte-
temet, melyet nagyszüleim segítségével 
adtam ki. Pár hónap alatt elfogyott, 
így vissza tudtam fizetni a kölcsönt 
nagyszüleimnek. Aztán 2006-ban az 
IWIW-en felfedezett egy pesti irodalmi 
műhely vezetője. Tíz évig a műhely 
tagja voltam, és négy kötetem jelent 
meg náluk.”
Gábor jelenleg egy új könyvön 
dolgozik, egy verses mesén. A 

A Köfém költője

kötet érdekessége, hogy több mint 
harminc gyerekrajz lesz benne. 
Gábor kollégáinak gyerekei, vala-
mint a Vörösmarty Általános Iskola 
tanulói készítik az illusztrációkat. 
További különlegesség, hogy ebben 
a mesében nincs gonosz szereplő: 
„Egy elképzelt barátság története lesz, 
mely egy kisfiút kísér végig, egészen 
apává válásáig. A kisfiúnak kevés 
barátja van, ezért félálomba merül-
ve elképzel magának egy világot. A 
világba bekerül, és egy ottani barátja 
segítségével tesz különös utazásokat. 
A mesebeli világ keveredik a valóssal a 
történetben.”
Gábor nem éppen olyan, mint 
ahogy sokan elképzelünk egy 
költőt. Két lábbal jár a földön, 
ugyanakkor nagyon fontos a szá-
mára, hogy megőrizze gyermeki 
oldalát, és hogy ne feledkezzen 
meg az álmairól: „Nem szeretem az 
olyan verseket, amelyek olyan iro-
dalmi képeket használnak, amikhez 
szótár kell. Jobban szeretek olyan 
verseket írni, amelyek magukba 
szippantanak, elgondolkodtatnak, 
de nem kell hetekig értelmezni, 
hogy kiderüljön, mit akart írni az 
ember. Mai témákról írok, akár apró 
érzésekről, amiket szinte észre sem 
veszünk. A mese mondanivalója is 
az, hogy felnőtt korunkban se fél-
jünk az álmoktól, és ne féljünk hinni 
a mesékben!”
Gábor karja tele van tetoválva. Az 
egyik alkarján édesanyja mondata 

ugyancsak megtalálhatók Gábor 
karjain.
A költő, amikor nem költ, a Köfém-
ben dolgozik méréstechnikusként. 
A tizenkét órás műszakot nagyon 
szereti, mint ahogy a kollégáit is. 

Számára – talán a focis múlt miatt, 
hiszen sokáig kapusként játszott, 
az NB I. tartalékszintjéig jutott 
el – elsődleges a csapatmunka, és 
ahogy elmondta, a gyár egyik leg-
régebben együtt dolgozó csapatát 
alkotják a méréstechnikusok.
Gábor azt is elmondta, mi kell 
ahhoz, hogy ezt a munkakört 
betölthesse az ember: „Egy közép-
fokú technikusi vagy akár egy sima 
technikusi képzettség az alap. Sok 
speciális tanfolyamra is kellett járnom. 
Az utóbbi években Dunaújvárosban 
elvégeztem a műszaki menedzser 
egyetemi képzést is. A munka néha 
monoton, de felelősséggel jár. Önálló-
ságot is igényel: az elvégzendő munkát 
úgy osztom be, ahogy akarom.”
Gábor lakásában járva az ember 
elgondolkodik, hogyan lehet ennyi 
ideje egy embernek: verseket ír, 
komoly munkát végez, focizik és az 
égvilágon mindenkit ismer Fehér-
váron, sőt azokat a sztárokat is, 
akik egyszer-kétszer megfordultak 
a városban. Az időgazdálkodásról 
nem beszéltünk, de arról igen, 

hogy viszonyul az őt körülvevő 
világhoz: „Manapság a nyitottság az 
egyik legfontosabb: ha valaki egy kicsit 
is szimpatikus, legyünk felé nyitottak! 
Annyian elmennek egymás mellett, ne 
legyen az, hogy mindenki így tesz!”

olvasható, mely Gábor egész életét 
végigkíséri: „Amilyen vagy, én pont 
úgy szeretlek!” Alkarja másik olda-
lán Kun Peti gitárja és az Álmod-
tam egy világot című EDDA-dal 
kottája látható. Családtagok, a 
legjobb barát, valamint idézetek 
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Mai napig jó szívvel gondol vissza egykori munkahelyére

 Vidermann Csaba (balról) az egykori recepción, három évtizeddel ezelőtt

koVács V. orsolya

Örökre emlékezetes maradt a székesfehérvári Vidermann Csaba 
számára az a néhány év, amíg az Alba Regia Szállóban dolgozott 
londinerként és recepciósként. Itt talált rá a feleségére, és az is 
előfordult, hogy még a cselgáncstudásának is hasznát vette.

