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Választókerületi
programok

Fáy- és Almássy-telep, 
vezér és író utcák

Deák Lajosné 

Képviselői fogadóórát tart 
április 11-én, hétfőn Deák 
Lajosné. A 11. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati 
képviselője 17 és 19 óra kö-
zött várja a körzetben élőket 
a Királykút Emlékházban, a 
Mikszáth Kálmán utca 25. 
szám alatt.

Belváros

Szabó Bakos Györgyné 

Fogadóórát tart április 12-én, 
kedden 15 és 19 óra között 
Szabó Bakos Györgyné. Az 1. 
számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője a Piac 
tér 4. szám alatti irodájában 
(autóbusz-pályaudvar udvara, a 
Vidi-shop helyén) várja a kör-
zetben élőket. A képviselő min-
den hónap második keddjén 15 
órától tartja fogadóóráit, ezeken 
szeretettel várja a lakókat!

Aki szeretné, hogy április tizenötödike után is melegek legyenek a radiátorok, a közös képviselőnek jelezze igényét: ő kérheti a SZÉPHŐ Zrt.-nél 
a fűtés újraindítását
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Rába HenRietta

Április tizenötödikén véget ér a fűtési 
idény. A SZÉPHŐ Zrt.-nél azonban a 
lakó közösségek igényei szerint a lakás-
szövetkezetek, fűtési megbízottak, közös 
képviselők kérhetik a további fűtést.

Nincs még itt az igazi tavasz, éjjel 
fagypont körül is lehet a hőmér-
séklet, szükség van még a fűtésre 
április elején. A hónap közepén 
azonban véget ér a SZÉPHŐ Zrt. 
ügyfelei számára a fűtési idény. 
Tizenötödikétől automatikusan 
hidegek maradnak a radiáto-
rok. Szauter Ákos, a Széphő 
Zrt. vezérigazgatója elmondta: 
„Természetesen akik szeretnék, hogy 
továbbra is fűtsünk – az időjárás 
függvényében erre szükség is lehet 
az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
– azt külön igényelniük kell. Ezt a 
fűtési megbízott, a lakásszövetkezet, 
illetve a közös képviselő teheti meg, 
tehát nem a lakók egyénileg, de ők is 
kezdeményezhetik a közös képvi-
selőknél.”
Szauter Ákos hozzátette: körül-
belül egy éve működik a  
SZÉPHŐ Zrt. új online rend-
szere. Ezen keresztül lehet a 
leggyorsabban intézni a fűtés 
újraindítását. Személyesen is 
lehet intézkedni az ügyfélszolgá-
lati irodában, e-mailben és faxon 

Kérhető a fűtés újraindítása

viszont már nincs lehetőség az 
ügyintézésre.
A fűtés leállításának időpontja 
minden évben ugyanaz: „Jogsza-
bályban rögzített az április tizen
ötödike, ettől eltérni mi nem tudunk. 
Az elmúlt időszakban azonban 
rendszeressé vált, hogy akár má-
jusjúniusban is fűtenünk kell. Erre 
természetesen van lehetőség. Arra 

kell figyelni, hogy a leállítás onnan-
tól kezdve nem automatikus, tehát 
ugyanúgy kezdeményezni kell az 
online felületünkön keresztül! Május 
tizenötödikéig rendelkezésre állási 
időszakunk van. Ez azt jelenti, hogy 
addig bármikor újra kell tudnunk 
indítani a fűtést. Jogszabályi rendel-
kezés alapján addig nem lehet belső 
átalakítást sem végezni a lakásokban, 

nem lehet ürítést, töltést igényelni, 
csak ha valami hiba van.” – mondta 
el lapunknak Szauter Ákos.
Május tizenötödike után aztán 
megkezdi a SZÉPHŐ Zrt. az éves 
karbantartásokat, hőközpont-fel-
újításokat. Teljes cserék és távveze-
ték-rekonstrukciók is várhatók, és 
minden évben nyáron történik a hő-
termelő egységek karbantartása is.

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar

A város régóta várt arra a nagyszabású intézményfelújítási lehetőségre, mely a kormány 
döntésének köszönhetően most megvalósulhat
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Döntöttek a középiskolai 
felújítások kivitelezőiről

Kiválasztották a nyertes pályázókat a székes-
fehérvári középiskolai campus első ütemének 
kivitelezésére. A Közgyűlés Pénzügyi, Költség-
vetési és Jogi Bizottsága szerdai ülésén döntött 
a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimná-
zium, a Vasvári Pál Gimnázium és a Kodolányi 
János Gimnázium felújítása ügyében is. 

A tavaly decemberben született kor-
mányzati döntésnek és támogatásnak 
köszönhetően Székesfehérváron 19,1 
milliárd forintos iskolafelújítási prog-
ram indul, mely több általános és 
középiskolát érint. Múlt hét közepén 
a Közgyűlés Pénzügyi, Költségvetési 
és Jogi Bizottsága kiválasztotta a 
kivitelezőt a Tóparti Gimnázium és 
Művészeti Szakgimnázium, valamint 
a Székesfehérvári Közösségi és Kul-
turális Központ épületegyüttesénék 
homlokzati felújítására és a homlok-
zati nyílászárók cseréjére, illetve a 
Vasvári Pál Gimnázium és a Kodo-
lányi János Gimnázium esetében a 
homlokzati nyílászárók cseréjére. Az 
intézmények teljes körű rekonstruk-
ciója és energetikai korszerűsítése 
ezekkel a munkálatokkal kezdődhet 
el.
„A tavalyi kormánydöntésnek hála 19,1 
milliárd forint értékben kezdhetünk 
bele Fehérvár iskoláinak történelmi 

léptékű felújításába. Ennek első lépéseit 
már elkezdtük tizenöt fehérvári iskola 
vizesblokkjainak felújításával, most 
pedig indul a program legnagyobb 
eleme, a három gimnáziumi épület teljes 
felújítása. Mivel nem szeretnénk, hogy 
a tanítást fel kelljen függeszteni ezekben 

az intézményekben, a felújítás ütemezet-
ten valósul meg. Bízom benne, hogy pár 
éven belül teljesen megújult épületek-
ben, sokkal modernebb körülmények 
között folyhat az oktatás!” – számolt 
be közösségi oldalán Cser-Palkovics 
András polgármester.
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A közműveket is kicserélték, így remélhetőleg 
sokáig élvezhetjük az új útburkolatot!
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Péntektől járható a 
Budai út

Az Ikarus által gyártott elektromos autóbuszok a környezetvédelmi célok elérésében is fontos 
szerepet töltenek be

A park egész területét újrafüvesítik, és automata öntözőrendszert építenek ki

Székesfehérvár önkormányzata arról tájékoztatta 
szerkesztőségünket, hogy a víziközmű- és útépí-
tési munkálatokat követően pénteken, a délutáni 
órákban feloldják a Budai úton, illetve a Budai út, 
a Prohászka Ottokár út és a Várkörút csomópont-
jában az útzárat.

A jelzett útszakaszt pénteken tehát is-
mét megnyitják a forgalom előtt, április 
9-én, szombaton üzemkezdettől pedig 
a helyi és regionális járatok is újra az 
eredeti járatútvonalon közlekednek. 
Ez alól kivétel a 35-ös, a Vasútállomás 
irányába közlekedő 33-as, valamint a 
Fecskepart irányába közlekedő 34-es 
jelzésű autóbuszjárat, melyek továbbra 
is a Rákóczi út–József Attila utca–Deák 
Ferenc utca terelőútvonalon járnak, 
és a terelőútvonalon rendszeresített 
megállóhelyeken állnak meg. Kimara-
dó megállóhelyek: Zsuzsanna-forrás, 
Prohászka Ottokár út, valamint a 
Prohászka Ottokár-templom.Fo
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FaRkas sziláRd

bácskai GeRGely

A székesfehérvári Ikarusban készülnek azok 
az elektromos autóbuszok, amelyek a város 
közösségi közlekedésében állnak majd 
forgalomba. Az üzemben a város számára 
készülő tizenkét busz mellett jelenleg is szá-
mos megrendelőnek gyártanak járműveket.

A gyárban mutatták be szombat 
délelőtt annak az elektromos 
autóbusznak a prototípusát, mely 
nyártól fog szolgálatba állni a 
város közösségi közlekedésében. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter örömét fejezte ki, hogy immár 
jogilag is eldőlt, hogy forgalomba 
állhatnak az autó buszok Székes-
fehérváron: „Tizenkét, az Ikarus 
által Székesfehérváron gyártott 
elektromos buszt vásárolt és helyez 
forgalomba a Magyar Állam, illetve a 
Volánbusz városunkban. A környe-
zetvédelmi szempontoknak megfele-
lő, XXI. századi technológia lép be 
hamarosan a város közösségi köz-
lekedésébe, immár nem próbaüzem 
formájában, hanem élesben.”
Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő elárulta, hogy a tervek 
szerint júniusban érkezik majd 
az első elektromos busz, és még 
ebben az esztendőben forgalomba 
áll a város útjain mind a tizenkét 
jármű: „A buszokhoz töltőállomás 

Megújul a belső útszakasz és a házak előtti járda. 
Tíz nagy lombkoronájú fát telepítenek a parkba, és 
több száz négyzetméteren évelő ágyásokat alakí-
tanak ki. A Piac tér és a Budai út csomópontjában 
a zebra körüli, jelenleg térköves járdaszigetekből 
évelő virágoskert lesz. A tér felújítását ezen a 
héten kezdte el a Városgondnokság.

