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Választókerületi
programok
Belváros-észak
Kovács Zsoltné
Február 6-án, csütörtökön 16
órától 18 óráig fogadóórát tart
Kovács Zsoltné önkormányzati
képviselő a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában.

Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
A városrész képviselője február
10-én, hétfőn 17 és 19 óra között várja a lakókat a Királykút
Emlékházban, a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatt.

Adományszámla Ausztráliának
Székesfehérvár tízezer eurót ajánlott fel
Ausztráliának az erdőtüzek megfékezésére,
következményeinek elhárítására, a károk enyhítésére. Az önkormányzat kéri a közösségeket, magánszemélyeket is, hogy erejük szerint
csatlakozzanak a felajánláshoz. A támogatók
az önkormányzat által nyitott 1202300800153647-06700001 számlaszámra utalhatják a felajánlásra szánt összegeket.

Szabó Petra

Összeállt a negyvenöt pont

2020.02.06.

Színházi produkciók helyett három napig az
Országos Diákparlament képviselői foglalták
el a Vörösmarty Színházat. Több mint negyven
témát vitattak meg a fiatalok péntektől
vasárnapig.

Több mint kétszáztíz diák vett részt
a három napon át zajló tanácskozáson. A küldöttek negyvenöt
ajánlást fogalmaztak meg az oktatás
döntéshozói számára. A diákok
például a hatékonyabb nyelvoktatást és az iskolák tárgyi feltételeinek fejlesztését sürgették, továbbá
az iskolai dolgozók bérfejlesztését.
Ezek mellett felmerült a szakképzés
korszerűsítése és az alsó tagozatos
osztályok létszámának huszonnégy
főben való maximalizálása is. A diákok azt is fontosnak tartják, hogy
továbbra is érdemben véleményezhessék iskoláik ügyeit.
Az eseményen részt vett a köznevelésért felelős államtitkár is.
Maruzsa Zoltán hangsúlyozta,
hogy az Országos Diákparlament
ajánlatait módszeresen beépítik az
oktatáspolitikába, így az általuk
három évvel ezelőtt készített
javaslatcsomagot is figyelembe
vették az új Nemzeti Alaptanterv
kidolgozásakor: az ötven pontból
harmincat már megvalósítottak,
tizenegy kérés teljesítése pedig
még folyamatban van.
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A diákok tanácskozását városismereti verseny, könnyűzenei programok és táncház is színesítette

Székesfehérvár polgármestere a
rendezvényen örömét fejezte ki,
hogy városunk immár harmadik
alkalommal ad otthont az országos
rendezvénynek, és válik ezáltal a
fiatalok fővárosává. Cser-Palkovics
András szerint az országos találkozó jó lehetőség arra, hogy első kéz-

ből értesülhessen a város a fiatalok
véleményéről.
A diákok tanácskozását városismereti verseny, könnyűzenei programok és táncház is színesítette. A
diákparlament következő ülése két
év múlva ismét Székesfehérváron
lesz.

Online fogadóórát tartott a polgármester
Gáspár Péter

A tömegközlekedés minőségével
kapcsolatban sok észrevétel, problémafelvetés érkezett. Székesfehérvár
polgármestere válaszában kiemelte,
hogy a közszolgáltatási szerződés
szerint a szolgáltatótól a szerződés
kifogástalan ellátása elvárt, a nem
megfelelő szolgáltatásért kötbért
számolhat fel a város. Ellenőrizni
fogják a járatok indítását, kimaradását illetve a menetrendtől eltérő,
korábbi indulásokat. A polgármester válaszolt azoknak is, akik
jelezték, hogy az utóbbi hetekben
számos járatkimaradást tapasztaltak: a város szeretne felállítani
egy ellenőrzésekhez is megfelelő létszámú szervezetet, amely az
utasok érdekében hatékonyan tudja
a szolgáltatót a megfelelő működés
és üzemeltetés irányába vinni.
Az online fogadóórán a közösségi közlekedéssel kapcsolatban a
buszflotta korszerűsítése is szóba
került. Elhangzott, hogy egy darab
elektromos busz beszerzése százötvenmillió forintnál kezdődik, így
önerőből egy buszflotta megvásárlására nincs lehetősége a városnak,
hiszen körülbelül hatvan busz
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Rekordszámú, több mint hatszáz kérdéssel
illetve hozzászólással ért véget hétfőn este az
online polgármesteri fogadóóra. Cser-Palkovics Andráshoz a legtöbb kérdés ezúttal is a
közlekedéssel és az útfelújításokkal kapcsolatban érkezett.

A tömegközlekedés minőségével kapcsolatban sok észrevétel érkezett: számos járat kimaradását tapasztalták az utazni szándékozók az elmúlt hetekben. Az önkormányzat ellenőrizni fogja
a szolgáltató szerződés szerinti teljesítését és szankcionálni annak megsértését.

látja el a helyi tömegközlekedést.
Ilyen irányú pályázatok sincsenek
kiírva, így a szolgáltatóval egyeztetik a lehetőségeket. A város azon
dolgozik, hogy olyan új hálózatot
hozzon létre, amelyen a szolgáltatás többségében szóló buszokkal,
csúcsidőben tíz-tizenöt perces

követési időkkel megvalósítható.
A felsővárosi fejlesztésekkel
kapcsolatban elsősorban a Móri út
felújításáról, a Gerle utca forgalomcsökkentéséről illetve a Móri úton
kialakítandó körforgalmakról érkeztek kérdések a polgármesterhez.
A válaszokban elhangzott, hogy a

Gerle utca forgalmának csökkentésére várhatóan a Fecskepart utca
jelenleg zsákutcaként funkcionáló
szakaszát fogják kinyitni a Móri
útra. A Móri utat ütemezetten újítják majd fel, ebbe a felújítási tervbe
tudják a csomópont kiépítését is
beilleszteni. A Móri út és a Szent
Vendel utca kereszteződésével kapcsolatban azt a tájékoztatást kapták
a kérdezők, hogy a körforgalom
tervei már az idei évben elkészülnek, így az engedélyezést követően,
eredményes közbeszerzés esetén
2021. második felében a kivitelezés
is elindulhat.
Az Öreghegyen élők közül többen
a Fiskális út felújításának befejezéséről érdeklődtek. A kérdezők megtudhatták, hogy a határidő április
30., ennél azonban valószínűleg
előbb elkészülnek a munkálatokkal.
Az ingatlan- és albérletárak növekedése kapcsán az önkormányzat
bérlakásprogramjáról is többen
kérdeztek. A válaszban elhangzott,
hogy az önkormányzat közel ezer
bérlakással rendelkezik, közülük
jelenleg nyolcszázhatvanhárom
lakott, ebből négyszázötvennégy
lakás van szociális alapon, kétszázhatvanhat költségelven, száztizenöt
pedig piaci alapon bérbe adva. Huszonöt olyan lakás van, melyeket
most pályáztat az önkormányzat,
illetve a bérlőkijelölés megtörtént,
de még a szerződéskötésre nem
került sor.
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Gáspár Péter

Székesfehérvár speciális hely a közélet
szempontjából, hiszen az országos
trendek egy része nem érvényesült az
önkormányzati választáson. Ilyen például az is, hogy van egy civilszervezet,
mely országos politikai pártokkal tud
versenyezni hosszú évek óta. Minek
tudható be, hogy a VÁLASZ már a
negyedik önkormányzati ciklusban
delegálhat önkormányzati képviselőt a
közgyűlésbe?
A fehérváriaknak párthovatartozástól függetlenül az lehet az érzése,
hogy a város dolgai alapvetően jól
mennek – ezt a választás eredménye is igazolja – ennek ellenére
léteznek különböző formációk, és
mindenki máshogy képzelné egy
város vezetését. Közel nyolcvanezer szavazópolgár van a városban,
ha nekik kellene megalkotniuk
Székesfehérvár költségvetését, nem
találnánk két olyan embert, akik
ugyanúgy gondolkodnak. Mi is azt
mondjuk, hogy jó az irány, amerre a város halad, de vannak saját
elképzeléseink és olyan dolgok,
amiket mi másként csinálnánk. Ezt
a programunkban meg is mutattuk
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Juhász László, a VÁLASZ Független Civilek
önkormányzati képviselője negyedik ciklusát
kezdheti meg a székesfehérvári közgyűlésben.

Juhász László az új ciklusban városfejlesztési
tanácsnokként is tevékenykedik

a választóknak. Nem pillanatnyi
érdekek mentén, hanem hosszú távon gondolkoztunk a programunk
megalkotásánál. Az alternatívák
felmutatása mellett annak is betudható a siker, hogy olyan emberek
alkotják a VÁLASZ-t, akik a saját
civilközösségeikben már letettek
valamit az asztalra, sokan vezetőségi tagok civilszervezetekben és ott
vagyunk az emberek között: ez is

Finisben az idei költségvetés
Kurucz Tünde
Érdekegyeztető fórumot tartottak február
harmadikán a Városházán, melynek keretében
a polgármester ismertette a város idei költségvetésének tervezetét a szakszervezetekkel.

