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Közélet

A hajléktalanokat is tesztelik
A HETILAP

Kovács Szilvia
Az idősek és krónikus betegek mellett
a hajléktalanok a koronavírus egyik
legveszélyeztetettebb társadalmi
csoportja, hiszen rengeteg közöttük
az időskorú és a krónikus beteg.
Éppen ezért a Kríziskezelő Központ
valamennyi telephelyén látogatási
tilalom van érvényben.

A tavaszi időszakban az
önkormányzat segítségével
minden, a védekezéshez
szükséges eszközt beszereztek. Ahhoz pedig, hogy
a hajléktalanok bemehessenek az intézménybe, be kell
tartani az előírásokat.
A Sörház téren két lakókonténer segítségével az izoláció megoldott. Ha valakinél felmerülne a betegség
gyanúja, azonnal a kórházba
küldenék.
„Tavasz óta, amióta az önkormányzat folyamatosan, nagy
mennyiségben biztosította
a gyorsteszteket, nemcsak a
munkavállalókat, hanem a hajléktalanokat is teszteljük. Akik
például több napja kint vannak
az utcán, esetleg vidékről vagy
bármilyen bizonytalan helyről
érkeznek, azokat a háziorvosi
rendelők segítségével leteszteljük. Csak abban az esetben
mehetnek be az intézménybe,
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ha egyértelműen negatív a
tesztjük.” – nyilatkozta a Fehérvár Televíziónak Zsabka
Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője.
Eddig az intézményben nem
találtak fertőzött személyt.
Azonban ha valaki több
mint kétnapos kórházi
tartózkodást követően vis�szatér a szállóba, negatív
PCR-teszttel kell rendelkeznie, és hat napra el kell
különíteni. Ezt követően
egy újabb negatív gyorsteszt után mehet vissza a
közösségbe. Az utcán élőkre
pedig továbbra is kiemelten figyelnek: „Az általunk
ismert emberek jönnek-mennek az intézményben, de az
utcán tartózkodó emberekre is
próbálunk odafigyelni. Hétfőn,
szerdán és pénteken teajáratot
indítottunk, illetve akkor van
nyitva az utcai szolgáltatóiroda is. Kéthetente pedig teszteljük az embereket.” – mondta
Zsabka Attila.
Az utcán közel százötven
ember él, nagy részük a
közelgő tél viszontagságait is vállalva kint marad a
hidegben. Ezért takarókat
továbbra is szívesen fogad
az intézmény. Ruhákat azonban a járványhelyzet idején
nem vehetnek át.

Gumiabroncsokkal
támogatták a mentőszolgálatot
A járványhelyzetben továbbra is kiemelten fontos, hogy a
vállalatok hozzájáruljanak az országos vagy helyi közösségek
szociális és egészségügyi támogatásához. Ezért döntött úgy a
Gumiflex, hogy támogatja a mentősök mindennapi munkáját.

„Az elmúlt hónapokban a legnagyobb terhet az
egészségügy és azon belül is az OMSZ cipeli.
Nagyon nagyra becsüljük azt a heroikus küzdelmet,
ami most a mentősök mindennapjait jellemzi.
Szerettük volna ezt megkönnyíteni, ezért döntöttünk
úgy, hogy több mint egymillió forint értékben biztosítunk számukra abroncsokat. Ha valakinek, akkor
a mentősöknek nagy szükségük van a megfelelő
tapadásra a téli időszakban, hiszen ezen járművek
esetében egyébként is sokkal nagyobb kockázata
van egy hirtelen fékezésnek.” – mondta a Gumiflex Kft. képviseletében Jaczó Márton.
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Nincs elegendő védőoltás az ellenzék szerint

Sem a háromkomponensű vakcinából, amit eddig is használtak és
hároméves kor felett adható, sem a
négykomponensűből, amit a három
év alatti gyermekek kaphatnak meg,
nincs elegendő mennyiség a frakció-

vezető szerint. Mint mondja, a
városi tapasztalat szerint sokan igényelték a védőoltást, főleg azután,
hogy a miniszterelnök mindenkinek
felhívta a figyelmét az alkalmazására: „Székesfehérváron több olyan praxis
van, ahol még várják az utánpótlást,
tehát jelen pillanatban nem tudnak
oltóanyagot biztosítani még a hatvanöt
év felettieknek sem, illetve információink szerint csak a jövő héten kezdik meg
a négykomponensű vakcinák kiosztását.
Nagyon bízunk benne, hogy minden
gyermeknek, minden autoimmun, krónikus betegnek elérhető lesz!”

Sűrűbben járnak
a buszok

Történelmi tudástár
mindenkinek

Rába Henrietta
Aggódik az influenza elleni oltóanyagok men�nyisége miatt a fehérvári ellenzéki összefogás.
Ráczné Földi Judit frakcióvezető lapunknak
elmondta: tájékozódott, és úgy tudja, a két
típusú influenza elleni védőoltásból egyik sem
elérhető az orvosoknál.

Városunkban is életbe lépett a Fejér megyei kormánymegbízott
által hozott határozat, azaz az új, bővített menetrend a közösségi
közlekedésben.

A járatsűrítésben a zsúfolt idősávok mellett speciális
helyi szempontként – a gazdaság igényeihez igazodva
– a műszakváltások nagy utasforgalmát is figyelembe
vették. A csúcsidőszakokban – 5 és 9 óra valamint 13
és 19 óra között – a 14-es, a 37-es, a 43-as és a 44-es
vonalakon indítanak rásegítőjáratokat, továbbá az
ipari parkok kiszolgálása érdekében állítanak be
pluszjárműveket a 14-es, a 14G és a 26A vonalakon.
Ez a városban naponta összesen huszonkilenccel
több járatot jelent, az érintett járatokon pedig ezzel
másfél-kétszeresére nő a férőhelyek száma.
Részletes tájékoztatót a rásegítőjáratokról a volanbusz.hu oldalon olvashatnak!

Székesfehérvár történetének kutatása, az eredmények széleskörű
ismertetése, népszerűsítése a célja a Siklósi Gyula Várostörténeti
Kutatóközpontnak, mely folyamatosan közöl új, érdekes tartalmakat a közösségi oldalán megjelenő olvasmányokban.

Érdemes figyelemmel kísérni az intézmény közösségi oldalát, ahol folyamatosan, naprakészen
jelennek meg a történelmi ismeretekben gazdag,
ugyanakkor rendkívül érdekes és olvasmányos
írások, megidézve közös múltunkat, fontos
személyeket és eseményeket.
A legutóbbi írás II. Lajosról, az utolsó középkori
magyar királyról szól, aki alig húszévesen az
1526-os mohácsi csatában halt meg. Testét
Szapolyai János megkerestette és Székesfehérvárra hozatta, ahol november tizedikén az egykori
koronázóbazilikában helyezték örök nyugalomra.

Angyalokat keresnek
Buzás Gábor
Az Ifjabb Ocskay Gábor Alapítvány a gyermekotthonban lakók támogatásához kér segítséget.

Immár ötödik alkalommal indult
útjára a Légy te is angyal! elnevezésű kezdeményezés, melynek
keretében az Ifjabb Ocskay Gábor
Alapítvány a Fejér Megyei Gyermekotthonok lakóit, összesen 231 gyermeket fog megajándékozni.
Ocskay Zsuzsanna, az alapítvány
kuratóriumi elnöke elmondta,

hogy „angyalok” jelentkezését
várják, hiszen a gyerekek már elküldték kívánságaikat. A korábbi
években villámgyorsan összejött a szükséges angyallétszám,
de idén a járványhelyzet ezt is
befolyásolja. Akadnak még kiadó
helyek, lehet még angyalnak
jelentkezni, ami azzal jár, hogy be
kell szerezni a 6-8000 forint értékű ajándékokat, el kell juttatni
az alapítvány részére december
6-ig, amiket aztán karácsony előtt
folyamatosan kézbesít az alapítvány.

Kovács Szilvia
Textilmaszkokkal segítené a lakosságot a fehérvári
ellenzéki összefogás – erről tájékoztatott a Momentum
önkormányzati képviselője, aki elmondta: egyre jobban
terjed a koronavírus, bárki hordozhatja és bárkinek
tovább is adhatja a fertőzést, a maszk használata pedig
az egyik legfontosabb eszköz a vírus terjedésének
megakadályozására.

A képviselők azt kérik Cser-Palkovics
Andrástól, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy többször használatos
textilmaszkokat kaphassanak a városban
élők. Barlabás András emlékeztetett:
tavasszal volt már ehhez hasonló akció,
akkor egyszer használatos, úgynevezett
sebészi maszkokat juttatott el a lakókhoz
az önkormányzat. Hozzátette, hogy most

elhúzódó járványra kell készülnünk, amiben kulcsfontosságú a többször hordható
maszkok használata: „Jelenlegi információink alapján a járvány elleni védekezésre
létrehozott alapban van elegendő forrás ennek biztosítására. Ha esetleg mégsem, akkor
javaslatunk szerint a költségvetés általános
tartalékát kell ezzel terhelni.”
Akinek maszkra van szüksége, viszont
anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé,
hogy beszerezze azt, az továbbra is kérhet segítséget – erre hívja fel a figyelmet
az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti
Központ. A szervezet Sütő utca 12. szám
alatt található irodájában bárki igényelhet egyszer használatos maszkokat
nyitvatartási időben. A családsegítőnél
a maszkok mellett kézfertőtlenítő is
rendelkezésre áll.

Fotó: Kiss László

Maszkokkal segítenének

A cél, hogy a gyerekek azt kapják, amit szeretnének. Idén az egyik nagylelkű felajánló ötven kívánságot teljesít, de még így is vannak kiadó helyek. Ha túl sokan jelentkeznek angyalnak, akkor
máshogy is lehet segíteni a gyerekeknek, mert az alapítvány tartós élelmiszereket is gyűjt.
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A HETILAP

Rába Henrietta

2018 márciusában tették le a
Ciszterci Szent István Gimnázium
bővítésének alapkövét. Néhány
napon belül pedig megkezdődik az
építkezés. Várhatóan két év múlva
elkészül az épület új része.
Bérczi L. Bernát, a Zirci Ciszterci Apátság kormányzó perjele
elmondta: „A díszterem és a nagy
tornaterem kivételével mindent elbontanak a hátsó szárnyból, és létesül ott egy nagy, szabványos méretű
kosárlabdapálya, öltözők, étterem.
Az eredeti tervekben még szerepelt
plusz szinteken új tantermek létrehozása is, amire nagy szükség lenne,
de ez csak a következő ütemben
valósulhat meg, amennyiben lesz rá
forrás.”
A munkaterületet november tizenhatodikán adják át a kiskunhalasi
kivitelezőnek. Az átépítés bontással kezdődik majd. Petróczy Attila,
a Merkbau Zrt. vezetője elmondta:
„Klasszikus épületbontásra kell gondol-

Illusztrációk: Merkbau Zrt.

