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Újabb adag vakcina érkezett Fehérvárra Lemondott az ellenzék frakcióvezetője
A HETILAP

Szabó Miklós Bence

Látrányi Viktória

„A mai nap újabb három tálcával
kaptunk a Pfizer/Biontech-vakcinából,
ami százkilencvenöt ampullát jelent,
és ez már a hetedik szállítás volt. Ezzel
összesen tizenhárom tálca oltóanyag
érkezett Székesfehérvárra, ami hét és
fél ezer ember oltására elegendő adagot
jelent.” – ismertette a számokat
kedden Reiber István, a kórház koronavírus elleni védelemért felelős
főkoordinátora.
Múlt héten csütörtöktől vasárnapig
már az idősek oltását is elkezdték a
kórházban: közel ezer nyolcvankét
év feletti fehérvári kapta meg az
első vakcinát. Az egészségügyi dolgozók között pedig már kilencven
százalék feletti az átoltottság.
„Minden vakcinának megvannak a
maga sajátosságai. A legfrissebb hírek
szerint a Pfizer/Biontech mellé érkezik
majd a Moderna-, az Astrazeneca- és a Szputnyik V-vakcinából
is a kórházunkba – az eredeti oltási
tervnek megfelelően. A továbbiakban
az idősebb, krónikus betegségekkel
küzdő, nagy rizikójú lakosok oltása
folytatódik, és adott esetben akár a
hatvanöt év alatti krónikus betegek

Február elsejétől már nem Ráczné Földi Judit vezeti a székesfehérvári
közgyűlés ellenzéki frakcióját. A politikus lemondott, Márton Roland lett az
új frakcióvezető. A Fidesz szerint belső ellentétek vezettek a lemondáshoz.

Fotó: Vasvári Tamás (MTI)

A napokban az idősebb, krónikus betegségekben szenvedő, nagy rizikójú lakosok oltása
folytatódik, de adott esetben a hatvanöt év
alatti, krónikus betegségekkel küzdők oltása is
megkezdődhet.

Molnár Tamás, a székesfehérvári Fidesz frakcióvezetője
szerint Ráczné Földi Judit azért mondott le minden
indoklás nélkül, mert lebukott: „Kiderült, hogy a frakcióvezető asszony titokban folyamatosan jelentett az általuk
2019-ben bejelentett, majd méltatlanul kirúgott polgármesterjelöltnek, ifj. Balsay Istvánnak.” A fideszes politikus
szerint veszekedés, árulás és ármánykodás zajlik a
kulisszák mögött. Mindezt tetézi, hogy a frakció másik
tagja önkéntesen kihirdette magát a távoli országgyűlé-

si választások jelöltjének: „A Fidesz frakciójában továbbra
is egy nyugodt és fejlődéspárti gondolkodásban bíznak,
amely csapatnak része mindaz a százezer székesfehérvári,
akinek a városa az első.” – zárul a közlemény.
Ráczné Földi Judit közleményben reagált: „A Fidesz
frakcióvezetőjének minden szava aljas rágalom. Az ellenzéki képviselőcsoport igazságosan elosztja a frakcióvezetéssel járó terheket, így a frakció minden tagja sorra kerül.
Ezért került sor a cserére, és fog még kétszer változni
a frakcióvezető személye a ciklus végéig.” – emelte
ki Ráczné Földi Judit, hozzátéve, hogy őszintén
köszöni az elmúlt másfél év közös munkáját, ami
szerencsére ezektől az aljas rágalmaktól mentes volt.
Esküjéhez hűen továbbra is a város és a fehérváriak
érdekeit képviseli.

Zökkenőmentesen halad az idősek beoltása
a koronavírus elleni vakcinával Székesfehérváron. A Szent György Kórházban eddig
összesen több mint tízezer embert oltottak
be, nagy részük egészségügyi dolgozó, de
csütörtök óta megkapta itt a vakcinát több
mint ezer idős ember is.

oltása is el tud indulni.” – tájékoztatta lapunkat a kórház főkoordinátora.
Reiber István a vakcinák kapcsán hangsúlyozta: mindenképpen érdemes regisztrálni, hiszen
jelenleg ez az egyetlen lehetőség
arra, hogy az átrajzolódott életünk visszatérjen a megszokott
formájába!

Búcsú Smohay Ferenctől

Elhunyt B. Kiss László

Smohay Ferenc (1922–2021)
Életének kilencvenkilencedik esztendejében
megtért a teremtőhöz Vitéz Smohay Ferenc
magyar királyi zászlós, tartalékos főhadnagy, a
Horthy Miklós alapította Történelmi Vitézi Rend
székesfehérvári tagja, A székesfehérvári magyar
királyi Szent István 3. honvéd gyalogezred utolsó
élő tisztje és ismert utolsó élő katonája földi
szolgálatát befejezve bevonult az égi hadseregbe.

Smohay Ferenc érettségi után
jelentkezett sorkatonai szolgálatra a
3. honvéd gyalogezredhez, karpaszományosként tartalékos parancsnoki
képzésre. 1942 őszére várta leszerelését, de az ezredet mozgósították,
így november 4-én a 2. hadsereg kötelékében elvonult az orosz frontra,
ahol zászlóssá léptették elő. A doni
áttörést követően 1943. január 27-ig
védték állásaikat. A visszavonulás során, február 1-jén esett hadifogságba,
ahonnan a tifusz- és vérhasjárványt

átvészelve és egy mellhártyagyulladást túlélve 1945. február 28-án, 758
nap hadifogság után tért haza.
Családot alapított, és példás életet
élt szeretett feleségével gyermekei,
unokái és dédunokái körében. A
rendszerváltást követően aktív
résztvevője volt a januári doni
megemlékezéseknek, volt alakulata
ezrednapi megemlékezéseinek és
minden honvédelemmel kapcsolatos
városi rendezvénynek. Tagja volt a
Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek, a Doni Bajtársi és Kegyeleti
Szövetségnek és tiszteletbeli tagja az
alakulata emlékét őrző Magyar Királyi Szent István Honvéd Gyalogezred
Hagyományőrző Egyesületnek. Székesfehérvár büszkén őrizi Smohay
Ferenc dicső emlékét, polgárai erőt
meríthetnek történetéből. Emlékét
kegyelettel megőrizzük!

B. Kiss László (1962–2021)
Gyászol az újságíró-társadalom. Életének
ötvenkilencedik esztendejében elhunyt B.
Kiss László, a Fejér Megyei Hírlap újságírója.

B. Kiss László a székesfehérvári
Teleki Blanka Gimnáziumban
érettségizett, majd magyar-történelem szakos tanárként végzett
Szegeden. Egyetemistaként kóstolt bele először az újságírásba a
Szegedi Egyetem című hetilapnál,
ahol egy ideig az irodalmi rovatot
is szerkesztette.
A rendszerváltás évétől, 1989től bölcsészdiplomával a zsebében a kultúra, a költészet iránti
mély vonzalommal kezdte a

hírlapírás egyik legnehezebb
ágát, a gazdasági újságírást.
Több mint harminc évig olvashattuk cikkeit a Fejér Megyei
Hírlap gazdasági rovatában, de
ő volt a szerkesztője az irodalmi
rovatnak is. Saját tárcanovellákat is írt, írásaiból két kötete
jelent meg Márton apa lesz és
Márton visszatér címmel. Az
évek során megannyi fiatal
sajátította el segítségével az
újságírás alapjait.
Az értékteremtés krónikása
2008-ban a Penna Regia díjat,
2018-ban a megyei Prima díjat is
átvehette. Emlékét megőrizzük.
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A Kárpát-medence kultikus központjává válhat Fehérvár
A HETILAP

Látrányi Viktória

„Székesfehérvár olyan lehetőség kapujába érkezhet, ami rendkívül ritkán adatik meg a történelemben!”

négyszázötven évet jelentette,
hanem a dinasztia eredetének
szempontjából is kristályosodási
pont volt. Az Árpádok genetikai
meghatározása valóban rendkívül
lényeges volt, és fordulópont is. A
kutatások első fázisában ott is körülbelül odáig jutottunk el, mint
ahová most jutottak el a kutatók a
Corvin-csontvázak vizsgálatában.
Meghatároztuk az egyetlen ismert
Árpád-házi királyunknak, III.
Bélának az Y-STR-markereit. Egyúttal feldolgoztuk a Mátyás-templomban eltemetett további hét
csontváz jellemző paramétereit,
illetve kilencedikként III. Béla
feleségéét, Antiókiai Annáét. Ezt
követte egy nagyon nívós lapban
megjelent angol nyelvű cikk, majd
folytattuk a munkát a DNS-ben
elhelyezkedő bázispárok meghatározásával. Mátyás azonosításánál
most ez a fázis következik: Corvin

János és Corvin Kristóf DNS-ének
a szekvenálása ismereteim szerint
a napokban indul.
Jelentős eredmények várhatók ezzel
kapcsolatban is?
Úgy gondolom, de talán ennek
a projektnek van egy szélesebb
mezője, vagy nagyobb perspektívája. Ha az osszáriumban őrzött
csontokat vizsgálni lehet, akkor
az ott eltemetett tizenöt király
nem ismert, férfiágon öröklődő
haplocsoportját – tehát a jellegzetes géncsoportot – is meg lehet
határozni. Mind a tizenöt királyunkra kidolgoztuk a kutatási
tervet, hogy ez milyen ismert és
fellelhető mintával azonosítható.
A tizenöt Fehérváron eltemetett
magyar királyt azonosítani tudjuk, és méltó körülmények között
lehet örök nyugalomba helyezni
őket ott, ahol ezt annak idején
akarták.

Fotó: Kiss László

Corvin János horvátországi sírjának
feltárásával Mátyás király csontjai is
azonosíthatóvá válhatnak, erről értesülhettünk nemrégiben. A felvételen
láthattuk a sírt. Mi az, ami eddig már
kiderült?
A Magyarságkutató Intézet
kutatói nagyon nagy tempóban
nekiálltak a csontminták feldolgozásának. Ismereteim szerint jelen
pillanatban odáig jutottak, hogy
sikerült Corvin János és Corvin
Kristóf DNS-ét extrahálni a mintából, meghatározták az Y-kromoszómára jellemző STR-markereket, és a kettő megegyezett. Ez
egyértelműsíti, hogy apáról és
fiúról van szó. Ez egyúttal azt is
jelenti – elfogadva, hogy Corvin
Jánosról és a fiáról van szó – hogy
a Hunyadiak férfiágára jellemző
DNS-szakaszt meghatározták.
Abban az esetben, hogyha a
fehérvári osszárium csontjainak
DNS-mintáit feldolgozzák, azonosítani lehet Mátyás földi maradványait is.
Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a férfiak között öröklődő génszakaszt sikerült azonosítani, mint az Árpád-ház
férfitagjaira jellemző DNS esetében?
Igen, pontosan ugyanúgy indult
az a kutatómunka is, sőt fogalmazhatnék úgy is, hogy járt úton
halad most már Mátyás azonosítása.
Ha már a székesfehérvári Nemzeti
Emlékhelynél tartunk, akkor mindenképpen meg kell említeni a szintén ön
által – még az Országos Onkológiai
Intézet főigazgatójaként – szervezett,
2013-ban kezdett korábbi kutatást.
Ennek során egy nemzetközi kutatócsoport III. Béla király csontmaradványaiból azonosította az Árpád-ház
férfi tagjaira jellemző DNS-t. Miért
volt ez jelentős mérföldkő a tudományban?
Úgy mondanám, hogy rendkívül lényeges kutatómunka volt.
Senki, de senki nem hitte el, hogy
sikeres lehet! Ugyanakkor – mivel
az elméleti esélye az eredmények
kimutatásának fennállt – úgy gondoltuk, hogy el kell indítani. Az
utólag Árpád-háznak elnevezett
dinasztia a magyarság történelmében nemcsak a legdicsőségesebb

Fotó: Tháler Tamás

„Történelmi jelentőségű vizsgálatokra is sor
kerülhet a Királyok Városában, amennyiben
a székesfehérvári osszáriumban található
királyi maradványok azonosítása megkezdődhet.” – írta Kásler Miklós professzor, az
emberi erőforrások minisztere közösségi
oldalán. A kutatásról és a székesfehérvári
osszáriumban található királyi maradványok
azonosításának lehetőségéről kérdezve
megkerestük Kásler Miklóst. A miniszter
szerint részben vagy egészben újraépíthetik a
székesfehérvári Nagyboldogasszonybazilikát. Kásler Miklós úgy véli, így méltó
körülmények között lehet majd végső nyugalomra helyezni az ott eltemetett tizenöt
magyar királyt.

