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Képviselők elérhetősége
Az önkormányzati képviselők a jelenlegi időszakban sem lakossági fórumot,
sem személyes találkozással járó
fogadóórát nem tudnak tartani. Fontos
azonban, hogy mindenki utolérhesse
városrészi képviselőjét, amit az alábbi
elérhetőségeken tehetnek meg.

Megkezdődnek a helyreállítási, aszfaltozási munkák a
Mártírok útja és a Seregélyesi út kereszteződésében a
Mártírok útján zajló csapadékcsatorna-építési munkálatok kapcsán. Bár a csomópontban minden irányú
közlekedés biztosított marad, a sávmegszűnések és
korlátozások miatt torlódásokra kell számítani.

2. választókerület: Kovács Zsoltné
20 551 4985
kovacs.zsoltne@fehervar.hu

4. választókerület: Molnár Tamás
70 292 1845
molnar.tamas@fehervar.hu
www.facebook.com/molnartamas4vk
5. választókerület: Mészáros Attila
70 669 9037
meszaros.attila@fehervar.hu
www.facebook.com/meszaros.attila.376
6. választókerület: Brájer Éva
brajerev@gmail.com
www.facebook.com/brajer.eva
7. választókerület: Farkas László
20 983 4509
laszlo.farkas7@gmail.com
8. választókerület: Viza Attila
30 947 1834
viza.attila@fehervar.hu
9. választókerület: Szigli István
70 600 7792
szigli.istvan@szekesfehervar.hu
10. választókerület: Földi Zoltán
20 942 4304
foldi.zoltan@szekesfehervar.hu
11. választókerület: Deák Lajosné
20 442 1128
deak.lajosne@fehervar.hu
12. választókerület: Östör Annamária
20 461 2964
ostor.annamaria@fehervar.hu
13. választókerület: Horváth Miklós Csaba
30 237 7121
horvath.miklos.csaba@fehervar.hu
14. választókerület: Dienesné Fluck Györgyi
20 476 1274
dienes.otto@chello.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

A Mártírok útján a Seregélyesi út felé az önálló jobbra, egyenesen és balra menő sávokból
a gépjárműforgalom egy – a jelenlegi jobbra
kanyarodó – sávra terelődik, és ezen az egy
sávon keresztül lehet csak kihajtani a Mártírok útjáról. A Mártírok útjára behajtani a
mostani egyenesen menő forgalmi sáv igénybevételével lehet. A csomópont ezen ágának
kapacitása nagyon lecsökken, torlódások
várhatók! Aki teheti, kerülje el a környéket,
és közlekedjen inkább a Horvát István utca –
Lövölde út – Budai út útvonalon!
Az aszfaltozási munkák november huszonhetedikétől, péntektől előreláthatóan december másodikáig, szerdáig tartanak.

Fotó: Nagy Norbert

1. választókerület: Szabó-Bakos Györgyné
70 669 9016
szabobakos.gyorgyne@fehervar.hu

3. választókerület: Horváth Miklósné
20 974 2149
mocsolad42@freemail.hu

Péntektől aszfaltoznak
a Mártírok útján

Klecska Ernőtől búcsúzunk

Klecska Ernő (1963–2020)
Nagy veszteség érte Székesfehérvár közösségét: elhunyt Klecska Ernő mérnök-közgazdász, újságíró, a Fejér Megyei Hírlap volt
lapszerkesztője. A város ismert publicistája
ötvenhét évet élt.

Klecska Ernő 1963-ban született
Székesfehérváron, középfokú
tanulmányait a József Attila Gimnáziumban folytatta. A Kandó
Kálmán Műszaki Főiskolán szerzett villamosmérnöki diplomát,
majd mérnök-közgazdászként
végzett az Óbudai Egyetemen.
A széles látókörű, tájékozott
szakember húsz évig, 2016-ig
dolgozott a megyei napilapnak.
Az olvasók a gazdasági témájú,
objektív és színvonalas cikkeiből, riportjaiból ismerhették, a

Elmarad az Adventi
Jótékonysági Est
Vakler Lajos
December 4-én rendezték volna meg az Adventi
Jótékonysági Estet, melynek a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház adott volna
otthont.

A határon túli gyermekintézmények megsegítését szolgáló hagyományos találkozó a koronavírus-járvány miatt ezúttal elmarad.
Az est főszervezője, Prekrit Judit
lapunknak elmondta: szomorúak,
hogy a pandémia megálljt parancsolt a rendezvénynek, amit idén
tartottak volna meg tizenötödször,
ugyanakkor így sem feledkeznek
meg az idei gála kedvezményezettjeiről. Számlát nyitottak, és
a pénzadományokat köszönettel
fogadják a párkányi Szent Imre
Egyházi Óvoda és a bácskossuthfalvi Napsugár Református Óvoda
megsegítésére. A szervezők az
adományokat az alábbi számlaszámra várják: CIB Bank: 1070210566593931-51200002. Kérik feltüntetni a közlemény rovatban: Szent
István Hitoktatási és Művelődési
Ház – adomány, Adventi Jótékonysági Est.

gazdasági rovat vezetője volt.
Szakmailag kiemelkedő, a megye
gazdasági életének bemutatása
terén végzett munkájáért 2002ben megkapta a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
Sajtódíját. 2016-ban Szabad Sajtó
Díjjal ismerték el munkásságát.
2017-től a Fehérvár Kukac hír- és
véleményportál főszerkesztője
volt illetve a budapesti Athéné
Gimnázium pedagógusaként
dolgozott. Az elmúlt hónapokban
a Titkok Háza Tudományos Élményközpont illetve a Prosperis
Alba Kutatóközpont kommunikációs csapatát erősítette.
Klecska Ernő személyében kollégánkat veszítettük el, emlékét
megőrizzük!

Nem használható a parkoló
Szeptember elején készült el a kórház mellett
az új, 156 férőhelyes parkoló, ahová harminchárom pusztaszilt ültetnek el november 26-án
és 27-én, csütörtökön és pénteken a Városgondnokság kertészei. A munkálatok miatt
csütörtök reggeltől péntek délutánig lezárják
a parkolót. Erre azért van szükség, hogy a
nagy, húszcentis törzsméretű fák ültetőgödreit a markoló ki tudja ásni illetve a fák
földlabdáit daruval a helyükre tudják tenni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a
257/2020. (XI.20.) számú határozatával a közszolgálatban dolgozók lakhatásának elősegítése
érdekében az alábbi, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadására a Székesfehérvár területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Cím

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 8. 3/3.

54 m2

2

összkomfortos

54.000,-

Palotai u. 17. 1/7.

64 m2

2

komfortos

61.300,-

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfogadási időben. Ügy
félfogadás: hétfő: 8-12 óra és 13-16 óra között, szerda: 8-12 óra és 13-18 óra között,
péntek: 8-12 óra között)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 11. (péntek) 12 00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat
feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu .
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.

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

A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek meg.
A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a
22/511-328 telefonszámon.
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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere
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Az erdők királyából jut a Királyok Városába is!
A HETILAP

Szabó Miklós Bence

Folytatódik a tavasszal elkezdett fehérvári fásítási program. A következő napokban több mint huszonötezer csemetét ültetnek el a Hübner
András és a Gánts Pár utca melletti
rétre. A mélyszántást követően
ötven-hatvan centi mélyre ültetik a
csemetéket a Vadex Zrt. munkatársai, így a nyári aszályos időjárás
alatt is vízhez jut majd a fák gyökere. Ilyen technológiával ültettek már
korábban is erdőt a Fehérvár tüdeje
program keretében a város környékén – azoknak a csemetéknek
a többsége növekedésnek is indult
– tudtuk meg Csete Gábortól. A
Városgondnokság természetvédelmi felelőse elmondta: „Nagyon jó a
tavasszal telepített erdőrészek eredési
aránya, a palotavárosi tavaknál és
a Sóstó körül létesült erdők nagyon
szépen fejlődnek, jól érzik magukat! A
Hübner András utca mellett is láthatóan jó talajtípus van, reméljük, jó lesz az
eredési arány itt is!”

Fotó: Bácskai Gergely

Több ezer tölgyfacsemete érkezett szerdán
városunkba. Két és fél hektár erdőt telepít a
következő napokban a Vadex Székesfehérvár
határába. Kocsányos tölgyek mellett szilfák
kerülnek a Hübner András utcai házak mellé. A
fehérvári fásítási program ezzel nem ér végét,
további fák ültetése is várható a közeljövőben.

A most elültetett fák tíz-tizenöt év múlva alkotnak lombos erdőt

Korábban három, most két és fél
hektár erdőt telepítenek Palotavárosba. A közeljövőben pedig
további közel hét hektárnyi erdő
telepítése van tervben a város közvetlen közelében a Fehérvár tüdeje
program részeként. A most ültetett
fák nyolcvan százaléka csertölgy,
de szilfák is kerülnek a területre.
A városi erdők és parkok rendkívül

nagy szerepet játszanak a lég- és
talajszennyezettség javításában,
de áldásos hatásukat a közvetlen
környezetükben még inkább lehet
majd érezni: „Kimutatták, hogy egy
lakott települések, lakótelepek szomszédságában létesített erdő akár több
száz méteres távolságban is érezteti
a jótékony hatását. Az erdő olyan
kedvező mikroklímát biztosít, aminek

köszönhetően a júliusi átlaghőmérsékletet akár két-három fokkal is tudja
mérsékelni!” – tudtuk meg Balsay
Zsolttól. A Vadex Mezőföldi Zrt.
erdőgazdálkodási ágazatának igazgatója hozzátette: a most elültetett
fák körülbelül tíz-tizenöt év múlva
mutatják majd egy szép, az „erdő
királyaiból”, vagyis kocsányos tölgyekből álló lombos erdő képét.

Fehérvári az ország karácsonyfája!
Novák Rita
Székesfehérvár adja az ország karácsonyfáját. A
negyvenéves, tizenöt méteres ezüstfenyőt egy
Surányi utcai család ajánlotta fel.