Jövő héten átadják a Ciszterci Szent István
Gimnázium bővítéséhez a munkaterületet.
A kivitelező kiskunhalasi cég megkezdi az
egy-két hónapig tartó bontási munkálatokat.
A tervek szerint két év múlva átadják a modern,
kosárlabdapályát is magában foglaló termet,
öltözőket és étkezőt.

A gimnázium új hátsó szárnya kosárlabdapályának, öltözőknek és étkezőnek ad majd helyet

ni, nagy gépekkel. Ez zajjal fog járni és
porterheléssel, de ez utóbbi kontrollálható. Porterhelés tehát annyira nem
fogja érni a környezetet, de zajterhelés
igen.”

Mivel digitális oktatás kezdődött a
kilencedik évfolyamba és az a felett
járók számára, és az 5-8. osztályosok számára is online oktatást
tartanak november 23-ig, nem lesz

zavaró a munka. A bontás várhatóan egy-két hónapig zajlik majd,
azután kezdődhet az építkezés. Az
épület új szárnya a tervek szerint
2022 szeptemberére készül el.

Az Alba Regia Atlétikai Klub és a Depónia Nonprofit Kft.
közös kihívása a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért
A Depónia Kft. kihívása – „TISZTA”
• Küldj be egy újrahasználat vagy hulladékmegelőzés témájú képet vagy videót
úgy, hogy ezen szerepeljen egy darab összetaposott PET palack is!
Példa: Megelőzés: egyszer használatos műanyag pohár helyett üvegpohár egy
képen megjelenítve, vagy Újra használat: kész mécsestartó helyett egy befőttes
üvegből készített mécsestartó (ezek a példák nem indíthatók a kihívás során)
• A képet vagy videót töltsd fel az esemény Facebook oldalára!
• Kihívás időszaka: 2020. október 15. és november 15. között
• Több (maximum három) pályamű is beküldhető az esemény Facebook oldalára
• A három legjobb ötletet különdíjjal jutalmazzuk
Az ARAK kihívása – „EGÉSZSÉGES”
• Öltözz fel, és menj el futni!
o Készíts magadról egy képet, és töltsd fel az esemény Facebook oldalára!
o Jelentkezz be, hogy mások is lássák, Fehérvár melyik részén futottál!
o Töltsd fel az okos eszközöd által rögzített futásod adatait:
(fotó, vagy screenshot, amin szerepel az időpont, távolság stb.)
o Jelöld meg #-gel a kedvenc fehérvári sulidat!
o Minden iskola virtuálisan GYŰJTI a kilométereket.
o A kihívás időszaka: 2020. október 15. - november 15.
o Naponta csak egy futással vehetsz részt a kihívásban.
o A kihívás végén (11.15.) összesítjük az eredményeket. A legtöbb felajánlott
kilométert gyűjtő iskolák között 300.000 Ft értékű díjat osztunk szét.
Részletek: www.arakatletika.hu/tesz

Így fest majd a sportcsarnok homlokzata

Nincs vérhiány, folyamatosak a véradások
Elegendő vérkészlettel rendelkeznek a
kórházak, nincs hiány egyetlen vércsoportból
sem. Az Országos Vérellátó Szolgálattól kapott
információink szerint Fejér megyében két
helyszínen, a székesfehérvári és a dunaújvárosi
kórház területén folyamatosan adhatnak vért
azok, akik egészségesek.

Az Országos Vérellátó Szolgálat folyamatosan monitorozza a felhasználást,
és ehhez igazítja a véradók célzott toborzását. Gyűjtik a vérplazmát is igazoltan koronavírus-fertőzésen átesett,
nemrégiben gyógyult személyektől. A
plazmából speciális vérkészítményt
állítanak elő a koronavírusos betegek
gyógyítására.
Az OVSZ kéri, hogy ne jelentkezzen véradásra, aki koronavírusos

vagy a megelőző tizennégy napban
külföldön járt és a fertőzés tüneteit
észleli, illetve szintén az elmúlt
két hétben valószínűsítetten vagy
igazoltan fertőzöttel került szoros
kapcsolatba. Ha fertőzött vagy
beteg volt valaki, de már teljesen
felgyógyult, tünetmentes, akkor
a gyógyulást követően huszonegy nappal adhat vért. Véradásra
online is lehet időpontot foglalni.
Minden résztvevőnek adnak sebészi maszkot, és elvárják a kézfertőtlenítést.
Az OVSZ kéri a véradókat, hogy
indulás előtt ellenőrizzék a kiválasztott véradás helyszínét és
időpontját a következő honlapon:
www.ovsz.hu/hol-adhatok-vert.
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Kijárási tilalom este nyolc után
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A HETILAP

László-Takács Krisztina
Csak a gyógyszertárak és a benzinkutak maradhatnak nyitva este
hét után. Az este nyolc utáni munkavégzésre kizárólag igazoló
okirattal a zsebünkben induljunk! A közterületi maszkviselés
részleteit az önkormányzatok szabályozzák. A karácsonyi vásárok
elmaradnak.

§ Este nyolc óra és reggel öt óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie
este nyolc óráig. A kijárási tilalom alól csak az
mentesülhet, aki munkavégzés miatt hagyja el
otthonát, ezt azonban igazolni kell.
§ Minden gyülekezés tilos, és rendezvényeket
sem lehet tartani, ideértve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat.
§ Az éttermek nem fogadhatnak vendéget, az
üzletben csak az étel elvitele céljából lehet
tartózkodni. A házhoz szállítás adminisztratív
terheit a kormány csökkenti, és bevonhatóvá
teszi a taxisokat a feladat ellátásába. Az üzemi
étkezdék nyitva tarthatnak.
§ Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este hét óráig maradhatnak
nyitva, és a kijárási tilalom lejártával, tehát
leghamarabb reggel ötkor nyithatnak ki.
§ A különböző szolgáltatók és szolgáltatások,
például a fodrász, a masszőr vagy a személyi
edző a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.
§ A szállodák turistákat nem, csak üzleti vagy
oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
§ A vallási közösségek szertartásai a vallási
közösség döntése szerint tarthatók meg, de a
kormány kéri a vallási közösségeket, hogy a
szertartásaik során a magatartási szabályokat
az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.
§ A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell
megtartani.
§ Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint
versenyszerűen sportolók e tevékenységükben
nem korlátozhatók.

Fotó: Kiss László

A kormány értékelte az ország járványügyi
helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket,
ennek alapján megállapította, hogy újabb védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé. A
szigorítások szerdán léptek életbe.

Szerda este nyolckor Fehérvár utcái is elnéptelenedtek

§ A szabadidős létesítmények használata tilos,
beleértve különösen a fitnesztermeket, a fedett
uszodákat, a múzeumokat, a könyvtárakat, a
mozikat, az állatkerteket és a korcsolyapályákat.
§ A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák
a nyolcadik osztályig a megszokott rend
szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi
védelmi intézkedéseket az igazgató határozza
meg. Az iskolák a középfokú oktatásban kilencedik osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az igazgató döntése szerint működnek.
§ Az egyetemek, főiskolák digitális munkarendre térnek át. A felsőoktatási intézmények
kollégiumai bezárnak, ez alól kivételeket a
rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok illetve a
hatósági házi karantént a kollégiumban töltők
számára engedélyezhető.

§ Magán- és családi rendezvények tízfős létszámig tarthatók.
§ Temetés legfeljebb ötven fővel tartható.
§ Esküvőt lakodalom nélkül lehet tartani,
azonban az eseményen csak meghatározott
személyek vehetnek részt.
§ A kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményekben dolgozókat
– külön kormányrendeletben foglaltak szerint
– hetente tesztelni kell.
§ A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra
is érvényesek, azzal, hogy a tízezer főnél
nagyobb települések egyes közterületein a
maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a
polgármester feladata.
§ Sporttevékenység során valamint a parkokban illetve zöldterületeken a maszk viselése
továbbra sem kötelező.

Így változik az élet Székesfehérváron
Látrányi Viktória
Meghozta a szükséges intézkedéseket a járványügyi védekezést
illetően Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András
szerda délelőtt közösségi oldalán tette közzé a részleteket,
melyeket a Fehérvár Televízióban is ismertetett. Iskolák, óvodák
bejáratánál, parkolókban, buszmegállókban, pályaudvarokon és
kutyafuttatókban kell közterületen maszkot viselniük a fehérváriaknak. Játszótereken a felnőtt kísérőknek szintén hordaniuk
kell a maszkot. Íme a polgármesteri döntések!

A legújabb járványügyi korlátozó intézkedések
értelmében a tízezer főnél nagyobb létszámú településeken helyi döntéssel kell kijelölni azokat
a közterületeket, ahol kötelezővé teszik a maszk
használatát. Székesfehérváron a polgármester
úgy döntött, hogy azokra a helyekre vonatkozóan teszi kötelezővé a maszkhasználatot, ahol
az emberek közötti szükséges távolságot nehéz
betartani.
„Meghatározott helyeken kell csak maszkot hordani.
Ezek közül a legjelentősebbek a nagy parkolók a
városban, de minden közforgalom céljára megnyitott

parkolóban kötelező a maszk használata. Kötelező a
maszkhasználat a vasútállomáson, az autóbusz-állomás teljes területén. Lakossági javaslatra az iskolák,
óvodák előtt csoportosan várakozó szülők számára is
kötelező lesz a maszkviselés csütörtöktől.” – mondta
el kérdésünkre a polgármester, aki arról is tájékoztatást adott, hogy a kutyafuttatókat nem zárták le, de ott is kötelező a maszk viselése. – „A
következő lépés a minden közterületre vonatkozóan
kötelező maszkviselés elrendelése lenne, ezt azonban
egyelőre szeretném elkerülni. Ehhez valamennyi fehérvári és a fehérvári közterületeken közlekedő ember felelős, szabálykövető együttműködését kérem!
A helyzetet egy hét múlva értékeljük, addig is kérem,
hogy az első napok tapasztalatait osszák meg velem,
segítve a további döntéshozatalt! Együtt védekezünk,
ebbe a közös tapasztalat is beletartozik!” – fogalmazott Cser-Palkovics András.
A maszkviselésre vonatkozó korábbi szabályok
továbbra is érvényben maradnak (autóbuszon,
üzletekben, rendelőkben). A maszkviselést a
rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrizni
fogja.

