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Kiterjesztik a hűségjutalmat
L. Takács Krisztina
A város szociális dolgozói számára létrehozott hűségjutalom rendszerét idén az
óvodai és bölcsődei dolgozókra is kiterjeszti
az önkormányzat – tájékoztatott közösségi
oldalán Cser-Palkovics András polgármester.
Körülbelül százhetven fő számára jelent ez
pluszjuttatást, ami mintegy ötvenmillió forintot tesz ki az idei városi költségvetésben. A
polgármesteri javaslatról a pénteki közgyűlés
a költségvetés elfogadásával dönt.

Teret adtak a dróntechnológiának

– jelentette be hétfőn közösségi
oldalán Cser-Palkovics András. –
„Az ő esetükben is a tizedik szolgálati
évtől kezdve, ötévenként fogjuk bizto
sítani a hűségprémiumot, a szolgálati
idővel arányosan.”
Ez azt jelenti, hogy idén minden
olyan óvodai és bölcsődei dolgozó
megkapja a juttatást, aki tíz, tizenöt, húsz, huszonöt vagy több éve
dolgozik a város valamely óvodájában vagy bölcsődéjében.
„Városunk vonzereje szempontjá
ból is rengeteget számít, hogy az
önkormányzati szolgáltatásokban,
feladatellátásban dolgozókat meg
becsüljük, mind anyagi, mind morális
értelemben!” – indokolta javaslatát
Cser-Palkovics András.

L. Takács Krisztina
Együttműködési megállapodás jött létre az
Óbudai Egyetem és az Albatrosz Repülőegyesület között. Az együttműködés lényege, hogy
az egyetemen megvalósuló, dróntechnológiára
fókuszáló képzés gyakorlati helyszíne a börgöndi
repülőtér lesz.
Az Alba Regia Műszaki Kar és Székesfehérvár önkormányzata már korábban elkötelezte magát egy tudományos
és innovációs park kialakításában, ami
a robotizáció és az ipar 4.0 irányába
nyitott kutatás-fejlesztésre hivatott. Ez
pedig új képzések kialakításával is jár.
„Ennek egy fontos szempontja, hogy légi
ipari kompetenciát épít ki az egyetem, és
a mai megállapodás a börgöndi repteret
figyelembe véve egy olyan együttműködés
kezdetét alapozza meg, aminek a célja,
hogy pilóta nélküli légi járművek használa
tának oktatása terén egy új duális képzést

építsen ki.” – fejtette ki Kovács Levente,
az egyetem rektora.
Az együttműködési megállapodás a
képzési és tudományos szempontok
mellett a város fejlődésének is egyik
sarokpontja, hiszen a börgöndi reptérfejlesztés része.
„A repülőtér és az ipari park közötti terü
letre álmodtuk meg a drónképzéssel foglal
kozó oktatóteret, amit az egyetem hozna
létre. Előrehaladott tárgyalások folynak a
kormányzattal, hogy ennek a finanszíro
zási része az egyetem számára biztosított
legyen. Ugyanúgy, mint a reptérfejlesztés.”
– mondta el Cser-Palkovics András.
A polgármester hozzátette, hogy a
börgöndi repülőtér kialakításának
már elindult a tervezési folyamata, a
tervekhez pedig ezt a területet is hozzá
kapcsolják. Mindez része lesz annak a
tudományos innovációs parknak, amit
harmincötmilliárd forintból hoznak
létre Székesfehérváron.

A hűségjutalmi rendszer kiterjesztéséről pénteken, a költségvetés elfogadásával döntenek a
város képviselői

Kovács Szilvia
Befejeződött az innovatív szociális szolgáltatóközpont kialakítása az Irányi Dániel utca 4.
szám alatt. Az üresen álló épületet felújították,
itt kapott helyet az Alba Bástya Család- és
Gyermekjóléti Központ, amely korábban tizenhat
telephelyen működött városszerte. A fejlesztéssel megfelelő infrastrukturális hátteret biztosítanak a szociális alapszolgáltatásoknak, így új
szintre emelték a családsegítő rendszert.

Minden egy helyre került – az Alba
Bástya Család- és Gyermekjóléti
Központ korábban tizenhat, a város
különböző helyein található irodában látta el feladatait. A beruházás a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult
meg, mintegy hétszázhuszonkét és
fél millió forintos összegből. Ebből
kicsivel több, mint ötszáznyolcvanmillió forint vissza nem térítendő
uniós támogatás, a különbözetet pedig az önkormányzat saját forrásból
finanszírozta.
A projektzáró eseményen Mészáros
Attila alpolgármester hangsúlyozta:
nagyon fontos lépést tett a város azzal, hogy a korábban széttöredezetten működő családsegítő rendszer
tavaly egy nagy egységben új helyre
költözhetett, ami nagyban segíti az

intézményben folyó szakmai munkát.
„Valóban új otthonná vált az Alba
Bástya, de a költözés komoly szakmai
lehetőség is egyben!” – ezt már Tisztl
Henrik intézményvezető mondta
lapunknak, aki hangsúlyozta: kiemelten fontos a dinamikus ügyfélfogadási tér, ahonnan az egész járást
ellátó központ minden szolgáltatását koordinálják.
Az épületben, a bútorzatban és az

eszközökben is olyan változáson
mentek keresztül, ami nagyban segíti a hatékony munkát. A földszinten
kapott helyet az ügyféltér és a hozzá
kapcsolódó helyiségek, az emeleten
a központot kiszolgáló igazgatási,
üzemeltetési funkciókat ellátó és a
szakmai munkát végző kollégák dolgoznak. Korszerűsítették a fűtést, a
hideg- és melegvízellátás rendszerét,
új eszközöket, bútorokat és két
járművet is beszereztek.

Fotó: Bácskai Gergely

Székesfehérvár díszpolgára,
Siklósi Gyula végzett korábban
régészeti kutatásokat a palotavárosi központi park területén,
ahol azonosította és részben
feltárta az egykori johannita konvent maradványait. A
jelentős kiterjedésű középkori
épületkomplexumnak azonban
csak részleteit tudta feltárni.
A jelenleg még a föld alatt
rejtőzködő részek megismerését célzó régészeti geofizikai
vizsgálat 2019 decemberében
kezdődött meg. A járvány miatt
egy időre leálló kutatómunka
folytatására most nyílik lehetőség. A csütörtökön kezdődő
vizsgálatok célja, hogy modern
régészeti geofizikai módszerekkel vizsgálják meg az egykori
johannita konvent eddig feltáratlan részeit. A felszínen használható műszerekkel roncsolásmentesen vizsgálható a talaj felső
két-három méteres rétege.
A csütörtökön induló vizsgálatok a tervek szerint február
közepéig tartanak.

A megállapodás az egyetemi képzést segíti

Megújult a családsegítő
szolgálat rendszere

Régészeti vizsgálat
Palotavárosban
Vizsgálódó szakemberekre lehetnek figyelmesek csütörtöktől a palotavárosi központi park területén elhaladók. Régészeti
geofizikai vizsgálatok kezdődnek ugyanis
a területen a Siklósi Gyula Várostörténeti
Kutatóközpont irányításával.
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„Mivel a város anyagi, költségvetési
helyzete polgáraink munkájának, a
gazdaság teljesítményének köszön
hetően azt lehetővé teszi, bevezetjük
a hűségjutalom rendszerét az óvodai
és bölcsődei dolgozóink számára is.”
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Többek között interjúszobákat, fejlesztőszobát, előadótermet és csoportszobát alakítottak ki,
és megvalósult az épület akadálymentesítése is
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Bővíti bulgáriai vállalatát a Videoton

Rába Henrietta

Az elmúlt két évben komoly kihívásokkal kellett szembenéznie
Magyarországnak, új világgazdasági korszakba léptünk. A kihívás
egyben lehetőség is az ország
számára, hogy új beruházásokkal
versenyelőnyre tegyen szert – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Videoton
Holding Zrt.-nél tett látogatásán,
ahol külpiaci támogatási oklevelet adott át a vállalat számára: „A
tavalyi esztendő a magyar gazdaság
szempontjából az egyik legjobb év volt,
hiszen három olyan rekord is megdőlt,
amelynek megdöntése békeidőben
sem egyszerű. A legtöbb beruházás, a
legtöbb munkába álló ember, a legtöbb
export rekordja most már 2021-hez
fűződik: 1886 milliárd forintnyi
beruházás kormányzati támogatással,
4,7 millió munkában lévő ember és
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A kormány támogatásával az elektronikai
termékek gyártása a Videoton bulgáriai
üzemében is hasonló kapacitásúvá válik,
mint Székesfehérváron. Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter és Vargha
Tamás államtitkár pénteken délután adta
át a külpiaci támogatási oklevelet a cég
vezetőinek.

