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Amikor csak a remény marad

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

Nyitott pozíciónk: Fémmegmunkáló
                          CNC forgácsoló

Részletek a 9. oldalon!
 

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: 
hr-hungary@cranecpe.com

Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Törő Gábor lakossági 
fóruma

Törő Gábor országgyűlési képviselő 
lakossági fórumra várja a fehérváriakat. 
A programnak az Alsóvárosi Közösségi 
Ház (Szárcsa u. 39., a Sóstó keleti 
kapujánál) ad otthont március 10-én 
17 órától. A fórumon Cser-Palkovics 
András polgármester is részt vesz.

Szépülő homlokzat, új tető, napelem

Ezt nem lehet megúszni!

Domborműavatás a 
Petőfi parkban

Újraavatták a repülős emlékoszlopot

A kivitelezés az év végére készülhet el, ezzel a város főterének megújítása teljessé válik

Ákos nem csak a színpadon van otthonAz avatóünnepség koszorúzással ért véget

Wéhli Regős DóRa

látRányi ViktóRia

noVák Rita

Egy hónapja kezdődött el, és várhatóan az év 
végére fejeződik be a Városháza főépületének 
felújítása. Az önkormányzat egymilliárd-száz-
nyolcvanmillió forintos uniós támogatással és 
önerő felhasználásával valósítja meg a város 
legfontosabb közösségi épületének energetikai 
korszerűsítését, ami többek között a homlokzat 
és a tetőszerkezet megújítását, napelemek 
felszerelését jelenti. 

A fejlesztés keretében megvalósul 
az épület homlokzatának hőszigete-
lése, mely magában foglalja a falak 
nedvesedésének megszüntetését, az 
utólagos falszigetelést, bádogozást. 
Ezzel összefüggésben a zárófödém 
hőszigetelése és az épület lapostetős 
részeinek hőszigetelése is megtörté-
nik.
Restaurálják a fém-, kő- és faszerke-
zeteket egyaránt, valamint elvégzik 
az ezekhez kapcsolódó bontási és 

A fenti címmel jelent meg Kovács Ákos 
dalszerző, zenész, költő novelláskötete. A 
Mathias Corvinus Collegium szervezésében a 
szerző március tizenhatodikán, szerdán dél-
után ötkor mutatja be írását a Hiemer-ház-
ban, egy kötetlen beszélgetés keretében, 
hattól pedig aki szeretné, dedikáltathatja is 
saját példányát.

„Közel vagyunk egymáshoz, és 
közel vagyunk magunkhoz, ha 
elolvassuk Kovács Ákos novellás-
kötetét. A történetekkel új és új 
világokba utazhatunk, hátrahagyva 
mindent. (…) De mégis leginkább 

Az eredetileg 1931-ben állított emlékművet 
több mint kilencven év után avatták újra 
kedden, a Székesfehérvár-Repülőtér vasúti 
megállóhely melletti területen. A hányatott 
sorsú emlékoszlopot valószínűleg az Ikarus 
gyár építésénél bontották el és temették 
földbe. 2019-ben egy autóbuszöböl építésénél 
találtak rá.

Tavaly ősszel az Albatrosz Repülő-
egyesület kezdeményezésére aláírás-
gyűjtés kezdődött az emlékoszlop 
helyreállításáért. A kezdeményezés 
mind a Magyar Honvédség, mind 
Székesfehérvár önkormányzata 
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önmagunkkal találkozunk a 
novellák olvasásakor: a történetek 
finoman vezetnek minket saját kér-
déseink felé: kik vagyunk, honnan 
jövünk, látjuk-e az életünk apró és 
fontos mozzanatait vagy sem.” – ol-
vasható a kötet ajánlójában.
Kovács Ákos országjárása kereté-
ben több nagyvárosba is ellátogat. 
Első ízben a Mathias Corvinus 
Collegium szervezésében Fehér-
várra érkezik, ahol Kovács Szilvia, 
a Fehérvár TV szerkesztő-műsor-
vezetője egy kötetlen beszélgetés 
keretében faggatja a novellaírót a 
könyvről és számos érdekességről.
Az eseményen a részvétel ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött, 
melynek részletei a kollégium 
székesfehérvári képviseletének 
Facebook-oldalán olvashatók.

Választókerületi
programok

Fáy- és Almássy-telep, 
vezér és író utcák

Deák Lajosné

Fogadóórát tart március 16-án, 
szerdán Deák Lajosné. A 11. 
számú választókörzet önkormány-
zati képviselője 17 és 19 óra között 
várja a városrészben élőket a Ki-
rálykút Emlékházban, a Mikszáth 
Kálmán utca 25. szám alatt.

Felsőváros 

Földi Zoltán

Földi Zoltán március 17-én, csü-
törtökön 17 órától tart fogadó-
órát. A képviselő 19 óráig várja 
a felsővárosiakat a Mikszáth 
Kálmán utca 25. szám alatt, a 
Királykút Emlékház emeletén 
található irodájában.

helyreállítási munkálatokat. Az 
energetikai megtakarítás legnagyobb 
részét a tetőfelületre tervezett nap-
elemes rendszer kialakítása ered-
ményezi majd, amihez szükséges a 
tetőszerkezet megerősítése, tetőfedő 
és bádogozási munkák elvégzése, 
valamint a héjazat cseréje.
A napelemes rendszer telepítésével 
egyidejűleg elengedhetetlen az épület 
erősáramú hálózatának felújítása. Új 
vezetékek, elosztók és szerelvények 
kerülnek beépítésre, és energiataka-
rékos világítótesteket szerelnek fel.
„Örömteli, hogy megújul a Városháza 
több mint háromszáz éves épülete – 

szimbolikusan a 2022-es Aranybulla-em-
lékévben és a város megalapításának 
ezerötvenedik évfordulóján. Mindez 
ott történik, ahol a környező épületek 
– a Püspöki Palota, az Egyházmegyei 
Múzeum és a Szent István-székesegyház 
– rekonstrukciója már elkészült vagy 
éppen a végéhez közeledik. Nagyon 
ráfért már a felújítás a Városházára, ami 
Fehérvár legfontosabb közösségi épülete, 
hiszen megjelenik itt a közélet, a kultúra, 
az oktatás egyaránt!” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András polgármester. 
Hozzátette: ha a Városháza is elké-
szül, akkor Székesfehérvárnak lesz 
az egyik legszebb főtere hazánkban.

támogatását élvezte.
Az ünnepélyes avatáson Cser-Pal-
kovics András háláját fejezte ki 
mindenkinek, aki segítette az emlék-
oszlop újbóli felállításának ügyét. A 
polgármester elmondta: az emlékmű 
azokban az időkben épült Székes-
fehérváron, amikor a város újra 
kezdte megélni korábbi történelmi 
nagyságát, és tudatosan vállalta azt.
A polgármester beszédét követően 
Jákob János dandártábornok, a Tá-
bori Lelkészi Szolgálat protestáns 
püspöke és Alácsi Ervin alezredes, 
általános helynök közös imával 
avatta fel a repülőhalált halt baj-
társak emlékművét. 