A polgármester arról is beszélt, hogy nem múlhat a védekezés, a szabálykövetés és az egészség
megőrzése azon, hogy egy családnak milyen az
anyagi helyzete. A rászorulók és a hátrányos
helyzetű családok továbbra is igényelhetnek védőmaszkot az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ Sütő utca 12. szám alatti irodájában. Ehhez egy rövid átadás-átvételi lapot kell
kitölteni. Igény szerint több védőmaszkot is
biztosít a központ.
A tesztelés kapcsán Cser-Palkovics András arról
is beszélt a Fehérvár Televízióban, hogy tavasz
óta ezidáig Székesfehérváron nyolcezer tesztet
és a mögötte lévő ellátórendszert biztosította az
önkormányzat: „A szociális munka napja, november
tizenkettedike előtt különösen örülök annak, hogy
a kórházak, iskolák, óvodák és bölcsődék mellett a
szociális intézményekben dolgozók heti tesztelését
az állam beemelte az állandó tesztelési körbe. A fehérvári tesztelési programot a többi területet, közösséget
érintően természetesen tovább folytatjuk.”
Az önkormányzat emellett már korábban újraindította az idősügyi ellátást. A szolgálat munka-
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Kötelező a maszkviselés

További intézkedések

Fotó: Kiss László

• a történelmi belvárosban
• valamennyi közterületi valamint nyilvánosan elérhető parkolóban, így a bevásárlóközpontok, üzletek, a kórház,
a rendelőintézet és valamennyi egészségügyi intézmény parkolójában is,
• az iskolák, óvodák, bölcsődék bejárata előtti területeken, a játszóterek területén a gyermeket kísérő felnőttek
számára valamint a kutyafuttatókban a gazdák számára,
• az összes buszmegállóban,
• az autóbusz-állomás egész területén,
• a vasútállomás egész területén.

napon reggel nyolc és délután négy óra
között elérhető. Az igényt a 22 537 651-es
és a 22 537 652-es telefonszámokon illetve az
idosellatas@szekesfehervar.hu e-mail-címen
lehet jelezni. Várják azoknak a jelentkezését is,
akik a járványhelyzettel összefüggő önkéntes
munkát szeretnének végezni.

Támogatást kap a kórház

Fotó: Kiss László

Az egyik legnagyobb kérdés az egészségügyi
ellátórendszer működőképessége. A tavaszi
járványidőszakhoz képest nagyon sok előrelépés történt, nemcsak az eszközök terén, de a
tudásunk is nagyobb a vírussal vagy a szervezési
kérdésekkel kapcsolatban is – véli a polgármester, aki arról is beszélt, hogy a megyei számokat
nézve most a középmezőnyben vagyunk, szem-

ben a tavaszi adatokkal. Azonban látszik, hogy
mindenhol, így Fejér megyében és Székesfehérváron is nő a betegszám.
„Amikor kérünk és szabályokat hozunk, az azért is
van, hogy az orvosok, az ápolók, az egészségügyben
és a szociális ellátórendszerben dolgozók végezhessék a munkájukat, és kibírja a növekvő nyomást az
egészségügyi és a szociális ellátórendszer.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András, aki arról is
tájékoztatott, hogy a város több ütemben biztosít anyagi forrást a kórháznak. A novemberdecemberi költségvetés-módosításkor a közgyűlés hatáskörében eljárva az intézmény több
tízmillió forintos támogatásáról fog dönteni.
Lakhatási támogatást is biztosítanak az egészségügyben dolgozók számára, és szálláskapacitásról is egyeztetnek, amivel a területen dolgozó
szakembereket segítenék.

A kijárási tilalom alatt is lehet kutyát sétáltatni, de csak a lakóhely ötszáz méteres körzetében

• Az önkormányzat fenntartásában működő színház,
múzeumok, könyvtárak, levéltár, mozi és művelődési
házak nem látogathatók
• A város sportparkjai (Bregyó, Halesz, Túrózsáki úti
sportpálya) valamint sportolásra alkalmas területei
kizárólag egyéni sportolásra használhatók. A játszóterek és szabadtéri edzőparkok fertőtlenítését a
Városgondnokság rendszeresen végzi.
• A jogszabályi rendelkezések alapján az uszoda csak a
versenysport és a hozzá kapcsolódó utánpótlássport
számára, versenyekre és edzésre használható. Nyitvatartási ideje módosul: hétfőtől péntekig 6-tól 8-ig
valamint 14-től 19 óráig, szombaton 7-től 12 óráig.
• A székesfehérvári sportmérkőzések zártkapusak,
nézők nem látogathatják azokat
• Székesfehérvár önkormányzata nem zárja be a kutyafuttatókat. Ezen a helyen a maszkviselés a gazdák
számára kötelező. Fontos, hogy kutyát sétáltatni a
lakóhely ötszáz méteres körzetében a kijárási tilalom
idején is lehet.
• A jégcsarnok közönségkorcsolyázásra nem használható. A Zichy ligetben a szabadtéri korcsolyapálya
ezen a télen nem nyit ki.
• A kórházak, iskolák, óvodák és bölcsődék mellett a
szociális intézményben dolgozók heti tesztelését –
amit a város önkormányzata már tavasz óta végez
– az állam beemelte az állandó tesztelési körbe. A
fehérvári tesztelési programot a többi területet,
közösséget, intézményt érintően tovább folytatja a
város.
• Az állam döntése nyomán Székesfehérváron is ingyenesen utazhatnak az autóbuszokon az egészségügyi
dolgozók
• Az aktuális kormányrendelet alapján a karácsonyi
vásárt nem tudja elindítani a város. A faházak
azonban a belvárosban maradnak, és ha a szabályok
a kereskedelmi tevékenységet lehetővé teszik az adventi időszakban, akkor a kereskedők kinyithatnak.
A faházak bérleti díjainak arányos visszatérítéséről
intézkedik az önkormányzat.
• Székesfehérváron is változott a vendéglátóhelyek
működésének rendje. Az éttermek számára a jogalkotó
biztosította, hogy bejelentés és nyilvántartásba vétel
nélkül megkezdhessék a házhoz szállítást és az étel
elvitelre való kiadását.

Működik a gazdaság
„Próbáljuk kiegészíteni az állami intézkedéseket. A
cégvezetőkkel egyeztetve az a benyomásom, hogy
az ipar területén szerencsére más a helyzet, mint
tavasszal, és inkább munkaerőhiányt tapasztalunk.
Vannak nehéz helyzetben lévő szektorok, ilyen a
vendéglátás, a turisztika vagy a kisvállalkozások,
akik esetében érdemes helyi programokon gondolkodni.” – mondta a polgármester.
A vendéglátóhelyek működésének rendje is
változott: kizárólag házhoz szállítással és az
étel elvitelre való kiadásával működhetnek. Az
éttermek számára könnyítés, hogy bejelentés és
nyilvántartásba vétel nélkül kezdhették meg ezt
a tevékenységet. „Azzal tudjuk most segíteni a helyi
vendéglátósokat, ha rendelünk tőlük! Kérem, aki
teheti, éljen ezzel a lehetőséggel, ezzel is a fehérvári
vállalkozásokat támogatjuk, munkahelyeket őrzünk
meg!” – emelte ki a polgármester.
Az iparűzésiadó-bevétel terén szerencsére nem
akkora a bevételkiesés, mint amit tavasszal
prognosztizáltak. 2019–ben ez az adóbevétele
a városnak húszmilliárd forint volt, most 16-17
milliárd forint körül lesz. Ez azt is jelenti, hogy
a kiesés 3-4 milliárd forint körül van, valamint
további 1-1,5 milliárd forint egyéb bevételkieséssel lehet számolni. A város az elmúlt években
komoly tartalékot képzett, így garantálható az
idei évi működés és a 2021-es év is.
Cser-Palkovics András megjegyezte, hogy sem a
budapesti főpolgármester iparűzési adó emelésével
kapcsolatos javaslatával, sem az országos kamarai elnök iparűzésiadó-felfüggesztésről szóló javaslatával
nem ért egyet. Az előbbi a vállalkozásokat, az utóbbi
a településeket lehetetlenítené el: „Az iparűzési adó
jelentős csökkenése az élet minden területén érezteti a
hatását, és ez az önkormányzatok fejlődésének záloga!”
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Látrányi Viktória
Korábban beszámoltunk róla: fény derült arra,
hogy kit ábrázol a vándorló szobor névvel is
illetett székesfehérvári A magyar vitéz szobor,
melyet Ohmann Béla készített. Demeter Zsófia
történésszel a Fehérvár anno című kötet 4. része kapcsán beszélgettünk, a szerző pedig újabb
információkkal szolgált a szobor elnevezésével
kapcsolatban.

Az Ohmann Béla által alkotott A
magyar vitéz címet viselő szobrot
nem véletlenül nevezik vándorló
szobornak is, hiszen Székesfehérvár több pontján állt már. Eredetileg a vitézi székház épületét
díszítette, majd annak felújításakor
átkerült a mostani Mátyás-kúthoz,
de pihent egy ideig raktárban is,
jelenleg pedig az Ady Endre utca és
az Oskola utca sarkán látható.
Négyesi Lajos, a Szent István Király
Múzeum tudományos igazgatóhelyettese a Fehérvár Televízióban
beszélt elsőként felfedezéséről,
melynek eredményeként sikerült
kideríteni, hogy Zrínyi Miklóst ábrázolja a szobor. A markáns vonásokban egyértelműen felismerhető
Zrínyi Miklós, de a szobor kezében
a lúdtoll és a szablya együttes szerepeltetése is Zrínyi-attribútum.
Felmerült a gondolat, hogy A
magyar vitéz szobrát átnevezzék,

azonban ezzel kapcsolatban Demeter Zsófia úgy fogalmazott, hogy
az alkotó joga meghatározni azt,
mi a címe a szobornak: „Érdekes
találkozásaim voltak ezzel kapcsolatban, persze nem gondoltam húsz évvel
ezelőtt, hogy erre kellene rákérdezni.
Schmidl Ferencnek éppen az évfordulós kiállítására készültem, amikor
sokat beszélgettem a lányával,
Bándy Jánosnéval. Shmidl Ferencről
tudjuk, hogy a harmincas-negyvenes
évekig – mondjuk úgy, hogy – városi
főépítész volt Székesfehérváron,
persze akkor nem ezt az elnevezést
használták. Nevéhez fűződik Székesfehérvár szerkezetileg és építészetileg
is korszerű, vonzó várossá fejlesztése az 1930-as valamint az 1940-es
években, a Csitáry-érában. Mondhatjuk, hogy ő határozta meg azt, mit
és kivel dolgoztatunk. A lánya azt is
elmesélte, hogy nagyon jó barátságba
került Ohmann Bélával, akinek hat
műve található Székesfehérváron, és
a Várkörút 7. szám alatt álló egykori
Schmidl-villa épületét is az ő szobra
díszíti. Bándy Jánosné sok mindent
mesélt, számos képet és iratot adott
az édesapjáról való megemlékezéshez.
Az egyik igen élénk emléke a vitézi
székház tervezéséhez kötődik, amit
nagylányként sok alkalommal hallott,
ugyanis Schmidl Ferenc és Ohmann
Béla a nagyszobájukban folytatta eze-