A Videoton elektronikai és autóelektronikai termékeket gyárt vevői számára. A képünkön
látható fehérvári üzemen túl Bulgáriában további ezerkétszáz fő dolgozik a vállalat munkatársaként. Ezt a létszámot is szeretnék növelni az új beruházással.
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110 milliárd forint feletti export. Soha
eddig ilyen még nem volt!”
Szijjártó Péter hozzátette: a magyar
gazdaság növekedési pályáját meg
kell tartani, ezert a kormány ötven
magyar tulajdonban lévő vállalatot
támogatott hetvenmilliárd forinttal.
Tizenöt Romániában, tíz Szerbiában, két magyar beruházás pedig
Bulgáriában valósult meg, melyek
közül az egyik a Videoton nyolcszázhatvanmillió forintos beruházása, melyhez négyszázharmincmilliós támogatást nyújtott a kormány
a kapacitásnövelés érdekében.
Sinkó Ottó, a Videoton Holding
Zrt. társ-vezérigazgatója elmondta:
„Bulgáriában már van egy működő
üzemünk, de nem olyan körülmények
között mint amit itt látunk. Ebből a
támogatásból fogjuk megvalósítani,
hogy ott is hasonló színvonal való
suljon meg, és a kapacitás a duplájára
nőjön.”
Vargha Tamás országgyűlési képviselő a Videoton jelentőségéről
beszélt az oklevélátadó ünnepségen: „Nagyon fontos számunkra,
hogy a cég a gazdaságban jelentkező
változásokra a támogatások segít
ségével reagálni tudjon. Köszönöm
a Videoton dolgozóinak, hogy éltek
ezzel a lehetőséggel!”

Elkészült a költségvetés tervezete
Farkas Szilárd

A költségvetés Székesfehérvár
egyik legfontosabb rendelete, mely
alapjaiban határozza meg a város
működését és fejlődési irányait. Az
előkészítés során valamennyi önkormányzati fenntartású intézménnyel
és a szakszervezetek képviselőivel is egyeztettek a város vezetői.
Az előterjesztést Cser-Palkovics
András polgármester a Városházán,
sajtónyilvános esemény keretében
írta alá, majd adta át Bóka Viktor
címzetes főjegyzőnek.
„Székesfehérvár fennállása óta
először lépte át a százmilliárd forintos
költségvetési főösszeget. Ez egy olyan
mérföldkő, ami mellett meg kell állni
egy pillanatra. Tudjuk, hogy nem feltét
lenül a költségvetési főösszeg az, ami a
tervezet összetételét meghatározza, de
ez mindenképpen egy olyan szám, ami
kiemelésre és megsüvegelésre méltó.” –
mondta el lapunknak Bóka Viktor.
A költségvetés főösszege egy
minden bevételt egyben mutató
szám. Ez idén 106,5 milliárd forint.
Szükségszerűen a kiadási főösszeg
oldalán is ugyanez az érték szere-
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Elkészült Székesfehérvár idei költségvetésének tervezete. Az előterjesztést Cser-Palkovics
András polgármester és Bóka Viktor címzetes
főjegyző írták alá. A tervezetet január huszonnyolcadikán tárgyalja a város közgyűlése.

Kihívásokkal teli évben is stabil gazdálkodással számol az idei költségvetés Székesfehérváron

pel, mely működési és fejlesztési
célokat szolgál. Az önkormányzat
25,2 milliárd forintos saját bevételeinek jelentős részét, mintegy 19,6
milliárd forintot a helyi iparűzési
adó teszi ki. Magánszemélyeknek
továbbra sem kell adót fizetniük
Székesfehérváron. Működtetésre 9,6
milliárd forint állami forrás, a hazai
és uniós projektek finanszírozására
32,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Hitelfelvétellel továbbra sem
számol a költségvetés.
A kiadások terén működtetési
feladatokra 36,7 milliárd, önkor-

mányzati finanszírozású fejlesztésekre, felújításokra, feladatokra 63,4
milliárd forint jut. Folytatódnak
a kiemelt önkormányzati fejlesztési programok, beleértve az Ybl
Miklós-, a Kégl György- és a Saára
Gyula-programot, a közbiztonsági
és születési programot, a hatvanöt
év felettiek támogatását, az iskolai
okostantermek kialakítását és a
digitáliskompetencia-fejlesztést, valamint a környezetvédelmi fejlesztéseket. Ezeken felül igen jelentős, 6,4
milliárd forint tartalékkal számol a
költségvetés.

Ezzel kapcsolatban Cser-Palkovics
András polgármester így fogalmazott: „Nagyon stabil és biztonságos
költségvetés az, amit a testület elé be
terjesztettünk. Hitelfelvétellel továbbra
sem kell terveznünk, viszont összessé
gében több mint hatmilliárd forint tar
talékot képzünk a következő időszakra.
Ez jelentős összeg, de az elmúlt évek
bebizonyították, hogy erre szükség is
van, hiszen sokszor történhet váratlan
esemény. Fontos, hogy ilyenkor legyen
mihez nyúlnia a városnak!”
Az intézmények fenntartására
17,7 milliárdos kiadást terveznek,
beleértve az egészségügyi, az
oktatási és a kulturális ágazatot
egyaránt. Kiemelt tételt képeznek
a személyi juttatások, a megemelt
minimálbér és garantált bérminimum biztosítása. Ahol a kormány
döntött béremelésről, ott jelentős
kompenzációt is ad az önkormányzatoknak. Összességében az
állammal kapcsolatos elszámolás
során az önkormányzat pozíciója
1,3 milliárd forinttal javul. A városi
közszférában foglalkoztatottak
számára idén is biztosítják a cafeteriajuttatást, mintegy 407 millió
forintos kerettel. Az önkormányzat
saját finanszírozással már bevezette
a hűségprémiumot a szociális intézményeiben, ugyanez várható ettől
az évtől az óvodai és a bölcsődei
ellátásban dolgozók esetében is.
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„Számomra a közönség az elsődleges!”
Vakler Lajos

Cser-Palkovics András polgármester adta át a Pro Cultura Albae Regiae díjat

időszakához fűződik, hogy egyre több
kortárs festőművész alkotása került
be a gyűjteménybe.
A Szent István Király Múzeumban
a kollégák pályázati úton nyertek
el forrásokat művészek alkotásainak megvásárlására. A Városi
Képtár vezetőjeként tudtam, hogy
mi nem fogunk tudni labdába
rúgni egy pályázaton a múzeummal szemben, ugyanakkor tudtam
azt is, hogy a gyűjteményt sem
lehet gyarapítani abból a korszakból, amiből Deák Dénes gyűjtött,
hiszen olyan mértékben felment
a műtárgyak ára, hogy ezt sem a
bevételeink, sem az eladásaink
nem fedezték volna. Ugyanakkor
az affinitásom a művésztelep
felé, illetve a móri hátterem arra
vezetett, hogy abból a kínálatból
a legjobb műveket betettem a gyűjteménybe, ami a művésznek és a
gyűjteménynek is jó.
Ha már szóba került, akkor beszéljünk
a művésztelepekről!
A művésztelep egy olvasztótégely,
egy kapcsolati lehetőség, mert legjobban megismerni és megszeretni
egymást munka közben lehet. A
művészek egymás mellett dolgozva barátságokat alakítottak ki, ami
a közösség erősítését szolgálja.
A móri és az agárdi közösség is
erősödött. Nem véletlenül irigyelt
a Székesfehérvári Művészek Társasága mint csapat, hiszen különböző emberek tudnak szót érteni
egymással, párbeszédben vannak,
kiállítanak együtt, vitatkoznak,
megbeszélnek, és ehhez kellenek a
helyszínek.
Főszervezőként és kurátorként te ma
gad is ott vagy minden alkalommal.
Igen, de ezt nem lehet egyedül
csinálni. Móron kellett hozzá Nagy
Benedek szelleme, Fehérváron Újházi Péter kiegyensúlyozott, bölcs
gondolkodása, hiszen ha ő csak
egy szóval is mond valamit valakinek, az alkotó már tudja, mit kell
az adott művön javítani. Büszke
vagyok rá, hogy ez egy jó közösség
lett, és arra is, hogy generációk

nőttek fel és alkotnak jelenleg is.
2016-ban másodszor is átvehetted a
Deák Dénes-díjat. Ebben az eszten
dőben történt a Szent István Király
Múzeum és a Városi Képtár–Deákgyűjtemény összeolvadása. Ezt hogy
élted meg?
Először 2001-ben kaptam meg a
Deák Dénes-díjat. Én vagyok az
egyetlen, akinek kétszer is oda
ítélték. Ami a másik kérdést illeti:

A magyar kultúra napja
A Vörösmarty Színház adott otthont nemzeti
imánk, a Himnusz születésnapján, azaz a magyar
kultúra napján rendezett ünnepségnek. Az esten,
melynek házigazdái Kiss Diána Magdolna, a
színház művésze és Szikora János, a teátrum
igazgatója voltak, a hagyományokhoz hűen
átadták a Pro Cultura Albae Regiae díjat az arra
érdemes kulturális szakembernek.
Ebben az esztendőben a rangos
elismerést a Szent István Király
Múzeum munkatársa, Szűcs Erzsébet művészettörténész vehette át.
Köszöntőjében városunk polgármestere, Cser-Palkovics András kiemelte
a díjazott szerepét Székesfehérvár
kulturális életében, és felvázolta
a város jövőképét: „Szűcs Erzsébet
tevékenységével, hivatástudatával,
elkötelezettségével sokat tett Székesfehér
vár kulturális életért, a magyar kultúra

egészért, így méltó arra, hogy a kulturális
területen adható legmagasabb kitüntetést
megkapja. Ez közösségünk elismerése és
köszönetnyilvánítása tevékenységéért.
Székesfehérvár kulturális élete gazdag,
és folyamatosan gyarapszik. Nekünk egy
dolgunk van, hogy a kereteket bővítsük
és javítsuk. Nagy öröm, hogy hamarosan
átadhatjuk a múzeum új főépületét, készül
az egykori Köztársaság mozi épülete, ahol
a Kőtár kap helyet, már átadtuk a Bartók
Béla teret, a város új közösségi kulturális
terét, és az Aranybulla-emlékmű is hama
rosan elkészül egy szabadtéri színpaddal
együtt.”
A díjátadót követően A teremtés
ünnepe címmel Az ember tragédiája,
illetve Az ember tragédiája 2.0 című
kortárs darabból láthattak részleteket
az ünneplők, Horváth Csaba rendezésében.