Március tizennegyedikén, hétfőn 
tíz órakor avatják és szentelik fel 
Sasvári János legújabb alkotását 
a Petőfi parkban, a Piac tér felé 
eső részen. A 1848-49-es szabad-
ságharcnak emléket állító dom-
bormű avatásán részt vesz Farkas 
László önkormányzati képviselő 
is. Az eseményre mindenkit sze-
retettel várnak!
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 A tárgyi felajánlásokat az Alba Bástya központjában, az Irányi Dániel utca 4. szám alatt, a 
Városfejlesztési Kft. felőli belső udvaron fogadják hétfőn, kedden és csütörtökön 8 és 16 óra, 
szerdán 8 és 18 óra, pénteken 8 és 13 óra között 

Kárpátalján minden segítségre szükség van

Önkéntesek válogatják a segélyszállítmányt 
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Rába henRietta

VakleR lajos

Folyamatosan érkeznek az adományok 
az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti 
Központhoz. A Fehérvár Médiacentrum 
munkatársai is egy tele mikrobusszal 
látogattak el az intézményhez a múlt 
héten. A tartós élelmiszerek, tisztálkodási 
eszközök, pelenkák azokhoz a Székesfehér-
várra érkező ukrán és kárpátaljai magyar 
menekültekhez kerülnek elsősorban, 
akiknek családtagjaik itt dolgoznak a 
városban.

Egy mikrobuszt töltöttek meg a 
Fehérvár Médiacentrum munka-
társai: a kárpátaljai magyar és 
ukrán menekültekre sokan gon-
doltak a csomagok összeállítá-
sánál. Kaiser Tamás, a Fehérvár 
Médiacentrum munkatársa, a 
gyűjtés ötletgazdája és koordiná-
tora elmondta: „Próbáltuk követni 
az Alba Bástya felhívását, hogy 
mire van szükség, úgyhogy számos 
tisztasági termék érkezett, konzerv 
vagy olyan készételek, amelyeket 
azonnal lehet fogyasztani, pelenka, 
gyerekjáték, gyerekruha, kókusz-
matrac, édesség, üdítők. A Fehérvár 
Tv, a Vörösmarty Rádió és a Fehér-

A kormány által február huszonhatodikán 
meghirdetett Híd Kárpátaljáért elnevezésű 
összefogás keretében kedden megérkezett 
Ukrajnába az a segélyszállítmány, mely 
része a kormány nyolcszázötvenmillió forint 
értékű adományának. A tíz kamionnyi szál-
lítmány Vargha Tamás külügyi államtitkár 
vezetésével Záhonynál lépte át a határt. 

„Magyarország számára az emberek 
biztonsága a legfontosabb. Szom-
szédunk most bajban van, ezért a 
kormány úgy döntött, hogy országunk 

Csomagolt pékárura, tartós 
élelmiszerre van szükség leginkább 

Segélyszállítmány Kárpátaljára

vár magazin munkatársai, vezetői 
megmutatták, hogy nemcsak beszá-

molnunk kell a krízishelyzetekről, 
hanem ha tudunk, segítenünk is!”

Az Alba Bástyába azóta is fo-
lyamatosan érkeznek az adomá-
nyok. Tisztl Henrik, a központ 
vezetője elmondta: „Teljes egé-
szében összeállt mind a dolgozói, 
mind a fizikai infrastruktúránk. 
Több kollégám dolgozik azon, hogy 
az intézmény nyitvatartási idejében 
fogadják az adományokat, illetve 
ezeket szortírozzák, csomagokba 
rendezzék. Azok a kollégák, akik 
kapcsolatban állnak a rászoru-
lókkal, folyamatosan viszik ki az 
adományokat.”
Magánszemélyek és cégek is 
adakoznak, az Alba Bástya 
munkatársai pedig gondoskod-
nak arról, hogy célba érjenek 
a csomagok. Mint megtudtuk, 
felnőtt ruhákat már nem tudnak 
fogadni, és gyógyszeradományo-
kat sem. A fogyasztásra kész 
ételekre, a csomagolt pékárukra 
viszont nagy szükség van.

Aki pénzzel szeretné segíteni 
a kárpátaljai magyar és ukrán 
menekülteket, megteheti az 
önkormányzat által nyitott 
12023008-00153647-06700001 
számú adományszámlán.

történetének legnagyobb, eddig példa 
nélküli segélyszállítmányát juttatja 
el Ukrajnába. Ez összesen nyolcszáz-
ötvenmillió forint értékű árut jelent. 
Ennek a segélyszállítmánynak az első 
részével érkeztünk meg Záhonyba, 
a határállomásra, majd vittük át 
Ukrajnába és adtuk át a kárpátaljaiak-
nak. A tíz kamionnyi rakomány 
nyolcvan százaléka tartós élelmiszer, 
húsz százaléka tisztálkodási eszköz, 
tisztító- és fertőtlenítőszer. Emellett 
százhatvanöt lélegeztetőgépet is szál-
lítottunk.” – nyilatkozta lapunk-
nak Vargha Tamás.

A magyar küldöttség Ungváron 
Viktor Mikita kormányzóval, 
Bacskai József főkonzullal és 
Barta Józseffel, a Kárpátaljai Ma-
gyarok Kulturális Szövetségének 
elnökével találkozott, akik a segé-
lyek elosztásában segédkeznek.
Ukrajna belső területeire és 

Kárpátaljára is kerül majd az 
adományból. A segélyakció 
lebonyolításának egyik felelőse a 
Magyar Ökumenikus Segélyszer-
vezet, de az ungvári konzulátus 
minden munkatársa segíti a 
szállítmányok eljuttatását azok-
hoz, akik rászorulnak.
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pedig nemrég felújítottunk a Liget 
soron. Az ehhez hasonló események 
mindig vidám hangulatban telnek, 
mindeközben hozzájárulnak az aktív 
cselekvő szemlélet kialakításában. 
Persze újranyitnánk a vidámparkot 
és visszamenőlegesen szüntetnénk 
meg a dugókat. Az online sörcsapolás 
bevezetésén is gondolkodunk, amit az 
adócsökkentésből finanszíroznánk. 
Az államadósságot kisorsolnánk 
lottón, a fehérváriak 10%-al nagyobb 
eséllyel nyerhetnék meg.
“Több mindent kevesebb semmit” A 
világon Magyarországon lesz először 
örök élet és ingyen sör. Győzzön 
a legkisebbik, MKKP az egyetlen 
értelmes választás.
Fenekes Roland, Fejér 01-es 
választókörzet egyéni országgyűlési 
képviselőjelölt.

Közép-Európa legnagyobb városi 
környezetvédelmi beruházását. 
A múzeum főépületének és az 
Aranybulla-emlékmű környezetének 
felújításával történelmünk előtt 
tisztelgünk. Nagyon fontos eleme 
lesz városunk közlekedésének 
az intermodális csomópont 
megvalósítása, és egy új városrész 
kialakításának lehetőségét nyitja 
meg a déli összekötőút. 
2010-ben az volt a kérdés, hogy 
újjá tudjuk-e építeni közös erővel 
a várost, ami méltó a múltjához 
és a gyermekeink, unokáink 
jövőjének alapja lehet. Most az 
a tét, hogy meg tudjuk-e védeni 
az eddigi eredményeinket, 
fennmarad-e a biztonság és a 
fejlődés Székesfehérváron és 
az országban, melyhez higgadt, 
határozott, felkészült képviseletre és 
kormányzásra van szükség!