Fotó: Pápai Barna
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A magyar vitéz szobra ma az Ady Endre és az
Oskola utca sarkán látható

ket a megbeszéléseket. Schmidl Ferenc
tervezte a vitézi székházat. A szakember híres volt arról, hogy a kilincsekig bezárólag mindent megtervezett,
természetesen azt is, hogy mivel
díszítik az épületet. A magyar vitéz
szobrát és a díszítéseket is Ohmann
Béla készítette el. Nem tartom egészen
véletlennek, hogy nem azt a címet adták a szobornak, hogy Zrínyi Miklós,

hanem azt, hogy A magyar vitéz.” –
fogalmazott Demeter Zsófia.
Indoklásában a történész azt is
kifejtette, hogy egyrészt az alkotó
határozza meg a címet, másrészt
pedig a megrendelő valamint a
kor szokásaira is ráirányította a
figyelmet: „Vitézi székházak nemcsak
Fehérváron épültek, hanem országszerte. A szokás pedig az volt, hogy ezekre
a székházakra a magyar vitéz allegóriája került. Példának tudom hozni
Balassagyarmatot: az én nagyapám
is szobrokat készített az ottani vitézi
székházra. A honfoglaló hét vezért
készítette el, de nem a nevük szerepel
felsorolásként a szobrok alatt, hanem
az hogy A hét vezér – magyar vitézek.”
Érdemes megjegyezni, hogy a vitézi
székház ma is áll Székesfehérváron,
csak aztán a hetvenes években eléje
került a szakszervezeti székházként
ismert irodaház. Így ma már csak
a Berényi út illetve a lakótelep felől
látszik, hogy milyen típusú épület
lehetett egykor a székház. A magyar
vitéz szobra egészen az átalakításig,
1967-ig az épület bejárata előtt állt
egy konzolon.

Nézze meg Demeter Zsófiával készült
teljes interjúnkat! A Fehérvári
beszélgetések november kilencedikei
adása elérhető a Fehérvár Televízió
Youtube-csatornáján.

Adventi meglepetések a belvárosban
Bár advent időszaka csak később kezdődik, hétvégén már ünnepi
köntösben találjuk a belváros tereit, utcáit. Eredetileg azért tervezték a megszokottnál korábbra az ünnepi fények felkapcsolását és a kézműves vásár megnyitását, hogy a járványhelyzetben
ne csak térben, hanem időben is széthúzzák az amúgy is nagy
forgalmú adventi vásárt. A szigorítások miatt azonban utóbbi
elmarad, de az ünnepi díszbe öltözött belváros remélhetőleg
kárpótolja a fehérváriakat!

A karácsonyi díszeket és világító elemeket már
hetekkel ezelőtt elkezdték helyükre tenni a
Városgondnokság munkatársai, kedden pedig
a város karácsonyfája is a helyére került. A
dekorációkkal a már ismert belvárosi helyeken
találkozhatunk, kivétel ez alól a Bartók Béla tér
környéke, hiszen ott most komoly átalakítások
zajlanak. A Varkocs-szobor és a Várkapu utca
azonban tartogat meglepetést: ez a terület nagyobb hangsúlyt kap egy olyan dísszel, ami eddig a Városgondnokság raktárában várta sorsát,
most azonban felújították – tudtuk meg Vörös
Istvántól a Vörösmarty Rádió műsorában.
A Városgondnokság szakembere azt is elmondta,
hogy bár a jól ismert világító „borda” újra a Nemzeti Emlékhely mellett kap helyet, a népszerű hógömbök ezúttal nem a Magyar Király Szálló előtt
lesznek elhelyezve. Azt azonban a szakember
még a rádióhallgatóknak sem árulta el, hogy hová
kerülnek: „Maradjon meglepetés, úgyis csak az utolsó
pillanatban kerülnek majd ki!” – mondta Vörös
István. Nem kell sokáig várnunk, hiszen november tizenharmadikán, pénteken már a díszek és a
világítás is a karácsony közeledtét hirdetik!

A Floch család egykori karácsonyfáját ajándékozta Fehérvárnak
Öreghegyről indult útnak kedden reggel az a mintegy nyolc méter magas ezüstfenyő, mely Székesfehérvár karácsonyfája lesz idén.
Kedden került a
helyére a város karácsonyfája, ami idén
is komoly logisztikai
attrakció volt. Az
ezüstfenyő nagyjából
húsz évvel ezelőtt alig
másfél méteresen, egy
cserépben került az
egykori önkormányzati képviselő, Floch
Tamás családjához, és
gyönyörű karácsonyfaként lett dísze az
ünnepnek. A következő
év tavaszán ültették el
a ház elé, ahol aztán
a megfelelő helynek
és a gondoskodásnak
köszönhetően szép
formáját és tömörségét megőrizve közel
nyolc méter magasra
nőtt, és eredeti helyén
már nem fért el. A
Floch család már
akkor is abban bízott,
hogy egyszer városi
karácsonyfa lehet
belőle.

Fotó: Simon Erika
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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,
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Van szabad kapacitás a fehérvári kórházban

2020.11.12.

A HETILAP

Kaiser Tamás

A Szent György Kórházban az ágyak negyven
százalékát kellett felszabadítani a koronavírusos betegek ellátására. November tizedikétől
elmarad minden halasztható, nem életmentő
műtét, és a főigazgató szerint a most bevezetett
szigorítások nyomán reménykedhetünk, hogy
karácsonyra már nem emelkedést mutat majd a
járványgörbe.

Ötéves dög és péntek
tizenharmadika

Fotó: fmkorhaz.hu

„Az ágyaink negyven százalékát
koronavírusos betegek ellátására kell
felszabadítani, illetve hét százalékát
súlyos, lélegeztetőgépre szoruló betegek
részére elérhetővé tenni. Ezt csak
úgy lehet elérni, ha visszaveszünk az
elektív, azaz előre ütemezett ellátásból.” – hangsúlyozta Bucsi László,
a székesfehérvári kórház főigazgatója. – „Ez nálunk hatszáztizenhárom
olyan ágyat jelent, amelyen tudunk
koronavírusos beteget ellátni, illetve
százhét olyan intenzív ágyat, mely
lélegeztetésre alkalmas. Pillanatnyilag
bőven van kapacitás, de ez is volt a cél
az ágyfelszabadítással.”
Az elektív műtétek közé tartozik minden olyan műtét bármely
szakterületen, mely nem életmentő,
tehát halasztható. Így nagyjából a
műtétek fele marad el.
„Ezek leállításával azt a célt értük el,
hogy legyenek szabad ágyak, legyen
szabad kapacitás. Az aneszteziológus
orvos, az asszisztens, a műtősnők, a
nővérek, akik részt vettek az elektív

A műtétek fele marad el a kórházban, a sürgős, életveszélyes esetek műtéti kezelése folyamatos

betegek ellátásában, így felszabadulnak,
és át tudjuk őket irányítani a koronavírusos betegek ellátására.” – mutatott
rá a főigazgató.
A műtétre váró betegeknek azt
javasolják, hogy figyeljék a híreket,
és amikor majd megnyílik a lehetőség, jelentkezzenek újra műtétre. A
beavatkozásokat pótolni fogják.
A főigazgató elismerte, hogy a
kórházi dolgozók pszichésen és
fizikailag is leterheltek, ami sajnos
jelen helyzetben érthető is, hiszen
– bár mindent megtesznek – a
szokásosnál gyakrabban veszítenek

Új működési rend a Család- és Nővédelmi Központban
A koronavírus-járvány miatt elrendelt
veszélyhelyzet megfelelő kezelése érdekében
a Család- és Nővédelmi Központ működési
rendjét átmenetileg meg kell változtatni, de
a valóban fontos ellátásokat folyamatosan
biztosítani tudják.

legfeljebb tíz, a kisebb váróban öt
páciens tartózkodhat. Kísérőket
nem tudnak beengedni, egyetlen
kivétel van, a súlyosan fogyatékos
személyek segítői.
A terhességi kornak megfelelő szűrővizsgálatok elsőbbséget élveznek,
azokat minden esetben elvégzik,
azonban javasolják, hogy ilyen célból
ne a kora reggeli órákat válasszák.
Aki egyéb egészségügyi probléma
nélkül, kizárólag adminisztratív
feladat miatt érkezik a rendelőbe,
kérik, hogy a telefonos bejelentkezésekor jelezze ezirányú igényét!
Az intézmény arra törekszik, hogy
a kért dokumentumot soron kívül,
rendelői behívás nélkül, minimális várakozás mellett átadhassa, a
gyógyszereket pedig papíralapú
recept helyett az elektronikus felületre töltik fel e-recept formájában.

Fotó: Molnár Artúr archív

A központban felfüggesztik azon
vizsgálatok elvégzését, melyek
nem sürgősek, tervezhetőek és
későbbre halasztásuk nem jár
kockázattal. Csak délelőtti rendeléseket tartanak. Pácienst a súlyos,
akár életveszélyes állapotok miatt
szükséges elsősegély esetét kivéve
kizárólag előjegyzés alapján fogadnak. A rugalmas munkaszervezés
érdekében kizárólag telefonos
bejelentkezésre van mód. A biztonsági távolságok betarthatósága, a
zsúfoltság elkerülése érdekében a
rendelő nagy várójában egyszerre

Kovács Szilvia

A járványhelyzetben a szűrőnapokat nem tartják meg, és csak telefonos előjegyzéssel látogatható a Család- és Nővédelmi Központ

el betegeket. A vezetőség igyekszik
bennük is tartani a lelket, és bíznak
abban, hogy a jelenlegi korlátozó
intézkedések néhány hét múlva
enyhítik a nyomást a dolgozókon is.
„Sajnos a görbék felfelé mennek, de
reméljük, hogy a most életbe léptetett
megszorítások a virológusok, infektológusok által tett nyilatkozatok alapján
két-három hét múlva éreztetik majd a
hatásukat. Így, ha nem is olyan karácsonyunk lesz, mint annak előtte, de
reménykedhetünk benne, hogy addigra
ellaposodik a görbe!” – fogalmazott
Bucsi László.

