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Csökken az aktív fertőzöttek száma

László-Takács Krisztina, Kiss-Dávid Renáta
Élettel telik meg Fehérvár, lassan minden
visszatér a régi kerékvágásba, de persze ezúttal
is fontos a fokozott figyelem és fegyelem. Az önkormányzat továbbra is azon munkálkodik, hogy
segítse a lakosságot illetve a vállalkozásokat,
ennek érdekében számos intézkedést hoztak.

Buszjegy és bérlet mobilon

Szerdáig 3341 magyarországi megbetegedést azonosítottak. Az aktív
fertőzöttek száma 1809 főre csökkent. A betegek, elhunytak és gyógyultak nagy része budapesti. Lapzártánkig négyszázharminc áldozata
volt a koronavírusnak. Fejér megyében eddig háromszázharmincnyolc
lakosnál mutatták ki a fertőzést.

Május kilencedikétől a lezárt kutyafuttatók is megnyitották kapuikat, május
tizenegyedikétől pedig ismét visszaállt
a helyi közösségi közlekedésben az
érettségi hete előtt bevezetett szabadnapi menetrend, azzal, hogy néhány
járat a hétköznapokra érvényes rend
szerint indul, valamint a műszakváltásokhoz folyamatosan biztosított rásegítő
autóbuszok is közlekednek, kiszolgálva
az utasok igényeit. Székesfehérváron már
valamennyi bérlet illetve helyi menetjegy is megvásárolható a Közlekedési
Mobiljegy applikáción keresztül, segítve
ezzel a koronavírus-járvány idején javasolt készpénzmentes vásárlást.

Így segít az önkormányzat

Működnek a hulladékudvarok

A város önkormányzata – illetve a
veszélyhelyzet idején annak jogkörében eljáró polgármester – az elmúlt
hetekben számos intézkedést hozott a
lakosság és a vállalkozók megsegítésére. A városi honlapon egy tájékoztató
figyelemfelhívást is közzétettek ehhez
kapcsolódóan. Ebben a szociális biztonság megőrzését segítő lakhatási és
megélhetési támogatási formákról, azaz
az eseti települési krízistámogatásról,
a normatív települési lakhatási illetve a
települési hátralékkezelési szolgáltatásról, az önkormányzati lakbértámogatásról, a székesfehérvári veszélyhelyzeti
települési támogatásról, a kilencvennapos lakbérfizetési moratóriumról
(önkormányzati ingatlanok esetében)
illetve az önkormányzat felé fennálló
lakbértartozások átütemezéséről olvashatunk. Ezeket a támogatási formákat
az igények felmerülése illetve a szociális helyzet változása miatt folyamatosan
figyelemmel kísérik és szükség esetén
felülvizsgálják, kibővítik. A tájékoztató
a szekesfehervar.hu oldalon érhető el.

Újra megnyílt a hulladékudvar a Palotai úton, és a Depónia csalai telephelyére is lehet vinni a feleslegessé
vált bútorokat. A lakossági lomtalanítás a családi házas övezetekben a
jövő héten indul, már lehet időpontot egyeztetni a szolgáltatóval. A
társasházaknál, lakótelepeken csak
szeptemberben lesz lomtalanítás.

Fokozatosan nyit a város
Május tizennyolcadikától ügyeleti rendszerben valamennyi óvoda megnyitja
kapuit, ez alól kivétel a Szivárvány
Óvoda valamint a Mancz János Tagóvoda. Cser-Palkovics András polgármester valamennyi nem önkormányzati
fenntartású óvoda és bölcsőde esetében
visszavonta a korábban elrendelt rendkívüli szünetet, így tehát a bölcsődék
is nyitva tartanak. A játszóterek átfogó
fertőtlenítése a május tizennyolcadikai
nyitás előtt megtörténik. Ezt a munkát a
Városgondnokság végzi. Ezt követően –
az időjárás függvényében – heti rendszerességgel permeteznek a helyszíneken
Nanosept fertőtlenítőszer használatával.

Nem a főigazgató hibázott
Más követte el a mulasztást, amelyre hivatkozva április közepén menesztették Csernavölgyi Istvánt, a kórház főigazgatóját. Úgy
tudjuk, a kórház lezárult belső vizsgálata
szerint az intézményben azóta más területen dolgozó korábbi orvosigazgató hibázott.
A vizsgálatot az új főigazgató, Bucsi László
indította. A menesztés hivatalos okaként
azt jelölték meg, hogy az intézmény késve
szolgáltatott adatokat a vírushelyzetről.

Igenekre fel!
Május tizennyolcadikától ismét lehet
házasságkötési szándékot jelezni,
időpontot kérni. Május negyedikétől
a már előzetesen bejelentett esküvők
esetében lehetőség van arra, hogy a
létszámot huszonnégyre bővíthesse a
násznép a Hiemer-ház házasságkötő
termében (a másfél méteres távolságot betartva), nagyobb ceremóniához
pedig a báltermet tudják biztosítani.

Vigyázzunk magunkra és egymásra!
A vonatkozó kormányrendelet
értelmében továbbra is kötelező a
maszk vagy a száj és az orr eltakarására alkalmas textília használata az
üzletekben, az orvosi rendelőkben
és a közösségi közlekedésben.

A felén már túlvannak
Székesfehérváron is folytatódik a Semmelweis Egyetem tömeges koronavírusMárkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Legyen-e tábor?
Szavazást indított a város önkormányzata a Székesfehérvár mobilalkalmazáson
keresztül arról, hogy mit gondolnak a családok a nyári táborokról, az iskolai, óvodai
és bölcsődei nyári felügyeletről. A véleményét május 28-ig mondhatja el mindenki a
városi applikáción keresztül!
Az alábbi négy kérdésben várja az önkormányzat a fehérváriak véleményét:
1.
2.
3.
4.

Segítség lenne-e az ön családjának, ha lennének nyári táborok?
Ön szerint bölcsődei felügyeletre szükség lenne-e a nyári szünetben?
Ön szerint óvodai felügyeletre szükség lenne-e a nyári szünetben?
Ön szerint iskolai felügyeletre szükség lenne-e a nyári szünetben?

tesztelése. Kétszázharminchárom fehérvári lakost szűrnek május tizenötödikéig.
A résztvevőket a Központi Statisztikai
Hivatal választotta ki, szem előtt tartva,
hogy a tesztelt minta a teljes lakosságot
reprezentálja. A szűrésnek Fehérváron
az Alba Regia Sportcsarnok ad otthont,
ahol az egyetem munkatársai várják a
tesztprogramban résztvevőket. Május
eleje óta országszerte a kiválasztottak
negyvenkilenc százalékától vettek
mintát. Lapzártánkig 8276 PCR-vizsgálatot végeztek el, és ezekből mindössze
kettő lett pozitív. Az első ezerötszáz
antitestvizsgálati mintából pedig kilenc
lett pozitív, ők azok, akik már átestek a
betegségen. Ez 0,6 százalékos átfertőzöttséget jelent.

Támogatás a mentőknek
Május tizedike a mentők napja Magyarországon. Ebből az alkalomból jelentette
be közösségi oldalán Cser-Palkovics András
polgármester, hogy több mint tizennyolcmillió forintos támogatásról döntött
Székesfehérvár mentősei számára, akik az
összegből három új, a járművek fertőtlenítéséhez használt egészségügyi modult
és egy izolációs folyosót vásárolnak. A
polgármester felhívta a figyelmet arra,
hogy mindannyian tehetünk az egészségügyi szakemberekért és segíthetjük őket
a több mint két hónapja tartó, rendkívüli
erőfeszítéseikben: tartsuk be kéréseiket és
a járványügyi szabályokat!

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

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

Papp Brigitta, László-Takács Krisztina

„Elsősorban a munkahelyek védelme érdekében nyithattak meg a teraszok” – olvasható az
online fogadóóra egyik válaszában

még nem lehetnek véglegesek és
biztosak, hiszen rengeteg bizonytalanság van még a világgazdaságban
is. Ezek a bizonytalanságok pedig
értelemszerűen hatnak a zömében
exportra termelő fehérvári iparra is.
Az egészen biztosan elmondható,
hogy sok milliárd forintos bevételkiesése lesz az önkormányzatnak
ebben az évben. Érdemes ilyenkor
a legrosszabbra készülni, ez a mi
számításaink szerint akár 9 milliárdos(!) bevételkiesést is jelenthet az
önkormányzatnál 2020-ban.”

Új körforgalom a Kelemen Béla utcában
Neüchel Balázs
Ne megszokásból közlekedjünk a Kelemen Béla és
a Bátky Zsigmond utca kereszteződésében, ugyanis a csomópontot körforgalommá alakították át!

Fotó: Takács-Virág Hajnalka

Ugyan a Kelemen Béla utca és a Bátky
Zsigmond utca kereszteződésében
újonnan kialakított körforgalom
szerkezetileg kész és a gyalogátkelők
felfestése is megtörtént, a mostani
állapot mégsem végleges, forgalomtechnikailag lesznek még rajta átalakítások.
A palotavárosi tavak melletti
sport- és szabadidőközpont építé-

se miatt a jövőben ezen a szakaszon nemcsak ideiglenes forgalmi
korlátozásokra lehet majd számítani, de a körforgalomra vélhetőleg
azért is volt szükség, mert a három
út forgalmának lebonyolítása
mellett ennek a csomópontnak
kell kiszolgálnia a jövőben a szabadidőközpontba érkező autósok
forgalmát is.
A közlekedési iroda kéri a
gépjárművezetőktől, hogy nagy
körültekintéssel, az ideiglenes
táblák utasításainak figyelembe
vételével közelítsék meg a körforgalmat!

Körforgalommá alakították a Kelemen Béla utca és a Bátky Zsigmond utca kereszteződését

Székesfehérvár költségvetését 67,4
milliárd forintos tervezett bevétellel
fogadta el a közgyűlés februárban.
A most kieső kilencmilliárdos ös�szeg legnagyobb tétele az iparűzési
adóból származó bevétel drasztikus
visszaesése. A polgármester tájékoztatása szerint a hiányt további
tételek is súlyosbítják. Ilyen például
az intézményi bevételkiesés, a gépjárműadó, az idegenforgalmi adó,
az ingyenes parkolás, az elmaradó
bérleti díjak, a vendéglátó teraszok
ingyenes közterülethasználata

Fehérvár a legboldogabb város!
Kurucz Tünde
Elkészült Magyarország boldogságtérképe, amelyből
többek között kiderült, hogy Fehérvár a legboldogabb város. A megyében átlagos a boldogságszint.