A 2020. évi költségvetést hónapok
óta készítik elő. A helyi gazdaság
idén várhatóan a 2019-es szinten
teljesít majd, így a saját bevételeknél lassabb mértékű növekedés
várható.
A büdzsé közel huszonhatmilliárd
forint saját bevétellel számol, ebből
kiemelkedik a húszmilliárd forintot
meghaladó iparűzési adó. Az intézmények fenntartására tizennégytizenhat milliárd forintot költ idén
a város. A minimálbéremelésre, a
garantált bérminimumra és egyéb
önkormányzati bérintézkedésekre
mintegy hatszázhatvanhárom-

„átjött” a választások alkalmával.
Mely területek a leghangsúlyosabbak a
VÁLASZ várospolitikájában?
Három területet említenék. Az
első a város szimbolikus tereivel
kapcsolatos: fontos tervünk, hogy
2038-ra felépüljön a koronázóbazilika a Nemzeti Emlékhelyen,
nemcsak lelki értelemben, hanem
a maga fizikai valójában is. A második terület azok az elképzelések,
amelyeket a közlekedéssel kapcsolatban megfogalmaztunk. Két
nagy elemet emelnék ki: az egyik
a városrészeken belüli közösségi
közlekedés elektromos kisbuszokkal vagy mikrobuszokkal.
Ezeknek az lenne a szerepük, hogy
a gyűjtőutakra vigyék el az egyes
városrészekben élőket, ahonnan
tíz percenként járnak a buszok. A
másik hangsúlyos rész a közösségi
közlekedésen belül a kötöttpályás
közlekedés megvizsgálása, például
hogy Maroshegyet vagy Feketehegyet hogyan lehetne bekötni a
jelenlegi vasúti hálózatba kis átalakítással, és hogyan lehetne helyiérdekű vasúti közlekedésre
használni a síneket. Ezzel összefüggésben rendeznénk a parkolás
kérdését: úgy véljük, a belváros
közvetlen közelébe nem szabad
már behozni az autókat, ehhez ingyenes P+R parkolóházak kellenek,

A robotizáció már elkezdődött

millió forinttal tervez a költségvetés. A bérnövekedés részben állami
finanszírozással valósulhat meg, és
továbbra is biztosítják a közalkalmazottaknak a SZÉP-kártyát a
cafeteria keretében.
Az intézmények fejlesztésére –
ezen belül számos óvoda felújítására – állami és uniós forrásból 11,6
milliárd, önkormányzati forrásból
1,9 milliárd forint jut 2020-ban. A
Szent István Király Múzeum Rendházépületének felújítása javarészt
az öt és fél milliárdos kormányzati
támogatásból valósul meg. Folytatódik az Ybl Miklós Intézményfejlesztési Program, a Saára Gyula Útfelújítási Program és a Kégl György
Városi Egészségügyi Program.
A polgármester hétfőn terjeszti be
a költségvetés tervezetét, melyet
február tizennegyedikén, pénteken
tárgyal a közgyűlés.

Bácskai Gergely
Alba köszöntötte a Hiemer-házban Az ipar 4.0 gazdasági és várható társadalmi hatásai Székesfehérváron
című műhelykonferencia résztvevőit. A Prosperis
Alba Kutatóközpont megbízásából a tizennyolc év
fölötti fehérváriak körében végeztek reprezentatív
adatfelvételt, továbbá tíz fehérvári nagyvállalat
vezetőjével készült interjúkkal gyűjtötték össze az
Ipar 4.0-val kapcsolatos jövőbeli elképzeléseket.

Az elmúlt néhány évben drasztikusan
nőtt a robotok száma Fehérváron, és
ez az ütem valószínűleg tovább fog
gyorsulni. Ennek társadalmi hatása is
fontos lesz.
„Egyáltalán nem érzik az emberek nagy
kihívásnak ezt a kérdéskört, pedig a ma
munkavállalóit legalább annyira érinti,
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mint a jövő munkavállalóit.” – mondta
Cser-Palkovics András a konferencián,
majd hozzátette: felnőttképzés terén
az érintetteknek is lépniük kell! A
digitalizáció, az automatizálás korában
vagyunk, és hogy ebben mennyire
leszünk sikeresek, az meghatározza a
város jövőjét és életminőségét is. Erre
fel kell készíteni a várost: az Alba Innovárral, a Titkok Házával, az okostantermekkel illetve oktatással ezt kezdte
meg Székesfehérvár.
Csanády László, a Prosperis Alba ügyvezetője a digitalizáció társadalmi vetületeire hívta fel a figyelmet. Ruff Tamás
beszélt az Ipar 4.0 várható társadalmi
és gazdasági hatásairól, és elmondta,
hogy a változások üteme valószínűleg
tovább fog gyorsulni.

Fehérvár a turizmus élmezőnyében
Kurucz Tünde
Székesfehérvár a tavalyi évben a turisztikailag legeredményesebb tíz vidéki város között
szerepelt – derült ki a turizmus.com gondozásában
megjelent kiadványból.

Az idén is biztosított lesz a stabil önkormányzati és intézményi működés

két sávban. Az egyik a belváros
körgyűrűjének peremén helyezkedne el, a másik pedig a város
bevezető útjait, a nagy körgyűrűket
érintené – szinte a Székesfehérvár
táblával egyvonalban – ezeken
a főútvonalakon pedig sűrített
tömegközlekedést képzelünk el. Ha
a város körgyűrűjén tudjuk tartani
az autók egy részét, már kisebb
terhelést hozunk be a városba. Ha
a P+R parkolóktól maximum tíz
percenként járnak a buszok, akkor
el lehet azt érni lassú lépésekben,
hogy többen használják a közösségi
közlekedést: ehhez járatsűrűség és
gyorsaság kell. A harmadik nagy terület a környezettudatosság. Székesfehérvár káros öröksége, hogy a
történelmi belvárost panelgyűrűbe zárták, szinte megfojtották,
így nem tud szellőzni, lélegezni
ez a belvárosi mag. Ezért is lenne
fontos, hogy ezen a magon belül is
minél több zöldítés legyen. Ennek
színtere lehetne például a Skálaparkoló, mely az egyik belváros körüli, több szintes, föld alá
süllyesztett P+R parkoló lenne, a
tetején parkkal. Fontos lenne a zöld
tetőteraszok kialakítása a bölcsődék, óvodák és iskolák tetején is.
Hiszünk abban, hogy 2039-ig több
dolog megvalósulhat ezekből az
elképzelésekből Székesfehérváron.

A 28. Turizmus Évadnyitó Gálára
megjelent szakmai kiadványban a
legjobbak listáján olyan települések
mellett említik a koronázóvárost,
mint Balatonfüred, Zalakaros, Hévíz,
Debrecen, Eger vagy éppen legközelebbi szomszédunk, Veszprém.
A 2014 óta évente egyszer megjelenő
TOP 50 magazin városunkat bemutató bevezetője szerint Székesfehérvár
turizmusa jelentősen átalakult az
elmúlt évtizedben. Az egyre stabilabb

és erősebb gazdaságnak, az egyre
színvonalasabb és folyamatosan bővülő kulturális illetve sportprogramkínálatnak köszönhetően nagymértékben nőtt a városba látogatók száma.
„A nagyléptékű fejlesztésekkel sikerült
elérni, hogy az üzleti és sportturizmus
mellett városunk komoly eredményeket
mutathat fel a kulturális turizmus területén is.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics
András polgármester a lapnak adott
interjúban. Mint mondta, 2019-ben
a vendégéjszakák száma közel két
és félszer, a vendégek száma pedig
százhetvennégy százalékkal haladta
meg a tíz évvel korábbi szintet. Még a
hagyományosan erős átutazóturizmus
területén is rendkívüli növekedés
mutatkozik.
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Támogatás a tehetséges diákoknak
Gáspár Péter
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Székesfehérvár évről
évre ösztöndíjjal segíti
azokat a jól tanuló fiatalokat, akik szociális
helyzetük okán rászorulnak a támogatásra.
A Tóth István és Tóth
Terézia Ösztöndíjat
az idei esztendőben nyolcvanhárom
fehérvári általános és
középiskolás valamint
a felsőoktatásban
tanuló hallgató vehette
át.
G. P.

2020.02.06.

A szavak ereje

A HETILAP

„Fontos, hogy a fiatalok megtanulják, hogy a részvétel a demokrácia
alapja, a részvételhez vélemény kell, és
lehetőséget is kell biztosítani mindenkinek, hogy ezt a véleményt szabadon
elmondhassa. Ez a vetélkedés nem
más, mint kiállás a szólásszabadság
és a véleménynyilvánítás szabadsága
mellett. Azért fordultunk a fiatalok
felé, mert azt szeretnénk, ha ők már

Száz nappal a 103. Giro d’Italia országúti kerékpárverseny magyarországi nagy rajtja előtt – és
százkét nappal a székesfehérvári rajt előtt – rózsaszín díszvilágítást kaptak a rajt- és célvárosok nevezetes épületei, ezzel is hirdetve a Giro ünnepét. Székesfehérváron a Városháza kapott
rózsaszín világítást január harmincadikán, csütörtökön este.
B. G.

Elkezdődtek a munkálatok

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

A kerékpározás ünnepe

A Szóval győzni címet viselő városi kommunikációs vetélkedő első mentornapja zajlott kedden a
Hiemer-házban, ahol a döntőbe jutott fiatalokat
Kozáry Ferenc színművész pallérozta nonverbális
kommunikációs játékokkal. A vetélkedő olyan
közösséget, kihívást és fejlődési lehetőséget
biztosít a jelentkezők számára, amely túlmutat
egy kommunikációs verseny keretein.

egy olyan világban nőnének fel, ahol
fel sem merül az a gondolat, hogy nem
alakíthatják ki saját véleményüket.” –
mondta el a vetélkedő első mentornapján Cser-Palkovics András polgármester, aki szólt arról is, hogy
közel kétszer annyian jelentkeztek
a versenyre, mint tavaly, ami jól
mutatja, hogy nő az érdeklődés a
tehetséggondozó események iránt.
A mentornapokon Kozáry Ferenc
színművész mellett Ignácz Adrienn
pszichológus, Töll Konrád kommunikációs munkatárs és Azurák Csaba riporter, műsorvezető mellett
Bakonyi István irodalomtörténész,
író, főiskolai tanár is oktatja majd
a diákokat: a retorika rejtelmeibe
vezeti be a fiatalokat, és gyakorolja
velük azt a szituációt is, amit egy
állásinterjún tapasztalhatnak.

A fiatalokat Kozáry Ferenc színművész a nonverbális kommunikáció világába vezette be

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016.
(VIII. 19.) rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a 2019/2020-as tanév 2. félévére vonatkozóan nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére.

Innovatív, összevont szociális szolgáltatóközpontot alakítanak ki jövő áprilisra az Irányi Dániel
utcában, ahol helyet kap a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ. A több mint
ötszázmillió forintos, uniós finanszírozású beruházásból létrejövő új intézmény Alba Bástya
Család- és Gyermekjóléti Központ néven fog működni.
K. T.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az
• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.
szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 25.
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető
(Tel: 06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére

Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) rendelet 4. § (2)
bekezdése alapján a 2019/2020-as tanév 2. félévére vonatkozóan nyilvános pályázatot hirdet Alba
Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.) rendelet
18/B § (2) bekezdése alapján a 2019/2020-as tanév 2. félévére vonatkozóan nyilvános pályázatot
hirdet Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.

A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatán,
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy a
• Székesfehérvári Szakképzési Centrumban,
(8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel. 06 (22) 514-060), vagy
• az érintett szakgimnáziumban, ill. szakközépiskolában,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Városa hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/
aktualis-palyazatok.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 25.