Fotó: Simon Erika

Évtizedek óta meghatározó szerepet
játszol Székesfehérvár kulturális
életében: művészettörténészként
fajsúlyos programok, kiállítások
szervezésével, a Hetedhét Játékmúze
um vezetésével, a Deák-gyűjtemény
megalkotásával, a művésztelepek
életre hívásával, a Kortárs Művészeti
Fesztivál létrehozásával sokat tettél
azért, hogy városunk kulturális élete
kiegyensúlyozott és magas szintű
legyen.
Miután Deák Dénes 1993-ban
elhunyt, és fel kellett dolgozni a
hagyatékát, ami ott volt a lakásában, az önkormányzat úgy
döntött, hogy létesít egy művészet
történészi státuszt. Erre hívtak
meg engem, mert ekkor már másoddiplomásként végzős voltam a
művészettörténet szakon.
Hogyan sikerült ezt a tárlatot létre
hozni?
1994-ben nagyon gyorsan kellett
gondolkodni, hiszen még Deák
Dénes életében megkezdődött
a bővítés. Az első két kiállítást,
melyek közül az első a mai Pelikán
Galéria helyén, a második pedig,
ami 1988-ban a Zalka Máté, azaz
a mai Oskola utca 10-ben nyílt
meg, Kovalovszky Márta rendezte.
Amikor 1994-ben az egész hagyaték idekerült, és a város bővítette
az épületet, Balsay István polgármester úgy döntött, hogy állandó
kiállítás nyíljon. Tehát azt gyorsan
meg kellett rendezni, miközben
a háttérben még folyt a hagyaték
feldolgozása.
Végül igazgatóként a Deák-gyűjte
mény és a babamúzeum is a tiéd lett,
a Pelikán Galériával együtt.
Még azt sem tudtam, hol vagyok,
de már 1995-ben így alakult.
Ugyanakkor azt tudni kell, hogy a
művészek már 1993-ban megkapták a Pelikán Galériát. Aztán gyorsan kiderült, hogy egy egyesület a
rendes nyitvatartást, a takarítást, a
programszervezést, azaz a fenntartást nem tudja megszervezni,
ezért felkértek engem azzal, hogy
ne aggódjak, nem lesz semmi
dolgom, csak legyek a házigazdája, háziasszonya a Pelikánnak. A
Babaházat akkor még nem akarták
az intézményhez csatolni – mint
tudjuk, az Nagy István polgármestersége alatt került Székes
fehérvárra – ugyanakkor lógott a
levegőben, mert a megyei múzeum
épületében volt, de nem volt gazdája. A felkéréskor azt mondtam,
hogy addig nem vállalom, amíg
nem kapok a múzeumhoz szakembergárdát, olyan státuszokat, akik
ezt vinni tudják, mivel én nem
értek hozzá.
A Deák-gyűjtemény vezetésének első

Fotó: Simon Erika

Az idei évben Szűcs Erzsébet, a Szent István
Király Múzeum művészettörténésze vehette
át a Vörösmarty Színházban, a magyar kultúra
napján a Pro Cultura Albae Regiae díjat.

amikor a városok megkapták a
volt megyei múzeumok fenntartói
szerepét, megszületett a döntés,
hogy ne legyen két múzeum. Én
azt reméltem – és emiatt nem
éltem meg teljesen pozitívan a
döntést – hogy valamilyen fajta
szervezést, előkészítést követően
jön az összevonás. Nagyon nehéz
időszak volt, de aztán rendeződött
a helyzet. Izinger Katival nagyon
jó dolgozni, és mivel Gärtner Petra
elment a Néprajzi Múzeumba
dolgozni, most meghirdethettük a
harmadik státuszt. Remélem, hogy
az új, fiatal művészettörténésszel
jól fogunk tudni dolgozni.
Hogy fogadtad a mostani elismerést?
Meghatódtam, de nem ezt a részt
tartom a legfontosabbnak a munkámban. Számomra a közönség az
elsődleges! Nagyon szeretek tárlatot vezetni, kielégíteni az olyan
emberek, közösségek igényét, akik
érdeklődést mutatnak a művészetek iránt. Nekem az az igazi
kitüntetés, ha látom, hogy valakiben kinyílik valami. Bízom benne,
hogy senkiben nem merül fel kétely, hogy miért én kaptam a díjat.
Szeretném majd látni az emberek
szemében, hogy amikor gratulálnak, mit gondolnak, és szerintem
akkor fogok igazán örülni!

Az ember tragédiája-darabokból készült összeállítás emelte az ünnep fényét

Közéleti hetilap
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Átfogó bővítés a buszhálózaton

L. Takács Krisztina

A buszmenetrend
legfontosabb változásai

Csökken az átszállások száma, könnyebben
elérhető lesz a kórház és elindulnak a városrészeket összekötő járatok – ezek a főbb jellemzői
az új, átfogó buszhálózat-bővítésnek. Az új
menetrenddel éves szinten háromszázötvenezer
kilométerrel növekedne a közösségi közlekedés
teljesítménye Székesfehérváron. Bővülne az
üzemidő is: éjfél környékén is el lehetne érni a
városrészek jelentős részét.

A bővítés számokban
Több mint tíz százalékos hálózatbővítést tartalmaz az új busz
menetrend tervezete, ami éves
szinten az eddiginél háromszázötvenezerrel több megtett kilométert
jelentene. Növelnék az üzemidőt is,
így éjfél környékén is elérhetők lennének bizonyos városrészek. Mindez
mintegy háromszázmillió forinttal
növelné meg a közösségi közlekedés költségét. Az ebből az idei évre
eső százötvenmillió forintot a város
költségvetés-tervezete tartalmazza:
a közösségi közlekedés biztosítására
2,62 milliárd forintot fordítana az
önkormányzat.

A buszhálózat fejlesztéséről Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester közösen tartott tájékoztatót

Új buszok, elérhető bérletárak
„A közösségi közlekedés megújítása egy
átfogó feladat, de közlekedési és környe
zetvédelmi szempontból is kiemelkedő
jelentőségű. Szükség van új autóbu
szokra – e téren is tettünk lépéseket: a
már forgalomba állított huszonhárom
vadonatúj csuklós busz mellett tizenkét
elektromos busz is érkezni fog az idén.”
– írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András..
A polgármester hozzátette: „Szinten
tartjuk a jegy- és bérletárakat, akkor is,
ha a költségek drasztikusan emelkednek.
További kedvezményeket vezettünk be,
ilyen a kétszáznyolcvan forintos havi
diákbérlet, de gondolkodunk új termékek
bevezetésén is. Tavaly ősszel ígéretet
tettünk arra, hogy megvizsgáljuk és
megtervezzük a jelenlegi buszhálózat
fejlesztését.”

Miben lesz más az idei reform?
A mostani tervezet alapvető megközelítésében tér el a tavalyitól. 2021ben a meglévő kereteken – vagyis

a buszok darabszáma, a szolgálati
idő – keretében kellett a szakembereknek új menetrendet alkotni. Az
aktuális tervezésben aktívan részt
vett az a munkacsoport, amelynek tagjai voltak a Volánbusz Zrt.
szakemberei és egyik sofőrje is. A
mostani buszmenetrend-változás
nagyobb kerettel tud számolni: a
már említett hosszabb menetidővel,
a tíz százalékos járatbővítéssel és az
új buszokkal.

• Csökkentenék az átszállások
számát, a kórház elérhetőségét
javítanák, és városrészeket összekötő
járatokat alakítanának ki. Mindezek
elsősorban a 30-as járatcsalád átalakításával lesznek lehetségesek.
• Bővítenék a késő esti menetrendet:
az utolsó járatok éjfél környékén
indulnának. Jogos kívánsága volt ez
a későn végzőknek és a szórakozni
vágyóknak egyaránt.
• Több városrész elérhetősége
javulna azzal, hogy átalakítanának
néhány járatot. Pár konkrét példa: a
megújuló 44-es a Jancsár utcából a
vasútállomást, a rendelőintézetet, a
kórházat, a Budai utat és a Piac teret
érintve a Hübner András utcáig járna,
majd vissza ugyanezen az útvonalon.
• A 38-as járat beépülne a 27-esbe:
a Csapó utcától az Európa, illetve a
Videoton Ipari Park felé közlekedne.
A 41-es – a 40-es járatot magába
olvasztva – sűrűbben járna csúcsidőben és azon kívül is. Ezzel a járattal a
Maroshegyen lakók közvetlenül elérhetnék a vasútállomást, a rendelő
intézetet és a kórházat.
• Nem változnának a 10-es, 11-es,
11A, 11G, 12Y, 13G, 13Y, 14-es, 14G,
15Y, 17-es, 22-es, 24-es, 25-ös,
26-os, 26A, 26C, 26G járatok. Más
vonalba olvadna bele a 12A, a 13A, a
23E, az M26, a 29-es, a 30-as, a 31E,
a 38-as, a 40-es és a 43-as járat.

Fontos az utasok véleménye!
A városvezetésnek és a fehérváriaknak is az az érdekük, hogy
a nyáron bevezetendő menetrend minél többeknek jelentsen
megoldást a városi közlekedésre:
„Biztatok és kérek mindenkit, hogy
a következő hetekben fordítson rá
egy kis időt, tekintse át a javas
latainkat, és adjon visszajelzést
számunkra! Minden észrevételt
várunk a buszmenetrend@szekesfe
hervar.hu e-mail-címre!” – emelte
ki Cser-Palkovics András.