A park felújítása során a belső 
korhadástól rossz állapotban 

Elektromos buszok Fehérváron

Kezdődik a Vörösmarty tér felújítása
Zöldebb lesz a park

lévő fák helyett tíz nagy mére-
tű, várostűrő díszfát ültetnek. 
A tér nagysága lehetővé teszi, 
hogy nagy lombkoronájú fákat 
ültessenek. A Vörösmarty-szobor 
előtt lévő egynyári virágágyás 
megszűnik, helyette a park négy 
helyszínén – összesen hatvanegy 
négyzetméteren – vegyes virágzá-

sú évelőágyás kerül kialakításra. 
Az évelőket oly módon válogat-
ták, hogy a vegetációs időszak-
ban mindig virágozzon egy-egy 
fajta. A Palotai út és a Budai út 
csomópontjában a zebra körüli 
három, jelenleg térköves járda-
szigetbe kavicskertes évelőágyás 
kerül, összesen kétszáz négy-

zetméternyi felületen, így jóval 
zöldebbé válik a kereszteződés 
is. A park és az étterem közötti 
osztósáv közepére pedig díszfű-
sort telepítenek, mely dúsan nö-
vekszik, és jól bírja az út melletti 
nyári hőséget is.

Felújítják a burkolatot

A Vörösmarty tér belső oldalán, 
az egyirányú út mindkét oldalán 
elbontják a kiemelt szegélyt, 
így sokkal szebben lehet majd 
kialakítani a több mint hat méter 
széles utat, melyből négy méter 
lesz a közlekedősáv, a maradék 
pedig parkolósáv. A tér épületei 
előtt a járda új aszfaltréteget 
kap. Kicserélik és szintbe hozzák 
a közműaknák fedlapjait is.

Sétányt is építenek

A középszigetben két méter széles, 
térkőburkolatú sétány lesz padokkal. 
A szobrok körül – azokat kiemelen-
dő – más színű lesz a burkolat. A tér 
felújítása után a gyalogosok minden-
hol akadálymentesen közlekedhet-
nek.
Megújul a tér közvilágítása is: a szob-
rok körül süllyesztett lámpatestek 
biztosítják majd a jobb láthatóságot.

is tartozik, hiszen elektromos töltést 
igényelnek. Egy töltés mintegy há-
romszáz kilométerre elég. A szakem-
berek azt mondják, hogy ezzel végig 
lehet vinni egy műszakot. A hagyo-
mányos, dízel meghajtású buszok 
is forgalomban maradnak, egészen 
addig, amíg el nem érjük, hogy 

hatvan elektromos busz közlekedjen 
városunkban.”
Az elektromos autóbuszok rész-
ben a régebbi buszokat váltják 
majd fel, valamint az augusztus-
ban várható hálózat- és menet-
rendbővítést követően a rendelke-
zésre álló járműparkot növelik.



4 FÓKUSZBANFEHÉRVÁR 2022.04.07.

Az országgyűlés várható összetétele a következő négy évben

Fazakas Attila és Márton Roland végzett a második helyen a fehérvári körzetekben a két 
kormánypárti képviselőjelölt mögött
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látRányi ViktóRia, bácskai GeRGely, GáspáR péteR, 
HaGymásy andRás

Elsöprő győzelmet arattak vasárnap a 
kormánypártok: ismét megszerezték a 
parlamenti mandátumok kétharmadát. A 
Fidesz-KDNP várhatóan százharmincöt, a 
hat pártból álló ellenzéki összefogás vár-
hatóan ötvenhét, a Mi Hazánk Mozgalom 
pedig hét mandátumot kap az új ország-
gyűlésben.

Vargha Tamás ismét Székesfe-
hérvár országgyűlési képviselője 
lesz Fejér megye 1-es számú 
választókerületében: 98,67 
százalékos feldolgozottságnál a 
voksok 47,95 százalékát tudhatja 
magáénak. 20 759-en voksoltak 
a Fidesz jelöltjére.
Fejér megye 2-es választóke-
rületében 98,86 százalékos 
feldolgozottságnál a szavazatok 
56,65 százalékának megszerzé-
sével Törő Gábor szintén biztos 
többséggel képviselheti a várost. 
Több mint huszonhétezren tá-
mogatták voksukkal a kormány-
párt jelöltjét.
A Fehérvár Televízió választási 
műsorában vasárnap késő este 
Vargha Tamást kérdeztük az 
eredményről: „Fantasztikus érzés 
ez a bizalom! Szeretném megkö-
szönni a székesfehérváriaknak, 
hogy ilyen sokan érezték úgy, hogy 
ezen a napon el kell menni szavaz-
ni. Sokan elmentek, talán kicsit 
többen is, mint 2018ban. Köszö-
nöm mindenkinek, akik rám szavaz-
tak, akik a Fideszre szavaztak és 
arra, hogy a kormányzást negyed-
szerre is folytathassuk. Nehéz pil-
lanatban kaptuk ezt a mandátumot, 
ezt a bizalmat és felhatalmazást. 
Tudjuk, milyen események zajlanak 
a szomszédságunkban és a világ-
ban, tudjuk, hogy nem lesz egysze-
rű dolgunk. De én a képviselőséget 
nem munkának tekintem, ez egy 
szenvedély, amit hittel és elkötele-
zettséggel lehet csak csinálni. Csak 
így lehet dolgozni a saját városo-
mért, és képviselni a fehérváriakat 
az országgyűlésben. Köszönöm 
mindenkinek, aki segített, CserPal-
kovics András polgármesternek, 
Róth Péternek, aki választókerületi 
elnökként a kampányt vezette, és 
mindenkinek, aki együtt dolgozott 
velünk!”
A hat ellenzéki párt összefogá-
sának egyes körzetben induló 
jelöltjét is szerettük volna meg-
kérdezi, hogyan értékeli az ered-
ményt. Márton Roland szocia-
lista politikus nem kívánt élni a 
lehetőséggel, és nem fogadta el 
a Fehérvár Televízió választási 
műsorának meghívását sem.

Vargha Tamás és Törő Gábor 
ismét bizalmat kapott

Ötből semmi

Márton Roland ötször fordult 
eddig a fehérváriakhoz bizalomért: 
kétszer a polgármesteri, háromszor 
a parlamenti széket bukta el. Külö-
nösen kínos a mostani eredmény, 
hiszen az ellenzéki előválasztáson 
esélyesebbnek tartott riválisa, 
Ráczné Földi Judit az ellene „isme-
retlenek” által indított nemtelen 
támadások miatt szorult a második 
helyre, olyan sebeket kapva, 
amelyek megkérdő jelezik további 
politikai pályafutását. Márton 
Roland pirruszi győzelmét követő-
en nehezen viselheti a vasárnapi 
vereséget: a szokásoktól eltérően 
még a rá szavazókat sem tisztelte 
meg annyival, hogy befáradjon 
a választás estéjén a Fehérvár 
TV stúdiójába, és megköszönje 
támogatásukat. Az őt harmadszor 
legyőző ellenfelének sem gratu-
lált, bár ehhez a „haladó” politikai 
kultúrához a baloldali miniszter-
elnök-jelölt adhatta a mintát. A 
másik fehérvári ellenzéki jelöltet, 
Fazakas Attilát éppen ezért elis-
merés illeti: úriember módjára járt 
el, és a televízió közvetítésével a 
fenti gesztusokat nem mulasztotta 
el megtenni.
Ezek után felmerül a kérdés: vajon 
hogy fog az említett három helyi 
politikus és az előválasztáson 
politikailag szintén kivéreztetett 
negyedik társuk, Barlabás András 
egy frakcióban tovább dolgozni a 
székesfehérvári önkormányzatban?

„A győzelemnél fontosabb, hogy a 
kormány is marad, és megadja azt 
„A győzelemnél fontosabb, hogy a 
kormány is marad, és megadja azt 
a biztonságot, amire a legjobban 
vágyunk ebben a nemzetközi hely-
zetben. Nagyon korán kezdődött 
a kampány, nagyon sokat dolgoz-
tunk. Nemcsak az utolsó három 
hónapban, hanem az elmúlt négy 
évben is. Próbáltuk bemutatni az 
elért eredményeket, azonban jött 
az oroszukrán háború, és mindent 
felülírt. A szavazóknak dönteniük 
kellett, hogy a békét választjáke. 
És a válasz egyértelmű volt!” – 

emelte ki Törő Gábor, aki ismét 
meggyőző fölénnyel nyert.
„Én éltem tizenhat évig kommu-
nizmusban, nem szeretnék egy 
másodikat! Éppen ezért megyünk 
tovább!” – összegezte a Fehérvár 
TV választási műsorában a ket-
tes körzetben második helyen 
végzett Fazakas Attila.
Kincses Zsolt Dávid, a Helyi Vá-
lasztási Iroda helyettes vezetője 
elmondta: Székesfehérváron a 
választási iroda dolgozói, a sza-
vazatszámláló bizottságokban 
dolgozók és mindenki, aki részt 
vett a választás lebonyolításá-
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Újabb négy évre Vargha Tamást választották meg Székesfehérvár országgyűlési képviselőjének az egyes számú választókörzetben
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ban – közel nyolcszázötven fő 
– emberfeletti munkával végezte 
feladatát, amit a törvény előírt.

„Százezren egy csapatban”

„Fehérváron az adatok alapján 
ismét az országos átlag feletti rész-
vétel látszik. Mindenkinek nagyon 
köszönöm, aki elment szavazni! 
Külön szeretném megköszönni azok 
munkáját, akik a választás lebonyo-
lításában részt vettek: rendkívül 
kemény munkát végeztek demokrá-
ciánk érdekében!” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András. – „Örü-
lök polgártársaim döntésének, aho-
gyan a magas városi részvételnek, 
és persze az országos eredménynek 
is! Alázatosan, nagy szorgalommal 
kell megszolgálni a bizalmat! Nem 
feledtem el azonban, hogy milyen 
ellenzékben lenni, milyen egy vesz-
tett választás érzése. Szeretném, ha 
a vasárnapi eredményt a következő 
évek kemény munkájával min-
den székesfehérvári győzelmévé 
tehetnénk. Mert százezren vagyunk 
egy csapatban Székesfehérváron!” 
– fogalmazott közösségi oldalán 
Székesfehérvár polgármestere.

A végeredményre még várni 
kell

A hét elején valamennyi ország - 
gyűlési egyéni választókerü-
letből megérkeztek az átjelent-
kezéssel szavazók borítékjai a 
Nemzeti Választási Irodához. 