A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Hallgatói Tanács Pályázati Adatlap beszerezhető:
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,Ű
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.), vagy az
• az érintett felsőoktatási intézményben,
illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.
hu/aktualis-palyazatok.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 25.

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és
Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási
és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel: 06 (22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
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Fehérváron nem félnek a koronavírustól
A HETILAP

László-Takács Krisztina, Kiss-Dávid Renáta

„Szerintem riogatás”

A fertőtlenítős kézmosás hatásos védekezés, és nem csak a koronavírus ellen

„Nem voltam még influenzás sem soha.
Maszkos embert is csak a neten láttam
eddig, de ha mindenki máson lenne maszk
az utcán, bennem az sem keltene félelmet.
Az a helyzet, hogy rajtam nem fog semmi:
olyan immunrendszerem van, hogyha
akarnék, se tudnék megbetegedni, évek
óta nem volt nagyobb betegségem a náthánál.” – magyarázza Póka Richárd.
Fotó: Kiss László

Mi van, ha valaki maszkban sétál
végig a belvároson? Felkapják rá
az emberek a fejüket? Vajon okoz-e
riadalmat, felvet-e kérdéseket? Nos,
kipróbáltuk, de még egy csodálkozó tekintetet sem sikerült kiprovokálnunk. Nemhogy pánik nincs,
de még egészséges félelem vagy
kíváncsiság sem tükröződött a járókelők arcán. A kérdés annál inkább
felmerült bennünk: ennyire érdektelenek vagyunk egymás iránt vagy
a napi hírdömping ellenére tényleg
senkit nem érdekel a koronavírus a királyok városában?

Kép: Körtvélyes Tivadar

Felállt a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs, döntöttek a
védekezésről szóló akciótervről, mind a hét,
Vuhanból kimenekített magyar állampolgár
jól van, és a hétfőn repülővel Magyarországra
érkezett kínai nőnél sem mutatják a vizsgálatok a koronavírus jeleit. S bár a budapesti
repülőtéren rengetegen hordanak maszkot,
Fehérváron eddig még nem kapkodták el azokat
a gyógyszertárakból. A közbeszédben ugyan
jelen van a téma, de a vírustól komolyabban
senki sem tart. Ezt magunk is megtapasztaltuk,
amikor maszkot húztunk.

„Figyelem a híreket”

Bauer Dominik szerint a koronavírusról szóló
hírek fölösleges riogatások

Fotó: Kiss László

A bevásárlóközpontból kilépő középiskolás csapatnak sem a vírusos
megbetegedések a központi beszédtémája: „Nem nagyon tájékozódtam róla részletesen, mert hülyeségnek
tartom, és szerintem túlságosan fel
van fújva ez a téma. Volt már riogatás
más vírussal is, például a közelmúltban a Zika-vírussal, mégsem történt
baj. Én például az influenzától sem
félek.” – mondja Bauer Dominik.

Póka Richárd leginkább az immunrendszerében bízik

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Börcsök Dezsőné a közvetlen kínai repülőjáratok miatt aggódik

Glász Jánosné felvenné a maszkot, ha szükséges lenne

Az idősebb generáció már óvatosabb, és a jelek szerint tájékozottabb
is: „Olvasom a híreket, de félelem bennem sincs a koronavírussal kapcsolatban.” – mondja Glász Jánosné, majd
hozzáteszi, hogyha szükséges lenne,
ő felvenné a maszkot és odafigyelne
a szakértők által ajánlott védekezésre. – „Igaz, influenza ellen sem oltatom
be magam, de csak azért, mert amikor
egyetlen egyszer beadattam az oltást,
megbetegedtem tőle, így azóta nem
élek a lehetőséggel. Marad a vitamin, a
zöldség- és gyümölcsfogyasztás.”
Van, aki aggódik, ha járványról hall.
Börcsök Dezsőné követi a legfrissebb információkat a vírus terjedéséről: „Olvastam, hogy Kínában már több
mint háromszáz halálos áldozata van a
koronavírusnak, és azt is tudom, hogy
bejutott Európába is, de azért hisztériát
szerintem nem kell emiatt kelteni. Ha
Magyarországon is felbukkanna, akkor
védekeznék ellene: kevesebbet járnék
közösségbe és ritkábban venném igénybe a tömegközlekedést. Azt mondják, a
higiénia nagyon sokat számít, de erre

már most is odafigyelek, ez természetes.
Bízom benne, hogy Magyarországra
nem érkezik meg a vírus, az azonban
aggasztó, hogy közvetlen repülőjáratok
vannak Kínából. Nemrég hallottam a rádióban, hogy már a szárazföldi határátkelőhelyeken is ellenőrzik hőmérsékletméréssel a vírus jelenlétét.”

Megvan a szükséges protokoll
Amíg nem lépi át a koronavírus
Magyarország határát, nincs

ok aggodalomra, azt pedig nem
tudhatjuk, mi lenne, ha átlépné.
Hivatalos válaszok persze vannak, hiszen az elmúlt napokban
minden érintett szerv megfogalmazta az eljárásmódját arra az
esetre, ha valahol felbukkan a
vírus. Magyarországon cikkünk
megjelenéséig nem regisztráltak koronavírusos beteget, de a
hazai egészségügyi intézmények
felkészültek a veszélyre.
„A Szent György Kórház az országos
tisztifőorvos által kiadott intézkedési
terv szerint jár el. Ez idáig a kórházban koronavírus-fertőzöttséggel
gyanús beteg nem jelentkezett.” –
nyilatkozta a kórház vezetősége.
Ha mégis gyanús beteg jelenik
meg, akkor megvan a szükséges
protokoll: a szükséges óvintézkedések megtétele után szállítják
speciális mentővel az erre a célra
kijelölt budapesti Szent László
Kórházba, amit az esetleges
betegeknek jelöltek ki ellátás
céljából.
Krisztián Erika megyei tisztifőorvos lapunknak elmondta,
hogy a felkészülés megtörtént,
a Nemzeti Népegészségügyi
Központ által kidolgozott eljárási
rendet már ismerik az alapellátásban, szakellátásban dolgozók.
Farkas Zoltán háziorvos a védekezés lehetséges módjaira hívta
fel a figyelmet. Mint mondja, a
higiénia nagyon fontos: vásárlás, bankautomata használata,
bevásárlókosárral való érintkezés vagy a tömegközlekedés
használata után rendkívül
lényeges a kézmosás, a kézfertőtlenítés.
Múlt pénteken a WHO nyilvánosságra hozta, hogy a járvány
minden kontinenst elért. A
szervezet a hatékony védekezés szempontjából még időben
értesült a vírusról, és nálunk is
meghozták a megelőző intézkedéseket. Megijedni ugyan nem
kell, de a higiéniára érdemes
odafigyelni, ha másért nem is, az
influenzaszezon miatt!

A koronavírus csökkenti a benzinárakat
Vakler Lajos
Kevesebb pénzből telik meg a kocsik
tankja, ugyanis a koronavírus terjedése
befolyásolja az olaj világpiaci árát. Ez azt
jelenti, hogy ahogy nő a fertőzöttek száma,
úgy csökken a benzin ára. Az autósok
tapasztalhatnak eltéréseket a benzinkutak
árai között, de észrevehető, hogy minden
töltőállomáson olcsóbb lett az üzemanyag.

A koronavírus folyamatos terjedése, az újabb karanténok létrehozása miatt jelentősen csökken
az üzemanyag iránti érdeklődés
Kínában. Ez világszinten is jelentős keresletkiesést okoz, ami
a piaci árra is jelentős hatással
bír. Két hét alatt az olaj hordónkénti ára hetven dollárról a hét
elejére ötvennyolcra csökkent.
Ez közel húsz százalékos zuha-

nást jelent. A szakértők jóslata
szerint a folyamat nem áll meg.
Ez természetesen a hazai benzinárakat is befolyásolja.
„Két hét alatt huszonegy forintttal
csökkent a benzin és ugyanen�nyivel a gázolaj ára, úgyhogy a
hatását már itthon is érezhetjük
a hazai kutakon. Valószínűleg a
következő hetek is a csökkenésről
fognak szólni.” – állapítja meg
Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu
ügyvezetője.
A kőolajexportáló országok
szorgalmazzák, hogy soron
következő ülésük időpontját korábbra hozzák. A szakemberek
már márciusban összeülnének,
hogy a kitermelt olaj mennyiségének csökkentéséről beszéljenek, ami valamelyest megállítaná az árzuhanást.
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Közösségi régészeti nap a Seuso-palotánál
A HETILAP

Hatszáznál is több római kori lelet került elő

Látrányi Viktória

Több mint tíz éve volt az utolsó
nagyobb legális keresés a szabadbattyáni területen, mely Seuso feltételezett palotájaként vált ismertté.
Tizenháromezer négyzetméteres
római kori épületkomplexumot rejt
a föld, az épületnek a feltárás során
nem került elő a vége, így további
érdekességeket rejthet még a lelőhely. Fejér, Pest és Veszprém megye
múzeumbarátai, régészei és fémkeresős önkéntesei végeztek kutatást
a közösségi régészeti nap keretében.
„Felmérjük, hogy az elmúlt tíz, húsz,
harminc évben milyen károk érték az
illegális fémkeresők által ezt a lelőhelyet.
Szeretnénk a leleteket megmenteni: van
egy ilyen megelőző célja is a kutatásnak, hogy az anyag valóban közkinccsé
váljon, bekerüljön a múzeumokba,
kiállításokon, különböző kiadványokban
mindenki által megismerhető legyen. Ne

Kép: Németh-Nagy Róbert

Közösségi régészeti napra várták múlt szombaton
az önkénteseket Szabadbattyán határába, a feltételezett Seuso-palota környezetébe. Hatszáznál
is több római kori leletet találtak a szervezett
kutatómunka eredményeként. Meghatározó lelet
került elő az első századból, ami azért fontos,
mert eddig a szakemberek úgy tudták, hogy a
második századtól létezik a település.