Elérkezett a „bűvös ötös”! Azt mondják, a rákbetegségnél
ennyi év kell ahhoz, hogy gyógyultnak lehessen nevezni
a pácienst. Én ebben nem hiszek. Nem azért, mert
mindent sötétebben látok, de hallottam és láttam is már
ellenpéldákat, így nem áltatom magam. Mégis, valahogy
ez az évforduló minden évben ünnep a szívemben. Éppen
öt évvel ezelőtt az a péntek tizenharmadikai Szilvia-nap
egy életre megváltoztatott mindent. Egy olyan diagnózissal szembesítettek aznap, mindössze harminchat
évesen, amire az ember legrosszabb álmában sem számít.
Azt mondták: nagy a baj, daganat van a mellemben.
Az életem veszélyben volt. Lányaim még kicsik voltak,
három- és hatévesek. Nem tudtam, hogy magyarázzam
majd nekik, hogy nincs hajam, nem tudtam, hogy az
addig egészséges anyukájuk hogy maradjon a szemükben
szép és életerős.
A történetet sokan ismerik, így nem is bonyolódom
bele. A lényeg az, hogy mindez már a múlté. És bár nem
szeretek emlékezni rá, az akkor történtek sok mindent
tanítottak, tanítanak egy életen át. A „dögöm” évfordulóján – úgy, ahogy az év minden napján – megköszönöm,
hogy itt lehetek! Hálás vagyok a Jóistennek, hogy vigyáz
rám, a családomnak, barátaimnak, hogy feltétel nélkül
szeretnek, boldogítanak és elfogadnak olyannak, amilyen
vagyok! Péntek tizenharmadikának sokáig nem tulajdonítottam jelentőséget, mert nem hittem a babonákban. Ám
azóta a szerencsenapommá vált ez a szürke novemberi
nap, hiszen most, öt év távlatából is a szeretteim szemébe
nézhetek és megölelhetem őket. Ennél többet már nem is
kívánhatnék az életben, nekem ez az, ami igazán számít!

Közéleti hetilap
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Megfelelő minőségű víz modern technológiával
L ászLó-Takács kriszTina

A Széphő Zrt. legutóbbi fejlesztésével korszerűbb, üzembiztosabb
és gazdaságosabb távhőszolgáltatást tud nyújtani a fehérváriaknak. A többéves megújulási
folyamatnak egyik mérföldköve a
Bakony utcai létesítménybe telepített vízkezelő technológia.
„A távhőellátásban nagyon fontos
szerepe van a víznek, hiszen nem
kútvizet vagy csapvizet engedünk
be a rendszerbe, hanem előkészített, megfelelő minőségű, lágyított,
sótalanított és gáztalanított vizet.
Ez elsősorban azért fontos, mert a
berendezések műszaki állapotát így

Fotó: Simon Erika

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Széphő
fűtőerőműveinek korszerűsítése. Egy
olyan berendezés állt munkába múlt
héten, amely a vízminőséget alakítja
távhőképessé, mindezt korszerű, modern
technikával. Az automatizált víztechnológiai üzem megvalósítása meghatározó
lépést jelent a Király sori fűtőerőmű
átköltöztetése szempontjából is.

A Bakony utcai fűtőerőműbe telepített berendezések gondoskodnak arról, hogy megfelelő
minőségű víz keringjen a távhőrendszerben. A modernizálás és az áttelepítés nemcsak a
Széphőnek, de a városnak is nagy előrelépés.

tudjuk megóvni, és ezzel a rendszer
hőszállító képessége is kedvezőbb.”
– magyarázta Szauter Ákos, a
Széphő Zrt. vezérigazgatója.
Ez a fejlesztés a városnak is
előrelépést jelent: „2020 a vírus
elleni védekezésről szól, nem a fejlesztésekről. Ennek ellenére vannak
olyan helyi beruházások, amelyek
meg tudnak valósulni.” – hangsúlyozta az új berendezés átadásán Cser-Palkovics András.
A több mint egymilliárd forintos fejlesztést a Széphő saját
forrásból tudta megvalósítani.
„Ez annak az eredménye, hogy a
Széphő önkormányzati tulajdonban van, és hatékonyan gazdálkodik a vezetése illetve szakmai
csapata.” – állapította meg a
polgármester.
Ezzel a projekttel nem ér véget
a fejlesztések sora. A Király sori
kapacitások kitelepítése tovább
folytatódik, annak ellenére,
hogy a járvány miatt beszűkültek a rendelkezésre álló források.

EXCLUSIVE, SZÉLES LÁTÓCSATORNÁS
MULTIFOKÁLIS LENCSE 100 000 FT HELYETT

MOST 50 000 FT-ÉRT!
SZÉKESFEHÉRVÁR
TESCO
+36 22/304-288

ONLINE BEJELENTKEZÉS INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATRA: WWW.OPTIMARKT.HU/LATASVIZSGALAT

*Az akció 2020.11.01-től visszavonásig tart. Más akciókkal nem vonható össze! A kedvezmények csak komplett szemüveg
készitése eseténérvényesek.Az akcióban meghatározott keretkollekcióból és lencsekollekcióból választhat, amely üzletenként és márkánként eltérő lehet! Részletek az üzletekben!
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Készüljünk együtt, időben a télre, hogy kényelmesen, hátradőlve várja a hűvösebb időt!
Glicosam fagyálló:
Koncentrátum (-72 °C)
5 kg KANNA 3.118 Ft/db + ÁFA
20 kg KANNA 11.417 Ft/db + ÁFA
ALU G12 koncentrátum (-72 °C)
1 kg PET
716,50 Ft/db + ÁFA
5 kg KANNA 3.677 Ft/db + ÁFA

A Királyvíz Mintaboltban minden nap Black Friday van.
Egyedi akciónk érvényes megjelenéstől 2020. 12. 31.-ig.
Szeretettel várjuk!

Királyvíz Mintabolt, Székesfehérvár, Kereszttöltés u. 2. • Tel/fax: 06-22-506-481, info@albamineral.hu
További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Exkluzív magán egészségközpont
Székesfehérvár belvárosában!

MEGNYITOTTUNK!

Rendeléseink:
• Fül-orr-gégészet, audiológia: Dr. Kukely Ildikó főorvos
• Hallásakusztikus: Varga Viktória
• Ingyenes hallásvizsgálat, és hallókészülék kipróbálási lehetőség!
• Neurológia: Dr. Kovács Réka és Dr. Markó Gábor
• Pszichiátria: Dr. Hódi Edit
• Természetgyógyászat: Németh Judit
• Optika: Boros Helga

Ambrózia Egészségközpont

Székesfehérvár, Piac tér 28.
Bejelentkezés és további információ: (30) 999 4246
www.facebook.com/egeszseg.ambrozia

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei
Város
Önkormányzata
bérbeadásra
hirdeti meg
az alábbi
Székesfehérvár
MegyeiJogú
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
nem lakás céljára szolgáló
helyiségeket:
Szakbizottsága
bérbeadásra
meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező
alábbi helyiségeket:
Helyiség címe
(Székesfehérvár)

Terület Azonosító
szám
(m2)

Jelleg

Bérbeadás Induló bérleti díj
Ft/hó+ÁFA
időtartama

ÜZLET/ IRODA
20459
iroda/üzlet

Erzsébet u. 6-8.

34

1 év

47.600,-

Kossuth L. u. 7.

151+158

20472

üzlet + pince

1 év

317.800,-

Kossuth L. u. 15.

16+11

20445

iroda

1 év

25.600,-

Kossuth L. u. 15.

27+21

20771

iroda

1 év

43.200,-

Kossuth L. u. 15.

15+13

20837

iroda

1 év

24.000,12.600,-

Havranek J. u. 12.

18

GARÁZS
20013

garázs

1 év

Havranek J. u. 14.

22

20028

garázs

1 év

17.600,-

Kelemen B. u. 2-4.

14

20102

garázs

1 év

11.200,-

Kelemen B. u. 64.

18

20103

garázs

1 év

14.400,-

Kelemen B. u. 66.

18

20081

garázs

1 év

14.400,-

Kodolányi J. u. 12.

18

20127

garázs

1 év

14.400,-

Széchenyi u. 2.

16

20184

garázs

1 év

11.200,-

Széchenyi u. 2. 19. j.

16

20174

garázs

1 év

11.200,-

Vörösmarty tér 4.

15

20211

garázs

1 év

10.500,-

Ányos Pál u. 1.

52

raktár

1 év

31.200,-

Budai út 76.

36

raktár

1 év

18.000,-

KIZÁRÓLAG CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
20269
36
iroda
1 év
20432
32
iroda
1 év

6.400,-

Csanádi tér 5. 1. j.
Csanádi tér 5. 2. j.

RAKTÁR
20240
20257

7.200,-

Pályázati nyomtatvány letölthető a honlapról vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. Részletes pályázati kiírás, pályázati feltételek, elérhetőségek, egyéb
tudnivalók: www.lakaslicit.szekesfehervar.hu
Székesfehérvár, 2020. november 09.

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

Horoszkóp
november 12. – november 18.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez az időszak elképesztő fordulatokat hoz az Ön életében,
mivel függőben lévő projektjei fellendülnek, és ez megelégedettséggel tölti el. Izgalmas és szenvedélyes perceket
él meg a partnerével, életének minden más területén
azonban hajlamos lehet a veszekedésekre és a vitákra.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Úgy érezheti, hogy élete lelassult, és valahogy
minden késve érkezik meg Önhöz ezen a héten.
Ne feledje, a dolgok mindig a megfelelő időben
érkeznek hozzánk, és nem mindenre tudunk
befolyással lenni!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A szerelemben a dolgok sokkal komolyabbra fordulhatnak, emellett valaki a múltjából ismét megjelenhet
az életében. Ez lehet valamilyen lezáratlan ügy, egy
elvarratlan szál vagy valami, ami befejeződött, mielőtt
elkezdődhetett volna.