Az ELTE PPK Pozitív Pszichológia
Kutatócsoportja a Bagdi Bella vezette
Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával idén is elkészítette Magyarország boldogságtérképét. Ebből kiderül,
hogy a magyar lakosság globális
jóllétének szintje 2019-2020-ban a
2016-2018 közötti időszakban mért
értékekkel megegyező, illetve a nők
esetében minimális növekedés mutat.
A kutatás szerint a lakosság boldogságszintje alapján az országok rangsorá-

ban is előkelőbb helyet foglalunk el
az eddigieknél, hiszen Magyarország
a legutóbbi hatvankettedik helyről
előbbre lépett az ötvenharmadik
helyre.
A megyék közül idén a Veszprém
megyében lakók jóllétszintjének átlaga
lett a legmagasabb, a rangsor harmadik helyén Fejér-megye, a végén pedig
továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén,
Nógrád és Somogy megye áll.
A megyeszékhelyek közül a 20192020-as adatok alapján Székesfehérvár
tekinthető a legboldogabb városnak,
és Kaposvár áll a rangsor végén.
Az új adatok fényében is megerősítést
nyert az, hogy a kistelepüléseken élők
boldogabbak, mint a városiak.

Fotó: Kiss László archív

A polgármester ezúttal rendhagyó
módon kérdés nélküli választ, afféle közleményt is közzétett az online
lakossági fórum alatt, ahol a város
gazdasági helyzetéről az alábbiak
szerint írt: „2010 óta polgármesterként azt vallom, hogy kiemelten
fontos a hiteles tájékoztatás. Kihasználva a mostani közmeghallgatást, szeretnék egy rövid
tájékoztatást adni a város jelenlegi
költségvetési helyzetéről. Természetes, hogy a járványhelyzet első
szakaszában minden más szempontnál fontosabb volt az emberi
élet és egészség védelme. Így van
ez természetesen május 4. után is,
de emellett szembe kell néznünk
a járványból fakadó társadalmi és
gazdasági következményekkel is.
Ezen belül az önkormányzatok, így
Székesfehérvár költségvetési helyzetével is. Ezt a munkát ráadásul
nemcsak 2020-ra, hanem 2021-re
vonatkozóan is érdemes már most,
legalább tervezési szinten elvégezni.
A mostani számok természetesen

Fotó: Kiss László

Nemcsak kérdésekre válaszolt múlt csütörtöki,
rendkívüli online fogadóóráján Cser-Palkovics
András, de egy hosszabb hozzászólásban a
város gazdasági helyzetének alakulásáról, a
várható bevételkiesésekről is írt.

illetve a helyi közösségi közlekedés
elmaradó jegy- és bérletértékesítési
bevétele.
„Bár jelentős tartalékokkal fogadtuk el az idei költségvetést, de még
ennél is jóval nagyobb mértékben
csökkennek várhatóan a város bevételei. Május végén szükség lesz a
költségvetés jelentős módosítására,
természetesen ezt nyilvánosságra
fogom hozni.” – írta Cser-Palkovics
András.
A legfontosabb cél a város stabilitásának megőrzése, ami a városvezetés szerint megoldható. A védekezés költségeinek biztosítása mellett
prioritást élvez a négyezer önkormányzati alkalmazott munkahelyének megőrzése, a kötelező
önkormányzati feladatok ellátása.
„Az önként vállalt feladatok körét,
az arra szánt költségvetési összegeket valamint a fejlesztéseket sajnos
jelentősen csökkentenünk kell
ebben a helyzetben 2020-ban és
2021-ben is. Ez bizonyos beruházások elhalasztását, átütemezését is
magában foglalja.” – hangsúlyozza
a polgármester, aki türelmet és
megértést kér a fehérváriaktól.
Az online fogadóórán feltett
kérdések között elsősorban a
koronavírushoz kapcsolódó témák
voltak túlsúlyban, és főként az élet
újraindulásához kapcsolódtak.

Szintén „boldogságra adhat okot”, hogy a dobogó harmadik fokán áll Fejér megye 244 444
forint/fő havi nettó átlagkeresettel. A listán csak Budapest és Győr-Moson-Sopron szerepelt
jobban az anyagi tényezőt vizsgálva. Jó hír az is, hogy Magyarország legboldogabb városában,
Székesfehérváron továbbra is kedvezőbb áron juthatunk ingatlanhoz, mint a fővárosban.
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Mi lesz a kultúrával?

jelenleg kérdéses a nagy összköltségű programok megvalósítása.
Inkább olyan rendezvényeket
terveznek, amelyekre nem kell jelentősebb összeget fordítani. Bobory
Zoltán, a társaság elnöke pályázatok
révén szeretné a költségvetésből
hiányzó összegeket megszerezni:
„Hogy tíz-tizenkét irodalmi rendezvény
legyen havonta a mi szervezésünkben,
az nyilvánvalóan nem fog menni. Azon
vagyunk, hogy a lehetőségeinkhez
mérten minél előbb talpra tudjunk állni.
A Magyar Írószövetségtől és az önkormányzattól megkaptuk a támogatást,
illetve a Petőfi Irodalmi Múzeumtól
a különböző pályázati lehetőségeket.
Szívügyünk a fehérvári költők verses
antológiája, ezért nagyon bízom abban,
hogy ha semmi mást nem is, de ezt ki
fogjuk tudni adni. Ebben a szerzők is segítenek, mindenki tízezer forinttal járult
hozzá a kötet megjelenéséhez.”

Vakler Lajos, László-Takács Krisztina
A koronavírus okozta veszélyhelyzet a gazdaság
mellett a kulturális szférát is megviseli, ráadásul elhúzódó problémáról beszélünk, hiszen
előreláthatóan elmarad a nyári rendezvények
többsége, ami a kultúraszervezők és a művészek
megélhetését is veszélyezteti. Utánajártunk,
hogy a fehérvári kulturális élet szereplői idén
mivel tudnak tervezni.

Bár kapui még zárva vannak, a Vörösmarty Színház művészeti vezetése és társulata már nagy erőkkel
dolgozik a következő, reményeik
szerint járványmentes évad megvalósításán. Szikora János igazgató
szerint nem kell aggódniuk a színházbarátoknak és a bérleteseknek
sem, a színház garantálja, hogy az
elmaradt előadásokat teljeskörűen
bepótolják: „Elsőként fel kell mérni
a károkat, ez még most folyik. Ezt
követően különböző alternatívákban
gondolkodunk, hogyan lehet a károkat
csökkenteni. Ebben a tekintetben nem
választható el a színházban keletkezett
kár a gazdaságban keletkezett kártól.
Azt már most látnunk kell, hogy szerényebb körülmények között és minden
költséget, minden kiadásunkat többszörösen átgondolva kell majd gazdálkodunk az elkövetkezendő időszakban.
Azon dolgozunk, hogy a legkevésbé
legyen érezhető a változás, azaz sem
a színpadon, sem a műsorkínálatban
ne érezzék a nézők, hogy kevesebbet
kapnak. Minden bérletes előadásunkat
pótolni fogjuk, ezeknek már csak az
időpontja kérdéses: nyáron is megtörténhet, vagy az őszi napokra esik. A
darabokkal, amelyek még nem kerültek
színre, szerencsés a helyzetünk, mert a
próbák még csak az asztalnál kezdődtek
el, tehát ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. Annyi történik, hogy a bemutatók
időpontja a tavaszi hónapokról az őszi
hónapokra kerül át. Nagyon bízom benne, hogy ha az országos járványügyi
helyzet engedni fogja, akkor lesz Koronázási szertartásjáték is!”

Lesznek nyári táborok
Válságkezelő programmal készül
a Szabadművelődés Háza a jövőre.
A tervezést megkönnyíti, hogy a

Fotó: Simon Erika

Pótolják az elmaradt előadásokat

A következő évad színházi vállalkozása Az ember tragédiája 2., melynek megkezdődtek az online olvasópróbái. A darab Darvasi László, Márton László, Tasnádi István és Závada Pál tollából
kerül színpadra Bagó Bertalan, Hargitai Iván, Horváth Csaba és Szikora János rendezésében, az
egész társulat bevonásával.

szaktárca egy olyan munkaanyaggal segíti az intézményeket, amely
iránymutatást ad a jövőre nézve.
Kiss Dorottya és munkatársai
felkészültek a folytatásra, a legnagyobb kihívás megszervezni a
nyári táborokat, olyan szisztémát
alkalmazva, hogy az a résztvevők
biztonságát maximálisan szolgálja:
„Készülünk az újraindításra. Fekete
Péter államtitkár minden héten tart
tájékoztatót az intézményeknek, és
ebben most megfogalmazott egy ajánlást
arra is, hogy milyen ütemben térjünk
vissza. Fokozatosan, ahogy az operatív
törzs engedi, először a kis létszámú,
tizenöt-harminc főt számláló csoportok
térhetnek vissza a művelődési házakba.
A hatvanöt év felettiek egyáltalán nem.
A kisközösségek úgy tarthatják meg a
foglalkozásokat, hogy figyelembe veszik
az előírásokat. Hat hét múlva pedig
– ha úgy alakul, hogy szabadabban
lehet mozogni – már a százfős rendezvényeket is engedélyezhetik, de itt is
nagyon szigorúak lesznek az előírások.
Rengetegen érdeklődnek a nyári táborok
iránt. Fekete Péter államtitkár azt írja,
hogy a nyár közepétől nagyon szigorú
keretek között ezek is elindulhatnak,
maximum tizenöt fős létszámmal. Mivel
rengeteg rendezvényünk elmaradt, ezért

Használja Tác új kerékpárútját és élvezze
a biztonságos közlekedés örömét!
Elkészült Tác legújabb kerékpárútja, mely nemcsak egy kellemes
kerékpározással, hanem kulturális
élményekkel is gazdagíthatja.
Az új kerékpáros útszakasz elvezeti Önt a
nemzetközi hírű Gorsium Régészeti Park
és Szabadtéri Múzeum bejáratához, ahol a
gépkocsi parkolók mellett kiépített pihenőhelyet talál kerékpártámasszal és szereld
magad állomással.
A kerékpárút teljes hossza: 8624 méter, amiből több, mint 6 km újonnan épített. Tegyen
egy próbát, kiránduljon el Gorsiumhoz és
közben élvezze a biztonságos kerékpározás örömeit!
A projekt azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00007

Elmaradó bevételek, meglévő
költségek
Nagy Judit, a Szabad Színház
művészeti vezetője lapunknak
elmondta, hogy terveznek új
előadásokat, de sok a bizonytalanság mind az anyagiak, mind a
közösségi igény tekintetében. Nem
tudni, mikor nyit az Igéző, mikor
játszhatnak újra élőben közönség

a kiadások és a bevételek egyformán
nem jelentkeztek, így nem nagyobb a
veszteség, mint egyébként.”