Tehát ez azt is jelenti, hogy a csontokból tudományosan is megállapítható lesz, kiknek a földi maradványai
találhatók az osszáriumban?
Igen. Mondok egy példát: Székesfehérváron, az osszáriumban
találhatók Károly Róbert és Nagy
Lajos csontjai is. Őket úgy lehet
azonosítani, hogy Nápolyban a
rokonságukból rengeteg durazzói, tarantói hercegtől, vagy akár
felmenőiktől, egészen Anjou
Károlytól, Sánta Károlytól mintát
lehet venni. Meg kell keresni a
székesfehérvári csontok közül
azokat, amelyeknek a haplocsoportja ugyanaz, mint a Nápolyban nyert minta. Minden
eltemetett magyar király esetében
kidolgoztuk azt, hogy az azonosítás miként lehetséges.
Ha információim helyesek, akkor a
székesfehérvári osszárium felnyitását jóváhagyhatják a vizsgálatokhoz.
Milyen változást hozhat mindez a
bazilika romjait őrző székesfehérvári
Nemzeti Emlékhely sorsában?
Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatott arról, hogy
megtárgyalja az önkormányzat az
engedélyt, amihez most már mindenki hozzájárult: az egyház és az
illetékes fórumok is. Így Székesfehérvár olyan lehetőség kapujába
érkezhet, ami rendkívül ritkán
adatik meg a történelemben. A
Nemzeti Emlékhelyen, vagyis az
István király által építtetett egykori koronázótemplom, a Nagyboldogasszony-bazilika területén
egy nagyon szép emlékhelyet
lehet majd kialakítani. Ennek
során részlegesen vagy egészében
rekonstruálhatják a bazilikát és
a szarkofágokat. A város ezzel
ismét a Kárpát-medence kultikus központja lehet, mint ahogy
annak idején, több száz éven
keresztül az volt.

A koronázóbazilikában eltemetett Árpád-házi királyok csontjainak jelenleg az osszárium ad helyet, ahol minden év augusztusában nagyszabású
megemlékezést tart a város
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Engedélyezi a város a királyi csontmaradványok genetikai kutatását
A HETILAP

„Minden városnak megvan a maga
öröksége, azonban kevés város és
közösség tudhat olyan történelmet
és ezzel kötelezettségeket sajátjának, mint Székesfehérvár. A nemzet
bölcsőjeként, annak történelmi fővárosaként őrzői és gondozói vagyunk
Magyarország páratlan és pótolhatatlan leleteinek és emlékeinek. Az elmúlt évtizedben nagyot léptünk előre
annak érdekében, hogy városunk és
nemzetünk múltja elevenebb, átélhetőbb, kézzelfoghatóbb legyen. Ezt a
célt szolgálja az Árpád-ház-program
valamennyi fejlesztése, tudományos
kutatása, konferenciája, a Királyi
Napok több rendezvénye, a koronázási szertartásjáték és számos egyéb
program.
Az évezredes örökség mindannyiunk
közös értéke és közös ügye, sőt az országé is, éppen ezért minden ezt érintő döntést alaposan meg kell fontolni,
és kötelességemnek érzem pontosan
tájékoztatni önöket minden fejle-

Fotó: Simon Erika

Megadja az engedélyt Székesfehérvár városa
az osszáriumban található csontok genetikai
vizsgálatára – jelentette be Cser-Palkovics András
polgármester, aki tegnap aláírta az erről szóló
határozatot. A kutatások megkezdésének két
feltétele van: a csontokat nem érheti maradandó
károsodás, és a vizsgálatok lezárultával maradéktalanul vissza kell kerülniük Székesfehérvárra.

Jelenleg a Nemzeti Emlékhelyen kialakított os�száriumban pihennek hajdani királyaink csontjai.
A vizsgálat végeztével ide is térnek vissza.

ményről. Tavaly megkeresést kaptunk
a Magyarságkutató Intézettől, melynek archeogenetikai kutatócsoportja
néhány évvel ezelőtt áttörést ért el
az Árpád-ház genetikai kutatásában,
a dinasztia földi maradványainak
azonosításában. Kutatásuk most mérföldkőhöz érkezett, és ennek kapcsán
engedélyt kértek a székesfehérvári
osszáriumban található csontok genetikai kutatására és elemzésére.

Bizonyára önök is érzik, hogy a kérésnek van súlya, és felvet kérdéseket.
Fontos leszögeznem, hogy a Magyarságkutató Intézet és az intézetért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma
tapintattal és tisztelettel közelítették
meg ezeket a kérdéseket, valamint
készséggel álltak rendelkezésünkre
minden felvetés kapcsán. Alapos és
átfogó konzultációt folytattunk mind
az egyházmegye képviselőivel, mind a
város régész és történész szakembereivel, valamint a városvezetés is aprólékosan megvizsgálta a Magyarságkutató Intézet kérelmét. Az egyeztetéseket
követően arra jutottunk, hogy megadjuk az engedélyt az Osszáriumban
található csontok genetikai kutatására,
két feltétellel: a csontokat nem érheti
maradandó károsodás és a kutatás lezárása után maradéktalanul vissza kell
kerülniük Székesfehérvárra. Ezeket a
kritériumokat mind a minisztérium,
mind a Magyarságkutató Intézet elfogadta és maradéktalanul támogatja,
így a tegnapi nap folyamán aláírtam
a határozatot, melynek értelmében
megkezdődhet a Romkertben található
földi maradványok genetikai elemzése.
A döntés nehézsége és a kérdés
összetettsége ellenére is úgy vélem,
hogy ezek a kutatások páratlan lehetőséget jelenthetnek mind városunk,
mind nemzetünk számára. A viharos

és nehéz magyar történelemből
számos fejezetet alig-alig ismerünk,
pedig ezek nemzeti és közösségi
identitásunk, kultúránk fontos elemei
lehetnek. Ha eddig megválaszolhatatlan kérdések nyernek legalább
részben megoldást, ha a történelmi
tudásunk és városunk gazdag öröksége tovább gyarapodik, akkor az
túlmutat az aggályokon, új lehetőségeket nyithat meg Székesfehérvár
előtt. Annak érdekében azonban,
hogy minél szélesebb nyilvánosság
megismerhesse ezeknek a kutatásoknak a pontos, tudományos részleteit,
felkértem a Prosperis Alba Kutatóközpontot, hogy szervezzen nyilvános
konferenciát a város és a Magyarságkutató Intézet szakértőinek bevonásával. Erre az eseményre hamarosan
sor kerül, és online követhető lesz
minden érdeklődő számára.
Bízom benne, hogy a kutatások végeztével mindez valóra válik, de ami több:
a városunk földjében nyugvó nemzeti
nagyjaink földi maradványait méltóképpen, az őket és a várost megillető
keretek között helyezhetjük majd
örök nyugalomra az erre méltó módon
kialakított Nemzeti Emlékhelyen, ahogyan az az ő akaratuk is
volt egykor.” – olvasható a polgáremesteri tájékoztatóban. (A témával a következő lapszámunkban is foglalkozunk!)

A lenti lista azon olvasóink számára készült, akik szívesen
rendelnének – visszajelzések alapján sokan tennének így – de nem
használják még aktívan az internet adta lehetőségeket:

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

Étterem/szolgáltató

Rendelés

Diófa Étterem

22 300 665
30 655 9079

Kiskakas Étterem

A tavalyi év óta felértékelődött a házhoz szállítás, 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.
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.
Egyértelműen felértékelődött a házhoz szállítás szerepe,
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját.
Az fmc.hu házhoz szállítás 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!

Viniczai Étterem

Mindigvár Élelmiszer
házhoz szállítás

Saveur Kávézó és Cukrászda
Rebitur Zöldség-gyümölcs
házhoz szállítás
Pátria Kávézó és Étterem
Hamburkert

Chameleona Ételbar

30 680 2486
22 340 255

20 420 5025
20 956 1121
20 466 5363
22 814 408
70 881 9313
22 380 898
22 397 089
70 627 0534
30 355 1136
70 947 4554
22 789 300

Forrás: www.fmc.hu

Rendelés esetén kérjük közvetlenül az éttermet, szolgáltatót legyenek szívesek keresni!
Azon cégek, akik csatlakozni szeretnének a www.fmc.hu/hazhozszallitas felülethez, kérjük, keressék kolléganőnket és tájékoztatni fogja Önöket
a részletekről: urban.eniko@fmc.hu vagy 30 306 9623

www.fmc.hu/hazhozszallitas
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Kibővített városi gazdasági mentőcsomag
A HETILAP

László-Takács Krisztina

A szolidaritás jegyében

Múlt héten beszámoltunk a vendéglátósoknak
szóló Továbbfoglalkoztatást Segítő Alapról.
Azóta megjelent a a pályázat részletes leírása
is. Ezen a héten pedig a polgármester a városi
mentőcsomag egy újabb elemét ismertette: az
önkormányzat segíti a szállásüzemeltetőket, a
konditermeket, a játszóházakat és mindazokat,
akik tavaly november elseje után munkahelyeket
tartottak meg – vagy akik regisztrált álláskeresők lettek – a korlátozások által leginkább
sújtott területeken.

Az önkormányzat külön bankszámlát nyitott a Továbbfoglalkoztatást
Segítő Alap részére. Ide azoknak a
támogatását várják, akik a szolidaritás jegyében segítséget szeretnének nyújtani a most nehéz helyzetbe került gazdasági ágazatokban
dolgozó vállalkozók, munkavállalók részére. A hozzájárulást
erre a számlaszámra lehet utalni:
12023008-00153647-06000002.

