Hárommilliárd a fehérvári vállalkozóknak

Városi útfejlesztések

Pesovár Ferenc
emlékezete

Nemi identitás és
motiváció a sportban

FEHÉRVÁR
2021.11.18.

Hűségjutalom a
szociális szférában dolgozóknak
Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban multinacionális környezetben?
®

Nyitott pozíciónk: gépkezelő műanyagüzembe
Jelentkezés: hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen vagy
az alábbi telefonszámon: 22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

Amit kínálunk:gépkezelő br. 250.000 Ft alapbér
30.000 Ft jelenléti bónusz + Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve) hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Fotó: Kiss László
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Fókuszban a Kadocsa út

A Kadocsa út forgalma volt a leghangsúlyosabb
téma a 11. önkormányzati választókerületben
tartott kedd esti lakossági fórumon. Az út
fenntartója, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is
fontosnak tartja a felújítást az út alatti csapadékvíz-elvezető rendszer cseréjével együtt, ami
jelenlegi áron számolva mintegy hatszázmillió
forintba kerülne. Szó volt arról is, hogy a
kisebb fejlesztések felgyorsításának érdekében
jövőre növekszik az önkormányzati képviselők
egyéni kerete is.
Számos olyan beruházás történt a 11es választókerületben, mely a lakók
kérésére valósult meg – emelte ki a
fórumon Deák Lajosné önkormányzati képviselő: „Néhány éve kezdtük az
író utcák régi járdáinak cseréjét. Lépésről
lépésre haladunk, minden évben sorra
kerül egy-egy utca, ahol a régi, betonlapos járdák helyett újakat tudunk építeni.”

Növekszik a képviselők fejlesztési kerete
Nehéz volt az elmúlt másfél év a
városi költségvetés szempontjából
is, de a várakozásokhoz képest most
optimistábban tervezhetjük a jövő
évet – mondta el a fórumon Cser-Palkovics András polgármester, majd
hozzátette, hogy jelenleg a tervezői és kivitelezői kapacitáshiány a

legnagyobb probléma a beruházások
során. Kiemelte, hogy a városrészek
önkormányzati képviselői nagyobb
önálló kerettel rendelkeznek majd
jövőre, hogy a kisebb felújítások
eljárásrendjét egyszerűsítsék és
lerövidítsék.

A Kadocsa út felújítása
Egyetlen problémának van: a Kadocsa utca forgalma – mondta a fórum
egyik résztvevője: „Kizárólag a kamionokkal van bajunk, mert mozog a ház,
amikor ezek elmennek. Amikor ellenőriznek a rendőrök, eltűnnek a kamionok,
ha nincsenek ott, azonnal visszajönnek.
Szeretnénk erre megoldást találni, mert
ez nem jó így!”
A Hétvezér Általános Iskolában
tartott kedd esti fórumon jelen volt
Molnár István, a Magyar Közút
Fejér megyei területi igazgatója,
aki válaszolt a lakók kérdéseire. A
forgalommal kapcsolatban elmondta,
hogy a járvány enyhülésével Fehérvár
térségében is jóval nagyobb lett a
forgalom, mint előtte volt. A Kadocsa
úton azonban a jelenlegi szabályozás
értelmében kizárólag engedéllyel
közlekedhetnek a hét és fél tonnánál
nehezebb járművek.
A burkolat állapotáról elmondta,
hogy a belső sávok jobb állapotban
vannak, a külsők azonban nyom

vályúsak, és a víznyelők is megsül�lyedtek, tönkrementek. Megoldást
a szakasz teljes felújítása jelentene,
ami a Budai úttól a Szent Flórián
körútig több mint másfél kilométer.
A burkolat alatti csapadékvíz-elvezető rendszer is rossz állapotban van,
ennek a cseréje is szükséges, továbbá
a felújításkor az útpályán kívülre
helyeznék az új, oldalbeömlésű
víznyelőket, így megszűnne az úthoz
közel lévő házakban a remegés, ha
elmegy egy-egy kamion. Jelenlegi
árszinten ez a beavatkozás mintegy
hatszázmillió forintba kerülne: „A
felújítást – több fehérvári úttal együtt
– akkor tudjuk megvalósítani, ha lesz
rá forrásunk. Azon vagyunk, hogy ez
mielőbb megtörténhessen!”

Túl nagy a kamionforgalom
A város polgármestere a témával
kapcsolatban elmondta, hogy rendkívüli módon nő az autók száma a
városban, és a környező településeken is egyre többen élnek, ahonnan a
szolgáltatásokért szintén Fehérvárra
jönnek az emberek. A Kadocsa úti
nehézgépjármű-forgalom visszaszorítása érdekében az önkormányzat
megkeresi a Belügyminisztériumot.
A kérdés, mit lehet tenni annak
érdekében, hogy az úton található
VÉDA-kapu szűrni tudja az engedély
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nélkül közlekedő járműveket.
Arról is szó volt, hogy az Auchan
melletti körforgalom bővítése jelentős kapacitásnövekedést jelent majd,
és ha megépül az M81-es részeként
a negyedik autópálya-csomópont
Fehérvár mellett, az a Kadocsa úti kamionforgalom jelentős csökkenését is
eredményezi. Ha ezek a beruházások
elkészülnek, akkor semmilyen kamionnak nem lesz indokolt a Kadocsa
úton közlekednie – mondta CserPalkovics András.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Fórum a maroshegyi közlekedésről
Bácskai Gergely
A M7-es negyedik fehérvári csomópontjáról, a
Maroshegyet érintő nagyobb útépítésekről, a város
közlekedési koncepciójáról és a Gárdonyi Géza Közösségi Ház felújításáról is tájékozódhattak a lakók
a múlt csütörtöki maroshegyi lakossági fórumon,
melynek házigazdája Brájer Éva önkormányzati
képviselő volt.
A város útfejlesztéseit Nagy Zsolt, a
Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője mutatta be, és Polányi
Péter közlekedésmérnök ismertette az
alapkoncepciót. Elhangzott, hogy a 81es – négysávossá bővítését követően –
Sárkeresztes felől a nyugati elkerülőútba torkollik majd, az Úrhidai út külön
szintű csomópontot kap, és a negyedik
autópálya-csomópontban éri majd el
az M7-est. A tanulmánytervek készen
vannak, jelenleg közbeszerzés alatt van
a kiviteli tervek készítése.

Jövőre elkészül a déli összekötőút
Az épülő és jövőre elkészülő déli ös�szekötőút jelentős terhelést vesz majd
le a Széchenyi és a Horvát István utca
kereszteződéséről, a Prohászka út és a
vasútállomás környékéről, de talán még
a Balatoni útról is. A déli összekötőút
egy híddal összeköttetést kap a Mártírok útjával, amivel szintén csökkenthető lesz a város egyik legforgalmasabb

környékének közlekedési terhelése. A
Bakony utca és az elkerülőút összekötésével együtt fontos a maroshegyi
bekötés is, melynek jövő év közepére
lesznek meg a kiviteli tervei. A Bakony
utcánál egy körforgalomba érkezik
majd Maroshegy felől az új útszakasz.
Az Auchan áruháznál háromsávos lesz
a nagy körforgalom. Figyelni és biztosan tanulni is kell majd a többsávos
körforgalmat, de egyértelmű jelzések
lesznek a közlekedőknek. Nagy Zsolt
beszélt arról is, hogy a tavalyi burkolatfelújítással sikerült a Balatoni út töltésének állagmegóvása, ugyanis a felújítás
óta nincs már töltésmozgás.

Mikor valósulhatnak meg a tervek?
Cser-Palkovics András elmondta, hogy
az útfejlesztések mindegyike külön
beruházás. Az Auchan melletti körforgalom átalakítása jövőre, a tavasz végén
kezdődik, amire már a forrás is rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy az Úrhidai út
felújítását sikerül betenni a megyei útfelújítási programba. Az Úrhidai út és az
elkerülő csomópontjának építése viszont
összefügg a negyedik autópályalehajtó
megépülésével. A környezeti hatástanulmány készül jelenleg, és a 81-es négysávossá bővítése az M7-es felől indul majd:
„Bízom benne, hogy 2024-25-ben már az
építkezésre kerülhet sor. Az új út óriási segítséget jelent majd a város közlekedésében!”

Székesfehérvár polgármestere arról
is tájékoztatott, hogy a Bakony utcai
kikötésre a tervek hamarosan elkészülnek, de jelenleg még nem tudni, milyen
programba kerülhet bele: „Dolgozom
azon, hogy külön állami forrást kapjon erre
a város, hiszen ez egy közel hárommilliárdos útépítés lesz. Önerőt ugyan tud vállalni
hozzá a város, de mindenképpen szükség
lesz állami forrásra is, ezért lobbizom a
kormánynál. Amint megvan az engedélyes
terv, feltételes közbeszerzésre írjuk ki a
kivitelezést, és annak eredményével tudunk
a kormány elé állni.”

A fórumon elhangzott a kérdés,
hogy a Bakony utcai átkötés az Alsó
városi-réten halad-e majd át, ahol
védett növények is vannak. A válaszból kiderült, hogy az Alsóvárosirét jogilag is zöldterület már, ahová
2010 előtt a korábbi városvezetés
egy ipari parkot épített volna, de a
Modern Városok Programban vissza
tudta vásárolni Székesfehérvár a
korábban eladott rétet, és zöld
területbe sorolta vissza. Az átkötés a
maroshegyi városrésznek épül, nem
az átmenő forgalomnak, így a lakókkal közösen kell majd kitalálni,
milyen megoldásokat lehet találni a
forgalomcsillapításra.
Jó hír a kerékpárral közlekedőknek,
hogy minden új út mellett épülnek
kerékpársávok is. Így lesz ez például
a Maroshegyről a Bakony utca felé
tervezett út esetében is.