Pályázatokból pótolnák a kiesést
A Vörösmarty Társaságnál csak
ősztől szerveznek rendezvényeket,

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

Cím
(Székesfehérvár)
Jancsár u. 35. 4/1.
Rigó u. 45. 4/15.

Alapterület Szobaszám

(m2)
67 m2
56 m2

2+2
2

Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)

összkomfortos
összkomfortos

63.400,55.700,-

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

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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teljesen bevétel nélkül maradtunk.
Elmaradtak azok a rendezvények, amelyekből az egyesületünknek rendszeres
bevétele származott, közben pedig a
fenntartási költségeket fizetnünk kell.
Most nagyon rossz a helyzet a függet-

Kép: Körtvélyes Tivadar

előtt, és akkor is mire lesznek
vevők az emberek. Mérlegelni kell,
mivel tudnak több igényt kielégíteni: „Több darab megvalósításán is
dolgozom, amiket el lehet majd kezdeni
próbálni: ha újraindulhatunk, akkor

Múlt héten útjára indult a Művészkaraván. A Fehérvári Programszervező Kft. munkatársai mertek
nagyot álmodni, s a rendhagyó gondolatot tett követte. A előadás-sorozat keretében a város
különböző pontjain tűnnek fel Fehérvár művészei, és színes előadásokkal szórakoztatják a
járókelőket és az erkélyről, ablakból nézelődőket. A karaván halad tovább, a következő napokban
Székesfehérvár újabb pontjain bukkannak majd fel, hogy hitet adjanak, jókedvre sarkalljanak.

akkor készen álljunk velük. Azon is
gondolkodom, hogyan lehet átdolgozni
azokat az előadásainkat szobaszínházra vagy tévéjátékra, amelyek már
megvannak vagy félkészek. Bábelőadásokat is tervezünk, hiszen még mindig
fent van az Igézőben az utolsó bábkiállítás anyaga. Gazdaságilag nagyon
megviselt bennünket ez az időszak,

len színházak pályázatán is: mi nem
kaptunk pénzt, mert nincs főállású
foglalkoztatottunk. Rossz helyzetben
vagyunk, de megpróbáljuk túlélni!”

A programok egy része átkerült őszre
Az egyházmegye fenntartásában
működő Szent István Hitoktatási

FIZESSE SAJÁT ÉS CSALÁDTAGJAI
SZÁMLÁIT OTTHONRÓL, DÍJNETTEL!
Fizesse be Ön is SZÉPHŐ-s számláit sorban állás nélkül,
biztonságosan, gyorsan a Díjnet rendszerén keresztül!
Újdonság, hogy akár családtagjai tartozását is rendezheti
a saját Díjnet fiókjából. Továbbá a SZÉPHŐ Zrt. mellett
más csatlakozott szolgáltatók számláit is egy helyen,
néhány kattintással, kockázat nélkül kiegyenlítheti.
Bővebb tájékoztatásért, további információért látogassa
meg a www.dijnet.hu honlapot!

Mentőcsomag a kultúrának
A kormány kulturális mentőcsomagjáról
beszélt L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő az ATV Egyenes Beszéd
című műsorában.

Az íróként, költőként is aktív politikus elmondta, hogy egyszerre
igyekszik a politikát képviselni
a kultúrában és a kultúrát a politikában – egyfajta lobbistaként
tekint magára. Nemrég megjelent
egy publicisztikája, amelyben
a kormány figyelmét felhívta
arra, hogy a kulturális világgal
is foglalkozni kell. A vészharang
megkongatása óta eltelt három
hét, ezalatt a kormány sokat
tett a művészek megélhetéséért
és Művelődési Ház az előírásoknak
megfelelően elkezdte a felkészülést a járványt követő időszakra.
Az elmaradt programok pótlása
természetesen nem lesz egyszerű
feladat, ugyanakkor a tárgyalások
alapján biztosítható a ház fajsúlyos
programjainak megrendezése a
jövőben is.
„Számtalan olyan rendezvényünk
maradt el, ami bevételi forrása
lehetett volna az intézményünk
működésének. Ezek egy részét nem
tudjuk megtartani, de jó néhány
átkerülhet őszre. Voltak olyan meghívott előadóink, akikkel most folyamatosan párbeszédben vagyunk,

– utalt itt a KATA elengedésére
vagy a hitelmoratóriumra.
A politikus szerint nem érint mindenkit egyformán a járvány okozta válság, de az előadóművészeknél az előadók és a közönségük
közötti kapcsolat is megszakadt.
Bízik abban, hogy nyáron sikerül
még a vidéki szabályokon lazítani,
és így a nyári kulturális programokon lehetőség lesz részt venni.
Arra a kérdésre, hogy az önkormányzatok nem lesznek megrendelők, L. Simon azt mondta, óvatos
lenne, mert ezekhez is nagyban járul
hozzá a kormány: a múzeumok után
például a fenntartó önkormányzatok
állami támogatást kapnak.
és interaktív módon, a lehetőségeket
felhasználva megtartjuk a programokat.” – emelte ki Jakubek Tiborné,
a ház igazgatója.
Vannak olyan programok, amiket
át tudtak terelni az online térbe,
ilyen például Bese Gergő atya
előadása a szülő és a gyermek
közötti kamaszkori problémákról.
Ezt interaktív módon, az internet
segítségével meg tudják tartani.
Emellett folytatják a munkát:
az intézményt előkészítik arra,
hogy a lehetőségekhez mérten, a
törvényi szabályozásokat betartva
fokozatosan újraindítsák a szolgáltatásokat.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től
a meglévő szolgáltatásainkat bővítettük, így lehetőség
nyílik visszahívást kérni ügyfélszolgálatunktól,
az alábbi telefonszámra küldött SMS-el
vagy hangüzenettel: +36 70/ 7979-090.
Üdvözlettel,
SZÉPHŐ Zrt.
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Gáspár Péter
Szedreskerten a kényszerű otthonlét ideje
alatt sem teltek tétlenül a napok: a társasházakban élők közül sokan az épületek előtti
kertek ápolásával töltötték szabadidejüket.
Virágokat ültettek, metszettek, kapáltak,
locsoltak, hogy szebbé tegyék környezetüket.

Molnár Gézáné 1999-ben költözött
Szedreskertre, és egy szomszédjától „örökölte meg” a társasház kiskertjének gondozását. Gömbtujákat, futórózsákat és bokorrózsákat
ültetett. Most az egynyári virágokat

életmód

2020.05.14.

Virágos Szedreskert
várja, amiket május tizennegyedikétől lehet átvenni a Virágos
Székesfehérvár program keretében. Lapunknak elmondta, hogy a
kijárási korlátozásokat szigorúan
betartotta, a gyerekei segítettek a
vásárlásban is, így még több ideje
maradt arra, hogy széppé varázsolja a társasház kiskertjét.
Szűcs Imréné, aki 1968 óta lakik
Szedreskerten, kertészkedés közben emlékezett vissza a régi időkre,
amikor még a házmesterek feladata
volt a kiskertek gondozása. A házmestereket az idő múltával felvál-

Fotók: Simon Erika

Az éppen nyíló rózsák különleges hangulatot adnak a társasháznak

A kertrendezés elindult, de a szedreskertiek még több növényt fognak ültetni a Virágos Székesfehérvár program segítségével

A legvirágosabb balkonokat és kerteket keresik
Kiss-Dávid Renáta
Az idén is elindul a Virágos Magyarország akció. A Magyar Turisztikai Ügynökség azokat az
erkélyekről és kertekről készült fotókat várja,
amelyek megmutatják, milyen dísznövények,
egynyári és évelő virágok, fűszernövények
szépítik a balkonokat, kerteket.

Idén az önkormányzatok helyett
az egyéni erőfeszítéseket ismerik
el, így díjat kap a legszebb balkonkert és a legvirágosabb előkert
tulajdonosa. A verseny fővédnöke,
Borbás Marcsi egy rövid internetes
videóban buzdítja a kertek szerelmeseit a versenyzésre, munkájuk
gyümölcsének bemutatására.
A szakmai zsűri augusztusban
kategóriánként az első három

legvirágosabb balkont és előkertet
díjazza százötvenezer forintos
kertészeti utalványokkal. Ezenkívül hét-hét pályázó számára
százezer forint értékű kertészeti
utalványt, továbbá egyedi, tematikus díjakat is kiosztanak. A közönség a Facebookon szavazhat.
Tavaly Székesfehérvár nyerte el a
Virágos Magyarország környezetszépítő fődíjat a városi kategóriában. Idén, május tizenötödikétől
összesen hat fotóval és egy néhány
soros leírással a fenti két kategóriában lehet pályázni. A fotókat
július elsejéig várják a szervezők.
További információ a palyazat.
viragosmagyarorszag.hu és a facebook.com/viragosmagyarorszag
oldalakon található.

„Én is itt bérelek,
mert a csarnok
az M7-es autópálya
mellett van.”

