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munkaképességűek számára
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Részletek a 10. oldalon!

Közélet

Nőtt a vasúti balesetek száma

A MÁV statisztikája szerint az elmúlt
öt év stagnálása után 2021-ben jelentősen megugrott a vasúti balesetek
száma. Székesfehérváron keveseknek
kell mesélni az 1982. szeptember 9-i,
szárazréti busztragédiáról: tizenhat
ember – nyolc gyermek és nyolc
felnőtt – halt meg, amikor vonat
ütközött egy autóbusszal. Bár 2021ben szerencsére nem történt Fejér
megyében hasonló tragédia, és az elmúlt öt év összesen tizennégy, vasúti
átjáróban bekövetkezett balesetéből
egy végződött súlyos, valamint egy
könnyű sérüléssel, a többi tizenkettő
pedig csak anyagi kárral, ám országos
szinten tragikus volt a mögöttünk
hagyott év.
Míg 2020-ban országosan hatvankét baleset
történt vasúti átjáróban, addig a tavalyi
évben ez huszonnéggyel emelkedett, vagyis
nyolcvanhat baleset volt, közülük tizenhat követelt emberéletet. További tizenöt végződött
súlyos, tizennégy könnyű sérüléssel. A többi
balesetben anyagi kárt regisztrált a vasúttársaság, nem keveset: egymilliárd forintot
meghaladó kárral kénytelenek számolni.

Választókerületi
programok
Városközpont-észak
Kovács Zsoltné
Két helyszínen és időpontban
tart fogadóórát Kovács Zsoltné,
hogy – a körzet kiterjedésére
is figyelemmel – könnyebben
elérhessék a lakók: a 2. számú
választókörzet önkormányzati
képviselője január 12-én, szerdán
17 és 18 óra között a Vörösmarty,
január 13-án, csütörtökön pedig –
ugyancsak 17-től 18 óráig – a Rákóczi iskolában várja a lakossági
javaslatokat, észrevételeket.
Minden hónap második hetében
megszervezi fogadóóráit Kovács
Zsoltné önkormányzati képviselő
a fenti helyszíneken, amelyekre
várja a városrészben élőket!

Lakossági fórum
Kisfaludon
Lakossági fórumot tart január
17-én, hétfőn 17 órától Horváth
Miklós Csaba önkormányzati
képviselő a 13. számú választókörzetben, azaz Öreghegy déli részén
és Kisfaludon élőknek. A Kisfaludi
Közösségi Házban tartandó programon részt vesz Cser-Palkovics
András polgármester is.

A fülhallgató használata, a környezet zajainak
kizárása közlekedés közben nagyon komoly
veszélyt jelent: a tapasztalatok szerint számos
tragédia oka volt az, hogy az áldozat nem
hallotta a közeledő szerelvény hangját.

Április harmadikán
voksolunk
Kiírta az országgyűlési képviselők választását
Áder János köztársasági elnök. A kampány
február tizenkettedikén indul.
Az országgyűlési választás ezúttal is
egyfordulós lesz. Április harmadikán
a választópolgárok voksolhatnak arra,
kit szeretnének az egyéni választó
kerületükben képviselőnek, illetve
hogy az országos pártlistáról melyik
pártot támogatják.
Egyéni választókerületben az a
személy indulhat jelöltként, aki
legalább ötszáz ajánlással rendelkezik.
Országos listát pedig az a párt állíthat,
amely legalább tizennégy megyében
és a fővárosban, összesen hetvenegy
egyéni választókerületben önálló
jelöltet állít.
Április harmadikára írta ki a gyermekvédelmi népszavazást is Áder János
köztársasági elnök az alábbi négy
kérdésben: 1. Támogatja-e ön, hogy
kiskorú gyermekeknek köznevelési
intézményben a szülő hozzájárulása
nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?
2. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? 3. Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekeknek
fejlődésüket befolyásoló szexuális
médiatartalmakat korlátozás nélkül
mutassanak be? 4. Támogatja-e ön,
hogy kiskorú gyermekeknek a nem
megváltoztatását bemutató média
tartalmakat jelenítsenek meg?

Vakler Lajos
A Vörösmarty Színház az idei évadban is
bemutatja a négy magyar kortárs író által
jegyzett Az ember tragédiája 2.0 darabot,
mely a közelmúltban hazánkban elnyerte Az
év drámája kitüntető címet.

A darabot, mely Szikora János,
Hargitai Iván, Bagó Bertalan és
Horváth Csaba rendezésében,
Madách Imre drámai költeményének folytatásaként került színre,
az idei évtől már az E-színház
csatornáján is megtekinthetik
a nézők.

Szikora János, a teátrum igazgatója lapunknak elmondta:
ismét műsorra tűzik a Fame című
musicalt, melynek bemutatásával
kivételes feladatra vállalkozott a
Vörösmarty Színház. Az előadás
előkészítése nagy kihívás volt,
de a kiválasztott fiatalokból álló
csapat sikerre vitte a világhírű
darabot Székesfehérváron is.
Jó hír, hogy folytatódik a teátrum
művészeinek szerepvállalása rendezőként: Kerkay Rita Diótörőcskéje után idén Nagy Péter állítja
színre Szophoklész Antigoné
című drámáját.

Fotó: Simon Erika

Tizenhét embert ütött el a vonat 2021-ben
Fejér megyében. Országszerte drasztikusan, közel
harminc százalékkal emelkedtek a vasúti átjáróban
történt balesetek.

A legtöbb vasúti átjáróban történt
balesetet a gyorshajtás – a „még átérek”
gondolkodásmód – az agresszív vezetési stílus, a vezetés közbeni telefonálás
és a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása okozta: a záródó
sorompórudakat látva a járművezetők
megállás helyett sokszor gyorsítanak,
néhányan még a lezáródott félsorompót
is megkerülik – évente nyolc-kilencszáz
félsorompó rúdját törik le az autósok.
Fejér megyében 2021-ben nem volt baleset vasúti átjáróban, de tiltott helyen
való tartózkodás miatti személyelütést
tizenhét esetben regisztrált a MÁV –
ebből három vasúti átjáróban történt.
Hogy a szerencsétlenséget elszenvedők
közül hányan léptek figyelmetlenség
miatt a vonat elé, hányan pedig szándékosan, nem tudni, ám többségük nem
élte túl a tragédiát: tizennégyen elhunytak, egy baleset súlyos, kettő könnyű
sérüléssel végződött.
A fenti számok ismeretében a MÁV
nem ok nélkül kéri, hogy mindig a
kijelölt vasúti átjárón, alul- és felüljárón
közlekedjünk, és ne akarjuk lerövidíteni az utat a vágányokon, üzemi
területeken át.

Színházi tervek az új évre

Az év drámája, Az ember tragédiája 2.0 idén is színre kerül a színházban

Csökken hat alapvető élelmiszer ára
A szerdai kormányülésen a vírus mellett az
áremelkedésekkel is foglalkoztak, hiszen
egész Európában nőnek az árak az energia
árak emelkedése miatt – kezdte bejelentését
Orbán Viktor a közösségi oldalán szerdán
közzétett videóban.

„Magyarország védi a családokat.
Sikerült megfékeznünk a benzinárnövekedést, bevezettünk egy kamatstopot a jelzáloghitelek esetében, és
van egy rezsicsökkentési politikánk,
vagyis fix áron kapják a magyar családok az energiát.” – hangsúlyozta
a miniszterelnök, hozzátéve, hogy

közben más, fontos termékek
ára viszont nő, ilyenek az élelmi
szerek.
„Ma úgy döntöttünk, hogy hat termék – a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos
tehéntej esetében beavatkozunk
az árak alakulásába. Ez azt jelenti,
hogy ennek a hat terméknek az árát
vissza kell vinni arra a szintre, ahol a
tavalyi év október tizenötödikén állt.
Ez minden üzletben meg kell, hogy
történjen, február elsejétől kezdődően.” – mondta el a kormányfő.

Fotó: Kiss László

Papp Brigitta
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Az árstopot február elsejétől minden üzlet köteles betartani – jelentette be a miniszterelnök

Fotó:
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Új üzem megváltozott
munkaképességűek számára

Rába Henrietta

A tervek szerint tavaszra már több mint százan dolgoznak majd a székesfehérvári üzemben heti
ötnapos munkahéten, napi négyórás munkarendben

várában is. Mindenhová megyünk,
ahol van igény a szolgáltatásunkra,
tehát sok megváltozott munkaképességű munkavállaló van, aki munkát
keres.”
Az új üzemben irattartó papucsok, iratrendezők készülnek
a megrendelők számára. Fü-

Autót ajándékozott a mentőknek
Novák Rita
Ellopták a Fejér megyei mentők egyik személy
autóját. A huszonhárom éves Opelt egy kereskedő
jóvoltából azóta fiatalabb kocsira cserélhették.

Megújulnak Öreghegy utcái

tőktől ellopták ezt az Opel Astrát, és
hiányzik a rendszer működéséből. Autós
emberként képben vagyok abban, hogy
egy új autó vásárlása egy állami cégnél
közbeszerzési eljárás kiírásával, pályáztatással, elbírálással záródik. Ez több
hónapig is eltarthat. Sportautó-szerető és
-értékesítő cég tulajdonosaként azonnal
bevillant, hogy a Mentőszolgálat is járjon
Ford Mustanggal, viszont a téli hónapokban, hóban, esőben a hátsókerékmeghajtás és a minimum háromszáz
lóerő nem biztos, hogy jó kombináció lett
volna. Ezért aztán valami használhatóbb,
egyszerűbb autóra gondoltunk, így lett
egy Chevrolet Lacetti a választott jármű.”
– mondta el Fazekas István, a Mr.
Mustang Hungary Zrt. tulajdonosa.