Egy emelőkosaras gépjármű és egy
daru valamint a motoros fűrész
segítségével a fehérvári tűzoltók
vágták ki hétfőn a Surányi utcai
ezüstfenyőt. A fát negyven évvel
ezelőtt ültették a családi ház
elé, és bár az épület, így a fenyő

tulajdonosa is időközben más lett,
az első gazda is eljött a házhoz és
búcsút vett tőle. Kaposné Farkas
Judit azt mondta, korábban is az
volt a vágya, hogy a kis földlabdás fenyőből egyszer közösségi
karácsonyfa legyen: „Büszkeséggel
tölt el, hogy az ország karácsonyfája
lehet az egykori ezüstfenyőnk, mely a
családba érkező gyermekekkel együtt
nőtt fel. A férjem halálát követő
karácsonykor a gyermekeim részesei
lehettek az Országházban rendezett

Fotók: Simon Erika

Miután kivágták a tűzoltók az ezüstfenyőt, a katonaság egyik kamionjára rögzítették és a
fővárosba szállították azt

A negyvenéves ezüstfenyő törzsének átmérője hetven centi

karácsonynak. Ez mindannyiunk
számára egy olyan élmény volt, ami
után biztosak voltunk benne, hogy ha
egyszer ki kell vágni ezt a fát, felajánljuk karácsonyfának!”
A fenyőt már az új tulajdonosok,
a Molnár család ajánlotta fel az
ország karácsonyfájának. Mivel a fa
tizenöt méteresre nőtt és veszélyessé vált, mindenképp ki kellett
volna vágni, így a család nagyon
örül annak, hogy a felajánlásukat
elfogadták.

A felajánlott fákról minden évben az
Országgyűlés Hivatala és a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala dönt közösen.
A szempontok között esztétikai és
biztonsági tényezők, a fővároshoz
való közelség valamint a szállítás és a
kivágás körülményei a meghatározók.
A fenyő első és második tulajdonosa is azt mondja, mindenképpen
elmennek családjukkal Budapestre
csak azért, hogy láthassák a fát
teljes pompájában.
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Lásd a láthatatlant!

2020.11.26.

Hogy a hulladékcsökkentés ne csak egy hétig tartson!
László-Takács Krisztina

a PET-palack. Ugyanígy nagy mennyiségben dobunk a kommunális hulladék
közé üveget – sokkal többet, mint ami
emellett szelektíven gyűjtésre kerül!”

Láttatni a láthatatlant
A Depónia már több éve tart nyílt
napot a hulladéktelepen, hogy bárki

programpontunknál másként értelmeztük ezt a láthatatlan hulladékot: olyan
gyümölcsökből főztünk lekvárt, amelyek
más esetben lehet, hogy a szemétben
végeznék. Elmentünk a piacra, hogy
vásároljunk, de amikor elmondtuk, hogy
a hulladékcsökkentési hétre készítünk
feldolgozott termékeket és olyan gyümölcsöt keresünk, ami a szemétben kötne ki,

Fotó: Kiss László

Egyes filmek előtt szokták jelezni, hogy
csak erős idegzetűeknek ajánlott, de a most
következő cikk elé is elkelne egy ilyen figyelmeztetés, főleg, ha a számokat nézzük! Még
azok is megdöbbenhetnek, akik egyébként nem
különösebben érzékenyek a környezetvédelemre.

vagyis a később hasznosítandó hulladék aránya legyen nagyobb!” – mondta Steigerwald Tibor, a vállalat ügyvezetője a Fehérvár Televízió Együtt magazinjában.
Figyelemre méltó adat az is, hogy bár
a szelektív gyűjtés lehetősége a társasházas övezetekben és a családi házas
városrészekben is megoldott, az évi
fejenkénti 317 kilogrammból csupán

A Depónia rendszeresen szervez nyílt napot a csalai hulladéklerakó telepén, a járványt követően újra lesz majd erre lehetőség

Utánaszámolt a Depónia, az eredmény pedig nem túl fényes, mondhatjuk, hogy van hová fejlődni, legalábbis
ami a fehérvári hulladéktermelést
illeti: egy év alatt 317 kilogramm
hulladékot „állítunk elő” fejenként –
ez a fehérvári hulladékkezelő vállalat
saját adata, vagyis a Szélesfehérváron
illetve a Depónia hulladékgazdálkodási területén élők átlagértéke, tehát a
csecsemőtől az aggastyánig mindenki
beletartozik. Valaki több, valaki kevesebb részt vesz ki ebből. Ha belegondolunk, hogy egy év 365 napból áll,
akkor nem nehéz megsaccolni, hogy
naponta majdnem egy kiló szemetet
termel egyetlen ember.
„Ez a szám országosan is kimagasló, ami
magyarázható azzal, hogy gazdaságilag
fejlettebb környékről beszélünk, vagyis
nagyobb a fogyasztás, így az ebből adódó
hulladék képződése is. Ezzel együtt jó lenne,
ha az ország fejlettebb vidékein úgy gondolkodnának az emberek, hogy termeljünk
kevesebb hulladékot! Ha viszont termelünk,
akkor legyen az elkülönítetten gyűjtött,

48 kilogramm az, amit szelektíven
gyűjtünk. Ez kevesebb, mint a szemét
egészének hatoda. Ráadásul ebben
már a zöldhulladék is benne van!
„Ha ezt a két számot egymás mellé tes�szük, látszik, hogy még óriási a fejlődési
lehetőség!” – teszi hozzá a Depónia
ügyvezetője.

Hogyan gyűjtenek a fehérváriak?
„Ha valaki eljön hozzánk Csalára, a
hulladéklerakó telepre, és mutatok neki
egy vegyeshulladék-kupacot, majd a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszerből
kialakított másik kupacot, a két kupacot
alig tudná megkülönböztetni.” – magyarázza Steigerwald Tibor. A szakember
szerint az a probléma, hogy a vegyes
hulladékba még mindig rengeteg
olyan hulladék kerül, ami hasznosítható lenne. – „Ilyen a műanyagok jelentős része, ami rendszerint ugyanúgy a
vegyes hulladékban köt ki, még az olyan
triviális, külön gyűjtendő darab is, mint

Fejlesztés a hulladékválogatásban
Sokat fog változni a jövőben a Depónia szelektálási rendszere: az új válogatóbázisok
már kivitelezés alatt vannak a Depónia hulladékkezelő telepén, és a tervek szerint
2021 őszén fognak elindulni: „Olyan technológiát vezetünk be a telephelyünkön,
ami óriási fejlődést jelent majd a hulladékválogatásban. Jelenleg több építési
projektünk is fut párhuzamosan, és várjuk a jövő őszt, amikor büszkén mutathatjuk
majd meg, ami ott megvalósul!” – mondta Steigerwald Tibor.

maga is meggyőződhessen a problémáról. Iskolás, sőt óvodáscsoportokat
vezetnek körbe és magyarázzák el
nekik, hogyan kell „jól” szemetelni és
miként csökkenthetjük a hulladékképződést. Ebben a járvánnyal terhelt
évben elmaradtak ezek a nyílt napok,
de a cég igyekezett pótolni azzal, hogy
maguk keresték fel az intézményeket,
hogy ha a látogatást nem is, de az
előadást megtartsák a diákoknak.
„Megmutatjuk, hogyan kell szelektálni,
miért fontos a szelektív hulladékgyűjtés.
A kisfilmjeink levetítésével pedig képpel
is alátámasztjuk a mondandónkat.” –
magyarázza Polónyi Dóra, a Depónia
PR-vezetője, aki reméli, hogy hamarosan újra tarthatnak nyílt napot, hogy
minél többeknek adhassanak hasznos
információt és tippeket a szelektálás
és az újrahasznosítás fontosságáról.
Emellett kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az iskolákon túl
minél többekhez jussanak el ezek az
információk. Ezért is csatlakoztak
tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, melynek mottója az idei
évben: „Lásd a láthatatlant!”

De mit kéne látnunk?
Az úgynevezett láthatatlan hulladék
főként a termelés során fölöslegessé
vált anyagokra hívja fel a figyelmet,
de lehet akár más kontextusban
is értelmezni: „Mi például az egyik

az árusok nagy része ezt ingyen odaadta.
A lekvárfőzést dokumentáltuk is, megtalálható lesz a közösségi oldalunkon. Azt
szeretnénk megmutatni, hogy nem csak a
tökéletes gyümölcsöket lehet hasznosítani!” – meséli Polónyi Dóra.
Ez az akció már a hulladékcsökkentési hét része. A november 21. és 29.
között zajló programokra is rányomta
a bélyegét a járványhelyzet, így az
akciók csupán az interneten kapnak
nyilvánosságot, közösségi programokat pedig csak cégen belül szervez a
vállalat.
„A hét legfontosabb célja a szemléletformálás, külső kapcsolatok, nyilvános
programok nélkül azonban ez nehézségekbe ütközik. Éppen ezért a Depónia
ezúttal inkább saját munkatársai szemléletformálását tűzte ki célul, és belső
programokat szervezett.” – tudtuk meg
Polónyi Dórától. Tartanak a Depónia
munkatársai például egy „zöldebédet”, melynek lényege, hogy megnézik, egy ebéd elkészítése, tárolása,
szállítása során mi az, amit a hulladékcsökkentés érdekében tehetnek.
– „Például ne műanyag evőeszközt vagy
műanyag poharat használjunk, és olyan
tárolóba tegyük az ételt, amit többször
is fel tudunk használni! Ezek nem nagy
dolgok, mégis fontos, hogy tudatosítsuk
magunkban: ilyen kis lépésekkel is tehetünk a hulladékunk csökkentéséért!”
Tartanak a héten gardróbcserét is:
mindenki hoz különböző ruhákat,
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játékokat, használati cikkeket,
amiket egymás között elcserélhetnek.
Amelyek nem lelnek gazdára, azokat
egy alapítványnak adományozzák, ők
pedig továbbadományozzák rászoruló családok részére.

A kisfilm megtekinthető itt:

Ez oda-vissza is igaz, vagyis a sok kidobott
hulladék óriási mennyiséggé nő, ha az
összlakosság hulladéktermelését nézzük,
de akkor is, ha csak az egyes emberét. Ha
azonban elkezdünk „tudatosan szemetelni”,
akkor ezt a számot kis lépésekkel csökkenthetjük!

Kidobott világ
A Zöld hétköznapok elnevezésű hét
annak az animációnak a bemutatójával indult, amelyet a Fehérvár Médiacentrum készített, és amely egy
átlagos család átlagos nappalijában
mutatja meg, hogy nézne ki a szoba,
ha az általuk termelt hulladékok
között kellene élniük. A koncepció
abból indul ki, hogy bár kidobjuk a
szemetet, amelyet a hulladékkezelő
elszállít, tárol, lehetőség szerint
feldolgoz, mégis – annak ellenére,
hogy nem látjuk – ez a hulladékmennyiség velünk marad a bolygón. Ezt szemléltették az alkotók,
amikor az animációban a szobát és
a benne lévő embereket elárasztotta
a szemét.
„Az animációt inkább témafelvetésnek
szántuk, a célunk azonban az, hogy
minél több megoldási lehetőséget adjunk,
párbeszédet kezdeményezzünk, elgondolkodtassunk!” – mondta a Fehérvár Televízió Együtt magazinjában
Polónyi Dóra.

Sok kicsi sokra megy!