A fekvőrendőr nem megoldás
„Ha a közlekedési kultúránk nem éri el
azt a szintet, hogy tekintettel legyünk a
gyengébbekre, nem jutunk egyről a kettőre!”
– hangsúlyozta Brájer Éva. A képviselő
hozzátette: „Most megpróbáljuk a gyerekeken keresztül elérni, hogy kulturáltabban közlekedjünk.” A keskeny Vízaknai utcánál jelentkezik az a probléma, hogy reggelente
itt kerülnek többen, és rendkívül gyorsan
hajtanak az utcában. „A tapasztalat sajnos
azt mutatja, hogy a kivéve célforgalom táblával nem érünk el semmit.” – panaszkodott
egy lakó. Véleménye szerint a fekvőrendőr sem megoldás, és a harmincas tábla
az utca elején szinte senkit nem érdekel.
Kérte továbbá, hogy a Gyimesi utcába az
egyirányúsítással szemben engedélyezzék a biciklis behajtást.

Készülnek a Gárdonyi felújításának tervei
A Gárdonyi Géza Közösségi Ház felújítására az engedélyes tervek készen vannak,
mostanában kötik meg a szerződést a kiviteli tervekre. A tervezés hat hónapig tart
majd. Ezután lehet kiírni a közbeszerzést
a kivitelezésre, ami a ház és a környezetének a felújítását is tartalmazza.

A cikkünkben szereplő útfelújítások,
csomópontépítések tervrajzait a
város honlapján, a szekesfehervar.hu
oldalon lehet megtekinteni.
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Már áll a tornacsarnok és a díszterem

Rába Henrietta

időben hozzá tudjuk tenni a pluszpénzt, mert így nem kell az építkezést megállítani, az építő nem vonul
le, nem kell visszajönnie.”
Az országban kétszázharminc
ezer diák tanul egyházi intézmé
nyekben, a kormány számára
ezért is fontos a különböző
rendek támogatása – mondta el
lapunknak Soltész Miklós, az
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár.
Fotók: Simon Erika

Jól haladnak a Ciszterci Szent István Gimnázium bővítésének munkálatai. Jövő év őszére
elkészülhet a tornaterem, az új díszterem
és az ebédlő, 2022 végére, 2023 januárjára
pedig az új tantermeket is átadják a tervek
szerint.

A Ciszterci Szent István Gimnázium sportcsarnokának és dísztermének építési munkálatai egy
évvel ezelőtt kezdődtek. A tervek
már 2013-ban megfogalmazódtak, 2017-ben pedig megérkezett
megvalósításukra a 2,6 milliárd
forintos kormányzati támogatás.
Az alapkövet 2018-ban tették le,
és tavaly ősszel megkezdték a
kivitelezést a szakemberek.
Bérczi László Bernát, a zirci ciszterci apátság kormányzó perjele
elmondta: „Amikor az apátság ezt
az iskolát a huszadik század első
felében építette, más létszámra készült: négyszáz fős iskola volt. Most
már a duplájánál tartunk. Egyre
fejlődik az iskola, egyre többen
választják, egyre jobbak az eredmények!”
Egy ideig úgy tűnt, csak a modern tornacsarnok, a díszterem
és az ebédlő épülhet, illetve
újulhat meg, a második ütemre,

A díszterem, a tornaterem és az ebédlő várhatóan jövő őszre készül el, a tizenkét új tanterem
pedig a jövő év végére

a tervezett további tantermekre
csak később lesz meg a forrás,
de ahogy Cser-Palkovics András
polgármester elmondta: „A város
azt a javaslatot tette, hogy a középiskolai campus állami támogatásából
kerüljön átcsoportosításra 1,7 milliárd forint a Ciszter gimnáziumra, de
a kormány inkább biztosította ezt a
pénzt a második ütemre, közvetlenül
a rendnek adva a támogatást. Ez azt
eredményezi, hogy 1,7 milliárd fo-

A tornacsarnok után a kormányzati támogatásnak köszönhetően rögtön indulhat az új
tantermek építése is

Szabó Miklós Bence

Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője lapunknak
elmondta, hogy mire kell figyelni
a lakossági használt sütőolaj begyűjtésekor: „A sütés után képződő
sütőolajat hagyjuk kihűlni, majd
töltsük bele egy megfelelően záródó
műanyag palackba, ezután a palackot
helyezzük el a sárga színű szelektívhulladék-gyűjtő edényekbe!”
A gyűjtőpontok listája a www.
deponia.hu honlap „Szelektív
szigetek” elnevezésű oldalán, a
használt sütőolaj gyűjtőpontjainak keresője segítségével
érhető el.

Ugyan nem szánon érkezett, és nem is manók
hozták, de megérkezett szerda reggel a
város karácsonyfája a Városház térre. Idén a
Nagyszombati utcában találtak rá a különleges
coloradói fenyőre, mely formás alakjával érdemelte ki a Fehérvár karácsonyfája megtisztelő
címet. A fa érkezése az adventi programok
közeledtét is jelzi!
Huszonkét évvel ezelőtt, még csemetekorában érkezett a mára tízméteresre
nőtt fenyő a Papp családhoz. A több
mint két évtized alatt olyan nagyra

nőtt, hogy már árnyékot vetett a házra,
de sajnálták volna cél nélkül kivágni.
Így lesz belőle idén karácsonyfa, nem is
akármilyen helyen: Fehérvár belvárosában.
A fa szerda reggel került ki a Városház
térre, ahová korábban már a bódékat
is kihelyezték, hiszen ha a járvány engedi, az első adventi hétvége előtt már
indul az ünnepi forgatag a belvárosban.
A készülődés részeként hamarosan
helyükre kerülnek az adventi fények is,
a jövő hét végén pedig a tervek szerint
megkezdődik az ünnepváró programok sora Székesfehérváron.

Fotó: Simon Erika

A használat után nem megfelelően
kezelt sütőolaj több szempontból is
káros lehet a környezetre. Amellett,
hogy a csatornarendszerbe, illetve a
hulladéktárolókba kerülve megnöveli a szennyvíztisztítók vagy a
hulladéklerakók terhelését, az élővizekbe jutva akár egyetlen cseppje is
ezer liter élővizet szennyezhet el.

rint Fehérvár más iskoláira kerülhet
elköltésre.”
Az újabb forrást a kormány már
az első ütem építése alatt biztosítja, így egyből folytatódhat
a második ütem megvalósítása.
Vargha Tamás országgyűlési
képviselő elmondta: „Sok munka előzte meg, hogy a 2,6 milliárd
forintos eredeti döntéshez ezt az 1,7
milliárd forintos támogatást hozzá
tudjuk tenni. Azért volt fontos, hogy

Helyére került a városi karácsonyfa

Indul a használt sütőolaj gyűjtése
Székesfehérváron
November tizenötödikétől Székesfehérvár
huszonhárom szelektívhulladék-gyűjtő
pontján lehet elhelyezni a használt sütőolajat.
A Depónia Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít
a lakosság számára, hogy környezettudatos
módon szabaduljon meg a használt sütőolajtól.
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Fotó: Simon Erika

A közel másfél tonnás, tíz méteres fenyőt pár perc alatt befaragták és a helyére állították a
Városgondnokság szakemberei

Ilyen sárga hulladékgyűjtőkbe kell elhelyezni a használt sütőolajat!

Polgármesteri fogadóóra a Facebookon
November huszonnegyedikén, szerdán online fogadóórát tart Cser-Palkovics András polgármester. Közösségi oldalán aznap reggeltől várja a
kérdéseket, melyeket délután négy órától válaszol meg ugyanott.
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Száz éve hunyt el Goldziher Ignác

Környezettudatosságra nevel
a Titkok Háza
Szabó Miklós Bence
Mini okosotthonokat építhetnek, illetve
megtanulhatják a szemetelésmentes életmódot
mindazok, akik a közeljövőben ellátogatnak a
Titkok Háza két új, szemléletformáló élmény
pedagógiai programjára.

A Goldziher család ősei a tizennyolcadik században Hamburgból jöttek Magyarországra. Az
1850-ben született Ignác, aki már ötévesen könyveket olvasott, középiskolai tanulmányait
magántanulóként a székesfehérvári cisztercitáknál kezdte, a fővárosban érettségizett, később
Berlinben és Lipcsében tanult. Huszonhárom évesen állami ösztöndíjjal Szíriában, Palesztinában és Egyiptomban folytatott kutatásokat. Goldziher Ignác az MTA levelező, majd rendes
tagja, a nyelv- és irodalomtörténeti osztály elnöke, illetve az igazgatótanács tagja volt. A
szülőházánál vasárnap reggel tartott megemlékezésen Vargha Tamás, Székesfehérvár ország
gyűlési képviselője méltatta a neves orientalistát: „Kiemelkedő életművet hagyott maga után,
az arab és a héber kultúra jeles tudósa volt, tanulmányozta az iszlám társadalomtörténetet és
a vallást. Kiválóan ismerte a Bibliát és a Koránt, a középkori zsidó irodalmat, a görög bölcseletet. Nevét szerte a világban ismerték és tisztelték, büszkék lehetünk arra, hogy Goldziher Ignác
városunk szülötte volt!”
Sz. M. B.

Felkészültek a télre
Szabó Miklós Bence
Téli üzemmódra váltott a Városgondnokság.
A közel százfős személyzet készen áll a téli
időjárás adta feladatokra, huszonnégy órás
ügyeletben várják a fagyokat. Közel két tonna
sót táraztak be, és ellenőrizték a takarítást
végző gépeket is.

Tervezzünk okosotthont!

Szent Márton-napi újborünnep

a gépekre. Havazás esetén huszonnégy
óra alatt végzünk a hó eltakarításával.
A síkosságmentesítés egyszerűbb, mert
akkor nem kell havat tolni.” – részletezte a feladatokat Lángi Judit,
a Városgondnokság útfenntartási
divíziójának vezetője.
A város több mint háromszáz kilométernyi útját a Városgondnokság
tartja rendben, de családi házas
övezetekben a lakóknak is vannak
feladataik: „A házak és ingatlanok
előtti járdafelületek síkosságmentesítése az ingatlan tulajdonosának, az ott
működő intézménynek vagy üzletnek a
feladata, mi a közforgalmi járdákat takarítjuk.” – tette hozzá Bozai István
városgondnok.

Vakler Lajos
Ebben az esztendőben is az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont a Noé-hegyi Szent István
Borlovagrend Szent Márton-napi újborünnepének.