Nor-pannon szárnyas fibula az első századból. A ruhakapcsoló tűt a terület őslakosai, az
eraviszkusz törzshöz tartozó kelták használták.

magángyűjteményekben vesszenek el
vagy ne külföldi aukciósházaknál lássuk
viszont az innen származó leleteket!”
– mondta el lapunknak Szücsi Frigyes, a Szent István Király Múzeum
régésze.
A leletek koordinátái számos információt hordoznak, amik segítik
a régészek munkáját. Az illegális

kutatás azért is okoz óriási károkat,
mert éppen a leletek által hordozott
információk vesznek el.
„Az eddigi adatok szerint a rómaiak
nagyjából a másodiktól a negyedik
századig használták a területet. Rögtön
a nap elején előkerült azonban egy
úgynevezett nor-pannon szárnyas
fibula. Ez egy elég jellegzetes, nők

által használt ruhakapcsoló tű az első
századból. Ez pedig azt is jelentheti,
hogy a település előzményei már az
első századra visszavezethetők.” –
tájékoztatott Kovács Loránd Olivér.
A Gorsium Régészeti Park vezetőjét
a lelőhellyel kapcsolatos tervekről
is kérdeztük: „Magának az ásatásnak ekkora léptékben, amekkorában
korábban zajlott, állami támogatásból
jelenleg nincs realitása, de kisebb
ásatási munkákat tervezünk. Vannak
megválaszolásra váró kérdések.”
Az ásatás folytatásáról, a kutatómunkáról kérdeztük nemrégiben
Székesfehérvár polgármesterét
is: „Elképzelhetőnek tartom, hogy
folytatva Nádorfi Gabriella munkáját,
az ő tudományos eredményeit is felhasználva a Nemzeti Múzeum és a mi
múzeumunk régészei egy közös kutatási
projektben feltárhassák ezt a területet,
és ha fel van tárva, akkor bizonyos
helyreállításai munkák is megtörténhessenek.” – nyilatkozta Cser-Palkovics
András.

Az első mozzanat volt a közösségi régészeti nap, a következő a
Seuso-estek előadássorozat lesz.
Február 18-án 18 órakor lesz az első
rendezvény Szabadbattyán művelődési házában.
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Nagyszabású múzeumfelújítás kezdődik
A HETILAP

Kovács Szilvia
Nagy a felfordulás a Szent István Király
Múzeum Fő utcai Rendházépületében, ahol
nagyszabású felújítás, átalakítás kezdődik.
Az Árpád-ház-program keretében, a kormány
közel öt és fél milliárd forintos támogatásával
indulhat meg a rekonstrukció. Az újonnan
kialakított modern múzeumi tér elsőként a Királyok és szentek – az Árpádok kora című nagy
kiállításnak ad majd otthont 2022-ben.

A fő utcai épületben jelenleg is
tart a múzeum kiköltöztetése.
Néhány héten belül pedig már
elkezdődhetnek a kivitelezési
munkálatok. A Szent István Király
Múzeum megújuló Rendházépülete a jövőben korszerű, huszonegyedik századi technikai körülmények
és közönségforgalmi képességek
között állít emléket a Székesfehérvár történelmében meghatározó
Árpád-háznak valamint a város
múltjának.
„A tervek szerint az épület elkészültével egy nagyszabású időszaki
Árpád-ház-kiállítás nyílik meg, azután
pedig a kollégáknak, a múzeumnak kell
arról gondoskodni, hogy továbbra se

Az Aranybulla kiadásának nyolcszázadik évfordulójára egy a mai kornak megfelelő, impozáns,
ám a műemléki jellegét megőrző múzeum várja majd a látogatókat

álljon üresen az épület. Ezért mi már
ebben az átmeneti időszakban el kell,
hogy kezdjük az előkészületeit egy
hiánypótló várostörténeti kiállításnak,

Valentin Vacsora WELCOME PEZSGŐVEL

ami a felújított épületbe költözhet.” –
mondta el lapunknak Pokrovenszki
Krisztián, a Szent István Király
Múzeum igazgatója.

A beruházás két év alatt készülhet
el a kormány támogatásának köszönhetően. A projektre biztosított
összeg a kivitelezést, a műszaki ellenőrzést illetve a kiállítás üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket
tartalmazza.
„Ez összességében közel öt és fél milliárd forint, amiből a város is vállalt
mintegy száznyolcvankilencmillió
forintos részt. A kormányhatározat
pontosan ütemezve meghatározza,
hogy az idei költségvetésből nagyjából
az összeg felét, a jövő évi költségvetésből pedig a második felét biztosítja a
város számára.” – tájékoztatott Vargha Tamás, az Árpád-ház-program
kormánybiztosa, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője.
Nemcsak a kiállítóterek újulnak
meg: kialakítanak egy látogatókat
fogadó reprezentatív bejáratot, előcsarnokot és kiszolgálóterületet is.
A bővítés után, az Aranybulla kiadásának nyolcszázadik évfordulóján a
múzeum helyet ad majd a Királyok
és szentek – az Árpádok kora című
nagy kiállításnak a következő fontos
történelmi jubileumra, 2038-ra való
készülődés jegyében.

Franc

ELŐÉTEL

Vaníliás vajban pirított Szent Jakab kagyló fekete rizottóval,
fahéjas, lila brokkolipürével és parmezán habbal

LEVES

Sáfrányos paszternák krémleves kacsamáj ganach-sal
töltött házi raviolival

FŐÉTEL

Júliának: Szezámos vörös tonhal steak gyömbéres sütőtök
mousse-szal, batáta szalmával és szójás ginzeng shot-tal
Rómeónak: Orient fűszeres Rib Eye Steak rózsaborsos
barnított vajban, trikolor burgonya textúrákkal és ropogós
spárgával

DESSZERT

„Sacher” fehéreper zselével és bazsalikomos morzsával
ÁRA: 14.490 FT/ 2 FŐ
A helyek száma korlátozott, asztalfoglalás szükséges!
Viniczai’s Restaurant & Bar
Székesfehérvár, Jancsár köz 8. • Telefon: 0620/ 420 5025
Nyitva tartás: H-Cs és V: 11.30-22.00 P-SZo 11.30-23.00
Ingyenes parkolási lehetőség egész nap!

Viniczai’s Restaurant & Bar

Fotó: Simon Erika

2020.02.14. 19:00-tól

A Vörösmarty Színházban új premierrel köszöntötte az évet a Székesfehérvári Balettszínház társulata. Egerházi Attila rendezésében és koreográfiájával mutatták be a Franc című táncdrámát,
mely Franz Kafka, a huszadik század öntörvényű klasszikusa életét dolgozza fel.
V. L.

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 • Felelős
szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai
előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Jobb megelőzni, mint gyógyítani!
A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta

Hogyan kerülhetjük el
az egyes a betegségeket, mivel tehetünk mi
magunk az egészségünk megőrzése
érdekében? Többek
között ezekről szólt a
Fehérvári Orvosnapok
programja. Két napon
keresztül neves szakemberek tanácskoztak
a városban. Az idei
év központi témája a
prevenció volt, hiszen
ez minden szakágat
érint.
Az orvosok szerint a
páciensek maguk is
nagyban hozzájárulhatnak a betegségek
elkerüléséhez. Hagymásy László osztályvezető főorvos elmondta: a nőgyógyászatban
kiemelten fontos a
szűrőprogramokon
való részvétel.

Fotó: Molnár Artúr

Két napon át tanácskoztak a
szakemberek Székesfehérváron, a IX. Orvosnapokon. A
prevenció fontosságára hívták
fel a figyelmet.

A Szent György Kórház kétnapos rendezvényén olyan témák kerültek terítékre, mint a prevenció a nőgyógyászatban, a pszichiátriában, a kardiológiában, de szó
volt a vastagbélrák-szűrésekről és a neurológiai panaszokról is

Gyorsan terjed a betegség
Kiss-Dávid Renáta

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

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

Kellő mennyiségű folyadék, ágynyugalom – ezek
a legfontosabbak, ha tapasztaljuk a tüneteket. De
a prevenció is fontos: a megelőzéssel tehetünk a
legtöbbet egészségünkért!

Néhány héttel ezelőtt még nagyon
alacsony volt az influenzaaktivitás.
Most már azonban egyre többen tapasztalják a magas lázat és köhögést,
sokan betegek a megyében, azaz itt a
járvány!
Krisztián Erika megyei tisztifőorvos
lapunknak kiemelte, hogy aki beteg,
maradjon otthon, kövesse az orvosa
tanácsait, ez a szövődmények elkerülése miatt valamint azért fontos, hogy
ne fertőzze tovább embertársait.

Farkas Zoltán háziorvos a a tünetek
kezelésének lehetséges módjaira
hívja fel a figyelmet. Mint mondja,
a legfontosabb a közvetlen kontaktus, a zsúfolt helyek, rendezvények,
bevásárlóközpontok kerülése.
Kiemelte, hogy az influenza gyógyszer nélkül is jól gyógyul, de a
lázcsillapítószerek és a bőséges folyadékbevitel nagyban hozzásegíti
a beteget a gyorsabb gyógyuláshoz.
Ebben az időszakban kiemelten
fontos mindenki számára a higiénia, a gyakori kézmosás a lakásban,
a munkahelyen egyaránt, ahol
célszerű fertőtleníteni a kilincseket,
a villanykapcsolókat, az olyan eszközöket, melyeket naponta többen
is használnak.

Közéleti hetilap

Tánckurzus és gyerekfarsang
Programok február 7-től 16-ig

Február 7.
Tallér Edina–Nagy Judit: Kaliforniai álom
20 óra, Igéző
A kortárs magyar író szociobörleszkje. Az előadás
tizennyolc éven felülieknek ajánlott! A helyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges: Facebook.com/igezo, 22 790 758, igezo2014@gmail.com.
Február 8.
Gyimesi tánckurzus
8.30, A Szabadművelődés Háza
Lassú és sebes magyaros, a kettős jártatója és sirülője
tanulására adódik lehetőség. A kurzust vezeti: André
Csaba.
Mesés-játékos délelőtt Bogyóval és Babócával
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Részletek és információ: 22 312 684/25, 22 312 845/25.
Kreatív szombat: papírrózsa
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Kreatív szombat az Aranybulla Könyvtárban: Hekkerné Gócza Erika segítségével tavaszcsalogató papírrózsák készülnek. Aki teheti, ollót vigyen magával!
Gyerekfarsang
13.30, Sóstó-látogatóközpont
Játékokkal, kézműveskedéssel, filmvetítéssel, túrával
várják a gyerkőcöket.
Re-kreatív kuckó
15 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és szüleiknek:
könyvjelző készül Tóth Eszter irányításával. Információ és jelentkezés: Pintérné Palkovics Gabriella (20 269
0096, terepjarodse@gmail.com).