Fenekes Roland
MKKP

Vargha Tamás
FIDESZ–KDNP

Székesfehérváron születtem, itt élek 
a feleségemmel és a kisfiammal. 
Hat éve veszek részt aktívan a 
Kutyapárt életében. A legfontosabb 
feladatomnak Székesfehérvár 
megszépítését tartom, többek között 
például a négyszín festésekkel. 2018-
ban úgy adódott, hogy felkerültem 
az MKKP országos listájára, a 
Parlamentbe jutás akkor még nem 
jött össze. 2022-ben Székesfehérvár 
1-es körzetének MKKP-s egyéni 
országgyűlési képviselőjelöltje 
leszek. 
Fontosnak tartom, hogy a 
lakosság érezzen felelősséget a 
lakókörnyezetéért, erről szólnak a 
városfelújító akcióink. Amit tudunk 
felújítunk, kifestünk és újjáépítünk. 
Például építettünk buszmegállót 
a Park Centernél, egy másikat 

Még soha nem volt választásnak 
akkora tétje, mint most: a biztonság 
és a bizonytalanság között kell 
választanunk; hogy együtt menjünk 
előre a közösen kijelölt, ismert 
úton, vagy forduljunk hátra, a 
kudarcos múltba, mindent kockára 
téve.
2010 után Önökkel együtt 
bizonyítottuk, hogy ha lehetőséget 
kapunk, akkor képesek vagyunk 
előrelépni, hiszen az egyik 
legsikeresebb korszakát éli 
Fehérvár. Megvalósítottuk a 
kórházunk baloldal által leállított 
fejlesztését, és elindítottuk 
a folytatását. Elkezdtük az 
elmúlt 30 év legnagyobb 
iskolafelújítás-sorozatát, az Önök 
támogatásával be is fogjuk fejezni! 
A környezetvédelem területén 
is sokat léptünk előre: a Sóstó 
rehabilitálásával megvalósítottuk 

1-es számú választókörzet

és a kerékpáros közlekedést!
Annak a városnak van jövője, 
ahonnan nem vándorolnak el 
a fiatalok. Sok pályakezdőnek 
megfizethetetlenek a székesfehérvári 
albérlet árak. Kormányzati 
segítséggel önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokat építünk és újítunk fel. 
A családalapítást tervező fiatalok 
számára kulcsfontosságú az iskolák 
helyzete. Ha az oktatásba fektetünk 
pénzt, a jövőbe fektetünk! 
Olyan városban akarunk élni, ahol 
nincsenek hosszú kórházi várólisták. 
Ahol gyorsan el lehet jutni a város 
egyik végéből a másikba. Ahol zöld a 
lakókörnyezet, és egy pályakezdőnek 
sem okoz megoldhatatlan problémát 
az otthonteremtés. Ahol jók az iskolák, 
ahonnan nem vándorolnak el a 
fiatalok. Legyünk a jövő városa!

Dr. Márton Roland
DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd
Tősgyökeres székesfehérvári vagyok, 
szeretem ezt a várost. Az a célom, 
hogy minden székesfehérvári jobban, 
egészségesebben és a megélhetés 
válságát magunk mögött hagyva 
boldogabban élhessen.
A gyors diagnózis vezet gyors 
gyógyuláshoz, mégis több hónapos 
várólisták vannak egyszerű 
vizsgálatokra. Évek óta javasolom 
az ingyenes diagnosztikai központ 
létrehozását Székesfehérváron, a 
kormányváltással végre megvalósulhat 
ez a terv.
Észszerű fejlesztésekkel kell 
elérni, hogy használható legyen 
a közlekedés. Növelni kell az 
útjaink áteresztőképességét, és 
újra ingyenessé kell tenni az M7-es 
elkerülő szakaszát! Radikálisan 
fejleszteni kell a közösségi közlekedést 

Választási információk és határidők
Wéhli Regős DóRa

Április harmadikán reggel hat és este hét 
óra között választjuk meg az új országgyű-
lés százkilencvenkilenc képviselőjét. Ezen a 
napon több kérdésben országos népszavazás 
is lesz. 

A Magyarországon élő választó-
polgárok a lakóhelyük szerint 
kijelölt szavazóhelyiségben sza-
vazhatnak.
Aki lakóhelyétől távol, de Ma-
gyarországon szeretne voksolni, 
az átjelentkezését március 25-én 
16 óráig kérheti.
Aki külföldön, Magyarország 
külképviseletén kíván szavazni, 
kérelmét szintén március 25-én 
16 óráig kell benyújtania.
A mozgásukban korlátozottak 
igényelhetik akadálymentes 
szavazóhelyiség biztosítását, 
vagy a szavazás napján 12 óráig 
mozgóurnát kérhetnek. A vak 
és gyengénlátó választópolgárok 
Braille-írásos szavazósablont 
igényelhetnek.
Annak a nagykorú, magyar ál-
lampolgárnak, akinek nincs ma-
gyarországi lakcíme, de szeretne 
részt venni a szavazáson, regiszt-
rálnia kell a levélben szavazók 
névjegyzékébe. A kérelmet a 
magyar hatóságok által kiállított 
okmánynak, például lakcímkár-
tyának megfelelően kell kitölteni. 
A regisztrált választópolgárok 
az országgyűlési választáson és 

az országos népszavazáson is 
levélben szavazhatnak. Aki már 
korábban regisztrált, a kérelmét 
nem kell újból benyújtania. Ha 
viszont a korábban megadott 
adatokban változás történt – pél-
dául ha valaki elköltözött vagy 
más címre kéri a szavazási levél-
csomagot – azt mindenképpen be 
kell jelenteni!
Aki olyan nemzetiséghez tartozó-
nak vallja magát, amely nemze-
tiségi listát állított, lehetősége 
van arra, hogy az országgyűlési 
pártlista helyett nemzetiségének 
listájára szavazzon. Ha valaki 
korábban már regisztrált országy-
gyűlési választásra nemzetiségi 
választópolgárként, akkor nem 
kell új kérelmet beadnia. Ha 
eddig nem, vagy csak az önkor-
mányzati választásra regisztrált, 
kérelmét március 18-ig adhatja 
be. A választási eredménytől 
függően a nemzetiségek kedvez-
ményes mandátumot szerezhet-
nek vagy nemzetiségi szószólót 
küldhetnek az országgyűlésbe.
A kérelmek benyújthatók a va-
lasztas.hu oldalon, levélben, illet-
ve személyesen a lakcím szerinti 
polgármesteri hivatalban műkö-
dő helyi választási irodában.
A választást Áder János köztársa-
sági elnök január 11-én közzé-
tett közleményében 2022. április 
3-ra tűzte ki. A voksolás reggel 
hat órakor kezdődik, szavazni 
este hét óráig lehet.
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A luxusberuházások helyett 
átgondolt fejlesztésekre van 
szükség, melyek a közösség életének 
megkönnyítését célozzák. Ilyen a 
közlekedés radikális reformálása, 
amibe beletartozik a feketehegyi és 
maroshegyi dugók felszámolása is. 
Ígérgetés helyett, mi megépítjük a 
négysávos 81-est.
Kétgyerekes apukaként is fontosnak 
tartom a fiatalok helyben tartását, 
ennek alapja egy állami támogatással 
megvalósuló bérlakásprogram. 
Kisvállalkozóként küzdeni fogok 
a magyar tulajdonú gazdasági 
társaságok támogatásáért. 
A móri kórház és szakellátás 
rendbetételével, a fehérvári 
kórházat is tehermentesítjük, és 
elindítjuk a fehérvári Diagnosztikai 
Központ létrehozását. A 
szépkorúaknak visszaállítjuk a 
nyugdíjak svájci indexálását.

lehetőséget jelentett. A kormányzat 
támogatásával sikeres éveket 
tudhatunk magunk mögött. Az 
elmúlt időszakban a választókörzet 
szinte összes településén 
megújultak, és eszközökkel 
bővültek az orvosi rendelők, 
korszerűsödtek az iskolák. A régió 
súlyponti kórháza osztályokkal, 
új gyógyító funkciókkal bővült. 
Folyamatosan épülnek, bővülnek 
az utak, járdák, melyek a fejlődés 
alapjai. Térségünk erősödik, 
egyre jobb munkalehetőségek 
és színvonalas oktatás jellemzik, 
ezért szívesen választják sokak új 
otthonuknak.
Maradjunk együtt a fejlődés útján 
és ne engedjük, hogy a kudarcokkal 
teli Gyurcsány-korszak visszatérjen! 
Ehhez kérem a támogatását!