Fotó: facebook.com/orszagosmentok

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán jelentette be, hogy egy
parkolóból ellopták az ügyintézésre
használt, huszonhárom éves kocsijukat. Az autót a Seregélyesi úti
parkolóból vitték el. A rendőrségtől
megtudtuk, hogy kék lámpa nem volt
rajta, és matrica sem. A legtöbben
felháborodtak a hír hallatán, de egy
kereskedő ennél többet is tett, vett a
fehérvári állomásnak egy másik autót.
„Olvastam, hogy a Fejér megyei men-

löp Attila, az EMMI szociális
ügyekért felelős államtitkára az
üzemátadón arról beszélt, hogy
a kormány munkájának köszönhetően Magyarországon ma már
minden második megváltozott
munkaképességű ember munkából tartja el magát és családját.

Vargha Tamás országgyűlési
képviselő hangsúlyozta, hogy
nagy lépéseket tett a kormány a
munkahelyek teremtése érdekében 2010 óta: „Nagyon fontosak
a kis lépések is, így nagyon fontos
ez a hetvenöt, reményeink szerint
nemsokára száz munkahely, amit ez
az üzem a városunkban teremtett
a megváltozott munkaképességű
székesfehérváriaknak és környék
belieknek.”
Cser- Palkovics András polgármester elmondta, hogy
Székesfehérvárt gazdasági, ipari
centrumként újabb és újabb beruházások választják, így a város
nemcsak a fehérváriaknak, de
a környéken élőknek is munkát
adhat. A megváltozott munka
képességűek új munkahelyét hárommillió forinttal támogatta az
önkormányzat: „Itt a munkahely
sokkal többet jelent, mint egy más
típusú beruházás esetében. Rendszerességet, jövőképet, stabilitást, biztonságot, hasznosságérzetet. Ez az
átadó mindenki lelkét megmozgatja!”

Az autót a héten meg is kapták a mentők. A fehérvári rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen
nyomoz, és lopás miatt indított eljárást.

A Pozsonyi út, a Zsolnai út, a Nagyszombati
utca, a Kassai utca és a Nyitrai utca teljes körű
felújítása valósul meg a következő években kormányzati támogatásból – adta hírül
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési
képviselője.

Közösségi oldalán tette közzé a
hírt Vargha Tamás, miszerint a
kormány elfogadta és támogatja a
Gazdaság Újraindításáért Felelős
Operatív Törzsnél kezdeményezett javaslatát több öreghegyi utca
felújítására.
A képviselő szerint szükségessé
vált a Pozsonyi út, a Zsolnai út, a
Nagyszombati utca, a Kassai utca
és a Nyitrai utca teljes körű felújítása. Az útfelújítások állami forrásból

fognak megvalósulni 2022 és 2025
között.
„Közművekkel és útburkolattal együtt
ez akkora feladat, hogy csak kormányzati forrásokból tudjuk felújítani ezeket
az utakat pár év alatt.” – kommentálta a döntésről szóló hírt Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. – „Örülünk és köszönjük!
Indulhat tehát a tervező kiválasztása,
a tervezés, majd az engedélyeztetés,
természetesen ütemezetten megvalósítva azt az egyes utak vonatkozásában.
Fontos előrelépés ez Öreghegynek, de
minden városrésznek is, hiszen így
felszabadulnak olyan önkormányzati
források, melyek más városrészek
útjainak, járdáinak felújítására lesznek
fordíthatók a következő években.”

Fotó: Kiss László

Már hetvenöt megváltozott
munkaképességű munkavállaló
dolgozik az üzemben december
elseje óta. Az állami tulajdonban lévő FŐKEFE Közhasznú
Nonprofit Kft. bérelt telephelyen
két munkatermet alakított ki
tizenkét és fél millió forintból.
A cég fő missziójának tekinti
megteremteni a lehetőséget, hogy
a megváltozott munkaképességű
emberek a lakókörnyezetükben
tudjanak munkát vállalni.
Csizi Péter, a cég ügyvezetője
lapunknak elmondta: „Ezért
nyitunk üzemeket kis településeken,
szociális intézményekben és Magyarország legnagyobb ipari felleg-

Fotó: Kiss László

Új lehetőség nyílt a megváltozott munka
képességű emberek elhelyezkedésére Székesfehérváron. Két munkateremben többek
között kerekesszékes és vakvezető kutyával
közlekedő munkavállalók is dolgoznak. A
telephelyen irattartó papucsok és iratrendezők készülnek.
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Diákok az állatmenhelyekért

L. Takács Krisztina

Boyka kutyával, a háromlábú
pitbullal érkeztek a FEMA munkatársai, hogy a Deák Ferenc
Technikumban átvegyék az adományokat. A mintegy kétszáz kiló
száraztápot és közel száz konzervet ezúttal a FEMA állatmentői
kapták, akik szándékosan olyan
kutyával érkeztek, amelynek története minden előítéletet eloszlat.
Példája annak, hogy egy harci
kutya is lehet áldozat. Boykát egy
kiképzőhelyről mentették, ahol
vérre menő harcra tanították az
ebeket. Őt azonban nem tudták
ránevelni a támadó magatartásra,
így a többi kutya rajta gyakorolt.
Így vesztette el a lábát. Kedves,
barátságos, szelíd kutya, aki
százötven ebtársával és hatvan
macskával él a FEMA menhelyén.
„Egy évben tizenöt tonna állat
eledel fogy el a telephelyünkön, így

Fotó: Simon Erika

Ötszáz kilónyi kutyatápot és -konzervet, étrendkiegészítőt és sokféle játékot gyűjtöttek a diákok a menhelyen élő állatoknak. A
FEMA Állatmentő Egyesület pártfogoltjainak
ez egyhónapnyi ellátást jelent. A Székesfehérvári Diáktanács akciója hétről hétre
újabb iskolákat szólít meg az állatvédelem
jegyében.

Októberben újraindította Staféta elnevezésű programját a Székesfehérvári Diáktanács. Az akció
keretében hetente más és más fehérvári iskola gyűjt az ASKA, a HEROSZ, illetve a FEMA által
működtetett menhelyeknek.

Ösztöndíj sajátos helyzetű tanulóknak
Döntött a köznevelési intézményekben tanuló diákok számára meghirdetett ösztöndíj-pályázatokról
a Tóth István–Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány.
Eszerint hét sajátos helyzetű tanuló és negyvenhét
középiskolás kap idén tanulmányi támogatást.
A közalapítvány döntése értelmében a
sajátos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének fokozását segítő ösztöndíjban hét
diák részesül. Őket a szociális helyzetük és az egyéni képességeikhez mért
fejlődési eredményeik alapján, szakértői
véleményekre támaszkodva segítik. A
támogatásról az iskola kap értesítést.
A középiskolák számára kiírt, szociális
helyzet és tanulmányi teljesítmény
alapján elbírált pályázatokon elnyerhető

összeg követi a jövedelmek, különösen
a minimálbér növekedését, ami annak
köszönhető, hogy Székesfehérvár önkormányzata is támogatja a közalapítványt.
A főiskolások és egyetemisták február
tizedikéig nyújthatnak be pályázatot
az őszi félév tanulmányi eredményei
alapján. A részletes felhívás a városi
honlapon is megtalálható. A pályázatokat március tizedikéig bírálják el, a
fiatalokat az adatlapon megadott e-mailcímen értesítik.
A közalapítvány várhatóan még egy pályázatot közzétesz 2022 első félévében.
Ennek keretében a jelenleg nyolcadik évfolyamos tanulók nyerhetnek támogatást
nyelvtanulásra.

a most összegyűlt adag bőven elég
egy hónapra. Addig nem kell azon
aggódnunk, hogyan lesz a következő
hónap! Ez nagyon nagy dolog számunkra, nagyon örülünk, hogy ránk
esett a választás!” – mondta Lajos
Bence, a FEMA Állatvédő Egyesület műveletirányítója.
Nem ez az első, és nem is az
utolsó alkalom, hogy a fehérvári
diákok a menhelyen élő állatokról
gondoskodnak: a diáktanács hétről hétre újabb iskolákban gyűjt.
Az akcióhoz eddig kilenc intézmény csatlakozott, ezúttal a
Vörösmarty, valamint a Deák
technikumban összegyűjtött adományokat adták át.
„Amint a diáktanács közzétette a
felhívást, úgy éreztük, hogy mi is
csatlakozunk az akcióhoz. Egy-két
nappal később még csak csörgedeztek a felajánlások, de aztán beindult, és ahogy látszik, nagyon jó
eredményt értünk el!” – mondta el
lapunknak Takács Petra, a Deák
technikum diákönkormányzati
vezetője.
A Székesfehérvári Diáktanács
képviselői megerősítették, hogy
a fehérvári iskolák továbbra is
egymásnak adják a stafétát: az I.
István technikumban folytatódik
a gyűjtés az állatmenhelyekért.

Szintet lép a közösségi közlekedés
Székesfehérváron a helyi és helyközi autóbuszok, valamint a vasút találkozási pontja a
tervek szerint autós és kerékpáros útvonalakkal egészül ki a jövőben. Jelenleg az egész
Fejér megyére kiható beruházás tervezőjét és
kivitelezőjét keresi a Nemzeti Infrastruktrafejlesztő Zrt.