Mettől meddig dolgozott a szállodában?
A rendszerváltás tájékán két és fél évet dolgoz-
tam ott, de az az időszak nagyon meghatározó 
volt számomra!
Mi volt a munkaköre, hogy nézett ki egy munka-
napja?
Véletlenek sorozata volt, hogy egyáltalán 
odakerültem. Előtte a SZÖVMŰ-ben dolgoztam, 
és szabadidőmben a Rákóczi úton jártam egy 
cselgáncsklubba, ahol a szálloda igazgatónője 
tiszteletbeli elnök volt. A mi cégünk abban az 
időben még a szovjet csapatoknak dolgozott, 
rengeteg munkával láttak el minket. Egyik nap-
ról a másikra azonban aggasztóan megcsappan-
tak a feladatok.
Az egyik idősebb kolléga kérte a segítségemet, 
hogy kérdezzem meg az igazgatónőt, volna-e 
munka a szállodában. Éjszakai biztonsági őri 
állás volt akkor nyitott, amihez az illető úr már 
idősnek érezte magát. Végül én jelentkeztem 
a munkára, és mellette rám bízták az éjszakai 
londineri feladatokat is. Nagyon jó döntés volt, 
hogy elvállaltam, mert rá néhány hétre be is 
zárták a céget, ahol korábban dolgoztam. Az 
új munkám pedig tisztességes megélhetést 
biztosított.
Mozgalmasak voltak az éjszakák?
Amikor az ember átvette a műszakot, akkor még 
nagyon pörgős volt, változatos, mozgalmas. Sok 
kései vendég akkor érkezett meg a hotelbe. Éjjel 
beindult az Alba bár, volt, aki oda is a hotelpor-
tán keresztül érkezett. A bár zárása után kicsit 
csendesebb órák következtek. Hogy könnyeb-
ben ébren maradjunk, az egyik kollégával nyári 
estéken a szálloda lépcsőjén ülve arra kötöttünk 
fogadást, hogy öt percen belül hány macska fog 
átkelni előttünk a zebrán. Hajnalban újra fel- 

Történetek a Hotel Alba Regia egykori recepciósától

Kecskebékacomb és padlón alvó szovjetek

hajó, és ahhoz mérten is kell viselkednünk.
Most is szívesen emlékszem arra, milyen remek 
kollégákkal hozott össze az élet! Amikor a 
recepciós bevonult katonának – a szálloda 
fennállásának húsz éve óta először – a hotelpor-
tások egyöntetűen szavaztak meg engem, hogy 
a helyébe álljak. Ez komoly bizalmi állás volt. 
Kasszával, valutával kellett dolgozni, értékekkel 
bánni, akár fegyverekkel. Rendszeresen érkez-
tek vadászok, akiknek a fegyvereit biztonságban 
kellett tartani, meg persze az útleveleket és 
egyéb okmányokat.
Előfordultak rendhagyó események a szállodában, 
amikor felbukkant a rendőrség vagy a tűzoltóság?
A rendszerváltás tájékán jártunk, kezdtek nyi-
ladozni a határok. Változott a világ, több idegen 
jött a városunkba, így persze a rendfenntartó 
szerveknek is nagyobb figyelemmel kellett 
lenniük. De azért nem minden kalandhoz 
kellett rendőri segítség. Megesett, hogy jött egy 
lengyel kamionos, aki pénzt szeretett volna 
váltani. Kevésnek találta a visszajárót, ezért 
áthajolt a pulton, nyúlt volna bele a kasszába. Itt 
azért szükség volt némi határozottságra, hogy 
távozásra bírjuk.