Fazakas Attila
DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd

Törő Gábor
FIDESZ–KDNP

48 éves vagyok, számítástechnikai 
mérnökként dolgozom, 
önkormányzati képviselőként 
szolgálom a közösségünket.
Az ellenzék megértette a 
választók hangját és az 
összefogással megteremtette a 
kormányváltás lehetőségét, 1 
az 1 ellen fogunk kiállni Orbán 
gombnyomogatói ellen. Fejér 
megye 2-es választókerületében, az 
előválasztáson Önök több, mint 91%-
os többséggel engem bíztak meg erre 
a feladatra.
Arra készülünk, hogy ápr.3-án 
véget vessünk a Fidesz 12 éves 
uralkodásának, és visszaadjuk a 
hatalmat az embereknek. Az új 
nemzeti egységkormány egyik 
célja, hogy egy szűk elit érdekeinek 
érvényesülése helyett mindenki 
lehetőséget kapjon a felemelkedésre, 
történjen meg az elszámoltatás.

Nap, mint nap boldogsággal tölt el, 
hogy Fejér Megye szívében élhetek, 
és ezért a térségért dolgozhatok. 
Sikeres Székesfehérvár nélkül 
nincs erős Magyarország, a 
megyeszékhely pedig nem lehetne 
a régió központja környezete - Mór 
és Polgárdi vidékének - szorgalmas 
embereinek munkája nélkül. 
Megtiszteltetés, hogy az itt élők 
engem bíztak meg képviseletükkel 
az Országgyűlésben. Képviselői 
munkám során azért dolgozom, 
hogy fejlesztések útján modernebb 
és élhetőbb környezetet alakítsunk 
ki a választókerületemben élők 
számára. Igyekeztünk minél 
hatékonyabban felhasználni a 
kormányzati pályázatok által 
nyújtott forrásokat is, hiszen a 
fejlődés szempontjából kiemelt 

2-es számú választókörzet

körbe (megcsinálták! J ). Megígértük, 
hogy szafarit létesítünk a városban 
grasszáló daruszauruszoknak és 
fontolgatjuk Rhodosz felkérését 
tesvérvárosnak (természetesen 
csereprogramok szervezésével!)
A közeljövőben elkészítjük a város 
első közpénzből finanszírozott 
buszmegállóját a Maros-hegyen.
Amennyiben sikerre visszük 
világuralmi terveinket, megígérjük, 
hogy minden magyar állampolgárnak 
jut örök élet, ingyensör, 
adócsökkentés. Fejér-e verünk annak, 
aki mutyizik a közbeszerzésekkel, 
vagy az unokatesója sógorárának a 
nagyanyjára íratja a céget.
A kampánypézt nem óriásplakátra 
köljük, hanem megpályáztatjuk. A 
körzetben pl. épülhet belőle közösségi 
műhely. Legyen minden jobb!

Dr. Varga Eszter
MKKP

Dr. Varga Eszter vagyok, 
székesfehérvári lakos. Gyógyszerész, 
házas, 3 gyerek anyja. Az MKKP 
városfelújítási akcióiban szeptember 
óta veszek rész szervezőként.
Tapasztalatom szerint ez a 
körzet egy Kincsesbánya! Nem 
csak a számos felújítandó pad, 
hiányzó zebra, töredezett járda 
miatt. Ezeken könnyű segíteni, 
elég ha együtt ásót/ecsetet/ más 
szükséges eszközt ragadunk, és 
amit tudunk, megjavítunk. Amit 
megjavítani nem tudunk, azt 
megszépítjük. Nagyon kedvelem 
a közösségi munkát, remek 
csapatunk van, amiben mindenkit 
szívesen látunk.
Az elmúlt időszakban szedtünk 
szemetet, raktunk ki madádetetőket, 
festettünk a járdán tátongó lyukakat 

Jóváhagyták a szavazólapokat

A választási bizottságok jóváhagyták a 
szavazólapokat: az egyes körzetben hat, 
a kettesben hét jelölt közül választhatunk 
április harmadikán

szabó Miklós bence

A szavazólapok adattartalmáról és a külképviseleti 
szavazatokat számláló szavazókörökről is döntöttek 
hétfőn a választási bizottságok Fehérváron. Az 
esélyegyenlőség jegyében szigorú szabályoknak 
kell megfelelniük a szavazólapoknak. A 2-es 
választókerületben teljes egyetértéssel, az 1-es 
esetében némi vitát követően szavazták meg a 
bizottságok, hogy hogyan nézzenek ki az egyéni 
jelöltek szavazólapjai április harmadikán.

Fejér Megye 2. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottsága hétfő délutáni ülésén ellen-
őrizte a szavazólap adattartalmát, és 
miután a jogszabályi feltételeknek 
mindenben megfelelt, jóvá is hagyta azt. 
A bizottság a külképviseleteken, illetve 
az átjelentkezéssel szavazó választó-
polgárok által leadandó szavazatok meg-
számlálására a fehérvári, 91-es számú 
szavazókört jelölte ki.

Nem volt azonban ekkora az összhang 
Fejér Megye 1. számú Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságának ülésén. Itt a kinyomtatott 
szavazólapok olvashatósága kapcsán 
alakult ki kisebb vita. A bizottság egyik 
tagja szerint ugyanis a lapon negyedik 
jelöltként szereplő dr. Márton Roland 
esetében a hat jelölőszervezet logója 
nyomtatásban már olvashatatlan. A 
bizottság az észrevételt jegyzőkönyvbe 
vette, végül döntöttek a szavazólapról: 
három igennel, kettő nem ellenében 
hagyták jóvá annak adattartalmát.
„Hat jelölőszervezet logóját kellett tartalmaz-
nia a szavazólapnak egy adott, kétszer 
négy centiméteres területen. A bizottság itt 
nem tudott egyhangú határozatot hozni, 
de a többség végül elfogadta a szavazólap 
adattartalmát. Megítélésünk szerint minden 
olyan adatot tartalmaz a szavazólap, amit 
tartalmaznia kell.” – nyilatkozta az ülést 
követően Berdó Gábor, a bizottság elnö-
ke. Szintén kijelölték azt a szavazókört, 
ahol a külképviseleti és az átjelentke-
zéssel szavazó választópolgárok által 
leadott szavazatokat számolják majd: 
a fehérvári 56-os szavazókör szavazat-
számláló bizottsága végzi ezt a feladatot.
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Az oldalpáron azoknak a fehérvári vá-
lasztókerületekben induló országgyű-
lési képviselőjelölteknek a bemutat-
kozó anyagát tettük közzé (változtatás 
nélkül), akik a Fehérvár Médiacentrum 
választási irányelveiben rögzített 
határidőig beküldték publikálandó 
szövegüket és fotójukat.
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Nem kötelező, de lehet hordani!Ismét lehet látogatni a betegeket

Jó lenne végleg elbúcsúzni a maszkoktól!Korlátozásokkal ugyan, de már látogathatjuk hozzátartozóinkat!