Az intermodális csomópont
lényege, hogy az utazóközönség
egy adott központból különböző
közösségi közlekedési eszközökkel, illetve útvonalon érhesse el úti

célját. A tervezési és kivitelezési
feladatokra nemrég írt ki ajánlattételi felhívást a NIF, vagyis a
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő
Zrt. A fejlesztéssel Székesfehérváron nemcsak a vasút, valamint
a helyi és a helyközi autóbuszok
új találkozási pontja valósul meg,
hanem a kerékpáros és a közúti közlekedés is fejlődni fog. A
projekt Székesfehérvár és az egész
megye közösségi közlekedését
emelheti új szintre.

Fehérvári egyetemek is kiállítanak
Mindhárom székesfehérvári egyetem standja
megtalálható lesz a csütörtökön kezdődő
Educatio kiállításon, a Hungexpo területén.
A tavalyi online rendezvény után idén ismét
személyesen találkozhatnak a felsőoktatás szereplői és az érdeklődők a Nemzetközi Oktatási
Szakkiállításon január 13. és 15. között.
Egy év kihagyás után ismét hagyományos formában rendezik meg a
felsőoktatás legnagyobb szakkiállítását. Január 13. és 15. között a
felsőoktatási intézmények, felnőttképzések, diákmunka-szervezetek,
nyelviskolák képviselőivel találkozhatnak az érdeklődők a Hungexpo
területén. Több mint száz kiállító,

külföldi és hazai felsőoktatási intézmények, szakmai gyakorlati helyek,
képzési programok, nyelviskolák és
diákszövetkezetek képviselői várják
az érdeklődő fiatalokat, szülőket,
pedagógusokat.
A kiállításon természetesen a székesfehérvári egyetemek is jelen lesznek:
a Corvinus, a Kodolányi és az Óbudai
Egyetem standjain első kézből kaphatnak információt a képzésekről a
felvételizők.
A három székesfehérvári felsőoktatási intézményről közös tájékoztató is
készült december elején. A képzéseket, lehetőségeket bemutató kisfilm
elérhető a város Youtube-csatornáján.
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Új buszpályaudvar, parkolóház, felszíni parkolók, körforgalmak, kerékpárutak – ezek csak
a főbb elemei a székesfehérvári vasútállomás intermodális átszállókapcsolatait fejlesztő
óriásberuházásnak
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Harminc év egy kötetben

Vakler Lajos

„Mivel 2021-ben kórházunk alapításának százhuszadik évfordulóját
ünnepeljük, az aktuális járványhelyzettől függetlenítve magunkat úgy
gondoltuk, hogy dacolva a világjárvánnyal, a könyv megjelentetésével
méltó módon kívánunk emlékezni,
tényeket, emlékeket, gondolatokat
rögzíteni.” – olvashatjuk a kötet
előszavában, de a könyv nagyon sok
mindenről szól. Megismerhetjük
az intézmény főigazgatóit Szabolcs
Istvántól napjainkig, igazgatóit,
helyettes igazgatóit, az orvos-igazgatókat, az ápolószemélyzet vezetését, ünnepeiket, mindennapjaikat
egyaránt.

Fotó: Simon Erika

A közelmúltban jelent meg Bucsi László, a
Szent György Kórház főigazgatójának szerkesztésében az a kötet, mely a tavaly százhuszadik születésnapját köszöntő intézmény
elmúlt harminc esztendejét mutatja be.

Bucsi László szerkesztésében jelent meg a kórház elmúlt harminc évét feldolgozó kötet
„A kórházat Csalai-Kégl György álmodta meg, és finanszírozta az alapítását
1901-ben. A kötet ötlete az ápolási

igazgatótól, Szabó Bakos Zoltánnétól
származik, aki 2020 végén jelentkezett
azzal az ötlettel, hogy jó lenne megírni

2022.01.13.

a százhúsz éves évfordulóra az utolsó
harminc év történetét, hiszen 1991-ig
ez már megvolt. Én magam először arra
gondoltam, hogy ez egy nagyon nehéz
vállalkozás lesz a megnövekedett feladatok mellett, de végül arra jutottam, hogy
mégis megcsináljuk. 2021 februárjában
összehívtam a csapatot, ugyanis minden
fejezetet más írt. Mindenki megkapta
a feladatot, és május elejére elkészült
a nyers változat. Ez volt a munka nagyobbik része. Nyáron megkezdődhettek
a lektori munkák. Szeptember közepén
került nyomdába, két hónap alatt elkészült, és decemberben ötezer példányban megjelent.” – avatta be lapunkat a
műhelytitkokba a főigazgató.
A kötetet már átvehette a kórház háromezer dolgozója, és Bucsi László
tájékoztatása szerint rövidesen az
intézmény nyugdíjasklubja, a Senior
Orvosklub és a kórház kórusának
tagjai is kapnak belőle. Az érdeklődők a kórház könyvtárában juthatnak hozzá az egyedülálló kötethez.

Kívül-belül csodaszer: a kamilla
Temesvári Márta

Valószínűleg nincs olyan háztartás,
ahol ne lapulna egy zacskóban, üvegben kamillavirág. E bájos növényre
már az ókori egyiptomiak is csodálattal tekintettek: úgy gondolták, hogy
Ré, a napisten ajándékozta az embereknek, hiszen a fehér szirmok és a
sárga fészek miatt úgy néz ki, mint a
nap. A fejfájást enyhítették vele.
A rómaiak italok és tömjének
készítéséhez használták. Diadalútja
is ekkor kezdődött, hiszen abban az
időben kezdték el kezelni vele a bőrsérüléseket. Hippokratész menstruációs panaszokra (görcs, erős vérzés)
ajánlotta, és nagyon fontos gyógynövénynek tartotta. Dioszkoridész és
Plinius fejfájásra, vese-, hólyag- és
májpanaszokra javasolta.
A középkorban az angolszászoknál
egyike volt a kilenc szent gyógynövénynek: lázra, megfázásra, gyomorpanaszokra vették elő, s kezelték vele
az emésztőrendszeri rendellenességeket is. Sőt úgy gondolták, hogy
megóv a pestistől, ezért a kisbabák
bölcsője fölé mindig akasztottak
belőle egy csokorral.
A kamilla (Matricaria chamomilla)
az őszirózsafélék családjába tartozik.
Orvosi székfű néven is közismert,
de hívják még pipitérnek, nemes
pipitérnek, anyafűnek, szikfűnek,
bubulykának, katókának, anyaméh
fűnek, piperefűnek, pipiskének,

Fotó: Horváth Renáta

A kamillát a téli időszakban főként felső légúti
és meghűléshez kapcsolódó panaszok enyhítésére szoktuk használni. Kiválóan alkalmazható hörghurutnál, torokgyulladásnál. Teája
igazi csodaszer, de gargarizálhatunk is vele,
inhaláláshoz is tökéletes, s még a fürdővízbe is
érdemes tenni illóolajából!

A kamilla jótékony hatásait tea és illóolaj formájában fejti ki a leghatékonyabban
szüzekanyjának is. Neve görög
eredetű: a chamos szó jelentése talaj,
a melos pedig almát jelent, ami arra
utal, hogy talajszinten nő, és alma
illatú a virága.
A Földközi-tenger keleti részéről
származik, de ma már a világ minden
táján megtalálható. Nagy mennyiségben termesztik Argentínában,
Bulgáriában, Magyarországon,
Egyiptomban. Üzemi körülmények
közötti termesztési technológiája
Kerekes Józsefhez köthető, aki a
gyógynövénykutatás egyik úttörője
volt. Ő dolgozta ki az eljárást az 1970es években.
A kamilla nyugtató, antioxidáns,
stresszoldó, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatású. Jó szolgálatot tesz
emésztőrendszeri problémák esetén:
elősegíti az emésztést, fertőtleníti a

beleket, fokozza a bélmozgást, enyhíti a vastagbélgyulladás tüneteit. Segít,
ha asztmás vagy allergiás valaki, de
várandós nőknek is jól jön a reggeli
rosszullét megelőzésében. Akkor is
jó szolgálatot tesz, ha fájnak az ízületeink, a fejünk, az izmaink, a fogunk,
ha menstruálunk. Az orvosi székfű
leviszi a lázat, elpusztítja a baktériu
mokat, gombákat, egyes vírusokat.
Tisztítja a vért, a vesét, csökkenti a
vérnyomást. Erősen izzasztó, ezzel
támogatja a test méregtelenítését,
javítja az immunrendszer működését.
Jót tesz a sebeknek is a kamillából
készített borogatás, mert gyorsítja
a sebgyógyulást, megakadályozza,
hogy elfertőződjenek a sebek, s még
a hegek is halványabbak lesznek
tőle. A bőrpírt is csökkenti, és a
rovarcsípések is kevésbé lesznek

utána irritálók. Ha fáradt a szemünk
vagy begyulladt, tegyünk rá kamillás
borogatást, s hamarosan élvezhetjük
jótékony hatását!
A téli időszakban főként felső légúti,
meghűléshez kapcsolódó panaszok
enyhítésére szoktuk használni.
Kiválóan alkalmazható hörghurutnál,
torokgyulladásnál. Gargarizálhatunk
vele a szájüreg és a torok fertőtlenítése érdekében, de gőzét inhalálhatjuk
is, ha az orrüreg gyulladását akarjuk
csökkenteni.
A kamilla felhasználható frissen és
szárítva is. Jótékony hatásait tea és
illóolaj formájában fejti ki a leghatékonyabban.
Ha teát szeretnénk készíteni, akkor
forrázzunk le egy-két evőkanál
szárított kamillavirágot két és fél deci
vízzel, hagyjuk állni, majd szűrjük le.
A teát nemcsak meginni ajánlott,
hanem hajöblítőként is funkcionálhat! A hajtincsek egészségesebbek,
fényesebbek lesznek tőle. Főként a
szőke hajon látható a változás.
A gőzöléshez egy evőkanál kamillát
forrázzunk le egy liter vízzel, majd
hajoljunk a gőz fölé, miközben egy
vékony takaróval beterítjük magunkat. Virág helyett használhatunk öt
csepp olajat is. A kamillás fürdőhöz
négy-öt csepp olajat kell tennünk a
fürdővízbe. Ez segít a menstruációs
fájdalmak enyhítésében, a feszültség
feloldásában, az ellazulásban és a bőr
megnyugtatásában is. Ha pedig borogatást szeretnénk készíteni, akkor
helyezzünk kamillát egy kendőbe,
forrázzuk le, s hagyjuk az érintett,
gyulladt bőrfelületen öt percig!
A kamilla virága ehető: frissen szedve tehetjük salátákba is, szórhatjuk
sültekre, de díszíthetjük vele a des�szerteket is!
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Már a tesztek harmada pozitív

