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Javaslatokat várnak
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Lezárt szakasz
a Fiskális úton

Vakler Lajos

Szerdán előreláthatólag egy hónapra lezárták
a Fiskális út Nyitrai utca és Bártfai utca közötti
szakaszát. A lezárás érinti a Jancsár utca felé
közlekedő 25-ös autóbuszjáratot is.

A lezárt útszakaszon található
ingatlanok a munkavégzés függvényében a Bártfai utca vagy a Nyitrai
utca irányából közelíthetők meg
illetve hagyhatók el. Az egyes ingatlanokat érintő korlátozásokról az
ingatlanok tulajdonosai, használói
a kivitelezőtől előzetes tájékoztatást kapnak.
A lezárás miatt a Jancsár utca
irányba közlekedő 25-ös jelzésű autóbuszjárat az Érsekújvári utca és
a Dunaszerdahelyi utca elnevezésű
megállóhelyeket nem érinti.

Idén is várja a jelöléseket az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért a Fehérvári
Fogyasztókért Szakmai díjra. Erről sajtótájékoztató keretén belül számolt be Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere, Németh László, az
alapítvány elnöke és Berdó-Kovács Erika, a Fejér
Megyei Civil Információs Centrum irodavezetője.

Az elismerést öt esztendővel ezelőtt
Székesfehérvár önkormányzata és
az Alapítvány a Székesfehérvári
Fogyasztóvédelemért hívta életre.
A díjat azok a vállalkozások, cégek
kaphatják meg, amelyek felelősségteljes piaci magatartásukkal

Még nincs vége
Rába Henrietta
Folytatódott az 1. számú Lakásszövetkezet pere Farkas
Károly ellen, akit azzal vádolnak, hogy rágalmazott
és becsületet sértett a Fehérvár TV Köztér című műsorában elhangzott állításaival. A tárgyaláson tanúkat
hallgattak meg. Az ítélethozatalra még várni kell.
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ÉRTÉKEK, HELYBEN.

elnyerik a vásárlók bizalmát és erősítik Székesfehérvár fogyasztóbarát
város szerepét.
A díj megerősíti a fogyasztói
érdekek figyelembevételét, hiszen
a jelöléseket a vásárlók nyújthatják
be, akik napról napra figyelemmel
kísérik a minőségi szolgáltatást
nyújtó piaci résztvevők munkáját.
A jelöléseket március tizedikéig a
fogyvedalap@gmail.com e-mailcímen kereskedelem, szolgáltatás és gyártás kategóriában lehet
megtenni. A díjakat hagyományos
módon a fogyasztóvédelmi világnaphoz kapcsolódóan vehetik át az
arra érdemes szervezetek.

Farkas Károlyt nemcsak a lakásszövetkezet, hanem annak gazdasági
vezetője, Horváth Piroska is beperelte
becsületsértés vádjával: szerinte a
közösségi megbízott hamis tanúzással
vádolta őt. A per az érintettek meghallgatásával folytatódott. Farkas Károly
elmondta: „Ha van egy lépcsőház, amely
száz négyzetméteres, és meg van határozva,

hogy harmincezer forintot kell fizetnie,
akkor a mellette lévő száz négyzetméteres
lépcsőháznak is ugyanúgy harmincezer
forintot kell fizetnie. Horváth Piroska meg
akarja magyarázni, hogy nem, mivel vannak
más kiadások is, ez nem érvényes a másik
lépcsőházra. Ez valótlan állítás.”
Az előző tárgyalásra is reagált Farkas Károly, amikor Farkas Bélát, a szövetkezet
elnökét hallgatták meg tanúként. Mint
mondja, a jegyzőkönyvet kézhez véve
nem valós állításokat olvasott benne.
A tárgyaláson négy szövetkezeti tag is
részt vett, támogatásukról biztosítva
a vádlottat. Az ügy végére még nem
került pont, a per a közeljövőben
folytatódik.

Új roma képviselő
Rába Henrietta
Nemzetiségi mandátum kiadásáról döntött
legutóbbi ülésén a Helyi Választási Bizottság. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat
egyik megválasztott képviselőjét, Lakatos
Editet törölték a nyilvántartásból, az ő
helyére került új képviselő, Kolompár Vanda.

Három hónappal a választás után
ült össze január végén a Helyi
Választási Bizottság, ugyanis a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyik tagja körül adódott
probléma. Pápai Erzsébet, a Helyi
Választási Iroda vezetőhelyettese
elmondta: „Megszűnt a magyarországi lakóhelye a képviselőnek,
márpedig a nemzetiségi jelöltnek
illetve a megválasztott nemzetiségi
képviselőnek magyarországi lakcímmel kell rendelkeznie. A Nemzeti
Választási Iroda tájékoztatta januárban a Helyi Választási Bizottságot,
hogy megszűnt a képviselő esetében
a választójog.”
A bizottság januári ülésén
döntött arról, hogy a képviselők
nyilvántartásából törli Lakatos
Editet. Ez a határozat jogerőre
emelkedett, így most a mandátum
kiadásáról határoztak a tagok.
A törvény szerint a következő
legtöbb szavazatot elért jelöltnek kell kiadni a mandátumot.
Kolompár Vanda az, aki ennek a
feltételnek megfelelt, így ő lehet
az ötfős testület tagja.

Fél évig a Balkánon

Kép: Körtvélyes Tivadar

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Elbúcsúztatták azt a százhatvanegy fős alakulatot Fehérváron, akik március és szeptember között Szarajevó mellett, a butmiri táborban látnak majd el békefenntartói feladatokat fél évig. A
csapat kiképzése már tavaly szeptemberben elkezdődött, és decemberben egy zárógyakorlattal
ért véget. A katonák nagy része fehérvári, de az alakulat tagjai között vannak veszprémiek,
kaposváriak és budapestiek is.
Sz. P.

Adománygyűjtés hajléktalanoknak
Vakler Lajos
Férfi hajléktalanok számára hirdetett adománygyűjtést a SzékesZöldvár és a Kríziskezelő Központ.
A téli gyűjtésben minden jó állapotú, meleg kabátot, bakancsot és pulóvert nagy örömmel fogadnak.

A felhívásban is megfogalmazták: az akcióval amellett, hogy a
rászorulókon segítenek, környezettudatosságra is sarkallják a
fehérváriakat.
Zsabka Attila, a Kríziskezelő
Központ vezetője hangsúlyozta: az

adományraktárban most kifejezetten csak a meleg ruhákat fogadják,
mivel amellett, hogy a hideg időben
ezekre van a legnagyobb szükség, a
tárolást is csak ezek esetében tudják
megoldani.
Az adományokat nyitvatartási időben – kedden, szerdán és pénteken
8 és 12 óra között, hétfőn és csütörtökön 8 és 19 óra között – előre
egyeztetett időpontban várják a
Kríziskezelő Központ adományraktárába, a Sörház tér 7. szám alá.

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.
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Stabil a gazdálkodás: fejlesztésekre és tartalékra is jut
A HETILAP

Pénteken tárgyalja a közgyűlés a város idei költségvetését

Bácskai Gergely
A költségvetés tervezése már ősszel elindult és
egyeztetések, tárgyalások után elkészült a javaslat.
A képviselők is megkapták hétfőn a tervezetet
és pénteken tárgyalja a testület az idei büdzsét.
Az önkormányzat és intézményrendszerének
biztosított a működése, és jelentős béremelést is
tartalmaz a javaslat.

Február tizennegyedikén, pénteken
tárgyalja a közgyűlés a város idei
költségvetését, mely 67,4 milliárdos
főösszeg mellett 25,8 milliárd forint
saját bevétellel számol. Ebből kiemelkedik a 20,1 milliárd forintra tervezett
iparűzésiadó-bevétel. Az intézmények
fenntartására 14,16 milliárd forintot
költ idén a város. A minimálbér-emelés és a garantált bérminimum biztosítása közel 663 millió forintos többletet
jelent, illetve közel 243 milliót költ a
város a közalkalmazottak éves százötvenezer forintos cafeteriájára.
2019-ben a helyi gazdaság nagyon jól
teljesített: a húszmilliárd forintot is
meghaladta az iparűzési adó. Cser-Palkovics András polgármester azonban
kiemelte, hogy a fehérvári gazdaság
jórészt exportra termel, éppen ezért
konzervatív módon tervezték az ebből
adódó bevételt.
Összesen tehát 67,4 milliárd forintnyi
összbevétellel számol Székesfehérvár,

melyből a saját bevétel 25,8 milliárd.
A működésre 5,3 milliárd forintnyi
állami finanszírozás érkezik és 10,6
milliárdot tesz ki a tervek szerint a
hazai és uniós forrásból megvalósuló
projektek finanszírozása.
Működtetésre és térségi feladatellátásra közel 31 milliárd forintot költ
a város. Jelentős a gazdálkodási
tartalék is: 3,6 milliárd forint. A város
polgármestere kiemelte, hogy az
emelkedő iparűzési adó miatt mintegy
3,6 milliárd forintnyi szolidaritási
hozzájárulást terveztek a költségvetésben. Hangsúlyozta, hogy a város
működése és fejlesztése sem képzelhető el a jelentős iparűzési adó nélkül,
és a költségvetés is tartalmazza azt a
passzust, miszerint egy esetleges iparűzésiadó-csökkentés esetén csökkenjen a szolidaritási hozzájárulás is.
A személyi juttatásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy a bérfeszültségek csökkentésének érdekében az
önkormányzat is feladatot vállal. A
minimálbér-emelkedés és az együttes
önkormányzati bérintézkedések ös�szesen 662 millió forintnyi béremelést
jelentenek, a SZÉP-kártya biztosítása
a közalkalmazottak részére – éves
szinten mintegy százötvenezer forintos cafeteriával – további mintegy 243
millió forintba kerül.
Fejlesztésekre közel 33 milliárd forin-

tot költhet az idén Székesfehérvár,
amiből 17,6 milliárd állami, 8,5 milliárd uniós forrásból érkezik. További
6,8 milliárd forint önkormányzati
forrást is terveznek fejlesztési célra,
az önkormányzati tulajdonú cégeken
keresztül pedig további hétszázmillió forintos fejlesztést is tartalmaz
a büdzsé. (A távfűtés és a hulladékkezelés terén lesznek a legnagyobb
céges fejlesztések.)
Az önkormányzat tartalékairól
Cser-Palkovics András elmondta,
hogy a gazdálkodási tartalék 2,5
milliárd forint, az általános tartalék
négyszázmillió forint, az egyéb céltartalék pedig 737 millió forint. Kiemelte, hogy hitelfelvételben továbbra
sem gondolkodik az önkormányzat,

hiszen anélkül is stabil a város gazdálkodása.
Valamennyi kiemelt program
folytatódik az idén is: az Ybl Miklós
Intézményfejlesztési Program, a Saára
Gyula Útfelújítási Program és a Kégl
György Városi Egészségügyi Program.
De folytatódik a hatvanöt év felettiek
támogatása, az okostantermek kialakítása, a robotikai program és a jelentős
környezetvédelmi fejlesztések sora is.
Cser-Palkovics András kiemelte, hogy
ellenzéki javaslatokat is beépítettek
a tervezetbe: tartalmazza a büdzsé
azt a százmillió forintot, ami a CT- és
MR-vizsgálatok várakozási idejének
csökkentése érdekében szükséges, a
HPV mellett pedig új oltástámogatási
program is indul Székesfehérváron.