Emlékszem egy Ausztráliába szakadt, egyéb-
ként székesfehérvári vagy környékbeli úrra és 
családjára, akik minden évben hazalátogattak, 
és egy nagy lakosztályt több hétre kivettek.
De megszálltak a hotelben külföldi színészek 
is, akik a környéken forgattak – amerikaiak, 
franciák. Találkoztam és tudtam is néhány szót 
váltani Bruno Cremerrel, aki valamikor Maigret 
felügyelőt alakította. Hozzánk jöttek a városban 
megtelepedett nyugati cégek külföldi vezetői, 
köztük az akkor híres Tulipán ruhaipari cég 
francia igazgatónője is.
Rendkívül változatos volt a vendégkör, és ezt to-
vább tarkították a szervezett csoportok. A dolog 
pikantériája, hogy amikor én megérkeztem a 
hotelbe, az első esztendőben még az utolsó szov-
jet csoportok is beutaztak. Külön érdekesség 
volt, hogy amikor ők jöttek, egyfajta sajátos szag 
töltötte meg a hotel hallját. Nem parfümillatra 
gondolok, talán az oroszokra jellemző illat- 
szerek furcsa keveréke, illetve a ruhákban 
megült molyirtó aromája. Olyasmi, amitől az em-
ber ösztönösen hármat lép hátrafelé. Villogtak 
az aranyfogak, sajátos jelenségek voltak! Amikor 
kezdték magukat jól érezni, levitték a magukkal 
hozott szárított halat a bárba, és ott próbálták el-
adni, nem túl nagy sikerrel... Sokszor a számuk-
ra gyönyörűen előkészített ágyakat érintetlenül 
hagyták, és lent, a padlószőnyegen aludtak.
Szöges ellentéteik voltak a nyugatról, főleg 
a Hollandiából érkező vendégek. Amikor ők 
jöttek, számomra kisütött a nap! Hihetetlenül 
élveztem, hogy mennyire adnak magukra, az öl-
tözködésükre. Döntő többségében középkorúak 
vagy éppen korosodó urak és hölgyek érkeztek. 
Csak ámultam, milyen rendkívül színgazdagon 
öltöztek! Nagyon tetszett az a derű, ami átitatta 
ezeket a csoportokat. Nem azért, mert agyon-
itták magukat, hanem egyszerűen jól érezték 
magukat ebben a helyzetben, a társaságban, a 
városban. Ez bennem nagyon megmaradt.
Külön kiemelném a buszsofőröket, mert mind 
egy szálig különleges, érdekes emberek voltak. 
Az arcszőrzetük, a frizurájuk, a megjelenésük, 
a kisugárzásuk lenyűgöző volt számunkra. 
Hiszen mi megszoktuk, hogy a „nagy testvér” 
figyel minket jobbról, balról, ebben a közegben 
nőttünk fel a szocializmus időszakában. Újszerű 
volt, hogy ezek az ideérkező emberek mit és 
hogyan képviselnek!
Hogyan képzeljük el az Alba bárt akkoriban? Milyen 
hangulat volt ott esténként, milyen zenék szóltak?
A vonat nem vár című számtól a mai napig falra 
tudnék mászni, annyira sokszor hallottam! Az 
akkori nyugati és magyar slágerek szóltak, élő 
zenekarral. Jól játszottak. A bár rendkívül fel- 