Kaiser Tamás, Kovács Szilvia

Az év végi emelkedés után az év első
hetében nem volt megfigyelhető
további növekedés a szennyvízminták átlagos örökítőanyag-koncentrációjában. A vizsgált városok
többségében stagnáló tendencia
jellemző. Fehérváron a koncentráció a
mérsékelt tartományba esett, de már
kimutatható az omikron-variáns.
Fotó: Kiss László

Tovább fertőz a koronavírus omikron-variánsa,
már a tesztek egyharmada pozitív. A szakemberek
szerint itt az ötödik hullám. Hazánkban továbbra
is elegendő mennyiségű vakcina áll rendelkezésre. A szakemberek mindenkinek azt javasolják,
hogy oltassa be magát. Folytatódik az oltási
akció, hétvégén előzetes regisztráció nélkül lehet
oltakozni.
Az oltási akció ezen a hétvégén, vagyis
pénteken délután és szombaton is folytatódik: ismét előzetes időpontfoglalás
nélkül lehet menni oltásra a kórházi
oltópontokra és a kijelölt járásközponti
szakrendelőkbe. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül
lehet választani. Az akciónapokon a
tizenkét év feletti korosztályt várják az
oltópontokon. Az öt és tizenegy év közötti gyermekek oltása továbbra is csak
előzetes időpontfoglalással lehetséges
a kórházi oltópontokon vagy a házi
gyermekorvosoknál.
Izrael közben – elsőként a világon –
elkezdte a negyedik oltást, mely az
első tesztek alapján ötszörösére növeli
az emberi szervezetben az antitestek
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A Kikindai úti oltóponton is fel lehet venni a koronavírus elleni oltást
számát – legalábbis ezt nyilatkozta az
izraeli miniszterelnök egy helyi kutatás
előzetes eredményeire hivatkozva. A
fehérvári kórház járványügyi fő
munkatársa elmondta, hogy többen is
érdeklődtek már a negyedik oltás iránt,
egyelőre Magyarországon a harmadik
oltást lehet felvenni, megerősítésként:
„Jelenleg még nem tartunk ott, hogy
Magyarországon negyedik oltásra lenne

szükség. A megfelelő időben a megfelelő
információk elhangzanak majd, és akkor
fogadjuk a negyedik oltásra jelentkezőket
is!” – mondta el Reiber István.
A harmadik, megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál
régebben kapta meg az előző oltását.
A harmadik oltás felvételével ismét
nyolcvan-kilencven százalékra emelhető a védettség.

Ezekben az időszakokban
tartanak oltási akciókat a
kórházi és járásközponti
oltópontokon:
Január 13-14. (csütörtök-péntek),
14 és 18 óra között
Január 15. (szombat),
10 és 18 óra között
Január 20-21. (csütörtök-péntek),
14 és 18 óra között
Január 22. (szombat),
10 és 18 óra között
Január 27-28. (csütörtök-péntek),
14 és 18 óra között
Január 29. (szombat),
10 és 18 óra között

Oltással az influenza ellen is
Csapó Ramóna

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY TÁRSASÁGUNK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN ÉS PÉNZTÁRÁBAN KIZÁRÓLAG
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁST KÖVETŐEN LEHETSÉGES A
SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS!

Számos betegség dönthet le minket a lábunkról a téli időszakban, ami a koronavírus-járvány idején még nagyobb veszélyt jelenthet
a szervezetre nézve. Éppen ezért nemcsak
a koronavírus elleni védőoltás beadatása
javasolt!

Láz, levertség, végtagfájdalom –
ezek a tünetek jelentkezhetnek
ilyenkor januárban, de nemcsak
azért, mert a koronavírus-járvány
közepén vagyunk, hanem mert
javában tombol az influenza is. Az
orvosok szerint a legjobb védekezés a védőoltás.
„Vizsgálati adat bizonyítja, hogy aki
rendszeresen beoltatja magát influenza ellen, az összes többi kórokozóval

szemben is védettebb lesz. Ez azt
jelenti, hogy a védőoltás nagyobb
védekezésre készteti az immunrendszert, ezáltal jobb alapállapotba kerül,
így a többi kórokozó elleni védekezés
is hatékonyabb lesz.” – magyarázta
lapunknak Mosolygó Éva házi
orvos.
Kimutatták az úgynevezett fluronát is, ami azt jelenti, hogy valakit
egyazon időben fertőz meg a két
kórokozó.
„Ebben az esetben sokkal nagyobb
eséllyel alakul ki légzési nehézség,
éppen ezért mindkét védőoltás felvételét javasoljuk! Ha jelen vannak
a védőoltások a szervezetben, a két
vírus együttes támadása sem éri váratlanul a szervezetet.” – összegezte
a háziorvos.

SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
SZÉPHŐ ZRT.

Fotó: Simon Erika

A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS, PÉNZTÁRI BEFIZETÉS IDŐPONTJÁNAK ELŐZETES LEFOGLALÁSÁRA LEHETŐSÉG VAN A
06-22-541-300-AS TELEFONSZÁMON, VALAMINT AZ UGYFELSZOLGALAT@SZEPHO.HU E-MAIL-CÍMEN KERESZTÜL, EZENFELÜL A WWW.SZEPHO.HU HONLAP TETEJÉN A, „HŐSZOLGÁLTATÁSI ÜGYFELEK” MENÜPONT ALATT, ILLETVE AZ
ELEKTRONIKUS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZEREN KERESZTÜL
IS, AMELY A HTTPS://UGYFELSZOLGALAT.SZEPHO.HU CÍMEN
ÉRHETŐ EL.
A szakember azt tanácsolja, hogy adassuk be az influenza elleni vakcinát is, hiszen a
koronavírus-fertőzés magasabb kockázatot jelent, ha más betegséggel jár együtt. Különösen veszélyeztetettnek számítanak a hatvan éven felüliek, a kismamák, valamint a krónikus
betegségben szenvedők.
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Sárpentele: remek kirándulóhely,
közel a városhoz

Látrányi Viktória

haladt el. Már nem kereste tekintetével a tocsogókat és pagonyokat, a
bagolykunyhót, a nyulak által lakott
barázdákat, a fácánkeltetőket, a vén
tölgyeseket, a kétkerekű kordét, mely
reggelente a Főreálgimnázumba röpítette.” – olvashatjuk Séllei Erzsébet
lapunk hasábjain korábban megjelent cikkében.
1945 után az erdők közé zárt mező
gazdasági földek betelepítésével
száztíz hektárnyi új fiatalossal nőtt
a területe. Az erdő harmada közép
korú, csak kis hányada idős állomány, többnyire tölgy, illetve fenyő,
kisebb része akác és egyéb lombos
fafaj. Egységét nádas, szántó, gyümölcsös, szőlő bontja meg – olvasható a fenntartó Vadex oldalán.

Sárpentelén, a parkerdőben jártunk az új év
első napján, ami Székesfehérvárról gyorsan és
könnyen megközelíthető. Ha kevés szabadidővel rendelkezünk, de szeretnénk szép helyen
kirándulni, érdemes felkeresni a parkerdőt!
Családi hagyomány, hogy az új esztendőt kirándulással indítjuk. Egyik
kedvenc célpontunk a városhoz közeli pentelei parkerdő, mely Székes
fehérvárról nagyon jól megközelíthető busszal, autóval vagy bringával, de
akár gyalog is. A város központjától
öt kilométerre, az úrhidai bekötőút
két oldalán helyezkedik el az erdő,
Sárszentmihály határában. Egy kis
zöld sziget ez, közel a nyüzsgő nagyvároshoz. Népszerűségét mutatja,
hogy egyre többen látogatják, szinte
mindig tele van a parkoló.
Biztos sokaknak vannak emlékei
Sárpenteléről, hiszen rengetegen
jártunk oda az iskolai kirándulások
alkalmával is.
Többször voltam általános iskolásként, aztán középiskolásként is a
parkerdőben. Nemcsak bebarangoltuk a tornapályát, de teljesítettük
is a gyakorlatokat. Volt, hogy egész
nap fociztunk, számháborúztunk,
közösen bográcsoztunk.
Sok év kihagyás után nyolc-tíz éve fedeztem fel újra a parkerdőt. Azért is
szeretek oda járni, mert ha csak egy
óránk van, ott akkor is tartalmasan
el tudjuk tölteni az időt. Mindig találunk valami új dolgot, érdekességet

Mindig jó felkeresni a pentelei parkerdőt!
a kirándulások során. A parkolótól
kényelmes sétautak vezetnek az erdőbe, melynek nagy előnye, hogy télen
és esős időszakokban is jól járható a
gyorsan felszáradó, homokos talaj.
A terület rendezett, ez évek óta
így van. Számos pihenőhely, erdei
garnitúrák és padok, vagy például
labdajátékokra alkalmas pályák
várják a kirándulókat, sportolni
vágyókat. Szerencsére nagyon sok
hulladékgyűjtő van az erdő területén,
amit használnak is a látogatók.
Nem lehet eltévedni, hiszen tájékoztató és ismeretterjesztő táblák
jelzik, hogy hol és mi vár minket, bár
mi szeretünk letérni a járt utakról,

és szívesen fedezzük fel a titkos
helyeket!
A pihenőerdő magvát a régi, körül
belül nyolcvan hektáros Sárpenteleierdő adta, mely korábban Széchenyi Viktor birtoka volt. Gyermekei,
Zsigmond és három leánya Sárpentelén töltötték a gyermekkorukat. Itt
szerette meg a természetet a neves
vadász, író és természettudós, Széchenyi Zsigmond is.
„Amikor pedig ez a mesebeli gyermekkor a családi birtokkal együtt
elmúlt, a világhírű vadász keserűségében elfordította a fejét, ha útja erre

Fotók: Látrányi Viktória
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Érdemes néha letérni a járt utakról, és felfedezni az erdő rejett zugait!