„Az a fontos, hogy nem a
szemétben kötöttek ki”
A programsorozat része a TESZ#2020
futóverseny is, amit a Depónia az
ARAK-kal közösen szervezett, igaz, a
járványhelyzet miatt idén nem fesztivál
keretében, hanem egyénileg futhattak
a résztvevők. A programról részletesebben lapunk 15. oldalán olvashatnak!
Emellett pályázatot hirdettek, ahová
olyan fotókat, videókat lehetett
beküldeni, melyek témája a hulladékmegelőzés és az újrahasználat.
„A kreativitáson túl az a legfontosabb,
hogy legalább az itt felhasznált anyagok

Magyarországon az összes települési hulladék évente 3,1 millió
tonna, ebből 470 ezer tonna az
elkülönítetten gyűjtött hulladék.
Székesfehérváron fejenként
317 kiló települési hulladékot
termelünk egy évben, melyből az
elkülönített hulladék mennyisége
mindössze 48 kiló. Figyelhetnénk
arra, hogy megelőzzük a hulladékképződést vagy másképpen
nem a szemétben kötöttek ki! Azt is jó
volt látni, hogy sok esetben több generáció együtt készített valamit!” – összegezte Steigerwald Tibor.
A pályázatra videó is készült: az István Király Általános Iskola 2. c osztálya Újratervezés címmel a szelektív
hulladékgyűjtést mutatta be, majd a
papír-, műanyag- és üveghulladékból
sakkfigurákat készítettek, sőt még
dalt is írtak a témához!

tekintsünk a tárgyakra, és ne
mindent egyből hulladéknak
nézzünk, hanem amit lehet, használjuk újra!
PET-palackból például díszek,
játékok, használati tárgyak
készíthetők, de kreálhatunk
befőttesüvegből is díszeket, vagy
csomagolás helyett azt vigyük
a boltba, ha például magokat
veszünk. Ha mégis kidobásra
ítéljük, akkor a megfelelő helyre
tegyük, azaz szelektáljuk, ezzel
növelhetjük az elkülönítetten
gyűjtött hulladék arányát, csökkenthetjük a hulladékképződést
és a települési hulladék arányát
– hívják fel a figyelmet a Depónia
Nonprofit Kft. szakemberei.
„Látszott, hogy a tanító nénik nagyon
sok energiát beletettek. Az is látszott,
hogy a gyerkőcök nagyon lelkesek, tehát
mindenki hozzátette a maximumot a
maga részéről, és ez ránk is lelkesítően
hatott!” – mondta Steigerwald Tibor,
akitől azt is megtudtuk, hogy a Depónia karácsonyfája idén rendhagyó
lesz: tojástartókból, vagyis hulladékból építik meg, és a cég ügyfélszolgálatán állítják majd ki.

A TESZ#2020 Depónia-kihívás díjazottjai

1. helyezett: Baloghné Szórád Gizella – „Használt pántolószalagból kosár”

3. helyezett: Molnár Marietta – „Társasjátékokhoz tárolódobozok”

2. helyezett: Hedlicska Ágnes – „Cicajátszótér”
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László-Takács Krisztina
Újra bevezették az idősek vásárlási idősávját
és elindultak a célzott tesztelések. Továbbra is várják a hatvanöt év felettiek helyi
támogatására beérkező igényeket. Lássuk,
hogyan változtak a mindennapok Fehérváron a
vírushelyzet hatására!

Még több fertőzöttre számíthatunk

A hatvanöt éven felüliek hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között,
hétvégén 8 és 10 óra között védett
sávban vásárolhatnak egy új
kormányrendelet alapján – tájékoztatott Orbán Viktor miniszterelnök
közösségi oldalán.
Ebben az időintervallumban csak
hatvanöt év felettiek léphetnek be
az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba és a gyógyszertárakba. A
tavaszitól eltérő gyakorlattal az élelmiszerüzletben, a drogériában és a
gyógyszertárban az idősek a védett
vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. A
délelőtti idősáv csupán lehetőség,
amellyel élhet, aki a kontaktusok
csökkentésével szeretné elkerülni a
fertőzést.
A védett idősávot Novák Katalin
családokért felelős tárca nélküli
miniszter az Idősek Tanácsának
kérésére javasolta. A kormányrendelet már kedden életbe lépett.

Egyelőre nem zárják be az
iskolákat
Nem tervezik az iskolák bezárását
– derült ki a miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójából,

Az idősek segítése most is feladat. A vásárlási idősáv az ő biztonságukat szolgálja, de a város önkéntesei is szívesen segítenek a bevásárlásban,
gyógyszerkiváltásban.

melyben szó volt a célzott tesztelésről is: „Küzdünk az iskolákban és
az óvodákban, hogy ne kelljen azokat
bezárni!” – mondta a videóban
Orbán Viktor, aki szerint a magyar
oktatásügy az elmúlt héten derekasan állta a próbát, és jó reményeik
vannak, hogy ez ezen a héten sem
változik meg.
A legnagyobb akció a napokban a
célzott, tömeges tesztelés megindítása lesz, ugyanis negyvenhétezer
fő dolgozik szociális intézményekben és százkilencvenegyezer
fő oktatási intézményekben. (A
tesztelésről lapunk 10. oldalán
olvashatnak bővebben!)

Újabb eszközökkel segítik a mentősöket
Gáspár Péter
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kedden öt ózongenerátort adott át a Fejér
megyei mentősöknek, ezzel is segítve a mentőautók illetve a szűrőhelyiségek fertőtlenítését. A Fejér Megyei Önkormányzat már a koronavírus-járvány első hullámában is segítette a
mentősöket orvosi eszközökkel.

Újabb parkolókat nyitnak meg
Székesfehérvár polgármestere a
hét elején jelentette be, hogy a
Polgármesteri Hivatal Watthay
Ferenc utcában található parkolóját
bárki ingyenesen igénybe veheti: „A
szombaton megszületett kormányzati
döntés alapján a Polgármesteri Hivatal
Watthay Ferenc utcában található
parkolóját bárki ingyenesen igénybe
veheti. Úgy döntöttem azonban, hogy
ez nemcsak az éjszaki órákban lesz

Ingyenes maszk a rászorulóknak
Ingyen ad maszkot és fertőtlenítőszert azoknak a fehérváriaknak az Alba Bástya
Család- és Gyermekjóléti Központ, akiknek anyagi gondot jelent a védőfelszerelések beszerzése. Az akció szeptemberben kezdődött és jelenleg is tart. Naponta
harminc-negyven maszkot és néhány fertőtlenítőszert visznek el a rászorulók a
központ Sütő utcai irodájából.
Szeptemberben indították el az akciót, melyben mindenki ingyenesen juthat védőfelszereléshez. A szolgálathoz bárki bemehet, tehát nem csak a központ ügyfelei
kapnak ingyenes védőfelszerelést!

Fotó: Gáspár Péter

Védett idősávban vásárolhatnak

Fotó: Kiss László archív

Több megyeszékhelyen, így Székesfehérváron is nőtt a koronavírus
örökítőanyagának mennyisége a
szennyvízben, így a fertőzöttek számának emelkedésére kell számítani
– áll a legutóbbi vizsgálat értékelésében. A szennyvíz vizsgálata
mindazokról információt ad, akik
ürítik a kórokozó örökítőanyagát,
így a tünetekkel rendelkező fertőzöttek mellett a tünetmentes és
gyenge tünetes fertőzöttek számának változásáról is. Már a magyarországi települések kilencvenegy
százalékában van igazolt fertőzött
– közölte Müller Cecília országos
tisztifőorvos: „Vizsgálataink megerősítik, hogy a koronavírus továbbra is
jelen van az ország egész területén.
Ezért a járvány lassítása érdekében
továbbra is kiemelten fontos a fegyelmezett magatartás és a járványügyi
szabályok betartása!”

A megyei mentősszolgálat felszereltségét tekintve jó helyzetben van, ugyanakkor
mindig jól jön az újabb segítség! A Fejér Megyei Közgyűlés elnöke az adomány átadóján
felidézte, hogy júniusban mintegy hétszázötvenezer forintos támogatást adott át a megyei
önkormányzat a Fejér megyei mentősök részére: az összegből harminc Raptor típusú ollót
vásároltak, melyekkel a megyében szolgálatot teljesítő összes mentőautót felszerelték.
Most pedig öt ózongenerátort adtak át a mentősöknek, ezzel is segítve a mentőautók
illetve azon helyiségek fertőtlenítését, ahol ez indokolt. Reszegi Imre megyei vezető
mentőtiszt köszönetet mondott a Fejér Megyei Önkormányzatnak az idei évi felajánlásokért, kiemelve, hogy ezek segítségével még nagyobb hatékonysággal tudják szolgálni a
betegeket és a lakosságot.
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Nem kötelező oviba vinni a
gyereket
Jogszerűen maradhat távol az óvodától a gyermek, ha a család meg tudja
oldani a felügyeletét. A városvezetés
egyeztetett az óvodák vezetőivel: az
intézmények házirendje megengedi
az otthonmaradást. Kérik az érintett
szülőket, hogy erre vonatkozó kérelmüket az adott intézmény vezetőjéhez nyújtsák be. Az óvodaigazgató
adhat erre engedélyt a rendkívüli
időszakban.

Hatvanöt év felettiek támogatása
A fehérvári önkormányzat ebben
az évben eddig összesen 79 495 000
forint támogatást biztosított a
hatvanötödik életévüket betöltött
fehérváriaknak. Ez azt jelenti, hogy
a jogosultak háromnegyede már élt
a lehetőséggel.
„Aki ezt eddig nem vette igénybe, biztatom, hogy minél hamarabb adja be
a kérelmét! A jövő évi támogatásokra
vonatkozó kérelmeket pedig december elsejétől lesz lehetőség írásban és
személyesen is kezdeményezni.” –
hívja fel a figyelmet Cser-Palkovics
András.

A Polgármesteri Hivatal szakemberei telefonon is szívesen
adnak felvilágosítást a támogatás
részleteiről: „Több közéleti szereplő
megtévesztő információkat adott az
elmúlt napokban ezzel a juttatással kapcsolatban. Ezért szeretném
megerősíteni: ez a támogatás – mivel
szociális juttatás – csak kérelem
alapján nyújtható!” – tájékoztatott
a polgármester.
A hét elején az önkormányzat
időseket segítő szolgálatának
önkéntesei a Kossuth Zsuzsanna
Szociális Intézmény nappali ellátási
feladatainak egy részét is átvették,
elősegítve ezzel, hogy az intézmény
munkatársai a bentlakásos idősotthonokra koncentrálva végezhessék munkájukat.

Lélegeztetőmaszkok a Videotontól
A Videoton Holding Zrt. a koronavírus kezelése során használatos lélegeztetőmaszkokat adott
a Szent György Kórháznak.