A tagság borainak hagyományos
megmérettetésén több mint húsz
tételt kóstolhattak meg a borrend tagjai. A Szent Márton bora
megkülönböztető cím azért is bír
különleges értékkel, mert ezen a
kóstolón valamennyi szőlősgazda
bemutathatja új borát.
Dinnyés Ferenc nagymester és

Több mint kéttucatnyi munkagép sorakozott fel a Városgondnokság hóügyeletén hétfő délután.
A szakemberek elvégezték a gépszemlét, hogy amint szükségessé válik, azonnal munkába
állhassanak.

borlovagtársai mindent megtesznek azért, hogy nemes nedűik
méltóképpen képviseljék a
királyi várost: „Járványidőszakban
elégedettek lehetünk már azzal is,
hogy meg tudtuk tartani a rendezvényünket! De nagyon jó a felhozatal,
ilyen sok bort régen bírálhattunk
el Márton-napon. Huszonhárom
tétel érkezett, tizennégy fehér, hat
rozé, három vörös, és a minőséggel
sincs semmi gond. A kis késés, hogy
három hetet csúszott a természet, az
meglátszik, a borok tisztasága nem
olyan még, mint szokott lenni, de a
minőséggel nincs gond.”

Kép: Burján Zsigmond

Fotó: Bácskai Gergely

Székesfehérváron a rendelkezésre
álló géppark mintegy négy óra alatt
képes letakarítani a fő- és tömegközlekedési utakat, és huszonnégy
óra alatt ér végig a város teljes
úthálózatán.
„Az egyes ütem járatával négy-öt órán
belül kell végezni, a kettes ütem a
hosszabb, ott hat-nyolc óra munka vár

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Az okosotthon tervezésével foglalkozó új programban a kezdeti
alkalmak után programozással is
foglalkoznak majd a diákok. A No
waste! elnevezésű program pedig
áttekintést nyújt a hulladékkeletkezés folyamatáról és az újrahasz-

nosításról. A résztvevők akár azt
is megtanulhatják, hogyan lehet
komposztálni egy panelházban.
A projekt elején a Titkok Háza partnerintézményeinek diákjai vesznek
majd részt a foglalkozásokon, de
a tervek szerint a későbbiekben
kortól függetlenül bárkit szívesen
látnak a programokon. Ahogy a
Titkok Háza igazgatója, Borján Péter
fogalmazott: „Elsősorban diákoknak
igyekszünk majd ilyen foglalkozásokat
tartani, de ezek pont olyan szemléletformáló programok, melyeknél szívesen
vesszük, ha jönnek a szülők is!”

Kiváló a minőség idén is
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Városi hűségjutalom a szociális szféra
dolgozóinak
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Kitüntetés és támogatások a szociális munka napja alkalmából

A szociális munka napja alkalmából átadták a
Pro Caritate Albae Regiae díjat. Az ünnepségen
arról is szó esett, hogy a székesfehérvári szociális
intézmények vezetői egy munkáltatói támogatással kapcsolatos kéréssel fordultak az önkormányzathoz, aminek eredményeképpen jövő évtől
várhatóan bevezetésre kerül a szociális szférában
dolgozók hűségjutalmazásának rendszere.

A Pro Caritate Albae Regiae díj
annak a természetes személynek
adományozható, aki a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott
képességű emberek rehabilitációja,
az idősek emberi méltósága, anyagi,
fizikai, lelki egészsége, jóléte, a
hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok segítése, az egyenlőség
megteremtése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

Télen az életmentés a cél!
A díjat 2021-ben Faragó József, a
Kríziskezelő Központ Utcai Szociális
Szolgálatának munkatársa érdemelte ki. A kitüntetést Cser-Palkovics
András polgármester adta át.
„A Kríziskezelő Központ egyik munkatársát, Faragó Józsefet díjaztuk, aki tíz
éve csatlakozott a Kríziskezelő Központhoz, és az utcai ellátásban nyújt segítséget, támogatást azoknak a rászorulóknak, akiknek erre szükségük van. Ez egy
kiemelkedően nehéz munka!” – mondta
a polgármester.
Faragó József a kitüntetéssel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ő semmi különlegeset nem tett, mindössze
próbál mindig lelkiismeretesen
dolgozni, és meghallgatni minden

hozzá forduló embert: „Elsődleges
célunk, hogy megpróbáljuk az utcán
élőket behozni az intézménybe: mindig
megemlítjük nekik, milyen lehetőségek
vannak az intézményi ellátásban. Most
a téli időszakot éljük, amikor elsősorban
az életmentésre fókuszálunk. Aki úgy
dönt, hogy nem szeretne bejönni, azokat
ellátjuk az utcán.”

felsőfokú végzettségűek esetén
pedig húszezer forintos támogatás
jár majd, ha a közgyűlés elfogadja
a javaslatot.

A két intézkedés megközelítőleg
huszonhárommillió forintba kerül,
amit az önkormányzat a jövő évi
költségvetéséből fog biztosítani.

Hűségjutalom a szociális dolgozóknak
Az ünnepélyes díjátadón Cser-Palkovics András a szociális intézmények számára javasolt támogatásokkal kapcsolatban elmondta,
hogy a decemberi közgyűlésre
be fog terjeszteni egy előterjesztést, aminek az elfogadása
esetén január elsejétől bevezetik
a hűségjutalmat a négy városi
szociális intézményben dolgozók
számára. A tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc, illetve harmincöt
évet a szociális szektorban töltő
szakemberek teljesítményét és
áldozatvállalását fogja elismerni
százezertől háromszázötvenezer
forintig terjedő hűségjutalommal
az önkormányzat. Visszamenőleg
is biztosítva lesznek a források,
annak érdekében, hogy azok is
részesülhessenek a jutalomban,
aki előzetesen már kitöltötték a
meghatározott időintervallumokat.
Mindezeken felül az önkormányzat – külön jutalmazási lehetőségként – elindít egy rendszert,
melynek keretében az intézményvezetők egyfajta bérkiegészítésről
dönthetnek: középfokú végzettségűek esetén havi tízezer forint,

Fotók: Kiss László

Farkas Szilárd

Faragó József, a Kríziskezelő Központ Utcai Szociális Szolgálatának munkatársa kapta idén a
Pro Caritate Albae Regiae díjat

Kiknek jár a hűségjutalom?
A hűségjutalom a város által fenntartott szociális intézményekben dolgozóknak jár, vagyis
azoknak, akik az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központban, a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthonban, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézményben, valamint a
Kríziskezelő Központban végzik áldozatkész munkájukat. A hűségjutalmat az intézmények
vezetői kezdeményezték az önkormányzatnál, hogy az eddigi, önkormányzat által évek óta
biztosított, a jogszabály alapján járó illetményt meghaladó többletjuttatásokon felül, további
munkáltatói anyagi elismerésben részesíthessék a kimagasló munkát végző dolgozóikat.

A hűségjutalom fokozatai, mértéke január elsejétől:
10 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó 100.000 Ft,
15 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó 150.000 Ft,
20 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó 200.000 Ft,
25 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó 250.000 Ft,
30 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó 300.000 Ft,
35 éves jogviszony esetén egyszeri bruttó 350.000 Ft.
A bevezetés első évében a nem jubiláló, de a tíz évet meghaladó
munkaviszonnyal rendelkezők is megkapják a hűségjutalmat az alábbi
módon:
10 évet meghaladó, de 15 évet el nem érő jogviszony esetén egyszeri
bruttó 100.000 Ft,
15 évet meghaladó, de 20 évet el nem érő jogviszony esetén egyszeri
bruttó 150.000 Ft,
20 évet meghaladó, de 25 évet el nem érő jogviszony esetén egyszeri
bruttó 200.000 Ft,
25 évet meghaladó, de 30 évet el nem érő jogviszony esetén egyszeri
bruttó 250.000 Ft,
30 évet meghaladó, de 35 évet el nem érő jogviszony esetén egyszeri
bruttó 300.000 Ft.

A város szociális intézményeiben dolgozók hűségjutalmi rendszerének bevezetéséről a decemberi közgyűlésen születik döntés

Jövőre a hűségjutalom a négy intézményben összesen száztizenhat
munkavállalót érint, az ehhez szükséges forrást, több mint húszmillió
forintot az önkormányzat az intézményeken keresztül biztosítja. A
munkavállalók a jutalmat a munkaviszonyuk fordulónapjának hónapjában kapják majd meg.
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KÖZÉLET

Szentmise a családokért
Rába Henrietta
Múlt szombaton, a magyar szent család ünnepén
Spányi Antal megyés püspök celebrált szentmisét
a Szent Imre-templomban. A főpásztor Boldog
Gizella és Szent Imre ereklyéi jelenlétében a
szülők és gyermekeik oltalmáért imádkozott.

Internetes képzés időseknek

bennünket, mert figyelünk rájuk. Nem hagynak bennünket magunkra a próbatételek idején sem, mert tudják, hogy összetartozunk
a vérség kötelékében, mint Mária népének
gyermekei, mint az ő országának tagjai.”
A főpásztor hangsúlyozta: az ember azt
gondolja a szentekről, hogy nekik nem
voltak nehézségeik, próbatételeik. Szent
István élete is nehéz volt. Végigkísérte
életét a harc a pogánysággal – neki
sziklaszilárdan kellett a hitet képviselni.
A szentek esetében is volt kihívás a házasságban, a meg nem értettségben: „Ők
azonban hallgattak arra a krisztusi szóra,
amit az evangéliumban hallunk. A lélek szabadságában, az evangélium örömében, a hit
fényében éljünk, így lesz egy ember szent, és
így lesz egy család szent!”

A plébániaközösségekből delegált családok ajándékokat vehettek át lelki-szellemi megerősítésül

A lengyel függetlenség napját ünnepelték
Rába Henrietta
November tizenegyedike a lengyel függetlenség napja. A Fejér megyében élő lengyel
kisebbség és magyar barátaik évről évre együtt
ünneplik a több évnyi elnyomás utáni felszabadulást. A Szent István-teremben szervezett
ünnepséget a Klub Polonia és a Székesfehérvári
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat.