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

tották a közös képviselők, akik már
nem gondozták tovább a kerteket,
így a társasházból önkéntes alapon
egy-egy lakó vállalta át a feladatot.
Szűcs Imréné a rózsákat szereti
a legjobban, de „napvirágokat”
is ültet, amik télen sem fagynak
meg. Van a kiskertben körömvirág
is, ami az egyik legsokoldalúbb
gyógynövény: virágának forrázata
megkönnyíti az emésztést, gyomorfekélyre, májgyulladásra, vértisztításra is kiváló.
Kovács Zsoltné, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője
elmondta, hogy a lakókkal együtt a
veszélyhelyzet időszakában is sze-

retnék megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek segítik a közösség
épülését: „Nagy öröm számomra,
hogy sokan ebben a helyzetben is
megtalálják azokat a tevékenységeket,
melyekkel hasznosan tölthetik az időt
és hozzájárulhatnak lakóközösségünk,
környezetünk szépítéséhez. Ha mindenki ilyen gyönyörűségeket alkotna,
mint ezek a szedreskerti virágoskertek,
akkor még virágosabb lenne Székesfehérvár! Zömmel az idős emberek
munkáját dicséri a virágoskertek üdítő
látványa. A fiataloknak általában
kevesebb idejük van rá, de szeretném
őket is bevonni abba, hogy szebbé
varázsoljuk környezetünket.”

FEHÉRVÁR
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Ide már mehetünk kirándulni!
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tartása minden látogató számára
kötelező. Ezenkívül arra kérnek
mindenkit, hogy belépés előtt a
lépcső alatt várakozzanak, mert a
pénztárnál egyszerre csak egy főt
tudnak kiszolgálni.

Kurucz Tünde
A május negyedikei enyhítés egyik következményeként sorra újranyitnak a Fehérvár
környéki kirándulóhelyek. Ha szeretnénk
egy nagyot sétálni az erdőben vagy csak a
kilátásban gyönyörködnénk, akkor a következő
helyeken tehetjük meg!

Kisgyón

Gaja-völgyi Tájcentrum

Pákozd-sukorói Arborétum és
Vadaspark

Ilyen meseerdő is van Fehérvár környékén!

Sóstó Természetvédelmi
Terület
A fehérvári Sóstót az elsők között
nyitották meg újra a látogatók
számára április végén. A járványügyi előírásokat itt is be kell
tartani!

azonban arra kérik a kirándulókat, hogy a kilátót csak
maszkban látogassák és tartsák
be az ajánlott másfél méteres

Fotó: Simon Erika

Az arborétum és a vadaspark
május nyolcadika óta szintén várja
a látogatókat, bár a nyitvatartása

Fotó: László-Takács Krisztina

A páratlan természeti értékeiről
híres kirándulóhely a koronavírusjárvány miatt a húsvéti hosszú
hétvége óta zárva volt. A tájcentrumot május nyolcadikán, pénteken
nyitották meg újra, így a hétvégén
már lehet egy nagyot sétálni az
erdőben, ücsörögni a tó partján
vagy gyönyörködni a Károly-kilátó
panorámájában!

A kisgyóni erdőt sem lehetett az
elmúlt hétvégéken látogatni. Most
már itt is bárki kirándulhat, aki ki
szeretne szabadulni egy kicsit a
négy fal közül.

Fotó: Tormai Kinga Regina

A pátkai víztározónál indultak újra a gyógynövénytúrák Lencsés Rita szakértővel

A napokban kikeltek a legifjabb, még hófehér, pelyhes kisbaglyok a Sóstói Természetvédelmi Területen

átmenetileg eltér a megszokottól.
Hétköznap 12 és 18 óra, hétvégén
pedig 9 és 18 óra között lehet találkozni például Rudival, a vaddisznóval vagy a sárfürdőző emukkal.

Soponyai Ökoturisztikai Központ
A soponyai kirándulóhely is
megnyitotta kapuit. Hétvégén már
bárki megcsodálhatja a szárnyasvadkerti vadpulykákat, nyári
ludakat és a nagyvadkertben élő
szarvasokat, őzeket.

Bence-hegyi kilátó
A velencei kilátó is újra látogatható. A járványidőszak végéig

Nyitnak a múzeumok is
A fokozatos lazítás jegyében a Fejér megyei
múzeumok szabadtéri kiállítóhelyei is újranyitnak. Mindenhol be kell azonban tartani a
járványügyi előírásokat!

Nemzeti Emlékhely

távolságot a többi látogatótól
mind a kilátó, mind a várakozási zóna területén. A kilátóba
turnusokban lehet felmenni. Egy
turnusban maximum húsz fő
lehet fent, maximum tíz percig.
Ennek az az oka, hogy a feljáró
szélessége nem teszi lehetővé a
védőtávolság betartását, ezért
egyszerre csak egy irányban
lehet közlekedni. Ha valaki
nem visz maszkot, a helyszínen
vásárolhat.

A Nemzeti Emlékhelyen május
kilencedike óta a megszokott
nyitvatartással és jegyárakkal
várják a látogatókat. A járványhelyzet miatt kötelező a maszkviselés és a kihelyezett kézfertőtlenítő használata valamint a
kétméteres távolság megtartása a
látogatók között. A kiállítóhelyen
egyszerre legfeljebb harmincöten
tartózkodhatnak. A mauzóleum
területére és a Pipó-toronyba egyszerre csak egy ember léphet be.
Tárlatvezetés egyelőre nincs.

Alcsúti Arborétum

Gorsium Régészeti Park

Az arborétum május hatodika
óta van nyitva. A maszkviselés és
a másfél méteres távolság meg-

Május tizenhatodikán a Szent
István Király Múzeum Gorsium
Régészeti Parkja is kinyit.

Bory-vár
Május ötödike óta 9 és 17 óra
között újra nyitva tart a Bory-vár
szabadtéri része. Az óvintézkedések betartása, azaz maszk viselése
és távolságtartás mellett szeretettel várják az egyéni látogatókat, a
családokat és a csoportokat!

Katonai Emlékpark Pákozd
Egyelőre csak péntekenként és
hétvégén látogatható a pákozdi
katonai emlékpark szabadtéri része. A járvány miatt itt is óvintézkedéseket vezettek be: a hatvanöt
éven felülieknek kötelező szabadtéren is a maszk viselése, be kell
tartani a másfél méteres távolságot
és egyszerre legfeljebb százötvenen tartózkodhatnak a parkban,
amit a létesítmény munkatársai
folyamatosan ellenőriznek. A kávézó is kinyitott, a mosdót is lehet
használni, de be kell tartani a
járványügyi higiéniás előírásokat!

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • 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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gasztronómia

Így lesz tökéletes a spárga!

Kurucz Tünde

Fehérboros spárga

A zöld spárgával évekig nem voltam
kibékülve, mert akárhogy is pároltam vagy
sütöttem, fűszereztem, a végeredmény
leginkább a lekváros fakéregre emlékeztetett és a kukában végezte. Most már tudom,
hogy nem a receptekkel volt a baj, hanem a
spárga korával, főleg ha néhány napot állt
a hűtőben!

Hozzávalók három főre
• egy csokor spárga
• egy evőkanál só
• egy kávéskanál bors
• egy deci száraz fehérbor
• a sütéshez olívaolaj

Fotó: pexels.com

A vén spárgán a csoda sem
segít! Akármit is csinálunk vele,
mindig fás, szálas marad. Ha
viszont friss, akkor kevés munkával pazar köretet lehet belőle
készíteni, mert percek alatt elkészül. Összegyűjtöttünk néhány
jótanácsot!
Mindig friss spárgát vegyünk!
Ezt a legkönnyebben úgy tudjuk
megállapítani, ha a csomóba
kötött spárgákat egymáshoz
dörzsöljük: ha nyikorgó hangot
hallunk, akkor friss! Továbbá a
spárgának van egy természetes
töréspontja az aljához közelebb
eső végén. Ha letörjük, és közben roppanó hangot hallunk, az
is arra utal, hogy a növény friss.
(Arra természetesen senkit nem
biztatunk, hogy a boltban vagy
a piacon nekiálljon letörögetni a
spárgák alját, nem biztos, hogy
elnyernénk ezzel az árusok rokon-

2020.05.14.

Spárgából mindig frisset vegyünk!

szenvét!) Ugyanitt kell egyébként eltörni a növényt elkészítés
előtt, akkor csak a puha része jut
nekünk.
A leértékelt spárgát soha ne vegyük meg, mert szinte garantált
a kudarc!
Ha frissnek ítéltük és megvettük,
tegyük állítva a hűtőbe egy nedves konyharuhába csavarva, mert
így tovább eláll!

Aznap vagy másnap készítsük el!
Minél hamarabb, annál jobb!
A spárgát nagyon könnyen meg
lehet pucolni. Első lépésként
megfogjuk és az alsó részét a
fentiek szerint letörjük. Erre azért
van szükség, mert a szárak vége
általában fás és keserű. Ha pár
napos a spárga, akkor a megmaradt hosszabb rész alját egy
zöldséghámozóval vagy késsel
tisztítsuk meg! Ha frissen vásároltuk, akkor ettől eltekinthetünk.
Ha pároljuk, számoljunk azzal,
hogy nagyjából hét perc alatt
puhul meg. De grillezhetjük vagy
szalonnába csavarba serpenyőben is kisüthetjük!
A spárga köretként remekül
passzol szárnyashoz, halhoz, de

A spárgákat a cikkünkben
leírt módon megtisztítjuk és
beledobjuk a sós-borsos, forrásban lévő vízbe. Hét percig
főzzük, utána kihalásszuk
vagy leszűrjük őket. Ha ezzel
megvagyunk, wokba vagy egy
vastagabb aljú serpenyőbe
kevés olívaolajat öntünk, és
rálocsoljuk a bort. A meleg
spárgát belehajigáljuk, és pár
percig pirítjuk.
a vegánok, az ételallergiások,
a fogyókúrázók illetve a bátor
biokonyhahívők például fehérrépapürével is kipróbálhatják!

Mi van a spárgában?
A növény jótékony hatásával már az
egyiptomiak és a rómaiak is tisztában
voltak. Gazdag C- és E-vitaminban, így
hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez. Jelentős mennyiségű A- és
B-vitamint is tartalmaz, ezzel segítve
a sejtanyagcserét és az idegrendszer
működését. Rengeteg cink és folsav van
benne, ezek jótékonyan hatnak a kötőszövetekre. A spárga remek fogyókúrás
alapanyag, mert enyhén vízhajtó hatású
és gyorsítja az anyagcserét.

MEGNYÍLT A TERASZUNK!
Várunk benneteket a cukrászda
fedett teraszán és a kerthelyiségben reggel 9-től 19 óráig!