Kezdődhet a Kodály felújítása
Kiss-Dávid Renáta

Az idei év egyik legfontosabb közgyűlésének nevezte Molnár Tamás önkormányzati
képviselő a péntekit. Február 14-én ugyanis a költségvetésről döntenek a képviselők. Szó lesz több nagy fejlesztésről is, melyek egyike a Kodály iskolát érinti.
Az intézmény életében régi álom válhat valóra: nyílászárócsere, új tornaterem és
homlokzatfelújítás valósulhat meg. Nyáron megkezdődhet a munka, amire korábban négyszáznyolcvanhárommillió forint uniós forrást nyert a Székesfehérvári
Tankerület. A komplex felújítás 2021-re fejeződhet be. Molnár Tamás a városrész
képviselőjeként jelentette be, hogy Székesfehérvár önkormányzata vállalja a külső
rekonstrukciót, melynek első ütemére az idei költségvetésben harmincmillió forintot
irányoztak elő.

Intézményeket érintő döntések is várhatók
Kovács Szilvia
Egy hét óvodát és egy bölcsődét érintő javaslatról is tárgyal a pénteki közgyűlés. A csomag
tartalmáról az érintett intézmények munkatársaival folytatott egyeztetést követően szerdán
a város polgármestere és alpolgármestere
adott tájékoztatást.

Az átalakítás óvodai csoportok
áthelyezését, óvodai és bölcsődei férőhelybővítést valamint a
nagyszámú betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek csökkenését is
jelentené. A Humán Közszolgálati
Szakbizottság tavaly tavasszal tett
javaslatot arra, hogy készüljön egy
felmérés a székesfehérvári bölcsődék és óvodák intézményi struktúrájának áttekintéséről – mondta
Székesfehérvár polgármestere.
Cser-Palkovics András arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzat
fenntartásában tizenkét óvoda működik, huszonhárom telephelyen.

A működő csoportokban jelenleg
tizennyolc betöltetlen óvodapedagógusi álláshely van, a szám szeptember elsejéig harmincháromra fog
emelkedni. A létszámhiány enyhítésére az elmúlt időszakban az óvodák
számára pedagógiai asszisztensi
álláshelyeket biztosított az önkormányzat, emellett – igény esetén – a
lakhatás segítését célzó bérlőkijelölési jogot kaphattak az intézmények.
Az egyes intézményekben a
gyermeklétszám is folyamatosan
csökken: négyszázegy üres férőhely
van. A statisztikai adatok szerint
2016 és 2019 között kilencvenkettővel csökkent az óvodákban ellátott
gyermekek átlaglétszáma. Az utóbbi
két nevelési évben hat-hat csoporttal indult kevesebb a városban a
csökkenő gyermeklétszám miatt.
Az adatok arra is rávilágítanak,
hogy városrészek szerint az egyes
óvodákban a kihasználtság eltérő:
jellemzően a belváros környékén

csökken, a városhatár felé közelítve
– Felsőváros, Maroshegy, Öreghegy
esetében – pedig nő az óvodai gyermeklétszám.
A javaslatcsomag kapcsán Székesfehérvár polgármestere kiemelte,
hogy több eseteben jobb minőségű,
frissen felújított épületekbe költözhet át az adott óvoda vagy bölcsőde, és emelkedni fog a bölcsődei
férőhelyek száma is. A város idén is
jelentős forrást biztosít az intézmények felújítására: az Ybl-program
keretében a költségvetésben hét
intézményt érintően közel 268 millió
forint szerepel.
Mészáros Attila alpolgármester elmondta: a fenntartónak döntéseket
kell hoznia annak érdekében, hogy
hosszú távon szavatolni tudja az
óvodai ellátás biztonságát. A javaslat szerint augusztus 31-i hatállyal
a Mancz János Tagóvoda, a Tolnai
Úti Óvoda Megyeház utcai telephelye illetve a Belvárosi Brunsz-

vik Teréz Óvoda Wathay utcai
telephelye megszűnne, a Mancz
épületének felújítását követően itt
kapna helyet a Nyitnikék Bölcsőde. A Ligetsori Óvoda Palotavárosi
Tagóvodájában bővítésre kerülne
sor. Emellett a Rákóczi Utcai Óvodához kerülne az Ybl Miklóslakótelepi Tagóvoda. A Felsővárosi
Óvoda tagintézményévé válna a
Szárazréti Óvoda. Ezekkel a döntésekkel szeretné az önkormányzat az egyenlőséget megteremteni
az óvodai intézményrendszerben,
hiszen jelenleg nagy különbségek
vannak a létszámot illetően. A
javaslat szerint a változtatásokkal
jelentősen csökkenne az üres
óvodai férőhelyek száma, több
csoport esetében a gyerekek nemrég felújított épületekbe kerülnének, a betöltetlen óvodapedagógusi álláshelyek mintegy felére
csökkennének és nőne a bölcsődei
férőhelyek száma.
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Ásó, kapa, nagyharang?
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Középpontban a házasság

„A házasság aranylánc, mikor magadra veszed;
ólomlánc, amikor viseled; acéllánc, amikor el
akarod szakítani.” – tartja a mondás. Minden
évben Valentin-nap környékén ünnepeljük a
házasság hetét, amely a házasság és a család
fontosságára irányítja a figyelmet.

A fal, ami körülvesz
A kezdeményezés közel két évtizeddel ezelőtt Nagy-Britanniából
indult. Itthon 2008 óta rendezik
meg a keresztény egyházak, civilszervezetek valamint kisebbnagyobb közösségek részvételével.
Fehérvár évek óta csatlakozik a
kezdeményezéshez. Idén többek
között Mihályi Jeromos, a tihanyi
bencés apátság perjele tartott
előadást a fiatalok kihívásairól és a
párkapcsolatokról kedden a Szent
István Hitoktatási és Művelődési
Házban.
A perjel hangsúlyozta, hogy ő nem
pszichológus, nem házasságterapeuta, sőt papként még családban sem él, nem nevel gyereket.
Felmerülhet a kérdés, mégis milyen
jogon adhat akkor párkapcsolati
tanácsot?
„Vajon egy orvosnak betegnek kell lennie ahhoz, hogy tudja gyógyítani a betegséget?” – tette fel a költői kérdést
Mihályi Jeromos, majd kitért arra,
hogy a modern világ egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek falakat húznak maguk köré,
mert így érzik magukat biztonságban vagy így akarják erősebbnek
mutatni magukat. – „Sokan hosszú
évek alatt olyan keménnyé építik ezt
a falat, hogy hiába próbálja áttörni a
házastárs, a szülő vagy a gyermek, legfeljebb néhány tégla esik ki a helyéről.
Hatalmas kihívás mindenki számára
odaajándékozni a valódi énünket a
boldogságunkkal, a bánatainkkal, a
küzdelmeinkkel együtt a másiknak.”

Tiszta kémia?
Egey Tímea pszichológiai mentor
kiemelte: a párválasztások nyolcvan százaléka tudattalan. Ilyenkor
egyrészt aktiválódnak a beépített
minták, másrészt a vonzalom nem
más, mint az adrenalin, dopamin
és szerotonin hármasa. Később
lesz több az oxitocin, amely felelős
a kötődésért, a szeretetért. Ebből
fakadóan csökkenhet a szenvedély,
nagyobb lesz az elköteleződés
és az intimitás. Ez egy természetes folyamat: „Az ember evolúciós
szempontból nem monogám. A hűség
választás kérdése. Ha az ösztöneink
szerint élnénk, nem szocializálódnánk,
akkor valószínűleg teljesen másképpen
alakulnának a kapcsolataink.”
A párkapcsolatnak vannak fejlődési fázisai, és a váltások között
lehetnek fennakadások: „Az első,
szimbiotikus szakaszban mindkét félnek az összeolvadásra van igénye. Ezt
úgy kell képzelni, mintha két halmazt
egymásra tennénk. Ilyenkor történik
meg az értékek összeegyeztetése,
kialakul a bizalom és az elköteleződés.

A kapcsolat akkor működik jól, ha az
intimitás, az elköteleződés és a szenvedély nagyjából egyforma mértékű.”
Az idő múlásával azonban a felek
változnak, és ennek következtében a kapcsolat is változik. A
differenciálódás fázisában a pszichológiai mentor szerint „egy kicsit
kibontakozunk az összemosódásból.”
Ha elcsúszás van a felek között, és
az egyiknek még nagyobb igénye
van az összeolvadásra, mint a
másiknak, akkor az egyik könnyedén cserben hagyottnak érezheti
magát, míg a másik fojtogatónak
tartja a helyzetet. Erre egy klas�szikus példa, hogy a ragaszkodó
fél szemrehányásokat tesz, ha a
párja a barátaival külön is akar
találkozni vagy csak el akar menni
egyedül sportolni: „Ahhoz, hogy
a párkapcsolatban kialakuljon az
egészséges „mi”, egészséges „én”re van szükség. Mindenkinek meg
kell találni a saját elfoglaltságát,
énidejét, hogy ki tudjon a személyisége teljesedni. A differenciálódás
szakaszában a két halmaz már nem
fedi teljesen egymást, de van egy
szűk keresztmetszetük. Ez lesz a „mi”.
A pároknak ebben kell megtalálni a
közös pontokat, kompromisszumokat,
hogy ne egy végtelenített játszmává
alakuljon át a kapcsolat.”

Majdnem minden visszafordítható
A következő fázist a pszichológia
a gyakorlás szakaszának nevezi,
amelyben a felek kipróbálják
magukat a világban a kettejük
által kialakított értékrendben és
a kapcsolat biztonságában: „Itt is
lehetnek elakadások, elcsúszások. Például az egyik fél még több intimitást,
függést igényelne. Ebben a szakaszban megjelenhet a türelmetlenkedés,
kisebb lesz a tolerancia és az empátia.
Gyakoribb a féltékenykedés, ami
abból adódik, hogy valaki nem érzi
magát elég méltónak a párjához vagy
nincs elég önbizalma. Ha a problémákat nem oldják meg, akkor bekövetkezhet a kiürülés, az elhidegülés és a
szétfejlődés. Ilyenkor mindketten csak
önmagukra figyelnek, már nem éltetik
a „mi”-t. Lehet, hogy vannak érintkezési pontok, de eltűnik a halmazok
metszete. Innen még mindig vissza lehet fordulni, ezt nevezik az újraközeledés fázisának. Ebben a szakaszban
új kapcsolati struktúrát alakítanak ki
a párok, és megpróbálják megtalálni
az egészséges egyensúlyt. Van, akinek
ez segítséggel, terápiával sikerül,
de akadnak olyanok, akik maguktól
is tovább tudnak lépni a következő
fázisba.”
Egey Tímea hangsúlyozta: vannak
olyan kapcsolatok, amelyek nem
menthetők meg, mert a hosszú
évek alatt túlzottan eltávolodtak
a felek egymástól, vagy egy másik
szerelem jött be a képbe. Ezenkívül
vannak olyan helyzetek, amikor
egyfajta gazdasági közösség vagy
véd- és dacszövetség van a párok
között, de ezek a házasságok nem
nevezhetők már párkapcsolatnak.