Rengeteg dolog történik ezen a héten az Ön
életében, biztos, hogy nem fog unatkozni! Az
energiaszintje ugrásszerűen megnövekszik, és majd
kicsattan a boldogságtól! A szerelmi életében jó és
rossz dolgokra egyaránt számítania kell!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezen a héten számos veszekedésben lesz része.
Őszintén beszélje meg a társával, ha vannak olyan
dolgok, amik zavarják Önt vagy amin gyökeresen
változtatni szeretne! Kommunikációval meg tudják
oldani a problémát.

Ezen a héten egy kicsit éles nyelvű és szúrós szavú
lesz, ami számtalan félreértést eredményezhet Ön és a
szerettei között. Próbáljon meg türelmes maradni, és
gondolja végig, mit mond! Ez a hét arra irányul, hogy
összehozza a dolgokat és nem arra, hogy szétszakítsa!
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Fókuszban a civilek és a fehérvári szakképzés
A HETILAP

László-Takács Krisztina

Két új műsorral jelentkezik a Vörösmarty
Rádió: indul a civilszervezetek munkáját
bemutató Civilek az éterben és a Szakképzési percek című műsor – utóbbiból
a fehérvári szakképzési lehetőségeket
ismerhetik meg a hallgatók.

Civilek az éterben
Szerdánként tizenegy és dél között
Bokányi Zsolt számít figyelmünkre
a Vörösmarty Rádió frekvenciáján,
hogy közelebbről is megismerhessük a helyi civilek mindennapjait,
tevékenységeit, céljait. A műsor
vendégei a különböző fehérvári
civilszervezetek képviselői lesznek.
„Fontos a városnak, hogy a
sokszor háttérben tevékenykedő

szociális, kulturális, egészségügyi,
jogi, gazdasági és egyéb területen
működő segítőszervezetek is szóhoz
jussanak. Ebben segítünk ezzel a
műsorral!” – mondja a Civilek
az éterben házigazdája. Bokányi
Zsolt hozzátette: a rádióhallgatók számára is fontos információk hangzanak majd el, így
érdemes lesz figyelni, mert a
bemutatáson túl kapcsolatfelvételre is lehetőség lesz!

Szakképzési percek
Nem tudja, milyen szakmát
érdemes tanulni? Érdekli, hogy
milyen perspektívái vannak egyegy szakmának? Honnan indul és
hová juthat el, ha valaki az érett-

ségi mellett szakmát és gyakorlati
tudást is szeretne elsajátítani?
Egyáltalán: hogyan kell elképzelni
a gyakorlatorientált képzéseket és

mit tud nyújtani a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum égisze alatt
működő tizenegy fehérvári iskola?
Galántai Zsuzsa szerdán és
pénteken számít a figyelmükre,
hogy elkalauzolja az érdeklődőket a fehérvári szakképzés
világába: „Minden műsor egy-egy
szakképzési intézményt mutat
be, és olyan kérdéseket is tárgyal,
amelyek a pályaválasztás során
felmerülhetnek. Nemcsak a jövőjükön gondolkodó nyolcadikosoknak
szól ez a műsor, hiszen ezekben az
intézményekben felnőttoktatás is
működik!” – hívja fel a figyelmet
a műsor házigazdája, aki minden szerdán és pénteken 15 és
16 óra között számít a hallgatók
figyelmére.

A Vörösmarty Rádió műsora november 14-től 20-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 11. 14. szOMBat

2020. 11. 15. Vasárnap

2020. 11. 16. Hétfő

2020. 11. 17. Kedd

2020. 11. 18. szerda

2020. 11. 19. CsütörtöK

2020. 11. 20. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.10 OMSZ Vendég:
Takács József
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati műsor
Vendég: Fejér Kata
11.10 Önvédelem napjainkban
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi tanácsok
Vendég: Dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.10 Junior súlyemelők
sikerei Vendég: Nida
Zalán Örs, Molnár Attila
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak, macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Dr. Négyesi Lajos
11.35 Madárvilág Vendég:
Dr. Berkényi Tamás
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Civilek az éterben
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla Vendég:
Esze Tamás
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Szakképzési percek
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Amin elbukhat egy
párkapcsolat Vendég:
Koller Krisztián,
Koller Zsuzsanna
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Nyugdíjasklub
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Szakképzési percek
16.10 WeLovethe90s Vendég:
Németh Zoltán
17.10 Női vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ez a hét nagyon előnyös lehet a szakmai élete
szempontjából. Nem elégszik meg azzal, amije van,
még több sikert akar elérni, ami így is van rendjén.
Tehetsége mások által is elismerést nyer, és az új
lehetőségek jól láthatók az Ön számára.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ez a hét különösen kedvező lesz, amennyiben Ön kreatív
és művészi tevékenységet folytat. A szerencse ugyanis
Ön mellé szegődik, és sok-sok örömteli pillanatot tudhat
magáénak a szakmai életében. Arról nem beszélve, hogy a
jövedelmében is hatalmas növekedést tapasztalhat!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ez a hét nagyon komoly es fontos dolgokhoz vezetheti
el, főként abban az esetben, ha figyel az őszinteségre.
Amennyiben elhatározza, hogy rendbe teszi az emberi
kapcsolatait és nyíltan kimutatja érzéseit, számíthat rá,
hogy pozitív visszajelzéseket fog válaszul kapni.

A múlt a héten visszaköszönhet és nagy hatással
lehet Önre. Sok esetben például nem hagyja, hogy
továbblépjen. Hagyja magát sodródni az árral, ugyanis
esélyes, hogy ezzel végre megszabadulhat a múlt láncaitól, és képes lesz csak a jövőjével foglalkozni.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Segítheti Önt, ha nagyon keményen dolgozik ezen a
héten, ugyanis nagy a versengés a szakmájában. Szerencsére semmi sem tudja kizökkenteni a megszokott
kerékvágásból, hiszen nyugodt és összeszedett. Mindig
a saját ütemében halad, és nem versenyez másokkal.

Ez a hét egy izgalmas és meglepő fordulatot hozhat
a szerelmi életében, főként, ha jelenleg egyedülálló.
Habár most nem mutatkozik semmi jel egy hosszútávú, komoly kapcsolat kialakulására, ennek ellenére
mégis számtalan örömben lesz része!
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Kik élvezhetnek adómentességet novemberben?
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
A korlátozó intézkedések számos szolgáltatót, céget érintenek az elkövetkező hetekben. Novemberben azonban számos kedvezményt is kapnak.

Kikre vonatkozik?
Azokra a vállalkozásokra, amelyeknek a fő tevékenysége az alábbiak valamelyike:
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610)
2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621)
3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630)
4. Filmvetítés (TEÁOR 5914)
5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230)
6. Sport- és szabadidős képzés (TEÁOR 8551)
7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001)
8. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR 9002)
9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004)
10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102)
11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104)
12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311)
13. Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312)
14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313)
15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319)
16. Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR 9321)
17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604)
18. Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329)

Fotó: Kiss László

Tényleges fő tevékenység alatt azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a kifizetőnek, a kisvállalati adóalanynak az előző hat hónapban a legtöbb bevétele, de
legalább bevételének harminc százaléka származott.

A művészek is kedvezményezettjei a támogatásnak

Nem kell teljesíteni a szociális
hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetési
kötelezettségét, továbbá a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett cég az idei évben
további előleget nem kell, hogy
fizessen – ezzel az egy hónapra arányosan jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettség alól
mentesül. A kisvállalati adókötelezettség (kiva, kata) megállapításánál nem kell kisvállalati
adóalapnak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét.
A munkaviszonyban foglalkoztatott személy pedig bruttó
munkabére ötven százalékának
megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatást kaphat.
Az igénybevétel feltétele, hogy
a vállalkozó rendesen fizesse

Operátori munkalehetőség
Székesfehérváron
három vagy folyamatos műszakban!

Amit kínálunk:
• Kiemelt bérezés
• Műszakpótlékok
• Cafeteria
• Étkezési hozzájárulás
• Munkabér előleg
• Ingyenes céges buszjárat
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
Jelentkezés, érdeklődés:
+36 70 630-5090-es telefonszámon vagy az
irodavp@opuswork.eu e-mail címen lehet.

Rövidesen induló OKJ képzéseink:

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2 t/h) (A014)
• Villamos alállomás kezelő (A023)
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző (A037)
• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (A067)
• Raktáros (071)

Becsatlakozási lehetőség:

• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
• Munkavédelmi technikus (A040)
• Kazángépész (12 t/h felett) (A012)
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)

a munkavállaló bérét és ne
mondjon fel neki, illetve a mentesség iránti igényét bejelentse
az adóhatósághoz. Feltétel
az is, hogy a munkavállalót a
veszélyhelyzetre való tekintettel

egyébként elbocsájtotta volna a
munkaadó.
A rendelkezés november
hónapra érvényes, tehát nem
napra pontosan a novemberi és
decemberi tört hónapokra.

Elstartolt az eDigiStars projekt!
Az eDigiStars - Idősek digitális vállalkozói készségeinek fejlesztése egy innovatív képzési
rendszeren keresztül - projekt partnerei – köztük a KDRIÜ Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség - és 8 Duna-menti ország számos érdekeltje gyűlt össze a projektet
indító online kommunikációs rendezvényen.
Az eDigiStars projekt kiinduló pontja az, hogy a legtöbb Duna-menti országban jelentős
igény mutatkozik a munkadók részéről a digitális szaktudással bírókra, s az olyan
egyszerűbb munkakörök betöltése is nehézkes, mint az informatikai rendszerüzemeltető,
3D nyomtató szakember, digitális kampány menedzser vagy a digitális grafikus tervező.
A betöltetlen állások azonban rontják a régió versenyképességét más európai régiókhoz
képest, ezenkívül problémát jelent az 51 év feletti, még aktív korú lakosság számára a
munkaerőpiaci elhelyezkedése is. A projekt azt szeretné bebizonyítani, hogy e két fenti
kihívás összekapcsolható és egyszerre megoldható, valamint, hogy az 51 év feletti aktív
korcsoport tagjai átképezhetőek digitális munkavállalókká vagy vállalkozókká.
Az eDigiStars célja egy olyan innovatív képzési rendszer kifejlesztése, tesztelése és
fenntartása, amely egyedülálló módon közelíti meg a célcsoport képzését. A rendszer 3
modulból épül fel: a POWERYOU modul célja felhívni a célcsoport figyelmét a digitális
(ön)foglalkoztatásban rejlő lehetőségekre; a CAMPUS kézikönyv ajánlásokat fogalmaz
meg ahhoz, hogy a meglévő oktatási kurzusok az idősek igényeihez legyenek igazítva, és
a LABEL hivatalosan elismert tanúsítványi rendszert tervez kidolgozni, amely egyértelmű
bizonyítékul szolgál majd az idősek digitális kompetenciáira.
A nyitó rendezvényen a partnerség kommunikációs menedzsere bemutatta az
eDigiStars projektet és az eDigiStars innovatív rendszert az érdeklődőknek, valamint
bemutatta a partnerség tagjait is. A projekt vezetőpartnere, a székesfehérvári Innoskart
Vállalkozásfejlesztési Nonprofit Kft. részt vett a projekthez kapcsolódó kérdésekről szóló
vitafórumon.
A Duna Transznacionális Program 2014–2020 által támogatott és uniós forrásokból
(ERFA, IPA, ENI) társfinanszírozott projektben összesen 19 partner vesz részt Duna-menti
országokból, ahol képviselteti magát Magyarország, Ausztria, Bosznia és Hercegovina,
Bulgária, Csehország, Románia, Szlovénia és Ukrajna.
Amennyiben további kérdése lenne, keresse a projekt egyik magyarországi partnerének
- a KDRIÜ Nonprofit Kft. - kapcsolattartóját az alábbi elérhetőségen vagy látogassa meg
honlapunkat:
csaba.bende@kdriu.hu • http://www.kdriu.hu/e-digistars/