Fotó: Kurucz Tünde

Kóstoljátok meg mentes és hagyományos sütijeinket, kérjetek friss,
gyümölcsös, tavaszi smoothie-kat,
élénkítsétek magatokat kávéinkkal!
Elérhetőségeink a rendeléshez:
06/22/814-408 • info@saveur.hu
https://www.facebook.com/saveurkavezo/
Székesfehérvár, Budai út 140.

A fehérboros spárga jól illik halhoz és csirkéhez

Horoszkóp
május 14. – május 20.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten nagyon jól halad a munkával, így lesz idő
a magánéletére is. Viszont minden feladatát kellő
gyakorlatiassággal lássa el! Minden tette a héten
hosszú távú hatást gyakorolhat a környezetére, de
akár a jövőjére is.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Tele van energiával a napokban. Minden helyzetben
feltalálja magát, hihetetlenül kreatív és lendületes
lesz. A hét nyugodtnak és stresszmentesnek ígérkezik. Akár anyagi haszonra is szert tehet, de ügyeljen
arra, mennyit készül elkölteni!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten tervez megtenni egy fontos dolgot vagy elintézni valamit, de menet közben rá kell jönnie, hogy
nem is olyan könnyű, mint gondolta. Még egy félelme
is beigazolódhat, és már nem táncolhat ki belőle.
Legyen erős, csinálja végig és nem marad el a jutalma!

Ez a hét megköveteli, hogy jobban összpontosítson a
környezetére, különösen a szeretteire. Próbáljon nekik
segíteni ebben a nehéz időszakban! Ha van rá lehetőség, nyújtson segítséget azoknak, akik nehéz helyzetben vannak és nem tudnak magukról gondoskodni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Úgy érzi, mintha a sorsnak üzenete lenne vagy terelni szeretné. Ehhez pedig új, izgalmas embereket küldhet az életébe.
Ugyanakkor megérti, hogy meg kell tennie bizonyos dolgokat,
ha azt szeretné, hogy jobbra forduljanak a dolgok. Ne hagyja,
hogy lustasága vagy félelmei szabotálják a boldogságát!

Egész héten ragyogni fog és fényt visz mások életébe!
Érdemes a napokban törekednie arra, hogy boldoggá
tegyen másokat, mert azt veheti észre, hogy annál több
jó dolog történik Önnel! A csillagok azt jósolják, hogy
egy fontos feladat elvégzése vár Önre a héten.
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Nőtt a munkanélküliség Fehérváron is
László-Takács Krisztina

A járvánnyal összefüggésben nőtt az állástalanok
száma Magyarországon. Fehérváron körülbelül
ezren maradtak munka nélkül.

Márciusban 281 ezerre nőtt az
álláskeresők száma Magyarországon
– írta meg a portfolio.hu a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat oldalára

feltöltött adatok alapján. A februári
számokhoz képest ez tizenhétezer
fős növekedést jelent, vagyis a koronavírus-járvány negatív gazdasági
hatásai azonnal érzékelhetők voltak,
azonban részben ciklikus tényezők is
közrejátszhattak az emelkedésben.
Az elemzők szerint ez nem olyan
nagy ugrás, a következő hónapok
adatai azonban már nagyobb számokat hozhatnak.
Az adatokból kiderül, hogy az előző
év azonos időszakához képest egyelőre csak mérsékelt emelkedés tapasztalható az álláskeresők számában.
Fehérváron eddig közel ezer fővel
nőtt az álláskeresők száma a veszélyhelyzet meghirdetése óta – tudta
meg lapunk Cser-Palkovics Andrástól. A meghirdetett veszélyhelyzeti
települési támogatás keretében járó

ONLINE TEXTILPIKNIK – környezettudatos
előadások a ruhákról és az öltözködésről!
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2LIFES című Interreg
Europe projektje a hulladékkezelés módjai közül kizárólag a „Használjuk
újra” kérdésére épít. A program egyik fő célja, hogy a környezettudatos
szemléletformálás a lakosság és az intézmények, közintézmények minél
szélesebb köréhez eljusson.

Fotó: Simon Erika

A HETILAP

A héten már megkezdődtek a szakmai vizsgák a Székesfehérvári Szakképzési Centrum intézményeiben. Kedden a Bugátban, a Váciban, a Deákban és a Jákyban vizsgáztak a jövő szakemberei.

egyszeri álláskeresési támogatást
nekik nyújtja a város. Jelentkezésük folyamatos, a múlt héten már
az első kifizetések is megtörténtek.
„Persze ez csak pótmegoldás, a legjobb
és legfontosabb az lenne, hogy minél
hamarabb újra munkába állhassanak.
Az „újraindulás” talán ezt is elősegíti!”
– mondta a polgármester, akinek hét
eleji Facebook-posztjából kiderült

A törlesztési moratóriumról

2020. május 14-én, csütörtökön 18 órától ezúttal egy online rendezvény
keretében hallgathatnak meg az érdeklődők előadásokat a fenntartható divat
és a tudatos ruhavásárlás témáiról.

Rába Henrietta

Többek között szóba kerül, hogy:
• miért fontos, hogy tudatosan és az újrahasználat szempontjait szem előtt
tartva öltözködj
• hogyan lehet fenntartható a gardróbod, mire figyelj oda és miért
• hogyan találd meg a saját stílusodat és színeidet
• hogyan működik egy gardróbcsere
• hogyan tudod játékosan, kreatívan megváltoztatni a ruhavásárlási szokásaidat

Március óta élhetünk a kormány által biztosított lehetőséggel, a törlesztési moratóriummal. Egy friss kimutatás szerint a munkavállalók hét százaléka vesztette el állását az
elmúlt egy hónapban, és tizennyolc százaléka
keres jóval kevesebbet. Az ő számukra lehet
segítség elsősorban a fizetés csúsztatása.

Az előadók között lesz az esemény megálmodója, Tóthné Balázs Kata (Sárréti
Ökokör), az MZS Stílus stílustanácsadója, Decsi-Fodor Mariann, Kecskés
Timi és Lippai Kitti a Ki? Ti&Mi-től, valamint Virág Kriszti (Mum Goes Green). A
beszélgetést a székesfehérvári Táska Rádió fiatal műsorvezetője, Hanti Márton
moderálja.

A kormány a lakosság számára
március tizenkilencedikén vezette
be a törlesztési moratóriumot, amit
elsősorban a nehéz helyzetbe került
érintetteknek érdemes igénybe
venni.
„Bankonként eltérő, hogy az ügyfeleknek hány százaléka vette igénybe
a törlesztési moratóriumot. Átlagosan
az ügyfelek hatvan százaléka élt a
lehetőséggel. Van olyan bank, ahol ez
csak negyven százalék, de olyan is, ahol
jóval többen éltek a moratóriummal.”
– mondta el lapunknak Klér Zoltán
pénzügyi szakértő.
A fenti számokkal kapcsolatban
tudni kell, hogy „alaphelyzetben”
mindenki megkapja a bankjától a
fizetési haladékot, aktívan tenni
azért kell, ha ezzel a lehetőséggel
nem akarunk élni: nyilatkozatban

Az esemény INGYENES, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyért
cserébe exkluzív tartalmakat kaphatunk a fenntartható öltözködés témájához
kapcsolódóan! A regisztációs link megtalálható Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség Facebook oldalán!
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával
valósul meg.
The project is co-funded by the European Union.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Több felelősség hárulhat a nyakába, de egyúttal
több pénz is jár majd értük. Érdemes szorgalmasnak lennie, mert a napokban különösen nagy
esély van arra, hogy megjutalmazzák érte! A héten
lehetősége nyílik arra, hogy biztosítsa jövőjét.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Általában nem esik nehezére a logikus gondolkodás, de
most akadályozzák a saját problémái és bizonytalansága
bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Ezért nem ez a legjobb hét arra, hogy belevágjon egy új projektbe. Legyen
óvatos, mert a héten tévedhet a saját értékítéletében!

az is, hogy a Járási Hivataltól kapott
tájékoztatás szerint az elmúlt héten
a székesfehérvári állandó lakhel�lyel rendelkező álláskeresők száma
ötvenkilenc fővel emelkedett, a
székesfehérvári tartózkodási hellyel
rendelkező új álláskeresők száma
pedig három fő.
Közben már több helyen ismét megindult a munkaerő-felvétel.

kell lemondani róla. Az emberek egy
része információ hiányában, esetleg
lustaságból vagy a banki elektronikus felületek „pénzügyi tolvajnyelven” megfogalmazott, bonyolult – és
különösen a kezdeti időszakban
korántsem egyértelmű – kommunikációja és ügyintézési mechanizmusa miatt nem intézkedett, így
sokkal többen „élhettek” passzívan a
lehetőséggel, mint ahányan akartak,
azaz ténylegesen rászorulnak. Őket
majd később éri a meglepetés, hogy a
hitelük futamideje meghosszabbodott.
A moratórium ugyanis nem adósságelengedés: a kamatokat a futamidő
meghosszabbításába kalkulálják
bele a pénzintézetek, ez akár plusz
egy év is lehet. De vannak olyanok,
akiknek kifejezetten érdemes igénybe venni a segítséget. A babaváró hitel például az első időszakban nulla
százalékos kamattal fut, így ha egy
évvel hosszabodik a futamidő, nem
nő meg a visszafizetendő kamat
sem. Akár még előnyre is szert lehet
tenni, ha a szüneteltetett törlesztés
összegét befektetjük – már ha valaki
morálisan megengedhetőnek tartja,
hogy a bajba jutottak számára kitalált lehetőségen nyerészkedjen.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban támadhat egy új ötlete a munkában, amit
főnöke elismerhet. Dicsérete sok pozitív energiát adhat,
és a motivációját is növelheti. Ha elakad a feladatával, kezelje higgadtan a helyzetet, és inkább kérjen
segítséget!

Nagy esély van arra, hogy valaki a múltjából felveszi Önnel a kapcsolatot. Ez a személy valószínűleg fontos szerepet játszik a jövőben. Minden,
ami változással kapcsolatos, kifizetődő lehet a
napokban.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A nemrégiben tett erőfeszítései végre beérnek és
learathatja a babérokat. A befektetések megtérülnek, a vizsgák sikerülnek, és még az előléptetést
is megkaphatja a héten. Üzleti tervei is zöld utat
kapnak.