A szeretet nyelve
A kapcsolat egyes fázisait megnehezítik többek között a rossz
minták, amit az eredő családunkból
hozunk, a kommunikáció hiánya,
a teljesen eltérő érdeklődés és
egymás szeretetnyelvének a nem
beszélése.
„Alapvetően ötféle szeretetnyelv van.
Van, aki attól érzi magát szeretve,
ha megérintik, simogatják. Van, aki
dicsérettől: az ilyen típusú embert
folyamatosan, naponta biztatni kell.
Akadnak olyanok, akik számára a
szeretetet a minőségi együtt töltött
idő jelenti. Mindegy, hogy mi, csak
közösen csinálják. Egyesek számára a szeretetet a gesztusok fejezik
ki. Például mire hazaér, kitakarít a
párjuk. Vannak olyanok, akiknek az

ajándék a szeretetnyelvük. Itt nem
nagy dolgokra kell gondolni, például
egy szál virágra, csokira. Viccesen
meg szoktam jegyezni, hogy nekünk, magyaroknak van egy hatodik
szeretetnyelvünk is: az étel. Hányszor halljuk, hogy egyél egy kicsit,
szedj még egyet, csomagolok egy kis
hazait...”
Ha az emberek nem egyformán
beszélik egymás szeretetnyelvét,
akkor az hosszabb távon konfliktushoz vezet.
Egey Tímea megjegyezte: a magunk
módján nem lehet szeretni valakit.
Mindenkit úgy kell szeretni, hogy
szeretve érezze magát! És ha különbözik a párunk szeretetnyelve, akkor arra tudatosan oda kell figyelni,
hogy azt nyújtsam a másiknak,
amire valójában szüksége van!

Válás régen és ma
Évente mintegy húszezer házasság végződik válással – derül ki a Központi Statisztikai
Hivatal adataiból. Pedig nem mindig volt ez így! Az 1900-as évek elején nagyjából ezer körül mozgott a számuk. A húszas-harmincas években évente öt-hat ezer
házasságot bontottak fel a bíróságok, a második világháborút követően már több
mint tízezret. A bűvös húszezres határt a hatvanas években lépte át a válások száma,
majd 1987-ben megközelítette a harmincezret is. A kilencvenes években ez a szám
huszonötezer között ingadozott. 2014-ben, közel ötven év után húszezerre csökkent,
és azóta is ekörül mozog.

„Elveszik az egyén és a nő lényege”
Bár a statisztikák a házasságok és a
gyermekvállalási kedv növekedését
mutatják, sokan vannak, akik másként
érzik kereknek az életüket. Így van ezzel
például Németh Zita, aki szerint ahhoz,
hogy szabadabban tudjon élni és dönteni,
kevesebb kötelezettséget, kötöttséget
kell vállalnia. Zita szerint egy élethosszig
tartó párkapcsolat, házasság komoly áldozatokkal járhat, és nem minden esetben
éri meg a befektetett munkát.

„Életszakaszaink vannak, amikben
partnerséget, szövetséget kötünk.
Az emberek változnak, és ha
ezeket a változásokat nem sikerül
megfelelően adaptálni az egyik
vagy a másik félnek, esetleg az
egyénnek saját maga irányában,
akkor ott borul minden. Abban az
esetben viszont, ha sikerül adaptálni a változásokat, annak önfeladással, kemény kompromisszumokkal illetve alkalmazkodással
fizeti meg az egyén és a kapcsolat
is az árát. Ennek megfelelően
pedig mindenki szabadon eldöntheti, hogy ki, milyen buszra száll
fel! Ha egy nő elsősorban vagy
kizárólag házasként és családanyaként definiálja önmagát, ott
elveszik az egyén és a nő lényege,
értéke. Én mindig is szerettem
szabadabban élni, ezen belül pedig
minél kevesebb olyan kötöttséget
vállalni, ami gátolja vagy korlátozza a szabadidős elfoglaltságaimat,
a mentális és fizikai fejlődésemet,
munkahelyi előmenetelemet.
Azért, hogy a fentiek feltétel nélkül teljesüljenek, azt az „áldozatot”

Fotó: Németh Zita

Kurucz Tünde, László-Takács Krisztina

Zita nem a klasszikus feleség-családanya
szerepben gondolkodik

hoztam meg, hogy lemondtam a
gyermekvállalásról. Az „áldozat”
szót szándékosan tettem idézőjelbe, hiszen nem volt olyan nehéz
megtennem ezt a lépést: a terveim
között nem igazán szerepelt a
házasság, a gyermek, és ahogy
az életem alakult, egyre távolabb
is kerültem ettől a kérdéstől.
Napjainkban teljesen más dolgok
kötik le a figyelmemet, nem érzek
semmilyen késztetést a családalapításra. Úgy tapasztalom,
hogy a környezetemben egyre
többen vannak így ezzel.”
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Közéleti hetilap

A HETILAP

Csapatjáték szerelemmel

Vakler Lajos

László-Takács Krisztina

Karinthy üzenete

„A legnagyobb lányunk, Hanna tizenöt
éves, őt követi Sára, Alida majd a kétéves Borka Liliána.” – sorolja Attila,
majd hozzáteszi: egy ekkora családban nem egyszerű összeszervezni a hétköznapokat úgy, hogy az
mindig gördülékenyen működjön:
„Fontos, hogy minden gyerek helyén
legyen a családban, az otthon szeretete
középpontban maradjon, de mégsem
úgy, hogy bármelyikünket is gúzsba
kösse. Meg kell találnia mindenkinek a
szerepét úgy, hogy a női-férfi szerepek
is megmaradhassanak.”
„Attilát a kereskedelmi főiskolán
ismertem meg: már tíz perce ment az
előadás, amikor ő teljesen nyugodtan
belépett a zsúfolásig telt előadóterembe. Érkezett egy szép, magas
férfiember kalapban, elnézést kért,
és teljes nyugalommal nézett körül a
teremben, hova is üljön le. Nem ment
át laposkúszásba, ahogy ilyenkor a legtöbben szoktak. Mögöttem választott
helyet, én pedig azonnal felfigyeltem a
nyugodtságára, magabiztosságára.” –
meséli Szilvia.
A nagycsalád szinte kódolva volt,
mert mindkettőjüknek három testvére van, és úgy tűnik, öröklődik:
a tízéves Alida lányuk szintén négy
gyermekkel képzeli a jövőjét.
„Nem egy irodában dolgozom reggel
nyolctól négyig, hanem saját vállalkozást viszünk, így bár munka
van bőven, viszonylag rugalmasan
tudjuk beosztani az időnket. Azokat
a pillanatokat, amikor Szilvinek – aki
pszichológusként dolgozik – olyan

Fotók: Kiss László

Nagy Kalmár Szilvia és Nagy Attila tizenkilenc
éve élnek házasságban. A kulcsszó náluk az
újratervezés, hiszen négy lányt nevelnek, miközben igyekeznek egymásra is időt szakítani.
Nincs állandóan lerögzített feladat, inkább a
csapatmunkán van a hangsúly, és azon, hogy
a közös élethez, harmóniához hozzátartozik
az is, hogy mindenkinek legyen saját ideje,
kikapcsolódási, kiteljesedési formája.

Két gyermekkel a négyből: Alida, Szilvi, Attila és Sára

munkája vagy elfoglaltsága van, ami
miatt nem tud a legkisebb lányunkkal
lenni, be tudok ugrani. De számíthatunk
a tágabb családra, barátokra, és nagy
kincs nekünk a szemben lakó szomszédasszonyunk is, aki nagyon kötődik
és szereti Borkát, így ő is szívesen
besegít.” – meséli Attila.
Egy kisgyermek egyrészt frissít
a házasságon, másrészt nagyon
fárasztó – vallják, de nem csak ezért
nagyon fontos, hogy ha probléma
van közöttük, azt mindenképpen
megbeszéljék és közösen találjanak megoldást. Attila szerint a női
receptorok hamarabb érzékelik,
ha probléma adódik, így általában
a felesége szokta kezdeményezni
a beszélgetést. Ez Szilvi részéről
tudatos hozzáállás, hiszen a nőkbe
van belekódolva a család összetartása, ő felel az otthon lelkületéért,
színezetéért. Fontosnak tartják,
hogy legyen együtt töltött idő, így
soha nem marad el a közös vacsora,
amit közös imádsággal kezdenek.
Egymás kezét megfogva adnak hálát
egymásért, az ételért, az életért:
„Földből magba, magból szárba, szárból

virágba, virágból kalászba, kalászból
kenyérbe, kenyérből testembe, testemből lelkembe, lelkemből lelkedbe.”
– idézi Alida. azt az imát, amit a
fehérvári Waldorf iskolában tanult,
és amit a család is átvett a hétköznapokban.
Időt kell szakítani az egymásra
hangolódásra is, amit nem egyszerű
megteremteni, de Szilvi nem hagyja,
hogy ez elmaradjon. Ugyanúgy
fontos, hogy mindenkinek legyen
saját kikapcsolódási, kiteljesedési
lehetősége. És persze az is, hogy
együtt, házaspárként is tudjanak
időt tölteni egymással. Ez folyamatos tervezést, újratervezést igényel,
de szerintük megéri.
„Egy kapcsolat olyan, mint a kert: ha
csak gyönyörködsz benne, de nem
teszel érte semmit, akkor el fog gyomosodni, és nem tudja betölteni azt az
alapfunkcióját, ami miatt létrejött. Ha
egy kapcsolatba nem adod bele őszintén
magad, nem gondozod, egyszerűn
elhidegül, és leválva csak egy külön jéghegyként úszik tovább. Csak a csúcsát
látjuk, a lényegét már nem.” – vallja
Attila.

Maradjunk annyiban, borzongatóan szép megtalálni
az álmot, ölelni a szuszogást,
béklyó nélkül megébredni egy
bársonyt hozó napon. No de
Bálint napján – amikor eltűnnek a kétségek – elindulni a
fénybe, ami, aki természetesen – mint minden napon – a
nő, csak most sokkal inkább,
hát az maga a csoda! Steril,
félős, karót nyelt ifjoncként
talán még nehéz volt megbirkózni a feladattal, de némi idő
után – ismerve saját kitörési pontjainkat – higgyünk
abban, hogy a találkozás
misztériuma a miénk! Ne
akarjunk könnycsatornákat
egyetlen pillanatra is megnyitó idegenek maradni ezen a
napon (sem)!
Még valami, Bálintjaim!
Tudjuk, hogy a magunk
sajátos férfitarisznyáiban ott
van az ezeréves viselkedési
norma, a már-már megszokottan kötelező. Bálint-nap
táján azonban találjunk már
utat az érzékenységet próbára
tevő, a simogatáson túl is
elmerészkedő gondolatokig és
tettekig! Nem baj, ha a gondolat törékennyé válik és nem
fejeződik be! Kétségek helyett
mosoly legyen az arcunkon,
távolságok helyett közelség a
lelkünkben!
S ha már Karinthy üzenete
lett a cím, idézem őt minden
férfitársam okulására: „Ül az
ember egy széken. Belép egy
NŐ, az ember megszűnik ember lenni, azonnal férfi lesz.
És éppen annyira lesz férfi,
mint amennyire nő volt az,
aki belépett.” Tanár úr, kérem,
köszönjük!