Nem lehet eltévedni, hiszen tájékoztató és ismeretterjesztő táblák jelzik, hogy hol és
mi vár ránk

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fotó: Nick Risinger

Januárban a Jupiter kedvező hatásai segítik a
karrieredet, és ez a pozitív energia sürgető pénzügyi
gondjaidat is megoldhatja. A párkapcsolatodban
kisebb válsághelyzet alakulhat ki, mivel túlságosan
az önmegvalósításra fókuszálsz.

2022. jan. 13. – jan. 19.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Optimista hangulatban köszöntött rád az új esztendő, hatalmas elszántsággal látsz neki a terveid megvalósításának. A bolygók jelzése szerint keményen
meg kell dolgoznod a sikerért, de megvan benned a
kellő kitartás!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Olyan sikeres leszel a munkádban, hogy busásan
megjutalmaznak, az összegből végre tartalékolni is
tudsz! Komolyan felkeltik az érdeklődésedet az alternatív
gyógymódok vagy egy ezoterikus irányzat. Nagy szenvedéllyel veted bele magadat az ismeretszerzésbe, de ne dőlj
be minden kuruzslónak! Szerencsére olyan emberekkel
hozhat össze a sors, akiktől sokat tudsz tanulni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Nagyszerűen indul az év! A Vénusz hatására
megélheted a szerelmi kapcsolat minden szépségét
és örömét, és a családoddal is harmonikusan alakul
a viszonyod.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az új év első hónapja gyors változásokat és nehéz
feladatokat hoz. Szerencsére erős jellem vagy, és
komoly munkával sikerül is úrrá lenned a helyzeten.
Amíg munkahelyeden oldódnak a feszültségek, a
gyermekeid vagy a családtagjaid sok fejfájást okoznak. A kulcsszó a türelem!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szerelemmel indul az esztendő! Erős kisugárzásod
miatt többen is próbálják elnyerni a szívedet, a választás pedig nehéz lesz. A Merkúr a Nyilas jegyében
jár, emiatt képes vagy nagy távlatokban gondolkodni, lehet, hogy néhány tervet is újragondolsz.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap
Kiállítás

9

Oktatás

Időutazás, bor, irodalom

Palotaváros Székesfehérvár középkori eredetű történelmi külvárosa. Nevét az
magyarázza, hogy a Palotára menő út mellett alakult ki. A városrész különös
mikrovilágként élte a mindennapjait a valódi város nyugati tőszomszédságában, ahol hajdanában jól megfértek egymás mellett iparosok, kereskedők,
földművesek, később a szerbek rácoknak keresztelt utódai. Ma ismert arculata 1979-től alakult ki a régi épületek túlnyomó többségének lebontásával és az
akkor Lenin-lakótelepnek, ma Palotavárosnak nevezett negyed megépítésével.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában január 11. és 29.
között látható az Időutazás a Palotavárosban című kiállítás, mely Csicsman
Attiláné gyűjteményéből válogat. Január 20-án, csütörtökön 17 órakor ugyanitt
Váczi Márk városkutató előadására várják az érdeklődőket.
Január 21-én, pénteken 18 órakor A bor dicsérete címmel szerveznek zenés
irodalmi időutazást a könyvtár Olvasótermében. Ács Tamás színművész
előadásán a bor és a borfogyasztás izgalmas történetébe kóstolhatunk bele. A
belépés díjtalan.

Irodalom

Zsivajgó természet

A rendezvény célja a campuson elérhető alap- és mesterképzések bemutatása mellett a duális képzési forma népszerűsítése. A programok
reggel 9.30-kor kezdődnek, és egészen 13 óráig tartanak a campus B
épületében (Budai út 43.). A Székesfehérvári Campus, az új egyetemi
struktúra és a felvételi eljárás bemutatása mellett szaktájékoztatókon és
a szakokhoz kapcsolódó workshopokon vehetnek részt az érdeklődők.

A nyílt nap részletes programja az uni-corvinus.hu oldalon található, illetve ott lehet az eseményre regisztrálni is. Az esemény élőben követhető lesz a campus közösségi oldalán.

Oktatás

A Zsivajgó természet című verses, zenés esttel tiszteleg a magyar kultúra napja előtt a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház. A január 19-én 18 órakor kezdődő eseményen Kosztolányi Dezső
műveiből válogat a két előadó.

Sudár Annamára előadóművész, versmondó és Huzella Péter Kossuthdíjas zeneszerző, gitáros, verséneklő lépnek fel a magyar kultúra napja
tiszteletére rendezendő esten a Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban. Zsivajgó természet címmel Kosztolányi Dezső 1930-ban megjelent, azonos című, klasszikus művéből válogatnak, melyben a költő hol
versekben, hol prózában szólaltatja meg a természet kincseit játékosan,
tréfásan, máskor magával ragadó líraisággal. A fellépők a négy évszak ihlette sorrendet követik az előadásban. Az estre támogatójegyek válthatók.

EG Y E GÉSZ SÉG ÜG YI TÉM A - KÉ T FÉ L E L ÁT ÁS MÓD

Január 19-én, szerdán nyílt napra és duális expóra várják az érdeklődőket a Budapesti
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán.

Fotó: Budapesti Corvinus Egyetem

Palotaváros különleges múltját ismerhetik meg mindazok, akik betérnek a Vörösmarty Mihály
Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárába. Január 11. és 29. között képeslap-kiállítás látható, valamint
január 20-án várostörténeti előadás is lesz Székesfehérvár legsűrűbben lakott városrészéről. A
könyvtár Olvasótermében pedig január 21-én A bor dicsérete címmel verses előadásra várják az
érdeklődőket.

Nyílt nap a Corvinuson

Ismerje meg a Kodolányit!
Január végén mutatkoznak be országosan és helyben is a felsőoktatási intézmények. A Kodolányi János
Egyetemre is ellátogathatunk.
Január 21-én, pénteken tart nyílt napot a Kodolányi János Egyetem, melyen
személyesen adnak tájékoztatást az intézmény működéséről, január 22-én pedig
online nyílt napra várják az érdeklődőket, ahol az egyetem szakirányú tovább
képzéseit is megismerhetjük. Regisztrálni a kodolanyi.hu honlapon lehet.
A tíz órakor kezdődő központi tájékoztatón átfogó képet kaphatnak az érdeklődők az intézmény működéséről, a tanszéki előadásokon pedig közelebbről is
megismerhetik a felsőoktatási szakképzéseket, alap- és mesterszakokat.

99.2
Vörösmarty
Rádió

Szerda 9:00 - A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház orvosaival és szakemberekkel Schéda Zoltán beszélget.
Vasárnap 9:00 - Supliczné Tóth Mária fitoterapeutát,
táplálkozástudományi szakembert Sasvári Csilla kérdezi.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az új esztendő remekül indul a számodra, mert
mostanra már sikerült megteremtened a stabilitást
a magánéletedben és a munkahelyeden egyaránt.
Élvezd ki ezt az időszakot, töltekezz fel, mert a hónap
második fele konfliktust hozhat a munkahelyeden!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A Jupiter, a nagy szerencse bolygója a Skorpió jegyében
jár, ez pedig átsegít a nehézségeken. A Mars is a
segítségedre lesz, megmutathatod valódi természetedet:
amit elhatározol, azt tűzön-vízen keresztül is viszed!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nagy lendülettel kezdted az évet, és januárban siker
koronázza az erőfeszítéseidet! Hosszú távú terveidet
illetően is komoly eredményekre számíthatsz. Rengeteget dolgozol, de nem élvezheted a munkád gyümölcsét
– a munkahelyi létedet ármánykodás, rivalizálás
keseríti meg.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kiemelkedő sikerekre számíthatsz az élet minden
területén. Készülj ugyanakkor nagy belső átalakulásokra, érdemes átértékelni a kapcsolataidat is!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Érdekesen indult az új év a vízöntők számára. Különc,
de nem rideg természetű vagy, ám túlságosan is hideg
fejjel döntesz. Az érzelmi kérdésekben ez nehézséget
okozhat. Vigyázz, ne szakíts hirtelen, ezt később ugyanis megbánhatod! Próbálj meg inkább a karrieredre
koncentrálni, ezen a területen jól jön a racionalitás!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Igazán szerencsés csillagzat alatt indult el az év.
Segítőkész vagy, amit gyakran túlzásba is viszel, de
most nemcsak mások érdekeit sikerül hatékonyan
képviselned, hanem a sajátjaidat is. Előrelépést
jeleznek a csillagok a karrier területén.

Az Enyingi Agrár Zrt.