Farsangi kézműves foglalkozás, gyermekjátszó és
táncház
17 óra, Táncház
17 óra: kézműves foglalkozás – télűző „zörgők” készítése Pintérné Markovich Marcella irányításával
18 óra: „Hallod pajtás, itt a farsang!” – népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Kriszta vezetésével. Minden
gyermeket jelmezben várnak!
19.30: dél-alföldi tánc tanítása
20.30: táncházi mulatság
Muzsikál a Tilinkó Zenekar.

Utazni szeretne? - jó helyen jár!

Az ABC Travel Önre vár!

ELŐFOGLALÁS 2020
NYÁRI ÜDÜLÉSEK, KÖRUTAZÁSOK,
VÁROSLÁTOGATÁSOK ELŐFOGLALÁSA.

EGZOTIKUS TÉLI ÜDÜLÉSEK,
EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK,
HAJÓUTAK széles kínálata.

Február 14.
Népi játszóház
10 óra, Mesterségek Háza
Családi és gyerekprogram. Mohai tikverőzőálarc

AGYKONTROLL:
stresszkezelés és elmefejlesztés
Pedagógusok számára
akkreditált, 47 kreditpont.

SZÉKESFEHÉRVÁR
március 7-8., 14-15.

Oktató: Domján Andrea
(egyetemi tanár)

Fehérvári Utazás Kiállítás 2020.02.08-09.
Várunk mindenkit szeretettel!
ABC Travel Utazási Iroda Székesfehérvár, Várkörút 7.
Telefon: 22/333-641, 70/334-0855

www.abctravel.hu

Február 11.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Tizenegy éve alakult meg a Magyarok Szövetsége Fejér
megyei szervezete címmel ünnepi kerekasztal-beszélgetésre
várják az érdeklődőket, melyen az alapítók is részt vesznek.

Ára: 49 000 Ft,
(diák, nyugdíjas: 35 000 Ft)

Eng.sz.: U-001248

Szabó Petra

FEHÉRVÁR

programajánló

Jegyvásárlás banki utalással
vagy készpénzért!
20/969-0059

agykontroll.hu

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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A Barátság mozi műsora
Február 7.
18 óra: A búcsú
20 óra: A két pápa
Február 8.
10 óra: Beépített cicó
16 óra: Kémesítve
18 óra: Sajnáljuk, nem
találtuk otthon
20 óra: Richard Jewell
balladája
Február 10.
Székesfehérvári Zsidó
Kulturális Napok
18 óra: Jób lázadása
20 óra: Tel-Avivban
minden megtörténhet
Február 11.
Székesfehérvári Zsidó
Kulturális Napok
17.30: Különleges
életek
20 óra: A nevek dala
Február 12.
Székesfehérvári Zsidó

Kulturális Napok
Szépkorúak szerdája
15 óra: Táncterápia
17.30: Kisasszonyok
20 óra: Sajnáljuk, nem
találtuk otthon
Február 13.
Székesfehérvári Zsidó
Kulturális Napok
18 óra: Chichinette –
Véletlenül kém lettem
20 óra: A nevek dala
Február 14.
Székesfehérvári Zsidó
Kulturális Napok
Valentin-nap
18 óra: Közel a horizonthoz
20 óra: Kiasszonyok
Február 15.
10 óra: Mancs őrjárat:
Vigyázz, kész, mancs!
16 óra: Kémesítve
18 óra: Jojo Nyuszi
20 óra: A búcsú

készül. Regisztráció és információ: Pintérné Palkovics
Gabriella (20 269 0096, terepjarodse@gmail.com).
Február 15.
Dr. Bubó rendel
17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Pódium Színház mesejátéka 3 és 14 év közötti gyerekeknek. Főszerepben Várfi Sándor és Bednai Natália.

Fehérvári Utazáskiállítás
Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg az Utazáskiállítást február 8-án és 9-én a Hiemer-házban. A
korábbi évekhez hasonlóan a résztvevő kiállítók ezúttal
is érdekes turistacélpontokkal, utazási és kirándulási
ötletekkel, alkalmi akciókkal és izgalmas programokkal várják a látogatókat.

FEHÉRVÁR
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Hogyan rendezzük be praktikusan a gardróbot?
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
Mindenkinek szüksége van egy hatalmas
szekrényre. Ahhoz, hogy minél több holmit
elnyeljen a rendelkezésre álló tároló, jól jön
néhány praktika!

Fotók: Partner Bútorház

Előszobában, hálószobában
vagy gyerekszobában jut hely a
gardróbszekrénynek? Netán egy
külön helyiség áll rendelkezésre a
tárolásra? Ez az első, amit el kell
döntenünk: a szekrény felépítése,
kialakítása ugyanis ettől függ.
Külön gardróbhelyiségben nincs
szükség ajtókra a polcok előtt, a
szobában pedig helyfüggő, hogy
nyíló- vagy tolóajtó lesz szerencsésebb.
A belső elrendezést illetően pedig
figyelembe kell venni, hogy mi
kerül az ajtók mögé: cipők, kabátok, esetleg ágyneműk vagy éppen
sportfelszerelés.

Színek és trendek
„A szekrények színét illetően még
mindig hódít a fehér és a földszínek:
a bézs, a szürke, a kasmír.” – tudtuk
meg Kiss Edith lakberendezőtől.
– „Érdekesség, hogy a magasfényű,
üveg- vagy tükörajtókat sok esetben
felváltotta a teljesen matt felület.
A sötét színek alkalmazása nem
divat, és nem is a legszerencsésebb
választás: meglátszik rajtuk a por, az
ujjlenyomat. Ráadásul egy sötétszürke, sötétbarna szekrény esetén
– akármilyen szép faerezettel készül
– optikailag sokkal kisebbnek érezzük
a helyiséget.”
A szakember hozzátette: ha szobába tesszük a gardróbot, érdemes a

A gardróblift használata nagyon praktikus

fal színére minél jobban hasonlító
szekrényt választani, így az beleolvad a környezetbe.

A belső tér praktikus kihasználása
„Sok éve mindenkinek azt javaslom,
hogy ha megoldható és van annyi
helyünk, akkor a gardróbliftet használjuk. Ez azt jelenti, hogy a szekrény
legfelső részébe kerülhet az akasztós
ruha, a dzsekik, az ingek vagy a hos�szabb ruhák is. A lenti részeken pedig

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

A gardróbban sok kisebb, hasznos tárolóegység elhelyezhető, például mellmagasságban ékszertartó fiók, övtartó, nadrágtartó. A cipők tárolására leghasznosabbak a
kihúzható polcok, melyeknek nincs körben kávája és előlapja, csak egy pici szegély.
A teljesen kinyitható, csillapított csukódású polcok a hasznosak. Átlagos cipőnek
elég a tizenöt centi magasság, így több polcközt is használhatunk.

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁN
már br. 231.140 Ft-tól,
5 ÉV GARANCIÁVAL!

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét fordulópontnak bizonyulhat a kapcsolataiban. Hirtelen új fényben láthat valakit, akiről eddig
rossz véleménye volt vagy egyáltalán nem érdeklődött iránta. De még a párban élők is más szemmel
tekinthetnek a kedvesükre.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Apró praktikák

Ne a medvét lesse,
a meleget szeresse!

• Szalagfüggönyök
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

február 6. – február 12.

ki tudjuk húzni és leereszteni a gardróbliftet.” – magyarázta Kiss Edith.
Hozzátette: szerencsés, ha vannak
alacsonyabb és mélyebb fiókok is.

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

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

Horoszkóp

lehetnek polcok a fehérneműknek,
cipőknek vagy fiókok az apró dolgoknak. Ehhez körülbelül egy méter hely
kell a szekrény előtt, hogy hátralépve

Munkahelyén kifejezetten szerencsés lehet. De nemcsak ott, hanem anyagiak tekintetében is. Talán váratlan pénz üti a markát vagy az üzlete kezd el profitot
termelni. Ideje lenne megfogadnia az anyagiakkal
kapcsolatos tanácsokat, amiket szakértőktől kapott!

Az ajánlat 2020. február 6-tól visszavonásig érvényes. Részletek az üzletben. A képek illusztrációk.
Ho

llander-2000

Kft.

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
Telefon: 22/347-423

WEBSHOP: www.hollander.hu
Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A csillagok azt üzenik, hogy kerülje a konfliktusokat,
mert Ön húzhatja a rövidebbet! Egy másik ügyet
illetően pedig óvatosságra intik, hogy ne vádaskodjon
alaptalanul, mert megint csak kellemetlenség érheti!
Óvakodjon a meggondolatlan lépésektől!

Ígéretes pénzkereseti lehetőségekbe futhat bele a
napokban. Mielőtt esetleg a munkahelyváltás mellett
döntene, alaposan nézzen utána a részleteknek és gondolja át, biztos arra vágyik-e, amire jelentkezne! A héten
halassza el a pénzügyekkel kapcsolatos döntéseket!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A munkahelyén minden a legnagyobb rendben lesz.
Még ha nehézsége is adódna, könnyedén megbirkózik vele! Ellenben üzleti ügyekben, bármilyen megállapodás aláírása előtt konzultáljon szakemberekkel,
hogy semmilyen kellemetlenség se érhesse!

Jó esélye van arra, hogy akár egy kis támogatással
vagy anélkül, de előrébb lépjen karrier tekintetében!
De ezenfelül még más jó híreket is hallhat. Azok,
akik állást keresnek, szintén szerencsével járhatnak
a héten.

FEHÉRVÁR
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Előbbiben sok fehérnemű elfér,
utóbbiba pedig tehetünk akár munkásruhát, pulóvert: „Azért fontos,
hogy a szabványos gardróbmélység, a
hatvan centi meglegyen, hogy a vállfára akasztott ruhák teljesen elférjenek
benne.”

Figyeljünk a terhelésre!
Sokan nem szeretnének osztott
gardróbot, viszont figyelembe kell
venni, hogy milyen súlyt kell kibírnia a polcoknak, akasztóknak:
„Túl nagy fesztávon a vállfatartó
rúd meghajolhat. Nem szerencsés, ha
egy méternél szélesebb. A polcokra
ugyanez igaz. A mostanában divatos,
úgynevezett pushpántos ajtók, melyek nyomásra nyílnak, nem minden
esetben praktikusak. Előszobába
soha nem javaslom, ugyanis ha
megérkezik egyszerre több vendég,
óhatatlan, hogy valaki hozzáérjen a
szekrényhez, ami abban a pillanatban
kinyílik.”

A földszínek és a matt felületek jöttek divatba

ÉPÍTKEZIK?
FELÚJÍT?