Figyeljünk a hajléktalanokra!
Éjszaka már fagypont alatt van a
hőmérséklet, igazi téli időjárás köszöntött ránk, ilyenkor még jobban
kell figyelnünk a hajlék nélküliekre! A polgármesteri tájékoztató
szerint a Kríziskezelő Központban
a fedél nélküliek számára biztosítva
van a megfelelő számú férőhely,
melyek számát a következő hetekben tovább fogják bővíteni.
„Biztosítjuk számukra a teajáratot is,
ahol melegételt, takarót, maszkot kaphatnak, és megoldott a tesztelés is.” –

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN – A
KORMÁNY ÁLTAL ELRENDELT VESZÉLYHELYZETRE TEKINTETTEL
– A SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉT 2020.
NOVEMBER 23-TÓL HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETELTETJÜK!
KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, ÜGYINTÉZÉSHEZ VEGYÉK
IGÉNYBE TELEFONOS ÉS INTERNETES ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT!
IGÉNY ESETÉN VISSZAHÍVÁS KÉRHETŐ AZ ALÁBBI SZÁMRA
KÜLDÖTT HANGÜZENETTEL VAGY SMS-SEL:
+3670/7979-090.
SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
SZÉPHŐ ZRT.

Fotó: FMSZGYK

ingyenesen elérhető, hanem a parkolót
napközben is megnyitjuk a közforgalom előtt.”

A Videoton már a koronavírus-járvány első hullámában átfogó támogatási programot indított. A járvány második hullámában soha nem látott nyomás nehezedik az egészségügyi
intézményekre, és jelentősen megnőtt a lélegeztetett betegek száma is, emiatt a korábban
vásárolt lélegeztetőmaszkok pótlásra, kiegészítésre szorulnak.
A Videoton Holding Zrt. ezért újabb, összesen harminchét maszkot vásárolt a kórház számára. Tizenhét már meg is érkezett az intézménybe, a fennmaradó mennyiség szállítása
pedig pár héten belül várható. A támogatás összértéke több mint hárommillió forint.

részletezte Cser-Palkovics András,
aki kéri, hogy ha egyedülálló, segítségre szoruló emberről tudnak,
keressék az Alba Bástya Család- és
Gyermekjóléti Központot (30 600
8856)! Ha pedig hajléktalant látnak,

a Kríziskezelő Központ Utcai Szociális Szolgálatánál (20 957 9410)
jelezzék!
„Ebben az időszakban még nagyobb jelentősége van a szociális érzékenységnek!” – tette hozzá a polgármester.

A Sarló utcába várják az adományokat
A koronavírus-járvány hatásai,
az élelmiszerek drágulása miatt a
szokásosnál is nehezebb helyzetbe kerültek a létminimum
közelében vagy az alatt élő emberek és családok. Rajtuk kíván
segíteni a Székesfehérvári Szociális Alapítvány és az Ifjúság a Jövő
Családjaiért Kulturális Egyesület
(ICSKE). Mindkét karitatív
szervezetnek van irodája a Sarló
utcában, ahol előre egyeztetett
időpontban lehet leadni a cipődobozos ajándékokat, a tartós
élelmiszereket. Szeretettel várják
cégek, boltok felajánlásait is!
Lehet vinni gyerekeknek szóló,
cipősdobozba készített ajándékokat, főként édességeket, játékokat és könyveket. Nagyon fontos,

hogy az édességek bontatlan
gyári csomagolásban legyenek,
kérik továbbá, hogy a támogatók
ügyeljenek a szavatossági időre!
Jó szívvel fogadják a tartósélelmiszer-adományokat, továbbá
cégek, vállalkozások, üzletek kisebb-nagyobb felajánlásait. Lehet
segíteni nem tartós élelmiszerekkel, húskészítményekkel, hússal
is, ez esetben a támogatásokat a
lehető leggyorsabban eljuttatják a
rászorulóknak.
Az adományokat előre egyeztetett
időpontban adhatják le a támogatók a két Sarló utcai gyűjtőponton. Az ICSKE és a Székesfehérvári Szociális Alapítvány a
70 199 6744-es számon fogadja a
jó szándékú támogatók hívásait.
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Helyi buszbérlet a MÁV-applikációban
A HETILAP

László-Takács Krisztina

A héten már a MÁV-applikációban is lehetett fehérvári helyi buszbérletet váltani

vonalon, ami több mint tizenkilencmillió utazást jelent évente.
Az utasok pedig átlagosan nyolcvannégyezer dolgozói bérletet
váltanak. Ez volt az oka, hogy a
fejlesztés első helyszíne Székesfehérvár legyen. A MÁV-Start

KÉZI AUTÓMOSÓ
GUMISZERVÍZ

Szfvár., Zrínyi u. 1.
Tel.: 70/333-0885, 22/310-938
www.sikamikaautomoso.hu

Jönnek az új kötelező felszerelések az autókba
László-Takács Krisztina
Az új autókat 2022 májusától kötelező felszerelni bizonyos életmentő technológiákkal,
például intelligens sebességszabályozóval
és fejlett vészfékező rendszerrel – erről még
tavaly döntött az Európai Parlament, a határidő
pedig egyre közeledik!

Az új járművekbe kötelezően
beszerelendő, fejlett rendszerek a
következők: intelligens sebességszabályozó rendszer, indításgátló
alkoholszonda előkészítése, a sofőr
fáradékonyságát és figyelmetlenségét érzékelő figyelmeztetőrendszerek, vészfékjelzés, tolatóradar,
esemény-adatrögzítő (vagyis
feketedoboz).

Az újításra azért van szükség, mert
ezek a felszerelések csökkentik a
közúti balesetből származó halálesetek
számát, segítve a fáradt vagy figyelmetlen sofőrt a veszély érzékelésében.
Az intelligens sebességszabályozó
rendszer például térkép és közlekedési
táblák alapján figyelmezteti a sofőrt, ha
túllépi a sebességkorlátozást. Ugyanakkor nem korlátozza a sebességet, és
a sofőr bármikor kikapcsolhatja.
Az új személyautókba fejlett
vészfékezési rendszert és vészhelyzetben működésbe lépő sávtartó
rendszert is be kell majd szerelni.
A legtöbb fenti technológia bevezetése az új modellekben már 2022
májusától, 2024-től pedig az összes
létező modellben kötelező.

Fotó: Kiss László

Városunk az első település az országban, ahol a MÁV-applikáción
autóbuszos dolgozói bérleteket is
ki lehet váltani. A lehetőség múlt
péntektől érhető el az alkalmazás
Térségi és városi jegyek menüpontjában.
„Július tizenötödikén a Volánbusz
Zrt. tulajdonosi jogai átkerültek a
MÁV Zrt.-hez, ami hatalmas lehetőség a két közlekedési társaságnak:
egy csoporttá fognak válni. De nagy
felelősség ez nekünk is, hogy hogyan
szervezzük így, közösen a magyar
tömegközlekedést!” – mondta el
Homolya Róbert, a MÁV Zrt.
elnök-vezérigazgatója a közösségi
közlekedés fejesztéséről szóló
tájékoztatón.
A cél egy olyan egységes, elektronikus jegyértékesítési rendszer
kialakítása, melyben a vasúti mellett a helyközi és a helyi közúti
közlekedésben szükséges jegyek
és bérletek is megvásárolhatók.
„Azért kell dolgoznunk, hogy a
vasút és az autóbuszos közösségi
közlekedés megfelelő és valós alternatívája lehessen az egyéb közlekedési módoknak, és csökkentsük
ezzel a városok közúti zsúfoltságát.”
– hangsúlyozta Pafféri Zoltán. A
Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója azt is elmondta, hogy a
társaság Székesfehérváron 410
ezer járatot indít negyvennégy

Kép: Németh-Nagy Róbert

Azt már megszokhattuk, hogy a MÁV applikációját használjuk, ha vonatmenetrendet
nézünk vagy vonatjegyet veszünk, az viszont
újdonság, hogy az alkalmazással mostantól
a Volánbusz járataira is tudunk bérletet
venni. Erre az országban először Székesfehérváron nyílt lehetőség.

és a Volánbusz közötti együttműködés kiemelt célja a városi,
regionális és helyi közösségi
közlekedés fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása.
„Biztos vagyok benne, hogy sokan
fognak örülni az új MÁV-applikációnak, és használni is fogják azt!
A fejlesztés részben előrevetíti,
hogy a vasúti, a helyközi és a helyi
autóbuszos közlekedést ötvöző, a
kerékpárosoknak és a P+R parkoló
révén az autósoknak is lehetőségeket nyújtó intermodális közlekedési
központ igazi XXI. századi, modern
csomópontként fog majd működni
Székesfehérváron, annak minden
lehetőségével együtt. Összességében
ez mind az utasok kényelmét szolgálja.” – fogalmazott Cser-Palkovics
András polgármester.
A MÁV-applikáció mostani fejlesztése tehát csak az első lépések egyike, hiszen a ma még csak
virtuálisan összekapcsolt közlekedési rendszer a jövőben közös
központot is kap városunkban.

A számítógép az autóban is átveszi az irányítást?
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.
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A HETILAP

Vakler Lajos

A járvány alaposan megviselte a nemzetgazdaságot. Az agrárium milyen
intézkedésekkel igyekezett csökkenteni
a pandémia okozta károkat?
A válság elején minden bizonytalan
volt. Volt bennünk egy kis félelem,
hogy mit is fog ez jelenteni. Azt
tudnunk kell, hogy általában a
magyar mezőgazdaság válságálló
ágazat, hiszen a 2008-as pénzügyi
krízist is jól vészelte át. Akkoriban
mi tudtuk biztosítani azt, hogy az
ország GDP-csökkenése ne legyen
drasztikus. Most azonban annyira
új helyzetek adódtak, hogy valóban
veszélybe került egy-egy ágazat a
mezőgazdaságban is. A tejeseknél például felmerült, hogy vajon
miként sikerül a mostani szabályozások szerint az exporttevékenységet folytatni. Szerencsére ezeket a
problémákat gyors egyeztetésekkel
és kormányzati döntésekkel sikerült áthidalni, és amikor a logisztikai problémákat kezeltük, lehetett
látni, hogy a nemzetgazdaság egyéb
ágazataihoz képest a mezőgazdaság

Fotó: Kiss László

A Fehérvár Televízió Agrárinfó című műsorának vendége volt Papp Gergely, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgatóhelyettese, aki a koronavírus-járványnak a
mezőgazdaságra gyakorolt hatásait elemezte.