„Ahogy ígértem, folytattuk a részletek kidolgozását, és közzé is tettük a
székesfehérvári vendéglátósokat segítő részletes pályázati kiírást illetve
a számlaszámot, amelyen keresztül
mindenki segítheti az általunk felvállalt közös célt. A korábban bejelentett
támogatási kört bővíteni fogjuk.
Fontos, hogy igazi közösségként,
mindenki iránt felelősséggel építsük
Székesfehérvár jövőjét!” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András.

Újabb mentőcsomag jön

Már lehet pályázni!
A székesfehérvári vendéglátósokat
segítő, eddig meghozott intézkedések (teraszdíjak elengedése, bérleti
díjak elengedése) mellett közzétette a város a Továbbfoglalkoztatást
Segítő Alap pályázati felhívását
is. A pályázatokat február 22-ig
lehet benyújtani. A pályázati kiírás
az Aktuális pályázatok között
olvasható a város honlapján, és a
pályázati adatlap is onnan tölthető
le. Megőrzött munkahelyenként
ötvenezer forintra lehet pályázni,
vállalkozónként maximum kétmillió forint összegre. A részletekről
telefonon a 22 537 177-es és a 70
411 0594-es telefonszámon lehet
érdeklődni. Azok, akik 2020.
november 1. és 2021. február 2. között vesztették el munkahelyüket a
vendéglátásban és a szálláshely-szolgáltatóknál, szintén a
város honlapjáról letölthető kérelemmel nyújthatják be igényüket a
százezer forintos egyszeri pénzbeli
támogatásra.

Az elmúlt napokban beérkezett
jelzések, vélemények, javaslatok
alapján további támogatásokról
újabb döntéseket hozott a város
polgármestere. A részletek a következő két hétben jelennek meg. A
kibővített gazdasági mentőcsomag
a szállásadó vállalkozásokat, a
konditermeket, a játszóházakat
érinti, továbbá mindazokat, akik tavaly november elseje után munkahelyeket tartottak meg vagy lettek
regisztrált álláskeresők a korlátozások alá került területeken.

Elengedhetik az építményadó
egy részét
A szállodákat üzemeltető vállalkozások részére pályázatot hirdet az
önkormányzat: ennek keretében lehetőségük lesz a 2021. évi építményadó
felének megfelelő összegre pályázni,
ha vállalják, hogy ezt a megőrzött
munkahelyek védelmére fordítják. Ez
összességében több tízmillió forintos
támogatás a helyi szállodákat üzemeltető vállalkozások részére.

Segítség a munkanélkülieknek
Azok részére, akik november elseje
után vesztették el munkahelyüket
és regisztrált munkanélkülivé váltak a járványhelyzet miatt jelentős
korlátozások alá került területeken
(rendezvényszervezés, turisztika,
konditeremben dolgozók, személyi
edzők, idegenvezetők, játszóházak

Engedjék el az idei kamarai regisztrációs és tagsági díjat!
Székesfehérvár polgármestere kedden
javaslattal fordult Parragh Lászlóhoz,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnökéhez.

Cser-Palkovics András így írt javaslatáról közösségi oldalán: „Ma
levélben fordultam Parragh László
elnök úrhoz, mert úgy vélem, hogy
a szolidaritás elve a gazdasági szereplők között is fontos érték. Elnök
urat arra kérem és biztatom, hogy a
legnehezebb helyzetben lévő magyar
vállalkozások, tehát a vendéglátói,
turisztikai, edzőtermi, rendezvényszervezési és szállodai szolgáltatásokat nyújtó cégek számára engedjék

el az idei kamarai regisztrációs
díjat és a tagsági díjat. A rendkívüli
helyzet rendkívüli összefogást és
áldozatokat is követel, gesztusértékű
volna a kamarától, ha megtenné ezt
a példátlan nehézségekkel szembenéző vállalkozók számára! Székesfehérvár önkormányzata – kiegészítve az állami támogatásokat –
mindent megtesz és meg is fog tenni
a helyi vállalkozások újraindításáért. Szimbolikus és fontos lenne, ha
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara immár nemcsak javaslatokkal,
hanem anyagi áldozatvállalással is
csatlakozna ehhez a sokakat egyesítő célhoz!”

A mentőcsomag értéke több tízmillió forintot érhet el, a pontos adat a kérelmek
beérkezése után számítható ki. A támogatásokat az iparűzésiadó-bevételnek, a legnagyobb adózóknak köszönhetően tudja finanszírozni az önkormányzat. A gazdasági
mentőcsomagnak kettős célja van: az intézkedések a vállalkozások lehető leghamarabbi újraindítását és minél több álláshely megőrzését szolgálják.
munkatársai, előadóművészek), a
három hónap állami álláskeresési
járulékon felül további egyhavi, az
álláskeresési járuléknak megfelelő összegre lesznek jogosultak a
tavasz folyamán már alkalmazott
önkormányzati feltételrendszernek
megfelelően, amennyiben a kérelem előterjesztésekor sem folytatnak keresőtevékenységet.
Pályázatot hirdet a város a konditermeket működtető vállalkozások
számára is, melynek keretében
álláshelyenként ötvenezer forintos
támogatást biztosítanak minden
megtartott munkahely után – vállalkozásonként maximum egymillió
forint összértékben.
Szintén pályázhatnak a játszóházakat működtető vállalkozások. Ők
bérletidíj-hozzájárulásra nyújthatnak be igényt, vállalkozásonként maximum ötszázezer forint
értékben.

Segítséget kaphatnak a Székesfehérvárhoz kötődő előadóművészek is: az önkormányzat jelenleg
egy nekik szóló támogatási programon is dolgozik.

Városkártya a helyi vállalkozókért
Az újraindítás támogatására a
városi mobiltelefonos alkalmazás
segítségével kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosító városkártyahálózatot építenek a korábbi, jól
működő Ősfehérvár kártya mintájára. Ennek célja, hogy bátorítsák
a lakosságot a helyi termékek
fogyasztására, a helyi szolgáltatások igénybevételére, és segítsék
a helyi vállalkozásokat egy közös
marketingkampány indításában. A
részvételre előzetesen már regisztrálni is lehet az info@albainnovar.hu
elérhetőségen.
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Elkezdődött a felújítás a Kodályban
Rába Henrietta
Átadták a munkaterületet, megkezdődött a Kodály
Zoltán iskola felújítása és bővítése. Beépítik a tetőteret, amelyben lesz kórusterem, és kialakítanak
egy tánctermet is a néptáncosok számára.

Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője lapunknak
elmondta: „Az EFOP-pályázaton elnyert összeg az első kormányzati támogatással kiegészítve sem volt elegendő,
nem fedte be azt a műszaki tartalmat,
amit szerettünk volna megvalósítani.
Ezért majdnem ugyanolyan összeggel,
újabb több mint négyszázmillió forinttal
még hozzájárult a kormány a felújításhoz.”
A beruházással új terek jönnek létre:
egy kórusteremmel bővül az intézmény, és egy táncterem is helyet kap. A
kivitelezés várhatóan tizenöt hónapig
tart. Folytatásként a város támogatásával az intézmény teljes homlokzata is
megújul majd.

Rába Henrietta
Jól haladnak a Ciszterci gimnázium új épületszárnyának építési munkálatai. A bontáshoz
nem volt szükség a tervezett két hónapra, már a
mélyalapozásnál tart a beruházás.

Hatalmas munkagépekkel dolgoznak a Ciszterci Szent István Gimnáziumban minden hétköznap a
szakemberek. A bontás novemberben kezdődött, decemberre már
nem állt a korábbi sportcsarnok.
Az elbontást követően egy kétszintes tornacsarnok épül: már a
mélyalapozásnál tart a kiskunhalasi
kivitelező. Több nagy munkagéppel
készítik el az új épület alapjait. Az

építkezés miatt a gimnázium mindennapi életet át kellett szervezni,
hiszen tornaterme és étkezője
sincs jelenleg az intézménynek. A
tornaóráknak a tantermek adnak
otthont, az ebédet máshonnan
szállítják az iskolába.
A beruházás nettó értéke 1 milliárd
848 millió forint. Amennyiben
rendelkezésre áll majd pluszforrás,
elkezdődhet a második ütem, a tantermek, oktatási termek kialakítása. A kivitelező vállalkozásvezetője,
Petróczy Attila elmondta: mivel
ütemterv szerint halad az építkezés, várhatóan a vállalt határidőre,
2022 szeptemberére elkészül az új
épületszárny.

A Kodály „régi” épületrészének tetőszerkezete megújul, a Lövölde utcai szárny tetőterét beépítik. Itt három foglalkoztató és egy száz négyzetméteres kórusterem kap helyet. A tornaterem mellett egy új sportpályát is kialakítanak.
A külső járda és az akadálymentes rámpa segítségével a mozgásukban korlátozottak bejutását könnyítik meg.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Szalagok és kerítéselemek jelzik az
intézmény környékén, hogy elindultak
az iskola bővítésének munkálatai. A
munkaterületet átvette a kivitelező. A
bővítés európai uniós forrásból valósul
meg, amire a Székesfehérvári Tankerületi Központ eredményesen pályázott.
Csaknem 483 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyertek el, amit a
kormány további több mint 408 millió
forinttal támogatott.

2021.02.11.

Már a mélyalapozásnál tart az építkezés

A HETILAP

A novemberben kezdett és december végén befejezett bontás után már a mélyalapozásnál tart
az intézmény új szárnyának kialakítása

A Fehérvár Televízió műsora február 13-tól 19-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

2021. 02. 13. SZOMBAT

2021. 02. 14. VASárnAp

2021. 02. 15. Hétfő

2021. 02. 16. Kedd

2021. 02. 17. SZerdA

2021. 02. 18. CSüTörTöK

2021. 02. 19. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Oláh László alezredes
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 Köztér Extra – ismétlés
Vendégek: Mészáros Attila,
Fehérváry Tamás Téma:
Elindult Székesfehérváron
a Zöldbuszprogram
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:30 Így (nem) játszunk
mi! – ismétlés
13:50 Bazilika 250
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Megépül a Nemere
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ: India 1-2. rész
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Elekes Péter Pál,
Vox Mirabilis Kamarakórus
18:30 Kultúrkorzó 2015
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis – egészségügyi
magazin
19:35 Alba Fehérvár–Érdkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
20:55 Kilenc hónap – harmadik
trimeszter
21:25 Drogprevenció (16) 3-4. rész
21:30 Schirilla György, az ifjabb
pesti rozmár – portréfilm
22:10 Hírek – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Elekes Péter Pál,
Vox Mirabilis Kamarakórus
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kuna Károly színész,
Vörösmarty Színház
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Egészségempórium
családoknak
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Lőrincz
M. Ákos szakorvos
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Mezőföldi Néptáncgála
1-2. rész
21:15 Drogprevenció (16) 5. rész
21:45 Szerelem egy életen át,
és még azon is túl
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Diagnózis – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Lőrincz
M. Ákos szakorvos
08:20 Hitünk és életünk – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Diagnózis – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Lőrincz
M. Ákos szakorvos
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
15:45 A szeretet dicsérete –
Jótékonysági est 1. rész
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
18:25 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: Szabó
Balázs zenetörténész
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
21:00 MOL Fehérvár–MTKlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Szabó
Balázs zenetörténész
08:20 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlésMűsorvezető:
Vakler Lajos. Vendég: Szabó
Balázs zenetörténész
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 A szeretet dicsérete –
Jótékonysági est 2. rész
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott labdarúgó
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott labdarúgó
19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Nógrádi Gábor: Hogyan
neveljük az UFO-t? , Hogyan
neveljük a matematikatanárt?
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Fehéredő múlt – Az
utolsó szó jogán
Siklósi Gyulára emlékezünk
21:25 Aqvital FC Csákvár–
Kaposvár-labdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
23:05 Híradó – ismétlés
23:25 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott labdarúgó
08:20 Honvéd7 – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott labdarúgó
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
15:30 Gyimesi csángók
Patakországból
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 750 éves Nádasdladány
18:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Fehérvár AV19–Klagenfurtjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:55 Híradó – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Bogányi Gergely-portré
11:55 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 Portrék a Királykúton.
Vendég: Török Máté
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Bogányi Gergely és
a csodazongora –
Skandináv est
21:50 Híradó – ismétlés
22:10 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Bajnokok városa – ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés
08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:35 A világ Koczka módra
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Városrészek titkai – ismétlés
21:00 Pálosfalvi Brúnó – élni
a bátrak életét
21:40 Mohai tikverőzés
egykor és ma
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: február 16. 20:30 Fehéredő múlt – Az utolsó szó jogán. Siklósi Gyulára emlékezünk.
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Alig tapasztaltak mellékhatásokat a beoltottak
A HETILAP