Rengetegen éltek szavazati jogukkal: Fejér megye 1-es számú választókerületében a választópolgárok 75,86 százaléka adta le voksát, míg a 
2-es körzetben 72,59 százalékos volt a részvételi arány
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Meg is kezdték azok választó-
kerületenkénti szétválogatását.
A vasárnapi voksoláson lehető-
ség volt arra, hogy az a választó-
polgár, aki nem a lakóhelyén 
tartózkodott, egy másik magyar-
országi településen adhassa le 
voksát. Közel százhatvanezren 

jelezték a választás előtt, hogy 
így kívánnak szavazni.
Az átjelentkezők szavazatai 
„bevárják” a külképviseleteken 
leadott szavazatokat, és miután 
azokat is szétválogatták, eljut-
tatják a kijelölt szavazókörökbe. 
Ott megszámolják ezeket, így 

válnak véglegessé a vasárnapi 
választás adatai.
A parlamenti választás országos 
listás eredményét a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság (NVB) állapítja 
meg, legkésőbb a szavazást kö-
vető tizenkilencedik napon, azaz 
április huszonkettedikén.
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Várják a javítóintézetben 
készült játékokat

Ismét lesz tojásfestő maraton!

A jelentkezéseket a hetedhet@szikm.hu e-mail-címre várják!
A programon három tojást kapnak a résztvevők. Aki ennél többet szeretne festeni, vigyen 
magával! A maratonra szeretettel várják a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt!

Felhívást tett közzé közösségi oldalán a Hetedhét 
Játékmúzeum: az egykori székesfehérvári 
javítóintézetben készült játékokat vagy azokhoz 
kapcsolódó dokumentumokat várják. Mindenki 
segítéségét kérik, hogy összeálljon a helyi 
játékipar története.

„A játékmúzeum olyan magánszemélyek 
jelentkezését várja, akiknek tudomása 
van a székesfehérvári javítóintézetben 
(később Állami Fiúnevelő Otthon) 
készült játékokról.” – áll a Hetedhét 
Játékmúzeum felhívásában. Mint 
írják, az intézetben 1911 és 1938 
között dr. Kardos Jenő irányítása 

Két év kihagyás után ismét megrendezi a 
tojásfestő maratont a Fehérvári Kézmű-
vesek Egyesülete. Április kilencedikén, 
szombaton a legkülönfélébb tojásfestési 
technikákkal ismerkedhetnek a résztvevők, 
de lesznek egyéb kézműves foglalkozások 
is.

Az egésznapos programot szom-
baton tíz és tizennyolc óra között 
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Vigyázz, KRESZ, rajt!Elszíneződhet a víz Felsővárosban 

A versenyhez iskolák is csatlakozhatnak: azok az intézmények, amelyek a vetélkedősorozaton 
a legtöbb családdal vesznek részt, tan- és sportszercsomagot nyerhetnekA Fejérvíz javasolja, hogy a mosógépek elindítása előtt ellenőrizzük a víz átlátszóságát

Újra megrendezi Közlekedik a család című 
vetélkedőjét az Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság a Škoda Magyarország támogatá-
sával. A versenyekre bármely magyarországi 
lakóhellyel rendelkező család nevezhet, a fődíj 
pedig egy személygépkocsi.

A közlekedés szabályait minden 
korosztály számára felfrissítő ver-
senyen az elmúlt évben több száz 
család vett részt. Az ORFK Orszá-
gos Balesetmegelőzési Bizottsága, 

Mechanikai hálózattisztítást végez a Fejér-
víz Székesfehérváron, a Felsővárosban.

Felsőváros területén április 11. 
és április 24. között mechanikai 
hálózattisztítási munkálatokat 
végez a Fejérvíz Zrt. Ebben a két 
hétben időszakos vízhiányra kell 
számítani, amiről az érintetteket 
előzetesen értesítik a postaládá-
ba elhelyezett tájékoztató útján.
Előfordulhat, hogy az ivóvíz 
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mellett komoly játékkészítő tevé-
kenység folyt. A növendékek által 
készített játékok (babák, hintalovak, 
játékállatok, szekerek) országosan, 
sőt külföldön is elismert termékek 
voltak. A játékmúzeum azok jelent-
kezését várja, akiknek birtokában 
van olyan gyermekjáték, bármilyen 
dokumentum vagy információ, ami 
kapcsolatba hozható az intézet játék-
készítő tevékenységével.
Az információk múzeumi kiadvá-
nyokban, publikációkban szerepel-
nek majd, és a városunkról szóló 
közös tudást gyarapítják.

rendezi az egyesület a Rác utcai 
Kézművesek Házában. A nap 
folyamán többféle tojásfestő és 
tojásdíszítő technikával ismer-
kedhetnek meg a résztvevők: lesz 
berzselés, írókázás és ismerkedés 
modern eszközökkel, techni-
kákkal. Emellett lehet készíteni 
húsvéti ajándékokat és lakás-
díszeket is.

Közlekedési vetélkedő családoknak
az Autós Nagykoalíció és a Škoda 
Magyarország idén május 21. és 
június 28. között rendezi meg a ve-
télkedő területi versenyeit, melyek-
re bármely magyarországi lakóhely-
lyel rendelkező család nevezhet, ha 
legalább az egyik szülő rendelkezik 
érvényes, B kategóriás jogosítvány-
nyal, valamint hat és tizenhét év 
közötti gyereket nevelnek. A szé-
kesfehérvári forduló május 28-án 
kilenc órától lesz. 

átmenetileg fehéres, szürkés 
színű lesz, ezt a munkálatok 
során bekerült apró légbuboré-
kok okozzák. A kiengedett víz 
kis időn belül letisztul, ahogy a 
buborékok eltávoznak belőle. Az 
is előfordulhat, hogy az ivóvíz 
sárgás-barnásra színeződik, amit 
a vízben lévő vas- és mangán-
vegyületek okoznak. Ez sem ká-
ros az egészségre, a víz ülepítést 
követően fogyasztható!
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Az európai művészet és 
kézművesség napjai

Vakler lajos

A Fejér Megyei Kézművesek Egyesülete a Rác 
utcában rendezte meg az európai művé-
szet és kézművesség napjai című program 
keretében – Kezeink dicsérete címmel – azt a 
találkozót, mely otthont és lehetőséget adott 
a részt vevőknek, hogy szakemberek segítsé-
gével elmélyülhessenek a népi kézművesség 
egyedül álló világában.

A múlt pénteki kézműves alkotói 
napon számos mesterség rejtelmei-
be tekinthettek be a népi kultúra 
iránt érdeklődők. Megismerhették 

Kicsik és nagyok ismerhették meg a kézművesség rejtelmeit
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Közel ötszáz diák vett részt a hangversenyen

Megtelt a Táncház, a zsűri mellett meghatódott hozzátartozók hallgatták a szép dalokat
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Bemutatkoztak a kórusok
koVács szilVia

Újra éneklő ifjúság címmel iskolások hang-
versenyének adott otthont a Malom utcai 
Táncház. Kilenc kórus igényesen összeállított 
koncertjét élvezhette szerdán a közönség 
a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ rendezésében.

Kilenc kórus mérhette össze tudá-
sát a Táncházban: két év kihagyás 

után rendezték meg újra a hang-
versenyt. Négyszázhetven diák 
érkezett a Malom utcába, hogy a jó 
hangulatú délelőttön elkápráztassa 
a közönséget.
A Kodályból négy, a Telekiből két 
kórus érkezett a gálára. A herman-
nosok mellett a Ciszterből is két 
kórus mutatkozott be.
A hagyományoktól eltérően ebben 
az évben nem minősítették a kóru-

sokat, a neves szakemberekből álló 
zsűri csupán értékelte a fellépőket.
Az Éneklő ifjúság az egyik legna-
gyobb hagyományú zenei rendez-
vény Magyarországon: a Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Népzenei 

az alkotás örömét, olyan használati 
tárgyakat készíthettek, melyek az 
adott tevékenységre emlékeztetik 
majd a résztvevőket a visszatérés 
reményében.
Ezen a napon az alkotóházak, 
műhelygalériák, nyitott műhelyek, 
kézművességgel foglalkozó egye-
sületek és közösségek helyszínei, 
műhelyei olyan egyedi programok-
kal jelentkezhettek, melyekben a 
helyi területi népi kézművesség, 
a népművészet hagyományai és 
értékei, a népművészek alkotásai 
jelentek meg.

Együttesek Szövetsége és szakmai 
elődei már 1934 óta szervezik a 
hangversenyeket. Mára a program 
élő mozgalommá nőtte ki magát, 
melynek keretében számos kórus 
mutatkozhat be. 

Szabadtéri olvasósarok a könyvtárnál

A hangulatos szellemi oázis nyitvatartási időben várja az olvasókat

papp bRiGitta

Kinyitott Székesfehérvár leghangulatosabb 
szabadtéri olvasósarka. A Vörösmarty Mihály 
Könyvtár idén is kellemes teraszt rendezett be 
a Bartók Béla téri épületénél.