Fotó: Kiss László archív

A végleges hálózatbővítést tartalmazó menetrendtervezet április
közepére várható, ekkortól lesz
elérhető az útvonaltervező is a
szekesfehervar.hu honlapon. A bevezetés pedig nyáron lehetséges. Az
észrevételeket folyamatosan várják a
buszmenetrend@szekesfehervar.hu
e-mail-címre.

Fotó: Bácskai Gergely

A 2021-es tervezet és próbaüzem
után több mint háromszáz javaslatot vizsgáltak meg az önkormányzat közlekedési szakemberei, így a
beérkezett tapasztalatokra építve,
illetve a városrészek igényeire
szabva született meg az új busz
menetrend tervezete.

A tervek már elérhetők a város
honlapján: szekesfehervar.hu/halozatbovites2022
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A terv szerint éjfélig járó buszok is lesznek
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lendület

Magyar gyártású Mercedes
buszokkal utazhatunk

2022.01.27.

Novák Rita

A kormány négy évvel ezelőtt indította el közösségiközlekedés-fejlesztési programját, melynek célja,
hogy minél fiatalabb és biztonságosabb buszokkal utazhassunk a települések között. Ennek érdekében
a buszok negyven százalékát már
újra cserélték, és hamarosan tíz év
alá csökken a flotta átlagéletkora.
„Nagyon sokan használják ezeket az
eszközöket, ez indokolta a kormány
azon döntéseit mind a közúti, mind a
vasúti területen, hogy hatékonyabb,
biztonságosabb, kényelmesebb köz
lekedéssel szolgáljuk az utasokat.” –
hangsúlyozta az új buszok bemutatóján Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter.

Fotók: Bácskai Gergely

Folytatódik a kormány közösségiközlekedésfejlesztési programja. A járműfiatalítás részeként Székesfehérváron állították forgalomba az
első új, magyar gyártású Mercedes autóbuszokat. A következő hónapokban összesen nyolcvannyolc ilyen jármű kezdi meg szolgálatát
Fejér, Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom
megye útjain.

Tavaly háromszázhatvanöt új busz állt forgalomba országszerte

A most beszerzett nyolcvannyolc új, magyar busz több mint hatmilliárd forintba került

AUTÓ Ü VE G
CENTRUM
S Z É LV É D Ő C S E R E
É S -J AV Í TÁ S
CASCÓVAL AKÁR INGYEN IS!
8000 Székesfehér vár,
Móri út 15 4.
w w w.pilkington.hu
+36 22 310 615
+36 70 203 5943

Fejér megye útjaira most hat környezetbarát, alacsony padlós busz
érkezett, de nyár közepéig összesen
nyolcvannyolc ilyen jármű érkezik
az ország útjaira. A buszokat Debrecenben gyártották.
„Ezek a járművek a legmodernebb
és legszigorúbb környezetvédelmi
normáknak is megfelelnek. A buszokon
klímaberendezés, kamerarendszer,
elektronikus utastájékoztató rendszer,
utasszámláló berendezés, illetve utas
páronként a telefon töltésére alkalmas
USB-töltők is vannak.” – sorolta az
újdonságokat Pafféri Zoltán, a VoSzékesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

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

lánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A közösségi közlekedés fejlesztése
hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb
autó közlekedjen az utakon, így
csökkenthető a károsanyag-kibocsájtás, és kisebb lesz a forgalom
is: „Biztos vagyok benne, hogy egyre
többen érkeznek és indulnak Székes
fehérvárról gépkocsi helyett autóbus�
szal. A járműfiatalítás jelentős lépés,
hiszen a városi közlekedésben naponta
tapasztaljuk, mivel jár a gépjárművek
megemelkedett száma a forgalom
ban.” – hangsúlyozta Vargha Tamás
országgyűlési képviselő.

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Közéleti hetilap

Támogatást kapott az iskola

Számítógépeket és vitamint adományozott az
egyik gyógyszerforgalmazó hálózat az Arany János
iskola részére. A felajánlást a diákok, a tanárok és
a szülők nagy örömmel fogadták.
Harminchét számítógép érkezett múlt
héten csütörtökön az Arany János
iskola Szekfű Gyula utcai épületébe, melyeket hamarosan birtokba
is vehetnek az intézmény tanárai és
diákjai. Az egyik legnagyobb magyar
gyógyszergyártó számára fontos a
társadalmi felelősségvállalás, éppen
ezért folyamatosan bővíti támogatotti
körét. A Szent György Kórház és a
Karitász megsegítését követően most
az Arany János iskolára esett a választás: „A cégcsoporton belül folyamatosan

egészség

fejlesztenünk kell az informatikai hátteret,
ezért a gépeket is folyamatosan cseréljük.
Legutóbb harminchét gépet cseréltünk le.
Ezeket felújítottuk, monitorral láttuk el,
és így adtuk át az intézménynek, hogy a
gyerekek gyorsabban és jobban tudjanak ta
nulni!” – mondta el lapunknak Selyem
Bernadett, a PatikaPlus Gyógyszer
tárak kereskedelmi igazgatója.
Az iskolában nagy örömmel fogadták a
felajánlást. Jut a gépekből a tantermekbe, a tanári szobákba, a könyvtárba, az
informatikai és fejlesztőtermekbe is.
De nemcsak informatikai téren nyújtott segítséget a cégcsoport: négyszáz
doboz multivitamin-készítmény is
érkezett az intézménybe, hogy az itt tanuló diákok egészségét is támogassák.
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Emlékérem a mentőszolgálat
segítéséért

Ahogy azt már a kormány bejelentette, az átoltottság
további növelése és a járvány újabb hullámai elleni
védekezés érdekében február tizenötödikétől oltási
igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány. Az erről
szóló kormányrendelet múlt csütörtökön jelent meg
a Magyar Közlönyben. Csak azoknak lesz érvényes az
igazolványuk, akik oltottak!
Oltatlan személy fertőzésen való átesettség esetén sem lesz jogosult az oltási
igazolványra, az esetleg jelenlegi, meglévő fertőzésén való átesettségre kiadott
védettségi igazolványa pedig elveszíti
érvényességét.
Az igazolvány a második oltást követően
hat hónapig lesz érvényes, ezután az
érvényesség – főszabály szerint – csak
a megerősítő harmadik oltás után lesz
meghosszabbítva. Ha valaki két oltást

követően lesz fertőzött, akkor a fertőzés
igazolásától számított hat hónapig lesz
érvényes az igazolványa. A megerősítő
harmadik oltás felvétele után az igazolvány korlátlan időre – illetve a jogszabály
esetleges megváltozásáig – lesz érvényes.
Az egydózisú Janssen-vakcinával oltottak
esetében szintén hat hónapon belül kell
felvenni a megerősítő második oltást
ahhoz, hogy az igazolvány érvényes
maradjon.
Tizennyolc éven aluliaknál az egydózisú
oltóanyag esetén egy, a kétdózisú oltóanyag esetén két oltás elegendő marad az
érvényességhez.
A jelenlegi védettségi igazolványok
cseréjére nincs szükség, a QR-kód
alapján lehet majd ellenőrizni az okmány
érvényességét.

Fotó: Kiss László

Hivatalossá vált az oltási igazolvány

Székesfehérvár polgármestere szerdán átvette a Magyar Mentésügyért emlékérmet, mellyel a
város önkormányzatának mondtak köszönetet a mentőszolgálat munkájának támogatásáért.
Az elismerést Vörös Péter, az Országos Mentőszolgálat közép-dunántúli regionális igazgatója
és Reszegi Imre vezető mentőtiszt adták át Cser-Palkovics Andrásnak a Városházán. Az önkormányzat évek óta folyamatosan segíti a mentőállomás munkáját. Kiemelten fontos a város
anyagi, tárgyi segítségnyújtása a koronavírus-járvánnyal terhelt időszakban. Az önkormányzat hozzájárult az informatikai fejlesztésekhez, különféle eszközök vásárlásához, egy speciális
mentőorvosi kocsi beszerzéséhez és a mentőállomás melletti konténeregység létrehozásához,
ahol a fertőzött betegeket szállító mentőautókat fertőtlenítik és töltik fel védőfelszerelésekkel.

A láz barát vagy ellenség?
Miért vagyunk lázasak? Milyen veszélyei vannak
a magas testhőmérsékletnek? Mit tegyünk, ha
lázasak vagyunk? Ezekre a kérdésekre keressük
a választ.