kapott volt, egyfajta rangot jelentett a látogatása. 
A jól menő vállalkozók, ismert és kevésbé 
ismert művészek mind megfordultak nálunk, itt 
volt a teljes társadalmi paletta Székesfehérvárról 
és környékéről.
A nyitás éveiben, amikor újdonságnak hatott, 
és nem volt kunszt már Fehérvárra utazni, a 
budapesti színművészek is egymásnak adták a 
kilincset.
Ezzel a fajta munkával jár egyfajta szertartásosság az 
öltözködésben is.
Öltöny, nyakkendő, fehér ing volt az alapvise-
letünk. Szerettem ebben lenni, mert tudtam, 
hogy kiemelt helyen dolgozom, hogy egy oda 
érkező embernek meg kell adni a tiszteletet. De 
nemcsak a vendégeknek, hanem a kollégáim-
nak és önmagamnak is. Hiszen az öltözékkel jár 
egyfajta viselkedési elvárás is. Ha megérkezik 
valaki Székesfehérvárra, velünk találkozik elő-
ször. Nem mindegy, milyen az első benyomása 
a városunkról!
Milyen volt az étterem konyhája?
Nagyon szép volt az étterem, gyönyörű terí-
tékkel. A bátyám is dolgozott ott szakácsként, 
ő mesélte, hogy még kecskebékacombot is 
készítettek a vendégeknek.
Milyen rendezvényeket tartottak?
A szokásos rendezvények, esküvők mellett 
tanárkonferenciák, orvoskonferenciák helyszíne 
is volt városunk, és nagyrészt nálunk szálltak 
meg a hozzánk érkező vendégek.
Van olyan vendég, akire valamiért különösen jól 
emlékszik?
Iszkaszentgyörgyön nevelkedtem, az Amadé–
Bajzáth–Pappenheim-kastélyba jártam hét 
évig iskolába. Amikor édesapám gyerek volt, 
követték a grófot egy őszi vadászat alkalmával. 
Hiába küldte be a tóba a kutyáját, hogy hozza 
ki a madarat, amit lőtt, nem ment be. Így 
felajánlotta a gyerekeknek, hogy aki kihozza a 
kacsát, kap egy forintot. Ami szép összeg volt 
akkoriban, egy felnőtt embernek átlagosan 
tizenkét órájába került megkeresni. Édes-
apám elhozta a kis fateknőt a közelben lakó 
nagymamájától, beevickélt érte, és megkapta 
az egy forintot.
Sok évvel később egy napon a recepción 
böngésztem éppen a vendégek nevét, amikor 
megpillantottam a Pappenheim nevet. Úgy érez-
tem, egy életen át bánnám, ha nem deríteném 
ki, ő ugyanaz a gróf-e. Feltelefonáltam a szo-
bájába, hogy bemutatkozhatok-e neki. Ezután 
felmentem hozzá, és kedélyesen elbeszélget-
tünk, halványan még emlékezett édesapámra. 
Megtudtam, hogy miután a szovjet csapatok 
érkeztével az arisztokratáknak menekülniük 
kellett, ő is külföldre került. Angliában dolgo-
zott egy gazdag családnál, gazdász végzettségé-
nek köszönhetően a világ legkülönbözőbb tájain 
lévő birtokokat felügyelte. Dél-Amerikában volt 
a kedvenc lova, ha megérkezett, már vezették is 
elő, és azzal ment ki a birtokra.
Később már nem ebben a szakmában folytatódott 
az élete?
A végére hagytam a történetem legfontosabb 
momentumát: ott ismerkedtem meg a felesé-
gemmel, akivel azóta is házasságban élünk, és 
született három gyönyörű fiunk. A mesterhár-
mas, mint szoktam mondani. Őket is a hotelnek 
köszönhetem, hiszen ha nem megyek oda 
dolgozni, nem találkozunk. Miután a kollégám, 
akinek a helyére álltam recepciósként, visszatért 
a katonaságból, mi új életet kezdtünk a felesé-
gemmel: családként már szerettünk volna más 
időbeosztás szerint élni.
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pezsdült az élet, érkeztek sorra a reggeli dolgo-
zók a hotelbe, étterembe.
Hány szobás volt a szálloda?
Négyszintes volt, és szintenként húsz fölötti szo-
baszám volt emlékeim szerint. Abban az időben 
az Alba Regia volt a legkiemelkedőbb szálloda 
Fehérváron, illetve a térségben. A Velence Szálló 
(a korábbi és jelenlegi Magyar Király) a második 
számú hotelnek számított városunkban.
Mi, akik ott dolgoztunk, nagyon büszkék vol-
tunk arra, hogy abban a szállodában tevékeny-
kedünk. Tudtuk, hogy mi vagyunk a zászlós- 

Biztonsági őrként egyszer az Alba bárban kellett 
hirtelen rávetnem magam egy vendégre, aki a 
pultban álló üzletvezetőt egy csészével készült 
arcon vágni. Néhány bevált fogással ártalmat-
lanná tettem, a társát pedig egy, az étteremben 
dolgozó kollégám kísérte ki. De néhány kisebb 
atrocitástól eltekintve nyugodt és békés helynek 
számított a szálloda, amíg ott dolgoztam.
Milyen volt a vendégkör?
Nagyon változatos volt. Sokan megfordultak itt 
a vadászoktól a városba érkező turistákon át a 
nyugatról hazafelé tartó vendégmunkásokig. 