Lengyelország százhuszonhárom
évig volt idegen elnyomás alatt.
1918. november 11-én szerezte vissza
függetlenségét és szabadságát. Ettől
az időponttól kezdve ünneplik meg
világszerte a lengyel függetlenség
napját. Cséby Géza tiszteletbeli lengyel konzul elmondta: „A szabadság

jött el a lengyelek számára 1918-ban,
hiszen korábban három ország osztozott
a területén: Oroszország, Poroszország
és a Habsburg-birodalom. Kivívták a
szabadságukat, és ezt a pillanatot nem
felejtik el.”
A Fejér megyében élő lengyelek is
megünneplik a függetlenség napját.
A régió lengyelségének civilszervezete, a Klub Polonia 1988-ban alakult,
és minden évben ünnepségre hívják
a magyar barátokat is, erősítve a
kétoldalú kapcsolatokat.
Az esten Kovács Gergely zongora
művész előadásában Frédéric
Chopin, Liszt Ferenc és Karol Szymanowski műveit hallgathatta meg a
közönség.

Ingyen tölcsérrel segítik a
sütőolajgyűjtést
Gyűjtené, de nincs mivel? A Depónia ezt a
gondot is leveszi a háziasszonyok válláról. November huszadikára figyelemfelhívó kampányt
hirdet a hulladékgyűjtő cég, hogy minél többen
álljanak a használt sütőolaj begyűjtésének
ügye mellé.
Szombaton a város több pontján várják a cég dolgozói az érdeklődőket.
Az akció célja, hogy megismertessék
a fehérváriakkal a használt sütőolaj
gyűjtésével kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat, továbbá segítsék és
ösztönözzék a lakosságot a környezettudatos cselekedetre.
A Depónia munkatársai gyermekeikkel közösen a város hét pontján
olyan, a cég logójával ellátott tölcséreket kínálnak majd a járókelőknek,
melyek használatával könnyen
beleönthető a használt sütőolaj a
PET-palackokba.

Fotó: Simon Erika

Középpontban a lengyel irodalom

Nyugdíjasok számára szervezett számítógépes továbbképzést a Vízivárosi LISZI. Az ingyenes
tanfolyamot annak érdekében hívták életre, hogy segítsenek a nyugdíjasoknak a biztonságos
internetezésben. A programot Víziváros önkormányzati képviselője is támogatta: Horváth
Miklósné szerint a magabiztos számítógépes tudás szabadságot ad az időseknek. A tanfolyam
kétszer másfél órás, és folyamatosan lehet rá jelentkezni a vízivárosi LISZI-irodán.
N. R.

Ismét megrendezte A lengyel irodalom napját a Vörösmarty Társaság. Az eseményt megelőzően
a résztvevők megkoszorúzták a Katyń-emlékkeresztet, majd konferencia kezdődött a Város
házán lengyel irodalmi és történelmi témájú előadásokkal.

Magyarországon évente több mint
ötvenezer tonna olajat használunk
fel sütési célra. Az így keletkező
használt zsiradék sorsa azonban
csak az üzemi konyháknál és
éttermeknél volt eddig megoldott,
az otthoni felhasználásnak csupán
hat-hét százalékát hasznosították
újra – mostanáig.
Városunkban ugyanis a Depónia
Nonprofit Kft.-nek köszönhetően
november tizenötödikétől a
szelektívhulladék–gyűjtő pontokon
már lehetőség van a lakossági használt sütőolaj leadására.
Helyszínek: Balatoni u. 10. (Jancsárkert), Hübner
A. u. 4., Palotai u. 1. (Városi piac), Pozsonyi út
99. (Nyitra ABC), Rákóczi u. 14., Sarló u. 13.,
Tóvárosi ln. 68.

Fotó: Wéhli Regős Dóra

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

„Régi hagyomány, hogy egy-egy napon a
szentekre emlékezünk. A népes közösségből
Szent Istvánt, Boldog Gizellát, Szent Imrét
emeljük ki a magyar szent család ünnepén.
A példájukból próbálunk erőt meríteni, a
nyomukba eredni.” – mondta el szent‑
beszédében Spányi Antal. – „Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit
látjuk, de a hitünk által tudjuk, hogy ők is
velünk vannak, mert kérjük őket. Tanítanak

2021.11.18.

Tölcsérrel segítik a gyűjtést

Napról napra jelentősen nő a koronavírus
fertőzöttek száma. Egyre több helyen
vezetik be a kötelező maszkviselést. Az
oltatlanokat továbbra is az oltás felvételére kérik, hogy minél kevesebben kerüljenek
kórházba a vírusfertőzés miatt.

Szerdai lapzártánkkor 5852 beteget ápoltak kórházban, közülük
565-en voltak lélegeztetőgépen.
Az oltatlanokat továbbra is
arra kérik a szakemberek, hogy
vegyék fel az oltást, és mindenkinek ajánlott a megerősítő harmadik oltás is, aki négy hónapnál
régebben kapta meg az előzőt.
A beoltottak száma kedden már
meghaladta a hatmillió főt.A
járvány negyedik hullámának
megfékezése és az átoltottság
növelése érdekében november
22. és 28. között oltási akcióhetet szerveznek a kórházi oltópontokon: az oltatlanoknak akár
előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet oltásra
menni. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el, és

beoltásuk érkezési sorrendben
történik. Azoknak, akik már
korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják, akár az első,
akár az elmaradt második vagy
a harmadik oltásukat akarják
felvenni.A Szent György Kórház
honlapján azt írják, hogy a hos�szabb várakozás elkerülése érdekében minden nap reggel hét és
este hét óra közötti időpontokra
biztosítanak foglalási lehetőséget. Az időponttal rendelkezők
hétköznap a Nővérszálló földszintjén kaphatják meg az oltást,
szombaton és vasárnap pedig
az időpontra érkezők oltása a
Hunyadi úti rendelőintézetben
lesz, ugyanebben az idősávban.
Aki szándéka ellenére nem tud
időpontot foglalni a november
22. és 28. közötti hétre, számára
a Hunyadi úti rendelőintézetben
biztosítanak oltást reggel hét
és este fél hét között, érkezési
sorrendben. Az oltópont munkatársai kérik, hogy a beleegyező
nyilatkozatot mindenki kitöltve
vigye magával!

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt
és gyermek szakrendelés
4 épületben az Önök szolgálatában
FELNŐTT SZAKRENDELÉSEK:
Vérvétel (H-Sz)
Kardiológia
Belgyógyászat
Ultrahang
Endokrinológia
Idegsebészet
Ortopédia
Urológia
Immunológia
Sebészet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Érsebészet
Reumatológia
Diabetológia
Dietetika
Gasztroenterológia
Nefrológia
Fül-orr-gégészet
Hepatológia
Neurológia
Bőrgyógyászat

• Afázia terápia
• Neurofiziológia,
EEG-ENG-EMG
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás
• Proktológia
• Sportorvostan (felnőtt, gyermek)

GYERMEK SZAKRENDELÉSEK:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Felívelőben a járványgörbe

Kovács Szilvia, L. Takács Krisztina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EGÉSZSÉG

Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
Csecsemő- és gyermek ortopédia
Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
Csecsemő és gyermekgyógyászat
Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
Csecsemő-, és gyermekkardiológia
Gyermek- és ifjúságpszichológia
Fül-orr-gégészet

•
•
•
•
•
•
•
•

Ultrahang
Dietetika
Csecsemő- és gyermek endokrinológia
Csecsemő- és gyermek diabetológia
Gyermeksebészet
Gyermekpulmonológia
Gyermek- és ifjúságpszichiátria
Gyermekneurológia, EEG

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK:
• Antigén és ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések (botox,
hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó
szenzor (CGM)

• Covid fertőzés utáni szűrőcsomagok
• SOS diagnosztika ujjbegyből vett
minta alapján (CRP – gyulladás szint,
HGBA1C – 3 havi vércukor átlag)
• Afázia terápia (agysérülés utáni
beszédfejlesztés)

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés:
22/500-300 • www.mentahaz.hu

Újabb helyen kötelező a maszk

A koronavírus terjedésével egyre több ügyfélszolgálaton újra kötelező a maszkviselés. A
NAV november tizenötödikétől írja elő ezt a személyes ügyintézés feltételeként. Azonban
már jó ideje csaknem minden ügy online és telefonon is intézhető, amihez a magánszemélyeknek mindössze azonosításra van szükségük. Csak előzetes időpontfoglalással fogad–
ják az ügyfeleket, a maszk viselése kötelező.
„Konkrét ügyekben az ügyfélazonosító és tájékoztató rendszer hívható, ehhez ügyfélazonosító
számra van szükség, melyet a TEL nevű nyomtatványon lehet igényelni, és ügyfélkapun keresztül
beküldeni.” – nyilatkozta a Fehérvár Televíziónak Mártonné Beke Éva, a NAV Fejér Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense. Ezt követően a NAV ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszerének telefonszáma ingyenesen hívható. Online intézhető többek között a
VISSZADO elnevezésű nyilatkozat beküldése – online nyomtatványkitöltő alkalmazással
– amit december 31-ig kell beküldeniük az ügyfeleknek. A vállalkozók az e-BEV felületen
küldhetik be a bevallásaikat, bejelentési kötelezettségeiket.

Fotó: nav.gov.hu
Fotó:
Simon
Erika
Fotó:Simon
nav.gov.hu
Fotó:
Erika

Közéleti hetilap

Általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV információs vonalán,
a szintén ingyenesen hívható 1819-es telefonszámon

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány
zata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci
alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:
Cím
(Székesférvár)

Alap Szoba
terület szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

József Attila utca 2/E. 7/1.

67 m2

3

összkomfortos

63.400,-

Oskola utca 12. fsz. 3.

40 m2

1

komfortos

36.000,-

Sziget utca 31. 3/2

49 m2

2

összkomfortos

49.000,-

Tolnai utca 16. 3/2.

49 m

2

összkomfortos

49.000,-

2

Pályázati nyomtatvány az alábbi helyről letölthető:
https://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-kiiras_-nyomtatvanyok

További részletek:
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.
Székesfehérvár, 2021. november 11.