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

E-000683/2014

További képzési kínálat: www.dekra.hu
www.interreg-danube.eu/edigistars
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósul meg. A Magyar partner részvétele a projektben a Magya Állam társfinanszírozásával valósul(t) meg.
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Lugosi Balázs

Tavaszra várhatóan elkészül a baptista gyülekezeti ház felújításának első üteme: megépül az új homlokzat és a kibővített fogadótér

Az istentiszteleten a Madarász
László és Révész Lajos által vezetett
imádságot követően Cser-Palkovics
András, Székesfehérvár polgármestere is köszöntötte a gyülekezet
tagjait: „Állam és egyház szétválasztása
fontos jogelv a modern korban, de ez
nem jelentheti azt, hogy egy önkormányzat nem figyel oda a közösségeire és nem
próbálja ezeket a közösségeket segíteni.

Nem zárnak be a templomok
László-Takács Krisztina
Lesznek misék is, de fokozott elővigyázatosság és a járványügyi rendelkezések
betartása mellett.

„A koronavírus-járvány miatt
meghirdetett veszélyhelyzetben a
templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen
fontosak, ezért továbbra is nyitva
tartjuk azokat.” – áll abban a
körlevelében, melyben a jelenlegi
szigorításokra reagált a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia.
Szentmisék is tarthatók, de csak
a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban, felelősen és
körültekintően.

Kérik, hogy aki betegnek érzi
magát, önmaga és mások védelmében ne menjen közösségbe:
„Idősebb, veszélyeztetett illetve
beteg testvéreink, továbbá azok,
akik kötelességüket teljesítik,
beteget ápolnak, nagyon idős vagy
veszélyeztetett személlyel laknak
együtt, hatósági karanténban
vannak, jogosan félnek a közösségben való megjelenéstől, ezért
mentesülnek a szentmisén való
személyes részvétel kötelezettsége
alól. Nyomatékosan kérjük őket,
hogy maradjanak otthon.” – áll
a közleményben. Plébániai
oktatásokat, közösségi összejöveteleket csak online formában
tartanak.

Egy templomépítés minden korszakban
szép dolog, hiszen az Úr háza épül. Az
itt látható bővítés a közösség erejéből tud
megvalósulni, ezáltal nemcsak fizikai,
hanem lelki bővülést is jelent.”
Székesfehérvár önkormányzata
hozzájárul az építkezéshez, még
idén biztosít tízmillió forintot a
baptista közösségnek, és a jövőben
is támogatni fogja a beruházás

folytatását – tudtuk meg a polgármestertől.

A Székesfehérvári Baptista Gyülekezet
az imaház felújítása kapcsán elindította a www.szepcel.hu weboldalt és a
www.facebook.com/szepcel közösségi
oldalt, ahol a beruházással kapcsolatos
minden információt közölnek.

Élelmiszercsomag a Karitásztól
A Katolikus Karitász a vírushelyzeti segélyprogramja részeként az elmúlt hetekben
harmincmillió forint értékű élelmiszersegéllyel
támogatta országszerte a koronavírus következtében nehéz helyzetbe került rászorulókat.
A járvány második hullámában ismét szeretnék
felhívni a figyelmet az idősek, az egyedülállók,
a rászoruló családok támogatására.

A szervezet – reagálva a járvány
okozta nehézségekre – folyamatos
krízissegélyprogrammal, vírushelyzeti védekezéshez szükséges fertőtlenítőkkel és eszközökkel valamint
élelmiszersegéllyel támogatta országszerte a rászorulókat, időseket
és a szociális intézményeket.
Közel háromezer-egyszáz doboz
élelmiszert adtak át az elmúlt

hetekben önkénteseik segítségével.
A tizenhat magyarországi karitászközpont segítségével eljuttatott
élelmiszersegélyek célja a koronavírus okozta krízishelyzetbe került
családok támogatása. Az egységes
csomagok alapvető élelmiszereket
tartalmaznak. A dobozok egyenként kilenc-tíz kilósak, értékük
megközelítőleg tízezer forint.

A Katolikus Karitász szeretetszolgálati
és szociális tevékenységét a www.
karitasz.hu oldalon online adományozással lehet segíteni, emellett a
1356-os adományvonalon lehet támogatni telefonhívásunkkal.

Fotó: Katolikus Karitász

A járvány miatt a baptista közösség
vezetői, tagjai online istentiszteleten adtak hálát az eddigi eredményekért, és fejezték ki reménységüket az építkezés folytatásáért.
„Gyülekezeti házunkat szeretnénk
bővíteni: elsőként a fogadóteret, a
második ütemben a gyülekezeti ház
nagytermének befogadóképességét szeretnénk duplájára növelni.” – mondta
Révész Lajos, a Székesfehérvári
Baptista Gyülekezet lelkésze.
„Erőt ad, hogy emelkednek a falak
és bővül a gyülekezet háza!” – fogalmazott Hári Tibor diakónus,
aki bemutatta a beruházást. Mint
mondta, egyre jobban áll az első
fázis, melynek összköltsége százötvenmillió forint.
Figyelemre méltó, hogy a befolyt
összeg kilencven százalékát a hívek
adták össze, ami mutatja a közösség erejét, összetartását. A befejezéshez további húszmillió forint
szükséges.

Fotó: Simon Erika

A másfél esztendeje kezdődött fejlesztés során
megújul a baptista gyülekezet közösségi háza.
Az első ütemben elkészül az új homlokzat és
bővül a fogadótér, a második ütemben egy
háromszázötven fő befogadására alkalmas
imaterem kerül kialakításra, míg a harmadik
ütemben mélygarázs épül.

A megnövekedett segélykérelmek, a gyarapodó krízishelyzetek miatt különösen fontos szerepe
van az adományoknak, melyekből a karitász főként élelmiszerekkel és higiéniai felszerelésekkel támogatja az intézményeiben, programjai keretében ellátott családokat és időseket
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Egy kanál bort?
Borleves Szent Márton ünnepére

Kurucz Tünde
Szent Márton püspök neve nemcsak a libával,
hanem a borral is összeforrt. Valószínűleg
ennek az az oka, hogy a szent ünnepe a must
kiforrásának idejére esett. Ebből az alkalomból ezúttal egy igazán különleges sváb ételt,
borlevest főztünk!

A borlevest lehet sósan és édesen is
készíteni. Az előbbit húslevesalaplével öntik fel, és az ízét zöldfűszerek teszik karakteressé. Utóbbit a
tejszín, a fahéj, a szegfűszeg teszi
ünnepivé. Változattól függetlenül
a borleves attól különleges, hogy
a bort nem forralják fel teljesen,
ezért marad valamennyi alkoholtartalma.

• egy üveg száraz fehérbor
• három fahéjrúd
• egy evőkanál szegfűszeg
• fél citrom leve
• öt tojássárgája
• öt púpos evőkanál cukor
• három deci főzőtejszín
• néhány mentalevél díszítésnek
Egy kisebb fazékban felteszünk két
deci száraz fehérbort a tűzre. Beledobjuk a fahéjrudakat, a szegfűszeget, és belefacsarjuk a citromot.
Hagyjuk, hogy felforrjon. Közben
egy tálban egy kézi habverővel kikeverjük a tojássárgákat a cukorral.
Amikor felforrt a bor, hozzáöntjük

Fotó: Kiss László

Hozzávalók négy személyre

Sváb ünnepi étel a borleves

a maradékot az üvegből. Kicsit
kevergetjük, majd óvatosan hozzácsurgatjuk a tojássárgákat. Ismét
rotyogtatjuk pár percig. Végül jöhet
a főzőtejszín! Az egészet még öt
percig főzzük, majd tálalhatjuk is!
A tányérokat díszíthetjük néhány
mentalevéllel.
A borlevest hidegen és melegen is
fogyaszthatjuk. Levesbetétként kí-

nálhatunk mazsolát vagy habgaluskát, de anélkül is nagyon finom.

Olyan, mintha egy különleges
forralt bort kanalaznánk!

Aki a vizet borrá változtatta
A legenda úgy tartja, hogy Márton – Krisztushoz hasonlóan – a vizet borrá tudta
változtatni. Még érdekesebb az a történet, amit Tours-i Gergely jegyzett fel: még
a középkorban egy Ingetrud nevű apáca Szent Márton sírjáról egy edénybe vizet
gyűjtött. Ebből cseppentett egyet a félig borral töltött kancsóba, amely egy éjszaka
alatt megtelt borral.

Szent Márton-napi bormustra
Vakler Lajos
Ebben az esztendőben is az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont a Noé-hegyi Szent István
Borlovagrend Szent Márton-napi újborünnepének. A tagság újborainak hagyományos megmérettetésén mintegy húsz tételt kóstolhattak
a gazdák.

Az újbormustra tradíciója – a Szent
Márton bora megkülönböztető
címért – azért is bír különleges
értékkel, mert ezen a kóstolón valamennyi szőlősgazda bemutathatja
új borát.
Dinnyés Ferenc nagymester és
borlovagtársai mindent megtesz-

nek azért, hogy nemes nedűik
méltóképpen képviseljék a királyi
várost. A Pánczél Pincészet kvalifikált borász gazdája, Pánczél
József nem titkolta, hogy az idei év
a koronavírus-járvány ellenére számukra sikeres esztendő, nemcsak
az öreghegyi szőlőskertekben, de a
megyében is.