A gazdatársadalom a koronavírus-járvány idején is teszi a dolgát

gyors, hatékony intézkedéseivel átvészelheti a vírushelyzetet. Kiemelt
feladatunk volt, hogy a fogyasztókat
folyamatosan megfelelő minőségű
és mennyiségű élelmiszerrel tudjuk
ellátni. Ez nem okozhatott problémát, hiszen minden időben jóval

több élelmiszer kerül a polcokra,
mint amennyire szükség van.
Úgyhogy mindenki biztonságban
érezhette magát, és ez ma is így
van. Okozott azért komoly kihívásokat a válság a mezőgazdaságban is! Az elmúlt hetek leg-

nagyobb problémája például, hogy
a karanténba kényszerült gazdálkodókat miként tudjuk mentesíteni
illetve segíteni. Nem felejthetjük
el, hogy az állatokat etetni kell, és
a növényi kultúrákban is bizonyos
munkafolyamatokat feltétlenül el
kell végezni.
A németországi uniós mezőgazdasági videokonferencián egyértelművé
tették, hogy segíteni kell a gazdákat,
mert az egyik legnagyobb probléma a
jövedelembiztonság. Az agrárkamara miként tudja az uniós döntéseket
közvetíteni?
A támogatások ma már a gazdasági
folyamatok természetes részei. Ez
így van Magyarországon is, hiszen
már több mint tizenöt éve az Európai Unió tagjai vagyunk. A területalapú támogatások már a gazdasági rendszer részeit képezik. Ma
Magyarországon négyszázötvenmilliárd forintot fizetünk ki
közvetlen támogatás keretében.
Rendkívül fontos feladatunk, hogy
a termelők ugyanabban az ütemben kapják meg a támogatásokat
a járvány idején is. Hogy sikerrel
jártunk, abban óriási szerepük
volt a falugazdászoknak is. Ennek
köszönhetően kezdődhettek el az
előlegek kifizetései október közepén, így maradhatott talpon a hazai
mezőgazdaság.

Élénkül az ingatlanpiac Fehérváron is Online követhetjük az adventi programokat
Buzás Gábor
Jót tett az ingatlanpiacnak az új építésű házakat
érintő áfacsökkentés, de Fehérváron a kiadó
lakásokra is nagy a kereslet.

Rába Henrietta
A koronavírus-járvány miatti szigorítások ellenére is készül a város az adventi időszakra, csak
máshogy. Látványban, produkciókban sem lesz
hiány. Nem maradnak el a gyertyagyújtások
sem, most azonban virtuálisan, az online térben
kapcsolódhatunk be a programokba.

Szépül a belváros, készülődik az
adventre. Egyre több díszítés kerül
ki advent első vasárnapjáig a város
virágkötőinek is köszönhetően, és a
karácsonyfa is lassan teljesen díszbe
borul. Más körülmények között, de
idén is szeretné a város a fehérváriak lelkét felkészíteni az ünnepre. Azok a programok, amelyek
eddig várták a lakosságot, idén is
lesznek, de csak a virtuális térben:
„Már megszokott a városunkban, hogy
a Városháza, mint egy adventi naptár
szolgál egész hónapban. Most nem tudjuk bevetíteni ilyen formában az épületet, nem tudjuk kinyitni az ablakokat, és
egy-egy produkciót bemutatni, viszont
online formában ezt meg tudjuk csinál-

Az ismét öt százalékra csökkentett áfa is közrejátszik az ingatlanpiac élénkülésében

ni!” – mondta el lapunknak BenkőIgaz Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai vezetője, aki azt
is elárulta, hogy széleskörű összefogás
született. – „A virtuális adventi ablakok
december elseje és huszonnegyedike között
kinyílnak, és kis meglepetésprodukciókkal
kedveskedünk a városban lakóknak és
azoknak, akik Székesfehérvár Facebookoldalára ellátogatnak.”
Szombattól a legszebb ünnepi díszekbe öltözik a város. Felkapcsolják a fényeket a karácsonyfán, és a
Városháza is megmutatja karácsonyi hangulatát, hiszen november
huszonkilencedikén elérkezünk
advent első vasárnapjához.
Idén sem maradnak el az adventi
gyertyagyújtások. Minden vasárnap
fellobban a város adventi koszorúján
egy gyertya. Az eseményen bárki részt
vehet virtuálisan, az online térben.
Az élő közvetítések 17 órakor
kezdődnek, az érdeklődők ezt a
szekesfehervar.hu, a fehervartv.hu
oldalakon és a Fehérvár Televízióban is figyelemmel kísérhetik.

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

Egy országos felmérés szerint ismét
élénkül az ingatlanpiac, amiben
szerepet játszik a koronavírusjárvány második hulláma kapcsán
hozott kormányintézkedés, vagyis
hogy ismét csak öt százalékos áfa
terheli az új építésű ingatlanokat. Erdei Krisztián szerint ez azt
eredményezte, hogy közeledett az
új és a használt ingatlanok ára, ami
a vásárlókat inkább az újak felé
tereli: „A használt és az új építésű
lakások értéke az ötszázalékos áfa
miatt közeledett egymáshoz, így a
vevők inkább élnek valamelyik állami
kedvezménnyel, és abból próbálják
finanszírozni a különbséget. Emellett

az új építésű ingatlanok ára csökkent, a
használt lakások ára pedig megmaradt
ugyanazon a szinten.” – mondta az
Openhouse szakembere.
Az említett országos statisztika középpontjában a budapesti helyzet
áll, ám a fővárositól jócskán eltérnek a fehérvári számok, különösen,
ami a kiadó lakásokat illeti: „Székesfehérváron a bérlemények három hét,
maximum egy hónap alatt elkelnek.
Úgyhogy igény van a bérlakásokra!” –
emelte ki Erdei Krisztián.
A felújítandó ingatlanok piacán
is történt változás, hiszen nemrég
még elsősorban befektetők vállalkoztak felújításra. A szakemberek
szerint egyre kevesebben vállalják
a felújítással járó bonyodalmakat,
és nem is éri meg annyira felújítandó ingatlant venni, ezért eladni
is nehezebb a rosszabb állapotú
lakásokat, házakat.

Adventi fények a belvárosban
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Érdemes igénybe venni az oltást!
A HETILAP

Kovács Szilvia

Érkezik a tél, ezzel együtt az influenza is. Bár járványról még nem
beszélhetünk, a figyelőszolgálat
jelentései alapján az elmúlt héten
az országban kilencezer-hétszáz fő
fordult orvoshoz az influenzavírusra jellemző tünetekkel.
A szakemberek továbbra is a
védőoltás beadatására hívják fel a
figyelmet. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása
szerint tizenhárom megyében
elegendő készlet áll rendelkezésre.
Azokba a megyékbe, ahol további
igény jelentkezett, napokon belül
újabb adag vakcinát szállítanak ki.
Ugyanakkor a koronavírus-járvány
miatt most érdemes különösen
odafigyelni, hiszen a két megbetegedés tünetei nagyon hasonlóak!
Különösen ajánlott az influenza
elleni oltás azok részére, akiknél a
fertőzés vagy az ahhoz társuló szövődmények nagy kockázatot jelentenek. Emellett most mindent meg
kell tenni az immunrendszerünk
erősítése, védelme érdekében:

Kaiser Tamás

Fotó: Kiss László archív

Közeleg az influenzaszezon, most különösen
érdemes igénybe venni a védőoltást. Továbbra
is elérhető az ingyenes oltóanyag mindenki
számára – közölte a Nemzeti Népegészségügyi
Központ.

Rendelkezésre áll az influenza elleni oltás Fehérváron is

„Nem lehet elégszer hangsúlyozni,
hogy a megfelelő vitaminellátottság,
az egyéni védekezés, az időjárásnak
megfelelő öltözködés a legfontosabb
most! Ha betegek vagyunk, legyen szó

akár megfázásról, akár influenzáról,
akár a nehezen kezelhető koronavírusról, mindenképpen maradjunk
otthon és izoláljuk magunkat! A
legkisebb náthával se kockáztassuk

Elindult a célzott tesztelés

Várják a gyógyultak
jelentkezését!
Rába Henrietta

Fejér megyében is megkezdődött a pedagógusok és a szociális intézményekben dolgozók
koronavírus-tesztelése. Az első két nap
tapasztalata kedvező, a legtöbben nyitottak az
önkéntes tesztelésre.

Sokat tehetnek a súlyos betegek
gyógyításáért azok, akik már felépültek a koronavírus-fertőzésből! Ahogy
a járvány első hulláma alatt, most
is várják a gyógyultak jelentkezését
vérplazmaadásra!

Fotó: Kiss László

A fehérvári járást alkotó huszonöt településből huszonhárom
érintett a koronavírus-szűrésben,
így összesen 226 helyszínen 3244
dolgozót fognak tesztelni heti
rendszerességgel, amit tizenhat,
egyenként négyfős csapat végez –
mondta el lapunknak Dancs Norbert. A Székesfehérvári Járási Hivatal hivatalvezetője az összefogás
fontosságát hangsúlyozta – ahogy
fogalmazott, a legtöbben nyitottak
az önkéntes tesztelésre: „A hétfői
nap tapasztalatairól tudok beszélni,
ekkor több mint nyolcvan százalékos
volt az önkéntes résztvevők aránya.
Ebben benne vannak a hiányzók is,
akik esetleg táppénzen otthon vannak
vagy más miatt nem tudtak részt
venni a vizsgálaton. Mindenhol,
ahol az intézmény vezetője szeretné,
hogy szűrjünk, ott megpróbáljuk ezt
megoldani.”
A Polgárdi Eszterlánc Napközi
Otthonos Óvodában már le is
zajlott az első tesztelés. Az óvoda
vezetője szerint valamennyi dolgozó örült a lehetőségnek: „Mind
a huszonhat érintett dolgozónk
részt vesz a tesztelésben. Örömmel
fogadták a szűrést, mert úgy gondolják, hogy tisztább képet kapunk a
saját helyzetünkről, és ez a megoldás,

meg, hogy közösségbe megyünk,
hiszen nem tudhatjuk, melyik vírus
van éppen jelen a szervezetünkben!”
– mondta el lapunknak Farkas
Zoltán háziorvos.

A tesztelés nem kellemes, de fontos!

hogy a hozzánk járó gyermekek is
biztonságban legyenek. Tesztelés
mostantól előreláthatólag minden
héten lesz!” – tudtuk meg Nedeczky Istvánnétól.

Az óvodavezető hozzátette: a szülők
is örülnek, hogy mostantól heti rendszerességgel tesztelik az óvónőket,
dadusokat, mert így ők is nagyobb
biztonságban tudhatják gyermekeiket.