Ha otthon marad a nő, jobb a házasság?

Ideáljuk a modern nő, akinek elsődleges a
család és a férj jóléte, kiszolgálása. Eszményképük az ötvenes évek nyugati társadalma, ahol a feleség nem a munkahelyen,
hanem otthon, a háztartásban és a gyermeknevelésben teljesedett ki. Szerintük ezt az
életstílust ma is meg lehet honosítani, az
pedig, hogy nem az egyéni karriert választják, nem jelenti számukra az olvasás, a
művelődés vagy a közéleti kérdésekben való
állásfoglalás hiányát. A Tradwife követői
szerint a válások növekvő számának egyik
fő oka a nők munkavállalása. Ezt az oxfordi
székhelyű European Sociological Review
által készített tanulmány is kimutatta: a
dolgozó nők háromszor nagyobb valószínű-

Kép: me.me

Vannak, akik szerint a tartós, kiegyensúlyozott férfi-nő
viszony alapja a hagyományos nemi szerepek vállalása a
házasságban. A főként Nyugat-Európában, azon belül is
Angliában terjedő Tradwife mozgalmat azok a nők indították el, akik a házasságukban az évszázadok óta megszokott
és begyakorlott női minőséget részesítik előnyben. Vagyis
inkább a gyermeknevelésre, a világ egyik legfontosabb
munkahelyére koncentrálnak, ahelyett, hogy saját munkahelyi karrierbe fektetnének.

Az a gondolat, hogy a nőnek a konyhában a helye, sértő: a
ház többi részét is ki kell takarítani! – hirdeti ez az internetes
mém a közösségi oldalakon

séggel döntenek a válás mellett, mint a
hagyományosan otthon tartózkodó nők,
és valószínűbb, hogy boldogtalanok, mint
hagyományos társaik. Több olyan egyéni
történetet is olvasni a közösségi oldalakon, melyekben nők vallanak arról, milyen
jó hatással volt a házasságukra az, hogy
visszatértek a hagyományos feleség- és
anyaszerepbe.
S bár a feminizmus mai formájával, vagyis
az önmegvalósító, karriert építő nő képével
nem értenek egyet, tény, hogy a Tradwifeszemlélet nem mindenkinek való. Emellett
az is tény, hogy lehet ugyan kárhoztatni a
feminizmust, de a múlt századi feminista
mozgalmak nélkül ma nem dönthetne
szabadon egy nő arról, hogyan képzeli el a
házasságát: dolgozó nőként vagy háztartásbeliként?
A hagyományos női szerep vállalása tehát
csak egy megoldás a sok közül, és főképpen azokban az országokban működhet,
ahol egyetlen keresetből is meg tud élni egy
átlagos család. Ezen kívül is felvetődik számos kérdés, elég, ha csak az egzisztenciális
önállóságra vagy a szabadságra gondolunk.
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Megtisztulás: megrepednek a tűrés falai
A HETILAP

Vakler Lajos

A darabban nyolc különböző helyzetű és korú nő találkozik – Varga
Mária, Váradi Eszter Sára, Kiss Diána Magdolna, Kerkay Rita, Varga
Gabriella, Varga Lili, Ballér Bianka
és Koreny Réka Noémi – akik történeteket osztanak meg egymással
saját életükről, gondjaikról. Együtt
keresik helyüket, női és emberi
létük értelmét egy férfiak uralta
világban.
Telihay Péter rendező számára
igazi kihívás ez a darab, ami egy
különleges helyzetben keresi a
választ korunk meghatározó, és
nemcsak a nőket, hanem mindannyiunkat érintő kérdéseire:
„Igazából most érte utol a történelem
magát a darabot illetve a társadalmi
fejlődést. Ez a darab nagyon keményen beszél a nők helyzetéről, a nők
elnyomásáról, arról, amit mostanában
divatos szóval Stockholm-szindrómának szoktunk nevezni: hogy az áldozat

Fotó: Erdélyi Teréz

A Pelikán Fészekben megkezdődtek a Megtisztulás – Mikve, Hadar Galron kortárs izraeli
drámaíró darabjának próbái. Az előadás egy
rituális fürdőben, egy mikvében játszódik,
ahol a vallási előírásoknak megfelelően havonta egyszer az asszonyok megmerítkeznek,
hogy megtisztuljanak és újra érintkezhessenek
férjükkel.

A különleges környezetben játszódó történet huszonegyedik századi problémákra keresi a
választ

hogyan fogadja el, aztán pedig hogyan
védelmezi bántalmazóját. Ebben a darabban ez nagyon keményen fogalma-

Gondolkodásra sarkalló szeretet
Vakler Lajos
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba
invitálta az irodalombarátokat a Csoóri Sándor
Társaság, ahol a négy esztendeje elhunyt
költő születésének kilencvenedik évfordulóján
megidézték életművét.

Kép: Preszter Elemér

Az emlékesten a huszadik század
magyar irodalomikonjának versei,
a népi kultúrát becsben tartó
írásainak táncos és dalos formái is
emlékeztettek arra az útra, amelyet
igazságokkal kövezett ki.

Káliz Sajtos József költőként és
Csoóri Sándor barátjaként is a
Mezőföld rabja. Ötletgazdaként
átfogó, összegző estre hívta Csoóri
irodalmi hagyatékának ismerőit.
A Bakonyi István által moderált
est bizonyságot adott arról is, hogy
Csoóri Sándor sajátos ihletésű
poézise, a népi kultúrát becsben
tartó, paraszti lírája ötvöződik azzal
a kitárulkozó nyíltsággal, azzal a
mindenekfelettiséget uraló, gondolkodásra sarkalló szeretettel, amit a
tehetség erkölcse közkinccsé tehet.

A Csoóri Sándor Társaság gondozza a költő hagyatékát

zódik meg, hiszen egy bigott, korlátolt
közegben élnek ezek a nők. Vallásos
közegben, de ennek a vallásosságnak

őrült már az igazi tartalma, csak a formájában maradt meg. Például hogy a
férfiaknak mindig mindenben igazuk
van, és ha nincs, akkor is. Az a darab
rövid története, hogy erre a faramuci
helyzetre a nők hogyan ébrednek rá.
Hogyan ébrednek rá arra, hogy el
vannak nyomva, hogy nem tudnak
kiteljesedni, hogy az egyéniségüket
porig rombolják. Mire a darab végére
érünk, különböző bántalmazásoknak
leszünk tanúi, lelki és igazi fizikai
bántalmazásoknak, és a nők erre
egymás közt lassan elkezdenek ráébredni. Ez egy nagyon zárt közeg, ide
férfi nem léphet be, így szépen lassan
megrepednek a hallgatás, a tűrés
falai, és eljutnak valamilyen felismerésig, majd pedig a cselekvésig. Nagy
probléma, hogy egy vallásos közeg,
tehát a félig-meddig szakrális közeg
megkívánja, hogy mindennek legyen
valamilyen áldozata, legyen valami
ára a szabadságnak, a felszabadító
felismeréseknek is. A lázadásnak is
van ára, amit meg kell fizetnünk, és
sajnos ez ebben a darabban is így van:
kemény árat fizetnek a nők azért a
felismerésért, hogy éveken, évtizedeken át hazudtak maguknak, hazudtak
a környezetüknek, a gyerekeiknek.
Ami nagyon fontos, hogy a mikve
a megtisztulás helyszíne: ami egy
formális megtisztulással indul, az egy
valódi katarzissal ér véget.”

FEHÉRVÁR
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Irány vért adni!
A héten a belvárosban is lehet majd vért adni,
de a vérellátóban is folyamatosan várják a
segíteni vágyókat. Ebben az időszakban is
kiemelten fontos a vérkészlet szinten tartása. A
nyár mellett ugyanis az influenzaszezonban is
megcsappan a véradási kedv.

hogy a legrövidebb lejáratú vérkészítmény
az úgynevezett trombocita, másnéven
vérlemezke, amelynek öt nap a lejárata. A
plazmakészítmények hosszú lejáratúak és
a vörösvérsejt-készítmény is, ez például
harmincöt napig használható fel. Jelenleg ez
a vérkészlet rendelkezésre áll.” – mondta
el lapunknak Steiner Zsuzsanna, az
Országos Vérellátó Szolgálat régióvezető főorvosa.
Mivel az influenzaszezonban is csökken
a véradók száma, vérkészítményekre pedig most is szükség van, aki egészséges,
az mindenképpen adjon vért, mert így
biztosítható csak a biztonságos ellátás!
A kórház területén lévő vérellátóban
hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra között,
pénteken 8 és 14 óra között lehet vért
adni.

Kép: Megyeri Zoltán archív

A vér az életet jelenti. Éppen ezért
fontos, hogy minél többen adjanak
azoknak, akik rászorulnak a segítségre.
A szakemberek a levett vért háromfelé
osztják, készítmények lesznek belőle,
melyeknek különbözik a lejárati ideje.
Ezért szükséges a folyamatos utánpótlás.
„Az az ideális, ha négy-hat napra való
vérkészlet rendelkezésre áll. Fontos tudni,

Új szervvel, sportosan

A véradókra ebben az időszakban is nagy szükség van!

Kép: Pintér Norbert

Szabó Petra
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Sport, közösség, egészség – városunkban találkoztak a magyar szervátültetettek egészség- és
sportnapjuk keretében. A transzplantáltak két napot töltöttek együtt az egészségmegőrzés
jegyében.
K-D. R.

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: 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: 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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Kötelező bérmegjelölés az álláshirdetésekben?
A HETILAP

Papp Brigitta

A bérmegjelölés kötelezővé tétele
Lengyelországban merült fel, és bár
első körben úgy tűnt, széles körű
támogatottsága átviszi minden akadályon, végül az ilyen-olyan lobbiknak
köszönhetően mostanra porba hullani
látszik a kezdeményezés.
A munkaadók hivatalosan a munkavállalók magánéletébe való túlzott
mértékű beavatkozást rántották elő a
cilinderből, a politikusok pedig kicsit
elkenték a dolgot, és a gyakorlati megvalósítás nehézségeivel támasztották
meg az állványzatot.

Fotó: Tóth Gabriella

Lássuk be, senki sem szeret vakon repülni,
esetünkben saját maga alá licitálni fizetési
igényével, ugyanakkor a másik oldalnak is jól jöhet
a transzparencia.

Akár ötször többen jelentkeznek egy olyan pozícióra, ahol az álláshirdetés béradatot is tartalmaz

VT Metal Kft.

Rövidesen induló képzéseink:
•
•
•
•

VT Metal Kft a Videoton Holding egyik tagvállalataként Magyarország legnagyobb bér felületkezelő üzemét
működteti Székesfehérváron. Nagy múltú TIER 1-es autóipari cégek beszállítójaként végez felületkezelést.
Szeretnéd kipróbálni magad, megvalósítani ötleteidet, karriert építeni?

Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Targoncavezető (A001)
Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (A002)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (A009)

Becsatlakozási lehetőség:
• Kisteljesítményű kazánfűtő (max.2 t/h)
• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
• Munkavédelmi technikus (A040)

Ha igen, csatlakozz hozzánk!

VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ

Feladatok:
• anyagmozgatás, vegyszerek adagolása fürdőkhöz,
kádak takarítása, dokumentáció
Elvárások:
• szakmunkás végzettség • gyártásban szerzett tapasztalat

(A014)

GÉPKEZELŐ

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

E-000683/2014

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

(1 műszakos munkarend)

(3 műszakos munkarend)

Feladatok:
• automata gépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• szakmunkás végzettség • ipari területen szerzett gépkezelői tapasztalat

ANYAGMOZGATÓ/TARGONCÁS

(3 műszakos munkarend)

Feladatok:
• raktárba érkező áru kezelése, összekészítése, ill. anyagmozgatás
Elvárások:
• szakmunkás végzettség • érvényes OKJ-s bizonyítvány

VT Plastic Gyártó Kft.

Felvételt hirdet műanyag fröccsöntött alkatrész gyártásához
TERMELÉSI MUNKATÁRS KÉT ÉS HÁROM MŰSZAKOS
munkakörbe.

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• határozatlan idejű munkaszerződés
• béren kívüli juttatás
• teljesítményhez kötött bónusz
• szerződéses buszjárat

Munkavégzés helye: Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
Elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség • Egészségügyi alkalmasság
• Sikeres felvételi teszt • 5 napos, 2 és 3 műszakos, napi 8 órás munkahét

S
NINC ÁS!
TÍR
TESZ

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés • Kedvező juttatási csomag (bónuszprogram)
• Három műszakos munkarendben a kezdő bér 207.000 Ft+pótlékok
• Cafetéria keret 7.000 Ft/hó • Jó munkahelyi légkör • Hosszú távú munkalehetőség
• Videotonos szerződéses járatok INGYENES használata
• Helyi bérlet támogatás nettó 7.000 Ft értékben
• Munkatárs ajánlási program nettó 40.000-100.000 Ft értékben
Tesztírás: 2020.02.18. 10 óra
Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 188. sz. épület • Tel.: 22/554-097
HA LEMARADT A TESZTÍRÁSRÓL EGYEZTESSEN KOLLÉGÁNKKAL ÚJ IDŐPONTOT!

Horoszkóp
február 13. – február 19.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Eljött az ideje annak, hogy megtegyen néhány
merész lépést. Ne kezdjen el habozni és ne kerülje a
lehetőségeket, amiket nemrég még annyira várt! Ideje lenne átértékelni a régi kapcsolatait, és elengedni
azokat, amik már nem szolgálják.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

A héten lehetősége lesz befejezni azokat a feladatait, amiket
eddig nem sikerült. Ugyanakkor számítania kell egy-két
kisebb problémára, de szerencsére hamar megoldja őket.
Próbálja meg a legtöbbet kihozni a hetéből, mert azt, amit a
napokban megtesz, hosszú távon siker koronázhatja!

Bővebb információ:
22/533-647 • vtmetalhr@metal.videoton.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a hét érzelmileg intenzív lesz az Ön számára. Nagy
szenvedéllyel veti bele magát kapcsolatai megjavításába és a munkájába, így a siker elkerülhetetlen
eredményként jár majd a nyomában. Ha van valaki,
akit eddig került, a héten szembesülni fog vele.

Kisebb kellemetlenségek és akadályok tarkíthatják a
hetét. Fontos, hogy ne izguljon miattuk, mert nincs olyan
dolog, amivel ne tudna megbirkózni! Jó hír az is, hogy van
valaki, akivel eddig nem volt túl fényes a kapcsolatuk, de a
héten végre rendezhetik a problémákat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Lehet, hogy a héten új munkakört kap, de az is lehet,
hogy egyszerre több területen is helyt kell állnia a
munkaerőhiány miatt. Ha túl nagy a nyomás, ne
habozzon segítséget kérni! Azok, akik mostanában
fejezik be tanulmányaikat, sikeres vizsgát tehetnek.

A munkahelyén minden remekül fog alakulni, nem
lesznek kellemetlen vagy stresszes helyzetek. A munkahelyi kapcsolatai is kedvezően alakulnak, vagyis
egy nyugodt, békés hét elé néz. Még a végén pont az
lesz a baja, hogy túl nagy a nyugalom!

FEHÉRVÁR
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Hogy hosszú távon a munkakeresők
pozíciójának erősödését és a nemek
közötti bérkülönbségek csökkenését hozná az intézkedés, az nagyon
valószínű. De vajon mi az érdeke a
munkaadóknak?
Ha a jelenlegi magyarországi viszonyokat nézzük – ahol a kiindulási alap az,
hogy kis túlzással lasszóval vadásszák
a jól képzett szakembereket – egyértelműen látszik a bérmegjelölés pozitív
hozadéka, ugyanis a munkavállalók
bizonyítottan nagyobb kedvvel választják azokat a cégeket, pozíciókat, ahol
nem árulnak zsákbamacskát.

A szakemberek statisztikái nem
hazudnak: akár ötször többen jelentkeznek egy olyan pozícióra, ahol az
álláshirdetés béradatot is tartalmaz.
Éppen ezért egyre többen alkalmazzák is a fizetésmegjelölést, főként a
hiányszakmák pozícióinak meghirdetésekor.
Az állásközvetítők tapasztalata szerint
továbbra is rengeteg mérnökre,
IT-szakemberre van szükség, illetve

nagyon nagy a kereslet a betanított
és szakmunkásokra, a különböző
területeken működő értékesítőkre,
vendéglátóipari dolgozókra, pénzügyi,
szállítmányozási-logisztikai területeken dolgozókra.
Ugyancsak a tapasztalatok szerint
az év eleje az az időszak, amikor a
munkavállalók nagyobb lendülettel
vetik bele magukat az álláskeresésbe,
és sokkal nagyobb kedvvel váltanak

munkahelyet. Ha pedig azt is hozzátesszük, hogy az elmúlt négy-öt évben
jelentősen megváltozott a munkaerőpiac, és míg korábban a munkaadók válogathattak, addig mostanra
„csúcsidőszakban” is kevesebb
jelentkezés érkezik egy-egy meghirdetett állásra, akkor egyértelműen
látszik: a bérmegjelölés – kötelezővé
tétel nélkül – mindkét fél hasznára
való lehet.

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

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Fogyó- és Volfrámelektródás hegesztő
• Emelőgép-ügyintéző
• Munkavédelmi technikus
• Tűzvédelmi előadó
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Továbbtanulás Székesfehérváron

Erasmus fiatal vállalkozóknak – Fogadjon az Ön
cége is fiatal vállalkozót!

Rába Henrietta
Szombatig van lehetőség a továbbtanulni
szándékozók számára, hogy megjelöljék a választott felsőoktatási intézményeket az eljárás
hivatalos honlapján. Székesfehérváron három
egyetem kínál szakokat a jelentkezőknek.

Nem feltétlenül kell másik városban továbbtanulni a diákoknak:
Székesfehérvár három egyeteme bő
kínálattal várja a leendő hallgatókat. Az intézményekben duális
képzés formájában is tanulhatnak a
hallgatók, ami megadja a pályakezdéshez szükséges gyakorlatot,
tapasztalatot.
Bizonyos szakok igen népszerűek a
diákok körében: a Kodolányi János
Egyetemen például a közösségszervezés, a szociális munkás, az
emberi erőforrás szakok vonzzák a

hallgatókat. Vannak olyan képzések is, amelyek speciálisan csak
Székesfehérváron érhetők el. Veres
Richárd, az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Kar Dékáni Hivatalának ügyvivő szakértője tájékoztatása szerint a karon belül a mérnök
informatikus szakot nagyon kedvelik a diákok, de a földmérő és földrendező mérnök szakot is szívesen
választják. A Budapesti Corvinus
Egyetem Székesfehérvári Campusán a gazdálkodás-menedzsment, a
pénzügy-számvitel, a turizmusvendéglátás és az országban egyedülálló sportközgazdász mesterszakra érkezik sok jelentkezés.
A duális képzéseket tekintve az
Óbudai Egyetem fehérvári karán
219, a Corvinusén 147, a Kodolányin pedig több mint 50 hely várja
a leendő hallgatókat.

Fotó: Gáspár Péter archív

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség több mint 10 éve a hazai
közreműködő szervezete az Erasmus For Young Entrepreneurs programnak, amely
kezdő vállalkozóknak kínál lehetőséget arra, hogy Európai Uniós tagországokban
dolgozzanak, és tapasztalt vállalkozóktól tanuljanak. A program keretén belül fiatal
vállalkozók utazhatnak több hónapos időtartamra más uniós országba, ahol kis- és
középvállalkozások szaktudással rendelkező alkalmazottai nyújtanak segítséget nekik
ahhoz, hogy ötleteiket megvalósítsák.
A programban magyar vállalkozók is részt vehetnek fogadó félként, azaz a
program nyújtotta előnyöket kihasználva több hónapig egy motivált csapattaggal
bővíthetik a vállalkozásukat, új szemléletet és külső nézőpontot bevonva
a cég életébe.A közös munka során a fogadó fél megismerheti egy motivált
pályázó ötleteit, illetve további előny, hogy a fiatal vállalkozóval való munka
költségmentes. Az együttműködéssel mindkét fél nyer, egyrészt új európai piacokat vagy
üzleti partnereket ismerhetnek meg, másrészt eltérő üzletviteli módszereket sajátíthatnak el
egymástól, sőt az együtt töltött idő egy hosszú távú országokat átívelő partnerség kezdete is
lehet. A nyelvi akadályok sem jelenthetnek gondot, hiszen lehetőség van olyan fiatal magyar
vállalkozó fogadására is, aki valamelyik környező Európai Uniós országban él. A program
további előnye, hogy nincs iparágbeli megkötés, az eddigi résztvevők között találunk
divattervezőket, start up cégeket, szállodákat, de még tetoválóművészeket is.
A programban való részvétel feltételei fogadó vállalkozók számára, hogy legalább három
éves vállalkozói tapasztalattal rendelkezzenek, a vezetői vagy középvezetői legyenek a
cégnek (ideális esetben egy mikro- vagy kisvállalkozás (KKV) tulajdonosai az Európai
Unióban), valamint hajlandóak legyenek együttműködni az új vállalkozóval vállalkozói
készségeik fejlesztése érdekében.
Ha az Ön cége megfelel feltételeknek és szívesen venne részt fogadó félként a
programban, ne habozzon felkeresni az Ügynökség munkatársát, Baráth Gabriellát a
gbarath@kdriu.hu e-mail címen vagy a +3620/917-2741 telefonszámon! A programmal
kapcsolatos további részletek és információk megtalálhatók az Ügynökség honlapján:
http://www.kdriu.hu/erasmus-fiatal-vallalkozoknak-az-europai-vallalkozoi-csereprogram/

Január végén több száz leendő hallgató vett részt a Corvinus nyílt napján

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Itt az ideje annak, hogy végre kicsit hátradőljön!
Mostanáig megállás nélkül dolgozott a mindennapokban. Végre úgy néz ki, sínen van az élete,
megérte keményen küzdenie. Ne vállaljon újabb feladatot vagy szívességet, hanem most pihenjen meg!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Valaki visszatér a múltjából, bár Önt ez érzelmileg nem
fogja megmozgatni. Az illetőnek sem feltett szándéka
az újrakezdés, így nyugodtan beszélhetnek a múltról,
mivel az ő segítségével fontos dolgokra ébredhet rá
azzal kapcsolatban, mit rontott el.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A hét tökéletes az új kezdetekhez. Képes lesz megszabadulni attól, ami eddig visszatartotta Önt. Új
lehetőségek fognak megjelenni, amelyek segítenek
élete megváltoztatásában, de meg kell ragadnia ezt a
lehetőséget, amíg még van idő!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Azok, akiknek eddig komoly anyagi gondjaik voltak,
végre fellélegezhetnek. Akik munkahelyet váltottak
vagy elfogadtak egy másik pozíciót, de bizonytalanok
abban, hogy képesek lesznek azt végezni, amit csinálnak, még legyenek türelemmel, a siker nem marad el!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vigyázzon, mert a napokban megpróbálhatják Önt
negatív irányba befolyásolni! Óvatosan fogadja meg
környezete tanácsát, jobban jár, ha a héten inkább a
saját feje után megy!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kimagasló lehetőséget vezetnek az útjába a csillagok,
amellyel megvalósíthatja régi vágyait. Meglehet,
hogy végre saját vállalkozásba kezdhet, de legalábbis
minden adott ahhoz, hogy olyannal foglalkozzon,
amivel igazán szeretne. Ne hagyja, hogy bárki is
eltántorítsa a céljától!