Árukiadó kollégánkat keressük!

(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
felvételt hirdet az
Ágostonpusztai telephelyére

A főbb feladatok:
 Vevőink szakszerű, gyors, udvarias kiszolgálása
 odafigyelés az áru- és a telep rend fenntartására
 beérkező áruk átvétele, áru kiadása
 targoncás anyagmozgatás
 leltározásban történő aktív részvétel
Elvárások:
 udvariasság, segítőkészség
 precizitás és megbízhatóság
 csapatos és önálló munkavégzés egyaránt
 előny, de nem feltétel: érvényes
targoncavezetői jogosítvány

Amennyiben nincs
a megszerzését
TÁMOGATJUK!

braun

Jelentkezni az
allas@braunbau.hu e-mailen
és a 06 30/749-0201-es
telefonszámon lehet!

35ÉVE

traktoros, villanyszerelő,
szárítókezelő, tehergépkocsivezető
és mikrobuszvezető
munkakörök betöltésére.

www.braunbau.hu

A traktoros munkakör betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség
A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:

Az Enyingi Agrár Zrt.

(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
pályázatot hirdet a Kiscséripusztai
(Polgárdi–Kiscséripuszta) telephelyére

villanyszerelő, karbantartó, és
állattenyésztési

munkakörök
( fejô, borjúgondozó, elletôs, ivarzó kifogó) betöltésére
A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:
• szakirányú iskolai végzettség
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat elônyt jelent.

Jelentkezni a 06/30-9272-077
telefonszámon lehet.

• Szakirányú iskolai végzettség
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat elônyt jelent.
A szárítókezelô munkakör betöltésénél elônyt jelent a
• szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat.
A tehergépkocsivezetôi munkakör betöltésének feltétele:
• ADR vizsga
A mikrobuszvezetô munkakör betöltésének feltétele:
• D kategóriás jogosítvány
Elônyt jelent a lajoskomáromi, dégi, középbogárdi lakóhely.

Jelentkezni a 06/30-9272-077
telefonszámon lehet.
®

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban,
multinacionális környezetben? ®

Kezdje az új évet új munkahelyén!
Gépkezelő
Feladatok

Elvárások

Amit kínálunk

+36 25/556-036

• Automata / félautomata berendezések kezelése,
felügyelete
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Minőségellenőrzési feladatok
• Általános iskolai végzettség
• Többműszakos, megszakítás nélküli munkarend
vállalása
• Orvosi alkalmasság
• 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
munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu

Nyitott pozícióink:
• gépkezelő műanyagüzembe
• szerelő és CNC forgácsoló
Kezdő alapbérek:
• gépkezelő műanyagüzembe • szerelő és CNC forgácsoló
br. 310.000 Ft alapbér
br. 285.000 Ft-tól!

•
•
•
•
•

+ 30.000 Ft jelenléti bónusz
+ Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve)
hosszú távú, stabil munkalehetőség
3 műszakos munkarendben
100 %-os bejárási támogatás
szerződéses járattal
vagy tömegközlekedés esetén
Sportolási lehetőség támogatása
Családias hangulat
Egyedülálló technológia megismerése tapasztalt szakemberektől

Nyílt nap regisztráció: 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)

Közéleti hetilap
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Vakler Lajos

Fotók: Simon Erika

A V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Volán-csarnokban rendezte
meg hagyományos kiállítását, melynek keretében hetven fajta kisállat mintegy ötszáz példányát,
díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat
tekinthettek meg a látogatók.

Szűcs Antal, a V-61 Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke és Mészáros Attila alpolgármester a kiállításon

Fontos, hogy a gyermekek is megismerkedjenek a haszonállatokkal!
A családok számára is nagy élményt jelentett a kiállítás

A tradicionális baromfifajták tenyésztése is népszerű hazánkban
A magyarországi nyúltenyésztők is elhozták a különleges fajtákat Székesfehérvárra

A város apraja-nagyja kíváncsi volt a színvonalas felhozatalra

Az óriásnyulak nagy népszerűségnek örvendtek

ÉPÍTŐANYAG

ÉPÍTKEZÉSBEN,
FELÚJÍTÁSBAN
SZÁMÍTHATSZ RÁNK
2022-BEN IS!

BURKOLAT
SZANITER
NYÍLÁSZÁRÓ
BARKÁCS

Farkas Szilárd

Fehérváron a legdrágább a
felújítandó lakás

Jelentős eltérés van a jó és közepes állapotú, azaz a felújított és felújítandó lakások
négyzetméterára között szerte az országban.
Budapesten huszonhárom, a megyeszékhelyeken harminchárom százalékos az eltérés.

22/513-220
Székesfehérvár, Móri út 102.

www.braunbau.hu
braun
Fotó: Kurucz Tünde

info@braunbau.hu

Felkapták a vevők a panellakásokat is: a
fővárosban és a megyeszékhelyeken egy-egy
eladó panellakásra jutó érdeklődések száma
tavaly januárhoz képest hat százalékkal magasabb, a három hónappal ezelőtti szinthez
képest tizennégy százalékkal ugrott meg a
kereslet.

A 2021 szeptemberi adatok alapján a nagyvárosokban négyszázezer forint fölött volt az átlagos
négyzetméterár, ez manapság már
az ötszázezer forintot is meghaladhatja. A megyeszékhelyek
közül a felújítandó lakásoknál
a négyzetméterár jelenleg Szé-

kesfehérváron a legmagasabb,
ötszázhuszonnyolcezer forint.
Szakértők szerint az árakat
elsősorban a kereslet határozza
meg, a családtámogatási rendszerek pedig rendkívüli módon
felpörgették azt. A KSH decemberi felmérése szerint 2022-ben
kilencvenötezer ember vásárolna
ingatlant, míg ugyanez a szám
2020 decemberében mindössze
ötvenhétezer volt. Ennek alapján
az ingatlanárak további emelkedése várható.
„Rendkívül megnőtt az ingatlanok
iránti kereslet, míg a kínálat mérsékelt maradt. Ennek a jelenségnek a
használt ingatlanok kapcsán elsősorban az az oka, hogy nagyon sok
ingatlan gyakorlatilag még mindig a
régi hitelekbe van beragadva. Azok
az ingatlanok, amelyek hiteleit nem
tudják fizetni, nem kerülhetnek piacra.” – mondta el lapunknak Bedő
Gyula ingatlanszakértő.
Tetődoktor!

Régi hajlott tetők javítása, cseréje,
beázás elhárítás, bádogozás,
Lindab tető, új tető cserepezése,
kisebb javítások,
SOS munkák!
06-30/622-5805 ; 06-20/492-4619

Épül a magyar szuperbank
2022 tavaszán egyesül a Budapest Bank és az MKB

2022. március 31-én egyesül a
Magyar Bankholding két tagbankja, a
Budapest Bank és az MKB Bank. Ez az
első konkrét lépés a magyar pénzügyi
piacon meghatározó szerepet betöltő
szuperbank felépítésére.
December 15-én elfogadták a
Budapest Bank, az MKB Bank
és a Takarék Csoport fúziós
menetrendjének első lépését.
Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a Magyar
Bankholding két tagbankja,
a Budapest Bank és az MKB
Bank. A Takarék Csoport 2023
második negyedévének végéig
csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a belső működés
harmonizációja zajlik.
A létrejövő egyesült bank
átmenetileg MKB Bank Nyrt.
név alatt fog működni, az
egységes pénzintézet végleges
márkanevét a tervek szerint
2023 elején vezetik be.

ket intézni. A Takarék Csoport
meglévő ügyfeleit egyelőre
nem érintik ezek a lépések.
A Magyar Bankholding kiemelt figyelmet fordít arra,
hogy az egyesülés lépései a Budapest Bank és az MKB Bank
ügyfelei számára zökkenőmentesen, a megszokott magas szolgáltatási színvonalon
történjenek.
Számos előnnyel jár
az egyesülés

Az egyesülés előtt a Budapest
Bank és az MKB Bank ügyfelei
a korábban megszokott módon
intézhetik a banki termékekkel
és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket. Március 31-ét kö-

vetően mindkét bank ügyfelei
a megszokott bankfiókjaik és
ügyintézési csatornáik mellett
a korábbiakhoz képest több
helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénzügyei-

A Magyar Bankholding jelenleg egy új, digitális banki
platformot épít, a fejlesztéseknek köszönhetően bővülnek
az ügyfelek lehetőségei is. A
bankcsoport rugalmas, nemzetközileg is élen járó digitális
megoldásokat vezet be, valamint épít a három külön-külön
is erős, hazai kereskedelmi
bank erősségeire.

Közéleti hetilap

Látrányi Viktória
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Kultúra

Hamarosan befejeződik a
múzem felújítása

A Szent István Király Múzeum rendházépülete az Árpád-ház-program
keretében újul meg és bővül.
A beruházás részeként egy korszerű
múzeumi tér kialakítása valósul meg,
amihez mintegy öt és fél milliárd forin-

A gazdasági udvart beépítik, ott jön létre az
új előcsarnok, a fogadótér

Fotók: Látrányi Viktória

Látványos és egyedi megoldások fogadják majd a
látogatókat a Szent István Király Múzeum megújuló Fő utcai épületében. A régi rendházépületben
szinte már minden kész van. A gazdasági udvart beépítik, ahol egy látványos, modern épület készül.
Megnéztük, hogy haladnak a munkálatokkal.