Lőrincz M. Ákos fehérvári belgyógyász naplójából szemezgettünk

Ficsóri Erika
A koronavírus elleni vakcina beadása után egyetlen
komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak a Magyarországon beoltottak – ezt Szlávik János, a Dél-pesti
Centrumkórház infektológus főorvosa nyilatkozta. Az
oltási reakciók jóval alacsonyabb számban fordulnak
elő, mint más, korábbi védőoltások esetén.

Az oltás után átmeneti izomláz, zsibbadás, pirosodás kialakulhat, de egyetlen
komolyabb mellékhatást sem észleltek. A
beoltottak több mint kilencvenöt százaléka
a második oltást követő egy hét után már
nem kapja el a vírust. Ha mégis, akkor egészen biztos, hogy a betegség lefolyása enyhe
tünetekkel jár.
Hogy mi zajik le a védőoltások közben
és után a szervezetünkben? Erről a saját
tapasztalattal rendelkező Lőrincz M. Ákos
belgyógyász, elméleti immunológiai kutató
beszél Koronás mesék című közösségi
oldalán. A naplót magánemberként vezető
orvos jelenleg belgyógyászként dolgozik a
Szent György Kórház kardiológiai osztályán.
A „koronás dokiként” emlegetett Lőricz M.
Ákos január elsején kapta meg első oltását,

és harminc napon keresztül osztotta meg
érzéseit, tapasztalatait. Érdekességként
szemezgettünk egy kicsit naplójából!

Az oltás utáni második nap
„Jól vagyok, élek és virulok. Egyre kevésbé
fáj a vállam, de be kell vallanom, az éjszaka
során többször felébredtem rá, hogy fájt. Talán
valamivel jobban, mint más oltások esetében.
Rendszeresen kapok oltást (minden évben a
szezonális influenza elleni oltást illetve ötévente
a vírusos agyhártyagyulladás elleni oltás emlékeztetőjét), de ez most jobban fájt. Kb. úgy, mint
egy tetanusz elleni oltás emlékeztetője. Nincs
lázam, nem fáj a fejem, nem vagyok legyengülve, és már fáradtnak sem érzem magam.”

A tizenötödik nap
„Még mindig jól vagyok, semmilyen tünetem
nincs. Most tartok a naplóm felénél. Félidőben
illendő valami számadást adnom, hogy mi történt
az első tizenöt napban: kezdetben volt egy negatív
PCR-tesztem és egy negatív szerológiai tesztem,
azaz eddig nem voltam koronavírus-fertőzött.
Van tizennégy nap előnyöm a vírusfertőzéssel

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Irodák:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 15 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 31 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség.

Fűtött raktár és szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg bérelhető
164 m2 (130 + 34 m2) alapterületű, fűtött raktár, továbbá
szabad terület.
Használaton kívüli hőközpontok:

• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára egyaránt alkalmasak.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

szemben, és van tapasztalati úton kimutatható, de
részleges védettségem is a koronavírussal szemben. Továbbá rendelkezésre áll a teljes veleszületett immunrendszerem, hogy azonnal felvegye a
harcot az esetleges támadókkal szemben. És van
egy behívóm a második oltásra!”

A huszonharmadik nap
„Megkaptam a második oltást. Hasonlóan történt, mint az első alkalommal. Én is hasonlóan
készültem. Figyeltem arra, hogy megfelelő állapotban legyek az oltáshoz: fontos a mértéktartó
táplálkozás illetve az alkohol vagy egyéb tudatmódosító szerek kerülése, és a megszokottnál
picit többet aludtam. Rövid orvosi vizsgálatot
és beszélgetést követően az izomszövetbe
(mindegy, hogy ugyanoda vagy máshova)
injekció formájú oltást kaptam. Mivel az oltás
térfogata kicsi, az átlagos oltásoknál kisebb
fájdalmat éreztem – ma még annyit sem, mint
az elsőnél. Húsz-harminc perces megfigyelést
követően kitöltötték az oltási igazolásomat.”

A harmincadik nap
„Jól vagyok. Kicsit elfáradtam az elmúlt harminc
napban, de nem az oltás miatt. Kimerítő volt
minden nap olyan bejegyzést írni, ami érthető,
de mégis tényeken alapuló és hiteles. Szerencsére
az immunológia világa csodálatos! Lenyűgöző,
hogy mennyi érdekes folyamatból áll össze
az immunrendszer működése, hogy milyen

Miért vagyok oltáspárti?
Ha végigolvasták a doktor úr naplójából közölteket, láthatják, hogy ez az oltás sem különbözik
más oltásoktól, tehát nincs miért aggódni! Nem
kértek fel és önkéntes agitátor sem vagyok, de
személyes voksomat az oltás mellett teszem le!
Hogy miért? Vissza szeretném kapni pezsgő,
lüktető mindennapjaimat! Vágyom az utazásra,
a csoportos beszélgetésekre hideg, csapolt sör
mellett! Szeretnék beülni egy étterembe, és ott
elfogyasztani a finom étkeket! Nem akarom,
hogy még egy év úgy múljon el az életemből,
hogy gyanúsan figyelem az emberek közelségét,
hogy mániákusan keresem a napi fertőzési és
halálozási statisztikákat. Nos, ezért!
ötletes módon próbálja fülön csípni a betolakodó
kórokozókat, és az is, hogy milyen ötletességgel
próbálják a rosszfiúk kicselezni az őröket. És ez a
varázslatos sokszínűség nemcsak az immunrendszer működése esetében figyelhető meg, hanem
bármely szervünk, szervrendszerünk működésénél
tapasztalhatunk csodákat, ha jobban megfigyeljük
a működésüket. Ezek kialakulásának pedig az élet
a hajtóreje: az élet törekvése a túlélésre, hogy minden jobban, hatékonyabban és tovább működjön!”

Nézze meg Sasvári Csilla Lőrincz M. Ákossal készített
interjúját a Fehérvár TV-ben február 14-én 17.55-kor!
Az orvos a Vörösmarty Rádióban pedig vasárnaponként számol be a tapasztalatairól fél kilenc után.

Szülésre felkészítő online tanfolyam indul
Február tizenötödikétől új kurzust indít az
Egészségfejlesztési Iroda azoknak a kismamáknak,
akik túl vannak a várandósságuk huszadik hetén. A
résztvevők számát nem korlátozzák.

A szülésre felkészítő online tanfolyam
hat alkalomból áll, melyeket hétfőn délutánonként négykor tartanak mintegy
másfél-két órás időtartamban. Kivétel
ez alól március tizenötödike, az erre a
napra eső programot másnapra, keddre
halasztják. A kurzus során közremű-

ködik egy védőnő, egy testnevelőtanár
– aki a légzéstechnikát oktatja – és egy
szexológus is.
A tanfolyamot azoknak a kismamáknak
ajánlják, akik túl vannak a várandósságuk huszadik hetén, és szeretettel várják
a leendő apukák kapcsolódását is! A
résztvevők számát – a közösségi oldalon
olvasható információval ellentétben –
nem korlátozzák. Jelentkezni telefonon
a 70 455 9930-as számon vagy Facebookon, Messenger-üzenetben lehet.

Koronavírus-előrejelzés: növekvő tendenciát mértek
A székesfehérvári szennyvízmintákban ismét emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.

Az év ötödik hetében ismét több településen emelkedik a szennyvízmintákban a
koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Az elvégzett vizsgálatok Székesfehérváron is növekvő tendenciát mutattak.
Az elvégzett mérések azt mutatják, hogy
a budapesti északi és déli szennyvíztisz-

tító mintájában, Győrben, Miskolcon és
Székesfehérváron növekvő tendencia
tappasztalható a vírus örökítőanyagának
mennyiségében, míg Békéscsabán és
Kecskeméten csökkenő. Budapesten,
Debrecenben, Győrben, Kaposváron,
Miskolcon, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Szekszárdon mérsékelt, míg
a többi vizsgált városban alacsony a
szennyvízben mért koncentráció.

Újra elérhető a bőr- és nemibeteg-gondozó
A Szent György Kórház bőr- és nemibeteggondozó szakrendelése február 8-tól,
hétfőtől a Távírda utca 4. szám alatti

rendelőben újra elindult. Vizsgálatra bejelentkezni a 22 316 420/621-es melléken
illetve személyesen lehet.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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De mi lesz a targoncásokkal?

2021.02.11.

Elindultak az utolsó OKJ-s képzések, de még nem teljesen tiszta a jövő

Papp Brigitta
Nagyjából február végéig, március elejéig
van lehetőségük azoknak becsatlakozni a
képzésekbe Székesfehérváron is, akik még
OKJ-s végzettséget szeretnének – mondta el
lapunknak egy felnőttképzéssel foglalkozó
fehérvári cég vezetője.