Wéhli Regős DóRaWéhli Regős DóRa

Hétfőtől nem kötelező a maszk viselése, és több, 
a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt 
korlátozás is megszűnt. A szakemberek azt mondják, 
a járvány ötödik hulláma lecsengőben van, ezért 
a hét elejétől már nem kell maszkot hordanunk az 
eddig előírt zárt terekben, így a tömegközlekedési 
eszközökön, az üzletekben, és megszűntek a rendez-
vényekre vonatkozó korlátozások is. 

A Kormányzati Tájékoztatási Köz-
pont információi szerint megszűnt 
a védettségi igazolványhoz kötött 
hazai szolgáltatások igénybevételének 
korlátozása, és a Magyarország terüle-
tére történő beutazással kapcsolatos 

Részlegesen feloldották a Szent György Kórház-
ban a látogatási tilalmat. Ez alól a rendelkezés 
alól csupán három osztály képez kivételt: az 
infektológia, a szeptikus részleg, valamint a 
koronavírussal fertőzött betegek ellátását végző 
osztály. 

A betegeket látogatni hétköznapokon 
délután három és este hat óra között 
lehet, míg hétvégente délután kettő és 
öt óra között mehetnek a hozzátarto-
zók szeretteikhez. Mivel éppen zajlik 
a kórház épületének a felújítása, a 
látogatók be- és kilépésére a Seregé-
lyesi út 3. szám alatti főportán, illetve 
a mentőfeljáró alatti, úgynevezett 
„gombaportán” van lehetőség.
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HORVÁTH SÍRKŐ
AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK

AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,

Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391; 22/200-363
További információ:     Horváth Sírkő

Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.
(Érv.: 2022.03.15-ig!)

KOMPLETTEN 490.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL, 

10 ÉV GARANCIÁVAL!

Egyre több az influenzás
A betegség főleg a gyerekek körében 
terjed. A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
jelentése szerint az elmúlt hetekhez 
hasonlóan az óvodások és az általános 
iskolás korú gyermekek között fordult elő 
leggyakrabban a megbetegedés. 

Az orvoshoz forduló betegek 
százezer lakosra jutó száma Fejér 
(372), Szabolcs-Szatmár-
Bereg (351) és Hajdú-Bihar (319) 
megyében volt a legmagasabb. A 
betegek 40 százaléka volt 14 év 
alatti, 32,1 százaléka 15 és 34 év 

Egy beteg naponta legfeljebb két 
látogatót fogadhat, összesen egy óra 
időtartamban. A kórház területére tör-
ténő belépéstől kezdve a látogatás teljes 
időtartama alatt kötelező a szájat és az 
orrot eltakaró maszk használata.
Továbbra is lehetőség van a betegeknek 
szánt csomagok leadására: ezt kizárólag 
munkanapokon reggel nyolc és délután 
kettő között lehet megtenni a főportán.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 
március elején vonta vissza a fekvő-
beteg-szakellátást nyújtó egész-
ségügyi intézményekre még tavaly 
november elsején kiadott látogatási 
tilalmat, így nyithatta meg kapuit a 
fehérvári kórház is.

korlátozásokat is feloldották.
A védettségi igazolványok kiállítására 
és érvényességére vonatkozó szabályok 
azonban nem változtak, amit azért 
érdemes kiemelni, mert azok az uniós 
Covid-igazolványra vonatkozó szabá-
lyozással összhangban lettek kialakítva, 
az uniós országok pedig továbbra is 
maguk határozzák meg, hogy kérik-e az 
igazolványokat az adott országba való 
belépéskor.
A védőoltás felvételére továbbra is 
lehetőség van: a kormány ingyenesen 
biztosítja az oltást a kórházi oltópon-
tokon, a háziorvosoknál és a házi 
gyermekorvosoknál mindazoknak, akik 
élni szeretnének a lehetőséggel. 

közötti, 18,9 százaléka 35 és 59 
év közötti, 9 százaléka pedig 60 
év feletti.
Sokszor tévesen mondjuk, hogy 
„influenzásak vagyunk”, akár egy 
egyszerű megfázás esetén is. A 
tünetek részben valóban egyez-
nek, azonban számos különbség 
van: az influenzát vírus okozza 
és fertőz, tehát aki bizonyítottan 
influenzás, legalább egy hétig ne 
menjen közösségbe – javasolják a 
szakemberek.
Sok folyadékkal, láz- és fejfájás-
csillapítóval, valamint orrspray-
vel enyhíthetők a tünetek.

Az influenza tünetei

• magas láz (38,8-40 °C), ez meg-
   fázásnál ritkán fordul elő;
• izom- és ízületi fájdalmak;
• nagymértékű fáradtság, gyengeség-
   érzés;
• erős fejfájás;
• szemfájdalom (megfázásnál a köny- 
   nyezés jellemzőbb);
• száraz köhögés (ez lehet megfázás- 
   nál is);
• torokfájás, kaparó érzés a torokban;
• tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás.

Wéhli Regős DóRa
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A NAV öt és fél millió adózónak készítette el az szja-bevallás tervezetét
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Hamarabb érkeznek a bevallások
Wéhli Regős DóRa

Habár messze van még a május huszadikai 
határidő, már negyvenötezer olyan, gyer-
meket nevelő szülő nyújtotta be személyi-
jövedelemadó-bevallását, akinek jár a 
családi adóvisszatérítés.

Február tizennegyedikéig több 
mint hatszáztízmilliárd forintot 
kaptak kézhez a családok. Most 
azokon a sor, akik az adóból 

Karbantartó 
(mechanikus/elektromos)
•  A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközeinek karbantartá-

sa, javítása, a munkaterületre vonatkozó követelményeknek, az elvég-
zett képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően

• Vizuális ellenőrzés
•  Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések, ellenőrzőlapok kitöl-

tése, szabványok, munkautasítások betartása
•  A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek állagmegóvása, 

tisztán tartatása

Feladatok

•  Középfokú végzettség (automatizálás / mechatronikai technikus, villany-
szerelő stb.)

• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvárások

Amit kínálunk • Versenyképes bér + juttatások
• Pozíció pótlék
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék 

(46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző 
• Választható cafeteria, munkahelyi étkezési hozzájárulás
•  Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es körzetből 

(23 buszjárat, 5 megyéből)
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
• Ingyenes szakmai és nyelvi képzések

          +36 25/556-036                  munka@hankookn.com                www.hankooktire.com/hu

traktoros, szárítókezelő, 
mikrobuszvezető és mázsaházas 

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

munkakörök betöltésére.

A traktoros munkakör betöltésének feltételei:

• Szakirányú  végzettség

A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat elônyt jelent.

A szárítókezelô munkakör betöltésénél elônyt jelent a

• szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat.

A mikrobuszvezetô munkakör betöltésének feltétele:

• D kategóriás jogosítvány 

Elônyt jelent a lajoskomáromi, dégi,  középbogárdi lakóhely. 