Az egykori rendházépületben szinte már minden készen van
tos támogatást biztosít a kormány, amit
189 millió forinttal egészít ki Székesfehérvár.
„A régió egyik legfontosabb kulturális
intézményében, a Szent István Király
Múzeumban vagyunk: az egykor rendházként működő, ma pedig múzeumi célokat
szolgáló műemlék épület felújításáról van
szó a sétálóutcánk kellős közepén. Ez fontos
műemlékvédelmi, értékmegőrzési szempontból is, ráadásul minden olyan adottsággal
rendelkezni fog ez a múzeumépület, ami
szükséges ahhoz, hogy nagy és értékes gyűj-

Már lehet jelentkezni a
Nyugdíjas Ki mit tud?-ra
A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ idén ismét meghirdette hagyományos rendezvényét: a jövő évi Ki mit tud?-ra
január végéig várják az érdeklődő Fejér megyei
nyugdíjasok és nyugdíjascsoportok jelentkezését előadóművészeti, valamint képző-, ipar- és
népművészeti kategóriában.

Vakler Lajos

kategóriában bármely tárgyalkotó
művészeti ágat képviselő alkotással
lehet nevezni, ami lehet festmény,
grafika, kisplasztika, hímzés,
csipke, kerámia, fotó, ékszer,
stb. A kategóriába több darabból
álló (maximum három) alkotás is
nevezhető.
A kiállításra szánt tárgyakat február 7-én, hétfőn és 8-án, kedden
9 órától 16 óráig lehet leadni a
Táncházban (Malom utca 6.), ahol
a jelentkezők jelezhetik igényüket
a zsűrivel való konzultációra is,
amire február 18-án, pénteken lesz
lehetőségük. A jelentkezésről és
a programról bővebb információt
a fehervariprogram.hu oldalon
találhatnak!

Mintegy három évtizedes hagyománya van már az időseket megszólító rendezvénynek

kap helyet. A több mint nyolc méter
belmagasságú térben galériaszintet is
kialakítanak.
„Találkozik a régi és az új. Óriási öröm,
hogy meg tudtuk újítani ezt az épületet, a
volt ciszter rendházat! Ki tudjuk bővíteni
egy olyan fogadótérrel és látogatóközponttal, mely igen modern: csupa üveg és acél,
és a kettő nagyon izgalmas harmóniában
illeszkedik!” – emelte ki Vargha Tamás,
Székesfehérvár országgyűlési kép
viselője.
Tavasszal a megújuló Fő utcai épületben
nyílik meg az az időszaki kiállítás, mely
rendkívül értékes hazai és külföldről
kölcsönzött műtárgyakkal mutatja be az
Árpád-háziak több évszázados történetét, országépítő tevékenységét.
A felújítás részleteiről Pokrovenszki
Krisztián azt is elárulta, hogy szabályozni tudják a párát, a klímát, és minden
olyan körülményt meg tudnak teremteni, ami egy adott műtárgy fogadásához
szükséges. „Gyakorlatilag bármit ki tudunk
majd állítani, ami befér az épület falai közé!”
– tette hozzá a múzeum igazgatója.

Még több fotóért és érdekességért
keressék fel az fmc.hu oldalt!

Közelebb a harminchoz
Fusz György keramikusművész, a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány kuratóriumának
elnöke nyitotta meg azt az új kiállítást, mellyel
a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ köszöntötte az új évet.
A Pécsi Egyetem formatervezési tanszékén, kerámiatervező hallgatóként
ismerte meg egymást az a hat ifjú
alkotó, akik a Fürdő soron mutatkoztak be a művészetkedvelő fehérváriaknak. Antal Kitti, Dályay Virág, Hári
István, Prónai Eszter Zsófia, Szondi
Petra Virág és Szula Gergely más-más
személyiség, eltérő évfolyamokra
is jártak, de a szakma szeretete, az
önkifejezés, az aktuális témákra való

reflektálás igénye összeköti őket.
A fehérvári kiállításon képző- és
iparművészeti alkotásaikat ismerhette meg a közönség. Prónai Eszter
Zsófiát a kerámiától elrugaszkodva, a síkban létrehozott térbeliség
foglalkoztatja. Elsősorban autonóm kerámiatárgyakat, kis- és fali
plasztikákat készít Antal Kitti, aki
időnként egyedi ékszerkollekciókon
is dolgozik. Szondi Petra Virág kerámiáiban visszatérő téma az organikus
és mértani formák találkozása. Saját
műhelyében egyedi használati és
dísztárgyak tervezésével és kivitelezésével foglalkozik Szula Gergely,
míg Dályay Virág munkái többnyire
személyes élettapasztalatokból és
érzésekből inspirálódnak.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Az előadóművészeti kategóriában
énekes és hangszeres produkciókkal, vers- és prózamondással,
színjátékkal, tánccal és általában
bármely, színpadon előadható
műsorszámmal lehet nevezni. Az
egyéni előadók maximum ötperces,
a csoportok pedig maximum nyolcperces produkciókkal állhatnak
színpadra.
A képző-, ipar- és népművészeti

teményeket tudjunk fogadni. Több mint ötmilliárd forintos kormányzati támogatásból
valósul meg a fejlesztés. Bízom benne, hogy
néhány hét múlva elkészül, és tavasszal egy
gyönyörű kiállítással adhatjuk át a város
közösségének!” – mondta el kérdésünkre
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere.
Egy igazán látványos és modern épület
készül. A gazdasági udvart beépítik, ott
jön létre az új előcsarnok, a fogadótér, és ott lesz a múzeum új bejárata
is. A ruhatár és a vizesblokk is ott
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Ortodox karácsony a Rác utcában

Vakler Lajos
A székesfehérvári szerb közösség tagjait múlt
csütörtökön karácsonyi vecsernyére, esti istentiszteletre várták a Rác utcai templomba.

Fotók: Kiss László

Fotó:

Az ünnepi misét Pavle Kaplan
esperes celebrálta. A falakon és a
mennyezeten a hagyományokhoz
hűen ikonok fogadták a híveket.
A glóriás szentek vigyázó tekin-

tetének kereszttüzében zajlott a
szertartás, melyet Kaplan esperes
tértisztítással kezdett: szállt a tömjén füstje, és megszóltak a csengettyűk is. A gyülekezet vezetője
és a kántorok énekkel felelgettek
egymásnak, majd elhangzott az
evangélium Krisztus születéséről.
Az ortodox keresztények január hetedikén köszöntik világszerte Jézus
születését, két héttel azt követően,

A tűzgyújtás is a liturgia része

hogy a nyugati katolikusok megünnepelték, majd vízkereszttel lezárták az ünnepet. A különbség oka,
hogy a nyugati hívek a Gergely-,
míg a keleti hívők a Julianus-nap-

tárt használják. Bár tizenhárom
nappal később ünneplik Jézus
születését, mint nyugati társaik, a
karácsony ugyanazt, Jézus világra
jöttét jelenti számukra.

„A mindennapok képes krónikája ez,
semmi több”

Fotó: Kiss László

Fotókiállításra invitálja a látogatókat a Székesfehérvári Zsidó Hitközség, a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ, valamint a
Motívum Kulturális Egyesület: Dunajszky Gábor
tárlatának megnyitója január tizenharmadikán,
csütörtökön öt órakor lesz a Feketehegy-szárazréti Kultúrudvarban. A tárlat február tizenharmadikáig, az intézmény nyitvatartási ideje
alatt látogatható az érvényben lévő szabályok
betartásával.

Rendhagyó módon idén a Szent Imre-templomban emlékeztek a doni hősökre, az urivi
áttörésben, illetve az 1942-43-ban, a Don melletti csatákban hősi halált halt, fogságba esett
és túlélő katonákra. A megemlékezésen Berdó Gábor, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke és Vargha Tamás országgyűlési képviselő mondott beszédet, majd a történelmi egyházak
képviselői mondtak imát. 					
V. L.

„Én ezt az egészet csak úgy hívom,
hogy humanitográfia. Ez egy olyan
szó, amit magamnak találtam ki, és
védjeggyel van ellátva. Ezek a képek
mind vagabund csavargásaim során
készültek: a mindennapok képes
krónikája ez, semmi több!” – fogalmaz
a kiállításon látható fotókkal kapcsolatban Dunajszky Gábor.
Bár majdnem mindegyik kép háborús övezetben vagy katasztrófa sújtotta területen, illetve a harmadik
világ valamely országában született,
nem látunk rajtuk támadófegyvereket, harcokat vagy agresszivitást.
„Az egyetlen, halvány vezérlőelv, ami
az agyamban volt mindvégig, amíg
fényképeztem, az a szeretet és tisztelet
az emberek, az emberiség általános
mivolta, létezése iránt. Más szóval fogalmazva, ezek a képek emberekről és
körülményeikről beszélnek.” – mondja
a fotós.
Emberekről, akik olyan helyeken
élik a hétköznapjaikat, ahol a nor-

Fotó: Dunajszky Gábor

A Don hőseire emlékeztek

Pavle Kaplan esperes celebrálta a szentmisét

A képek egyéni történetekről, nehéz sorsokról
szólnak, valamint arról, hogy vannak, akik a
legnehezebb helyzetben is meg tudják őrizni
emberi méltóságukat

málisnak gondolt életlehetőségek
vagy majdnem teljesen hiányoznak
vagy réges-régen megszűntek,
elpusztultak. Körülményekről,
amelyek a távoli szemlélő számára
elképzelhetetlenek és elviselhetetlenek. Az ott lakóknak azonban
– mindezek ellenére – valahogy
mégis sikerült megőrizni egészségüket, becsületüket, józan eszüket,
humorérzéküket és jó kedélyüket barátaikkal, családtagjaikkal
együtt.
A megnyitón csak a koronavírus
ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
vehet részt. Az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

Közéleti hetilap

Edzőtábor nincs, meccs van

Somos Zoltán
A koronavírus, mint annyi mindent, a magyar
focicsapatok felkészülését is befolyásolja. A
Mol Fehérvár nem utazott el Spanyolországba,
helyette itthon készül, és Szlovéniában játszik
edzőmérkőzést.

vaszi” szezon elvileg január végén
kezdődne, de friss hírek szerint
több csapat is kérte az MLSZ-t,
hogy halassza el a rajtot a sok
koronavírusos eset miatt. Ez ügyben
nincs döntés, a felkészülésnek
pedig folytatódnia kell.
A fehérváriak így sem maradnak
nemzetközi edzőmeccs nélkül: január tizenötödikén a szlovéniai Terme
Čatež-ben az osztrák bajnokság
második helyén álló Sturm Graz
csapatával találkoznak. Itthon a ZTE
ellen már játszott egy zárt kapus
meccset a Vidi, ezen 1-0-ra kikapott.
A klub bejelentette az osztrák válogatott Peter Zulj szerződtetését.