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

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: L. 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

A Depónia Nonprofit Kft. Csalai Hulladékkezelő Központjába

MŰSZAKVEZETŐ

munkatársat keres 2 műszakos munkarendbe.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• a hulladékválogató technológiához tartozó gépek tevékenységének
felügyelete, irányítása, ellenőrzése
• teljesítményértékelés, dokumentálás: üzemnapló, bálanyilvántartás vezetése,
készletek havi rendszerességű felülvizsgálata
• termelési akadályok képződésének megelőzése, elhárítása
• a tevékenységhez szükséges létszám, igénylése, irányítása, felügyelete
• felhasználásra kerülő anyagok megrendelések indítása

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

BETANÍTOTT KARBANTARTÓ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a munkaugy@deponia.hu
e-mail címre kérjük megküldeni 2021. november 25-ig.

Főbb feladatok:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás,
falazás, betonozás, szivattyúzás.
• hőközponti helyiségeknél karbantartási munkák végzése.
• kezelőaknákban történő munkavégzés során búvónyílások
felszínen történő elkerítése.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
• „B” kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• „C” kategóriás gépjármű vezetői engedély és vezetési
gyakorlat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

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

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre.

A Continus Nova Kft. székesfehérvári központjába
azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra:

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

A munkakörhöz tartozó elvárások:
• min. középfokú végzettség
• környezettudatosság iránti elhívatottság
• csapatorientált önálló munkavégzés
• rugalmasság, precizitás
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• gépkezelői jogosítvány gépkezelői jogosítvány – 4511, 3324 gépcsoport
• hasonló területen, emberek irányításában szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• munkatársi elkötelezettséget és megtartást növelő juttatás
• havi rendszerességű cafeteria
• munkába járás támogatása
• hosszútávú, biztos munkalehetőség
• családbarát közösségi programok
• új automatizált rendszer elindításában való részvétel, ami kiváló tanulási
lehetőség

BÉRSZÁMFEJTŐ - TB ügyintéző

Feltételek:
• Társadalombiztosítási és bérügyintézői felső- vagy középfokú OKJ
végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett minimum 5 éves szakmai gyakorlat
• TB kifizetőhelyi gyakorlat
• Bérelszámolási rendszerek ismerete
• Bérszámfejtéshez kapcsolódó aktuális jogszabályi háttér ismerete
• Felhasználói szintű MS Office számítástechnikai ismeretek
• Precizitás, terhelhetőség, rugalmasság
• Határidők pontos betartása
Előny:
• Servantes rendszerben szerzett gyakorlat
Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Kedvezményes sportolási lehetőségek
• Családbarát, környezettudatos munkahely
• Munkába járáshoz hozzájárulás
• Hosszútávú munkalehetőség
• Támogató és stabil vállalati háttér
Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel várjuk
a munkaugy@continusnova.hu e-mail címre 2021. december 15-ig
“Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja
alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

KARBANTARTÓ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• munkafeladattól függően részt vesz az alapozás, falazás,
különböző betonozási munkák külső, belső vakolások és
egyéb a teljes befejezésig tartó szakmai munkafolyamatokban.
• az aktuálisan felmerülő karbantartási feladatokat ellátja.
Amit kérünk:
• kőműves képesítés;
Előny lehet:
• „B” kategóriás jogosítvány.
• hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre.

Közéleti hetilap

Alapítványi támogatás a
műszaki karnak

Ring Júlia
Sajtónyilvános keretek között adta át hárommillió
forintos pénzadományát a Howmet Aerospace
Alapítvány az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának. Az elmúlt években nyújtott anyagi
támogatás ötvenmillió forint, amit többek között
robottechnikai központ és pneumatikai labor
létrehozására, fenntartására költött az egyetem.
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Hárommilliárd forint a fehérvári
vállalkozóknak

szét egyesületek, intézmények számára,
köztük a székesfehérvári kórháznak, a
Teleki és a Vasvári gimnáziumnak.
„Huszonöt éve vagyunk jelen Székesfehérváron a Howmet-Köfém Kft. különböző
jogelődjein keresztül, és ebben az időintervallumban minden évben nagyon komoly
összegeket juttattunk a város és vonzáskörzete nonprofit szervezeteinek. Mostanában
leginkább az oktatás támogatása szerepel az
alapítvány célkitűzései között.” – tudtuk
meg Katus Istvántól, a Howmet-Köfém
Kft. ügyvezető igazgatójától.
Mészáros Attila alpolgármester az ünnepélyes átadón örömét fejezte ki, hogy az
oktatási intézmény és a Howmet-Köfém
Kft. között jól működő és előremutató a
kapcsolat.

Fotó: Simon Erika

Az együttműködés a Howmet és a műszaki kar között kiváló, ami nemcsak
anyagi, hanem szakmai projektekben
is megnyilvánul. A partnerség egyik
legerősebb ága a duális képzésben nyilvánul meg. A Howmet Aerospace Alapítvány ebben az évben összesen százötvenmillió forint támogatást osztott

FEHÉRVÁR

ÁLLÁSPIAC

Székesfehérvár polgármestere a múlt szombati
bejelentésre reagált, mely szerint
hétszázötvenmilliárd forintnyi adócsökken
tésről döntött a gazdasági kabinet.

Varga Mihály pénzügyminiszter
múlt szombaton közösségi oldalán
jelentette be, hogy hétszázötvenmilliárd forintnyi adócsökkentésről
döntött a gazdasági kabinet. Ennek
értelmében január elsejétől tovább
csökkennek a munkát terhelő
adók.
A bejelentésre reagálva Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere kifejtette, hogy
2022-ben az is kihívás, hogy a
bérek és dolgozói juttatások növekedjenek: „Ennek egyik eszköze, hogy
fenntartjuk a kis- és középvállalati
szektor adókedvezményeit, beleértve
ebbe az építményadó-kedvezményt
is. Ezzel a döntéssel várhatóan közel
hárommilliárd forint (2,6 milliárd ipar
űzési, 400 millió építményadó) marad
a KKV-szektornál Székesfehérváron,
amit reményünk és szándékunk szerint
a munkavállalók fognak megkapni

béremelések, juttatások formájában.
Bízunk abban is, hogy ha a működés
támogatására magas adóerő-képességű
városként nem is, de fejlesztési források formájában kapunk kompenzációt
2022-ben is. Örülök annak, hogy a
szolidaritási hozzájárulás várhatóan
jelentősen, mintegy négyszázmillió
forinttal csökkenni fog 2022-ben az
idei évihez képest.”
A polgármester hozzátette, hogy
a KKV-szektornál hagyott hárommilliárd forintnak az önkormányzatnál is volna helye, így reméli,
hogy 2023-ban már újra az önkormányzatok gazdálkodhatnak a
helyiadó-bevételükkel: „Nem lehet
eleget hangsúlyozni: az iparűzési adó a
jelenlegi önkormányzati finanszírozás,
ezzel pedig a települések működő
képességének alapja. Leegyszerűsítve:
ha nincs iparűzési adó, nem lesznek
önkormányzati (sokszor éppen a
helyi gazdaságnak munkát biztosító)
szolgáltatások, fejlesztések sem. A következetesen tervezhető iparűzési adó
tehát jelenleg alapvető a települések és
polgáraik létbiztonsága számára.”

Az adományt jelképező csekket Katus István adta át az Alba Regia Műszaki Felsőoktatásért
Alapítvány elnökének, Budavári Csabánénak és Györök Györgynek, a kar dékánjának

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
felvételt hirdet az
ágostonpusztai telephelyére

munkakörök betöltésére.
A traktoros munkakör betöltésének feltételei:
szakirányú iskolai végzettség
A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:
szakirányú iskolai végzettség
A mikrobuszvezetô munkakör betöltésénél elônyt jelent
a lajoskomáromi, dégi, középbogárdi lakóhely.
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat elônyt jelent.
Jelentkezni a 06/30-9272-077 telefonszámon lehet.

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
felvételt hirdet az
Ágostonpusztai telephelyére

Fotó: Bácskai Gergely

traktoros, villanyszerelô,
szárítókezelô, mikrobuszvezetô

A polgármester bízik benne, hogy a kis- és középvállalatok az állami és helyi adókedvezmények révén megmaradó pénzt bérfejlesztésre költik majd

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
pályázatot hirdet a kiscséripusztai
(Polgárdi – Kiscséripuszta) szarvasmarha telepére

agronómus,
növénytermesztési termelésirányító

villanyszerelô, karbantartó
és állattenyésztési munkakörök

munkakörök betöltésére.

( fejô, borjúgondozó, elletôs, ivarzó kifogó) betöltésére

A munkakör betöltésének feltétele:
Szakirányú végzettség.
Jelentkezni a 06/30-9272-077 telefonszámon lehet.

A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:
• szakirányú iskolai végzettség
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat elônyt jelent.

Jelentkezni a 06/30-9272-076 és a 06/30-6636912
telefonszámokon lehet.

FEHÉRVÁR
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Megnyílt a Téli tárlat
A Pelikán Galériában Magyarits András
címzetes igazgató köszöntőjével nyílt meg
a Székesfehérvári Művészek Társasága Téli
tárlata. Az alkotóközösség tagjai által ezúttal is
megerősítést nyert, hogy jelenlétük kivételesen fontos Székesfehérvár kulturális életében.

Szűcs Erzsébet művészettörténész,
a tárlat kurátora, aki idestova
huszonhat esztendeje bábáskodik
az ünnepi kiállítás felett, örömének
adott hangot, hogy minden eddiginél több alkotó tett hitet a kollektív
bemutatkozás mellett, és hozta el
idei munkáit a Pelikánba.
A város és az alkotói gondolatok
találkozása a kortárs művészetben
mindig valami újat, egyedit hoz.
Így történt most is, a művészetkedvelők népes közönsége pedig
megerősítést kaphatott: jó úton jár
az alkotóközösség.

Vakler Lajos
A Székesfehérvári Balettszínház hétfőn, a
Vörösmarty Színházban mutatta be Pillangók
című, háromfelvonásos táncszínházi estjét,
melyben Egerházi Attila Pillangók és Zero Gravity, valamint a világ élvonalbeli koreográfusa,
Lukáš Timulak A Place Between című darabjai
kaptak helyet.