„Évszázadok óta, de különösen az utób
bi évtizedekben terjed a köztudatban
egy olyan nézet, hogy a láz ellenség,
ami ellen mindig és mindenáron küzde
ni kell. Talán mi, orvosok is tehetünk
erről, mert nem világítunk rá egyértel
műen arra, hogy ez helytelen hozzá
állás!” – fogalmazott Kovács László,
amikor a lázról kérdeztem.
A háziorvos kifejtette, hogy amikor
valamilyen sérülés, seb keletkezik a
testünkön, az érintett felületen kórokozók hatolhatnak be. A szervezet
ilyenkor blokkolja a terjedésüket,
amit mi helyi gyulladásként tapasztalunk meg. Az adott területen
bőrpír jelentkezik, és melegebbnek
érezzük a környezeténél. Esetleg
meg is duzzadhat.
Ez a helyi melegség tehát része a

védekezésnek, mert a baktériumok
és a vírusok fehérjéi – mint minden fehérje – hőérzékenyek, ezért
magasabb hőmérsékleten kevésbé
képesek tenyészni, szaporodni. Az
immunrendszer így hatékonyabban tud megküzdeni a fertőzéssel.
Lényegében ugyanez történik akkor
is, ha a légutakon keresztül jut be a
szervezetbe vírus vagy baktérium.
Azonban a fertőzés ilyenkor az
egész szervezetet érinti, tehát
nemcsak helyi, hanem az egész
testre kiterjedő melegre, magasabb
hőmérsékletre van szükség a megfelelő védekezéshez. Ezt nevezzük
láznak. Nem árt tudni, hogy a
szervezet saját fehérjéit úgynevezett
hősokkfehérjékkel védi a láz okozta
felmelegedés hátrányos hatásaitól.
„A láz az immunrendszer számára
„startlövés”, mert a fehérvérsejtek a láz
által riasztva aktiválódnak, és a vérbe
áramlanak, hogy gátolják a kórokozók
szaporodását, végső soron elpusztítsák
azokat. Ha ilyenkor azonnal lázcsilla
pítót adunk, ez a védekezés leáll, vagy

legalábbis gyengül.” – magyarázta
Kovács László. – „Egy André Lwoff
nevű tudós 1965-ben Nobel-díjat kapott
ennek kutatásáért. Beszédében azt
mondta, reméli, hogy tíz évnél nem
tart majd tovább, amíg eredményei
átkerülnek a gyakorlatba. Azóta eltelt
több mint ötven év, de a konzekvenciá
kat még mindig nem igazán fogadta be
a gyakorlat, a lázat sajnos a mai napig
rutinból csökkentik!”
A láztól való félelem valószínűleg
a nagy járványok maradványának
tekinthető. A pestis, a kolera a tífusz és más betegségek mind magas
lázzal jártak. Tudnunk kell azonban,
hogy az emberek akkor sem magától a láztól haltak meg tömegesen,
hanem a mögötte lévő betegségtől.
Sőt a fentiek ismeretében úgy is
fogalmazhatunk, hogy a megemelkedett testhőmérséklet kísérlet volt
a gyógyulásra.
Tudnunk kell tehát, hogy maga a láz
nem halálos, sőt adott esetben kívánatos, de persze vannak veszélyei.
Negyvenfokos testhőmérsékletnél

például a szív már száz felett ver
percenként, ami – ha több napon
keresztül, és főként idősebb, netán
szívbeteg emberrel történik – túlságosan megterheli, kimeríti a szervezetet. Az ő esetükben ezért indokolt
a lázcsillapító adása emelkedő és
harmincnyolc fokot elérő láznál.

Fotó: Pápai Barna

Temesvári Márta

A láz aktiválja az immunrendszert
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Emelkedő bérek,
csökkenő adók az idei évben
Idén több olyan változás lépett életbe, ami minden
munkavállalót érint. Ilyen például a minimálbér növekedése és a munkáltatókat terhelő adók csökkenése.
Január elsejétől kétszázezer forintra nő a
minimálbér és kétszázhatvanezer forintra
a szakmunkás minimálbér. Folytatódik
az ápolói és az orvosi béremelési program
is. Magasabb bérre számíthatnak a
bölcsődei dolgozók, az óvónők, a tanárok,
a szociális és kulturális ágazatban dolgozók, emellett a katonák és a rendvédelmi
feladatokat ellátó hivatásos állomány
tagjai is.
2022-ben tizenhétről tizenhárom
százalékra csökken a munkáltatók által
fizetett közteher. Ez nagyobb mozgásteret
biztosíthat a vállalkozásoknak a jövőbeni

2022.01.27.

Emlékdiploma pedagógusoknak
Februárban lehet benyújtani a kérelmet

béremelésekhez. Emellett csökken az
ekho, mérséklődik a kisvállalati adó,
valamint meghosszabbítják a kis- és
középvállalkozások kedvezményét a helyi
iparűzési adóban.
A nyugdíjasok is számíthatnak bevétel
növekedésre, hiszen visszaépítik a
tizenharmadik havi nyugdíjat. Emellett
januártól minden nyugdíj emelkedik öt
százalékkal.
A pályakezdőknek segítség, hogy a
huszonöt év alatti fiataloknak mostantól
nem kell jövedelemadót fizetniük. Az
adókedvezmény a bruttó átlagkereset
szintjéig érvényesíthető. Ilyen intézkedés korábban nem volt, ez átlagosan
negyvenezer forintos pluszt jelenthet több
százezer fiatalnak.

Székesfehérváron szép hagyománya van
annak, hogy minden évben emlékdiploma-átadással köszöntik az ötven,
hatvan, hatvanöt, hetven, illetve hetvenöt éve végzett óvónőket, tanítókat
és tanárokat. Az érintetteket arra kérik,
hogy február elseje és huszonnyolcadika között telefonon jelentkezzenek
a Polgármesteri Hivatal Személyügyi
Irodáján, és jelezzék emlékdiploma
iránti igényüket.

zenek a Polgármesteri Hivatal
Személyügyi Irodáján.
A kérelemhez szakmai önéletrajz, az eredeti diploma másolata, a munkaviszonyok igazolása,
az adó- és TAJ-kártya másolata
szükséges. Amennyiben a kérelmezőnek már van valamilyen
fokozatú emlékdiplomája, akkor
a munkaviszony igazolására elég
az emlékdiploma fénymásolata.

A város önkormányzata kéri a
székesfehérvári közoktatási intézményekből nyugdíjba vonult,
érintett pedagógusokat, hogy
február folyamán, a délelőtti
órákban telefonon jelentkez-

Az emlékdiploma iránti kérelmet
telefonon kell jelezni Mazzag
Károlynénál, a 22 537 189-es
telefonszámon.

Valósítsd meg
GYEREKKORI ÁLMOD a DEPÓNIÁNÁL!
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

GYERE hozzánk KUKÁS SOFŐRNEK azonnali belépéssel!
Székesfehérvári indulással, „C” típusú jogosítvánnyal,
GKI kártyával hulladékgyűjtő járművek vezetése,
hétfőtől-péntekig 6 és 14 óra között.

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

Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely,
versenyképes jövedelem
• Új gépjárműpark
• Munkába járás támogatása

Főbb feladatok:

• Munkaruha, kiváló szociális
körülmények
• 3 hónap próbaidő után
cafetéria juttatás

• környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ügyintézése;
Amit kérünk:
• középfokú vagy felsőfokú környezetvédelmi végzettség;
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás

JELENTKEZZ

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
munkaugy@deponia.hu | 06-22/504-413

Fotó: Nick Risinger

www.deponia.hu/allashirdetes

2022. jan. 27. – febr. 3.

• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Januárban a Jupiter kedvező hatásaival segíti
karrieredet, és ez a többletenergia sürgető pénzügyi
gondjaidat is megoldhatja. A párkapcsolatodban
kisebb válságot okozhat, hogy túlságosan az önmegvalósításra fókuszálsz.

Olyan sikereket érsz el a karrieredben, amiket busásan
meg is jutalmaznak, ebből pedig végre tartalékolni
is tudsz. Komolyan felkeltik az érdeklődésedet az
alternatív gyógymódok.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

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

Nagyszerűen indult az új év a Rák jegy szülötteinek!
A Vénusz hatására megélheted a szerelmi kapcsolat
minden szépségét és örömét, és a családtagjaiddal is
harmonikusan alakul a viszonyod.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az év első hónapja gyors változásokat és nehéz
feladatokat hozott. Szerencsére erős jellem vagy, és
komoly munkával sikerül úrrá lenned a helyzeten.
Fontos viszont, hogy a párod mindenben feltétel
nélkül támogasson!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szerelemmel zárul a január: erős kisugárzásod miatt
többen is próbálják elnyerni a szívedet, így a választás
nem lesz könnyű. A Merkúr a Szűz jegyében jár, emiatt
képes vagy nagy távlatokban gondolkozni.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap

Védve lesz az adóvisszatérítés

A kormány friss rendelete értelmében a
követeléskezelők nem férhetnek majd hozzá
a családokhoz érkező összeghez.

A koronavírus-járvány okozta
veszélyhelyzetre való tekintettel
a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítés-előlegének
követelésfoglalás alóli mentesítéséről címmel jelent meg fontos
kormánydöntés a hétfő esti
Magyar Közlönyben.
A rövid rendelet szerint a gyermeket nevelő magánszemélyek
adóvisszatérítésével kapcsolatos
kedvezmény, ekho-kedvezmény,
valamint visszatérítés előlege

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.

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

Főbb feladatok:

Főbb feladatok:
• fűtésszerelői tevékenység ellátása;
• fűtésszerelői karbantartási munkálatok elvégzése.

• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, falazás,
betonozás, szivattyúzás.
• hőközponti helyiségeknél karbantartási munkák végzése.
• kezelőaknákban történő munkavégzés során búvónyílások felszínen
történő elkerítése.

Amit kérünk:
• szakirányú szakmunkás végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.

Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• szakmai gyakorlat.

Előny lehet:

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!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nem lehet okod panaszra, remekül indult ez az év
is számodra. Sikerült megteremtened a stabilitást
a magánéletedben és a munkahelyeden egyaránt.
Élvezd ki ezt az időszakot, és töltekezz!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

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

esetében a bírósági végrehajtásról szóló törvény szerinti
követelésfoglalást foganatosítani
nem lehet. A kormány e rendelet
hatályát a koronavírus-járvány
elleni védekezésről szóló törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
Tehát a kormány a veszélyhelyzet
miatti rendkívüli jogkörével élve
kiiktatja az szja-visszatérítés ös�szegére vonatkozó követelésfoglalást. Ez azt jelenti, hogy ha olyan
család jut pluszpénzhez, ahol
hitelezői követelés áll fenn velük
szemben, a követeléskezelő nem
nyúlhat az szja-visszatérítésből
származó összeghez.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

FŰTÉSSZERELŐ

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

• C kategóriás gépjárművezetői engedély és vezetési gyakorlat.
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!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagy lendülettel kezdted az évet, erőfeszítéseidet pedig
siker koronázza. Hosszú távú terveidet illetően is komoly eredményekre számíthatsz. A pénzedre azonban
vigyázz jobban, ne csábítsanak el a leárazások!