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

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

pályázatot hirdet a Kiscséripusztai

(Polgárdi-Kiscséripuszta) telephelyére

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

állattenyésztési
munkakörök:

              • fejô
              • borjúgondozó
              • elletôs
              • ivarzó kifogó
                 betöltésére

visszajáró összeghez valami-
lyen okból nem jutottak hozzá 
automatikusan – ők az szja-be-
vallásukban igényelhetik vissza a 

nekik járó összeget.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
már több mint öt és fél millió 
magánszemélynek készítette el 

a bevallástervezetét. Az szja-
vissza térítéshez ebben kell 
néhány sort kitölteni. Az adóhi-
vatal a dokumentumok beérke-
zését követően soron kívül, akár 
már két héten belül ki is utalja a 
családoknak a visszajáró adót.
Tállai András pénzügyi állam-
titkár úgy nyilatkozott, hogy 
több olyan, gyermeket nevelő 
szülő lehet, akinek a február 
tizen negyedikéig kézhez kapott 
összegen felül az szja-bevallás 
benyújtását követően is járhat 
vissza adó. Például azoknak, 
akik tavaly a munkabér mellett 
ingatlan bérbeadásából vagy 
őstermelői tevékenységből is 
szereztek jövedelmet. Nekik 
is érdemes minél előbb kiegé-
szíteni a NAV által kiállított 
bevallástervezetüket, melyek 
az eSZJA-portálon érhetők el. 
A tervezetek asztali gépen vagy 
bármilyen okoseszközön, tab-
leten, telefonon jóváhagyhatók, 
szerkeszthetők. Aki egyetért a a 
dokumentumban olvasható ada-
taival, és nem kell azt semmivel 
kiegészítenie – például azért, mert 
már megkapta a neki járó családi 
adóvisszatérítést – annak nincs to-
vábbi teendője: május huszadikán 
a tervezete bevallássá válik.
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Személyügyi konferencia Fehérváron
VakleR lajos

A regionális szakmai igények feltérképezése 
és a felmerülő kérdések megválaszolása volt a 
témája annak a múlt csütörtöki humánerőfor-
rás-konferenciának, melynek a Hotel Magyar 
Király adott otthont. 

Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntőjében megerősítette, 
hogy Székesfehérvár készen áll 
a koronavírus-járvány, illetve 
az orosz–ukrán háború okozta 
krízishelyzetek megoldására: „A 
szomszédban háború dúl, és annak 
áldozatai azok is, akik Magyarország-
ra, többek között Székesfehérvárra 
menekülnek. Családtagjaik közül 
többen már itt dolgoznak a városban 
vagy a város környékén, és ha ők 
ideiglenes jelleggel, de hosszabb ideig 
fognak itt tartózkodni, akkor számuk-
ra munkalehetőséget kell biztosítani. 
Ez fontos humánerőforrás-kérdés.” 
A székesfehérvári és régiós sze-
mélyügyi szakemberek közössége 
arról hallgathatott előadásokat, 
hogy milyen kihívásokkal kell 
megbirkózniuk, illetve milyen 
üzleti előnyöket kovácsolhatnak, 
akik itt élnek és dolgoznak.
Tóth Gergely, a konferecia alapí-
tója bizonyos abban, hogy jó úton 
járnak: „A rendezvény missziója, 

Rendkívüli érdeklődés kísérte a szakmai konferenciát
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• Asztalos 

• Autófényezés előkészítő
• Lakatos  • Villanyszerelő

• Betanított lakatos   

VÁRJUK JELENTKEZÉSED AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKRE:

www.stephex.com STX Horseboxes Kft. 

allas@stx.hu + 36-70-708-3520

Egész évben várjuk a jelentkezéseket!

LUXUS LÓSZÁLLÍTÓ ÉS LAKÓKAMION GYÁRTÓ
STX HORSEBOXES  KFT.

6000 m2-es új csarnokkal bővültünk

1 műszakos munkarendLétrejön idén egy új szervizközpont

Árukiadó kollégánkat keressük!

Jelentkezni az  
allas@braunbau.hu e-mailen 

és a 06 30/749-0201-es  
telefonszámon lehet!

Vevőink szakszerű, gyors, udvarias kiszolgálása
odafigyelés az áru- és a telep rend fenntartására
beérkező áruk átvétele, áru kiadása
targoncás anyagmozgatás
leltározásban történő aktív részvétel

A főbb feladatok:

Elvárások:
udvariasság, segítőkészség
precizitás és megbízhatóság
csapatos és önálló munkavégzés egyaránt
előny, de nem feltétel: érvényes targoncavezetői jogosítvány,












braun

a telephely rendjének a fenntartása, 
raklapkezelés (visszavétel-kiadás), 
kertrendezés,  
kisebb karbantartói munkálatok, 
kézi anyagmozgatás.

A főbb feladatok:

Elvárások:
precízitás és megbízhatóság,  
csapatos és önálló munkavégzés 
egyaránt.










Segédmunkást is keresünk!

Amennyiben nincs a megszerzését  
TÁMOGATJUK!

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 
8 órában dolgozni egy jó csapatban, 

multinacionális környezetben? ®

 • Fémmegmunkáló
• CNC forgácsoló

 
 •  Versenyképes juttatási csomag 
                               + Cafetéria br. 32.500 Ft 

	 (belépéstől	kezdve)
 •	 hosszú	távú,	stabil	munkalehetőség
																																2	műszakos	munkarendben
 •  100 %-os bejárási támogatás 

 szerződéses járattal 
 vagy tömegközlekedés esetén 

 •	 Sportolási	lehetőség	támogatása	
 •  Családias	hangulat
 •	 Egyedülálló	technológia	meg- 

	 ismerése	tapasztalt	szakemberektől

Amit kínálunk:

Nyitott pozícióink:

®

Jelentkezés	önéletrajzzal	az	alábbi	e-mail	címen:	
hr-hungary@cranecpe.com

Helyszín:	Székesfehérvár, Cseh utca 1.	(Sóstó	Ipari	Park)

hogy támogatást nyújtson olyan 
munkahelyi kultúra és környezet ki-
alakításában, ahol az emberek tudnak 
és főként szeretnek is dolgozni. Ahol 
szabadon gondolkodhatnak, ahová 

nem csak a pénzért járnak be, nem 
csak arra várnak, hogy meglegyen 
a bónuszuk. Hisszük, hogy az így 
dolgozó emberek több bevételt ter-
melnek a vállalatuknak!”

A szakmai konferencián szóba 
került a munkaerő megtartásának 
eszköztára, a teljesítménynövelés 
és a motiváció mikéntje, a digitális 
humán erőforrás jövőbeli útja.



csodasmagyarorszag.hu

TAVASZI TÁJAK, 
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK

Indulj te is felfedezőútra itthon!