Érdemes is annak lecsapni az
utolsó lehetőségekre, aki
például targoncás vagy földmunkagép-kezelő szeretne lenni.
A felnőttképzőknél oktatható
szakképesítések programkövetelményeinek listájába például
ez a két képzés nem került be,

így egyelőre nem tiszta, hogyan
alakul ezek jövője.
„Sok szakképesítéssel, amit eddig
OKJ-s rendszerben oktattunk,
nem tudni, hogy a jövőben mi
lesz, ugyanis egyelőre nincs rájuk
jogszabályi előírás. Vannak olyan
képzések, amelyek más név alatt,
de bekerültek az új jegyzékbe, ilyen
például a korábbi munkavédelmi
technikus, ami most munkavédelmi
előadó névvel szerepel. Vannak
olyan szakmák – például a különböző hegesztők – amelyek kikerültek a
felnőttképzésből, és a jövőben csak
iskolarendszerben lehet elindítani a
képzésüket. Hogy hogyan, azt majd

az érintett intézményeknek kell
eldönteniük. Vannak ugyanakkor
olyan szakképesítések, amelyek
nem kerültek be az új szakképzési
jegyzékbe, és nem is lehet tudni,
hogy mi lesz velük. Ilyenek például
a gépkezelői képzések, például a
targoncás, emelőgépkezelő, földmunkagép-kezelő. Korábban úgy
szólt a jogszabály, hogy a gépkezelői
jogosítványhoz egy OKJ-s tanfolyamot kell elvégezni.” – tudtuk meg
Sörösné Fekete Zsuzsától.
Ugyanakkor a munkaerőpiaci
felnőttképzésben az oktatás és
a vizsgáztatás a jövőben elválik
egymástól. Míg most a felnőtt-

képzők is megszervezhetik a
vizsgákat, ezután a felnőttképzők csak tanúsítványt állíthatnak ki, a szakképesítést igazoló
bizonyítványhoz akkreditált
vizsgaközpontban kell majd vizsKiadványok terjesztésére, rendszeres
elfoglaltságot jelentő munkára,

Székesfehérvárra

terjeSztő kollégát keresünk,
akár azonnali kezdéssel.
Jelentkezés: 06 70 778 54 51
ellenorzes@privatposta.hu

Hamarosan indulnak
a vállalkozás-fejlesztési pályázatok
Március 1-jén nyílik a VINOP-1.2.1-21 kódszámú, A mikro-, kis- és középvállalkozások
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések
támogatása című felhívás.

Gépkezelő
Feladatok

• Automata / félautomata berendezések kezelése,
felügyelete
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Minőségellenőrzési feladatok

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos, megszakítás nélküli munkarend
vállalása
• Orvosi alkalmasság

Amit kínálunk

• Versenyképes bér + juttatások
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Cafeteria és étkezési támogatás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es
körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből)
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség

+36 25/556-036

A pályázók olyan mikro-, kis- és középvállalkozások lehetnek, amelyek rendelkeznek
legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább
3 fő volt és Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A támogatható tevékenységek közül kötelezően megvalósítandó a technológiafejlesztés,
az alábbiak közül pedig kettő tevékenység megvalósítása szükséges: infrastrukturális
és ingatlan beruházás, megújuló energiaforrást hasznosító fejlesztés, üzleti
felhőszolgáltatás, képzés és tanácsadás igénybevétele.
A támogatás alapvetően visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek részben vagy
teljes mértékben történő teljesítése esetén vissza nem térítendő támogatássá alakul.
Az igényelhető támogatás 10 millió Ft – 629,3 millió Ft között mozog, de a projekt
elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás
benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi
létszáma határozza meg.
A közép-dunántúli régióban a mikro- és kisvállalkozások 55%-os, a középvállalkozások
pedig 45%-os támogatási intenzitás mellett pályázhatnak.
Amennyiben többet szeretne megtudni a kiírásról, keresse fel a Közép-dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökséget a +36 20 432-4967-es telefonszámon vagy
a kdriu@kdriu.hu e-mail címen!
Az Ügynökség ingyenes előminősítést végez az alábbi linken található űrlapon
keresztül: https://www.surveymonkey.com/r/VINOP-121-21_elominosites

munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu

Horoszkóp
2021. febr. 11. – febr. 17.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezen a héten egy bizonyos félreértés miatt lehet, hogy
rossz döntést hoz. Sajnos Ön olykor hajlamos mindenben csak a hibát keresni, és ezzel mindenkit frusztrál a
környezetében. Ajánlom, hogy intézze el a fontos teendőit, és ha szükséges, kérje ehhez a családja segítségét!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ez a hét nagyon vegyes érzelmeket kelt majd Önben,
és az élete rengeteg váratlan fordulatot vesz. Szakmailag ez egy nagyon sikeres időszak is lehet, azonban
a zsúfolt időbeosztását sajnos a magánélete fogja
megszenvedni.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ezen a héten remek ötletei lesznek. Mindemellett
őszintén elmondja a véleményét anélkül, hogy ezzel
megsértené mások önérzetét. Vállalkozása és a projektjei is remekül haladnak, és ebben semmilyen hiba
nem jelenthet akadályt.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ez egy remek hét lesz, amit érdemes kihasználnia,
ugyanis a szerettei társaságában végre maximális
megértésre talál! Az energiáinak és a kemény
munkájának köszönhetően bármit el tud érni, amire
csak vágyik!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kapcsolódjon ki ezen a héten, hiszen már nagyon
megérdemli! Nehéz időszakon ment keresztül az
utóbbi hetekben, de meglátja, minden rendben
lesz! Legyen büszke arra, amit elért, hiszen mindent megtett annak érdekében, hogy boldog élete
legyen!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez a hét igen kedvezően alakul az élete számos
területén! Minden nehézség, ami az elmúlt hetekben
gyötörte, elmúlni látszik. Emellett a pénzügyi helyzete is jelentős javulást mutat.

FEHÉRVÁR
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jéig még lehet jelentkezni.” – emelte
ki Sörösné Fekete Zsuzsa.
Az elkezdett OKJ-tanfolyamokat

2022. december 31-ig lehet befejezni, és ez a határidő az OKJ-s
vizsgák megszerzésére is.

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

Fotó: Tréning Stúdió

Cím
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)
(Székesfehérvár)
(m2)
43.200,Erzsébet u. 6. 4/2.
2
összkomfortos
48 m2
1,5
44.000,Horvát István ltp. 11. 4/4.
44 m2
komfortos
1
35 m2
35.000,összkomfortos
Szedreskerti ln. 28-31. 1/2

Targoncás OKJ-s képzésre még be lehet csatlakozni

Becsatlakozási lehetőség
OKJ tanfolyamainkra:
(E-000352/2014/A001-019)

• Tűzvédelmi előadó
• Tűzvédelmi főelőadó
• Emelőgép ügyintéző
• Munkavédelmi technikus
• Targoncavezető
• Földmunkagép kezelő
• Emelőgép kezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

gázni. Hogy ezek a központok
hol lesznek, egyelőre nem tudni.
– „Azoknál a szakmáknál, amelyek
a jövőben felnőttképzésben megszerezhetők, ugyanúgy nálunk végzik
majd a tanfolyamot, ám vizsgázni
máshol kell. De egyelőre nincs meg
az akkreditált vizsgáztatóhelyek
listája.”
Egy biztos, december végén elindultak az utolsó OKJ-s képzések,
és néhány képzésre a szabad
helyek erejéig még be lehet csatlakozni. Például targoncásnak.
„Nálunk a különféle hegesztőképzések kivételével minden decemberben
indult OKJ-s képzésbe be lehet még
csatlakozni. Úgy szervezzük ezeket,
hogy a későn ébredők egy-két
pótórával fel tudjanak zárkózni, így
hozzánk február végéig, március ele-

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ezen a héten számos kihívással kell szembenéznie a
munkahelyén! Azonban nincs oka kételkedni önmagában, ugyanis remek lehetősége van arra, hogy előrébb
lépjen a szakmai ranglétrán! Ne idegeskedjen, hanem
bitonyítsa be, milyen kiválóan végzi a munkáját!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ez a hét csodásnak ígérkezik, hiszen Ön nagyon vidám
és izgatott lesz, és semmi sem ronthatja el a hangulatát.
Lehet, hogy nem is veszi észre, de a pozitív kisugárzása
visszatükröződik a munkájában és az élete minden
egyéb területén is.

Székesfehérvár, 2021. 02. 10.

HOSSZÚ TÁVÚ GYÁRI MUNKALEHETŐSÉGEK
SZÉKESFEHÉRVÁRON

+36 20 801 0001

HÍVJ VAGY ÍRJ SMS-T, MI VISSZAHÍVUNK!

E-000683/2014

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

ÁLLÁST KERESEL?

Tűzvédelmi előadó (A041)
Robbanásbiztos berendezés kezelője (A022)
Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (A003)
Kazángépész (A012)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (A013)
Villamosalállomás kezelő (A023)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (A067)
Raktáros (A071)
Munkavédelmi technikus (A040)
Nyomástartóedény-gépész (A015)
Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)

További kínálatunk utoljára megszerezhető OKJ szakképesítésekre: www.dekra.hu

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át vagy letölthető a honlapról.

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

Becsatlakozási lehetőség!
Decemberben indított OKJ tanfolyamaink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

MAN AT WORK KFT.
8000 Székesfehérvár, Piac tér 8.
Telefon: +36 22 506 498 Mobil: +36 20 801 0001
E-mail: szekesfehervar@manatwork.hu
M-K. R. Sz.: 3440/2001. M-M. Ny. Sz.: 1237/2001., 5448/2008.; A. Ny. Sz.: NAIH-73314/2014.,
NAIH-85575/2015.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Remek hét vár Önre, az élete minden területén komoly
sikerekre számíthat! Emellett sem a magánéletében, sem a
munkahelyén nem kerül szembe akadályokkal, így egész
héten meg tudja őrizni a lelkesedését és a belső békéjét,
amire az utóbbi időben csak nagyon ritkán került sor!

A napokban sok érzelmi változáson megy keresztül,
hiszen sokkal komolyabban vesz bizonyos dolgokat, és
ezek nagyban befolyásolják a gondolkodását. Ez a hét
kifejezetten kellemesen alakul: könnyedén megoldja a
problémáit, és elkerüli a kellemetlen szituációkat.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten annyira önzetlen lesz, hogy a családja
érdekeit a sajátja elé fogja helyezni. Ha akadályokba
ütközne a magánéletében vagy a munkahelyén, ne
adja fel! Tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy mielőbb megtalálja a megoldást!

Ezen a héten olyan váratlan dolog érheti, ami
miatt sebezhetőnek és bizonytalannak érzi majd
magát. Szerencsére nagyon optimista, így bármilyen nehézséggel képes lesz megküzdeni, ami az
útját állja!

Közéleti hetilap
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segítségével púpozzuk rá a trüffelkrémet! Készíthetünk többemeletes
tartot is, ez már a fantáziánkra van
bízva. Díszítésként jól áll neki a
fehér habcsók, a színes csokoládé
vagy bármilyen gyümölcs.

László-Takács Krisztina
Évezredes tapasztalat, hogy a férfi szívéhez a
hasán keresztül vezet az út. Így, ha szeretnénk
megajándékozni, nem biztos, hogy tárgyajándékkal érünk célba. Lehet, hogy elég, ha
sütünk valami finomat! Persze a hölgyekről se
feledkezzünk meg: Valentin-napon nem lehet
mellélőni egy szép virágkompozícióval! Új
trendet mutatunk a műfajban.