Különc, de nem rideg természetű vízöntőként túlságosan is hideg fejjel döntesz. Az érzelmi kérdésekben
ez nehézséget okozhat. Vigyázz, ne dönts felindulásból, később ezt megbánhatod!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Sikereket ígér az új év, ezt az első hetek tapasztalatai is igazolják. A Bakban álló Plútó nagy belső
átalakulást jelez, átértékelheted a baráti és üzleti
kapcsolataidat. Koncentrálj jobban a karrieredre!
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Bár nagyon segítőkész vagy, amit gyakran túlzásba
is viszel, most nemcsak mások érdekeit sikerül hatékonyan képviselni, hanem a sajátjaidat is. Előrelépést
jeleznek a csillagok a karrier területén.

FEHÉRVÁR

Zene

programajánló
Játék

Eredetiség és
hagyomány

Színház

Hívd randira a
párodat!

Két sikerdarab egy hétvégén

Fotó: Tar Károly

Eredetiség és hagyomány címmel tart
vetített képes előadást Bartók Béláról
Szabó Balázs zenetörténész január
29-én, szombaton 17 órától. A különleges előadás után a Hermann László
Zeneművészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola kiemelkedő
tanítványainak koncertjére kerül sor.
A Bartók Béla tér 1. szám alatt, a Csók
István Képtárban zajló eseményre a
belépés ingyenes, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a bejelentkezes@szikm.hu e-mail-címen lehet. A
szervezők legfeljebb harminc főt tudnak
fogadni. A részvétel védettségi igazolványhoz és maszk viseléséhez kötött.

Fotó: Tar Károly

A házasság hete alkalmából játékot hirdet
házaspárok számára a SZÉNA Egyesület.

Az Egy európai magyar című Szabó Ákos-életműkiállítás kísérőrendezvényeként megtartandó
szombati előadás és koncert regisztráció után
ingyenesen megtekinthető.

2022.01.27.

A feladat nem más, mint hogy a
házasság hetét megelőzően randevúra hívjuk kedvesünket! A feladat
teljesítéséről pedig egy fotót és
két-három mondatos élménybeszámolót kell küldeni a szenaegyesulet@gmail.com e-mail-címre. A
játék célja felhívni a figyelmet a
kettesben töltött, minőségi időre
és az egymásra figyelés fontosságára. A játék célja emellett
az, hogy a párok megismételjék
hajdani találkozásaikat, ezzel is
erősítve kapcsolatukat. A játékban
a február tizenkettedikén éjfélig
jelentkezők vesznek részt. Közöttük a SZÉNA Egyesület értékes
ajándékokat sorsol ki.

Január utolsó hétvégéjén a Szabad Színház
ismét műsorra tűzi az Igézőben a finn Mika
Myllyaho két sikerdarabját. Január 28-án,
pénteken a nők életéről szóló Káosz, míg január
29-én, szombaton a férfiakat bemutató Pánik
című előadás látható. A korlátozott számú
férőhelyek miatt előzetes regisztráció ajánlott
mindkét előadásra!
A finn Mika Myllyaho Káosz című
vígjátékát láthatja a közönség
január 28-án, pénteken az Igézőben.
A színdarab egy kis, XXI. századi
anziksz rólunk, a munkánkról, kapcsolati problémáinkról, hol lelkes, hol
kétségbeesett bukdácsolásainkról.

Másnap a férfiaké lesz a főszerep:
a Pánik című fekete komédia arról
szól, hogyan reagálnak a harmincas
éveikben járó férfiak a hétköznapok
különböző kihívásaira. Látszólag
sikeresek ugyan, de nagy rajtuk
a nyomás, a problémáikat egyéni
terápiákkal igyekeznek kezelni, de kiderül, hogy a módszereik nem igazán
hatékonyak.
Mindkét előadásra érdemes előre
jegyet foglalni az Igéző közösségi oldalán, a 22 790 758-as telefonszámon
vagy az igezo2014@gmail.com e-mailcímen! Az előadások tizennyolc éven
felülieknek ajánlottak.

Fotó: Szabad Színház
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A nők stresszkezelési stratégiáit bemutató Káosz párja a Pánik – avagy férfiak az idegösszeomlás szélén című előadás

A Fehérvár Televízió műsora január 29-től február 4-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2022. 01. 29. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:35
12:05
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
20:05

22:05
22:10

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Kolonics György,
a sportlegenda
Agrárinfó – ismétlés
Lúdas Matyi
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Trokán Péter színművész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
Kaszás Gábor-portré
Fehérvár AV19–Bozenjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 01. 30. VASÁRNAP
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20:50

22:10
22:30

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
Gyergyószentmiklósi emlék
Székesfehérvár anno
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tóth András orvos
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Szolnok–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Alba Fehérvár–
Mosonmagyaróvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2022. 01. 31. 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
15:35
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
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tóth András orvos
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso Kedd
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sziebert Gergely
megyei főállatorvos
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Fehérvár AV19–Klagenfurtjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 02. 01. 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
15:00
15:30
16:10
17:00
17:20
17:50
17:55

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

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sziebert Gergely
megyei főállatorvos
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
Fülöp Attila, a bodajki
fegyvergyűjtő
Pozsonyi Imre – Zuhanás
az emlékek közé
Ünnepi könyvhét –
Guttenberg-galaxis
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Jakubek Tiborné, a Szent
István Hitoktatási és
Művelődési Ház igazgatója
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Fehérvári Titánok–Brassójégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 02. 02. 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
16:00
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:35
21:00
22:00
22:20

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Jakubek Tiborné, a Szent
István Hitoktatási és
Művelődési Ház igazgatója
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Portrék a Királykúton –
Vendég: Török Máté
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Schirilla György, az
ifjabb pesti rzomár
Szécsi Pál-emlékest
Gergely Róberttel
Vörösmarty
Irodalmi Szalon
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 02. 03. CSÜTÖRTÖK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Családőrzők
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Hangos, színes és büdös
– Látványos kémia
12:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor

2022. 02. 04. PÉNTEK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
11:00
11:30
12:00
13:00
13:15
15:50

13:15 Képes hírek
15:50 Portrék a Királykúton –
Vendég: Czigány Ildikó
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55

18:25 Makk Károly-portré
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Diákszínpad:
Makrancos Kata
21:50 Székesfehérvári virtuózok
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek

20:40
21:45
22:15
22:45
23:15
23:35

Képes hírek
Híradó
Köztér
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
Híradó
Úton
Hírek
Városrészek titkai
Híradó – ismétlés
Agrárinfó
Hírek – ismétlés
Lelkünk épületének
szolgálatában 2.
rész – Vakler Lajos
interjúkötetének
bemutatója a Közéleti és
Kulturális Szalonban
Városrészek titkai
– ismétlés
Úton – ismétlés
Agrárinfó – ismétlés
Vershúron 2018
Híradó – ismétlés
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: január 31. 20:50 a Fehérvár AV19—Klagenfurt-jégkorongmérkőzés közvetítése

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap
Lélek
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Történelem

Az esküvője napján mindenki örökké tartó
boldogságról álmodik. De vajon mi kell ahhoz,
hogy az álom meg is valósuljon? A február
16-i Csajos esten Keresztúri-Tóth Kriszta
mediátor és mentálhigiénés tanácsadó olyan
kapaszkodókat, példákat mutat az érdeklődőknek, amelyek segíthetnek abban, hogy
kiegyensúlyozott kapcsolatot építsenek. A 18
órakor kezdődő előadás után a Vegyél el! című
amerikai zenés filmet tekinthetik meg az estre
jegyet váltó nézők.
Jóban-rosszban, egészségben-betegségben, holtomiglan-holtodiglan
– a házassági eskü szavai komoly
elhatározást erősítenek meg, két
ember szövetségét jelentik egy életre.
Az esküvő álomszerű pillanataiban
mindenki hiszi, hogy a szerelem
örökké tart, a ma még ifjú pár sok
évtized múltán is boldogságban, megértésben, egymást támogatva, segítve
éli majd az életét. De vajon mi kell
ahhoz, hogy ez valóban így legyen?
Mi a jó házasság titka? A házasság
hete rendezvényeihez kapcsolódva
ezt a sokakat érintő kérdést igyekszik
körbejárni a Barátság mozi soron
következő Csajos estje február 16-án.

Időutazás Palotavárosban

„Mindenki életére alkalmazható recept
nincs. De vannak olyan kapaszkodók,
amelyek minden párnak segíthetnek
abban, hogy kiegyensúlyozott, boldog
kapcsolatot építhessenek.” – vallja a
meghívott előadó, Keresztúri-Tóth
Kriszta mediátor és mentálhigiénés tanácsadó, aki azt ígéri: az este
folyamán beszél majd azokról a
családból hozott mintákról, amelyek
befolyással lehetnek a kapcsolatra, és megismerteti a résztvevőket
olyan kommunikációs stílusokkal
és konfliktuskezelési módszerekkel,
amelyek segíthetnek abban, hogy a
házaspárok könnyebben elérjék a
vágyott boldogságot.
Keresztúri-Tóth Kriszta munkája
során elsősorban párokkal foglalkozik: olyanokkal, akiknek a kapcsolatában valamilyen elakadás történt,
de olyan fiatalokkal is, akik még csak
készülnek a tartós kapcsolatra. A párok mellett egy-egy élethelyzet – egy
kapcsolat gyászolása, babavárással
összefüggő gondok, családi minták
miatti problémák – okozta nehézségek megoldásában segíti a hozzá
fordulókat.