MÁTRA
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Mesék gyermekkorombólUtcaszínházzal emlékezik a város

Az Aranybulla Könyvtárban nyílt meg Szatzkerné Nagy Piroska kiállítása. A Mesék gyermek-
koromból című tárlaton az alkotó kerámiáit és festményeit tekinthették meg a látogatók.    V. L.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére

önkormányzati lakás bérbeadására
A Városüzemeltetési Szakbizottság a 162/2022. (II.24.) VSzB számú határozatával 
az alábbi az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására nyílt 
pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek részére: 

Cím
(Székesférvár)

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

Erzsébet u. 8. 3/2. 48 m2 2 összkomfortos 48.000,-

Jókai Mór u. 6. fsz. 4. 31 m2 1 komfortos 31.000,-

Palotai út 17. 1/7. 64 m2 2 komfortos 61.300,-

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 8. (péntek) 12. 00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás 
pályázat” felirat feltüntetésével. Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat 
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu .
A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára személyesen (8000 
Székesfehérvár, Kossuth u. 4.) előzetes időpont-foglalást követően szerdai 
napokon 8:00–12:00 óra és 13:00–18:00, valamint pénteken 8:00–12:00 
óra között, (időpont foglalható a 22/537-200 telefonszámon, vagy az 
ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu email címen).
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást
munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612.
A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek
meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársai adnak
felvilágosítást a 22/511-328, vagy a 70/6699-334, 70/6699-335 telefonszámokon.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Bizalmat kapsz a környezetedtől, ami arra sarkall, hogy a jelenleginél 
is jobban megbecsüld azokat, akik körülötted vannak. Vesd bele ma
gadat a munkába! Ne lepődj meg, most még az olyan munkafolyama
tok is örömet okozhatnak számodra, mint például a papírmunka!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egy hír vagy pletyka lehet az, ami meghatározza a 
körülötted zajló csevegések témáját. Légy körültekintő! 
Olyan feladatok találnak meg, ahol szükséged van a 
kreativitásra. Mindehhez igénybe kell venned boszorkányos 
megérzéseidet is, mivel néhány adatot nem ismerhetsz meg 
kellőképpen.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Erősen érezheted a kötődést és a szeretetet a környezeted felől, de 
vonzóvá válhatsz akár ismeretlen emberek számára is. Emiatt köny
nyebben teremthetsz kapcsolatot bárkivel, nemcsak a munkában, 
hanem a magánéletben is. Légy nyitott az újra! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Törekedned kell a világos üzenetek közvetítésére, mert egy félreértett 
mondat miatt kellemetlenségeid támadhatnak, és magyarázkodnod 
kell! Igyekezz minden tevékenységedet dokumentálni, feljegyezni, ez 
később nagyon fontos lehet!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Most képes lehetsz a jövőbe pillantani, és megjósolni, mi 
vár rád. Ráadásul mindezt egy váratlan találkozás teheti 
még izgalmasabbá. Alkalmad lesz betekinteni egy számodra 
eddig láthatatlan, de nagyon fontos rejtélybe, mely ismét 
bebizonyítja, hogy a világ körülöttünk nem csak annyi, mint 
amit a felületes szemlélő ebből érzékelni képes.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez a hét nagyon jó alkalmat ad a változások, új trendek elindításá
hoz, de ahhoz is, hogy valamely, az életedben régóta létező dologra 
ezután új szempontok szerint tekints. A kalandvágy és a kockázat
vállalási hajlandóság erősödhet benned. Most könnyebben kapható 
leszel egy kis flörtre is.2022. márc. 10.–márc. 17.
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Wéhli Regős DóRa

Fehérvári diákok mozgalmas, látványos utca-
színházi előadása eleveníti meg jövő kedden 
az 1848-as forradalom és az azt követő 
szabadságharc eseményeit a belvárosban. 

A forradalmi történések a Vá-
rosház tér négy pontján zajla-
nak majd, a harangemlékmű 
közelében, az Országalmánál, a 
Püspöki Palota előtt és az épület 
erkélyén. A szereplők korhű ru-
hákba öltözött fiatalok lesznek. 
A darabnak fontos szereplője egy 
lovaskocsi is, mely a „márciusi 
ifjakat” szállítja majd az egyik 
helyszínről a másikra, és szín-
padként is szolgál az előadásban. 
Az I. István technikum diákjai 
mellett a Tilinkó zenekar muzsi-
kusai repítik vissza az időben az 

ünneplőket. Az előadást kétszer, 
tíz és tizenöt órakor is bemutat-
ják, a Fehérvár Televízió pedig 
kedden este 19.20-tól összefogla-
lót sugároz a műsorról.
A délelőtti fellépést követően 
fél tizenegykor ünnepi beszédet 
mond Cser-Palkovics András 
polgármester és Molnár Krisztián, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, 
majd a Fekete Sas Szálló épületé-
nél koszorúznak az emlékezők.
Családi és gyermekprogramok 
is várják az ünneplőket március 
tizenötödikén: a Városház téren, 
a kézműves foglalkozásokon töb-
bek között a korszakot idéző kala-
pokat és csákókat készíthetnek a 
résztvevők, a Zichy ligetben pedig 
hagyományőrző lovas huszárok és 
honvédtüzérek bemutatói várják 
az érdeklődőket.
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Most is voltak a futók között, akik négylábú 
barátaikat is megmozgatták

Berec Lajos bőven egy órán belül teljesítette 
a tizenhárom kilométeres távot
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TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?

 • szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;

 • stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;

 • kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;

 • ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;

 • szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
 • komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen                                   

    megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR  
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÜGYFÉL-
SZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR MÁRCIUSI NYITVATARTÁSI IDEJE AZ 
ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

2022. MÁRCIUS 14-ÉN (HÉTFŐ) ZÁRVA
2022. MÁRCIUS 25-ÉN (PÉNTEK)  
                                                    7.30-TÓL 12.00; 12:30 – 15:30 ÓRÁIG
2022. MÁRCIUS 26-ÁN (SZOMBAT) ZÁRVA

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Erősen kell összpontosítanod a feladataidra, és szükséged lehet némi 
szervezőkészségre is, ha egy tervedet keresztül akarod vinni. Egy 
nehéz döntés felelősségérzetet követel tőled, de közben nem szabad 
azt sem elfelejtened, hol a te szereped egy személyes viszonyban! 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A kedved pont olyan szeszélyes, mint a tavaszi időjárás. Egyszer 
fent, egyszer lent. Sebaj, ne félj megélni az érzelmeket! Ha sírásra 
görbül a szád, engedd szabadjára a könnyeket, de mosolyogni se 
felejts el! Ne feledd, a boldogság felszabadít!

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Felpöröghetnek körülötted az események, hirtelen olyan dologgal 
is foglalkoznod kell, amiről eddig azt hitted, még bőven van időd 
rá. Kemény napok várnak rád, ebből azonban semmit sem értékelsz 
negatívan, hiszen az út, melyen jársz, pontosan oda tart, ahová 
szeretnéd!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem kerülheted el az érzést, hogy egy kissé sötétebben látod a jövőt, 
mint ahogyan valójában kellene. Most minden és mindenki arra terel, 
hogy gondolatban a dolgok legrosszabb végkimenetelére gondolj egy 
bizonyos ügyben. Jó esély van azonban arra, hogy mindenki téved.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A tavasz a nagytakarítás időszaka. Ne csak az ablakpucolásra 
gondolj, a lelkednek is szüksége van a tisztulásra! A töltekezéshez 
nem kell a világ végére utaznod, elég egy pár óra séta a közeli 
erdőben, és rájössz, az élet akkor is szép, ha éppen nem a leg
szerethetőbb oldalát mutatja!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Szeretnél kitűnni a tömegből, és a szabadság utáni vágy is felerő
södik benned. Egyesek számára a viselkedésed megváltozása talán 
furcsának tűnhet, de most ezzel nem kell törődnöd! Kövesd azt, amit 
a szíved diktál, és hallgass egy folyton visszatérő megérzésre is!  

Futás a Vértesben
soMos zoltán

Több száz futó gyűlt össze vasárnap Gánton, ahol 
gyönyörű, de nem könnyű terepen rendezték a Gánt 
Trail tömegfutást. Két, egyaránt hosszú táv állította 
komoly kihívás elé a résztvevőket.