Rengeteg könyv és kényelmes rak-
lapbútorok – a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár a Bartók Béla téri épület 
tornácán több éve alakít ki szabad-
téri olvasósarkot. Idén is, ahogy a 
jó idő beköszöntött, kikerültek a 
könyvek és a fotelek, megkezdő-
dött a szezon, ami egészen őszig, a 
kiülős idő végéig tart.
„Sok olyan könyvfelajánlást kapunk, 
amit nem tudunk a könyvtárban 
felleltározni, illetve ott is selejtezünk 
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példányokat. Ezek a könyvek kerül-
nek ki a szabadtéri olvasósarkunkba, 
amiről minden esetben tájékoztatjuk 
a felajánlókat. Nagyon örülünk, 
hogy rengeteg olvasnivaló került így 
új gazdához az elmúlt évek során, 
hiszen minden itt található példány 
elvihető!” – emelte ki Buriánné 
Tarró Edit Erzsébet. Az intézmény 
igazgatója azt is elmondta, hogy 
változó mennyiségű könyv találha-
tó itt, hiszen változó az is, mikor 
mennyi felajánlás érkezik.
Nemcsak olvasni érkeznek ide 
az emberek: gyakran egyszerű 
találkozási pont a könyvtár sza-
badtéri olvasósarka, ahol egy-egy 
iskolai nap után szívesen üldö-
gélnek a diákok is.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Rendelőben A teremtés koronája

kaszás istVán pálFalVi andRás

Gál csaba VeRsei

szürke szőnyegen fekete virágok 
és körök
fénynyaláb kúszik monokróm 
mintázatok között
a porszemek ritmusát pillanatok 
dobolják 
húgommal hasalunk lopva figyel-
jük az órát
megfordul a nap ma a fény visz-
szafelé kúszik
megjön apa mellénk hasal az idő 
elmúlik

azért csak szembe kellene
néznünk végre azzal
ki is a teremtés koronája
mert egy sokágú gömbkorona 
tűnt fel az égen
honnan jött az senki sem tudja
bár mindenki sejti és mindenki mondja
tatárjárás ez napkeleti vész
vagy eredendő bűnünk feltámadása
a tetszhalálból ahová hitetlenségünk
már régen mélyre ásta 
és most bosszút áll
voltunk a teremtés urai 
világnak urai mindennek urai 
mindenség urai 
csak magunknak nem vagyunk 
nem lettünk urai
mos láthatjuk végre 
a végtelen érzete után hirtelen 
milyen véges is lett a világ
múltunk tele koronával 
hol dicsben ragyogva
hol megrendülten 
hol silánnyá züllve
Jézus töviskoronája értünk magaszto-
sult
Dózsa tüzes koronája értünk izzott
István koronáján a ferde kereszt 
tétován intett nekünk
maradj mindig egyenes de hiába
a zsíros svájcisapka villámhárítóján 
sorjázó lyukas kétfilléresekkel 
mai koronaként illegeti magát 
nekünk mára ez jutott
a koronás szenvedők
hívő és hitetlen méltatlan utódainak
ki is hozhatja el a megváltást 
korunk bukott teremtés koronájának
hiszen köröttünk itt repkednek 
mint nyughatatlan hárpiák
a kihalt állatok lelkei vádló erünniszek 
kivágott és feltüzelt őserdők sikolya  
hallik 
elhordott hegyek mormognak a mély-
ben
a meggyalázott Föld 
rángatózik mocskunk alatt
talán már készíti gyomrában 
a Pokol sokadik bugyrát
a végítéletet vagy a katarzist
ha jár még az nekünk
le kéne tennünk végre koronánkat
mert csak egy vagyunk a szenvedők 
között
hübriszünkbe fulladtan 
megváltásra vár

AZ IDŐ ELMÚLIK

az oldalt szerkesztette: bakonyi istVán

Az új veszedelemnek kezdetben szemmel látható külső jelei alig 
voltak, de egy idő után feltűnt, hogy a férfiak téli, borús időben is 
előszeretettel hordanak fél arcot is eltakaró napszemüveget. Azok-
ban a nehéz az időkben a családon belüli erőszak félelmetes, időn-
ként orkánszerű viharától rettegett a művelt világ. Hatására folyók 
léptek ki medrükből, szökőár keletkezett, és egy hatalmas tájfun-
szerű fuvallat, mely a nagyszoba felől érkezett, a bank biztonsági 
őrével, Gáborral is alaposan elbánt. A vihar időleges lecsillapodá-
sát kihasználva úgy gondolta, hogy benyújtja menedékkérelmét a 
földszínt háromban lakó Irénkéhez, de mégis bölcsebbnek találta, 
ha inkább orvosához, majd a kórházi röntgenre megy.
Gábort másnap a röntgennél bájos, fehér ruhás teremtés fogadta, 
aki papírjai fölött ráncolva kissé ívesre festett szemöldökét, hatá-
rozottan utasította – vegye le kérem a zokniját és a cipőjét! Olyan 
nőtől jött a kérés, akinek Gábor húsz évvel ezelőtt még kamaszos 
hévvel bármit levetett volna zokszó nélkül, de egy érett férfi az 
megfontoltabb. Nehéz eldönteni, hogy bölcsesség vagy okoskodás 
miatt – ha az embernek jobb napja van, feltételezheti akár az előb-
bit is – a férfi megszólalt. – De hiszen nekem bordatörésem van! – 
Nem bokatörése? – hajolt ismét komoly arccal a nő a papírok fölé. 
– Annyira szép mosoly kíséretében mondta ki, – tényleg! – hogy a 
férfinek nem volt szíve feltenni a kérdést: –Hetedik és nyolcadik 
boka talán van? Papírján ugyanis az állt, hogy a hetedik és nyol-
cadik bordája törött el. – Talán a reggeli kávét nem fogyasztották 
volna még el az egyébként rendkívül előzékeny egészségügyi 
dolgozók? – tette fel magában a kérdést Gábor. – A nő, aki előtt a 
férfi tekintélye szemmel láthatóan nagyot nőtt, egy elismerő mo-
soly kíséretében megjegyezte – a betegek ilyesmiért nem szoktak 
szólni. 
– Már megint ez a kórház, szeretek én itt? Hát nem a honvágy ho-
zott vissza az biztos – gondolta, miközben az ápoló ügyesen szlalo-
mozott a négykerekű ággyal a folyosón át, be sem tartva a jobb kéz 
szabályt. Villámsebességgel az álom kapujához értek, ahol három 
altató doki várt rá, és felkészítették arra, miként fog mély álomba 
zuhanni. Az injekció után még egy ideig hallotta beszélgetésüket. 
– Képzeljétek, tegnap a férjem úgy szólított, hogy Klárika, gon-
dolhatjátok rögtön éreztem, hogy valamit susmusol, mert máskor 
Klárinak szólít. – Gábor még be tudott kapcsolódni a társalgásba, 
ha lassabban is forgott már a nyelve. – Egyszer én is Klárikának 
szólítottam a feleségemet. Úgy látszik még elég értelmesen mond-
hatta, mert azok mindhárman türelmetlenül kérdezték – És? – de 
olyan izgatottan hajoltak fölé, mint akik nem biztosak benne, 
hogy a titkot, ha most nem, akkor valaha is megtudhatják-e még 
a pácienstől. – Őt egyébként Annának hívják, és, és… – lelassult 
a beszéde, mint áramszünetnél a hanglemez – most itt fekszem, 
műtét előtt. Elaludt, már nem hallhatta a bepólyált feje feletti 
hatalmas kacajt.

Amikor
bakonyi istVán

   Amikor egy fényes vasárnap reggel rád mosolyog egy utcaseprő az 
utcán. Amikor a szülőfalud felől fújó északi szél belevág az arcodba. 
Amikor közeledsz a kórház felé, oda, ahol születtél. Ahol ápolták 
súlyosan beteg fiatokat. Amikor sétálsz a parkban, ahova akkor is be-
tértél, amikor az édes szerenád éjszakáját jártátok. Amikor gondolsz 
első reménytelen szerelmedre. Amikor felnövekvő gyerekeidre vársz 
az ünnepen. Amikor unokádra. Amikor az ját a feledben, hogy itt 
találtál rá újra a boldogságra, a társra. Amikor felidézed munkahelye-
idet, ahol hivatásodnak élhettél. Amikor emlékezel azokra a csodá-
latos emberekre, akikkel találkozhattál. Amikor az átélt örömökre és 
fájdalmakra gondolsz. Amikor kinézel az ablakon, és a kék eget lá-
tod. Vagy éppen a szürke felhőket. Amikor látod a megújuló utcákat, 
házakat. Vagy éppen egy omló vakolatot. Amikor megiszol egy pohár 
adventi forralt bort, vagy nyáron egy jéghideg korsó sört a forgatag-
ban. Amikor oly sok ismerőssel futsz össze az utcán. Amikor örülsz 
annak, hogy élhetsz a hivatásodnak. Élhetsz az Életnek, a fogyó 
időnek, szeretteidnek. Ahol szeretsz és szeretnek. S ahol gondolsz a 
majdani végső órára…
   Amikor e sorokat papírra veted, akkor érzed, hogy otthon vagy. Városodban.

ÁTMENETELEK

se nem nappal se nem éj
se nem sötét se nem fény
képből kinővő gyökér
tovább növekszik a lomb
kúszik a szürke falon
majdnem mese egyszer volt
hol nem volt a fehérség
itt a vég görbül a tér
nincs idő két perc között
óraketyegés döcög
megnyúlnak a mutatók
árnyékuk a holdra lóg
ez még nem fogyatkozás
kint a kertben csalogány
nem énekel fel se száll
teste egy transzformátor
kollektív a feszültség
határzár van föld és ég
tél és tavasz tűz és víz
lét és nemlét kezdet s vég
között kizárt a tükör 
ide ahol nincs vége
az átmeneteleknek
évszakoknak szeleknek
virágzásnak bomlásnak
a távolban a tejút
fényágain sarjadó
csillagok kéklő rügye
megbéklyózott serege
pulzál tehetetlenül
a háttérsugárzásban
mint rajtakapott tolvaj
a szabadság menekül

A MESSZESÉGBŐL 
SZIVÁROG

a feledés lépcsőházában
trapéz alakú fényfoltok
üvegtáblái kaszabolnak
emlékek vakolata pereg
nem működik a felvonó
kapaszkodnak egyre feljebb
egyre öregebb emberek
magányuk hasábjaiból
kikönyökölnek a napsütésbe
fáradtan félemeleteken
szemükbe a meszeségből
visszaszivárog a szerelem

Nászért epekedve áldom a tavaszt

WilhelM ottó

Ábrándozó szirmok
virgó milliói
szerelmet szürcsölnek
 az éltető Napból:
jácintok susogják
csábító fohászuk,
aranyeső szirmok
peregnek a nászban;
mandulafák ringatják
izzó vágyaktól sistergő
kehely nemiségük,
illatuk úgy füstöl,
mint a templom mélyen
bódit tömény tömjén;
pirul az ibolya,
kankalin rikoltoz:
én is, én is
termékennyé válnék,
én is, én is
igénylek nemző fényt
s nászért epekedve
áldom a tavaszt.
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Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője elmondta: az ellátás minden szintjén az ellátottak társadalmi reintegrálódásának segítése, a 
hajléktalanellátó rendszerről való leválás képességének elérése a hosszú távú cél. Ehhez elengedhetetlen, hogy olyan szakmailag felkészült, 
hivatástudattal rendelkező kollégák dolgozzanak az intézményben, mint akik most a csapatot alkotják.
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Harmincéves a Kríziskezelő Központ
szabó miklós bence

Három évtizeddel ezelőtt nyitotta meg kapuit a 
Székesfehérvári Kríziskezelő Központ. Ebben a 
harminc évben több ezer utcán élőnek segítettek 
az intézmény dolgozói. A kerek évfordulót múlt 
csütörtökön sportnappal ünnepelték a dolgozók és 
az ellátottak. 