A koronavírus-fertőzésnek
még nincs teljesen hatékony
gyógymódja, ezért az egész
világon, így hazánkban is
sokan életveszélyes állapotban vannak. Számukra
jelenthet segítséget a vérplazma-terápia. Aki már
átesett a koronavírus-fertőzésen, a szervezete nagy
valószínűséggel ellenanyagokat termelt a vírus ellen.
Akinek kellő mennyiségű
ellenanyag van a vérplazmájában, segíteni tud azokon,
akik most súlyos betegek. A
gyógyult páciens a véradáshoz hasonló eljárásban tud
vérplazmát adni – ekkor a
véréből csak plazmafolyadék
kerül levételre. Ez nem jelent
veszélyt a szervezet számára,
hiszen a vérplazma néhány
napon belül újratermelődik.
Vérplazmát adhat az, aki
két hete tünetmentes, nincs
karanténban, nincs súlyos
krónikus betegsége, 18 és 60
év közötti. Székesfehérváron
a Plazmapont várja a donorokat!

FEHÉRVÁR
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A koronavírus-járvány a pszichológus szemével
A HETILAP

Kovács Szilvia

A járvány tombol, a 2020-as évünket
fenekestől felforgatta. A középiskolások újra átálltak a digitális oktatásra,
ami újabb kihívás elé állítja a szülőket
és a fiatalokat egyaránt. Hogy veszik a
családok az újabb akadályokat?
A koronavírus-járvány egy külső
stresszfaktor az emberek életében.
Nem magunk idézzük elő, hanem
egy befolyásolhatatlan tényező. Nehezen lehet alkalmazkodni hozzá.
Nemcsak a gyerekeket, de a felnőtteket egyaránt érinti. Mint minden
stressz, ez is egy általános feszültségi állapotba helyezi az idegrendszerünket. Beáll egy védekező vagy
támadó álláspontra a szervezetünk,
és megpróbálunk ezzel a stresszel
megküzdeni. A mostani helyzetben
bizonytalanságérzet van bennünk,
hiszen ez a helyzet hirtelen jött,
nincsenek rá kialakult megküzdési módjaink. A problémával
való megküzdés nem a probléma
megoldásában gyökerezik, hanem
abban, hogy elfogadjuk: most ez a

Fotó: Kiss László

Bizonytalanság, félelem, stressz – a koronavírusjárvány mindannyiunk életét befolyásolja
így vagy úgy. A családokban most sokkal
több türelemre, szeretetre van szükség, mint
bármikor! Dorotovics Miléna szakpszichológus
tanácsokkal látja el olvasóinkat.

A digitális oktatás a szülőket és a gyerekeket is kihívás elé állítja

helyzet! Egy olyan társadalomban
élünk, ami kiszámítható, tervezhető, jósolható, amit mi irányítunk.
Elmúlt már az az időszak, amikor
alkalmazkodnunk kellett például
a természethez, most már bármikor bármit megkapunk. Könnyen
tudjuk irányítani az életünket, és

ha ez meginog egy külső tényező
hatására, kétségbe esünk. Sokan
passzivitással reagálnak, menekülnek vagy küzdenek. Az, hogy így
reagálunk, ösztönös és természetes
folyamat, de amikor ez fennmarad,
egy kritizáló- és hárítómechanizmus vagy bizonytalanságérzés
uralkodik rajtunk. Ez nem jó a
szervezetnek, mert csökkenhet a
védekezőképesség, nagyobb esél�lyel kaphatjuk el a betegségeket. A

Nagyon fontos, hogy a megszokott ritmus a család életében
megmaradjon, akkor is, ha arra
kényszerülnek, hogy otthon kell
lenniük. A napirend nagyon
fontos, hiszen a gyerekeknek az
időstrukturálás nagyon nehéz.
Emellett célszerű mesélni a
koronavírus megjelenéséről, következményeiről. Be kell vonni a
gyereket a védekezésbe, hogy ő is
magáénak érezze az ügyet. Hogy
tudja például, miért kell maszkot
húzni. Ha óvodáskorú a gyermek,
akkor az ő nyelvén kell ezt megtenni, de nem elbagatellizálva,
sem felerősítve.
Hogyan tudunk ebben a helyzetben
biztonságot teremteni?
Nehéz, mert napjainkban sem
háború, sem járvány nem volt. Ha
háborúkat látunk a tévében, az is
távoli, nem érezzük magunkénak.
Ezt is meg kell tanulnunk, egyéni
és közösségi szinten is. Valószínű,
hogy a közösség szerepe fel fog
értékelődni. A kollektív felelősség
és egymás segítése, támogatása
erősödni fog ezáltal. Tehát lesz
ennek azért jó hozadéka is! Amivel
segíteni tudjuk a gyerekeket, az az,
hogy meghallgatjuk őket, és az ő
nyelvezetükön válaszolunk őszintén és hitelesen, emellett ugyanúgy elvárjuk azokat a dolgokat,
amiket korábban. Ha a gyermek
megérzi a bizonytalanságot a szülőnél, akkor ő is bizonytalan lesz.
Fontos, hogy érezzék: mi stabilak

LEPJE MEG SZERETTEIT A JÓ HALLÁS
ÉLMÉNYÉVEL KARÁCSONYRA!
Az idei karácsony más lesz mint az eddigiek.
Szeretteink érdekében fontos a távolságtartás.
Nálunk segítséget talál arra, hogy távolból is
biztonságban tudja szeretteit.
Nagyothallók számára fejlesztett hallás, és
életminőség javító eszközök, illetve ezekre fordítható
utalványok széles választékát vásárolhatja meg az
Ambrózia Egészségközpontban.
Nézze meg a Dorotovics Milénával készített teljes interjút november harmincadikán a Fehérvár
Televízió Együtt magazinjában!

Székesfehérvár, Piac tér 28.
Telefon: +36 30 999 42 46
www.facebook.com/egeszseg.ambrozia

szülők legfontosabb feladata, hogy
megadják a gyermekek számára a
biztonságérzetet, hiszen ha a gyermek biztonságban van és érzi, hogy
kiszámítható körülötte a helyzet,
szeretik, bíznak benne, akkor tudja
a képességeit fejleszteni. A digitális
oktatás egy nehéz helyzet, sok
felelősség hárul a szülőre!
Mi lenne a helyes hozzáállás? Ez a
helyzet még bizonytalan ideig tarthat,
és a kisgyermekes szülők közül sokan
izgulnak, hogy ne zárjanak be az iskolák. Akik pedig benne vannak, azok
hogyan tudják elfogadni a helyzetet és
úgy csinálni, hogy se sérüljenek?

vagyunk, meg tudunk küzdeni a
problémával!
És a szülő hogyan tud stabil maradni?
Célszerű kialakítani a járvánnyal
kapcsolatosan kognitív és gondolati
szinten egy magyarázóelvet. Fontos,
hogy próbáljuk az egészet a helyén
kezelni. Amit nem tudunk megoldani, azt nem tudjuk megoldani.
A megelőzésben azonban részt
tudunk venni: a szabályokat be
tudjuk tartani, és tudunk tudatosan
viselkedni. A családi értékrendeket, a saját életünket fenn tudjuk
tartani digitális formában és a
valóságban is!
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Ünnepi hangulat a Csónakázó-tavon
A HETILAP

Adventi világítást kapott a sziget

Gáspár Péter

Fotó: Bácskai Gergely

Különleges színfoltja idén a karácsonyváró
időszaknak a Csónakázó-tó szigete, melynek
tavon tükröződő adventi fényei esténként
ünnepi hangulatot árasztanak.

lapunknak Kovács Zsoltné. A 2.
számú választókerület önkormányzati képviselője hozzátette: „Az
adventi időszakban eddig elsősorban a
Fő utca környékén és a Zichy ligetben
sétáltak a családok, de idén a Csó-

nakázó-tó szigete is kínál látnivalót!
A Zichy ligetből a Rózsaligeten át a
tóhoz sétálva gyönyörű környezetben
járunk, a szigeten a kacsák és hattyúk
látványa az adventi fényekkel együtt
csodálatos élményt jelent!”
A sziget lámpaoszlopaira díszvilágítás került, és egy öt méter
magas, fenyőfa alakú, adventi
fényeket árasztó dísz is ékesíti
a környezetet. A tervek szerint

Kovács Zsoltné, a városrész önkormányzati képviselője szeretné jobban bevonni a tó környékét
a város életébe

évről évre szeretnék bővíteni a
szigeten a fényeket, hogy minden

adventi időszakra jusson majd
meglepetés.

Fotó: Bácskai Gergely

A megújult Csónakázó-tó és
környéke évről évre egyre
népszerűbb azok körében, akik
télen-nyáron a természeti szépségeket keresik a városban.
„A Csónakázó-tó környéki zöldövezettel kapcsolatban sok tervem
van, szeretném jobban bevonni a
város életébe ezt a területet, ami
olyan szép, hogy megérdemli, hogy a
belváros része legyen!” – mondta el

Fotó: Gáspár Péter

A tervek szerint évről évre bővíteni fogják az adventi díszkivilágítást

Kacsák, hattyúk és adventi fények
Horoszkóp
november 26. – december 2.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A lelkesedése teljesen eltűnt mostanában, és azt
érzi, hogy kialudt az az Önben lakozó belső tűz, ami
eddig hajtotta és motiválta. Igyekezzen ezen a héten
összeszedni magát, hiszen számos feladat vár Önre
az év végén!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Ön mindent saját maga miatt tesz, és a természetéből adódóan nem igényli mások elismerését.
Ezen a héten azonban különösen értékelni fogják a
teljesítményét, és a munkahelyén nem megszokott
jutalomban részesül.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ne hagyja, hogy a szerelmi életében bekövetkezett
problémák hatással legyenek Önre, és negatívan befolyásolják a másokkal való kapcsolatát. Amennyiben
jelenleg egyedülálló, akkor nem ez a hét lesz az, ami
változást hoz ezen a téren.

Ez a hét remek lehetőséget kínál az ismerkedésre
és arra, hogy randizni menjen. Próbáljon meg
ugyanakkor nem azonnal kapcsolatba kezdeni a
kiszemelttel, hanem szánjon időt arra, hogy jobban
megismerjék egymást!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten a házasságban élőknek nagyon vigyázniuk
kell, hogy elkerüljék a felesleges vitákat és veszekedéseket partnerükkel! Az egyedülállók viszont
megismerkedhetnek egy olyan személlyel, akivel
akár párkapcsolatot is el tudnának képzelni.

Az Ön folyamatos enegiabefektetései és alázatos
hozzáállása a munkája iránt most végre megtérülni
látszik. Vigyázzon, mert a pénzügyei kissé problémásak lehetnek a héten, de a hatalmas lelkiereje minden
akadályt képes legyőzni!
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A HETILAP

Kurucz Tünde
Kati néni, a fertályos asszony szobra közel két
évtizede áll a fehérvári Liszt Ferenc utcában.
A szobrot a felsővárosi Molnár Imréné Boda
Katalinról mintázta Kocsis Balázs szobrász.
„Modellje” még kilencvenhárom éves korában is
tolta a piacra kordéjában a liba- és kacsafertályt, a savanyú káposztát, a tejfölt és a tejet.