A Pillangók című balett eredendően
a vágyról szól – mesélte a darab megszületéséről Egerházi Attila. A rendező-koreográfus számára a pillangók
az élet költőiségét testesítik meg. A
szépség és a játszi könnyedség az
elérhetetlen, talán soha be nem teljesülő vágy megtestesítői. A boldogságé, amely – mint a könnyű röptű
pillangó – kezünkre szállva velünk

időzik egy darabig, majd tovaszáll. A
Zero Gravity ugyanakkor az ember
szabadságvágyának kortárs táncszínházi eszközökkel való megidézése,
mely a repülést, a szárnyalást, a gravitáció legyőzése iránti vágyat testesíti
meg a tánc nyelvén. Az új élmények,
helyek, helyzetek keresése része
az ember természetének. Időnként
rátalálunk egy-egy átmeneti állomásra vagy állapotra, de ritkán találunk
maradandó helyet, mely elégedettséggel tölthet el. A Place Between
című darabban Lukáš Timulak ezeket
a futó pillanatokat fedezi fel. Lehet
ez két mozdulat között, vagy akár a
tér születésünk és halálunk között,
hiszen mindannyian szüntelenül két
tevékenység között létezünk – hirdeti
a világhírű koreográfus.

Fotó: Kiss László

A kiállítás bizonyosságot adott arra
a művészetbarátok és a művészek
számára is, hogy az alkotói szándék
mellett kiemelten fontos a találkozás a művészi intuíció nyilvánosságának tárgyiasult megjelenésében.

Pillangók a balettszínházban

A tárlat ezúttal is megmutatja a fehérvári képzőművészet sokszínűségét

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

2021.11.18.

Szépség és játszi könnyedség

A Fehérvár Televízió műsora november 20-tól 26-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió
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Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
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Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
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A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
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Egy nap a világ – Kovács
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Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gál Péter Pál, a Hydro
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– Szakonyi Károly 90.
születésnapját ünnepeljük
Skandináv est
Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 11. 21. VASÁRNAP
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archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
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– ismétlés
19:50 Misztrál-koncert
20:30 Alba Fehérvár–Budaörskézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
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Fehérvári beszélgetések
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A Fehérvár Televízió
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Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
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Hangvilla – ismétlés
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archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Savaria 2021 – Irodalom:
A hatalom és a költő
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Tóth András orvos
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archívumából – Miklósa
Erika-koncert

23:00 Híradó – ismétlés

23:20 Híradó – ismétlés

23:20 Képes hírek
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Kiemelt ajánlatunk: november 22. 17:55 Schéda Zoltán vendége Reiber István járványügyi főmunkatárs

Vakler Lajos
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Pesovár Ferenc emlékezete

Pesovár Ferenc néptánc- és népzenekutató
1983 óta nincs köztünk. A korszakos kutató,
Andrásfalvy Bertalan, Martin György és Kallós
Zoltán barátja, kortársa emlékére rendeztek
életmű-kiállítást Egy élet e tánc, melyben lélek
a dal – Pesovár Ferenc emlékezete címmel,
melynek egykori munkahelye, a Szent István
Király Múzeum Országzászló téri épülete adott
otthont.

A megnyitón Vakler Anna népdal
énekes Pesovár Ferenc gyűjtéséből
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adott elő dalokat, melyeket az
egykori népzenekutató kedvenc
közlőjétől, Mosonyi Józseftől gyűjtött Perkátán. Belegrai Tamás régész
Sinka István Anyám balladát táncol
című versét szavalta el, majd a Kneifel György vezette Tilinkó Zenekar
kíséretében Hahn-Kakas István
néptáncos előadásában ismerhettünk meg egy-egy Pesovár Ferenc
által gyűjtött dalt és táncot.
Vargha Tamás országgyűlési kép
viselő köszöntőjében hangsúlyozta:
magyarságunkat az anyanyelvünk, a

Fotók: Kiss László

Közéleti hetilap

Belegrai Tamás előadásában a Pesovár által gyűjtött néprajzi értékeket emelte ki

hagyományaink, a kultúránk, benne
pedig a népzene, a néptánc jelenti.
A város és Fejér megye sokat
köszönhet Pesovár Ferencnek, aki
1957-től 1983-ban bekövetkezett
haláláig volt a múzeum néprajzosa,
osztályvezetője. A megye és az egész
magyar nyelvterület népzene- és
néptánckultúráját kutatta, miközben az akkori Alba Regia Táncegyütteshez is ezer szállal kötődött
– emelte ki Cser-Palkovics András
polgármester.
Varró Ágnes néprajzkutató, a
tárlat kurátora köszönetet mondott

A látogatók elmélyülhettek a Pesovár-életmű sokszínűségében

Kőből készült könyvvel
emlékeznének Helsinkire
Kaiser Tamás, Novák Rita
Magyarország számára minden idők legeredményesebb olimpiája az 1952-es helsinki volt.
Összesen tizenhat arany-, tíz ezüst- és tizenhat
bronzérmet szereztek a magyarok, az éremtáblán csak az Egyesült Államok és a Szovjetunió
előzte meg hazánkat.

Éppen ezért az olimpia hetvenéves
évfordulóján emlékművel tisztelegne az Aranycsapat Alapítvány az
akkori sportsikerek és sportolók
emléke előtt. A szobrot a belvárosi
Mátyás-emlékmű alkotója, Melocco Miklós szobrászművész készítené el. „Sok név van… Így született

meg az ötlet, hogy róluk könyvet
kellene írni. De lehet kőből is könyvet
készíteni, és oda számtalan nevet lehet írni, minden csak attól függ, hogy
hány lapja van a kőnek.” – mondta
kedden, a szobor tervezett helyszínén, az Olimpiai parkban Melocco
Miklós. A kőből készült könyvet a
tervek szerint trapéz alakban négy
jegenyefa venné körbe. A bírálóbizottságnak harminc napja van
a szakvéleményt elkészíteni. Ha
zöld utat kap az elképzelés, a döntés már csak a város közgyűlésén
múlik. Az emlékmű felállítását az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
is támogatja.

mindazoknak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy a kivételes életmű
közkincsként megjelenhet e kiállítás
keretében.
A megnyitót követően Felföldi
László néprajzkutató – akinek mestere volt Pesovár Ferenc – tekintett
vissza a páratlan életműre.
A mesélő tárgyak és a falakon
olvasható történetek, fotók mellett
a tárlókban láthatók a gyűjtés során
használt technikai eszközök, és az
interaktív térképeken a látogatók a
gyűjtési területeken rögzített dalokat is meghallgathatják.

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!
 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Kép: Megyeri Zoltán

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!

Melocco Miklós szerint jó helyen lesz Fehérváron a helsinki olimpia hőseinek emléket állító
szobor

E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00
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Nevelés

Ingyenes dzsessz- Programkavalkád
est Királyszálláson a Civilközpontban
A Nagy-Magyarország Park vendége
lesz a Köszönjük, Magyarország! program keretében ifjabb Rátonyi Róbert.
A november 19-én 18 órakor kezdődő
rendezvény Erzsébet-napi vacsoraesttel zárul. A koncert után a Kárpátia
Étterem és Kávézó különleges ételekkel és borokkal szolgál azoknak, akik
szeretnék megízlelni a Kárpát-medence gasztronómiai különlegességeit.

A Vörösmarty Színház műsora
November 18. csütörtök, 19 óra,
Pelikánfészek: Odaadó hívetek, Surik
– bérletszünet
November 19. péntek, 19 óra, Nagyszínpad: Fame – Videoton-bérlet
November 20. szombat, 19 óra, Nagyszínpad: Fame – Ajtay-bérlet
November 21. vasárnap, 19 óra, Nagyszínpad: Fame – bérletszünet
November 23. kedd, 19 óra, Kozák
András Stúdió: Pisztácia és mogyoró –
Pelikán-bérlet
November 24. szerda, 18 óra, Nagyszínpad: Az ember tragédiája 2.0 –
Kodó-bérlet
November 25. csütörtök, 18 óra,
Nagyszínpad: Az ember tragédiája 2.0
– Fehérvár-bérlet
November 27. szombat, 18 óra,
Nagyszínpad: Az ember tragédiája 2.0
– Kozák-bérlet
November 28. vasárnap, 19 óra, Nagyszínpad: Az egérfogó – Blaha-bérlet
November 28. vasárnap, 19 óra, Kozák
András Stúdió: Tortúra – bérletszünet

2021.11.18.

A gyermekjogok világnapján programkavalkáddal várja a kicsiket és nagyokat az Egyesület a Fehérvári Nőkért. November 20-án,
szombaton délután mesék és meseszereplők
bukkannak fel a Fehérvári Civilközpontban.
Gyermekkoncert és bűvészelőadás is várja az
érdeklődőket a színházteremben, míg a központ előtti téren, a játszópark mellett helyi
termelők és kézművesek kínálják portékáikat.

A Bajuszmeséket 14 órától
hallhatják Szabó Miklós Bence
előadásában, majd 15 órakor indul
a Jégvilág show Elzával, Annával
és Olaffal, de ott lesz a Mancs
őrjárat két ölelni való sztárja:
Chase és Sky is. Az Iszkiri zenekar
koncertje 16.30-kor kezdődik. A
gyermekeknek szóló délután 18
órakor bűvészelőadással zárul.
A programok alatt a kézműves
foglakozáson kismanókat készíthetnek, valamint lesz arcfestés és
csillámtetoválás is. Mindeközben
a #vegyélfejért közösség tagjai varázsolnak vásári hangulatot. Amíg
a felnőttek a portékákból válogatnak, a gyerekek a játszóparkot
élvezhetik.
Az este a felnőtteké lesz: 19 órától
intenzív színházi élményt és garantált szórakozást ígér Pindroch
Csaba önálló estje, a Segítség,
megnősültem! című egyszemélyes
vígjáték.
Az eseményen ingyenes a részvétel, azonban előregisztráció
szükséges a berdo-kovacs.erika@
echomail.hu e-mail-címen!

Neked mi a történeted?
A szülői nevelés nyomában
Újabb hiánypótló előadásra várja az érdeklődőket a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári Képzési Központja november 24-én,
szerdán 17 órára a Király sor 30. alatt található
Grand Inkubátorházba.