A bátrabbak bicikliztek a szlalompá-
lyán, mások kártyáztak vagy rejtvényt 
fejtettek az épületben. A programok 
egy részét ugyan elmosta az eső, de így 
is emlékezetes napot töltöttek együtt a 
dolgozók és az ellátottak.
A központ vezetője, Zsabka Attila 
1994 óta dolgozik a kríziskezelőnél, 
1998 óta vezeti az intézményt. Mint 
mondja, az elmúlt három évtizedben 
a folyamatos fejlesztésre törekedtek. 
Lépésről lépésre jöttek létre azok a 
telephelyek, szolgáltatások, melyek a 
fehérvári hajléktalan ellátás legfonto-
sabb alapkövei ma is. Harminc év alatt 
több ezer emberen tudtak segíteni. A 
központ vezetője legnagyobb ered-
ménynek az utcán élő hajléktalanok 
számának fokozatos csökkenését 
tartja, az utóbbi tíz évben ugyanis 
számuk közel kétszázról száz alá 
csökkent a városban: „Az utcai szolgálat 
terepmunkája eredményeként és felméré-
sei alapján egyértelművé vált, hogy száz 
alá csökkent az utcán élők száma. Ezt 
lehet, hogy a lakosság kevésbé érzékeli, 
mert a közterületen élők száma tíztizenöt 
fő, ugyanakkor a sátrasok, a zártkertben 
és egyéb romos épületben élők száma 
csökkent. Több pályázatnak is köszönhető, 
hogy a korábban az utcán élők meg tudtak 
maradni azokon a szálláshelyeken, ahová 
bekerültek.” – részletezte Zsabka Attila, 
aki testközelből követte az elmúlt 
három évtized változásait.
Az intézményvezető szerint azonban a 
következő időszakra is maradt feladat 
bőven: „Az éjjeli menedékhely korszerűsíté-
sét és fejlesztését mindenképpen szeretnénk 
megvalósítani a várossal. Egy olyan helyet 
lenne jó létrehozni, ahol már a nők részére 
is tudunk éjszakai szállást biztosítani. A cél 
az, hogy akik az utcáról megszólíthatók, akik 
motiválhatók, ne ott töltsék a mindennap-
jaikat, hanem egy korszerű szálláshelyen. 
Ezzel is hozzá tudnánk járulni, hogy tovább 
csökkenjen az utcán élők száma.”

Múlt pénteken Cser-Palkovics András oklevéllel köszöntötte a központ vezetőjét és dolgozóit. Fehérvár polgármestere köszöntőjében kiemelte, hogy a 
Kríziskezelő Központ a rendszerváltás utáni várostörténet fontos szereplője. Megalakulásával a kilencvenes évek gazdaságilag hullámzó időszakában nyújtott 
megoldást a munkanélküli, szociális segítségre szoruló embereknek, és teszi ezt azóta is, olyan különleges helyzetekben is, mint egy világjárvány.



10 OTTHONFEHÉRVÁR 2022.04.07.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Rendkívül energikus leszel a következő napokban. A Merkúr megad-
ja a lendületet a mindennnapokhoz, szinte minden eddig halogatott 
ügyed végére pontot is teszel. A szerelemben is lehengerlő vagy, amit 
párod egy kicsit sem bán! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Hihetetlenül vidám napok várnak rád! A tavasz a flört időszaka: 
futó kapcsolatból, egy-egy lopott, szerelmes pillantásból nem lesz 
hiányod ezúttal sem. Annyian legyeskednek körülötted, hogy 
nem lehet okod a panaszra, csak ügyesen taktikázz!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Zűrzavaros napok várnak rád, legalábbis ami az érzelmeidet illeti. 
Nem lesz könnyű eldönteni, mit és hogyan tegyél. Egy baráti 
beszélgetés sokat segíthet, hogy kitaláld, melyik úton haladj tovább. 
A munkával kapcsolatos új ötleteidet most pénzre válthatod. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Kedvező időszak következik, legalábbis ami a pénzügyeket illeti. 
Könnyen lehet, hogy valamilyen pluszjuttatás üti a markodat. Új 
párkapcsolat is kilátásban van, amit viszont egyelőre kénytelen leszel 
titokban tartani. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Optimizmusod a héten tovább erősödik, ami a párkapcsola-
todra is kedvezően hat. A húsvét közeledtével ideje lenne egy 
kis romantikus kikapcsolódást tervezni! A munka frontján 
ugyanakkor kevésbé jók a kilátások. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A pénz és a munka köti le a figyelmedet. Minden eddiginél nagyobb 
szükséged van támogatókra. A csillagok állásából úgy tűnik, váratlan 
lehetőségként valaki eléd áll, és felajánlja a segítségét. Fogadd el a 
támogató kezet! 

2022. ápr. 31.–ápr. 13.
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Az április hóeséssel indult, a hajnali 
fagyok tizedelik a gyümölcsfák vi-
rágait. A mostani hűvös, szeles idő 
viszont sajnos kedvez a gombabe-
tegségeknek. Továbbra is fertőz a 
monília, a korábban említett szerek-
kel (Chorus 50WG, Signum, Switch) 
lehet védekezni ellene. A gomba a bi-
bét fertőzve könnyen bejut az ágak-

ba, törzsbe, és akár teljes száradást is okozhat. Évekkel 
ezelőtt nem javasolták a virágzásban történő permete-
zést, azóta viszont az újabb szerek nem veszélyesek a 
méhekre, így biztonságosan alkalmazhatók ilyenkor is. 
Az őszibarack levélrügyei is sok helyen előbújtak már, 
itt a Score 250EC, Alfa-solo, vagy Cuproxat FW 
készítményeket alkalmazhatjuk. A tafrinás levélfodro-
sodás terjedéséhez az ideális hőmérsékleti tartomány 
4-14 fok, így a mostani időjárás kifejezetten kedvez a 
gombának. Ha nem szeretnénk a korai levélhullást, ak-
kor permetezni szükséges. A monília és a tafrina csak 
megelőzéssel kezelhető, ha ez sikertelen, akkor már 
csak a csonkolás, levélszedegetés marad. Fontos, hogy 
apró cseppes, ködszerű permetezést végezzünk, hogy 
teljes lé borítást biztosítsunk a növény lombozatán.
A virágzás végén sziromhulláskor szükséges a gyü-
mölcsdarazsak ellen védekezni. Ezek a rovarok a virágo-
kat veszik célba, és lárváik a gyümölcskezdeményeket 
rágják meg. Fontos, hogy olyan szereket használjunk, 
melyek méhekre nem veszélyesek (Mospilan).

Áprilisi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

A körtések nagy ellensége a körtelevél-bolha. Az irtása 
sajnos nem egyszerű, többféle szer létezik ellene, azon-
ban a rovarirtó szerekhez való gyors alkalmazkodása 
miatt a konkrét kezelésben kérjék segítségünket.
A ribizlin megjelentek az első levéltetvek, ellenük a Full 
5CS a bevethető készítmény, vagy bio szerként a káli-
szappan. Mivel mindkettő kontakt szer, csak a levelek 
fonákját permetezve érhetjük el a kívánt hatást.
Az egres amerikai lisztharmata ellen is el kell kezdenünk 
a védekezést (Quadris), hogy megakadályozzuk a ké-
sőbbi bogyófertőzést.
Az idei tél kíméletes volt a talajlakó kártevőkkel szem-
ben. Ha ásáskor, rotáláskor, vagy vetés előtt elmaradt 
a talajfertőtlenítés, az Artis Pro nevű mikrobiológiai 
készítménnyel később is megszabadulhatunk a nemkí-
vánatos talajlakóktól. Mivel az Artis Pro hasznos élő 
szervezetet tartalmaz, semmilyen káros hatása nincs 
növényeinkre és garantáltan vegyszermentes termést 
biztosít. Segítségével kiiktathatjuk a répaféléket káro-
sító fonalférgeket, vagy a hagymalégy lárváit is a ta-
lajból. 
Sok bosszúságot okoznak a fákra felmászó hangyák. 
Még nem késő az ágak, illetve a törzs köré csavarni 
a rovarfogó öveket, így nem csak a hangyák, de az 
egyéb hernyók vagy a levéltetvek számát is csökkent-
hetjük.
A lassan melegedő talajba még vethető a borsó, sa-
láta, retek, dughagyma, burgonya. Hamarosan, ápri-
lis második felétől, amennyiben a talaj hőmérséklete 

eléri a 15 °C-ot, a cékla, a zöldbab, káposztafélék és 
tökfélék is talajba kerülhetnek.
Bár a múlt heti eső életmentő volt a növényeinknek, 
a gyors tavaszi melegedéssel, és a fák, bokrok kileve-
lesedésével megnő növényeik vízigénye. Ha még nem 
nyitották ki a kerti csapot, indították be az öntözőbe-
rendezést, akkor mielőbb tegyék meg. 
A gyepek tápanyag utánpótlása szintén aktuális. 
Indulóban adhatunk magasabb nitrogéntartalmú 
gyeptrágyát. A mohásodás a száraz tél ellenére saj-
nos mindenhol komoly probléma. A legtöbb esetben a 
vasgálicos irtás eredményes, azonban csak rövid ide-
ig tart a hatása. Az árnyékos területeken, ahol egy-
egy eső után megáll a víz, ott előbb vagy utóbb ki fog 
újulni a moha. Ilyenkor vagy a talajszerkezet javítása 
jöhet szóba, vagy a rendszeres vastartalmú trágya. A 
füves területek javítására kiváló az Amalgerol. Amel-
lett, hogy segíti a tápanyagfelvételt, hosszabb távú 
alkalmazásával a talaj szerkezetét is tudja javítani.
Az egyre inkább teret nyerő babérmeggy bokrok fon-
tos növényvédelmi feladata, a különböző levélbeteg-
ségek elleni kezelés. Ennek hiányában a levelek fol-
tosak lesznek, kilyukadnak. Kezelésükhöz a Signum, 
vagy a Switch szereket ajánljuk. Ne feledkezzenek el 
a komplex tápanyag utánpótlásról sem ezen dísznö-
vények esetében sem.
Szélsőséges időjárástól mentes tavaszt, csendes éj-
szakai esőt kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Tel: 22/308-685, 30/647-9111 
www.kenderzsineg.com

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111 www.kenderzsineg.com
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Lassulhat-e az építőanya-
gok drágulása?