15Közéleti hetilap sport
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Előbb öngólt fejelt, de aztán a Fradi kapujába is betalált Stopira a győztes kupameccsen Mohai Regina, Enesei Rita, Gombolai Nóra és Mátó Sára: az ARAK ezüstérmes váltója

Némileg átalakult keretnek vezényelhet a folytatásban Forray Gábor

Kupabravúrral javítottak Felnőtt érmek az akadémistáktól

Sorsdöntő szakasz kezdődik

soMos zoltán soMos zoltán

soMos zoltán

Az edzőváltás után is kikapott soros bajnokiján 
a MOL Fehérvár, a Magyar Kupában azonban 
sikerült a bravúr: a Ferencváros otthonában 
nyertek a piros-kékek.

Miután Márton Gábor végleges 
utódját még nem találták meg, a 
Diósgyőr elleni bajnokin Szalai 
Tamás ült a Vidi kispadján, de 
neki sem jutott több sikerélmény, 
mint elődjének a korábbi meccse-
ken. Az utolsó helyezett Diósgyőr 
is elvitte a pontokat Sóstóról, így 
már a harmadik hely megtartásá-
ért is küzdenie kell a Fehérvár-
nak a továbbiakban.
Az újabb kudarc után tovább 
folytatódik az edzőkeresés, most 

Mátó Sára arany- és ezüstérmet is szerzett a 
felnőtt fedett pályás atlétikai bajnokságon. 
Ezek értékét tovább növeli, hogy ezúttal nem a 
megszokott számaiban állt rajthoz.

A korábbi fedett pályás bajnok-
ságokat rendszerint kihagyta az 
ARAK fiatal kiválósága. A 400 
gáton már a felnőttek között is 
bizonyító Mátó Sára idén aztán 
rajthoz állt, de ezúttal 400 méteres 
síkfutásban. Ebben a számban is 
ranglistamásodik idővel rendelke-
zett, így nem volt meglepő, hogy 
harcba szállt az aranyért. Sikerrel 
tette, mert szabadtéri legjobbját 

Háromhetes szünet után folytatódik a kosár-
labda-bajnokság. A harmadik helyen álló Alba 
Fehérárra öt meccs vár még az alapszakaszban, 
szinte mind rangadó!

A Kaposvár elleni, rosszul sikerült 
hazai mérkőzéssel zárta november 
vége óta tartó, megerőltető bajnoki 
menetelését a fehérvári kosár- 
csapat. Ráfért a pihenés a játéko-
sokra, bár Vojvoda Dávid és Lukács 
Norbert esetében nem volt pihenő: 
ők a válogatottal vettek részt az uk-
rajnai Eb-selejtezőn, és vívták ki a 
kontinenstornán való indulás jogát. 
A többiek fújhattak egyet, hiszen 
három napig nem tartott edzést 
Forray Gábor. Utána viszont volt 
mit gyakorolni, egyesek esetében 
pótolni.
„A szünet előtt hetven nap alatt 
húsz meccsünk volt, viszonylag szűk 
rotációval. Mentálisan, fizikálisan 
is pihenniük kellett a játékosoknak. 
Utána a két válogatott játékos nélkül, 
viszont a nemrég érkezett és a frissen 
igazolt légiósokkal kezdtünk dolgozni. 
Centerposzton sajnos akadtak hiány-
zók. Ahmad térdével volt probléma, ő 
két hétig nem tudott edzeni, Csorvási 
pedig ütést kapott a gégéjére, ami miatt 
komoly kivizsgáláson vett részt, és 
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pihennie is kellett. Szerencsére Mar-
kovics Luka kezdi visszanyerni a for-
máját. A rendelkezésünkre álló kerettel 
és időben a fizikai felzárkózás mellett 
taktikai dolgokat igyekeztünk gyakorol-
ni, ami a két új játékos beépítése miatt 
is hasznos volt. Nem ott tartunk, ahol 
kellene, de remélem, lesznek dolgok, 
amikben előrelépünk!” – számolt be 