Hogyan lehet hatással szülőségemre a múlt? Mi az én nevelési
stílusom? Hogyan tudok szülőként befogadó és biztonságos
környezetet teremteni gyermekem számára? A Mathias Corvinus Collegium Pszichológiai

Műhelyének következő előadásán ezekre a kérdésekre keresik
a választ.
„A múlt nyomába eredünk, a
transzgenerációs öröklött sémákról,
szülői nevelési stílusokról fogunk
beszélgetni. Előadásunkban a szülőket praktikus tippekkel segítjük,
hogy gyermekeik számára minél
elfogadóbb és biztonságosabb környezetet tudjanak létrehozni.” – fogalmaznak az előadók, Magyary
Ágnes és Tóth-Kuty Bernadett.

Regisztráció: https://tinyurl.com/szeszak. A regisztráció határideje: november 22.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Új műsor a Vörösmarty Rádióban:

„TÉR ÉS HARMÓNIA”
Minden a lakberendezésről és azon túl!
Kéthetente vasárnap, 11:40-től!

Fotó: Nick Risinger

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

2021. november 18-24.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Munkádban sikerekre számíthatsz. Valószínűleg eléred azt a pozíciót,
amire régóta vágysz. Pénzügyileg azonban még lehetnek ellentmon
dások, mert a felelősséggel a béred nem emelkedik. A Vénusz sok
kalandot, flörtöt hozhat, ha még keresed a párodat. Nyitott vagy rá?

Nagy az esélyed a munkahelyváltásra. Emiatt teljesen felesleges
idegeskedned, mert az új munkádat nagyon szereted majd.
Használd ki ezt a remek lehetőséget! Kedveseddel néhány
kellemetlenebb beszélgetésben lesz részed, vannak még olyan
kérdések, amelyekben nem jutottatok dűlőre egymással.

Már ezen a novemberi héten is felébredhet benned a tűz, a lelke
sedés, pedig fura módon most a visszafogottsággal többet érhetsz
el, mint a rámenősséggel – legalábbis a szerelemben. Legyél maga
biztos, bízz a vonzerődben, apróbb gesztusokkal, udvariassággal
próbáld meggyőzni a másik embert!

Mozgalmas időszak elé nézel! Ha még keresed a párodat,
komoly kapcsolat kezdetére számíthatsz. Ha van gyermeked,
tőle is jó híreket kaphatsz, és minden okod meglesz az örömre.
Olyan személy szimpátiáját, barátságát is elnyerheted, aki
komoly befolyással rendelkezik, és segítheti az előrejutásodat.
Fogadd el, érdemes!

A bolygók állása szerint úgy tűnik, komoly elköteleződés előtt
állsz. Nem kell aggódnod, mert valóban nagyon jó és megbízható
partnert választottál magadnak. Munkád sajnos pluszterhet róhat
rád, aminek gyümölcsét csak az év végén élvezheted majd.

Bika 4. 21. – 5. 20.
Párkapcsolatodban ezen a novemberi héten feszültségekre számít
hatsz. Párod provokatív viselkedését kicsit sem tolerálod. Anyagilag
viszont előremutató változásokra számíthatsz, szerződéskötés,
ajándékozás van kilátásban. Ha jogi ügyeid vannak terítéken, végre
kedvező döntés születik.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.
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Trianon 100
November 20-án, szombaton nyílik meg a Jancsárkert
Termelői Piac parkolójában az a vándorkiállítás, mely
egy év alatt minden megyeszékhelyre elviszi Magyarország egyik legnagyobb történelmi traumájának
emlékeit, és bemutatja azt az erőn felüli összefogást,
mely a korabeli magyar társadalmat jellemezte.
A kormány a trianoni békediktátum
centenáriuma alkalmából a 2020-as
esztendőt a nemzeti összetartozás évének
nyilvánította, melyhez kapcsolódóan a
Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
számos programot, eseményt szervezett.
Bár a trianoni döntés centenáriumához
kapcsolódó megemlékezéseket jelentősen
korlátozta a világjárvány, a közalapítvány
nem mondott le arról, hogy méltóképpen
emlékezzen meg közös múltunkról.
Az Összetartoztunk – összetartozunk
címet viselő vándorkiállítást 2020-ban, a
századik évfordulón tervezték elindítani,
hogy bejárja az országot, és a hat esztendőn át tartó első világháborús megemlékezéssorozat legújabb kutatási eredményei alapján mutassa be Magyarország
történelmének egyik legmeghatározóbb
traumáját, nemzetünk túlélési képességét, azt a példaértékű erőfeszítést, aminek
eredményeképpen 1920 után elődeink
szilárd alapokon újraszervezték a magyar

Mesevilág Székesfehérváron

államot.
A tematikus egységekre bontott tárlat
számos forrás bevonásával, a kort megidéző kulisszákkal mutatja be a trianoni
békediktátumhoz vezető utat, annak következményeit és az államiság megőrzése
érdekében tett erőfeszítéseket.

A vándorkiállítás Székesfehérváron november
huszadika és december harmadika között
tekinthető meg a Jancsárkert Termelői Piac
melletti parkolóban

Kalandozás az animáció világában
A mesék és animációs filmek kedvelői számára
szervez kreatív családi napot a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ az intézmény Fürdő
sori központjában november 20-án, szombaton
14.30-tól.

Székesfehérváron többéves hagyománya van az Animóka című kreatív családi foglalkozásoknak. Az Animono
Animációsfilm-készítő Műhely éves
programja legkiemelkedőbb eseményének fókuszában az animáció áll:
érdekes foglalkozásokra – drámajáték, festés, rajzolás, filmforgatás – hívják a családokat, és olyan, házilag is
megvalósítható filmes praktikákra tanítják a látogatókat, melyekkel otthon
is sikeresen készíthetnek animációs
filmeket. A foglalkozás során a gyerekek ahhoz is kedvet kaphatnak, hogy
a szakkörbe járjanak. Közös animációsfilm-készítés, drámajáték, mesekiállítás, mesekvíz és játékok szerepelnek

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület idén is megszervezi
karácsonyi adománygyűjtését a szolidaritás és az összefogás jegyében. Székesfehérváron péntektől vasárnapig
hét áruházban adhatják le felajánlásaikat a vásárlók
helyi civilszervezetek képviselőinek. A háromnapos
tartósélelmiszer-gyűjtő akció százhatvan településen, háromszáztizenöt áruház részvételével, háromszáz karitatív
szervezet közreműködésével és hatezer-ötszáz önkéntes
munkájával valósul meg.
2006 óta az ünnepek közeledtével a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület minden
évben arra kéri az ország lakosságát,

hogy gondoljanak a rászoruló emberekre,
családokra, és áruházi vásárlásaik során
az ő számukra is tegyenek a kosarukba
egy tetszőleges tartós élelmiszert. A
kezdeményezés sikere azóta töretlen: az
egyesületnek az elmúlt években rendre
kétszázötven tonnánál is több adományt
sikerült így összegyűjtenie, amiből több
mint ötvenezer nélkülözőnek tudtak
élelmiszercsomagot biztosítani az ünnepi
időszakban. A gyűjtésre idén november
19. és 21. között, péntektől vasárnapig
kerül sor az ismertebb nagyáruházakban.

Az Animóka foglalkozásain csak a koronavírus
ellen védett személy, valamint a felügyelete
alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy vehet részt. A védettségi igazolvány csak
személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány felmutatásával együtt érvényes. Az esemény
részletes programja a www.fehervariprogram.hu
oldalon olvasható.

Játék

Társasjátéknap a Széna téri
könyvtárban

Adománygyűjtés

Segítsünk élelmiszerrel!

a programban, de a délután folyamán
élőben csendülnek fel mesezenék, és
a résztvevők megismerkedhetnek a
zene- és zörejkészítés titkaival is.
Az idei Animóka témája a dzsungel, a
gyerekek ebben a témában alkotnak
és hozzák létre közös filmjüket.
A délután folyamán a Négyszögletű
Kerek Erdő című mesekiállítás, mesekvíz és játékok is várják a gyerekeket. A kiállítás már a rendezvény előtt
megnyílik: november 18-tól 20-ig, naponta reggel nyolc és este nyolc között
látogatható az intézmény aulájában.

Társasjátéknapot tartanak a Vörösmarty Mihály Könyvtár
Széna téri Tagkönyvtárában november 20-án, szombaton.
Hatféle játékra várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
A kínálatban szókincsfejlesztő, stratégiai,
logikai, művészeti, irodalmi és helytörténeti társasjátékok szerepelnek. Novem-

ber 20-án, szombaton 10-től 17 óráig tart
a program, melyre hároméves kortól
várják a résztvevőket. A belépés díjtalan,
és nem kérnek védettségi kártyát sem.
Ugyanakkor kötelező a védőmaszk
használata, és a szervezők kérik a másfél
méteres védőtávolság betartását!

Fotó: Magyar Élelmiszerbank

Az adományokat az áruházakban az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehet
leadni, a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat november 19-én, pénteken délután háromtól este nyolcig, november 20-án, szombaton reggel nyolctól este hétig,
november 21-én, vasárnap reggel nyolctól este hatig fogadják.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Jogi ügyekben sikerekre számíthatsz. A csillagok új barátokat,
segítőket terelnek az utadba. A sors aranytálcán kínálja a jobbnál jobb
lehetőségeket, neked csak válogatni kell közöttük! Fontos összejöve
telen, találkozón vehetsz részt, de új szerelem is beléphet az életedbe,
ha kellően nyitott vagy.

A munkádban nagyon komoly változások történhetnek. Most
kiderül, ki mond igazat, és ki az, aki csak jobb színben szeretné
láttatni magát. Több tisztázatlan ügyre derülhet fény a héten,
amiket sikerül megoldanod, lezárnod. Szívügyekben jó döntéseket
hozhatsz.

Észrevétlenül is nagy befolyást gyakorolsz a környezetedre. Munka
helyeden valaki csodálattal tekint rád. Ebből viszont csak akkor
lehet több, ha nyitott és figyelmes vagy, és észreveszed a feléd érkező
jeleket. Mozgalmassá válik az életed, a szerencse is melléd áll.