FEHÉRVÁR
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Előadás-sorozat négy helyszínen
az önismeret fontosságáról
Az önismeret fontossága a mindennapokban
címmel kezdődik előadás-sorozat ezen a héten
Székesfehérváron. Tóth Tamás, a Prohászka-templom esperes-plébánosa februárban és márciusban
összesen négy helyszínen várja az útmutatást
kereső résztvevőket.
Az előadásokra február 13-án az Öreghegyi Közösségi Házban, február 20-án a Kisfaludi Közösségi
Házban, március 10-én a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, végül március 19-én
Maroshegyen, a Szent Kristóf-plébánián kerül sor,
a kezdési időpont minden esetben 17 óra.

XI. Tündérszó Határok Nélküli
Meseíró Pályázat
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár tizenegyedik alkalommal hirdeti meg határok
nélküli meseíró pályázatát. A pályázatra a világ bármely
országában élő 8–15 éves gyermekek magyar nyelven írott
meséit várják e-mailben, csatolt Word-dokumentumban
vagy postai úton négy példányban március 13-ig.
A mese mellé csatolni kell a meseíró nevét, születési idejét
(év, hónap, nap), postacímét (ország, település, utca,
házszám, irányítószám) és szülei egyikének e-mail-címét
vagy telefonszámát. A pályaművek terjedelme legfeljebb
hatezer karakter (kb. három nyomtatott oldal) lehet. Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs semmiféle
megkötés. Egy pályázó csak egy mesét küldhet. A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket oklevéllel és
egyedi művészeti alkotással jutalmazzák. A döntést követő
ünnepélyes eredményhirdetés június elején lesz Székesfehérváron. A díjazottakat május 8-ig telefonon vagy
e-mailben értesítik illetve névsorukat a www.ggmuvhaz.hu
honlapon közzétesszik. A legjobb írásokat az egyesület egy
későbbi időpontban megjelenteti. Elérhetőségek:
+36 22 501 161, tunderszopalyazat@gmail.com.

2020.02.13.

Babzsákszínház és farsangi origami

A HETILAP

Programok február 14-től 22-ig

Szabó Petra
Február 14.
Babzsákszínház
9 óra, Művészetek Háza
A Babzsákszínház bemutatja a Meseerdő Bábszínház két előadását: Süni és a csodaszaxofon,
Varázsvirág.
Népi játszóház
10 óra, Mesterségek Háza
Családi és gyerekprogram. Mohai tikverőzőálarc
készül. Regisztráció és információ: Pintérné
Palkovics Gabriella (20 269 0096, terepjarodse@
gmail.com).
Kultúrcafé
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Kötetlen beszélgetés tehetséges fehérvári fiatalokkal zenéről, művészetekről.
Szakkörkoktél
17 óra, Művészetek Háza
Az intézményben működő szakkörök munkáiból
nyílik kiállítás a Művészetek Háza kiállítótermében. A kiállítás megtekinthető március 13-ig,
munkanapokon 10 és 18 óra között.
Szerelmes klasszikusok
19 óra, Hotel Magyar Király
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a Hotel
Magyar Király közös, immár hagyományos Valentin-napi eseménye. Vágyom egy nő után, Last
Rose of Summer, Besame mucho, Sunrise, sunset

– csak néhány a legromantikusabb dallamok közül, melyek felcsendülnek a Hotel Magyar Király
Kupolatermében. Jegyeket a Vörösmarty Színház
zenekari jegypénztárában lehet váltani.

ökotúrán a Sóstó állatvilágának érdekes,
sokszor megdöbbentően kegyetlen, máskor meg
szívmelengető szerelmi történeteiről hallhatnak
érdekességeket a résztvevők.

Shakespeare: A vihar
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Farsangi origami
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly
Géza utcai Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek Sziliné
Molnár Klárával.

Kalapács
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Február 15.
Papírfonás
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
A kedd délutánok mellett minden hónap
harmadik szombatján is várja az érdeklődőket a
Vidám Kreatívok papírfonó csoport és vezetőjük,
Hekkerné Gócza Erika.
Mesés-játékos délelőttök Bogyóval és Babócával
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Foglalkozásvezető: Bartos Erika.
Az aranyszóló pintyőke
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Bábelőadás az Ákom-bákom Bábcsoport előadásában a Székesfehérvári Népmeseponton.
Szerelmes állatvilág
10 óra, Sóstó-látogatóközpont
A Valentin-naphoz kapcsolódóan ezen az

Műhelymunka: ráhangolódás
10 óra, Művészetek Háza
Milyen a próba a balettben, milyen táncosnak
lenni – kiderül az esemény során, sőt a táncosokkal is lehet beszélgetni. Jelentkezni a programokra a dátumok megjelölésével és a jelentkezők
nevének leadásával lehet a jelentkezes@fehervaribalett.hu e-mail-címen.
Japán teaház a Fehérvári Anime Teammel
10 óra, Művészetek Háza
Az érdeklődők japán teakülönlegességeket
kóstolhatnak.
Bekukkantó – nyitott műhelyfoglalkozások
10 óra, Művészetek Háza
Bárki kipróbálhatja magát a Művészetek Házában
működő szakkörök tevékenységeiben.
Farsangi kavalkád és jelmezverseny
14 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
A 7 és 10 év közötti gyerekeket várják egy jó
hangulatú délutánra. Lesz jelmezverseny és kéz-

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

A Vörösmarty Rádió műsora február 15-től 21-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 2. 15. szOMBat

2020. 2. 16. Vasárnap

2020. 2. 17. Hétfő

2020. 2. 18. Kedd

2020. 2. 19. szerda

2020. 2. 20. CsütörtöK

2020. 2. 21. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információ
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
13.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
óránlént friss hírekkel,
a hazai és külföldi
zenei élet legkiválóbb
muzsikáival.

08.00 Fehérvári hétvége:
friss hírek, időjárás
és közlekedési
információ, műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
08.30 Önismereti előadások
Vendég: Tóth Tamás
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Fitt receptek Vendég:
Szabó-Farkas Lilla
11.35 Minden, amit a halról
tudni érdemes Vendég:
Szabó Krisztián
12.10 Magyar királynék Vendég:
Szalánczi Viktória
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
20.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
óránként friss hírekkel,
a hazai és külföldi
zenei élet legkiválóbb
muzsikáival.

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk.
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.10 Fehérvári délután : napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
13.10 Táncdalfesztiválosok
– ANeoton Együttes
Vendég: Kiss György
14.10 A Magyar széppróza
napjára készül a
Vörösmarty Társaság
Vendég: Bobory Zoltán
15.10 Beszélgetés a
Székesfehérvári Balett
Színház előadásairól
Vendég: Egerházi Attila
15.35 „Az én Petőfim” - a
darab író-rendezőjével
beszélgetünk Vendég:
Matuz János
16.00 Fehérvári este: könnyed
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban Benne:
óránként hírek és zene
minden mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk.
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Évi
08.10 Sporthírek
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Germán Márton
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
észvételévelMűsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este: könnyed
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.10 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Benne:
minden órában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk.
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
észvételévelMűsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este:
könnyed elemző
beszélgetések egyegy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető:
SchédaZoltán
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok vendég:dr.
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Évi
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este:
könnyed elemző
beszélgetések egyegy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető:
SchédaZoltán
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Pszichológus szemmel
vendég: Egey Tímea
és Fischer Imre
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Évi
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este:
könnyed elemző
beszélgetések egyegy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

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

műveskedés is. Bejelentkezés: 22 501 161 vagy
info@ggmuvhaz.hu.
Horgolj velünk!
14 óra, Művészetek Háza
A Székesfehérvári Polipvilág kézműves
foglalkozása mindazoknak, akik szeretnék
elsajátítani a horgolás alapjait, valamint
szeretnék megtanulni a horgolt polipok készítését, amiket a kórház koraszülött babáinak
és a kórház beteg gyerekeinek horgolnak a
közösség tagjai. A szükséges anyagokat és
eszközöket a szervezők biztosítják. Információ: Láda-Handa Edina (handaedina1992@
gmail.com, 70 457 9002).
Animóka after
14 óra, Művészetek Háza
Az anime megismerése, jelmezek, sminkek
készítésének bemutatása.

A hímzés bűvöletében
15 óra, A Szabadművelődés Háza
Kátai Antalné hímző kiállításának megnyitójára
várják az érdeklődőket.
Varrófoglalkozás gyerekeknek
15 óra, Művészetek Háza
A varrófoglalkozás keretein belül lehetőség nyílik
farsangi álarc készítésére filcből, előre elkészített
sablon alapján.
Borok, dalok, bordalok
15 óra, Művészetek Háza
Népzenei minősítőkoncert és közös dalolás.
Farsanfi operettparádé
16 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Fellép Domoszlai Sándor, Kovács Szilárd, Szabó
Noémi és Vörös Edit.
Gyerekfarsang Kisfaludon
16 óra, Kisfaludi Közösségi Ház

Zenés, táncos farsangi délutánra várják a gyerekeket. Érdemes jelmezben érkezni!
Dr. Bubó rendel
17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Pódium Színház mesejátéka 3 és 14 év közötti
gyerekeknek. Főszerepben Várfi Sándor és
Bednai Natália.
Február 16.
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton Étterem
Vietnám egy egy magyar turista szemével
10 óra, Nyitrai úti Közösségi Ház
Fotókiállítás és Farkas Aladár szobrászművész A
vietnámi háború hősei című kisplasztikai kiállítása. A megnyitó és az alkotások bemutatása után
a Magyar–Vietnámi Baráti Társaság jelenlévő
tagjaival Vakler Lajos beszélget.
Február 18.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Pap Gábor A napút festője, Csontváry Kosztka
Tivadar című könyvéről tart bemutatót.
Február 20.
Szerintünk a világ…
16.30, Köfém Művelődési Ház
Gy. Simon Margit festőművész, Kishonthy Éva
festőművész és Penkné Katalin tárlatának megnyitója. Közreműködik a Köfém Nyugdíjasklub
Harmonikatriója. A kiállítás március 11-ig hétköznapokon 8 és 17 óra között tekinthető meg.