Egész héten magabiztos és céltudatos lesz. Ez
meglátszik majd az eredményein is. Azok, akik
állást keresnek, szinte biztosan találni fognak.
Mások pedig könnyedén elérhetik a hétre kitűzött
céljaikat.
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Macskám

Pálfalvi András

Tavaszi dal
A szél játszik lágy dalokat
ágak hárfáin eol hangokat
hallhatjuk is, ha odafigyelünk
letérdelek a füvek közé
halljam, mit súg a föld
meg a lenti világ
ott békesség van
csend és nyugalom
amit még nem zavartunk fel
és nem öltük halomra
ártatlan népeit
Mert itt fent, ahová a szem ellát
már felfaltuk a hegyet
talán csak a felét
de senki sem gyógyítja sebét
s belehal nemsokára
most Babilon tornyát építjük újra
büszkén és dölyfösen
pedig bedőlt már jónéhány
porig alázva elődeinket
de rájuk nem gondolunk
mindig csak előre
mindig csak előre
pedig csak körbe-körbe
pedig csak körbe-körbe
járunk
ezen a bezárt világon
P. Maklári Éva

Könyörgés
Zsákba és hamuba öltözünk, Uram!
Mert mérlegre raktad bűneinket,
s az egyensúly a föld felé billent,
s az utakat körülautózó sátán is
unja már rárakott terheinket.
Testünkre undok fekélyt, szívünkbe
mérgeket s félelmet önt, mint Jóbra
egykoron, de mi már elhagytunk téged,
celeb – világunk díjkiosztóin dobogós
helyen áll a bűn és a vétek,
ki köntösét megszaggatja,
közröhej tárgyává válik végleg.
Ne vess ránk követ, ha zaklatunk,
zárd karanténba kígyótestű ellenséged.
Hány évet, hány napot mértél még
ránk, a vizekre, a rétekre?
Már dühöngő felhők verik az ágakat,
tűzágyúk robbannak a sziklák alól,
és mindenki sunnyog, mindenki hallgat,
s „ a kényes rabló is tovább rabol.”
Létünk – a kezdet és a vég – csupán
egy pillanat a mindenségben.
Add meg ezt az egy pillanatot
tenyerünkben tartani békességben!
Szegedi Kovács György versei

Hallgatásod
Hallgatásod torkon ragad.
Legalább én szóljak
pár keresetlent.
A térdem sajog,
párnán nem illő
keresni Színed.
Gyászveretes dadogásom
nekem fáj.
Felelnék már meg
legalább önmagamnak.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Macskám már
megint kepeszt.
Két lábra áll,
térdemre támaszkodik.
Elég volt!
Nem veszlek föl.
Úgysem tudsz
felvidítani.
Elnézően visszanéz rám; pedig
ebben a cudar világban
jó, ha a magányhoz
odadörgölőzhet a remény.
Petrőczi Éva

Évfordulóink

Andrásnak – az 1977. március 13.
(pénteki!) napra emlékezve
Te sose szórnál széjjel
szív alakban pármai ibolyákat,
egy decemberi kert haván,
ahogyan Pécsett, valaha
ifjú apám.
Mi tagadás, nem a legjobb
trubadúr-iskola Bihar
küzdöttünk is sokáig
távoli szülötte földjeink
idegen rítusaival!
De szótlan, tiszántúli módra
te is bókolsz azért:
kérés nélkül hozol-hozol
fájós ínra, ínyre, lélekre
bibliásan mondva: gileádi
balzsamot, prózain szólva: gélt.
És a szemedben látva látom
azt, aki voltam –
romolhatatlan ifjúságom.
Kaszás István

Bence Lajos

Ha harminc év múlva
Ha harminc év múlva
majd olvasod e sorokat,
s rájössz, hogy életedből
mi minden kimaradt, mert
kimart az idő rozsdája,
mindent elfed a köd.
Bár örökre nem marad
semmi homályba,
s mennyi minden
éled újra nap, mint nap;
a kalapos emberből
csak a kalap, a besúgóból
egy-két jegyzettömb marad,
melyet soha senki
nem olvas már el.

Ne légy reménytelen:
a szöveg nem ég el,
a vers megmarad,
s megragad, mint minden,
mi a bogáncson fennakadt:
érző szív, máj, epe.
S ha lesz még, ki
akkor is szülőföldről
regél, értő nyelven,
magyarul, s szebb
otthont magának is remél,
megtartásról szól,
beérik a harminc éve
kallódó gondolat.
S ha lesz még, ki érti
az igét, akkor lesz
diadala a szónak,
a megdicsőült jónak.

Bakonyi István

Naplójegyzetek
Április 1., szerda: S ez már a második
negyedév első napja. Túl azon a márciuson, amely kedves hónapom szokott
lenni. Most minden másképp alakult.
Minden elmaradt. Minden megváltozott. Veszélyben az érettségi, nem lesz
ballagás, foci-Eb, olimpia, stb. Nem volt
még ilyen évünk…
Április 3., péntek: Végre a szabadban!
Napsütéses, napozós órák Csurgón Ilivel. Néhány fán az elmúlt reggeli fagyok
nyomai. De a mai nap nagyon szép!
Április 15., szerda: Sok-sok karantén(y)os
nap után és előtt. A magyar helyzet is
fokozódik, de talán nem lesz olyan tragikus, mint az olaszoknál, a spanyoloknál és az amerikaiaknál. Az emberek

többsége fegyelmezett, az utcák gyakorlatilag kihaltak, a boltok és az éttermek
zárva. Bizony, az ilyen szép tavaszi
időben már nyüzsögnének a teraszok
vendégei a belvárosban! A húsvét
meghitten telt. Újabb csurgói jelenlétek
a napsütésben. Tulajdonképpen nem
zavar nagyon ez az állapot. Itthon többet
tudok dolgozni, mint egyébként. Jól
haladok a Bence Lajos-kismonográfia
írásával. És fegyelmezetten élünk. S
majd lesz feltámadás!
Április 18., szombat: Egy mai gyászhír:
meghalt Gyimesi Edit népművelő,
filmes szakember. Világok választották
el gondolkodásmódunkat, de tiszteltem
és tisztelem. Azt hiszem, nagyon magányos lehetett…

A kis lovag

Szólni is alig mert a lányhoz eleinte, aki legtöbbször nem engedte, hogy iskola után hazakísérje. A
februári estébe nyúló farsangi klubdélutánt követően azonban a lány elfogadta a kíséretet. Elég
rosszul kivilágított környéken lakott, most is három,
borosüveggel a kézben dülöngélő kamasz próbálja
útjukat állni, akik vágyaiknak trágár módon adnak
jól hallhatóan hangot. A méltóságteljesen lépegető lányt a fiú sietésre noszogatja, nem mer arra a
háromra még csak ránézni sem. A kapunál a lány
önérzetesen elutasítja a puszit. – Szép kis lovag
vagy, mondhatom! A szégyen pírjától kísérőjének
az arca csaknem világít a sötétben. Érettségi után
most már az élet iskolájában, a kórház sürgősségi
osztályán látogatja meg a nő a lovagját. – Várnia
kell még, kedvesem! – szólt barátságosan a nővér. A
folyosó fehér padján, színes nyári ruháját maga alá
simítva, szép pilláit lehunyva fekete-fehér kockák
peregtek le előtte. Vadállatok, hárman voltak ezek
is. Egyenruhások. Fürdőruhás testén legeltették
a szemüket, amint ők ketten jöttek fel a tóparttól
hosszú árnyékot vetve maguk elé. – Kérem, igazolja
magát! – állt a vízcseppektől csillámló bőrű lány elé
gumibotjával a vékony képű. – Nincs nálam a személyim – és közben kicsi törölközőjét, mint valami
pajzsot védekezően maga elé tartotta. – Tudja, hogy

én magát most elvitethetném? – oktatta ki szigorúan az egyenruhás, miközben gumibotját ütemesen
szurkálta a lány bikinialsója felé. A másik kettő
röhögve állt a villanypóznán foszladozó, békeharcot
hirdető május elsejei plakát előtt. Amikor a rókaképű kinyújtotta szőrös kezét a lány felsőteste felé,
a háttérben tébláboló fürdőnadrágos fiú a lány elé
ugrott. – Ne bántsák! – Hatósági közegre merészelsz
támadni, te taknyos? A szinte mezítelen, vékony,
vért nélküli testen csak úgy csattantak az ütések.
Hamarosan vérző arccal földre esett a kis lovag,
ahol addig rugdosták, amíg mozgott. – Ne bántsák,
ne bántsák! – sikoltozott a lány. – Fölkelni! – parancsolt kurtán a tepsifejű. Szaporodtak körülöttük a
kíváncsiskodó tekintetek, a vadak jobbnak látták,
ha elsunnyognak. – Jöhet, hölgyem, a főorvosi
vizitnek vége. Az ágyon, mintha egy bebalzsamozott
múmiát látott volna. Annyi szabad hely maradt azért
az arcon, hogy oda puszit adhasson. Ült a fiú ágyán
és mindenféléről csicsergett neki, miközben helyet
keresett a virágcsokornak az éjjeliszekrény tetején.
– Ez a kis kendő is a tiéd – adta oda lelkendezve
a betegnek. – Minek ez? – Ilyeneket kapnak azok
a lovagok, akik szívük hölgyéért megküzdenek –
mondta nevetve, és a fej köré tekert gézpólyán újabb
réseket keresett, ahová száját odaszoríthatta.
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Körképkörkép karanténból

2020.05.14.

Az számít, ami összeköt, nem az, ami szétválaszt!

Asztalos Tamás
Visszatekintve a történelem vérzivataros
évezredeire, a békétlenségben zajló időkre,
felüdülés tudni azt, hogy van két egymáshoz közel élő nemzet, akik fontosabbnak
tartják azt, ami összeköt, mint azt, ami
esetleg szétválasztana.