A nagy sikerre való tekintettel megismétlik az
Időutazás a Palotavárosban című ismeretterjesztő előadást a Vörösmarty Mihály Könyvtár
Tolnai utcai Tagkönyvtárában. A január 28-án,
pénteken 17 órakor kezdődő eseményre az
intézmény e-mail-címén vagy telefonszámán
lehet regisztrálni.
A 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 és
később a szerbek rácoknak keresztelt
utódai. A városrész ma ismert arculata 1979-től alakult ki a régi épületek
túlnyomó többsége és a hagyományos
életközösségek elpusztításával és
az akkor Lenin-lakótelepnek, ma
Palotavárosnak nevezett negyed megépítésével. A városrész történetéről,
hagyományairól, titkairól Váczi Márk
városkutató legutóbb január 21-én
tartott előadást, amit január 29-én,
pénteken 17 órakor a nagy érdeklődésre való tekintettel megismétel.

Fotó: VMMK

Csajos est a jó házasságról

Váczi Márk városkutató ismét előadást tart a Palotavárosról a Tolnai utcai könyvtárban

Fotó: port.hu

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött a tolnai@vmk.hu e-mail-címen vagy a 22
329 437-es telefonszámon. Kérik, hogy aki jelentkezett, de mégsem tud elmenni,
jelezze ezt valamelyik elérhetőségen, hogy értesíteni tudják azokat, akik a létszámkorlát miatt lemaradnának!

Az előadás után a Vegyél el! című amerikai zenés filmet láthatja a Csajos est közönsége

99.2
Vörösmarty
Rádió

SZÍNHÁZK M Ö G Ö T T
Á

A KULISSZ

Sasvári Csilla műsorába érkeznek a
Vörösmarty Színház háttérben dolgozó
szakemberei!
Minden páratlan héten, hétfőn 19 órától!

Ugyancsak az intézményben látható január huszonkilencedikéig, szombatig a régi Palotavárost
bemutató képeslap-kiállítás, amit a könyvtár egyik olvasója, Csicsman Attiláné saját gyűjteményéből válogatott

FEHÉRVÁR
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Közélet

A holokauszt áldozataira emlékeztek

Hála Szent Sebestyénnek

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület, a Raoul Wallen
berg Egyesület és a Székesfehérvári Zsidó
Hitközség szervezésében emlékeztek meg múlt
héten csütörtökön a wannsee-i konferencia
nyolcvanadik évfordulójáról.

Fotó: Kiss László

A Fő utcai kiállítótérben az Igazgyöngy Alapítvány tanítványainak
alkotásai idézték meg a holokauszt
történéseit. Beszédet mondott

Emlékezni kötelességünk!

Rába Henrietta
Január huszadika Szent Sebestyén napja.
Kétszáznyolcvanhárom éve ünnepli a város ezen
a napon, hogy túlélték a fehérváriak a pestisjárvány pusztítását. Idén is misével adott hálát,
és a templom előtti téren fánkkal, forró teával
ünnepelt a lakosság.
Spányi Antal megyés püspök hálaadó
szentmiséjével kezdődött a város
fogadalmi ünnepe, amit 1739 óta
Szent Sebestyén napján tart meg a
felsővárosi közösség. A pestisjárvány
idején a felsővárosiak böjtöt tartottak,
és körmeneteken kérték a vértanú
közbenjárásával Istent, hogy mentse
meg őket a pusztítástól. A fehérváriak
szerencsésen megmenekültek.
Földi Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: „Emlékeztet
bennünket, felsővárosiakat, de minden
fehérvárit is ez az ünnep, ez a hagyomány

arra, hogy a hitünket ne hagyjuk el, mindig
higgyünk saját emberségünkben, saját val
lásunkban, a hitünkben. Ezt minden évben
meg kell erősíteni! Minden évben össze kell
jönni ezen a szent helyen, és adózni kell
Istenünknek!”
Miután a fehérváriak szerencsésen
megmenekültek a pestisjárványtól,
fogadalmuk részeként először kápolnát, majd templomot emeltek Szent
Sebestyénnek a hívek. Vargha Tamás
országgyűlési képviselő szerint a vértanú ünnepe több szempontból is jelentős Székesfehérvár számára: „Azért
is nagyon fontos ez a nap, mert a mai
járvány furcsa következményeképpen válik
lehetővé, hogy a közeljövőben a mellettünk
húzódó Móri út megújulhasson, hiszen
egy fehérvári fejlesztésből maradt forrást
tudunk felhasználni arra, hogy a templom
melletti főutat megújíthassuk. Ez a két jár
vány ilyen furcsa módon kapcsolódik össze
Székesfehérvárral és Felsővárossal.”

Fotó: Simon Erika

Herczog Edit volt európai parlamenti képviselő és Oláh József
roma közéleti szakember, majd a
Zsinagóga-emlékműnél folytatódott
a megemlékezés, ahol először a
Vasvári Pál Gimnázium növendékei
idézték meg a wannsee-i döntést és
az azt követő zsidóüldözés történéseit, majd Barna Ágnes, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség elnöke
a koncentrációs táborba hurcolt
honfitársaink emlékét.

Vakler Lajos

2022.01.27.

Az idei Szent Sebestyén-napi ünnepségen a résztvevők fánk és forró tea mellett beszélgettek a
templom előtti téren

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)

Sütő u. 6. 1/2.

49 m2

2

összkomfortos

49.000,-

Mancz J. u. 2/B. 2/8.

49 m2

2

összkomfortos

49.000,-

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

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.
Székesfehérvár, 2022. január 25.

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

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.
SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
SZÉPHŐ ZRT.

A Tollpihének súlya van!

L. Takács Krisztina
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház Tollpihe
Meseíró Pályázatát tizenhét éve minden alkalommal nagy érdeklődés övezi: a mostani
megmérettetésre is hatvanegy pályamunka
érkezett.

művészeti vezetője – szívesen
időztek egy-egy történet elemzésével.
„Nagyon fantáziadús, a mai korra
reflektáló meséket írnak a gye
rekek. Persze vannak klasszikus
mesék is, amiket a már megismert
olvasmányok ihlettek, de előtérbe
kerültek például a természetvédelmi,
állatvédelmi témák is.” – összegezte az idei tapasztalatokat Benkő
Andrea.
A versenyre összesen hatvanegy
pályamunka érkezett a megyében
élő 3-8. osztályos gyerekektől.
Székesfehérvár mellett még tizennégy településről küldtek
be pályázatokat.

FEHÉRVÁR

Korosztályonként a legjobb három mesét díjazták, és több különdíjat is átadtak. A díjátadón
nem tudott mindenki részt venni, de az értékelés és a díjak mellé járó ajándékok a távol maradókhoz is eljutottak.
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Zsivajgó természet

Vakler Lajos
A Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban a magyar kultúra napja alkalmából
rendezett programsorozat részeként, Zsivajgó
természet címmel mutatta be műsorát Sudár
Annamária versmondó és Huzella Péter
verséneklő.

A múlt szerdai, nagy érdeklődéssel
kísért találkozón a Kosztolányi
Dezső műveiből készült összeállításban elhangzó verseket a
költő 1930-ban megjelent ciklusának rövid, játékosan szellemes,
gyakran humoros kisprózái fogták
össze az alkotók által válogatva,
s a négy évszak ihlette sorrendbe

rendezve. A ciklus szövegei által
alkotott sokszínű szövegkörnyezetben Kosztolányi több közismert,
illetve néhány ritkábban felidézett
költeménye is helyet kapott, s mint
Huzella Péter elmondta, a vers
énekléssel egy új, megerősítő dimenzióval gazdagodtak. A Zsivajgó
természet ciklus szövegei által
alkotott sokszínű szövegkörnyezetben – elmondva vagy megzenésítve – Kosztolányi több közismert,
illetve néhány ritkábban felidézett
költeménye, többek között a Boldog-szomorú dal, a Halotti beszéd,
az Esti Kornél éneke, a Hajnali
részegség és az Üllői úti fák című
művek is helyet kaptak.

Kép: Tar Károly

A megyében élő, olvasni és írni
szerető gyerekek évről évre
megmutathatják tehetségüket
a Tollpihe Meseíró Pályázaton.
Cserébe nem csupán elismerésre,
de részletes értékelésre is számíthatnak a díjazottak. A zsűri
tagjai – Benkő Andrea újságíró,
Kozáry Ferenc színművész és
Nagy Judit, a Szabad Színház

Kultúra

Kép: Burján Zsigmond

Közéleti hetilap

Sudár Annamária és Huzella Péter kalauzolta el a vendégeket Kosztolányi világába

Zenei díj Szarka Andreának

A bor dicsérete
Vakler Lajos
Országjáró körútján útba ejtette Székes
fehérvárt is Ács Tamás színművész: a Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme múlt
pénteken adott otthont A bor dicsérete című
verses előadói estjének.