A munkádban, hivatásodban hosszabb ideje esedékes változások
végre fordulóponthoz értek. Itt az idő kicsit az előtérbe kerülni!
Bízz a tehetségedben, és ne legyél szerény: amikor tudod, hogy
mit akarsz, akkor juthatsz el igazán messze! Fogadd el, hogy ez a
legmegfelelőbb idő arra, hogy változtass az életeden!

Rendkívül gyanakvóan viselkedsz, és szinte csak azt keresed a
másikban, miért is nem lehet benne megbízni. Pedig ezzel a hoz
záállással olyan esélyt hagysz ki, ami alapvető változást hozhatna
a családi életedben. Tudatossággal könnyedén változtathatsz a
negatív szemléleteden!

Remek lehetőségeid adódnak, de csak akkor, ha nem zárkózol
magadba. Figyelj jobban a munkahelyeden zajló eseményekre!
Könnyen lehet, hogy a pároddal összeütközésbe kerültök, de még
az is lehet, hogy az egész családdal kerülsz szembe. A hangulatod
meglehetősen hullámzó.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.
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A szünet, mint lehetőség

Somos Zoltán
Bántóan sima vereséget szenvedett Kaposváron
az Alba Fehérvár a kosárlabda-bajnokságban.
Ez már a hatodik volt az eddigi tíz meccsből,
vagyis jól jön a háromhetes bajnoki szünet!

Hiába vezetett a félidőben, végül tizenöt ponttal kikapott a Kaposvártól az Alba. A fehérváriak jelenleg
csak három együttest előznek meg
a tizennégy csapatos tabellán.
A válogatott programja miatt most
három hétig nem rendeznek bajnoki meccseket, igaz, edzeni sem
tud teljes kerettel az Alba, éppen
a nemzeti csapatoknál érintett
játékosai miatt. Mégis, az eddigiek
áttekintésére, a konzekvenciák
levonására és persze a javulásra jó

lehetőség ez a három hét. Kérdés,
lesznek-e, és ha igen, milyen vál-

tozások a csapatnál? Balássy Imre
klubelnök nem szépítette a valósá-

Fotó: Simon Erika

Közéleti hetilap

Dejan Mihevc vezetőedző és az Alba eddigi mérlege hat vereség és négy győzelem a bajnokságban
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got: „Egyértelmű csalódás és kudarc
az eddigi szereplés! Csak négy csapatot
vertünk meg, kétszer ráadásul úgy,
hogy az ellenfélnek volt lehetősége a
végén a győzelemért támadni, vagyis
szerencse is kellett a sikerünkhöz.
Többször tíz-, húszpontos előnyből
kaptunk ki, ez is mutatja, hogy valami
nem stimmel. Értékeljük a helyzetet a
szakmai stábbal, figyelembe vesszük a
sérüléseket, egyéb körülményeket is, de
ha az a következtetés, hogy változtatni
kell, akkor megtesszük. Nem könnyű
Fehérváron megfelelni az elvárásoknak, a fiatalok beépítésének ugyanúgy,
mint az eredménykényszernek, de a
jelenleginél jobb szereplés akkor is
reális követelmény!”követelmény!”

Lapzártánkig nem érkezett hír arról, végül milyen változás lesz a kosarasoknál.

Nemi identitás és motiváció a sportban
Faragó Tamással és Kovács Saroltával beszélgettünk

A Cselekvő Fehérvár Közösségfejlesztési Program keretében egy érdekfeszítő beszélgetésnek
lehettek részesei az érdeklődők múlt héten hétfőn a Civilközpontban, Szili Csaba moderálásával. A motiváció nemi jellegének sajátosságai
a sportban című program vendégeként Kovács
Sarolta öttusázó és Faragó Tamás vízilabdázó
osztotta meg gondolatait a közönséggel.

Faragó Tamás vízilabdázó
Edzőként lényeges különbség van a női
és férfi sportolók felkészítése között?
Az eredmény szempontjából nem
fontos, hogy milyen utat jár be a
férfi, illetve a női sportoló, de az
eredmény elérésének szempontjából természetesen igen, hiszen
mégiscsak két különböző nemről
van szó. Nyilvánvaló, hogy azokat a módszereket, pedagógiai
eszközöket, amiket a férfiaknál
lehet alkalmazni, az a nőknél
nem biztos, hogy eredményes. A
nőkkel meg kell találni a hangot,
és pontosan tudni kell, hogy mi
a két nem közötti különbség, és
ennek megfelelően a lányokkal úgy
kell bánni, úgy kell az edzéseket, a

beszélgetéseket, a taktikát kialakítani, hogy elsősorban a lelküket
érintsük, és azon keresztül lehessen őket motiválni.
Ha eredményt szeretne elérni, miként
változnak az eszközök a férfiaknál és
a nőknél?
Mi, férfiak képesek vagyunk nagyon erősen koncentrálni, képesek
vagyunk barátságok, jó kapcsolatok nélkül is jó eredményeket
elérni. Ez a nőknél nem lehetséges.
Van koncentrációbeli különbség
is, a nők például több mindenre
tudnak egyszerre figyelni, mi,
férfiak pedig, ha arról van szó, csak
a labdára figyelünk. A férfiak a
taktika függvényében törekednek
az egyéni megvalósításra, míg a
nőknél ez majdnem lehetetlen:
náluk nagyon fontos a közös erő,
az összetartás. Természetesen van
más különbség is, mi, férfiak nem
vagyunk haragtartók, a konfliktusokat is egészen másként kezeljük,
képesek vagyunk egy nagy veszekedés után hátba vágni egymást, és
el van felejtve a konfliktus. A nők
erre többnyire alkalmatlanok, nem
jelzik a problémákat, nem képesek
összefogni és kinyílni.

Képek: Preszter Elemér

Vakler Lajos

Kovács Sarolta öttusázó
Úgy gondolhatjuk, hogy Kovács Saroltának, aki gyermekáldás előtt áll, öttusázóként, hivatásos katonaként nem jelent
különleges helyzetet a nemi identitás
megőrzése, de maga a női mivolta megerősítést jelent számára a hétköznapok
során is.

Az öttusát egy erőteljes, férfias
sportágnak mondták mindig is. Egy
ideig csak férfiak űzték, aztán megjöttünk mi, bár később is hallhattuk, hogy a női öttusa nem az igazi.
Én kilenc fiúval együtt edzem,
tehát hozzá kellett szoknom ahhoz,
hogy a mindennapjaimat a fiúkkal
töltöm. De nálunk azért sem nagy a
nemi jellegű különbség, hiszen én
katona is vagyok, és a katonaságnál
sincsen megkülönböztetés, nincs
női vagy férfi katona, katona van.
Nyilvánvaló, hogy egy olyan sportágban, ami fizikálisan is jelentősen
igénybe veszi a szervezetet, fontos a
beosztás, a felkészülésnél mindenképpen.

Valóban nagyon fontos, én már
kiskorom óta megtanultam az
időmet jól beosztani, az öt számot
összehangolni, és bár voltak
nehéz időszakok, mi olyan csapat
vagyunk, hogy mindig segítettük,
segítjük egymást. Az tény, hogy
nőként kicsit másként látom a
dolgokat, de a fiúk is elfogadták
ezt, és segítettek benne.
Hogyan töltheti be a női szerepet
valaki, aki reggeltől estig edz? És
hogyan változik meg ez most, hogy
gyermekáldás elé nézel? Mennyire
alakultak át ennek tükrében a hétköznapjaid?
Az élsport mellett nem tudtam
otthon úgy ellátni az úgynevezett
női feladatokat, ami egy nőtől
megszokott. Sok minden háttérbe szorult, de szerencsére volt
segítségem, amikor edzőtáborban
voltam. Most átalakul az életem,
hiszen a családalapítás mindennél
fontosabb! Mindenre több időm
van. Május közepére érkezik a
kisbaba, már nagyon várjuk!
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ÚJ CITROËN C4
NYISS A JÖVŐ FELË!

LED nappali menetfények
9 vezetéstámogató rendszer
Legendás Citroën kényelem

5 995 000 FT-TÓL*
ËLEKTROMOS VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ!
*Jelen ajánlat 2021. 10. 01-jétől visszavonásig, új Citroën C4 modell esetén gyártásba leadott és visszaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 5 995 000 Ft-os ár a Citroën C4 modell LIVE PT 100 S&S
M6 alapfelszereltségű verziójára vonatkozik, opciók nélkül, hófehér fényezéssel. A feltüntetett ár a regisztrációs adóval növelt, a maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett árat jelöli. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezménnyel
nem vonható össze. Az új Citroën C4 vegyes fogyasztása: 4,3–6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 114–133 g/km (WLTP mérési ciklus szerinti adatok). A feltüntetett termékelőnyök felszereltségi szinttől függően, vagy felár ellenében elérhetők.
A hirdetésben látható autó feláras extra felszereltségeket tartalmaz. A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. és a Fábián Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésünkhöz, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

CITROËN FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR

Székesfehérvár, Budai út 175. | Tel.: +36 22 303 406 | www.fabian.hu

A Vörösmarty Rádió műsora november 20-tól 26-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 11. 20. SZOMBAT

2021. 11. 21. VASÁRNAP

2021. 11. 22. HÉTFŐ

2021. 11. 23. KEDD

2021. 11. 24. SZERDA

2021. 11. 25. CSÜTÖRTÖK

2021. 11. 26. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor Dávid
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08:45 Légzőgyakorlatok Vendég:
Persoczki Gábor
09.10 Az egészség
hullámhosszán 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
11.35 Tér és harmónia Vendég:
Varga Nikoletta
12.10 Csak stílusosan! Vendég:
Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Berta Gábor,
Rendeczki Andrea, Bakonyi
Balázs, Maráz Anna – Járd
be az Országos Kéktúrát
egy fehérvári csapattal!
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Kastélyok és arisztokraták
Fejér megyében Vendég:
Dr. Séllei Erzsébet
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
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 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
18.00 Mindenmentes 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
09.05 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
dr. Hagymásy László
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 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
18.10 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.10 Tiszta szex! (12)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
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 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Gyermekeink fejlődése
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna 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:
Szöllősi Attila
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
16.10 Limonádé
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
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.