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

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Február 22.
Éljen a haza! – farsangi operaparádé
19 óra, Szent István-terem
A Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje.
Zemlényi Eszter énekművész és Kéry Tamás
zongoraművész varázsolják el a közönséget, a
Vox Mirabilis Kamarakórus pedig meglepetésekkel készül. Műsorvezető: Fekete Dániel. Vendég:
Szegedi Csaba operaénekes.
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A Barátság mozi műsora
Február 14.
18 óra: Közel a horizonthoz
20 óra: Kisasszonyok
Február 15.
10 óra: Mancs őrjárat: Vigyázz, kész
mancs!
16 óra: Kémesítve
18 óra: Jojo Nyuszi
20 óra: A búcsú
Február 17.
18 óra: A művészet templomai: Gauguin
Tahitin – Az elveszett paradicsom
20 óra: Úriemberek
Február 18.
18 óra: A búcsú
20 óra: Közel a horizonthoz
Február 19.
18 óra: Csajos est, film: A vendégek
Február 20.
17.30: Kisasszonyok
20 óra: Öngyilkos túra
Február 21.
18 óra: Úriemberek
20 óra: Jojo Nyuszi
Február 22.
10 óra: Ailo – Egy kis rénszarvas nagy
utazása
16 óra: Ailo – Egy kis rénszarvas nagy
utazása
18 óra: Tékasztorik 2.
20 óra: Úriemberek
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Ideje megtervezni a nyaralást!

2020.02.13.

A HETILAP

Javában tart az előfoglalási szezon. Ha eddig
még nem gondolkodtunk rajta, hogy hol töltsük
a nyári szabadságot, érdemes tavaszig megtenni, hiszen az utazási irodák ilyenkor még
előfoglalási kedvezményeket adnak!

A tél zord hónapjaiban jól esik
elképzelni, amint egy kényelmes
nyugágyban fekszünk a napon,
koktélt szürcsölgetve. Érdemes
az álmodozásnál valamivel tovább lépni, amennyiben vannak

zó napsütés, azúrkék tenger – a
legtöbben ilyen látványra vágynak a vakáció ideje alatt. Népszerű úti cél a görög szigetvilág,
a török riviéra, de sokan utaznak
Egyiptomba és a Kanári-szigetekre is. Érdemes ezeket az utakat
előre lefoglalni, hiszen akár
harminc százalékot is meg lehet
spórolni, ha előre gondolkodik a
család! Bár az előfoglalási szezon
első periódusa véget ért, később
is számíthatunk még akciókra,
kedvezményekre.

Kép: Tar Károly

Kovács V. Orsolya, Szabó Petra

Viniczainé Csákvári Tünde szerint áttekinthetőbb lett az utazási irodák árképzése

Százezreket is spórolhatunk

Fotó: Kovács V. Orsolya

Egy négyfős család esetében egy
egzotikusabbnak számító nyaralás
több százezer forintot jelent, ez
attól függ, milyen ellátást igényelnek illetve milyen minőségű szálláshelyre tervezik a foglalást. Egy
Kanári-szigetekre, Ciprusra, esetleg
Madeirára tervezett út ára nagyjából kétszázötvenezer forinttól kezdődik repülőjeggyel, csomagárban
gondolkodva.

Ciprus a kedvelt úti célok között szerepel

konkrét elképzeléseink arról,
hová és mikor szeretnénk utazni.
Sok munkahelyen kell már az év
elején jelezni, mikor te rvezzük
kivenni a nyári szabadságokat.
Ha ezzel együtt le is foglaljuk az
utat, sokat megspórolhatunk az
előfoglalási kedvezményeknek
köszönhetően.

A tengerpart a legnépszerűbb

Fotó: Kovács V. Orsolya

És hogy hova utaznak a fehérváriak a legszívesebben? Káprá-

Viniczainé Csákvári Tünde, az
egyik fehérvári utazási iroda
vezetője elmondta: azok az utasok,
akik szeretnek előre gondolkodni
és hónapokkal előre véglegesíteni
az úti célt, még jó ideig élhetnek
a kedvezményes lehetőségekkel,
ezek nem zárultak le januárban: „Februártól ugyanúgy lesznek
előfoglalási kedvezmények, némely
szállodánál esetleg kisebb százalékban. De egészen március 31-ig vagy
akár április végéig elérhetők lesznek
bizonyos akciók.”

A finom vacsorákra is többet áldozhatunk, ha ügyesen foglalunk!

„Fontos tudni, hogy az utazásszervező partnereink áttértek – nagyjából
mindenki – a bruttó árazásra. Tehát
most már egy összegben, minden
költséggel együtt látják az utasok az
árakat.” – tájékoztatott Viniczainé
Csákvári Tünde.
Az utazási irodák által ajánlott
csomagok komplexek, azokban
általában az utazás, a szállás, a
magyar nyelvű idegenvezetés is
megtalálható, különféle extrákkal.

Közéleti hetilap
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Mozaikok a székesfehérvári sörfőzés XIX. századi történetéből
A HETILAP

Asztalos Tamás
A székesfehérvári sörfőzés történetét még a
tavalyi évben ott fejeztük be, hogy a XVIII.
század végén Schik János Nepomuk bérelte
a sörházat, ami 1792-ben leégett. Az épület
helyreállítása a sörházi malommal együtt öt
évvel később kezdődött, s 1800-ra el is készült
az épületegyüttes.

és átadták nekik a főzőmestereket.
Amellett, hogy tisztelgünk a tanács
törvényes magatartása előtt, felmerülhet bennünk a kérdés, vajon milyen új
lendületet vehetett volna a fehérvári
serfőzés, ha a tanács hasznosítja a
menedékkérők szakmai tudását?
Az 1816-os esztendő igen borús volt
Fehérváron. Az adósággal küszködő

érdekeit. A vizsgálat azonban kimutatta, hogy az ugyan nem mérgező, de
ihatatlan sört maga Grósz főzte és adta
el a kocsmárosoknak, tudva, hogy az
az ő nevével árusítva rontaná a hitelét.
Miután nem kellőképpen csíráztatta
az árpát és régi komlót használt, tudta,
hogy a sör nem is lehet jó minőségű,
ezért megszabadult tőle.

Ladányi Antallal az uralkodói pátens
értelmében létrehozott községtanács
1851-ben hároméves szerződést kötött
a sörpincével együtt a sörház bérletére.
Hat évvel később már újra Oberrecht
Mátyás molnár bérelte a sörházat, de
1860-ban ismét Ladányi a bérlő.
1864-ben Simli György ígért a legtöbbet a kótyavetyén, azaz a verseny-

Wüstinger József: Felső Város rajzolatja 1826. – részlet (Honty Katalin i.m. 61.p.) Középen látható az u alakú sörház és a vele egybe épített sörházmalom. A városi mérnök által készített felmérésből tudható, hogy a malom homlokzata 33,5, szélessége 12 méter volt.

Két esztendő elteltét követően a városi
tanács – miután felvette a sörházi leltárat – réz főzőüstöt rendelt Holczknecht
József sörfőzőmester tervei alapján.
A fehérvári sörfőzés újra életre kelt.
1805-ben Dunaalmáson vásárolt
márványból építették újjá a serhivető medencét, azaz a sörhűtőkádat,
amelyben a sör hűtése, élesztőzése,
erjesztése történt.
A sörház bérbeadásáról, a licitálás
napjáról a város vállalkozóit és a
királyi városok tanácsait is értesíteni
kellett. Az 1808-as licitkor a bérletet
Richter Antal kapta meg, majd 1813 és
1820 között Sárkány József főzte a sört
Fehérváron.
Érdekes adalékot szolgáltat az 1808-as
esztendő Székesfehérvár és Hradec
Králové partnervárosi kapcsolatához.
Ebben az évben – német nevén – Königgrätz városából a katonai szolgálat
elől menekülő cseh serfőzők érkeztek
Fehérvárra. A városi tanács, miután
mindegyik menekült szerepelt a katonai összeírásban, nem adott számukra
menedéket, ellenben értesítették a
helybeli katonai parancsnokságot

városnak hat százalékos kamatra
Sárkány serfőző adott kilencezer forint
kölcsönt, míg a városi tanács a rossz
gabonatermés okán megtiltotta a
lakosságnak, hogy gabonáját elcserélje, s abból sört vagy pálinkát főzessen.
Sárkány Józsefet 1820-ban Grósz Pál
bérlő váltotta. Az ő árendálása alatt
a korábban leégett árpaszárítót és a
kemencét építtette újjá a tanács, illetve
vásárolt egy kilencvenakós kádat is a
sörfőzőház számára. Grósz Pál vételi
szándékkal állt elő, amit a városi tanács visszautasított, s 1823-ban licitre
bocsátotta a főzdét. Az 5.100 forintos
évi árendáról induló liciten részt vett
Pentz Antal, Sárkány József és Richter
Antal mellett Grósz Pál is, aki 7.300
forint éves bérleti díj fejében vált újra
bérlővé. A következő évben a tanács
egy százötven akós kádat vásárolt a
sörfőzőház részére.
A sörfőzés története csalafintaságokkal
is megörvendezteti az érdeklődőket.
Történt ugyanis, hogy Grósz főzőmester többször is panasszal élt a városi
tanácsnál, hogy a városban idegen sört
mérnek, ami törvénytelen és sérti az ő

1826-ban Grósz visszaadta a bérleményt, de 1828-tól újra ő volt a bérlő.
A sörházban a pálinkát a segédjével
főzette, aki igen jó minőségű italt állított elő, de miután zsidó volt, a tanács
kifogást emelt, s 1829-től – hiába kérte
Grósz – az új árendáló Fleischer János
lett. Igaz, nem sokáig, mert az 1831-es
kolerajárványban tanúsított viselkedésének köszönhetően újra Grósz
főzhette a sört, egészen 1837-ig, amikortól Richter Antal nyerte el a bérlés
jogát 1839-ig. Richter sörére azonban
sok panasz érkezett, így a városkapitány megvizsgáltatta azt, ihatatlannak
minősítette és kiöntette.
1840-ben Horváth János volt a bérlő, öngyilkosságát követően pedig Oberrecht
Mátyás árendálta a sörházat 1847-ig.
Ezt követően hat esztendőre Ladányi
Antalé lett a bérlés joga. Az 1843-ban
időközben életbe léptetett Serrendtartás
a sörfőzésben is megnyitotta a szabad
verseny előtt a kapukat, igaz, a levert
szabadságharcot követő önkényuralom
megfosztotta a városokat az előjogaiktól, így a korábbi berendezkedés és
gyakorlat megváltozott.

tárgyaláson, így az évtized alkonyáig ő
főzte a sört Fehérváron.
Az 1869-es népszámlálás adatai szerint
a sörházhoz tartozó lakóépületben
Peuser Frigyes „önálló sörfőző” élt feleségével, Czechmeister Erzsébettel és
gyermekükkel, Frigyessel. A lakóépületet sörfőzőüzletként is használták.
A sörház és a sörházmalom mellett az
ingatlan részét képezte egy szárító, egy
csíráztató, három pince, két istálló és
egy csűr. A sörházhoz háziállatok is
tartoztak, így lovak, szarvasmarhák,
ökrök, bivalyok, sertések, összesen
huszonnyolc jószág. Csodálatos világ
képe rajzolódik ki előttünk, amikor
hazánk történelme egyik legsikeresebb szakaszába, a boldog békeidők
korszakába lépett. Itt folytatjuk a
székesfehérvári sörfőzés történetét a
következő, egyben befejező részben!