Februári feladatok a kertben
Sok szeretettel köszöntök idén is minden kertkedvelőt. Bár a február még téli hónap, mindenki várja a tavaszt, a napsütést. Ugyan
még hideg van, egy-egy melegebb napon számos kerti munkát
elvégezhetünk. A két legfontosabb teendő a metszés, és a lemosó permetezés.
Amikor metszésről beszélünk, fontos kiemelni, hogy tél végén a
csonthéjasokat (barack, szilva, cseresznye, meggy) NE metsszük,
ezeket csak nyáron alakítsuk. Mindig kérdés, hogy a metszőollóval milyen vastag ágat vághatunk. A hobbi metszőollók 15-20
mm, az alap ágvágók maximum 30-35 mm átvágásokra képesek. Ha ezeknél vastagabb ágakat metszünk velük, akkor sajnos
könnyen tönkre mennek. Érdemes ilyenkor inkább fűrészt használni. A fűrészelésnél nagyobb a sérülés az ágon, ezért ilyenkor fontos a vágásfelület gondos kezelése, a metszlap
simává tétele. Erre szolgál a kacorkés, amivel elsimíthatjuk a sérült, vagy roncsolódott felületet. Fontos, hogy minden 2 cm-nél nagyobb vágási felületet kezeljünk le faseb kezelővel. Figyeljünk arra is, hogy a szerszámokat minden egyes növény után fertőtlenítsük, hogy
a különböző vírusfertőzéseket ne vigyünk át egyik növényről a másikra. Erre a célra kiválóan használható a denaturált szesz, vagy bármelyik közönséges háztartási fertőtlenítő.
A kártevők és kórokozók, már 4-5 Celsius fokos hőmérsékletnél aktivizálódnak. Ilyen például az őszibarack tafrinás betegsége, vagy kártevők közül a körtelevélbolha. A megfelelő
időben végzett lemosó permettel jelentősen gyéríthetjük őket. A lemosó permetezés időpontjánál azt vegyük figyelembe, hogy a permetlé biztonságosan megszáradjon, és az azt
követő 24 órában ne érje csapadék.
Szerencsére az idei tél nem volt annyira száraz, mint a tavalyi, így az évkezdés megfelelő a veteményeknek. Az ősszel előkészített talajba vethető a petrezselyem, a sóska és
a spenót. Ha az őszi talajforgatás kimaradt, akkor mielőbb kezdjük el, hiszen a sikeres
kelés alapja a gyommentes, jól elmunkált, porhanyós föld. Akinek üvegháza, vagy fóliasátra van, elkezdheti a paprika és paradicsom vetését ládába, hogy a lehető legkorábban
szedhesse a friss zöldséget. Már megérkeztek a tavaszi dughagymák, fokhagyma és a
vetőburgonya is.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek bennünket üzletünkben. Sikerekben gazdag kerti munkát és gazdag termést kíván Németh László kertészmérnök és a
Kenderzsineg Mezőgazdasági bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8.00-17.00

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ne hagyja, hogy szeretteivel a pénz miatt veszekedjenek, őrizze meg nyugalmát és próbálja megérteni
a többi családtag véleményét a pénzügyekkel
kapcsolatban! Ha változásokat szeretne az életben,
nyitottnak kell lennie mások meglátásaira!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kalandosan alakulhat a hete amellett, hogy magára
mosolyog a szerencse. Akármibe is fogjon, azt egyszerűen nem tudja rosszul csinálni! Ha nagyobb tervei
vannak, amikhez pénzügyi áldozatokat kell hoznia, azt
érdemes a héten meglépnie a siker érdekében!

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
www.kenderzsineg.com

KÉRJE
AJÁNLATUNKAT
ÉPÍTŐPONTUNKON!
Székesfehérvár
Móri út 102.
+36 22 513 220

„Én is itt bérelek,
mert itt lehetőségem
van bővülni.”

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Feleslegesen aggódik! A problémákat különféle tényezők veszik körül, és a legtöbbször mások felelősek, nem
Ön! Van, ami felett sajnos nincs hatalma. Jót tenne
Önnek, ha a héten többször kapcsolódna ki és tenne
arról, hogy megszabaduljon a stressztől!

Szervezzen társas programokat kedvesével, amik
feldobhatják a napjaikat! A héten újra elbűvölhetné
kedvesét, ha ki tudna engedni. A magányosokra izgalmas
találkozások várnak, és jól is teszik, ha rugalmasan állnak
a kapcsolatokhoz!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nincs miért aggódnia, stabil a helyzete a munkahelyén, és ha továbbra is úgy dolgozik, ahogy eddig,
hamarosan előléptethetik! Attól viszont óvakodjon,
hogy részt vegyen a munkahelyi vitákban! Maradjon ki
minden intrikából és ne hagyja, hogy belerángassák!

www.braunbau.hu

Az egyedülállók arra döbbenhetnek rá, hogy beleszerettek valakibe. Okosan tennék, ha valahogy a másik fél
tudtára adnák! A párban élők is újra egymásba szeretnek, ugyanakkor készen állnak arra, hogy egy következő
szintre lépjenek, ami talán kicsit félelmetes lehet.

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153
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rejtvény

2020.02.06.

A HETILAP

Legutóbbi rejtvényünk egy felsővárosi hagyományhoz kapcsolódott, amit
ma is tartanak: a búcsút követő héten a helyi férfiak egy közös ünneplésre
gyűlnek össze. A mise utáni programot mindig a KALOT szervezi. Első
kérdésünk az volt, hogy mi a szervezet teljes neve. A helyes válasz: Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete.
Második feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen ételt
készítenek a felsővárosi férfiak: sült malacot.

Végül egy egyszerű feladvány: milyen jeles naphoz kapcsolódik ez a hagyomány? A megfejtés: Szent Sebestyén napja.
E heti rejtvényünk a Seuso-kincsekkel foglalkozik.
Az első megoldásból kiderül, ki volt Seuso. A második egy személyt
rejt, aki megtalálta a kincseket. A harmadik feladvány pedig egy
rendezőt takar, aki dokumentumfilmet készített a kincseket övező
rejtélyről.

FEHÉRVÁR

Kultúra

Közéleti hetilap

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
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A HETILAP

Bobory Zoltán

Szegedi Kovács György

Az utolsó mese
– Na, nekem ebből most már elegem van –
mondta az Ég nagy borúsan.
–Jöttök? – kérdezte a Napot, a Holdat s a
csillagokat.
S mert azok sűrűn bólogattak,
befogott szekerébe, s ahogy jött, olyan
észrevétlen,
összes lakójával együtt eltűnt.
Nem maradt helyén más, csak az ijedtükben
a gyárkéményekbe, toronyházakba
kapaszkodó füst, köd, felhők.
Hogy hova lett, azt bizony
ember soha meg nem tudja…
84. versszak
Foszlott, hajlott öreg lett mindegyik,
arcukat többé már nem éri nap…
Reggel a piszkos tócsa tükrében
siratják a bokrok álmaikat….
Csoóri Sándor

Nekem most elég,
hogy süt a Nap
Nekem most elég, hogy süt a Nap.
A nyár agyagedényéről lepattognak a
virágok.
Nekem most elég, hogy a fák mozdulatain
túl
a mozdulatlan hegyekig látok.
Tökéletes a messzeség és a magasság,
mint a tenger vagy mint egy viharzó női
test:
szemem vonzáskörében itt remegnek
s bizonytalanságukkal boldogítanak.
Nekem most elég, hogy süt a Nap.
Látom az elhagyott folyókat: keresik
egymást,
látom az arcod a délutáni álom tenyerében
s a babafejű rózsák körmenetét körülötted.
Nem akarok semmire emlékezni,
csak arra, ami ezután lesz,ami ezután
lehet.
Fejet hajtok jövendő létem előtt,
mert az még nem én vagyok, az még a
mindenség maga.
Nekem most elég, hogy süt a Nap,
hogy érezhetem az érzéketlen kövek
melegét is –
Érlelem magamban a csodálkozást számotokra,
hogy annak örömét hagyjam rátok a koponyám helyett.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Bakonyi István

Csoóri Sándor 90 évére

Szélcsend
Lázadva keresem azt a pontot,
azt a nehezen megfoghatót,
amit még keresni sem szabadna.
Átmegyek a falakon, s már
hallom is a szirének énekét,
de tudatom éberebben landol
bársonyosan csöndes tavadnál.
Megmerítkezem a szélcsend
suttogásában ahogyan
vízbe veti magát hangtalan.
Majd hirtelen kiúszik a túlpartra,
süt néhány halat, végül is …,
csak a társalgásért,
az együttlétért,
a megmentő szavakért,
a csőre töltött szavakért,
melyek kilövik
az óembert.
Ahogyan a falon átmentem,
úgy vízen is járok,
s megyek Feléd …,
megyek Feléd…
Te csak állsz ott,
leeresztett kezekkel …
Finom a hal,
Uram!

Radnai István

Kiteljesedő öregkori lírája hű tükre egy
nagyon bonyolult viszonyrendszernek.
A veszteségekkel persze már korábban
is szembe tudott nézni. A magánemberiekkel épp úgy, mint a közösségiekkel.
Már a Párbeszéd sötétben c. kötet
idején is így volt ez. A címadó versben
teszi föl a nyitó kérdést: „Mit vesztettél
el?” És következik a fölsorolás, a veszteségek sora. A tömörítés és a drámai
feszültség szép példája a mű, társa a
korábbi, részösszegzést megfogalmazó
költeményeknek. Apró képekből áll ös�sze a leltár, pontos önismerettel, költői
hitelességgel. Szerkezetileg egyetlen
hosszú mondat a válasz, és a legvégén
ott a bizonytalanság kifejeződése:
„nem tudom, nem tudhatom.” Ettől
függetlenül sok mindenről árulkodik a
vers. A költő a veszteségek közé sorolja
„kiáradásait, sebeit, sodró nyomorúságát, világban a világokat.” A szöveg
egyik legfontosabb eleme a folyó, ami
összetartja a szerkezetet, köréje épül
föl a mondat. A folyó a cselekvésre is
behelyettesíthető folyamatosságot jelenti, és ezt törik meg időnként a lét nagy
veszteségeire történő utalások.
És eljött a nosztalgia ideje is, mely
gyakran hamissággal teli, hiszen a múl-

tat megszépítő jellege torzított tudatot
szülhet. Csoóri versei sem akkor, sem
később nem nosztalgikusak, inkább ittott kemények, szavai pattognak, és folytonosan felelősségre, erkölcsi vizsgálatra intenek. Akkor sem nosztalgikus a
hangja, ha letűnt korok népi kultúráját
siratja. Olyan értékek őrzésére szólít
föl, amelyek érzelmileg-értelmileg nem
vághatók ki a nép szellemi vérkeringéséből. Esszéiben sem romantikus
ábránddal hívja vissza a letűnt paraszti
világot, hanem annak korszerűen
továbbvihető elemeit szorgalmazza.
A Törtet a jövő c. vers pontosan leírja a
belső lélekállapotot és a világ ellentmondásos változásait: „Törtet a jövő
árkokon-bokrokon át, / nagy halak / hibátlan csontváza között. / Még a városokat is megremegteti.” És a menedék a
vers tanúsága szerint a gyermek Jézus,
aki „most tanul járni a vizek fölött”. A
halászok pedig észre sem veszik, „hogy
valami elkezdődött.”
Jó lenne, ha az olvasó észrevenné a
költőt, ha tudatosulna benne, hogy az
„adott világ varázsainak mérnöke” arra
törekszik, hogy a mindenkori harmóniát megteremtse. Hiszen valami elkezdődött, és folytatódik az idők végezetéig.