FEHÉRVÁR

Hangya Szilveszter és a Vidi tavaly ilyenkor is megmérkőzött a graziakkal

Somos Zoltán
Váratlanul nagy arányú vereséget szenvedett az
Alba Fehérvár kosárlabdacsapata Nyíregyházán.
A meccs után nem leplezte csalódottságát sem a
vezetőedző, sem az egyik játékos.

„Ekkora belesz...t még nem láttam!” –
kezdte rövid nyilatkozatát a 105-79-es
vereség után Pongó Marcell, aki tizennégy pontot dobott Nyíregyházán.
A csapat mentalitását nemcsak ő,
hanem Matthias Zollner is élesen
kritizálta. A német vezetőedző alatt
harmadszor kapott ki az Alba, de
sem a Paks, sem a Debrecen elleni

hazai vereség után nem fogalmazott
annyira nyersen a szakember, mint a
valóban váratlanul súlyos nyíregyházi
zakót követően. „Pongó Marcellen
kívül csak lézengtek a játékosok a pályán,
amit továbbra sem tudok elfogadni!”
– mondta Zollner, akinek gyorsan
ráncba kell szednie csapatát, mert negatív mérleggel áll nyolcadik helyen
az Alba.
A Pécs ellen itthon lehet javítani, és
van is min, mert hazai környezetben
eddig csak háromszor nyert az Alba.
Közben az is eldőlt, hogy az áprilisi
kupadöntőben a nyolc között a Debrecennel találkoznak a fehérváriak.

Fotó: Simon Erika

Mostanában nem lehetne az elégedettség szobrát megmintázni az Alba edzőjéről

Rossz évnyitó
Az Alba Fehérvár KC szűk két hónapot követően
játszott ismét tétmeccset, mégpedig a Vác
ellen, ebben azonban nem volt sok köszönet.

így a szövetség 10-0-val a Lokinak
adta a két pontot. A Vác ellen
pedig mintha ki sem jött volna az
öltözőből a gárda. A Fehérvár egy
olyan meccset vesztett el simán,
amelyen 29 gólt dobott. Igaz, már a
szünetig több mint húszat kapott,
és tizenhat perc játék után mínusz
tízre állt ellenfelével szemben. Rengeteg hibával, borzasztó védekezéssel indította a 2022-es esztendőt
az Alba Fehérvár KC. A 37-29-es
hazai vereség után mindenki szebb
folytatásban bízik, főleg, ha a
csapat jövőre is az első osztályban
akar szerepelni!

Kaiser Tamás
Amatőr kispályás labdarúgótornát rendezett
szombaton a MÁV Előre SC labdarúgó szakosztálya azzal a céllal, hogy népszerűsítse a sportágat, és bemutassa a klubnál folyó labdarúgóéletet, illetve sportolási és kapcsolatteremtési
lehetőséget biztosítson partnerei számára.

Hagyományteremtés, egyben tisztelgés a komoly hagyományok előtt
– mindkettő célja volt a MÁV Előre
hétvégi kispályás focitornájának.
Ahogy megnyitójában Mészáros
Attila alpolgármester hangsúlyozta,
Székesfehérvár legnagyobb múlttal

Fotó: Kiss László

November huszadikát, a Budaörs
elleni döntetlent követően a
szurkolók abban bíztak, hogy az
elvesztett egy pontot hamar visszaszerzi majd a csapat egy bravúros
döntetlennel, akár a Debrecen,
akár a Vác ellen. Nos, egyik sem
sikerült.
Debrecenbe el sem utazott a csapat
a sok koronavírusos eset miatt,

Felidézték a hagyományokat

Töpfner Alexandra nyolc gólig jutott a Vác ellen

rendelkező sportegyesülete az
elmúlt időszakban komoly szintet
lépett, és visszaszerezheti régi
fényét ennek a közösségnek.
Az öregfiúk tornáján tíz csapat vett
részt, kora délelőttől délutánig zajlottak a meccsek a Főnix-csarnokban. A hangsúly tehát ezúttal a sok
szakosztályt üzemeltető egyesület
sportágai közül a focin volt.
A tornát a Masterplast csapata
nyerte, mögötte az ST Solar végzett
a második helyen, a képzeletbeli
dobogóra még a két harmadik helyezett, az Emerson és a házigazda
MÁV Előre állhatott fel.

Fotó: Bácskai Gergely

Kaiser Tamás
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Nyers megfogalmazás

Fotó: molfehervarfc.hu

A bajnok Ferencváros, valamint az
Újpest és a Honvéd is úgy járt, mind
a Vidi: a megtervezett, melegebb
égövi edzőtábor helyett a hazai
télben készül a bajnoki folytatásra.
(A Puskás Akadémia a fentiekkel
ellentétben elutazott Marbellára,
úgy tűnik, a felcsútiaknak nagyobb
szerencséjük van a vírussal.) A „ta-

sport

Öregfiúk fiatalos tempóban

A Fehérvár Televízió műsora január 15-től 21-ig
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– Vakler Lajos vendége
Egerházi Attila, a
Székesfehérvári
Balettszínház igazgatója
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Kvantum
Arany János-est
2017 – 1. rész
Alba Fehérvár–Pécskosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Fehérvár AV19–Innsbruckjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek – ismétlés
Képes hírek

00:00
08:00
08:10
09:00
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:55
20:25
21:15
21:45
22:15
22:30
22:50

Képes hírek
Snooker magazin
Kezdőkör
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Torma Sándor, a
Vörösmarty Színház
hang- és képmestere
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Arany János-est 2. rész
Üzenet a jövőnek
Lángolj és világíts! –
Vershúron 2017
Küszöbök – Pál Antal
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2022. 01. 17. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55

08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:45
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:50
23:10

Képes hírek
A hét hírei
Kvantum
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Torma Sándor, a
Vörösmarty Színház
hang- és képmestere
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Kvantum – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Fa Nándor – Kikötés
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Kovács Szilvia vendége
Burján Zsigmond
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Fehérvár AV19–Bozenjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 01. 18. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
14:00

15:30
15:45
16:10
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:10
22:20
23:15
23:35

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Kovács Szilvia vendége
Burján Zsigmond
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Élő közvetítés
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
Közgyűléséről – Aranybulla
Emlékév megnyitó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Országos Főnix
Táncverseny 2016
Fa Nándor
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Pokrovenszki Krisztián,
a Szent István Király
Múzeum igazgatója
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
középkori történelme
A Döntés – Esti
beszélgetések
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 01. 19. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:30
16:20
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:00
22:30
23:40
00:00

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Pokrovenszki Krisztián,
a Szent István Király
Múzeum igazgatója
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Zakariás Attila-portré
Farmerzseb
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Virtuózok – Gálaest
Lélek született
Áprily Lajos emlékezete
Gyergyószentmiklósi emlék
A Döntés – Esti
beszélgetések
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 01. 20. CSÜTÖRTÖK

2022. 01. 21. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Köztér

07:50 A Fehérvár Televízió

07:50 Bajnokok városa

archívumából
08:20 Képes hírek

08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából

11:00 Családőrzők – ismétlés

08:50 Képes hírek

11:30 Filmválogatás a Fehérvár

11:00 Köztér – ismétlés

Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:30 Corvinus Beetető
Vastag Csabával
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Kalotaszegtől Moldváig
20:50 Siófok–Alba Fehérvár-

11:30 Bajnokok városa
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon – 1. rész
17:00 Híradó
17:20 Úton
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Városrészek titkai
– ismétlés
21:00 Köztér Extra

kézilabdamérkőzés

21:30 Úton – ismétlés

közvetítése felvételről

22:00 Agrárinfó – ismétlés

22:10 A Fehérvár Televízió
archívumából – 1988

22:30 Kalotaszegtől Moldváig
– Néprajz Gyűjtemény

22:45 Híradó – ismétlés

22:50 Híradó – ismétlés

23:05 Képes hírek

23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: január 18. 17:55 Vakler Lajos vendége Pokrovenszki Krisztián múzeumigazgató

A Vörösmarty Rádió műsora január 15-től 21-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 01. 15. SZOMBAT

2022. 01. 16. VASÁRNAP

2022. 01. 17. HÉTFŐ

2022. 01. 18. KEDD

2022. 01. 19. SZERDA

2022. 01. 20. CSÜTÖRTÖK

2022. 01. 21. 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: Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo távolkeleti
harcművészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: Berzeviczy Gábor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14:10 Fehérvár Küzdősport
SE évértékelő Vendég:
Turós Arnold
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

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Varga Zalán
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 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
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
17:10 Játszótér Vendég:
Toldi Veronika
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
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
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
15.10 Útravaló
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
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!(16) 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 és Kiss György
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
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
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
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.