Vajon hogyan fordulhat vissza az 
extrém drágulás? Ákos Szilárd szerint 
ez a kereslet fokozatos csökkenésé-
nek lesz majd az eredménye: „Míg 
az év második felében az anyagok 
várhatóan tovább drágulnak, a 
munkadíj csökken majd a recesszió 
miatt. Olcsóbb lesz a kivitelezés, ott 
egyenlítődik ki ez a helyzet. Idővel 
a munkaerőpiacon óriási szabad 
kapacitások lesznek.”

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A szerelmi életed ezen a héten valósággal felragyog, amihez csupán 
annyit kell tenned, hogy reagálsz a bókokra, a csábításra. Jelenleg a 
pénzhiány az egyetlen, ami akadályt gördíthet eléd, de kis szerencsé-
vel az anyagi gondokat is megoldhatod!   

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ha már hosszú ideje együtt vagytok a pároddal, akkor nagyon 
sok örömet tartogatnak számotokra a következő napok. Egyéb 
esetben viszont sok is lehet a jóból szerelem terén, mert a friss 
kapcsolat azonnal veszekedésbe torkollhat. Munkahelyeden új 
feladatot bíznak rád. Légy nyitott! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Némi haladékot kaptál a sorstól, hogy jobban átgondolhasd a lehető-
ségeidet. Ahelyett, hogy kockázatos üzletekbe vágnál, vigyázz inkább 
jobban a megtakarításaidra! Úgy tűnik, valamelyest fellélegezhetsz a 
munkahelyi gondok nyomasztó súlya alól.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ezen a héten könnyen jön a siker: a bolygók rengeteg lehetőséget 
ígérnek, ráadásul a munka a következő napokban igazi örömforrás 
lesz számodra. A munkahelyi flörttel azonban vigyázz, nem tenne 
jót a megítélésednek, ha a kollégáknak szemet szúrna egy kezdődő 
románc!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Új feladatokra számíthatsz az élet szinte minden területén. A 
tavaszi lendület is megérkezik a rád váró munkához. De nem kell 
egyedül megoldanod mindent, a barátaidra éppen úgy számít-
hatsz, mint a családodra vagy a kollégáidra.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Munkád most jó úton halad, főnökeid elégedettek veled, és riváli-
sokkal sem kell számolnod. Koncentrálj hát a héten a baráti kapcso-
lataidra! Az is lehetséges, hogy lakásfelújításba kezdesz. Ez nem kis 
vállalkozás a részedről, de nagyon elégedett leszel a végeredménnyel!    

Cortina Dekor és Függöny Stúdió

Székesfehérvár, Széchenyi út 138-142.
Tel.: 06 - 20 - 988 - 9474   www.facebook.com/cortinadekor.hu

    06 - 22 - 399 - 208     E-mail: cortinadekor@gmail.com

További drágulás várható az építőanyag-piacon
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Érdemes most 
megvenni az alapanyagokat!

koVács V. orsolya

További jelentős drágulás várható az 
építőanyag-piacon, így nem érdemes halo-
gatni azok beszerzését, különös tekintettel 
a szigetelőanyagokra. De hová forduljunk 
Fehérváron?

Nincs szerencséjük azoknak, akik 
most építkeznek, és nincs lehető-
ségük félbehagyni, elhalasztani 
a munkálatokat. Csak az elmúlt 
hat hónapban hatvan és százhúsz 
százalék közötti áremelkedés volt 
az építőanyagok piacán, és az el-
következő hetekben-hónapokban 
újabb drágulás és alapanyaghiány 
várható. Szerepet játszik ebben az 
orosz-ukrán háború, a járvány ha-
tásai, az infláció és a nemzetközi 
üzemanyagárak emelkedése.
Mint azt Ákos Szilárd, az egyik 
székesfehérvári építőanyag- és 
festékáruház ügyvezető igazgatója 
lapunknak elmondta, az előállítás, 

az alapanyagok és a szállítás is 
jelentősen megdrágult. A gyártók 
és a kereskedők is nagyon nehéz 
helyzetben vannak, alig tudják 
teljesíteni a nagyobb megrendelé-
seket.
A szakember hozzátette: idén saj-
nos nem az a kérdés, hogy van-e 
bármilyen innováció a piacon, ha-
nem hogy egyáltalán van-e anyag, 
és az mibe kerül.
Ákos Szilárd azt is kiemelte, hogy 
havonta változó árakra kell szá-
mítani a jelenlegi helyzetben. Így 
azt javasolja, hogy az építkezésre 
szánt pénzt a lehető leghamarabb 

fektessük alapanyagba, mert lehet, 
hogy ami most elégnek bizonyul, 
az néhány hét múlva már jócskán 
kevés lesz: „Előleget már nem vesz-
nek fel a tüzépek, nem lehet előre ren-
delni, mert pillanatok alatt változnak 
az árak. Aki nem tudja elhalasztani 
a munkálatokat, annak most tényleg 
érdemes a lehető legsürgősebben 
mindent beszerezni!”
Az épületek szigeteléséhez hasz-
nált, külső homlokzati polisztirol, 
kőzetgyapot, üveggyapot a legin-
kább árérzékeny termékek közé 
tartoznak, ezek megvásárlását 
semmiképpen ne halogassuk!
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Idén is lesz tojáskút! Szakmai napot tartott a diáktanács

Útfelújítás a Bartók Béla téren

Három éve így avatták fel a kutat a belvárosban A Székesfehérvári Diáktanács szakmai napját Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg

A munkák befejezése június végére várható. A lezárt területre érvényes behajtási engedélyeket 
a környező utcákban is elfogadják.

Húsvétra ismét elkészíti a tojáskutat a 
Liszt Ferenc utcában a Fehérvári Polgárok 
Egyesülete. Az ünnepi díszbe öltöztetett 
kutat április tizenkettedikén, kedden 
avatják fel ünnepélyes keretek között, 
gyerekműsorral és népzenével.

Az 1998-ban átadott nyolcszögle-
tű kút a történelmi belváros szép 
dísze, emellett a nyári időszak-

Kétéves kihagyás után a Hiemer-házban tarott 
szakmai napot a Székesfehérvári Diáktanács. A 
sokrétű előadássorozat érintette többek közt az 
aktuálpolitika, az önkéntesség, a társadalmi fele-
lősségvállalás és a rendezvényszervezés témaköreit, 
valamint a Jubileumi tízpróba eredményhirdetésére 
is sor került. 

„Hiányoztak ezek az összejövetelek!” 
– ezekkel a szavakkal nyitotta meg 
Cser-Palkovics András polgármester a 
Székesfehérvári Diáktanács szakmai 
napját szerdán a Hiemer-házban. A 
számos előadást magában foglaló egész-
napos előadás-sorozat 2013 óta számít 
hagyománynak a diákok körében, 
ezért is örömteli, hogy a járvány miatti 
kétéves kihagyást követően ismét meg 
lehetett rendezni.
„A diákok számára olyan előadásokat kell 

Többéves és több ütemből álló, európai uniós 
pályázati támogatással megvalósuló beruházás 
a Bartók Béla tér és környezete megújítása. A 
munkálatok következő eleme az Oskola utca új 
burkolatának építése, mely száz méter hosszan, 
önkormányzati forrásból valósul meg.

A múzeum rendházépületének 
felújításához szükséges torony-
daru elbontása után az Oskola utca 
ezen része új kőburkolatot kap, a 
Jókai utca tér melletti szakaszához 
hasonló kiképzéssel. A beruházás 
megvalósulásával 2022 nyarára a 
teljes tér és annak környezete egy-
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séges megjelenést ölthet, és igazi 
közösségi térként funkcionálhat.
A burkolatépítéshez kapcsolódóan 
az Oskola utcában a forgalmi rend 
is megváltozott. A gépjármű-forga-
lom elől lezárásra került az Oskola 
utca Ady Endre utca és Szent 
János köz közötti, Bartók Béla 
térrel határolt szakasza. Az építési 
munkálatok időtartama alatta az 
Oskola utca az Ady Endre utca–Jó-
kai utca–Városház tér útvonalon, a 
Hiemer-ház előtti útszakasz igény-
bevételével közelíthető meg, és 
hagyható el az ellenkező irányban.

ban ivókútként is szolgál. Szép 
hagyomány, hogy minden év 
tavaszán ünnepi díszbe öltözte-
tik a kutat. Így lesz ez idén is: a 
tojáskút ünnepélyes átadására 
április tizenkettedikén, kedden 
délután fél kettőkor kerül sor. A 
műsorban felsővárosi óvodások 
szerepelnek, tekerőlanton közre-
működik Varró János népzenész.

tartani, amelyek érintik és érdeklik őket. A 
szakmai napot megelőzően létrehoztunk egy 
javaslattévő oldalt, ahol a diákok témaötlete-
ket vethettek fel. Onnan gyűjtöttük össze a 
legérdekesebbeket a mai napra!” – fogalma-
zott Csüri Bence Ferenc, a diáktanács 
elnöke.
Az előadásokon a diákok számos 
témába nyerhettek betekintést: aktuál-
politikai kérdésekről, az önkéntesség-
ről, a társadalmi felelősségvállalásról, 
valamint a rendezvényszervezés 
kulisszatitkairól is szó esett. Az első 
előadáson Kiss Rajmund, a Mathias 
Corvinus Collegium diplomáciai mű-
helyének vezetője beszélt a diplomácia 
háborúban betöltött szerepéről.
A szakmai napon sor került a Jubileumi 
tízpróba versenysorozat eredményhirde-
tésére és díjátadójára is. A versenyen a 
székesfehérvári Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola csapata lett az első. 