Gutenberg

Belép az antikváriumba, ami önmagában is némi ruganyosságot feltételez. A félig lecsúszott redőny mindenkit bizonytalanná tenne, kivéve a törzsvevőt.
Kissé meghajol az ajtóban, mintha a szakállás öreg előtt mutatna be udvari bókot.
Tekintete a gondolát keresi, melyen a patinás új szerzemények
közt válogathatna kedvére, amíg pénztárcája engedi. Hosszú
szőke haja lebeg utána, akár az arcába is hull néhány fürt, de
őt űzi a szenvedély. Észre sem veszi. Vadászösztönének hódol.
– Érkeztek dedikált példányok? – fordul a sarokban matató
öreghez, aki éppen a polcról levett verseskötetbe szeretne
beleolvasni. A könyv remeg a kezében, mint a reggeli pohár.
Fekete selyem sapkája a homlokára esik az erőlködéstől, az
aranykeretes szemüvegen fennakad.
A rajongó csak suttogva mer beszélni a szentélyben. Az öreg
egy égig érő polchoz vezeti, amely mellé létrát támasztott. Az
izgatottan pihegő vevőnek szerencséje van. Bizonytalan kézzel
és szaporán emelkedő mellkassal a polchoz lép ő is. Melle
érezhetően megremeg minden szívveréstől.
Nem először jár itt, tudja, hogy a halhatatlan eltávozottak az
éghez közelebb kívánkoznak.
Az ebukokat és empénégyet áruló szomszéd üzlet zaja zavarja
az áhítatot. Ott metallcédék és mellettük hetvennyolcasok
állnak glédában. De ő mindig átnéz ezen a hivalkodáson. Ő
egyenesen az öreghez készül, ahol a régi könyvek tömjénszagát lélegezheti be. Az utolsó művekért, amiket még költők
írtak, nem számítógépes programok.
Az élő költők polcához siet és leemeli a szívének legkedvesebbet. A szerző többi kötetének szinte a betűi is kikoptak a sok
olvasástól. De a hetediket sehol nem leli.
Az öreg, mint aki most ébred, felemeli az asztaláról a könyvet.
Nem azt, amit az imént emelt le és ami ráér, senki sem fogja
keresni a latin auktort eredetiben. A könyvet óvatosan becsukja, mint valami becses ereklyét. Kiveszi a hímzett könyvjelzőt, amely a kedvenc versét jelölte. Hátha a törzsvevő másik
szonettet választ magának.

– Eltettem Önnek, tudtam, hogy egyszer betér hozzám és ezt
fogja keresni.
A rajongó, fürtjeit az arcából egy laza mozdulattal kisimítja,
amivel a zavarát leplezi.
– Tudtam, hogy eljön érte, már sehol nem szerezhető be –
ismételte meg – dedikált példány! A szerzők néha könnyelműek, de az utókor majd helyre teszi.
– Hiszen kedvenc szerzőm még él, és korához képest, akarom
mondani, most alkotja a főműveit.
– Dedikált példány, de nem adom be az aukcióra – tette hozzá
az öreg – a pénz nem érdekel, csak a kultúra!
Választ sem vár, nyújtja a rajongó felé.
– A múlt héten is kereste valaki, de letagadtam – süti le a
szemét, nem mer a ritka jelenségre nézni, az utolsó példányra.
Gyengéi a művészek. Csak futólag pillant a vevőre, majd újból
a könyvre. Odakint elállt az eső, kisütött a nap – gondolja, de
téved, egy autó hajt be az udvarra, a fényszórója tévesztette
meg. Csak a könyvek közt érzi magát biztonságban. A külvilág
szennyezett, a levegő súlyos és átláthatatlan.
Fehér kéz, talán inkább fehér cérnakesztyű nyúl a könyvért.
Amint megkaparintja, beleolvas.
Az öreg utánaszól:
– Be ne verje a fejét abba az átkozott redőnybe! Évek óta nem
találok egyetlen iparost sem, aki meg tudná javítani.
Mintha csak maga elé morogná, hozzáteszi:
– Mind csak üvegportált ajánl, üveget védőfóliával. Hogyne,
hogy még beverjék nekem a huligánok féltéglával, amikor az
egész vagyonom itt van a kirakatok mögött!
Leemel egy bőrkötéses könyvet, a címe aranybetűkkel látható
a gerincen, mely kissé megkopott. A vevő felé mutatja, mintegy magyarázatképpen.
A rajongó kilép a ködös téli utcára. Észbe kap, előveszi a pénztárcáját és kaparászni kezd benne.
Még szinte a boltajtóból visszafordul.
Megcsendül az ajtó felett a kis harang. Az öreg az ajtóhoz lép
és kiszól a résen.
– Mondtam, hogy a pénz nem érdekel!
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A vesztes győzelme

Németh Krisztián
Presztízscsata, érzelemdús, teltházas – ilyen volt a
MÁV Előre-Bericap Budaörs elleni női röplabdameccse. Hogy miért? Immár a Budaörs vezetőedzőjeként tért vissza Fehérvárra Fésüs Irén, akinek mai
együttesét legyőzte korábbi csapata.

Ez így rendben van!

mint amilyen. Azonban a búcsú nem
sikerült szépre, hogy mást ne mondjunk, több alapembert is magával vitt
Budaörsre. Azon a „meccsen” a MÁV
Előre volt a vesztes. A pályán azonban
győzött! A csapat az új vezetőedzővel
sem adja alább, 3:1-es diadalt aratott
Fésüs Irén lányai felett.
„Az első játszmában mutatott koncentrációnkat sajnos a másodikban pihentük ki, de
utána ismét eredményesen röplabdáztunk.
A kelleténél több nyitást rontottunk el,
de a gyors játékunkat tudtuk játszani.” –
mondta Farkas Mihály vezetőedző.

Fotó: Kiss László

„Az elmúlt húsz évben remek munkát
végeztem. Gratulálok magamnak mindkét
csapatomhoz!” – értékelt Fésüs Irén a
mérkőzés után.
Vitathatatlan, hogy munkássága nélkül
nem lenne olyan a fehérvári röplabda,

Fésüs Irén (jobbra) a vendégcsapatot vezette Fehérváron

Németh Krisztián
Repülőrajtot vett az EBEL középszakaszában
a Hydro Fehérvár AV19: jégkorongozóink két
meccs után rájátszást érő helyen állnak.

A hullámzó alapszakasz után
remekül kezdte a Volán a középső
etapot. Az első feladat a Znojmo
otthonában érte Kógeréket, akik
vezettek is Csehországban, végül
hosszabbítás után nyertek, azaz két
ponttal tértek haza.
A jó formát itthonra is átmentették: a hatcsapatos csoport papíron
egyik legerősebb együttesét, a
Linzet fektették két vállra az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnokban.
Simábban alakult a meccs, mint
idegenben, végig vezettek a mieink,
végül 3-1-re győztek.
Hét pontjával (ebből kettő bónusz)
az alsóház harmadik helyén áll a Volán, ami negyeddöntős tagságot ér.
A válogatottak programja miatt
csak a jövő héten folytatódnak az
EBEL küzdelmei.

Elvitte a két pontot a Debrecen
Kaiser Tamás
A női kézilabda-bajnokság tizenötödik fordulójában a DVSC-Schaefflert fogadta az Alba Fehérvár
KC. A Loki a fehérváriak második félidejének elején mutatott beragadásának köszönhetően 2014
márciusa óta először tudott nyerni a Köfémben.

Ellenállhatatlanul kezdte a középszakaszt a
Volán, a Linz ketrecébe háromszor is bejuttatta a pakkot

Hét Volán-játékos szerepel a nottinghami olimpiai előselejtezőre készülő
magyar válogatott keretében. Jarmo
Tolvanen szövetségi kapitánytól
Kornakker, Stipsicz, Szabó Bence,
Sarauer, Erdély, Szita és Kóger kapott
meghívót.

Nem jó a döntetlen!

A második félidő elején mintha az
öltözőben maradt volna a Fehérvár:
a Loki második 6-1-es periódusával
már nyolc góllal vezetett. A fehérváriak első akciógóljára kilenc percet
kellett várni: Pelczéder törte meg
a csendet, aztán Mendy heteseivel
illetve Utasi Linda és Rózsás Josephine lendületes játékával, góljaival
visszajött a meccsbe az Alba. Az
58-ik percben már csak egy gól volt
a különbség, és még Borgyos góljára
is válaszolt Utasi, de mégsem jött
össze a fehérvári pontszerzés. A
Debrecen 33-30-ra győzött, az Alba
pedig a bajnokságban november
tizenötödike óta nyeretlen.

Németh Krisztián
A hétvégén nyert Újpesten, de Debrecenből csak egy
pontot hozott el a MOL Fehérvár a labdarúgó NB I
hétközi fordulójában. Ez különösen fájó, hiszen a
listavezető Ferencváros is csak egy pontot szerzett.