E cikk megírásakor – hasonlóan a
korábban megjelent, fehérvári sörfőzéssel kapcsolatos cikkemhez –
Honty Katalin A székesfehérvári Sörház
és a Sörház-malom története című
munkájára támaszkodtam.
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Múlt heti rejtvényünk a Seuso-kincsekkel foglalkozott. Az első megoldásból kiderült, ki volt Seuso: magas rangú római tisztségviselő.
A második egy személyt rejtett, aki megtalálta a kincseket: Sümegh
József.
A harmadik feladvány pedig egy rendezőt takart, aki dokumentumfilmet készített a kincseket övező rejtélyről: Dézsy Zoltán.
Mostani rejtvényünk első megfejtése egy kortárs költő neve, aki Csoóri
Sándor barátjaként a négy éve elhunyt költő születésének kilencvenedik

évfordulója alkalmából találkozóra hívta Csoóri irodalmi hagyatékának
ismerőit.
Második feladványunk egy olyan többnapos rendezvénysorozat, amely a
házasságra hívja fel a figyelmet, és amelynek apropóján Fókuszban rovatunk fő témája a házasság.
Végül szintén egy nevet keresünk, méghozzá egy, a sportkedvelők körében különösen ismert nevet: visszatért a MOL Fehérvár FC-hez a háromszoros gólkirály. Ki ő?

Közéleti hetilap
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Újpest után, Fradi előtt
A HETILAP

Németh Krisztián

Október ötödike óta tartó rossz sorozatát törte meg a Vidi a Mezőkövesd
ellen. A piros-kékek hosszú ideje szenvedtek itthon, 2-1-es győzelmükkel
végre három pontot szereztek Sóstón.
A rangadóvá avanzsált Mezőkövesd
elleni derbi több okból is emlékezetes
marad: Nikolics Nemanja újra magára
öltötte a piros-kék mezt (lásd keretes
írásunkat!), Lyes Houri pedig bombagólt lőtt.
A hétközi Magyar Kupa-meccs már
kevésbé sikerült emlékezetessé, hacsak nem egy meg nem adott Vidi-gól
miatt: csöndes döntetlent játszott
Szegeden a MOL Fehérvár az Újpesttel
a sorozat nyolcaddöntőjének első
mérkőzésén.
A Vidi visszatért oda, ahonnan továbbjutott, hiszen a Szeged búcsúztatásával
lépett a nyolcaddöntőbe, az Újpest
pedig botrányos minőségű játéktere
miatt száműzte a mérkőzést a napfény
városába. Nagyjából ezer szurkoló
érkezett, hogy sütkérezzen a jó futballban, de ebből csak kicsi ízelítőt kaphattak. A párharc tehát nyitott, döntés

Fotó: molvidi.hu

A hétvégén végre nyerni tudott Sóstón, kedden
este pedig a lila-fehérekkel játszott idegenben gól
nélküli Magyar Kupa-meccset – így, no meg Nikolics Nemanja visszatérésével hangolódott a MOL
Fehérvár a Ferencváros elleni szombati rangadóra.

Nikolics Nemanja (középen) győztes mérkőzésen tért vissza a Vidibe

jövő szerdán a fehérvári visszavágón.
Immár a Ferencváros elleni budapesti rangadóra fókuszál Joan Carrillo
együttese, mely hat pont hátrányban
üldözi a zöld-fehéreket – igaz, a Fradi
két meccsel kevesebbet játszott.
Láttunk már olyat, hogy a fővárosiak hibáztak, míg a Vidi jó sorozatot
kivágva a Ferencváros elé került.
Ahhoz, hogy ez jó eséllyel megismétlődhessen, el kell kapni otthonukban
az Üllői útiakat!

Álmos kezdés
Németh Krisztián
A válogatott programja miatti bajnoki szünet
után vereséggel folytatta szereplését az EBEL
középszakaszában a Hydro Fehérvár AV19.

A Mezőkövesd elleni mérkőzésen már a bemelegítés alatt zúgott a Nikolics Nemanját éltető rigmus. A harminckét éves támadó öt év
után tért vissza korábbi sikerei helyszínére.

„Már a reggeli átmozgató edzés és az
azt követő közös étkezés is nagyon
jó érzéssel töltött el, visszajöttek
a régi élmények. Felemelő volt,

amikor kisétáltam a meccs előtti
bemelegítésre, mielőtt csereként
pályára léptem. Azonban a legfontosabb, hogy győzni tudtunk! Nagyon
örülök annak, hogy a szurkolók öt
év után sem felejtettek el – ahogy
én sem őket! Bízom benne, hogy ott
tudom folytatni, ahol annak idején
abbahagytam!”

Nem volt esély a címvédő ellen

áll az együttes, amely még hét
meccsen gyűjtögetheti a pontokat – pénteken és vasárnap is
itthon, előbb a jó formában lévő
Innsbruck, majd a sereghajtó Dornbirn ellen.

Fehérváriak góljával lépett az
olimpia kapujába a válogatott
Soraiban hét fehérvári jégkorongozóval
továbbjutott a végső selejtezőbe a magyar válogatott. A nottinghami tornán
a mieink az észtek és a románok legyőzése után a többi között Stipsicz és
Erdély góljával 4-1-re verték a mumus
Nagy-Britanniát, ezzel kvalifikáltak a
2022-es pekingi téli olimpia augusztusi utolsó selejtezőfordulójába.

Németh Krisztián
A Falco elleni derbivel zárta a bajnoki szünet
előtti időszakot az Alba Fehérvár. Sok öröm nem
volt a szombathelyi látogatásban, miután 8963-ra nyertek a hazaiak. A cél ennek ellenére
továbbra is a felsőház.

A Falco már a szünetben tizenöt
ponttal vezetett az Alba ellen a
kosárlabda-bajnokság 19. fordulójában. A nemzetközi kupában
is helytálló hazaiak könnyedén
őrizték, sőt növelték előnyüket, és

a végén csaknem harminc pontot
vertek Arie Shivek csapatára.
„A Szombathely végig magas szinten, európai színvonalon kosárlabdázott, főleg
védekezésben nyújtott kiválót, mi pedig
túl sok hibát követtünk el.” – értékelt
Arie Shivek vezetőedző. – „A bajnoki
szünet alatt kemény munka vár ránk,
mert a célunk egyértelmű: be akarunk
jutni a legjobb öt közé, a felsőházban szeretnénk küzdeni a középső szakaszban!”
Az Alba számára a bajnokság a
szünet után március hetedikén,
Jászberényben folytatódik.

Stipsicz Bence a Volánban és a válogatottban is alapember. Az olimpiai selejtezőtornán remekelt, de a legutóbbi bajnokin sajnos ő sem tudott ébresztőt vezényelni az együttesnek.

Fotó: Simon Erika archív

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Ahogy Antti Karhula vezetőedző
is utalt rá, csapata az első harmadban veszítette el a Villach elleni
idegenbeli derbit. Az álmos kezdés
megbosszulta magát: kettővel
elhúzott az ellenfél, és bár a Volán
a nyomába eredt, végül 5-2-re
kikapott.
Három meccsen hét pont (ebből
kettő bónusz) nem olyan rossz
mérleg, de kétségtelenül megtört
a Znojmo és a Linz ellen mutatott
lendület. Ugyanakkor továbbra is
a rájátszást érő harmadik helyen

„Nikó, Nikó, Nikó!”

A Falco Szombathelyen is túlerőben volt az Alba Fehérvárral szemben
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A Fehérvár Televízió műsora február 15-től 21-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. 15. SZOMBAT

2020. 2. 16. VASárnAp

2020. 2. 17. Hétfő

2020. 2. 18. Kedd

2020. 2. 19. SZerdA

2020. 2. 20. CSüTörTöK

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: Ladányi
Júlia színművész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Ökoportrék – Széll
Antal – ismétlés
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Ökoportrék – Persányi
Miklós – ismétlés
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Ökoportrék – Nádai
Béla – ismétlés
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Fehérvár köszönti
katonáit – a Vörösmarty
Színházban tartott gálaest
közvetítése felvételről
18:05 Ökoportrék – Breuer László
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Hydro Fehérvár AV19 –
Innsbruck jégkorong-mérkőzés
közvetítése felvételről
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 Ökoportrék – Breuer
László – ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ladányi
Júlia színművész
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Sághy
Tamás színművész
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Európa-diplomás
természeti kincseink –
ismeretterjesztő film
14:10 Napi színes – ismétlés
14:20 Ökoportrék – Széll
Antal – ismétlés
14:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
15:25 Fehérvár Hangja – gála 2019
18:05 Ökoportrék – Kalas György
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Győr – Alba Fehérvár
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Egy nap a világ –
Egyiptom 1-2. rész
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.
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 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
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 Ökoportrék – Kalas György
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kovács Szilvia.
Vendég: Benkő Andrea, az
EMMI Média a családért
2019-es különdíjasa
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 Hydro Fehérvár AV19 –
Dornbirn jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 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: Kovács Szilvia.
Vendég: Benkő Andrea, az
EMMI Média a családért
2019-es különdíjasa
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Illés Szabolcs
polgármester, Csákvár
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 3. rész
Beszélgetőtárs: Vakler
Lajos. Vendégek: Bicskei
Zoltán grafikus, filmrendező,
kultúrszervező, Csonka
Ákos közösségi szervező,
tanár, Erfán Ferenc
festőművész és Molnár
Miklós, a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet elnöki
kabinetjének vezetője
21:30 Egy nap a világ – Dalmácia
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.
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

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: Schéda Zoltán.
Vendég: Illés Szabolcs
polgármester, Csákvár
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
János mérnök-tanár
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Szolnoki Nemzetközi
Versenytáncgála 2019
22:35 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:20 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 Honvéd7 – 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: Varga
János mérnök-tanár
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Ökoportrék – Labanc Györgyi
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 MOL Fehérvár FC – Újpest
FC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 2. 21. pénTeK
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 Bajnokok városa – 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 Ökoportrék – Labanc
Györgyi – ismétlés
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Ökoportrék –
Vásárhelyi Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
20:05 Agrárinfó
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 A Vargyas-szoros elveszett
világa – természetfilm
21:35 A rock bűvöletében
– Color-koncert
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 15. 19:50 Hydro Fehérvár AV19 – Innsbruck jégkorong-mérkőzés közvetítése felvételről