Az elmúlt napok történései a
politikai közbeszéd színterén
azonban nem ezt a szemléletet
tükrözték számomra. Egy volt
katonatársam a volt lengyel külügyminiszter hazánkat minősítő
nyilatkozata kapcsán közösségi
oldalán feltett egy kérdést: „Hol
itt a barátság?” Lapunk utolsó áprilisi számában Lukácsy

miközben ezzel kapcsolatban
néhány közszereplő kiábrándítóan nyilatkozik.
Ülök a szobámban, kvázi karanténban, s ezeken az aktuális,
de igen messzire mutató dolgokon tűnődöm. Igyekszem azok
gondolkodásába belehelyezni
magamat, akik pártcsaládérdekeket követve kikezdik a lengyelmagyar barátságot, s igyekszem
belelátni azok lelkivilágába, akik
nem támogatják a székelyföldi
autonómiát és segítő jobb helyett
fityiszt mutatnak a határunkon
túl élő rászorultaknak. Amellett,
hogy szeretném megérteni a világlátásomtól eltérően gondolkodó
embereket, azt is szeretném, ha

remtette meg 1792-ben megfestett
London panorámája az Albion
Mills tetejéről című művével. A
panorámaképek virágkorukat a
19. században élték, s utaztatásukat, azaz más városokban történő kiállításukat az tette lehetővé,
hogy bemutatásukra Európaszerte hasonló kör alakú rotundákat építettek hozzávetőlegesen
százhúsz méter kerületű és tizenöt méter magasságú méretben.
Magyarországon a Feszty-körkép
számára a mai Szépművészeti
Múzeum helyén építették fel a
negyven méter átmérőjű, tizenhat
méter falmagasságú, egyszerre
kétszázharminchat fő befogadására alkalmas rotundát.

lődés mellett 1894. május 13-án,
százhuszonhat esztendővel ezelőtt mutatták be. A magyarok
bejövetele című monumentális
alkotás 1995-től az ópusztaszeri
Nemzeti Emlékparkban teszi
lehetővé az érdeklődők számára,
hogy belehelyezkedhessenek
eleink életébe, s jelen legyenek
azokban a pillanatokban, amikor a hon foglalása már csak egy
karnyújtásnyira van.
A körképen ábrázolt táj a
Munkácstól keletre található
Kendereske mellett emelkedő
dombról azonosítható. A helyszínen 2013-ban lepleztek le egy
emlékművet, a körkép kicsinyített, kőbe gravírozott másolatát.

ők is igyekeznének megérteni azt
a világképet, ami az én életemet
és a hozzám hasonló emberek
életét határozza meg.
A megértés a másik életébe való
belehelyezkedéssel kezdődik, s
az önmeghaladás képességének
belső dimenziójaként jellemzi
magát az embert. Olyan ez, mint
amikor belépünk a körképek
világába. Ez a sajátos műfaj a
hozzá kapcsolódó terepasztallal
nem a múltat varázsolja körénk,
hanem bennünket visz vissza a
múltba. Úgy vélem, a megértés
egy próbát megér!
A világon harminchat körképet
ismerünk, ezek közül harmincnégy látogatható. Magát a műfajt
egy angol festő, Robert Barker te-

A harmincöt esztendős Feszty
Árpád 1891-ben, franciaországi útja során Párizsban
megtekintette Éduard Detaille
Egy évszázad története című
körképét, mely arra ösztönözte őt, hogy megfesse a bibliai
özönvíz történetét. Szerencsére
apósa, Jókai Mór lebeszélte
erről a tervéről, s a honfoglalás
témáját, a magyarok bejövetelének megfestését javasolta veje
számára. A szabványméretű
művön Feszty mellett több
neves mester dolgozott: Mednyánszky László, Spányi Béla,
Újváry Ignác a tájképi részletek,
Vágó Pál, Papp Henrik a csoportképek, Pállya Celesztin a
táborverési jelenetek megfestésében működött közre. Kedves
gesztusként a művészek több
korabeli közéleti személyiséget
is megörökítettek a honfoglalók
között, Feszty pedig „szerényen”
Árpád fejedelemként szerepel a
körképen. A művet óriási érdek-

Érdemes elmenni arra a helyre és
ott meghallgatni a Honfoglalás
című rockszvitet a P. Mobiltól,
ami így kezdődik:

Bem és Petőfi Styka körképén

„Azok a hegyek még ma is állnak.
Azok a folyók még ma is futnak.
Az a csillag még ma is mutatja az utat.
Az a nép még ma is él.”
A lembergi születésű lengyel
festő, Jan Styka két évvel volt
fiatalabb, mint kortársa, Feszty
Árpád. Styka több magyar művésszel állt kapcsolatban. Párizsi
tartózkodása alatt a nyolcvanas
évek elején Munkácsy Mihály
műterme közelében bérelt stúdiót, s baráti kapcsolat alakult ki a
két művész között. Hazánkhoz
is erős szálak kötötték. Wojciech
Kossakkal 1894-ben közösen
festették meg a racławicei csata
körképét. A Kościusko Tádé
vezette lengyel sereg győzelmét
megörökítő 114x15 méteres panorámát 1896-ban a Városliget-

Fotó: eszm.ro

József, a Vörösmarty Társaság alelnöke a Székely Nemzeti Tanács
által indított aláírásgyűjtés
fontosságáról fejtette ki gondolatait, s szomorúan veszem
tudomásul, hogy bár egy esztendő elég volt ahhoz, hogy további
999.999 európai polgár aláírja a
beadványt, de ahhoz nem, hogy
legalább hét országban meglegyen az előírt aláírásszám, ez
csak három országban sikerült.
Dúl a járvány, a magyar kormány
igyekszik a hazánkban élők
mellett az anyaországtól elszakított területeken élő honfitársaink
védekezését is segíteni, amellett,
hogy nálunk szűkebb lehetőségekkel rendelkező országoknak is küld segélycsomagokat,

Fotó: mandiner.hu

A magyarok bejövetele

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Történelem

13

A HETILAP

mazsin színű mentében, ugratás
előtt, kalaplevétellel üdvözli az
összecsapást, fakó almásderese
pedig hátra, őrá figyel minden
idegszálával, mielőtt nekiiramodna.”
A 120x15 méteres panorámát Lembergben festették, s
ott is mutatták be először. A
munkában a lengyel Zygmunt
Rozwadowski, Michal Wywiórski és Tadeusz Popiel, a német
Leopold Schönchen valamint
a magyar Margitay Tihamér,
Spányi Béla és Vágó Pál vett
részt. Az öt hónap alatt elkészült
alkotást a Városligetben 1898
elején mutatták be. A panoráma
népszerűsége ellenére az anyagi
siker elmaradt, így Styka a képet
föltekerte, s elszállította. A
művet utoljára 1907-ben Varsóban lehetett egészben megnézni.
Styka anyagi nehézségei miatt
a festményt ezt követően több
részre fölvágta, s külön-külön

értékesítette, részei ettől kezdve
külön életet élnek.
Hazánkban 1988. március 14-én
Kazincbarcikán, a Borsodi Vegyi
Kombinát Művelődési Házában
mutatták be újra az összegyűjtött részeket a helyi Bem József
és Petőfi Sándor Kulturális
Egyesület rendezésében. A rendszerváltozást követően a festménymozaikok többször jártak
a történelmi Magyarország területén, így láthattuk Várpalotán,
Sepsiszentgyörgyön, Nagyszebenben, Kiskőrösön, Miskolcon, Ópusztaszeren, Budapesten
és Szolnokon is.
Számomra sokat jelent a lengyelmagyar barátság és mindaz,
amit ez a kapocs takar. Nekem a
Gellért-hegyi Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom jut
eszembe és Karol Józef Wojtyła,
ha a lengyelekre gondolok, s
büszke vagyok, hogy magyar
vagyok. De arra vagyok a legbüsz-

kébb, hogy mi, magyarok – még
ha vannak is kivételek – a nehéz
időszakokban, mint például a
mostani, nem feledkezünk el
távolba szakított testvéreinkről és
segítő kezet nyújtunk másoknak
is, így a moldávoknak, a bosnyákoknak. Jó azt érezni, hogy a
kínaiak pedig nekünk segítettek.
Jó, mert tudjuk és tudatjuk, hogy
nem vagyunk egyedül a világon.
Talán ha azok az emberek, akik
más perspektívából szemlélik
a világot, mint én és a hozzám
hasonló gondolkodásúak, engednének a kísértésnek és belépnének a körképek világába, ahol
a rálátás a dolgokra teljes körű,
más nézőpontra helyezkednének a világ azon eseményeivel
kapcsolatban, amelyek korábban számukra jelentéktelennek
tűntek fel, annál az egyszerű
oknál fogva, mert bizonyosan
megérintené őket is a megnyíló
panoráma!

Fotó: hu.wikipedia.org

ben is kiállították. A körképet,
amit ma Wrocławban láthatunk,
a budapesti bemutatásakor
nyolcszázezer ember tekintette
meg!
A siker láttán a Bánffy-kormány
megbízta Stykát, hogy az 184849-es szabadságharc ötvenedik
évfordulója alkalmára fessen egy
hasonló nagyságrendű panorámát. Styka a témát a tavaszi
hadjárat második nagyszebeni
csatájában találta meg, amikor
Bem vezetésével a kisebbségben lévő magyar honvédsereg
dicsőséges győzelmet aratott az
orosz-osztrák-kozák sereg fölött.
Választását nagyban motiválta,
hogy Bemet Petőfivel együtt
jeleníthette meg. Az Erdélyi körképet korábban Bem és Petőfi illetve a Nagyszebeni csata címen
is ismerték. Nizalowski Attila
szakértői véleménye szerint
Styka alkotása az egyik legszebb
Petőfi-ábrázolás: „A költő kar-
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A sportolás öröme

Augusztus huszadikán
Gyulai Memorial!
A tervek szerint idén augusztus huszadikán
rendezik meg a 10. Gyulai István Memorial –
Atlétikai Magyar Nagydíjat.

Gáspár Péter

Fotó: Gáspár Péter

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ Tüzér utcai
Gyermekotthonának lakói ezentúl Teq Lite asztaloknál sportolhatnak és tölthetik el szabadidejüket a
Gattyán Alapítványnak köszönhetően.