Új versenykajakok érkeztek

A Vitál Club Székesfehérvár két versenyzője vehette át új versenykajakját szombaton a 
Csónakázó-tónál. A hajókat pályázat segítségével vásárolta meg a klub. Szintén új eszközzel, 
egy speciális hordággyal gazdagodott a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány is 
Pletser Ádám adományának köszönhetően.                                                                                             V. L.
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 Ünnep 

Virágvasárnapi 
zenés áhítat

 Külpolitika 

A diplomácia szerepe a 
háborúban

 Koncert 

Egy húron pendülnek

 Képzés 

Digitális oktatás 
ötven felettieknek

 Egyház 

Családi keresztút

 Kiállítás 

A torinói lepel hiteles másolata

Virágvasárnapi zenés áhítatot szervez a honvédség ápri-
lis 10-én, vasárnap 16 órai kezdettel Székesfehérváron, 
a Budai úti református templomban. Az eseményen a 
Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar játszik, a belépés 
díjtalan.

A hagyományos virágvasárnapi programot 
a Magyar Honvédség Parancsnoksága, 
valamint a Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete 
rendezi. Az áhítat szolgálatát Jákob János 
dandártábornok, protestáns tábori püspök 
végzi, a helyőrségi zenekart Mergl Róbert 
százados vezényli. Az esemény fővédnöke 
Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a 
Magyar Honvédség parancsnoka. 

Április 12-én, kedden délután öt órakor Kiss Raj-
mund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai 
műhelyének vezetője tart előadást a kollégium 
székesfehérvári képzőhelyén.

Mennyire eredményes az európai 
diplomácia az orosz-ukrán háború-
ban? Hatásosak-e a nyugati gazdasági 
szankciók, vagy mi esünk az oroszok-
nak ásott gödörbe? Az európai gazdaság 
felkészült-e az Oroszország nélküli 
életre? Milyen eszközökkel tud a nyugat 
hatást gyakorolni Putyinra? Egyebek 
mellett ezekre a kérdésekre is választ 
kaphatunk a jövő keddi előadáson, amit 
a Grand Inkubátorházban tartanak, a 
Király sor 30. szám alatt.  

A Tücsökzenekar koncertjével zárul az a 
hatvan órás, tanórán kívüli foglalkozássorozat, 
mely a Nemzeti Tehetség Program támogatá-
sával valósult meg ebben a tanévben.

A Tálos Edit Alapítvány komplex 
tehetségfejlesztő programjában 
a Hermann László Zeneiskola 
legifjabb hegedűsei a heti zenekari 
foglalkozásokat követő egy órában 
ismerkedtek meg a zenés festés-
sel, a számítógépes kottaírással, 
valamint vidám ritmusfejlesztő 
gyakorlatokkal.
A Nemzeti Tehetség Program támo-
gatásával, a Tálos Edit Alapítvány 
Tücsökzenekarának bevonásával, 
valamint egykori hermannos 
növendékek szereplésével közös 
koncertet rendez az alapítvány és a 
Hermann László Zeneiskola április 
13-án, szerdán 17 órától a Szent Ist-
ván Hitoktatási és Művelődési Ház-
ban, melyre szeretettel hívnak min-
den érdeklődőt. A fellépő vendégek 
– hegedű- és mélyhegedű szakos 
tanulók, hallgatók – Győrből, 
Pécsről, Szegedről és Budapestről 
érkeznek zeneművészeti intézetek-
ből – adta hírül közösségi oldalán 
az alapítvány.

Szeret tanulni, fejlődni? Ismeri szakmájának 
csínját-bínját, de lassítja munkáját a folyton frissülő 
számítógépes rendszerek, programok kiismerése, 
használata? Szeretné a fiatalok magabiztosságával 
használni a legújabb alkalmazásokat?

Az április 19-én, Székesfehérváron induló 
és online is elérhető, negyven-
órás képzés a számítógépes alapokkal már 
rendelkező ötven feletti munkavállalóknak 
nyújt segítséget abban, hogy magabizto-
sabban mozogjanak a digitális világban, 
hogy rugalmasan és tudatosan, segítség 
nélkül legyenek képesek használni a 
különböző platformokat, programokat és 
applikációkat.
„A kurzus átfogó ismereteket nyújt a 
különféle platformokkal működő eszkö-
zökről, hálózatokról és szolgáltatásokról. 
Elmélyíti ismereteit az irodai alkalmazások 
használata terén, elsősorban a Microsoft 
Office és a vállalati kommunikációs és 
együttműködési eszközökre koncentrálva. 
Megmutatja, hogyan használhatja tudato-
san eszközeit, hogyan lehet biztonságban 
az interneten.” – áll a felhívásban.
Részletek és regisztráció:  
https://innoskart.digital/esemenyek/kar-
rier-lendulet-50-ev-felett/

Április 10-én, virágvasárnap a Zsolt utcai Krisztus Király-templomban megismerhető és közelről látható a 
torinói lepel hiteles másolata. Egész nap nyitott templomajtóval várják a látogatókat.

Városunk hagyományaihoz híven április 10-én, azaz virágvasárnap délutánján családi kereszt-
utat járnak a maroshegyi plébániánál Spányi Antal püspök részvételével. Ilyenkor gyermekek 
jelenítik meg a keresztút egyes állomásait, és a szülők mondanak elmélkedést és imát.

Szeretettel várnak minden családot, érdeklődőt a Lisieux-i Kis Szent Teréz 
közösség szervezésében megvalósuló passióra április 10-én 14.30-tól a ma-
roshegyi plébánia közösségi házának udvarára! Kezdés 15 órakor. 

A járvány miatt két évig csak a virtuális térben lehetett végigjárni a virágvasárnapi keresztutat, idén 
azonban ismét személyes részvétellel, valós helyszínen jöhet létre a találkozás és a közös imádság
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Április 10-én, vasárnap a szentmisét követően, tíz órakor kezdődik az előadás a torinói 
lepelről. Csoportokat külön bejelentkezés alapján fogadnak a 20 952 7521-es telefon-
számon. A lepel emberét, a tudományos kutatások eredményét és a történelmi hátteret 
Zemlényi János lelkipásztori munkatárs mutatja be.
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Ingyenes kerékpár-regisztráció Sóstón

Ha a kerékpár regisztrálva van, ellopása esetén könnyebben találja meg a rendőrség

A Bikesafe program keretében ingyenes 
kerékpár-regisztrációra lesz lehetőség 
Székesfehérváron, a Sóstói Tanösvényen. A 
Székesfehérvári Rendőrkapitányság Bűn-
megelőzési Alosztályának munkatársai április 
tizenkettedikén délután egy és fél három között 
a tanösvény Sárkeresztúri úti bejáratnál várják 
az érdeklődőket.

A Bikesafe regisztrációs programot 
a rendőrség igényeinek megfele-
lően fejlesztették és alakították ki 
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Tűz a nyolcadikon

A tűz – nem hivatalos információk szerint – az egyik erkélyen való dohányzás miatt keletkezett. 
A tűzben senki sem sérült meg. A nyolcadik emeleti lakás, amelyikben felcsaptak a lángok, 
üres volt, és a fölötte lévő lakásban sem tartózkodott senki.

Egy társasház nyolcadik emeleti lakása égett Székesfehérváron, a Lövölde utcában

Kedden kigyulladt egy lakás a Lövölde úton. A tűzoltók nagy erőkkel, egy magasból mentő létrával, 
három fecskendővel vonultak a helyszínre. Kívülről és bentről egyaránt küzdöttek a lángokkal, és 
közben arra is figyeltek, hogy senki ne legyen az épületben.
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2014-ben, és országos hozzáférést 
biztosítanak minden rendőri egy-
ség számára. Az adatbázis banki 
biztonsági szintű védelemmel 
tárolja az adatokat. A kerékpárok-
nak egy internetes regisztrációt kö-
vetően törzskönyvet hoznak létre, 
így ha ellopják a biciklit, nagyobb 
esély van a felderítésre, valamint a 
beazonosítás is egyszerűbbé válik. 
A rendszerről a bikesafe.hu oldalon 
olvashatnak részleteket.

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.
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Erdély Csanádék a Villach után a Salzburg orra alá is borsot törnének
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Elkezdték – nem is akárhogyan!
Nyolcvanöt perces meccsel indult a párharc

kaiseR tamás

A Hydro Fehérvár AV19 első ízben szerepel az 
osztrák hokiliga döntőjében. Kedd este a Red 
Bull Salzburg otthonában a második hosszab-
bítás ötödik percében ért véget a négy nyert 
találkozóig tartó csata első meccse. 

Megadta az osztrák jégkorongbaj-
nokság döntőjének alaphangját a 
két finalista: a párharc első össze-
csapása Salzburgban kiegyenlített 
mérkőzést hozott – némi meglepe-
tésre. Az első harmad nyolcadik 
percében a házigazdák szereztek 
vezetést Lebler révén, de három 
perc múlva jött a születésnapos Er-
dély Csanád, és egyenlített. Aztán 
sokáig semmi.
Sem a második, sem a harmadik 
harmadban nem született gól. Sőt a 
negyedik húsz perc, vagyis az első 
hosszabbítás sem hozott döntést, 
így jöhetett – bármilyen furcsán 
is hangzik – az ötödik harmad, 
amelyben először a Fehérvár előtt 
adódott lehetőség: Erdély vihette 
egy az egyben a Bikák kapusára 
a korongot, de Tolvanen lábbal 
védeni tudott. És ahogy az ilyenkor 
lenni szokott, ami az egyik oldalon 
kimarad, az bemegy a másikon: 

Bunyó a hotelbenRossz passzban az Alba

A gálán a címmeccset vívó Kiliti Tamás (jobbról) is kioszthat jó néhány pofontÖssze kell kapnia a csapatot Matthias Zollnernek, mert újabb nehéz mérkőzések jönnek!

soMos zoltánsoMos zoltán

Első alkalommal rendezik meg a Vass 
Küzdősportgálát a székesfehérvári Lakeside 
Hotelben szombat este. A mérkőzések 
boksz- és K1-szabályrendszerben zajlanak. 
Az est főmérkőzésén Kiliti Tamás élete első 
profi címmeccsét vívja.