Január huszonkettedikén tartotta idei díjátadó ünnepségét a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége, a KÓTA. 2022-ben ismét székesfehérvári díjazottnak
gratulálhatunk: Szarka Andrea zongorakísérő kategóriában részesült elismerésben. „Fáradhatatlan, lelkiismeretes, kiváló muzsikus, emellett rendkívül szerény és nagyszerű ember!” – írta
róla Zemlényi Katica, aki a KÓTA Felnőtténekkari Bizottságának elnökeként a díjat Szarka
Andreának átadta.

Kép: Preszter Elemér

Fotó: Thaler Tamás

Ács Tamás a még debreceni
középiskoláskánt kapott feladatát
bővítve hozta létre önálló estjét,
ahol játékos, mégis komoly formában idézte meg a borfogyasztás
kultúrájának évszázados történetét. A fiatal színművész, aki
tíz esztendeig a soproni színház
tagjaként elmélyülhetett a város-

hoz fűződő évszázados borkultúrában is, egy olyan zenés-irodalmi
időutazásra invitálta a fehérváriakat, ahol a bor és a borfogyasztás
évszázados történetébe kóstolhattak bele.
Vitt-e bort Noé arra a bizonyos
bárkára? Van-e a borivóknak
tízparancsolata? Vajon ivott-e bort
Csokonai? Hogyan bírta a szőlő
levet Petőfi? Létezik-e gyógyír a
másnaposságra? Tudomány-e a
borfogyasztás? Többek között
ezeket a kérdéseket tette fel Ács
Tamás, hogy aztán a közönség
megelégedésére meg is válaszolja
azokat – dalban és versben.

A magyar borkultúra hiteles tolmácsolója: Ács Tamás

ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
Töltődj fel a hazai fürdőkben!

EGER

csodasmagyarorszag.hu

Közéleti hetilap

sport

Focitavasz a télben

Somos Zoltán

Akadt már mozgalmasabb tél is
a fehérvári klub történetében. A
játékoskeretet érintő változások
közül a két új légiós érkezése az elsődleges hír, de a kevés új igazolás
arról árulkodik, hogy alapvetően az
eddigi kerettel próbálja meg elérni
céljait Szabics Imre csapata. A cél
pedig természetesen nem lehet
más, mint a dobogós helyezés és a
nemzetközi kupaszereplés lehetőségének kivívása.
Utóbbira a Magyar Kupában is lesz
alkalma a Vidinek, mégis mindenki
a bajnoki pozíció javítását reméli,
mert a jelenlegi negyedik helyezés
a klub lehetőségeihez mérten nem
a realitást tükrözi. Ősszel huszonkilenc pontot szereztek Nikolicsék,
ez öttel kevesebb a második helyen
álló Kisvárda termésénél, az eggyel
kevesebb meccset játszó, listavezető Ferencvárostól pedig hattal
marad el. A jelenleg harmadik

Fotó: molfehervarfc.hu

Folytatódik az OTP Bank-liga, vagyis az első
osztályú labdarúgó-bajnokság. A nem túl
hosszú téli szünetben a negyedik helyen álló
Mol Fehérvár keretében nem volt nagy változás,
edzőtáborba sem utazott a csapat. Vasárnap
Fejér megyei rangadó keretében a Puskás
Akadémiával játszik a Vidi.

A huszonhárom éves ukrán Bohdan Lednev a Mol Fehérvár második téli igazolása

Puskás Akadémiának is van még
pótolni való mérkőzése, ezt éppen
a Fradival játssza csütörtökön, ez
lesz a „tavaszi” szezon nyitánya. A
felcsútiak most két ponttal előzik
a Vidit, vagyis ha kikapnak a címvédőtől, akkor vasárnap megelőz-

hetik őket a piros-kékek az egymás
elleni találkozó megnyerésével.
A két új igazolás, az osztrák Peter
Zulj és az ukrán Bohdan Lednev remélhetőleg tud lendíteni a
támadójátékon, de a tapasztalatok
alapján rövid idő alatt ritkán válik

Szintet lépett a Szondi
Farkas Szilárd
A Honvéd Szondi György Sportegyesület
idei célkitűzései között szerepel, hogy az
egyesület továbbra is kiemelkedő sporteredményeket szállítson, valamint a nagyközönség is megismerje a sportágak széles körű
kínálatát.

Hetényi hőstette

sport irányába történő nyitást, mely
természetesen csak az utánpótlásbá
zisból építkezhet. Megkövetelte új
szakosztályok létrehozását is, és teljes
egészében átalakította az egyesület
működését.”
Jelenleg tizenhárom szakosztállyal
rendelkeznek: asztalitenisz, atlétika,
birkózás, íjász és lövész, cselgáncs,
közelharc-kézitusa, ökölvívó, tenisz,
természetbarát, triatlon, vívó, valamint a honvédelmi és ifjúsági, illetve a
tömegsport szakosztály.
A Honvéd Szondi György Sport
egyesület folyamatosan felvételt hirdet
mind a tizenhárom szakosztály kezdő,
haladó, és utánpótlás korú csapataiba,
ahol az edzések tudásszinthez mérten,
csoportbontásban zajlanak.

A sajtótájékoztatón szóba került az egyesület múltja, jelene és jövője is
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meghatározóvá egy-egy friss igazolás. Kivéve persze, ha a magyar mezőnyhöz képest más klasszist képvisel, de ahogy arról Sallói István
sportigazgató is beszélt korábban,
éppen ilyen szintű játékost nehéz a
magyar bajnokságba csábítani.
A felcsúti kölcsönből visszatérő
Géresi Krisztián teljes felépülésében és jó játékában is sokan
reménykednek, mégis valószínűbb,
hogy továbbra is az ősszel kilenc
gólig jutó Kenan Kodro eredményességében bízhatnak a Vidi-szurkolók. Távozó csak egy volt: a
védelem tengelyében sokat játszó
Musliu igazolt Németországba,
nélküle a középső védő posztján
szűkösebbek lettek a szakmai stáb
lehetőségei.
A spanyolországi edzőtábor
elmaradt, meccset is csak kettőt
játszott a szünetben a Vidi, ilyen
előzmények után pedig csak
találgatni lehet, mennyiben sikerül előrelépnie a csapatnak. A
vasárnapi meccs kapcsán nehéz
esélyekről beszélni, de a felcsúti
Pancho Arénában biztosan nem
lesz könnyű dolguk a fehérváriaknak, hiszen a Puskás Akadémia eddig csak kétszer szenvedett vereséget hazai pályán
ebben a szezonban.

Somos Zoltán

A jégkorong Magyar Kupa döntőjében a
Hydro Fehérvár AV19 hazai pályán szenvedett 4-3-as vereséget a Debrecentől. A
meglepő eredményben óriási része volt a
vendégek kapusának.
Hetényi Zoltán a mai napig kötődik Fehérvárhoz, bár már elég régen nem a Volán kapusa. A magát
sok nehézségen átverekedő sport
embert mégis ünnepelte a fehérvári közönség, miután ötven(!) lövést
hárított a kupadöntőben, ezzel segítve címvédéshez az esélytelenebb
hajdúságiakat, akik tavaly még a
saját pályájukon okoztak meglepetést a Fehérvár legyőzésével, a

múlt hétvégi döntőben azonban az
Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban
ismételték meg a bravúrt.
Pedig az elődöntőben 5-0-ra ütötte
ki a Ferencvárost a Volán, nem
sokan hitték volna, hogy a Debrecennel megint nem bír. De jött
Hetényi, és hiába volt az óriási
fehérvári nyomás, végül 4-3-ra
győztek, és ismét megnyerték a
kupát a vendégek.
Komoly csalódás ez a másik
oldalon, de sok idő nincs rajta
rágódni, mert a lapzártánk után
véget ért, Znojmo elleni találkozóval kezdődően meccsdömping
vár a Volánra. A jövő hét végéig
hatszor lépnek jégre Háriék, ebből
négyszer itthon.

Fotó: Fehérvár AV19

Kép: Szeifert Richárd

Szentes László elnök sajtótájékoztató keretében hívta fel a figyelmet
a csaknem hatvanéves egyesület
elmúlt fél évének legnagyobb
sikerére, miszerint a Szondi a
vonatkozó júniusi kormányhatározat értelmében bekerült a tizenhat
kiemelt vidéki sportegyesület közé:
„Ez megköveteli az egyesület teljes
struktúrájának átalakítását, a verseny

FEHÉRVÁR

Majdnem mindent védett, ezzel a kupadöntő főszereplője lett a Debrecen kapusa

STYLE+ FELSZERELTSÉGŰ

KORANDO MODELLEK
A FÁBIÁN AUTÓNÁL!

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön SsangYong márkakereskedésünkben vagy a fabian.hu weboldalon. A kép illusztráció.
A SsangYong Korando vegyes CO2 kibocsátása: 164-197 g/km; vegyes fogyasztása: 5,91 - 8,61 l/100 km.

SSANGYONG FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR
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08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 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 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: Berzeviczy Gábor
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
18.05 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.05 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.05 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
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
18.05 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.05 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.05 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
14.10 Krízishelyzet Vendég:
Zsabka Attila
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
18.05 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.05 Színház a kulisszák
mögött Vendég: Németh
Mariann, Kalmár
Johanna, Soltész Rita
20.05 Internetes ügyeink –
adatvédelmi világnap
Állandó szakértőnk: dr.
Czenczi Anikó ügyvéd
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
18.05 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.05 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.05 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 –
Teherbeesés, első
trimeszter Vendég:
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
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
19.05 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.05 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
18.05 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.05 Gyermekeink fejlődése
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna Szerkesztő:
Sasvári Csilla
20.05 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
18.05 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.05 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.05 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.