Virág nem csak egy hétre

Karetka Katalin egy mutatós tartot
ajánl azoknak, akik szeretnék meglepni kedvesüket Valentin-napon.
Ezúttal tekintsünk el attól, hogy a
fellengzős angol név másodjelentése ringyó, az első pedig egyszerűen
torta...
És tegyük hozzá azonnal: nem
csak e jeles alkalom adhat okot
arra, hogy meglepjük párunkat!
Ha éppen sütni támad kedvünk, és
valami igazán kreatív elfoglaltságra
vágyunk, ezt a kis mézestésztaalapú tortácskát nekünk találták
ki! Nem gyors, és nem is diétára
termett, de finom és látványos,
ráadásul ajándékba is adható. És
ami a legfontosabb: kisebb gyakorlattal rendelkező háziasszonyok is
képesek összeállítani!

Készíthetünk egyszintes, de emeletes változatot is, bármilyen formában

Mi már készülünk február 14.-ére,
amikor sokan szeretik kifejezni
szeretetüket, szerelmüket
kisebb-nagyobb meglepetésekkel.
A korábbi évekhez hasonlóan
készítünk színben
és formában az alkalomhoz illő
sütiket, muffint, minitortát.

Megrendelés: 22 814 408
vagy 20 466 5363
E-mailben: info@saveur.hu,
illetve messenger üzenetben.
facebook.com/saveurkavezo/

Fotók: Kiss László

Tart, avagy a modern mézeskalács

Ha nincs ilyen szív alakú szaggatónk, a mintát papírból is kivághatjuk!

„A tart alapja olyan, mint a mézeskalács tésztája, amit karácsonykor sütünk, ezúttal azonban fűszerek nélkül,
sok mézzel készítjük. Az erre púpozott
színes trüffelkrémmel, gyümölcsökkel
egy igen divatos desszertet lehet alkotni!” – magyarázza a cukrász, akitől
azt is megtudjuk, azért kell sok
mézet használni, hogy ne száradjon
ki a tészta.

Hozzávalók a tésztához

készíteni kell hozzá egy színes
trüffelkrémet, amit ezúttal pirosra
festettünk.

A trüffelkrém hozzávalói
• 70 deka fehér csokoládé
• 4 deci tejszín
• ételfesték tetszés szerint (a három
összetevő aránya nem, de a mennyisége változhat attól függően, hogy
mennyi krémet szeretnénk kapni)

• fél kg méz
• 25 deka cukor
• 25 deka vaj (ezeket össze kell
olvasztani és hűlni hagyni)
• 1 kiló liszt
• 2 tojás
• 2 evőkanál víz (ha szükséges)
• 5 deka szitált kakaó
• 2 kávéskanál szódabikarbóna
• 2 kávéskanál fahéj (mindezt össze
kell dolgozni a mézes masszával,
folpackba tekerni és fél napig a
hűtőben pihentetni)
A pihentetés után újra át kell gyúrni a tésztát, majd kisebb adagokban körülbelül három milliméter
vastagságúra nyújtjuk, de csak az
alját lisztezzük! Apró mozdulatokkal sodorjuk, hogy a teteje fényes
legyen. Ez után jöhet a szaggattás!
A töltéshez és a díszítéshez külön

A friss virágnak is megvan a varázsa,
de annak is tudunk örülni, ha valami
maradandót kapunk. A hölgyekről
se feledkezzünk meg, ha ajándékról
van szó, nézzük, milyen új trendek
vannak a tartós virágkompozíciók
világában! Ezek mostanában nagyon
kelendők, olyannyira, hogy Ondrousek Andrea mindig valami megrendelésen dolgozik: „A szappanrózsa
nagyon nagy divat, sokan rendelnek
díszes dobozban vagy csak úgy külön,
hogy egy különlegesen díszített fürdővel
lepjék meg párjukat.” – mutatja Andrea a rózsafejekhez megszólalásig
hasonló darabokat, melyeknek
ráadásul fantasztikus illatuk van!
Népszerűek a selyemből készült
virágkompozíciók is, amiket
dekoratívan rendeznek luxusdobozokba, hogy sokáig díszei legyenek
a lakásnak. Egy-egy ilyen kompozícióba bonbon is kerül, így nemcsak

Hát nem ennivaló?

A krémet is érdemes egy nappal
korábban elkészíteni és hűtőbe
tenni, hogy felvegye a megfelelő
állagot, és legyen tartása.
Amikor a tészta megsült és kihűlt,
vegyük ki a tepsiből, és habzacskó

illatos, de finom is a tartalom!
Reméljük, adtunk néhány ötletet!
Már csak egy jótanácsot teszünk
hozzá: mindenki örül a meglepetésnek, a lényeg, hogy szívből jöjjön,
és ne csupán Valentin-napon!

Egy doboz rózsa szép ajándék. Hát még, ha fürdéskor is kényeztethetjük vele magunkat!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Koch Imre

A csigás íj

a csigás íj szörnyű fegyver
vadász kezébe nem való
a kilőtt vessző
átsuhan avad testén
észrevétlen
sokkhatás nincs
a vad nem vérzik
csak eldől egy idő után
csodálkozó szemekkel
az öregség olyan mint a
kardvillanás
úgy hatol át rajtunk
hogy észre sem vesszük
és évek telnek el anélkül
hogy beleremegnénk
Gál Csaba

Konfesszió

„atethebread and drankthewine”
/Echo&theBunnymen/
edd a kenyeret idd a bort
kezdd a megvallást he’sthe lord
kezdd az elején betlehem
megszületett a kegyelem
halkan mondod de alakul
evangélium magyarul
örömükben az emberek
angyali nyelven kezdenek
szólni hűséges őrizők
bíztatnak jönnek jobb idők
konfesszió ez így nem más
költeménybe zárt megvallás
ez túl szép hogy igaz legyen
különben sincsen kenyerem
gluténmentes ételt eszem
bort nem iszom van zabtejem
régi mesékben nem hiszek
betlehemben majd szelfizek
ha egyszer eljutok oda
de inkább mennék londonba
ezért hallgatok brit zenét
például ez itt olyan szép
hogy „atethebread and drankthewine”
nem értem ugyan de hat rám

Könnyű idők jönnek
csendesebb napok köszöntenek be
még kékebb égbe való merülés
hajnalonta hosszú sétákra indulsz
elkísér a délben is didergő hűség
mire estefelé hazaérsz látod
szobád a lemenő nap fényében lángol
megérkezik kitártablakodba
az eljövendő könnyű idők előszele
türelmesen várakoznak a napok
sorukra
egyre könnyebbegyre légiesebb
mozdulattal adják át egymásnak
a stafétát
magukból építenek áttetsző utat
amelyen a jövő megérkezik hozzád
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Drotleff Zoltán

Nyolcvan év

Már itt a nyolcvan éves kor,
mint folyton rajtam lévő maszk
telepszik rám, akár egy kór,
és nincs, ki meggyógyítsa azt!
Egyre jobban fakul a nyár,
tán gyorsabban sárgul az ősz,
hosszú lett, mint az ökörnyál,
mintha más volna már a csősz…
Illat nélkül nyíló tavasz,
telem csak fejemen fehér,
ám jelenem sűrűn havas,
gyakran a végtelenhez ér…
Születésem homokjában
hagyott ifjú lábnyomaim
nem néztek még akkor hátra,
mint most, időm hullámain!
Egyre szédítőbb e tánc, már
fekvő nyolcasom ívein,
szívem furcsa ritmusra jár
sorsom imbolygó kincsein…
Amik itt maradnak, tudom,
tán őrzi az emlékezet…
Mert egyszer úgyis felbukom,
s nektek hagyom emlékemet!
P. Maklári Éva

Requiem egy madárkáért
A párkányon ül mozdulatlanul,
mintha csak egy szobor volna,
vagy madárba álmodott jégdarab,
aminek sorsát a Teremtő gyúrta.
Nem ismerte a hullámzó eget,
mélyét a völgynek, a hajnal fényét,
felhők könnyeinek ingatag súlyát,
vízcsobogások halk nevetését.
Verdeső szárnya meddig bírta
csontvázra rakott apró testét,
ki sírta néma zuhanását vissza,
fájdalmát ki rakta gyász-eresszé?
Lombok hívása reménytelen,
egy csöppnyi lét volt, zéró fok.
Fagyott tollait körülölelve a
csönd ringatja és a kődarabok.
Saitos Lajos

Télelő

Csanádi Imre
és
Csoóri Sándor
emlékének!

Jönnek, jönnek a ködbikák,
bikaborjak átgázolnak a mezőn,
irtásföldeken, elhagyott legelőn,
harci repülőtér kifutópályáján, le
a hegynek nevezett Gránásból –
föllegelik a füvet, virágot, kórót,
nem marad utánuk se gyom, csak
páras ujjú patanyom, jönnek a felperzselt falu határáig – mementónak…!

az elmondottak fonalán az
összefüggéseket. Az ember
mindenhatóságát.

Simek Valéria

Égő fahasábok
Megérkezel, felnyitod a dobozt,
és reszkető kézzel elém borítod
emlékeinket. Nézzük magunkban
az akkori havat, a reggelt, a fiatalságot,
az indulás örömét. Figyeljük a
magzatmoccanásokat, a megérkezés
örömét, a megszületett embert, a jövőt.
Majd gyümölcsbe érleltük, amit
otthonunk belénk táplált.
Él bennünk ez a belső táj, ahonnan
elérhető volt az ég, a valahová tartozás
érzése. Elmerülünk az est csendjében,
eloltjuk a lámpát, égő fahasábok
mellől nézzük az ezüstös téli éjszakát.

Összefüggések
Indulatod magja fogan meg,
növekszik. Aztán csak
sisteregsz önmagad parazsán.
Szemedben elraktározott
pillanatképeket betűkre,
szavakra visszaváltod. Keresed
Nehrer György

Balajthy Ferenc

Ünnepek után
(Karant/ének/ XIX.)
Elvirágzott lét, ünnep, kegyes vigasz.
A tél hamvas csókja mégis melenget.
Tűlevelek, mint zöld évek peregnek,Hihetnéd, más jön, de látod, ugyanaz!
Mert, az élet is egy rövid, szép, ünnep,
Örök Advent, - Ezernyi Megszületés.Porszemcsékből, ha összeáll az egész,
Édes legyen a szívünknek-lelkünknek!
Ha, elnémulnak a Harangok egyszer,Két kezem fogjad, soha ne ereszd el!
Foszlós Kalács és Gyertyafény leszek.
Csupasz fenyő sír, sok kibontott doboz
Kukákban vár, s a Semmibe tántorog,Mért múlnak el, mindig az Ünnepek?!