Fotó: Botos József archívuma

A felsővárosi Kati néni és kocsijának emléke még mindig elevenen
él a fehérváriakban. Ahogy ment a
piacra, mindenkit „megkiabált”, volt
hozzá egy-két kedves szava. De ez a
régi világban megszokott dolog volt.

A fertály, a fehérvári street food
Botos József elmondta, hogy Kati
néni és a többi felsővárosi asszony

Kati néni a nyolcvanas években

küzdenie a konkurenciával: fertályt
nemcsak ők árultak a piacon,
hanem a környező falvakból érkező
asszonyok is.
„Akkoriban nem voltak nagyon
buszok. Jórészt gyalog jöttek még
Szabadbattyánból is Fehérvárra az
asszonyok. Ez nyilván több időbe telt,
így mire beértek, a fertály kihűlt, ezért
olcsóbban is adták.”
Kati néni a piacon jó kereskedőként minden egyes vevőjével
elhitette, hogy ő a legkedvesebb
vásárlója. A fiatalabb férfiakat
gyakran Imikémnek szólította, akár
az volt a nevük, akár nem! De senki
nem tette neki szóvá.
A többi felsővárosi asszonyhoz
hasonlóan nemcsak kacsa- vagy
libafertályt árult, hanem idényzöldséget, gyümölcsöt, savanyú
káposztát, tejet és tejfölt is. Van,
aki még mindig emlékszik ezek
ízére.

A szerencse és a kifényesedett orr

Forrás: Fortepan

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

A koronavírus-járvány miatt jócskán átalakult, behatárolódott az
életünk: nem is olyan egyszerű hozzájutni a kedvenc sütinkhez,
menünkhöz, sőt ha éppen érintettek vagyunk, akkor a bevásárlás
elintézése is akadályokba ütközhet.
2020-ban egyértelműen felértékelődött a házhozszállítás szerepe,
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját.
Az fmc.hu házhozszállítás oldalán összegyűjtöttük azokat a
székesfehérvári és Székesfehérvár környéki vállalkozásokat, amelyek
biztosan elhozzák otthonunkba termékeiket, és ezzel a szolgáltatásukkal
is hozzájárulnak a mindennapok megkönnyítéséhez. A lista még
természetesen nem teljes, folyamatosan bővítjük!
Házhozszállítást is vállaló cégek csatlakozási szándékukat kérjük,
jelezzék kolléganőnknek, aki tájékoztatja Önöket a részletekről:
urban.eniko@fmc.hu vagy 30 306 9623.

www.fmc.hu/hazhozszallitas

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ön általában nagyon békés lelkivilágú, nem idegeskedik
feleslegesen semmin. Ezen a héten azonban olyan energiaváltozást tapasztal, amitől kissé megváltozik a hangulata.
Előfordulhat, hogy komoly stressz éri, amit másokon vezet
le. Vigyázzon ezzel!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ez a hét előrelépést hozhat a karrierjében, ezzel
nagyszerű kilátásai nyílnak a jövőjére nézve.
Azt tapasztalja majd, hogy mind a családtagjai,
mind a tágabb környezete támogatják a céljai
elérésében.

Hazafelé a piacról valamikor a hatvanas
években

– mert voltak legalább ötvenen –
egyik legkelendőbb portékája a
fertály volt, ami nem más, mint
a négyfelé vágott kacsa vagy liba
saját zsírjában kisütve. Mivel közel
laktak a belvároshoz, ha reggel
kisütötték a fertályt, még melegen
beértek vele a piacra.
„A tehetős fehérvári polgárok nem
vesződtek a liba vagy a kacsa pucolásával otthon, hanem készen, sülve
vitték haza vagy ott helyben fogyasztották.” – Érdekes, hogy belsőséget
az asszonyok nem igazán vittek a
piacra, azt javarészt elkészítették
otthon. – „Nagyon kedves emlékem,
hogy amikor reggel felkelek, a mamám
hozza nekem a frissen sült libamájat
puha kenyérrel, savanyúsággal!” –
mesélte Botos József.

Ki ér be előbb?
A felsővárosi fertályos asszonyoknak, így Kati néninek is meg kellett

Fotó: Simon Erika

Az idei évben felértékelődött a házhozszállítás, ami a jelenlegi
helyzetben sok cégnek a túlélést jelenti. Az fmc.hu oldalon elkezdtük
összegyűjteni azokat a székesfehérvári és Székesfehérvár környéki
vállalkozásokat, amelyek vállalják termékeik kiszállítását.

Kati néni szobrát Kocsis Balázs
készítette és Katalin napján, 2001.
november 25-én avatták fel a Liszt
Ferenc utcában.
A helyi legenda úgy tartja: aki
megsimogatja az orrát, annak
szerencséje lesz, ezért a szobor orra
az évek során kifényesedett. Az
egykori fertályos asszony családja
is mindig megáll a szobornál, de
ők nem az orrát, hanem a kezét
szokták megsimítani.

Idén a járványügyi szabályok miatt elmaradt
a hagyományos ünnepség Kati néni szobránál, de a Virág-vár Virágüzlet felajánlásának
köszönhetően szerdán a szobor körül álló,
színpompás virágokból minden Katalin
vihetett magával egy-egy szálat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten sokat kell dolgoznia azért, hogy ismét
felmelegedjen a párjával való kapcsolata. Ne adja fel,
inkább próbálja meg visszahozni a kapcsolatába azt
az izgalmat, tüzet, ami az elején még megvolt! Az
egyedülállók ezen a héten csalódottak lesznek.

Hisz a karmában? Vagy hisz abban, hogy a jó tetteink
megtérülnek? Ha eddig nem tette, a héten megbizonyosodik arról, hogy a karma valóban létezik, és ha
jót cselekszik, akkor ezt idővel visszakapja az élettől.
Viszont ha másnak rosszat tett, azt is visszakapja!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szerencsés hétre számíthatnak a jegy szülöttei,
ugyanis egy váratlan pénzjutalom vagy fizetésemelés üti majd a markukat. Emellett minden olyan
nézeteltérésre és problémára, amik az utóbbi időben
aggasztották, most meg fogja találni a választ.

Ön nagyon bizonytalan önmagával kapcsolatban, ami miatt a héten nem képes teljesíteni mindazt, amit eltervezett.
Ne feledje, az önbizalom az, amiből az ember erőt merít és
képes megküzdeni a nehézségekkel! Bízzon a képességeiben, mert bármit képes elérni, ha elég akaratereje van!

FEHÉRVÁR
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Közélet

Krisztus Király-napok
A HETILAP

Az Almássy-telepi híveknek kiemelkedő ünnepe
Krisztus Király napja, ezért minden évben megtartják Krisztus Király-napok című rendezvénysorozatukat. Idén szerényebb és rendhagyó volt az ünnep.

A hétvégén a hívek kivételesen
nem együtt vonultak a Budai út,
a Lehel utca és a Kisteleki utca
sarkán lévő kereszthez, hanem
családonként, páronként vagy akár

egyesével is, de szombat estére így
is gyertyák és mécsesek fényétől
világított a kőkereszt, melyet elődeink hálából állítottak.
Vasárnap, az Almássy-telepi
Krisztus Király-plébánia búcsúnapján az ünnepi szentmisét Lengyel
Ervin nunciatúrai titkár celebrálta,
aki Irakban szolgál, most éppen
szabadságát tölti itthon.

Új műsorok 2020.11.26.
a Vörösmarty Rádióban
Civilek az éterben
Minden szerdán
11 és 12 óra között
Műsorvezető:

Bokányi Zsolt

Fotó: Zemlényi János

Szakképzési percek

A szentmisén adták át a Krisztus Király-díjat, melyet idén Kuslits Ferenc kapott. Kuslits Ferenc
elkötelezett tagja az egyházközségnek, és húsz éve az Örömhír Alapítvány kuratóriumának
elnöke. Az alapítvány tevékenységének irányítása folyamatosan és biztonságosan zajlott
elnöksége alatt. Nevéhez köthető a közösségi ház felépítése az alapoktól az utolsó cserépig.
„Munkája, hite, közösségben végzett tevékenysége, magánélete példás összhangban van,
ahogy a közösségi házunk alapkövét takaró rézlapocska felirata is mutatja: „Unum sumus –
Egyek vagyunk!” – hangzott el méltatásában.

Minden szerdán
és pénteken
15 és 16 óra között
Műsorvezető:

Galántai Zsuzsa
FM 99,2 vagy myonlineradio.hu/vorosmarty-radio

A Depónia Nonprofit Kft. Csalai Hulladékkezelő Központjába
2021. januári kezdéssel

Környezetvédelmi és nyilvántartási csoportvezető
munkakörbe munkatársat keres 8 órás munkaidőben.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

• Éves ill. negyedéves hulladékbevallások elkészítésben való aktív részvétel
• Környezetvédelmi nyilvántartások vezetésének felügyelete
• A jogszabályokban előírt időszakos vizsgálatok elvégeztetése
• Mintavételek koordinálása, eredmények dokumentálása
• A mérlegházi csoport szakmai és humánerőforrás irányítása, szervezése, ellenőrzése
• Részvétel a szakmai koordináló szervezet és egyéb hatóságok felé nyújtandó
adatszolgáltatásban

A munkakörhöz tartozó elvárások:

• felsőfokú szakirányú végzettség
• minimum 1,5-2 év környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási területen
szerzett szakmai gyakorlat
• stabil számítógépkezelői ismeretek
• MS Office-Excel program megbízható stabil ismerete, használata
• jó kommunikációs készség
• hulladékbevallás készítésében való jártasság

Amit kínálunk:

• Versenyképes jövedelem
• Széleskörű cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása
• Családbarát munkahely
• Egészségmegőrző és sport szolgáltatások
Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk
fizetési igény megjelölésével 2020. december 6 -ig.

„Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a
munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b)
pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

FEHÉRVÁR
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A TESZ akkor is tesz, ha nem lehet megrendezni
A HETILAP

Somos Zoltán

Futni nagyon sokan szeretnek
Fehérváron is, a TESZ-futás pedig
nyolc éve mozgatja meg június
elején a futók nagy családját. Idén
is megtette, de máshogy, mint
eddig, mert tömeges rendezvényre
nem volt lehetőség. Viszont az
ARAK által létrehozott TESZ#2020
Facebook-esemény oldalára bárki
feltölthette egyéni futásainak
dokumentációját, amivel igazolta,
hány kilométert tett meg. Akárcsak a Vár körúton zajló korábbi
futásokon, ezúttal is felajánlhatták teljesítményüket valamelyik fehérvári iskola számára a
futók. Illetve maguk az iskolák is
szervezhettek tanulóiknak futást
– akár tornaóra keretében – ezek
szintén beszámítottak az összesített kilométerekbe. Végül egy
hónap alatt 31 789 kilométer gyűlt
össze 3894 feltöltött futással!