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ Tüzér utcai Gyermekotthonába
múlt csütörtökön látogatott el Gattyán
György, a Docler Holding alapító-tulajdonosa, aki elmondta, hogy alapítványa
első lépésben a koronavírus elleni
védekezéshez szükséges védőeszközök beszerzésében, második lépésben
pedig a gyermekotthonokban élő és
hátrányos helyzetű diákok távoktatásban való részvételéhez szükséges
digitális eszközök megvásárlásában segített: „A harmadik lépésben a sportra és
a szabadidős tevékenységekre fókuszálunk:
hatvan darab Teq Lite asztalt vásároltunk
a gyermekotthonoknak, hogy mindenki
ki tudja próbálni azt az öt sportot, amiket
ezen az asztalon játszani lehet.”
Révész Máriusz Aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos, az Önkéntességet és Adományozást Koordináló
Kormányzati Akciócsoport vezetője az
átadási ünnepségen elmondta, hogy a
koronavírus-járvány nehéz helyzetbe
hozta a családokat és a gyerekeket,
hiszen megszűnt az iskolai oktatás. Ez
különösen nehéz szituációt eredményezett a gyermekotthonokban. Hozzátette, hogy az akciócsoport többek között
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A gyermekotthon lakói ezentúl Teq Lite asztaloknál is sportolhatnak

abban próbál segíteni, hogy a gyerekek
megkapják a szükséges informatikai
eszközöket a digitális oktatásba való
bekapcsolódáshoz. Több mint háromezer számítógépet tudtak összegyűjteni
az elmúlt időszakban, ezek jó részét a
gyermekjóléti intézményekhez sikerült
eljuttatni.
Az ünnepségen jelen volt Simon Attila
István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős
helyettes államtitkára is, aki kiemelte,
hogy huszonháromezer gyermek él
gyermekvédelmi intézményekben,
közülük is nyolcezer azoknak a száma,
akik gyermekotthonokban, lakásotthonokban élik mindennapjaikat. A
cél, hogy számukra is megteremtsék a

lehetőségét annak, hogy családban nőhessenek fel. Addig is azon dolgoznak,
hogy olyan körülményeket és lehetőségeket teremtsenek számukra – legyen
az digitális oktatáshoz való hozzáférés
vagy a szabadidő hasznos eltöltése
– ami feledteti azt a hátrányt, amivel
ezek a gyerekek az életben indulnak.
Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatója elmondta, hogy Fejér megyében
mintegy nyolcszázhatvan állami nevelésben élő gyerekről gondoskodnak. A
Gattyán Alapítványnak köszönhetően
három Teq Lite sporteszközt kaptak, ebből egy Székesfehérvárra, a másik kettő
pedig Sárbogárdra illetve Dégre kerül.

A szervezők közleménye szerint „az újraéledő nemzetközi atlétikai versenyprogram egyik első eseménye lesz Székesfehérváron a Gyulai István Memorial – Atlétikai
Magyar Nagydíj.” A versenyre eredetileg
július hetedikén került volna sor.
A szervezők az új időpont kiválasztásánál
figyelembe vették az elmúlt időszak történéseit, a koronavírus-járvány hatásait, a hazai
és nemzetközi versenynaptár alakulását és a
nemzetközi szövetség (WA) ajánlásait a nemzeti bajnokságok időpontja tekintetében. A
WA áprilisban jelentette be, hogy idén az
augusztus 8-9-i hétvégét teszi szabaddá a
nemzeti szövetségek számára, hogy megrendezzék országos bajnokságaikat. Forrás: MTI

Fotó: Kiss László archív

Közéleti hetilap

A tavalyi versenyen a kétszeres olimpiai és
háromszoros világbajnok Christian Taylor
negyedszer nyert hármasugrásban

A Vörösmarty Rádió műsora május 16-tól 22-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 5. 16. szOMBat

2020. 5. 17. Vasárnap

08.00 Friss hírek, időjárás és
08.00 Fehérvári hétvége:
friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
közlekedési információk,
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
életmód, kulturális
kalendárium,
programajánlatok,
névnapok, aktualitások,
kikapcsolódási
érdekességek
lehetőségek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Székesfehérvár és Fejér
Ficsóri Erika
megye egész területéről.
08.30 Napindító gyakorlatok
Műsorvezető: Gemeiner
a lakásban Vendég:
Lajos Hírszerkesztő:
Vízbor Margó
Ficsóri Erika
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
13.00 Party Zóna: könnyed
Supliczné Tóth Mária
pihentető műsorfolyam
A műsor ideje alatt
a hétvége tükrében,
várjuk kérdéseiket a 06
félóránként friss
22 311 511-es telefonhírekkel, a hazai és
számon, illetve a
külföldi zenei élet
Vörösmarty Rádió
Facebook-oldalán
legkiválóbb muzsikáival.
10.10 Gazdit keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 A család Vendég: FeketeCseri Zsuzsanna, Pap
Csilla, Tornyai Gábor
12.10 Városismeret –
Felsőváros IV. rész
Vendég: Váczi Márk
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
20.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
félóránként friss
hírekkel, a hazai és
külföldi zenei élet
legkiválóbb muzsikáival

2020. 5. 18. Hétfő

2020. 5. 19. Kedd

2020. 5. 20. szerda

2020. 5. 21. CsütörtöK

2020. 5. 22. pénteK

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kékhírek 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:
Bóna Éva
13.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
13.10 „Táncdalfesztiválozók”
Vendég: Kiss György
14.10 Színes információk
a kultúra területéről
Vendég: Jakubek Tiborné
14.40 A járványhelyzet hatása
kutyáink viselkedésére
Vendég: Nyakas Gábor
15:10 Zeneterápia Vendég:
Burján Gabriella
16.00 Fehérvári este: könnyed,
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban Benne:
félóránként hírek és zene
minden mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kékhírek 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:
Ficsóri Erika
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
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Bóna Éva
19.10 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Benne:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kékhírek
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:
Bóna Éva
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:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kékhírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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 Éva
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este:
könnyed elemző
beszélgetések egyegy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kékhírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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 Éva
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:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
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.
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A Fehérvár Televízió műsora május 16-tól 22-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2020. 5. 16. SZOMBAT

2020. 5. 17. VASárnAp

2020. 5. 18. Hétfő

2020. 5. 19. Kedd

2020. 5. 20. SZerdA

2020. 5. 21. CSüTörTöK

2020. 5. 22. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Farmerzseb – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Görög István
KEMPP-ügyvezető
11:20 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Berkényi
Tamás állatorvos, a
Vadmadárkórház vezetője
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth Tamás
esperes-plébános
12:40 Honvéd7 – ismétlés
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Karsai Béla Warmann
Mór-emlékérmes vállalkozó
13:30 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Szabó
József labdarúgó
14:00 Egy nap a világ – Varasd,
Prága – ismétlés
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.
15:00 Hírek
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:35 Székesfehérvári Királyi Napok
2019 – fogadalmi szentmise
a Szent Imre-templomban
17:00 Hírek
17:05 A madármentő
pusztadoktor – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: András
Krisztina egyetemi docens,
Corvinus Egyetem
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Mesék otthonról
Váradi Eszter Sára és
Keller János színművészek
klasszikus meséket olvasnak
otthonukban a Fehérvár
Televízió legkisebb nézőinek.
19:00 Hírek
19:05 Közösségi tér magazin
– Városok, falvak
19:30 Csehov: Három nővér –
közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:20 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: András
Krisztina egyetemi docens,
Corvinus Egyetem
10:45 Farmerzseb – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Görög István
KEMPP-ügyvezető
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Berkényi
Tamás állatorvos, a
Vadmadárkórház vezetője
12:40 6. Savaria Filmszemle (12)
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth Tamás
esperes-plébános
13:35 Kallós Zoltán-emlékest 2018
14:10 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Karsai
Béla Warmann Móremlékérmes vállalkozó
14:40 6. Savaria Filmszemle (12)
15:00 Hírek
15:05 A XXII. Nemzetközi
Néptáncfesztivál zárógálája
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ –
Ciprus, 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.
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő bajnok
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Mesék otthonról
Váradi Eszter Sára és
Keller János színművészek
klasszikus meséket olvasnak
otthonukban a Fehérvár
Televízió legkisebb nézőinek.
19:00 Hírek
19:05 Hitünk és életünk
19:35 Az olasz maestro – az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertje Pécsen
21:00 Pillangó – közvetítés
felvételről a Vörösmarty
Színházból (16)
23:30 Hírek – ismétlés
23:35 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Képes hírek
10:40 Közösségi tér magazin
– Városok, falvak
11:10 Videoton 1-2. rész
12:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Képes hírek
16:30 Közösségi tér magazin
– Városok, falvak
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő bajnok
17:50 Kísérletek a fizika
hőskorából – Az erők
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Mosolygó
Éva háziorvos, téma:
a koronavírus
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 6. Savaria Filmszemle (12)
19:50 Fehérvár Hangja-gála 2019
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 6. Savaria Filmszemle (12)
11:15 Videoton 3. rész
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 6. Savaria Filmszemle (12)
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Mosolygó
Éva háziorvos, téma:
a koronavírus
17:50 Kísérletek a fizika
hőskorából – Időmérés
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Horváth
Béla campusigazgató,
Corvinus Egyetem
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 E kávéházi szegleten…
– válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:45 Paletta magazin
20:15 A hit kiárusítása –
dokumentumfilm (feliratos)
21:05 Iza és Krisztián –
monodráma (16)
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 Videoton 4. rész
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 Paletta magazin – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Horváth
Béla campusigazgató,
Corvinus Egyetem
17:50 Nagy Diák Pénzügyes
Teszt – 1. rész – ismétlés
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bagó Bertalan
rendező, Vörösmarty Színház
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Honvéd7
19:50 Matyi – Tanúságtétel
– ismétlés
20:55 Finisszázs – beszélgetés
Jankovics Marcell
grafikusművészfilmrendezővel
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
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:15 Videoton 5. rész
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 Honvéd7 – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bagó Bertalan
rendező, Vörösmarty Színház
17:50 Nagy Diák Pénzügyes
Teszt – 2. rész – ismétlés
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
István futónagykövet
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Nálatok mizu? – a Fehérvár
Televízió magazinműsora
20:15 Így (nem) játszunk
mi! – 2. rész
21:25 Gorsium Együttes 2016
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
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
11:15 Videoton 6. rész
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 Farmerzseb – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
István futónagykövet
17:50 Nagy Diák Pénzügyes
Teszt – 3. rész – ismétlés
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Egey
Tímea pszichológiai
mentor, moderátor
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Agrárinfó
19:50 Thornton Wilder: A mi kis
városunk – a Fejér Holló
Diákszínpad előadása
21:30 A mi kis városunk –
beszélgetés a darab
készítőivel
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: minden nap 13, 15, 17 és 19 órakor friss, aktuális hírek