A szökés

„A székesfehérvári megyeházi börtön éppoly alkalmatlan és berendezés híjával való,
mint akár a pestmegyei, dacára annak, hogy a felügyelet a lehető leggondosabb, csak
az nem szökik meg, aki nem akar.” Ezernyolcszázkilencvenötben eképp szóltak a
megyeházi hírek.
Nem sokáig váratott magára ez az esemény.
A vállalkozó szellemű Affendakisz Periklész és bűntársai Budapesten a dohánytőzsdétől a lakatosműhelyekig mindent feltörtek és kifosztottak. A mérnökökből álló
nemzetközi banda tagjai nem is egy alkalommal sikeresen kereket oldottak a fogházból, a hatóság nagy bosszúságára. Az ő történetükre is sor kerül majd egyszer, most
viszont lássuk a fehérvári kortárs kartársakat, akik megirigyelték hírhedt kollégáik
sikerét. 1896 nyarán két székesfehérvári rab egyik délután a vármegyeházban elhelyezett börtönből nagy élelmességgel, de annál kevesebb szerencsével megszökött.
Székely János 21 éves, betöréses lopásért másfél évi börtönre, és Németh Ágoston
22 éves, többrendbeli lopásért két és fél évi fegyházra ítélt rab a börtön padlásán
ffelhalmozott sás válogatásával volt elfoglalva. Az őrnek sürgős dolga akadt az
ebédre elfogyasztott tejfölös töltött káposzta miatt. Ezt az alkalmat használta fel a két
jómadár a szökésre. Áttörték a tűzfalat, mely a padlást a főispán szénapadlásától
elválasztja. Egy erős gyékényfonatot a szénapadlás egyik gerendájához kötötték,
majd kibontották a tetőt. A nyíláson át Székely János kimászott a megyeháza melletti
közbe. Azalatt, míg a szuronyos őr a másik utcafronton járkált, leereszkedett és
futásnak eredt. A szökést a csendőrparancsnokság épületében lakó csendőrőrmester
felesége és egy Németh nevezetű szabó észrevették, és azonnal zajt csaptak, amire
a napos fogházőr, Szép János kiszaladt, és a menekülő rab után futott. Óriási hajsza
kezdődött. Székely János egyenest a Budai útra, és onnan a csatornapartra iramodott. Már-már elmenekült a fogházőr elől, mikor egy honvéd tisztiszolga lefogta, és
a fogházőrnek átadta. Ezalatt a másik rab, Németh Ágoston, aki nem merte a társa
példáját követni, visszamászott a padlásra és elbújt. A szökés utáni rejtőzést megkönnyíthette volna az, hogy a két rab a padláson talált polgári ruhákba öltözködött.
Bár Németh Ágostonnak csak egy női ruha jutott, meg egy erősen viseltes kalap.
Dús fekete bajusza a padlás homályában ugyan nem volt feltűnő, viszont a rejtőzködésben nem sok hasznát vette volna. A szökésről azonnal jelentést tettek Juraszek
János királyi alügyésznek, aki rögtön intézkedett, hogy az egész megyeházat honvédekből álló őrség állja körül. Egyúttal a fegyveres fogházőrök felmentek a padlásra a
kirepült madarat megkeresni. A nagyreményű szökevény azonban a gondos keresés
dacára a padláson felhalmozott holmik közt úgy elbújt, hogy nem tudták megtalálni,
s minthogy közben teljesen besötétedett, és lámpással a padlásra menni nem volt
tanácsos, abbahagyták a keresést, és az őrség létszámát a tűzoltósággal is megnövelték: ha a rab felgyújtaná a padlást, akkor nehogy valami nagyobb baj történjék!
Németh Ágostonnak a gyújtogatáshoz nem volt kedve, azonban a padlás porától
megszomjazott, és a gyomra is hangosan korgott az éhségtől, így aztán csakhamar
megunta a bujkálást, és éjjel 10 óra felé jelentkezett a padlásajtónál strázsáló őrnél,
aki meglepetésében majdnem szabadon engedte a bajuszos kisasszonyt.
Aztán a két jómadár a szabadság helyett kapott még néhány hónap repetát a meglévő büntetésük mellé.
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Fehérvári siker a prágai filmfesztiválon

A Prágai Nemzetközi Függetlenfilm-fesztiválról a
legjobb színész és a legjobb operatőr díját hozta el az
Elfelejtett nemzedék című kisfilm, amit a fehérvári
Aracsi Norbert rendezett, és többek között a Pákozdi
Katonai Emlékparkban is forgattak.

Vakler Lajos
Keller János és Váradi Eszter Sára, a Vörösmarty
Színház népszerű művészei különleges koncertsorozattal szeretnék meglepni a székesfehérváriakat.
Rendhagyó módon a város különböző pontjain megjelenve, dalokkal köszöntik a szerelmesek napját.

„Új ötletként jutott eszembe, hogy mi
lenne, ha Valentin-napon meglepnénk
Székesfehérvár lakosait, és elvinnénk a
színház gyógyító erejét hozzájuk, ami nagyon fontos ebben az időszakban, hiszen
ez a nap kifejezetten a szerelmesek napja.
Arra gondoltam, hogy megkérem Váradi
Eszter Sára kolléganőmet, hogy több órán
keresztül járjuk a várost, és a dalokon keresztül vigyük el ezt a fantasztikus érzést.”
– mondta el lapunknak Keller János.
Sára, ahogy már megszokhattuk, az
első pillanattól kezdve a terv mellé

állt, hiszen ő is úgy gondolja, hogy
a dal a bezártságban élő fehérváriak
számára bizonyosan felüdülést jelent
ebben a koronavírus-járvánnyal
terhelt időszakban: „Ebben is partnere
vagyok Jánosnak, mint sok minden másban. Ez egy nagy meglepetés lesz, és az
is izgalmas benne, hogy nem lehet tudni,
mikor és hol bukkanunk fel vasárnap délután, a szerelmesek napján. De itt fogunk
körözni a városban, és ahol megállunk,
ott énekelünk. Ezzel szeretnénk egy kicsit
hozzájárulni az ünnepi hangulathoz.
Most már mindenki ki van éhezve arra,
hogy egy kis vidámság jöjjön az életébe!”
Tehát nyíljanak meg az ablakok és
az erkélyajtók vasárnap délután
14 és 17 óra között, figyeljük az
utcákat, tereket, hiszen bizonyosan
örömünkre szolgál majd a romantikus egyveleg!

Fotó: Cinemart Production

A kisfilm a II. világháború által sújtott
Magyarország végnapjaiban játszódik,
és négy katonáról szól. Az alkotók
azt a lélektani pillanatot mutatják be,
amikor kiderül: minden elveszett. A film
azoknak állít emléket, akiket elsöpört a
világháború borzalma.
Prágában az egyik katonát alakító
Cservák Zoltánt és a film operatőrét,
Kalotai Dánielt díjazták. A rendező, a
fehérvári kötődésű Aracsi Norbert azt

nyilatkozta, hogy nagyon örül az első
fesztiválsikernek: „Az Elfelejtett nemzedék huszonhat fesztiválra van benevezve.
Várjuk a további eredményeket, de még
nagyon év eleje van!”
A filmet eredetileg tavaly május
kilencedikén, a második világháború
befejezésének hetvenötödik évfordulóján szerették volna bemutatni, de a
koronavírus-járvány felülírta a tervet.
Emiatt maradt el november tizenkettedikén a pápai történelmifilm-fesztiválra
tervezett bemutató is.
A rendező elmondta: egyelőre nem tudja, melyik fesztiválon lehet majd a filmre
beülni, de elképzelhetőnek tartja, hogy
a koronavírus-járvány miatt a közeljövőben online térben meg lehet majd nézni
az alkotást.

Rendhagyó Valentin-nap

Fotó: Simon Erika

Kurucz Tünde

Cservák Zoltán főszereplőt és Kalotai Dániel operatőrt díjazták Prágában

Váradi Eszter Sárával és Keller Jánossal szép lesz a Valentin-nap!

Nem lanyhul az alkotókedv!
Vakler Lajos
Megnyílt a Tóparti Művészeti Szakgimnázium Téli tárlata. A sokra hivatott fiatalok
ismét bizonyították tehetségüket: a rajzok és
festmények mellett színvonalas grafikákkal,
kerámiákkal és textilművészeti alkotásokkal
jelentkeztek.

Szabó Balázs KÓTA-díjat kapott

el, hiszen minőségi munkákat láthat a művészetkedvelő közönség.
Vizi László Tamásné, az intézmény
igazgatója hangsúlyozta: az oktatást is érintő, nehéz időszakban is
minden héten biztosították a lehetőséget a diákoknak, hogy kiscsoportokban, a járványügyi előírások
betartásával szakmai gyakorlatokon
vehessenek részt.
Végvári Beatrix, a művészeti
tagozat vezetője úgy fogalmazott,
hogy az otthoni tevékenységek
során kiemelt szerep jut a manuális munkának és a tudatos online
szerkesztőfolyamatoknak is, így
a szaktanárok segítségével új, a
művek arculatában is megmutatkozó szempontok és nézőpontok
jelenhettek meg.

Vakler Lajos
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége díjait az idén online
ünnepségen, szimbolikusan adták át a magyar
kultúra napján.

A KÓTA-díjakat különböző kategóriákban osztják ki a magas szintű
művészi munka és a közösségért
végzett áldozatos tevékenység

A kiállításról készült felvételek megtekinthetők a www.topartigimi.hu oldalon illetve az iskola közösségi oldalán

elismerésére. Szabó Balázs zenetörténész, zeneesztéta, református
egyházzenész tanít a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karán, előadásokat tart az Ars Musica
Zenebarátok Egyesülete tagjaként,
és egyházzenei szolgálatot lát el
a Budai úti Református Gyülekezetben. A kiváló szakember a
zeneszerző és zeneíró kategóriában
érdemelte ki a díjat.

Fotó: Simon Erika

Kép: Körtvélyes Tivadar

Az intézmény aulájába kihelyezett
paravánokon, a falakon, a tárlókban és az asztalokon sok száz
minőségi alkotás kapott helyet.
Az online kiállítás megnyitóján
Török Szabolcs, a Székesfehérvári
Tankerületi Központ igazgatója
köszönte meg a diákok és pedagógusaik munkáját, és kiemelte: a
rendkívüli helyzetben különösen
örömteli, hogy a tárlat nem maradt
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Viszlát, Siklósi Örs!

Kovács V. Orsolya

Különös módon egészen apró
részleteire is emlékszem annak
a délutánnak. Emlékszem, hogy
késésben voltunk, Székesfehérvárról robogtunk a kis budai utca
felé, ahol Örs mezítláb jött elénk,
közvetlenül, derűsen invitált
minket az otthonába, ahol a szerettei által örökül hagyott, nagy
becsben tartott tárgyak között a
jövőről beszélgettünk. Akkoriban
kérte meg a kedvese kezét, egy
évvel később össze is házasodtak. Tele volt tervekkel, mint a
legtöbb huszonhét éves. Az akkor
készült beszélgetés megjelent a
Fehérvár hetilap hasábjain és az
fmc.hu internetes oldalon is. Ez
utóbbit azért említem meg, mert
az interneten egészen más az utóélete egy-egy cikknek. Pontosan,
számszerűen nyomon követhető,
hogyan ugrott meg ismét a láto-

Fotó: Kiss László archív

2018 nyara a Viszlát, nyár! című slágertől volt
hangos. Abban az évben jutott ki az Eurovíziós
Dalfesztivál döntőjére a székesfehérvári kötődésű AWS zenekar ezzel a dallal, és sokan azon
a nyáron jegyezték meg a fiatal frontember,
Siklósi Örs nevét. Köztük magam is, aki a döntő
után egy hosszabb portrébeszélgetést készíthettem az énekessel.