Fotó: Kiss László archív

A Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért
futóversenyt idén a koronavírus-járványra való
tekintettel nem rendezték meg. A 9. TESZfutás helyett az Alba Regia Atlétikai Klub és a
Depónia Nonprofit Kft. közös kihívást indított
TESZ#2020 névvel. A november tizenötödikén
lezárult mozgalmas versenyhónap eredményeit
a már zajló hulladékcsökkentési hét programjai
között ismertették a szervezők.

Közös futás helyett sok egyéni futás adott most közösségi élményt

„Az ARAK minden évben díjazta
a legaktívabb iskolákat. A háromszázezer forintos sportszervásárlási
utalványt az eredmények feldolgozása után a tíz legtöbb kilométert
gyűjtött iskola között osztjuk szét,
valamint az intézmények a szokásos
TESZ-pólókból is arányosan kapnak
majd.” – közölte a TESZ#2020

eredményhirdetésén Hirt Károly,
az ARAK elnöke.
Első helyen végzett az István Király Általános Iskola (10 672 km,
1046 futás), második lett a Széna
Téri Általános Iskola (7056 km,
884 futás), harmadik az Árpád
Technikum és Szakképző Iskola
(3656 km, 492 futás). A legjobb

tízbe került még a Rákóczi, a
Németh László, a Vasvári Pál, a
Tóvárosi és a Hétvezér Általános Iskola valamint a Kodolányi
János és a Tóparti Gimnázium,
így ezek az iskolák is részesülnek a jutalomból. Az atlétikai
klub elnöke kiemelte: különösen
örömteli, hogy a kihívás keretében a közösségi élmény hatására
ismét sokan voltak, akik rákaptak a futás ízére, és mostantól
rendszeresen fognak mozogni.
A Depónia Nonprofit Kft. kreatív
kihívására huszonegy résztvevő
harmincöt posztja és hatvanegy
alkotása érkezett be a határidő
lejártáig. A pályázat témája a
hulladékmegelőzés és az újrahasznosítás volt: „Korábban a
tömegfutásra jelentkezéskor PETpalackot gyűjtöttünk. Depóniásként a TESZ-ből miénk a T, azaz a
Tiszta szó kezdőbetűje, ezért most a
hulladékcsökkentés került a kihívás
középpontjába. A versenyben az
első három helyezettet díjaztuk. A
szempontok a felhasználhatóság,
az ötletesség, az újszerűség és a
hulladék különlegessége, aránya
volt.” – tájékoztatta lapunkat
Steigerwald Tibor, a Depónia
ügyvezető igazgatója. A győztes
pályaműveket lapunk 5. oldalán
láthatják!

Isten keze Istennél
Somos Zoltán

Diego Maradona mindent megtett,
ami a legnagyobb csúcsokról alázuhanó, önmaga paródiájába
forduló hajdani ikonokról szóló történetekben alapvetés. Az elhízott,
drogos, nagyszájú, saját nagyságába
szerelmes és komolyan vehetetlen figura ráadásul a futballban
edzőként nem volt sikeres. Gyenge
ember, elismerésre érdemtelen exfocista – nem ritka az ilyen, és biztos
van, aki szerint ő sem kivétel, halálhíre hallatán sem ejt könnycseppet.
Mert nem látta játszani.
Maradona tényleg a legnagyobb
játékos volt, aki Pelé mellett ülhet a
labdarúgás Parnasszusán, és majd
egyszer, sokára talán a mai idolok
közül is lesz, aki méltónak találtatik
hozzá. Talán. Mert eredményeiben
nehéz utolérni valakit, akinek egy
világbajnokságon csak oda kellett
adni a labdát, hogy aztán „Utánam,
srácok!” felkiáltással addig cipelje,
amíg a győztes döntőt le nem fújják.

Fotó: valogatott.blog.hu

Hatvanéves korában meghalt Diego
Maradona. A világbajnok, vb-ezüstérmes
argentin sztár játékos-pályafutása után
nem sikereivel szolgáltatott témát, de akik
látták játszani, egyetértenek, hogy minden
idők egyik legnagyobbja távozott.

Maradona, az utolérhetetlen – a magyaroknak is az volt az 1982-es világbajnokságon

Aki látta játszani 1986-ban, talán
sosem fogja elhinni, hogy lesz még
egyszer hasonló.
A magyar válogatottban már négy
évvel korábban is kevés volt tíz ember,

hogy utolérje, de nem kell emiatt szégyenkezni. Főleg, mert aztán a mexikói
vébén Anglia a mieinknél magasabban
jegyzett sztárjai is csak asszisztáltak,
amikor elindult a félpályától, hogy

felfoghatatlan szólója végén az
évszázad gólját lője. Amit tudott a
labdával, a zsenik művészete volt,
dinamikája a gazellaléptű sprinterekével vetekedett, miközben maga
minden volt, csak gazella nem.
És mégsem csak az elképesztő
cselsorozatok és futballtudás
miatt teszem a legmagasabb polcra
minden idők sportolói között,
hanem azért, ami közben sugárzott
belőle. Az utcák, terek örökké játszó
gyerekeiben meglévő, benne pedig
mindig megmaradó öröm miatt, ami
két lövés, csel, vagy egy egyszerű
labdaérintés közben is sugárzott
belőle. Önmaga volt a bizonyíték,
miért a világ legfontosabb dolga a
játék. A gyermeki lélek a kiöregedett, a sikert feldolgozni képtelen
ember esetében már nem mentség,
hanem sajnálatra méltó magyarázat
sok hülyeségre, de ott, a pályán,
amikor a labda volt a világ középpontja, mindenkinél nagyobbá tette!
Argentínában és szerte a világon
benne látták a mások, szegények és
nehéz sorsúak álmát megvalósító
hőst. Gyermek maradt, ez volt a
különlegessége, a csodája, majd a
tragédiája is.
„Isten keze” – az anglománok gyűlölték ezt a – szurkolói elfogultság
szerint – cinikus vagy szemtelenül
vicces megjegyzést az angoloknak
„ütött” gólja után. De ez is örök.
Szóval, Isten most megkapta a
kezét, és remélem, szorítja is, jó
erősen!

A Fehérvár
FEHÉRVÁR
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Televízió műsora
november 28-tól december 4-ig
hirdetés

2020.11.26.

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2020. 11. 28. SZOMBAT

2020. 11. 29. VASárnAp

2020. 11. 30. Hétfő

2020. 12. 1. Kedd

2020. 12. 2. SZerdA

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
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: Vakler Lajos.
Vendég: Imre Krisztián
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Bokányi Zsolt énekes
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
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: Tel
Aviv, Tunézia
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Hantos
Balázs operaénekes
18:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis – egészségügyi
magazin
19:35 Szép magyar énekek
20:00 Vershúron – Dicsőség
a verseknek! 1. rész
20:50 Seusokedd 2017 – 1. rész
22:10 LGT-koncert
22:35 Hírek – ismétlés
22:40 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: Sasvári
Csilla. Vendég: Hantos
Balázs operaénekes
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Imre Krisztián
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Bokányi
Zsolt énekes
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők 23.
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 Fehérvári advent 2020 –
az adventi gyertyagyújtás
élő közvetítése a
Városháza Díszterméból
17:20 A hét hírei
17:40 Hitünk és életünk
18:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 MOL Fehérvár FC
– Zalaegerszeg
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Kisállatmagazin: Halak
és hörcsögök
22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Hét hírei ismétlése

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 Diagnózis – 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
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Mosolygó
Éva háziorvos
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: Schéda
Zoltán. Vendég: Mosolygó
Éva háziorvos
20:25 Jövőkép – magazinműsor
9. rész
20:50 Közéleti és Kulturális Szalon
Vendégek: Drahos Béla
és Altorjay András
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 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 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Mosolygó
Éva háziorvos
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
15:25 Fizikai kísérletek
15:55 Stamusz Ferenc-portré
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Krisztián,
a Magyar Orvosi Kamara
Fejér megyei elnöke
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Krisztián,
a Magyar Orvosi Kamara
Fejér megyei elnöke
19:45 Paletta – kulturális magazin
20:15 Mesevarázs – Lázár
Ervin: A zöld lific
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
20:50 Aqvital FC – Szolnok
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
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
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: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Krisztián,
a Magyar Orvosi Kamara
Fejér megyei elnöke
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 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők – családi
magazin 24. rész
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők 24.
rész – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Arany János – Az
eperfa alatt
20:30 X. Fehérvári Ének –
Nemzetközi Ifjúsági
Énektalálkozó
20:50 Musica Sacra
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 12. 3. CSüTörTöK

2020. 12. 4. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
07:25 Lendüljünk formába! – torna 07:25 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
minden korosztály számára
07:40 Képes hírek – benne
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:00 Családőrzők 24.
11:30 Köztér – ismétlés
rész – ismétlés
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
11:30 A Fehérvár Televízió
magazinműsor – ismétlés
archívumából
12:30 A Fehérvár Televízió
13:00 Híradó 1-kor
archívumából
13:15 Képes hírek – benne
13:00 Híradó 1-kor
minden egész órakor a
13:15 Képes hírek – benne
Híradó 1-kor ismétlése
minden egész órakor a
15:25 Seuso – Rejtélyek
Híradó 1-kor ismétlése
nyomában 9. rész
15:30 Fizikai kísérletek
16:45 Lendüljünk formába! – torna 16:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
minden korosztály számára
16:45 Lendüljünk formába! – torna
17:00 Híradó
minden korosztály számára
17:20 Bajnokok városa
17:00 Híradó
17:50 Hírek
17:20 Agrárinfó
17:55 Köztér – hírmagazin
17:50 Hírek
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:20 Nálatok mizu? – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
20:25 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Jövőkép – magazinműsor
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
10. rész
magazinműsor – ismétlés
20:55 Hydro Fehérvár AV 19
21:00 Adventi Jótékonysági
– EC Grand Immo VSV
Est 2016
– jégkorongmérkőzés
21:45 Híradó – ismétlés
közvetítése felvételről
22:55 Híradó – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
23:15 Képes hírek
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: december 4. 20:55 Hydro Fehérvár AV 19 – EC Grand Immo VSV jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora november 28-tól december 4-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 11. 28. szOMBat

2020. 11. 29. Vasárnap

2020. 11. 30. Hétfő

2020. 12. 1. Kedd

2020. 12. 2. szerda

2020. 12. 3. CsütörtöK

2020. 12. 4. 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
észvételével
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: Bokányi
Zsolt és 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 és Kiss György
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.