A gálán öt amatőr, valamint öt profi 
meccset terveznek lebonyolítani. 
Az est folyamán többek közt Kiliti 
Tamást, Péntek Martint, Tasnádi 
Ádámot, Törteli Balázst, Berki 
Ferencet, Sárközi Attilát és Nagy 
Biankát láthatja küzdeni a közön-
ség. Érkeznek harcosok Budapest-

A debreceni kupadöntőn fájó kudarcok 
érték a fehérvári kosarasokat, és nem 
tudtak javítani a bajnoki középszakasz első 
meccsén, Körmenden sem. Zsinórban három 
vereségnél jár a csapat.

Debrecenben jól sikerült az első 
meccs a kupában, a nyolc között 
a hazai DEAC ellen még nyert az 
Alba. Sokáig úgy tűnt, a meglepe-
tésre elődöntős Szeged sem tudja 
megállítani az előzőleg három 
bajnokit is megnyerő Zollner-csa-
patot, de aztán beütött a ménkű. 
A szegediek kihasználták, hogy 
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ről, Debrecenből és Pápáról is.
Kiliti Ferenc, a Videoton Boksz 
Club vezetőedzője elmondta, 
hogy a gála elején rövidebb 
meccsek lesznek: „Az amatőrök 
háromszor két perces, bemutató
jellegű mérkőzéseket fognak vívni. 
Ez viszonylag gyorsan lepereg, utána 
pedig öt profi ökölvívómeccs jön. 
Három négymenetes, egy hat, illetve 
egy tízmenetes bunyóra kell számí-
tani. Utóbbi címmérkőzés lesz, amit 
Kiliti Tamás vív Szőke László ellen.”
Az esemény helyszínén szom-
bat este negyed hatkor nyitják a 
kapukat, az első mérkőzés hatkor 
kezdődik. 

Wukovits egyedül vihette el a 
korongot, visszapasszolt a második 
hullámban érkező Leonhardtnak, 
aki lezárta a mérkőzést.
De nem a párharcot! Erre az első 
találkozóra igenis lehet építeni 
a folytatásban, a Volán ugyanis 
bebizonyította, hogy méltó ellenfele 

a Salzburgnak a döntőben!
A finálé második mérkőzését már 
az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsar-
nokban rendezik, csütörtök este-
háromnegyed nyolctól. A jegypénz-
tárhoz már nem érdemes menni, 
valamennyi jegy elkelt az első két 
hazai döntőre, tehát a hétfőire is.

Erdély Csanád: 
egyenlíteni és élvezni sze-
retnénk!

„Igazi döntőhangulatú meccs volt, 
nem volt sok gól, sőt kiállítás is 
alig! Azt kaptuk, amire számí-
tottunk. Az, hogy ez most ilyen 
hosszúra sikerült, salzburgi győze-
lemmel, nem jelent különösebben 
semmit. Amit mindenképpen tovább 
kell vinnünk magunkkal a hátralévő 
mérkőzésekre, az az erőszakos, 
ütközős játék. A védekezőharmad-
ban jobban kell majd figyelnünk 
arra, hogy honnan lőnek és hová! 
Ők nem változtattak semmit a takti-
kájukon, nekünk azért hozzá kellett 
nyúlnunk az eddigi játékunkhoz. De 
erre képesnek kell lenni, minden 
másnap ugyanazt a szintet kell 
hozni! Elemezzük az első mecs-
cset, aztán pedig nagyon várjuk a 
hazai mérkőzéseket! Ez egy olyan 
dolog, amire már nagyon régóta 
várt a székesfehérvári publikum. 
Azzal együtt, hogy a csütörtöki 
mérkőzés minden percét szeret-
nénk élvezni, azon leszünk, hogy 
egyenlítsünk a párharcban!”

túlzottan könnyelművé vált az 
Alba, és egy szenzációs szakasz-
szal megnyerték az elődöntőt.
A csalódott fehérváriak a bronz-
meccsen nem fejtettek ki komoly 
ellenállást a Kecskemét ellen, így 
negyedikként zártak.
A bajnoki középszakasz első 
mérkőzésén, Körmenden pedig 
tartalékosan, csak két légióssal 
játszva kellett volna javítani. Volt 
esély, hiszen a negyedik negyedet 
még előnyben várta az Alba, de 
végül megint alulmaradt: 90-80-
ra nyert a Körmend. Folytatás 
szombaton hazai pályán, a baj-
nok Falco ellen.
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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:	
Varga Zalán

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 (12) 

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  Húsvéti népszokások 
Vendég:	dr.	Lukács	
László	néprajzkutató

17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Városrészek titkai – a 

város szakrális emlékei 
Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 04. 15. 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

11.10  Dojo önvédelmi és távol-
keleti	harcművészeti	
magazin Vendég: 
Rétlaki	Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Krisztina

13.10  Ügyvédi jótanácsok 
Vendég:	Berzeviczy	Gábor

14.00  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos

14.35  Az vagy, amit megeszel! 
Vendég:	Szollár-
Kaczur	Beatrix	

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

16.10  Múzeumlátogatás 
Vendég:	Szűcs	Erzsébet	
művészettörténész

17.10  Filmkocka Vendég: Kalmár 
Ádám	és	Pál	Loránd

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

09.10  Az egészség 
hullámhosszán 
– mozgásszervi 
problémák 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! 
– a rendfokozatok 
Vendég:	Oláh	László	

11.40		 Szabadidőben	–	
éremgyűjtés	Vendég:	
Igari Antal

12.10  Csak stílusosan! 
Vendég: Pánczél Anikó 

13.05  A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig Vendég: 
Kiss	György	

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 04. 09. 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:	Bóna	Éva

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	
Hírszerkesztő:	Szöllősi	Attila	

15.10  Útravaló
16.10  Kék jelzésen, zöld úton 

Vendég:	Berta	Gábor,	
Rendeczki	Andrea,	Bakonyi	
Balázs,	Maráz	Anna	–	Járd	
be az Országos Kéktúrát 
egy fehérvári csapattal!

17.10  Pénzügyi percek Vendég: 
Potolák	Gábor

18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00		 Színház	a	kulisszák	mögött	
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:	
Bóna	Éva

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	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
17:10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai Margó
18.00		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

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 
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		 Nézőpontok	Vendég:	Vacsi	
Viola és Varju Rudolf 
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:	
Varga Zalán

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	–	Gábor	
szerint a világ

16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba 

17.10		 Barangoló	Vendég:	
Tarsoly Péter

18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A Fehérvár Televízió műsora április 9-től április 15-ig
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Forgószínpad
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Zilai János

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

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

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Mezőföldi Néptáncgála 

2016 – 1. rész
16:20  Mits Jazz Band 
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések – 

Vakler Lajos vendége Siti 
Eszter volt kézilabdázó

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  Mezőföldi Néptáncgála 

2016 – 2. rész
21:30  Miklósa Erika és a 

Bon Bon Zenekar
22:00  Híradó – ismétlés
22:20  Képes hírek 

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

Vakler Lajos vendége Siti 
Eszter volt kézilabdázó

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  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Farmerzseb
16:00  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében – 1. rész

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

– Vakler Lajos vendége 
Kenyeres Fanni volt 
kézilabdázó

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Fehérvár AV19–Salzburg-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:45  Híradó – ismétlés
23:05  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Kenyeres Fanni volt 
kézilabdázó

08:20  Honvéd7 
08:45  Kezdőkör – ismétlés
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
15:20  Farmerzseb
15:55  A világ Koczka módra
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  Szimfonik 

Táncdalfesztivál 2016
21:30  Corvinus Beetető – 

Humbák Művek
22:45  Híradó – ismétlés
23:05  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 mi kis városunk – 

Beszélgetés a Thornton 

Wilder-darab rendezőjével 

és szereplőivel

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Seuso Kedd 

17:00  Híradó

17:20  Köztér

18:20  Hírek 

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa 

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér – ismétlés

20:55  Salzburg–Fehérvár AV19-

jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről

22:55  Híradó – ismétlés

23:15  Képes hírek 

2022. 04. 15. PÉNTEK

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:20  Bajnokok városa
08:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Lúdas Matyi
11:00  Köztér – ismétlés
12:30  Bajnokok városa
13:00  Thornton Wilder: A 

mi kis városunk
14:45  Rendhagyó tárlatvezetés a 

Trianon kiállításon – 1. rész
15:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Székesfehérvár anno

16:15  Tolcsvay Béla, az 
énekmondó táltosember

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  Budaörs–Alba Fehérvár-

kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:15  Arató Antal, az örök 
könyvtáros

21:45  A Fehérvár Televízió 
archívumából – 
Feketebalog

22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: április 12. és 14. Hajrá, Volán! A hokidöntő mérkőzései felvételről.

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:50  Nálatok mizu? 
08:55  Agrárinfó 
09:20  Együtt magazin
09:50  Fehérvári beszélgetések 
10:20  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
10:45  Fehérvári beszélgetések
11:15  Paletta magazin
11:45  Arany János: Az 

eperfa alatt
12:20   A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
14:30  Honvéd7 – ismétlés
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Közéleti és Kulturális 

Szalon – Vendég: Drahos 
Béla és Altorjay András

16:45  Németh János-portré
17:00  Hírek
17:05  Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Silye Sándor

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Forgószínpad
19:40  ARTE 70 – A tánc 

világnapja
21:50  Seuso Kedd – Vadászat
22:50  Hírek – ismétlés
22:55  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?  
1525  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos 
vendége Zilai János

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Alba Fehérvár–

Szombathely-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Alba Fehérvár–
Dunaújváros-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

23:00  A hét hírei – ismétlés
23:20  Képes hírek