az elmúlt hetekről a vezetőedző, 
akinek tehát John Gillon és Zaid 
Hearst személyében két új kosaras 
is rendelkezésére áll, miközben 
Frank Turner távozott.
„Mindkét új fiú jó fizikumú játékos, 
sebességükkel hasznára lehetnek a 
csapatnak!” – mutatta be az érke-
zőket Forray. – „Gillon egy hetet 

edzett velünk, most kicsit fáradtabb, 
de a meccsre olyan állapotban lesz, 
hogy tudjon segíteni. Nem húsz pontot 
várok tőle meccsenként, hanem hogy 
ritmust adjon a csapatnak, oszto-
gasson és védekezzen. Hearst pedig 
azért jelenthet pluszt, mert alacsony 
poszton kellett egy labdával is biztos, a 
lepattanókért harcolni képes ember. Az 
is számít, hogy bővült a rotációnk, lesz 
mód többet cserélni.”
Szombaton az idegenben legyő-
zött, de nagyon erős Debrecennel 
játszik itthon az Alba, jövő szer-
dán pedig a második helyen álló 
Szolnokot fogadja. Ezek a meccsek 
nemcsak rangadók lesznek, de 
akár a végső alapszakasz-helyezés-
ről is dönthetnek: „Ha a Debrecent 
és a Szolnokot hazai pályán legyőz-
zük, az első háromból szinte nem 
tudunk kicsúszni. De a másik három 
meccsen is lesz lehetőség ezt bebiz-
tosítani. A bajnoki szünetben ismét 
létre kellett hozni a hierarchiát a csa-
paton belül, hiszen jöttek új játékosok. 
Kőkemény, szikrázó edzések voltak, 
a régiek láthatták, hogy jó szellemű 
társakkal bővült a keret. Utóbbiak 
pedig mindent megtesznek, hogy 
beilleszkedjenek. A csapategységnek 
döntő szerepe lehet abban, mit érünk 
el a továbbiakban!” – jelentette ki az 
Alba mestere.
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felülmúló idővel, 53,84 másodperc-
cel bajnoki címet szerzett! Szoros 
verseny volt, két századmásodperc 
döntött Sára javára.
Másnap 200 méteren ötödik lett 
– előtte klubtársa, Mohai Regina 
végzett. A két sprinterlány termé-
szetesen a 4x400-as váltóban is ott 
volt, Enesei Rita és Gombolai Nóra 
társaként ezüstérmet szereztek. 
Az ARAK Utánpótlás Akadémia 
pedig újfent bizonyította, hogy 
legkiválóbb fiataljai már a felnőttek 
között is megállják helyüket! Saját 
korosztályában, a junior országos 
bajnokságon pedig a most követke-
ző hétvégén bizonyíthat a fehérvári 
műhely több tehetsége.

a korábbi válogatott csatárt, Sza-
bics Imrét hozták hírbe a Vidivel, 
aki jelenleg az osztrák válogatott 
másodedzője.
A szerda esti Magyar Kupa-nyol-
caddöntőn értelemszerűen ismét 
Szalai dirigált, a csapat pedig 
régen látott küzdőszellemmel 
bravúros győzelmet aratott a 
Fradi otthonában. Stopira mind-
két kapuba fejelt egy-egy gólt, 
Nikolics ellenben csak a Fradiéba 
lőtt (11-esből), és bár szinte végig 
bekkelt a Vidi, ezt most eredmé-
nyesen tette. A Bajnokok Ligá-
jában főtáblás magyar bajnokot 
2-1-re verte, ezzel pedig tovább-
jutott a fehérvári csapat, vagyis 
a kupában még szerezhet trófeát 
az idei évben.
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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

2021. 03. 05. 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:	
Bóna Éva

08.10 Internetes ügyeink 
Vendég:	dr.	Czenczi	Anikó

09.00 Kedvencek percei 
Vendég:	dr.	Paál	Csaba

10.00	 Párkapcsolati	műsor	
Vendég:	Fejér	Kata

11.00 Dojo önvédelmi és távol-
keleti	művészeti	magazin	
Vendég:	Rétlaki	Gábor

12.00	 Virágos	hangulatban	
Vendég:	Winkler	Kriszti

13.00	 Tűzoltók	órája	Vendég:	
Koppán	Viktor	

14.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével 
Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos

14.30 Az vagy, amit megeszel! 
Vendég:	Szollár-
Kaczur Beatrix 

15:10	 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.00 Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.00	 Filmkocka	Vendég:	
Kalmár Ádám és 
Pál	Loránd

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08.30	 Programajánló
09.10 Természetesen, 

egészségesen	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10	 Gazdát	keresünk	a	
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonban 
élő	kutyáknak	és	
macskáknak	Vendég:	
Krepsz	Gyöngyi

11.10 Ez itt az én hazám! 
Vendég:	Oláh	László

11.35	 Szabadidőben	
Vendég:	Kulcsárné	
Németh Mariann

12.10	 Családőrzők	Vendég:	
Pap	Csilla,	Páncél	
Gábor,	Tornyai	Gábor

13.05 A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig	Vendég:	
Kiss	György

16.10	 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	Vendég:	
Bodonyi Dániel  

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2021. 02. 27. szOMBat

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

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

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

10.10 Útravaló 
11.10	 Kézműveink
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10	 Vakolat	Vendég:	

Puska	József
14.10	 Autó,	motor,	sport	Vendég:	

Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 Vörösmarty	kocka	Vendég:	

Gombaszögi	Attila
17.10	 Játszótér	Vendég:	

Toldi	Veronika
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10 Egészségszerda
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

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

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10	 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly	Péter
18.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

07:00 A hét hírei – ismétlés 
07:20 Forgószínpad – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Simon	Gábor	
gyermekgyógyász

08:20 Hitünk és életünk – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
11:00 Forgószínpad – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Simon	Gábor	
gyermekgyógyász

12:00 Hitünk és életünk – ismétlés 
12:30 A Fehérvár Televízió 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:15	 Seusokedd	–	vendégek:	
Hajdú	Éva,	Nádorfi	Gabriella

16:35 Egészségempórium 
családoknak

17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia.	Vendég:	Szincsák	
Attila	alelnök,	Denso

18:25 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:	Kovács	

Szilvia.	Vendég:	Szincsák	
Attila	alelnök,	Denso

20:25	 Zalaegerszeg–MOL	
Fehérvár-labdarúgómérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:05 Alba Fehérvár–MTK-
kézilabdamérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:25 Híradó – ismétlés
23:45 Képes hírek

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

07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia.	Vendég:	Szincsák	
Attila	alelnök,	Denso

08:20 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora	–	ismétlés	

08:50 A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

10:50 Egészségempórium 
nyugdíjasoknak

11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia.	Vendég:	Szincsák	
Attila	alelnök,	Denso

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

15:20	 Verstábor	2014
16:05	 XVII.	Aranybulla	

Művészeti	Napok
16:35 Egészségempórium 

családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Kiss-Dávid	

Renáta.	Vendég:	Kovács	
Szilvia	szerkesztő-
műsorvezető

18:30 Honvéd7 
19:00 Híradó – ismétlés
19:20	 Kezdőkör	–	magazinműsor	
20:05 Paletta – ismétlés
20:35	 Lázár	Ervin:	Szervusz,	

Mufurc!
20:40 Hírek – ismétlés
20:45	 Kezdőkör	–	ismétlés
21:30 Aqvital FC Csákvár–

Szolnok-labdarúgómérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:10 Híradó – ismétlés
23:30 Képes hírek 

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

07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kiss-Dávid	

Renáta.	Vendég:	Kovács	
Szilvia	szerkesztő-
műsorvezető

08:20 Honvéd7 – ismétlés 
08:50	 Kezdőkör	–	ismétlés		
09:35 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kiss-Dávid	

Renáta.	Vendég:	Kovács	
Szilvia	szerkesztő-
műsorvezető

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

15:35 Corvinus Alba – 
Corvinus-kerekasztal 

16:35 Egészségempórium 
családoknak

17:00 Híradó
17:20	 Családőrzők	–	

családi magazin 
17:50 Hírek 
17:55	 Így	(nem)	játszunk	

mi!	–	11.	rész
18:40	 X.	Fehérvári	Nemzetközi	

Ifjúsági	Énekkari	Találkozó
19:00 Híradó – ismétlés
19:20	 Családőrzők	–	ismétlés	
19:50 Hírek – ismétlés
19:55	 Sznúkerszerda	
20:15 Fehérvári beszélgetések – 

In	memoriam	Fülöp	Gyula
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos
20:45	 Így	(nem)	játszunk	mi!	