Ötödik alkalommal gyűltek össze 
a futók a Vértes szívében, hogy 
Gántról rajtolva és oda érkezve 
tizenhárom vagy huszonöt kilo-
métert fussanak terepen. A kihívás 
nagy, de jókedvben ezúttal sem 
volt hiány a rajt előtt. Az ország 
több pontjáról érkeztek futók, töb-
ben nagyobb csapattal, hogy együtt 
teljesítsék a választott távot.
A pálya ezúttal sem volt köny-
nyű: nemcsak a távolsággal, de a 
szintkülönbséggel is meg kellett 

Most is voltak a futók között, akik négylábú 
barátaikat is megmozgatták

küzdeniük a futóknak. Ráadásul 
egy ilyen versenyen tájékozód-
ni sem árt, bár a szervező Alba 
Triatlon végigszalagozta a pályát. 
A terepviszonyok főleg azoknak 

lehettek szokatlanok, akik síksá-
gon való futáshoz szoktak. Például 
a tizenhárom kilométeres táv női 
győztesének, Dósai Molnár Szilviá-
nak, aki ennek ellenére nyert már 
Gánton, a hosszabb távon is. Mint 
mondta, ezúttal is megszenvedett 
rendesen, hiszen alföldi lányként 
legfeljebb a töltésre tud felfutni.
A férfiaknál Berec Lajos nyert a 
rövidebb távon, míg huszonöt 
kilométeren Láng-Somogyi Zita 
és Nyeső András volt a legjobb. 
A gyerekek egy rövidebb futás 
keretében szintén megtapasztal-
hatták a sport szépségét. Az Alba 
Triatlon pedig már a következő 
nagy projektjén dolgozik, ez a má-
jus nyolcadikai Cerbona Fehérvár 
Félmaraton lesz.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Kvantum
07:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
L. Simon László

08:25  Hitünk és életünk 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Kvantum – ismétlés 
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés 
13:00  Jáky 65
14:45  Királykúti beszélgetések 

– Tolcsvay
15:50  Verstábor 2014
15:35  Szerelem egy életen át 

és még azon is túl
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Lukácsy József

18:25  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

19:00  Híradó – ismétlés 
19:20  Együtt magazin – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Hangvilla – ismétlés
20:50  Fehérvár AV19–Pustertal-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:50  Híradó – ismétlés
23:10  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Lukácsy József

08:20  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  Hangvilla – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00  Nyergestető 
13:30  Lelkünk épületének 

szolgálatában
14:15  Szép magyar énekek
15:20  Kárpátaljai tragédia
16:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége  
Németh Zoltán újságíró

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Március 15. – az ünnepi 

műsor összefoglalója
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Paletta – ismétlés 
20:25  Honvéd7 – ismétlés
20:50  Ó, felvirradt a szép 

óra! – A Vox Mirabilis 
Kamarakórus koncertje

22:05  Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó
07:20  Paletta 
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Németh Zoltán újságíró

08:20  Honvéd7 
08:45  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:35  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:25  E kávéházi szegleten
15:55  Arany-est – I. rész
16:40  Az év virága, a pipacs
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Arany-est – II. rész
20:45  Vershúron – 1., 2. rész
22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

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  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:40  Géniuszok kézfogója

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek 

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa 

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér – ismétlés

20:30  Nyugdíjas Ki Mit 

Tud? – 1. rész

21:55  Virtuózok – gálaest

22:30  Híradó – ismétlés

22:50  Képes hírek 

2022. 03. 18. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  Bajnokok városa

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  A világ Koczka módra

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  Úton – ismétlés

21:25  A 313. ugrás

21:50  V. Jótékonysági estély

22:15  Híradó – ismétlés

22:35  Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 15. 19:20 A március tizenötödikei ünnepi műsor összefoglalója

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Nálatok mizu? 
09:00  Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:00  Fehérvári beszélgetések 
10:30  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:35  Paletta magazin
12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:30  Honvéd7 – ismétlés
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Versünnep – elődöntő 

2018 – ismétlés
17:00  Hírek
17:05  Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Rezsnyák Róbert 
operaénekes

18:25  Belvárosi kóstoló
19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Kvantum
19:40  Alba Fehérvár–Érd-

kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:00  Korai menyegző (16)
22:20  Hírek – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Családőrzők
13:50  Agrárinfó 
14:20  Nálatok mizu?  
15:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
16:05  Vértes vitéz
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
L. Simon László

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Hitünk és életünk 

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:10  ZTE–Alba Fehérvár-

kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Lélekpark (16)
23:00  A hét hírei – ismétlés
23:20  Képes hírek

  A Vörösmarty Rádió műsora március 12-től március 18-ig
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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

08.10		 Sporthírek	Vendég:	Somos	
Zoltán, Kaiser Tamás

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Tóparti programajánló 

Vendég:	Ocsenás	Kati
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 A	bor	szerintünk	Vendég:	

Fáncsi	Viktória
14.10		 Kertészeti	magazinműsor	

Vendég:	Németh	László
15.00  Hírek 15 órakor 
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

					 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

15.10  Útravaló
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

2022. 03. 18. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási 
lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről	

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10		 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég:	Paál	Csaba

10.10  Mesterségem címere 
Vendég:	Kovács	Dániel	
séf,	konyhafőnök

11.10		 Dojo	önvédelmi	és	távol-
	 keleti	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:	Szollár-
Kaczur	Beatrix	

15:10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.10		 Múzeumlátogatás	Vendég:	
Kiss	Alexandra	régész	és	
Libor	Csilla	antropológus,	
a	Szent	István	Király	
Múzeum munkatársai

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:	
Bóna	Éva

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	a	
HEROSZ	Fehérvári	
Állatot thonban	élő	
kutyáknak és macskáknak 
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

11.10		 Ez	it t	az	én	hazám!	
Vendég:	Oláh	László	
és Kovács Ágota

12.10		 Csak	stílusosan!	–	az	
1800-as	évek	divatja	
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

2022. 03. 12. SZOMBAT

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

08.10		 Sporthírek	Vendég:	Somos	
Zoltán, Kaiser Tamás

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

11.10		 Aranybulla-emlékév	
2022	–	érdekességek,	
különlegességek 
Magyarország 
történelméről,	az	Árpád-
házi	királyok	életéről

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	és	Gemeiner	Lajos	
Hírszerkesztő	Bóna	Éva	

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		 Színház	a	kulisszák	mögött	
Vendég:	Várkonyi	Éva,	Kiliti	
Adrienn,	Takács	Györgyi	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Internetes ügyeink 
Vendég:	dr.	Czenczi	Anikó	
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

11.10		 Kézműveink
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 Vakolat	Vendég:	

Puska	József
14.10  Középpontban az 

élelmiszer-biztonság	
Vendég:	Sziebert	Gergely

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		 Vörösmarty	kocka	Vendég:	

Gombaszögi	Attila
17:10		 Játszótér	Vendég:	

Toldi	Veronika
18.00		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Középpontban a március 
15-ei	események	Vendég:	
Hermann	Róbert	történész	
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

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

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
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed	Attila	
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 A	Városgondnokság	

műsora
14.10		 Az	orvos	válaszol	
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

15.10  Útravaló
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám Csaba 
17.10		 Barangoló	Vendég:	

Tarsoly	Péter
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00		 Családőrzők	Vendég:	

Fekete-Cseri	Zsuzsanna,	
Koszi	Janka	és	Tornyai	
Gábor	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