Mivel a Márton-napi mustra alkalmával nem kizárólag szakavatott
borbírák, hanem borlovagok és a
vendégek is értékelik a borokat,
a cím tulajdonképpen egy közönségdíj – emelte ki Dinnyés Ferenc.
A szoros pontversenyben a Szent
Márton bora címet ezúttal Igari
András vegyes vörösbora nyerte el.

Alkalmazkodva a körülményekhez

Fotó: Kiss László

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁST is vállalunk!

A helyi bortermelők mustráján húszféle nedűt kóstolhattak a szakértők

Naponta kétszer: 9:30 és 10:30 óra, illetve 14:30 és 15:30 óra között.
Ehhez a rendelést érdemes már előző nap leadni,
a cukrászda számán: 06/22/814-408, vagy e-mailben:
info@saveur.hu, illetve messenger üzenetben.
További információ: facebook.com/saveurkavezo/
Jó étvágyat és egészséget kívánunk mindenkinek!
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Egyetlen ponttal győzött az Alba Fehérvár a Pécs
ellen a kosárlabda-bajnokság első fehérvári
meccsén. A folytatásban a jelek szerint nem a
sorsolás, hanem a vírus határozza meg, milyen
meccsek jönnek.

A feldobás pillanatában már örülhetett minden fehérvári szurkoló: végre
meccset láthattak a Gáz utcai csarnokban! A szombati előtt ilyen februárban
volt utoljára, ráadásul az országos
helyzet olyan, hogy most tényleg meg
kell becsülni minden, sportpályán a
szemünk előtt zajló eseményt. Sajnos
azóta tudjuk: a következő időszakban

megint nem mehetnek be a nézők a
csarnokokba, így lehet, hogy sokáig
kivételes alkalomként fogjuk emlegetni ezt az Alba–Pécs-találkozót. Ami
ráadásul „alanyi jogon” is megérdemli,
hogy emlékezetesnek nevezzük, hiszen
a legutolsó másodpercig kérdés volt,
melyik csapat nyer, vagyis rendkívül izgalmas meccsel rajtolt el végre a szezon
Fehérváron is!
Az Alba rácáfolt azokra, akik Forray Gábor kinevezése után amiatt aggódtak,
hogy nem lesz elég gyors és látványos
a játék. Az összhang nyilván nem
tökéletes még, hiszen alig edzett együtt
a csapat, de látszik, hogy az albás stílusjegyek, a gyors támadásokból szerzett

Fotók: Simon Erika

Somos Zoltán

Frank Turner (44) a mezőny legkisebbjeként lett a legnagyobb, igazi vezére volt az Albának

Nem konzílium, edzői kupaktanács: Forray Gábor (balra) és segítői a Pécs ellen végül győztes
tervet kovácsoltak

Somos Zoltán
Az osztrák bázisú jégkorongligában is sorra maradtak el a meccsek az elmúlt hetekben. Most
kezd pótolni a Hydro Fehérvár AV19, és nem
akármilyen program jöhet!

Torna, de nem az utolsó a Kiskút útján

sűrű folytatás! Év végéig még húsz
meccs vár Háriékra, de ez persze
csak akkor igaz, ha nem lesz újabb
leállás. Mindenesetre a műsor olyannyira összetorlódott, hogy ezen
a héten szerdán, csütörtökön és
vasárnap is meccs van – a Pozsony
és a Graz ellen itthon, közte egy
Klagenfurtban.
A keretet egy rutinos szlovák
kapussal erősítette meg a vezetőség, viszont a korábbi klubikonnal, Kóger Dániellel nem sikerült
megegyezni. Így őt már akkor sem
láthatja fehérvári színekben a
közönség, ha esetleg még év vége
előtt vissza lehet térni a csarnokba.
Mert ne feledjük, sajnos a jégkorong is zárt kapuk mögött zajlik!

Kaiser Tamás
Nagy mezőnyt, színvonalas meccseket hozott a
négynapos Viszló Transz-kupa.

A tizenhat éves lányok mezőnyében Bíró Melinda végig magabiztosan, szettveszteség nélkül
menetelt: a Gellért SE teniszezője
az első körben 6:2, 6:2 arányban
verte Komlódi Kiarát, ezt követően
pedig Pukkai Rékának gémet sem
engedélyezett. Az elődöntőben
Sziklai Boglárkát is sima két játszmában győzte le. Bíró a fináléban
azzal a Dinnyés Lilivel találkozott,
aki az első fordulóban Fehér Laura
ellen csak egy játékot vesztett,

majd a második körben az első
helyen kiemelt Faludival szemben
szintén. A döntőbe jutásért Din�nyés megszenvedett Varga Viktóriával, és csak szuper tie-breakben
tudott nyerni. A verseny L16-os
fináléja sem lett igazán szoros:
Bíró Melinda 6:3, 6:2 arányban
győzte le Dinnyés Lilit!
Dinnyés párosban Varga Viktória
oldalán vigasztalódhatott: szettveszteség nélkül húzták be a tornát.
A fiúknál mind a tizenkét, mind a
tizennégy éveseknél közel negyven
nevezés futott be. A fiatalabbaknál
Szász Mihály győzött, az idősebbeknél Kristyán István bizonyult a
legjobbnak.

Fotó: Kiss László

Október tizennyolcadikán verte
meg itthon a Bolzanót a Volán,
azóta nem játszott meccset a
csapat. Nem volt ezzel egyedül: az
ICEHL-sorozat több meccsnapját
is törölték a vírus miatt. A szezon
elején kulcsembereit nélkülöző,
később egyre jobban belelendülő Fehérvár eddig összesen hét
mérkőzést játszhatott le, ami így
november közepe felé egészen
kevés. Most pedig jöhet a rendkívül

Curry mellett a magyar húzóembernek,
Vojvoda Dávidnak is voltak klasszisához méltó villanásai, persze ahogy
a csapatra, rá is igaz, hogy biztosan
játszik még sokkal jobban is!
Kell is, mert jönnek sorra a meccsek, bár
rögtön a következő fordulót megint felborította kissé a járvány. Az Alba Szombathelyre utazott volna, ehelyett végül
itthon fogadja a Kecskemétet – sajnos
már zárt kapuk mögött. De most annak
is örülni kell, hogy lesz játék, ráadásul a
vezetőedző korábbi klubja ellen.
Aztán majd legfeljebb hetente módosítják a programot…

Fotó: Ignáczy Csaba (Kiskút Teniszklub)

Folyamatosan pótolnak

kosarak erre a garnitúrára is jellemzőek
lehetnek. Persze minden edző azt szereti, ha a védekezésnél kezdődik a támadás, és hátul azért még nem volt az igazi
a csapat – ezt a kilencven kapott pont is
mutatta. Dobni viszont kilencvenegyet sikerült, így a lehető legkisebb
különbséggel lett meg a győztes rajt.
Ami az egyéni teljesítményeket illeti,
Frank Turner hamar meggyőzött mindenkit, hogy Körmend után Fehérváron
is kedvenc lesz. Az irányító huszonnégy pontja mellé tizenegy gólpasszt
is kiosztott, és amerikai honfitársai is
jól mutatkoztak be. Davis, Ahmad és

A korlátozások miatt zárt kapus szerda esti meccsen a Fehérvár büntetőkkel nyert a Pozsony
ellen 3:2-re

Nézők nélkül, maszkban, de legalább játszhattak!
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A Fehérvár Televízió műsora november 14-től 20-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. 11. 14. SZOMBAT

2020. 11. 15. VASárnAp

2020. 11. 16. Hétfő

2020. 11. 17. Kedd

2020. 11. 18. SZerdA

2020. 11. 19. CSüTörTöK

2020. 11. 20. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Demeter Zsófia szerző,
Székesfehérvár Anno...4.
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vizi László
Tamás tudományos
főigazgató-helyettes,
Magyarságkutató Intézet
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
13:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:35 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
Azerbajdzsán, Ciprus
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Gáspár
Sándor színművész
18:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Felsőfokon – szakképzési
magazin
19:35 Bogányi Gergely-portré
20:00 Bogányi Gergely és a
csodazongora – Skandináv est
21:25 Fodor István, a mindenség
harmóniája
21:50 Németh János 75
22:05 Hírek – ismétlés
22:10 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Gáspár
Sándor színművész
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Demeter Zsófia szerző,
Székesfehérvár Anno...4.
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Magyarné
Várbíró Zita logopédus
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
13:20 Családőrzők 21.
rész – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Alba Fehérvár KC –
Kecskemét kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:20 Pieta Signore –
Harmonia Albensis
22:40 A hét hírei – ismétlés
23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 Felsőfokon – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:25 Portrék a Királykúton
– Török Máté
16:25 Vattay Dénes-portré
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth
Ildikó színművész
18:30 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth
Ildikó színművész
20:25 Jövőkép – magazinműsor
5. rész
20:50 Fehérvár AV19 – Graz
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:50 Híradó – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth
Ildikó színművész
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:30 Csellómaraton
16:00 Csellómaraton – Viola da
Gamba és a barokk cselló
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Bokányi
Zsolt énekes
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Bokányi
Zsolt énekes
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Mesevarázs – Lázár
Ervin: Szervusz Mufurc!
20:20 Hírek – ismétlés
20:25 Honvéd7 – ismétlés
20:50 ARAK AKTIV
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Bokányi
Zsolt énekes
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:10 Farmerzseb –
ifjúsági magazin
15:40 Csellómaraton – Bécsi
és klasszikus
16:40 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi
magazin 22. rész
17:50 Hírek
17:55 Boráros Imre-portré
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők 22.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Csellómaraton – A
romantikus gordonka
20:55 Fehérvár köszönti katonáit
A Vörösmarty Színházban
tartott gálaest
közvetítése felvételről
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők 22.
rész – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Seuso – Rejtélyek
nyomában 7. rész
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér
Téma: a fehérvárcsurgói
Károlyi-kastély
istállóépületének felújítása
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
Téma: a fehérvárcsurgói
Károlyi-kastély
istállóépületének felújítása
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 Fehérvár AV19 – Vienna
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
23:00 Híradó – ismétlés
23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
Téma: a fehérvárcsurgói
Károlyi-kastély
istállóépületének felújítása
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:25 Erfan Ferenc-portré
16:20 Székely kolbásztöltő verseny
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Nálatok mizu?– ismétlés
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Jövőkép – magazinműsor
6. rész
20:55 Muksó, a szaxofonok királya
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: november 15. 19:50 Alba Fehérvár KC – Kecskemét kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