–	11.	rész	–	ismétlés
21:30	 Hol	volt,	hol	nem	volt	

– Fehérvár feltáratlan 
középkori történelme

22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek 

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

07:00 Híradó – ismétlés
07:20	 Családőrzők	–	ismétlés	
07:50 Fehérvári beszélgetések 

–	In	memoriam	Fülöp	
Gyula	–	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos
08:30	 Sznúkerszerda	–	ismétlés	
08:50 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:50 Egészségempórium 
nyugdíjasoknak

11:00	 Családőrzők	–	ismétlés	
11:30 Fehérvári beszélgetések 

–	In	memoriam	Fülöp	
Gyula	–	ismétlés	

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos
12:00	 Így	(nem)	játszunk	mi!	

–	11.	rész	–	ismétlés
12:45 A Fehérvár Televízió 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:05	 Alba	Fehérvár–Szolnok-
kosárlabdamérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:35 Egészségempórium 
családoknak

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 Köztér – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55	 Dunaújváros–Alba	Fehérvár-

kézilabdamérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:15	 MOL	Fehérvár–Paks-
labdarúgómérkőzés	
közvetítése	felvételről

23:00 Híradó – ismétlés
23:20 Képes  hírek  
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó – ismétlés
07:20	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés 
08:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
08:50 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:50 Egészségempórium 
nyugdíjasoknak

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 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

15:05	 Vörös	Tamás	–	Bass	show	
16:35 Egészségempórium 

családoknak
17:00 Híradó
17:20	 Úton	–	magazinműsor	
17:50 Hírek
17:55	 Városrészek	titkai	–	

magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó 
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Úton – ismétlés
21:00	 Városrészek	titkai	–	ismétlés
22:05 Agrárinfó – ismétlés
22:35	 Demencia	–	egészségügyi	

ismeretterjesztő	műsor	(12)
23:10 Híradó – ismétlés
23:30 Képes hírek  

Kiemelt ajánlatunk: február 28. 21:25 Alba Fehérvár–DEAC-kosárlabdamérkőzés közvetítése felvételről

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

07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés 
07:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
09:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég:	Vakler	Lajos	újságíró
09:30 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Kiss-Dávid	

Renáta.	Vendég:	Ázsóth-
Balom	Zsanett	coach,	
thetahealing-konzulens

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

11:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	
Vendégek:	Lippai	József	és	
Lippai	Józsefné	patikusok

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

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés 
13:30 Táncpercek 
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45	 X.	Fehérvári	Nemzetközi	

Ifjúsági	Énekkari	Találkozó
15:05 Agrárinfó – ismétlés 
15:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
16:45 Egészségempórium 

családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:  

Ciprus,	Dalmácia
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Dobi	
János	harsonaművész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Forgószínpad – 

színházi magazin
19:35	 MH	Összhaderőnemi	

Parancsnokság–
Kormányhivatal kispályás 
labdarúgó-mérkőzés

20:15	 Fehérvár	AV19–HCB	
Südtirol-jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:15 Hírek – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

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

09:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	
Vendég:	Vakler	Lajos	újságíró

09:30 Egészségempórium 
nyugdíjasoknak

09:40 A Fehérvár Televízió 
archívumából

10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Dobi	
János	harsonaművész

10:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:05 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kiss-Dávid	
Renáta.	Vendég:	Ázsóth-
Balom	Zsanett	coach,	
thetahealing-konzulens

11:35	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendégek:	Lippai	József	és	
Lippai	Józsefné	patikusok

12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés 
13:20	 Családőrzők	–	ismétlés	
13:50 Agrárinfó – ismétlés 
14:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:50	 Nálatok	mizu?	–	ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából 
16:45 Egészségempórium 

családoknak
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Simon	Gábor	
gyermekgyógyász

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából 

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50	 Stadionnyitány
21:25	 Alba	Fehérvár–DEAC-

kosárlabdamérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:55 A hét hírei – ismétlés
23:15 Képes hírek