Azok után, hogy Petrjak góljával legyőzte a Fehérvár az Újpestet, szerda este
már Debrecenben volt jelenése.
Legjobb góllövője, Hodžić révén vezetést szerzett az első félidőben a Vidi
a Nagyerdei Stadionban, ám a szünet
után a bosnyák csatár több nagy ziccert
is elrontott. Ez pedig megbosszulta ma-

gát, mert Bódi tizenegyesével a hajrában
kiegyenlített a Debrecen.
„Az első félidő rendben volt, de be kell fejezni
az ilyen meccseket!” – utalt Joan Carrillo
vezetőedző az elpuskázott helyzetekre.
Az idei három bajnokin egy győzelem és
két döntetlen a mérleg. Szerdán éppenséggel közelebb lehetett volna kerülni a
Fradihoz, de maradt a hatpontos differencia, úgy, hogy a zöld-fehérek eggyel
kevesebb meccset jegyeznek.
A szombati fehérvári derbi különlegesnek
ígérkezik, hiszen a Kuttor Attila vezette csikócsapat, a Mezőkövesd vendégszerepel Sóstón, amely már elrabolt két pontot a Viditől.

Hiába Rózsás remeklése, zsinórban hatodik meccsét veszítette el a bajnokságban a Fehérvár

Fotó: molvidi.hu

Fotó: Kiss László

Mendy góljával indult a találkozó, a
Debrecen azonban egy 6-1-es rohammal fordított. Deli Rita időkérése után
összekapta magát az Alba Fehérvár,
és a tizenhetedik percre kiegyenlített.
A vezetést azonban nem sikerült átvenni, csak üldözte ellenfelét az Alba.
A szünetben három góllal állt jobban
Köstner Vilmos csapata.

2020.02.06.

Fotó: Kiss László
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Armin Hodžić (középen) debreceni találatával a góllövőlista élére ugrott. Ugorhatott volna nagyobbat is!

Az Atlas nem csak a fej hordozója

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a
körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet 30
országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 7
Atlasprof® specialista van, aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint hat éve
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Székesfehérváron február 11-én (kedden) 17 órakor a Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. Cím: III.
Béla Király tér. 1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

Róma örök, de Ázsia se rossz!
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Somos Zoltán
Akárcsak tavaly, idén is a rómaiak sikerével ért
véget a Szent István-kupa U16-os kosárlabdatorna.

A világbajnokságra
készülő,
piros
mezes kínai
válogatott
minden
ellenfelét
hatalmas
csatára
késztette,
az utolsó
percig
esélye volt
a végső
győzelemre is

Fotók: Simon Erika

A Real Madrid állandó szereplése
miatt (is) igen rangos sporteseményen most először fordult
elő, hogy a spanyol sztárklub a
dobogóra sem állhatott fel, igaz,
fiatalabb korosztállyal érkezett.
Az először meghívott kínai U16os válogatott ellenben a döntőig
nagyszerűen menetelt, és ott is

csak minimálisan kapott ki a
Stella Azzurra Roma címvédő
csapatától.
Ugyancsak újonc volt a mezőnyben a másik ázsiai nemzeti
csapat, Irán válogatottja, mely
éppen a Realt verve szerezte
meg a harmadik helyet. Vagyis a
legmesszebbről érkező vendégek
álltak a dobogó két alsóbb fokán.
A Realon kívül a Bayern München is elmaradt korábbi eredményeitől, hetedik helyen végzett,
az NBA akadémiáinak válogatott
csapata pedig az ötödiken.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)
Horvát István u. 2. 1/1.
Jancsár u. 1. 10/2.
Rigó u. 45. 4/15.

Alapterület Szobaszám

(m2)
31 m2
42 m2
56 m2

1
1,5
2

Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)

komfortos
összkomfortos
összkomfortos

17.050,23.100,37.800,-

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.

A magyar színeket két korosztályos válogatott képviselte, tagjaik ismét erős ellenfelekkel szemben szerezhettek értékes tapasztalatokat. Az A válogatott hatodik, a B csapat nyolcadik lett.

Őrületes forduló
Somos Zoltán
Váratlan hazai vereségével nem tudta kihasználni a riválisok botlását az Alba Fehérvár a
kosárlabda-bajnokságban.

Elképesztő fordulón van túl a
mezőny a kosarasoknál! A táblázat
első öt helyezettje kivétel nélkül a
középmezőnyben, vagyis alattuk
elhelyezkedő csapatokkal játszott,
és mindegyik kikapott. Ráadásul
a Körmend, a Szolnok, a Paks és
az Alba is otthon, a bajnok Falco
pedig az újonc Oroszlány csarnokában.
A fehérváriak veresége duplán
meglepetés, mert az ezt megelőzően zsinórban hat meccset elbukó

Kecskemétet fogadták, akik nem
először bizonyították, hogy érdes
stílusuk nem fekszik az Albának.
Tízpontos győzelmük után elmondhatják magukról, hogy az alapszakaszban oda-vissza verték a Fehérvárt. Így aztán még az eddigieknél
is tömörebb a bajnoki mezőny,
lehetetlen megjósolni, kik férnek
majd be az első ötbe, és kinek kell
a középszakaszban a rájátszásért
harcolnia.
Ami az Albát illeti, az edzőváltás
utáni első zakót nem lesz könnyű
azonnal javítani, mert Szombathelyen, a bajnoknál vizitál Arie
Shivek csapata. Igaz, pont az előző
forduló bizonyította, hogy ebben a
bajnokságban semmi nem lehetetlen!

Fotó: Simon Erika

A kép tavaly is készülhetett volna: boldog római fiatalok a győztes döntő után a fehérvári
tornán. A döntőben 86-83-ra nyertek az olaszok Kína ellen.

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

Három délszláv légiós védekezik az amerikain – stíluscsata is volt az Alba-Kecskemét

AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR
hirdetés
ÉS A HOTEL MAGYAR
KIRÁLY BEMUTATJA

FEHÉRVÁR
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Szerelmes
KL A SSZIKUSOK

2020. FEBRUÁR 14.

HOTEL MAGYAR KIRÁLY

PÉNTEK 19:00 ÓRA

KUPOLATEREM, SZÉKESFEHÉRVÁR

HANGVERSENYMESTER:

BONDOR ERIKA

Gyertyafényes vacsora, romantikus dallamok

JEGYÁR: 5900 FT

Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, a Fehérvári Jegyirodában
és a Vörösmarty Színházban a zenekar jegypénztárában:
Székesfehérvár, Fő utca 8. | +36 70 509 8805
Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

A Fehérvár Televízió műsora február 8-tól 14-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2020. 2. 8. SZOMBAT

2020. 2. 9. VASárnAp

2020. 2. 10. Hétfő

2020. 2. 11. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:30 Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Farkas Sándor, az
Alba Fehérvár Akadémia
szakmai igazgatója
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Kovács
Nóri, a Balkán Fanatik
egykori énekesnője
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Balássi
Imre, az Alba Regia SC
és a Köfém SC elnöke
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Nyakas
Gábor kutyatréner
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 9. rész (12)
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Molnár Dániel – Elszakadni
a földtől 1-2.
Százéves a székesfehérvári
repülés. Ebből az alkalomból
riportfilmsorozattal készült
a Fehérvár Televízió. Tihanyi
Tamás szerkesztésében a
repüléstörténet meghatározó
alakjait mutatjuk be.
17:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vásáry André
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Épí-Tech Magazin
19:50 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Táncra,
magyar! – ARTE 70
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vásáry André
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Farkas Sándor, az
Alba Fehérvár Akadémia
szakmai igazgatója
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Kovács
Nóri, a Balkán Fanatik
egykori énekesnője
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Natura-túra –
ismeretterjesztő film
14:10 Napi színes – ismétlés
14:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Balássi
Imre, az Alba Regia SC
és a Köfém SC elnöke
14:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:25 ÚTE – MOL Fehérvár FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Papp István
ENSZ-békefenntartó, téma:
túszként Szudánban
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár – KTE-Duna
Aszfalt kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Fülöp Zoltán – Szívvel, hittel
Fülöp Zoltán a Csíkszeredai
Csíki Játékszín
színművésze vallott
alkotói mindennapjairól,
múltról, jelenről, jövőről.
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Generációnk –
nyugdíjasmagazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Szabó
József labdarúgó
16:40 Generációnk – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ladányi
Júlia színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Együtt magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – a XXIV.
Királyi Napok Nemzetközi
Néptáncfesztivál nyitógálája
22:25 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ladányi
Júlia színművész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
Tamás színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Paletta magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
Beszélgetőtárs: Vakler Lajos.
Vendég: Szakály Sándor,
a Veritas Történetkutató
Intézet főigazgatója
21:20 Egy nap a világ – Ciprus
Kovács Áron vendéglátói
mindenhol magyarok.
Rajtuk, az ő magyar
szívükön-lelkükön keresztül
látjuk, hogy az adott
országban milyen az élet,
mit érdemes megnézni,
megkóstolni, megtudni.
21:45 Csík30 – 30 év boldogság
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 2. 12. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
Tamás színművész
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Ökoportrék – Széll Antal
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 ÚTE – MOL Fehérvár
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 2. 13. CSüTörTöK

2020. 2. 14. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne

07:00
07:45

10:00
10:45
11:15
11:45
13:00
13:15

16:30
17:00
17:30
18:00
18:05
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
22:35
23:20

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár
Híradó és Esti mérleg
Megyei Jogú Város
közgyűléséről
– ismétlés
10:00 Híradó és Esti mérleg
Honvéd7 – ismétlés
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
archívumából
11:15 A Fehérvár Televízió
Képes hírek – benne egész
archívumából
órakor a Híradó ismétlése
11:45 Képes hírek – benne egész
Híradó 1-kor
órakor a Híradó ismétlése
Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor a
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
Ökoportrék – Széll
16:30 Ökoportrék – Persányi
Antal – ismétlés
Miklós – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
Esti mérleg – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Hírek
18:00 Hírek
Ökoportrék – Persányi Miklós 18:05 Ökoportrék – Nádai Béla
A Fehérvár Televízió
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
archívumából
Jó estét, Fehérvár! – benne: 19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
Híradó, Esti mérleg
20:05 Agrárinfó
Bajnokok városa
20:35 Hírek – ismétlés
Hírek – ismétlés
20:40 Székesfehérvári Királyi
Szolnoki Nemzetközi
Napok 2019 – a XXIV.
Versenytáncgála 2019
Királyi Napok Nemzetközi
Híradó és Esti mérleg
Néptáncfesztivál zárógálája
22:50 Híradó és Köztér – ismétlés
– ismétlés
23:05 Képes hírek
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 12. 20:20 ÚTE – MOL Fehérvár labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