Siklósi Örs (1992–2021)

gatottsága az írásnak az elmúlt
napokban.
Letaglózó érzés, hogy Örs halálhíre
kapcsán keresnek most rá ennyire sokan a nevére. Nem így kéne
lennie, inkább az első szólóalbuma,
esetleg az első gyermeke kellett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjtól szóló 33/2016. (VIII. 19.)
önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése alapjána 2020/2021-es tanév 2. félévére vonatkozóan nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Középiskolai Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a középiskolai Pályázati Adatlap beszerezhető a Székesfehérvári Szakképzési Centrumban (8000 Székesfehérvár, Budai u. 45., tel.: 06 22 514-060)
vagy az érintett szakképző intézményekben, illetve letölthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.
A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje:
2021. február 25.
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi,
Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Telefon: 06
(22) 537-119).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

volna, hogy az újabb érdeklődés
forrásai legyenek. De már nem
lehetnek.
Az elmúlás témája is szóba került
abban az interjúban, hiszen Örs az
előző évben veszítette el édesapját, Székesfehérvár díszpolgárát,

2021.02.11.

Siklósi Gyula régészprofesszort.
Az azóta slágerré lett eurovíziós
versenydalt is ő inspirálta. Féltem
ezzel kapcsolatban kérdést feltenni, hiszen óhatatlanul is sebeket
szakíthatok fel vele. Örs azonban
nyitottan állt a kérdéshez, és olyan
értékes gondolatokat fogalmazott
meg, melyek most, sajnos, ide
kívánkoznak:
„A szeretteink biztos nem azt akarnák, hogy sirassuk őket, hanem hogy
őrizzük meg mondataikat, életüket,
tanításukat, amiket ránk hagynak. Ezeket pedig kis amforákba zárva tudjuk
megőrizni és továbbadni. Akár egy hegedűben vagy egy dalban. Nem szabad
tabutémaként kezelni a halált! Ez a dal
is pont erről szól: ha valakit elveszítesz, onnantól kezdve már te vagy az,
aki hordozza azokat az információkat,
amiket ő a világnak átadott.”
Siklósi Örs huszonévesen egy
életre elegendő bölcsességgel rendelkezett. Több mint igazságtalan
azonban, hogy nem adatott neki
több idő, melyben ezt a bölcsességet, az ebből adódó mély érzéseket
és a csodákban való örök hitet továbbadhassa a körülötte lévőknek.
A dalai, dalszövegei itt maradtak
velünk, hallgassuk hát őt, és hallgassunk rá: őrizzük meg mindazt
az értéket, amit a világnak adott!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács
Ösztöndíj elnyerésére
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlésének az „Alba Regia” tanulmányi ösztöndíjról szóló 33/2016. (VIII. 19.)
önkormányzati rendelete 18/B. § (2) bekezdése alapjána 2020/2021-es tanév 2. félévére nyilvános pályázatot hirdet Alba Regia Felsőoktatási Hallgatói Tanács Ösztöndíj elnyerésére.
A részletes Pályázati felhívás és a felsőoktatási Hallgatói TanácsPályázati Adatlap
beszerezhető az érintett felsőoktatási intézményben, illetve letölthető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város hivatalos honlapjáról: http://www.szekesfehervar.hu/aktualis-palyazatok.
A pályázat beérkezésének határideje: 2021. február 25.
További információ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Egészségügyi, Oktatási és Szociális Intézményi Irodáján Tóthné Szabó Krisztinától kérhető (Tel:
06 (22) 537-119).
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A HETILAP

Somos Zoltán, Kaiser Tamás

Az egész mezőny leghatékonyabb csapata volt Antti Karhuláé: a fehérváriak a riválisoknál
nagyságrenddel kevesebb kísérletből szereztek mindenkinél
több gólt! Már eleve az, hogy a
mieink neve mellett szerepel a
legtöbb találat (136, ami 3,4-es
meccsenkénti átlag) sosem
látott siker. Szintén elképzelhetetlennek tűnt, hogy egyszer a
Volán hat pontot ver a Vienna
Capitalsra, hetet a Salzburgra –
most ez történt. A liga nagyurai
leszorultak az alapszakasz dobogójáról, amelyet a Bolzano, a
Klagenfurt és a Fehérvár foglalt
el. Ennek megfelelően a jövő héten kezdődő középszakaszban
Háriék két ponttal indulnak,
hogy a remek játékot folytatva
biztosítsanak maguknak jó kiindulóhelyzetet a rájátszásra.
Az egyéni statisztikák is megerősítik, hogy remek szezont fut
a csapat. Hári János, Alexander

Fotó: Kiss László

Két, egyaránt hosszabbításban elszenvedett vereséggel zárta az osztrák bázisú
hokiliga alapszakaszát a Hydro Fehérvár
AV19. Ezekkel együtt is története legjobb
szereplésével a harmadik helyről, két
bónuszponttal várhatja a középszakaszt.

Bartalis (jobbra) előzésben. A csapat pedig két kivétellel mindenkit meg is előzött!

Petan és Erdély Csanád is ott
van az ICEHL húsz legjobb
pontszerzője között. És nem
sokkal szorult ki a húszból Bartalis István sem, aki az alapszakasz második felére félelmetes
formába lendült, végül tizenkét
góllal és húsz gólpasszal zárt.
A tavaly nyáron hazaköltözött

válogatott csatár azt mondja, az
alapszakaszt a továbbiak szempontjából érdemes értékelni:
„Az egész csapatnak visszajelzés
volt ez, hogy jó úton haladunk. A
klub azt akarta, hogy megtegyük
a következő lépést, ezt csapatként
sikerült elérnünk. Az alapszakaszban mutatott menetelés a jó játé-

kunk eredménye. Nagyon jó volt a
helyzetkihasználásunk, elöl erősek
voltunk. Hátul pedig a kapusaink
nagyon sokat segítettek!”
Most pedig már a következő
feladat, a középszakasz áll a
fókuszban. Szerdán megint a
Klagenfurt következik, de most
itthon. És szépen lassan egyre
nagyobb lesz a tét: „Nagyon
nehéz megjósolni, mire leszünk képesek. Ahogy közeledünk a szezon
végéhez, mindig változik a játék.
Sokkal kevesebb a helyzet, több a
keménység, durvul a hoki. Fejben is
át kell állnunk a keményebb fizikai
melóra, ami ezzel jár, és akkor nem
lesz problémánk! Ez csak mentalitás kérdése, de nálunk mindenki
alkalmas rá!” – vázolta Bartalis,
mi várható a folytatásban.
A rájátszás már biztos, de nem
mindegy, milyen pozícióból kezdi a Volán. A center szerint még
nem kell azzal foglalkozni, ki
lehet az ellenfél, bár van olyan
szempont, ami szerint szívesen
választana: „A legjobb az lenne,
ha nem kellene messze utazni, mert
az utazás mindig sokat kivesz az
emberből. Tehát legyünk minél
közelebb, de innentől nem számít,
kivel kerülünk össze. Ha el akarunk
jutni a végére, mindenkit le kell
tudni győzni!”

Prekop Nolina gyógyulásáért
Vakler Lajos

Nolina komplex fejlesztést kap életminőségének javítása illetve gyógyulásának elősegítése érdekében.
Jelenleg Agárdon és Székesfehérváron kezelik a hároméves kislányt.
A fejlesztések célja többek között a
különféle mozgások megtanulása,
az egyensúlyérzék és a törzskontroll fejlesztése, az izmok erősítése.
Tiber László, az egykori kiváló labdarúgó az újságból értesült Nolina
kálváriájáról, és azonnal döntést
hozott. Egy számára különösen
kedves mezt ajánl fel licitre, hogy
a befolyt összeggel támogassa a
kislány gyógyulását: „Olvastam
a kislányról, és talán a múltamból adódóan azonnal megfogott a

Fotó: Simon Erika

Prekop Nolina 2018 januárjában, 716 grammal
látta meg a napvilágot. A huszonhatodik
hétre érkezett. A kórházban magzatvízhiányt
állapítottak meg nála, illetve születése közben
másodfokú agyvérzést kapott. Újraélesztették,
ezt követően két és fél hónapot töltött kórházban. A kislány öt hónapos volt, amikor kiderült:
négyvégtagi feszesség alakult ki nála. Ennek
következtében jelenleg önállóan még csak arra
képes, hogy az oldalára forduljon. Néhány kisebb, könnyen fogható tárgyat fel tud venni, de
kúszni, mászni és járni nem tud, ahogy beszélni
sem. A szülők azonban nem adják fel!

Tiber László és a licitre felajánlott mez

betegségéről szóló riport. Kevesen
tudják, de nekem is volt egy beteg
kislányom, aki 1974-ben kromoszóma-rendellenességgel született, és

1990-ben, röviddel a tizenhatodik
születésnapja előtt meghalt. Tehát
ismerem a beteg gyermeket nevelő
családok problémáit. Foglalkozom is

beteg gyermekekkel: többek között az
Ezredéves Általános Iskolában testnevelést tanítok, és emellett szervezett programok keretében igyekszem
könnyebbé tenni mindennapjaikat.
Ennek kapcsán jött a gondolat, hogy
valamilyen formában segíteni szeretnék Prekop Nolinának és családjának. A gyógyulás szempontjából
teljesen indifferens, hogy ismerem őt
vagy sem. Elég volt olvasni a család
és a gyermek megpróbáltatásairól!
A kérdés számomra csak az volt,
hogy mi az a tárgy, amit ha árverésre
bocsájtok, olyan pénzösszeggel tudjuk
segíteni a Prekop családot, ami elősegíti Nolina gyógyulását. Végül úgy
döntöttem, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetségtől a hetvenedik születésnapomra kapott meggypiros válogatott
mezt ajánlom fel árverésre, amit az
MLSZ részéről Nyilasi Tibor, Dunai
Antal és a volt szövetségi kapitány,
Gellei Imre írt alá, és amit kibővítettünk az UEFA-kupa-döntős Videotonfutballisták, Csongrádi Ferenc, Szabó
József, Wittmann Géza, Disztl Péter,
Disztl László, Vadász Imre és Borsányi
István aláírásával. Bízom benne, hogy
lesz olyan vállalkozó vagy magánszemély, aki méltónak találja ezt a
mezt arra, hogy megvásárolja. Így a
befolyt összeget Prekop Nolina gyógyulására fordíthatjuk!”
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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 Popzenei interjúk
09.00 Kedvencek percei
Vendég: Dr. Paál Csaba
10.00 Párkapcsolati műsor
Vendég: Fejér Kata
11.00 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.00 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.00 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.05 Zöldbuszprogram
Vendég: Mészáros
Attila alpolgármester
és Fehérváry Tamás,
az Electrobus Europe
Zrt. ügyvezetője
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: Szollár-Kaczur
Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám és
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:
Bóna Éva
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Böhm Martin
11.35 Valentin-nap Vendég:
Keller János
12.10 Családőrzők Vendég:
Pap Csilla, Páncél
Gábor, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György Vendég:
Bodonyi Dániel,
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:
Ficsóri Erika
08.35 Vendégünk Vargha Tamás
országgyűlési képviselő
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
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: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Civilek az éterben
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
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:
Ficsóri Erika
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
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:
Ficsóri Erika
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 Útravaló
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.

