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A DK-s Ráczné Földi Judité 
lehet a mandátum

A baloldali belharc fokozódik
Látrányi Viktória

A Nemzeti Választási Bizottság döntése alapján 
Ráczné Földi Judité lehet a DK megüresedett 
parlamenti mandátuma. Több ellenzéki párt is 
megpróbálta ugyan megfúrni a DK döntését, de 
a Momentumnak nem sikerült időben vissza-
vonnia egy meghatalmazást, a Párbeszéd pedig 
alakilag hibás dokumentumot adott be. 

Szerdai lapzártánkkor úgy tűnik, 
hogy akár országgyűlési képvise-
lő is lehet Ráczné Földi Juditból. 
A Nemzeti Választási Bizottság 
ugyanis múlt pénteki ülésén tizen-
három igen és egy nem szavazattal 
meghozta határozatát, melynek 
értelmében a Kordás László halála 
miatt megüresedett országgyűlési 
képviselői mandátumot a DK, a 
Jobbik, a Momentum, az MSZP, az 
LMP és a Párbeszéd által állított 
közös pártlista hatvankettedik 
helyén szereplő Ráczné Földi Judit 
részére adja ki.

Momentán nem fér bele

A Momentum Mozgalom elnöke, 
Gelencsér Ferenc már az ülést meg-
előzően úgy nyilatkozott, hogy pártja 

Májustól jön a vármegye- és az
országbérlet!

PaPP Brigitta

Hamarosan az eddigieknél kedvezőbb bérlet-
konstrukciót vezet be a kormány, amitől azt 
remélik, hogy a közösségi közlekedés verseny-
képesebbé és vonzóbbá válik.

Május elsejétől vezetik be az el-
múlt három évtized legjelentősebb 
díj szabási fejlesztését a helyközi 
közösségi közlekedésben a várme-
gye- és országbérlettel – ezt Orbán 
Viktor miniszterelnök jelentette be 
hétvégi évértékelőjében. Az új bér-
letekkel egy-egy teljes vármegyét, 
sőt akár az egész országot be lehet 
utazni a MÁV-Start, a Volánbusz, a 
MÁV-HÉV vagy a GYSEV járatai-
nak igénybevételével. E társasá-
gok helyközi járatait korlátlanul 
használhatják majd az utazók a 
bérleten feltüntetett területen.
Az új bérleteket a MÁV-Start pénz-
táraiban, automatáinál és a MÁV- 
alkalmazásban, a Volánbusz pénz-
tárainál, a buszokon és a GYSEV 

Jó lépés a helyes irányba!

A döntés kapcsán Cser-Palkovics András is megszólalt: a polgármester szerint a ked-
vezményes vármegyei és országos bérletek jó lépést jelentenek a helyes irányba. Sok 
ezer fehérvárinak és környező településen élőnek jelent ez anyagi segítséget, nem 
beszélve a közösségi közlekedés környezetvédelmi és forgalmi előnyeiről.
„A következő lépés lehetne ennek a bérletnek az összehangolása a helyi bérlettel, 
természetesen a megfelelő állami kiegészítő finanszírozás mellett. Ez lehetősé-
get adhatna a helyi buszbérlet árának csökkentésére is” – írta közösségi oldalán 
Székes fehérvár polgármestere.

Online polgármesteri 
fogadóóra

Február 27-én ismét Facebook-oldalán 
tart fogadóórát Cser-Palkovics András. 
A polgármester 16 és 18 óra között 
várja a lakossági kérdéseket, de már a 
fogadóóra előtt is feltehetik kérdéseiket 
kommentben a fehérváriak a közösségi 
oldalon közzétett bejegyzés alatt.

pénztárainál lehet majd megvásárol-
ni – várhatóan április utolsó hetétől.
A teljes árú, harminc napig érvé-
nyes vármegyebérlet 9450 forintba 
kerül majd, a szintén harmincna-
pos országbérlet ennek duplájába, 
18 900 forintba. A tanulóbérlet ki-
lencven százalékos kedvezménnyel 
lesz váltható, azaz 945 forintért.
Akik az utazásaik során rendszere-
sen átlépik a vármegyehatárt, azok 
két vármegyebérlet áráért az ország 
egész területére érvényes ország-

bérletet vásárolhatnak. Ez 2500 
forinttal lesz olcsóbb, mint jelenleg 
a harminc kilométerre érvényes 
bérlet. A tanulók ezt a bérletfaj-
tát választva is igénybe vehetik a 
kilencven százalékos kedvezményt, 
így 1890 forintért szinte bárhová 
eljuthatnak az országban.
A vármegyebérlet és az országbér-
let nem vehető igénybe helyjegy-
köteles vonatokon, első osztályon, 
továbbá a helyi közösségi közle-
kedési társaságok járatain sem. 

értékrendjébe nem fér bele az, hogy 
egy offshore lovagból országgyűlési 
képviselő legyen, a Momentum így 
mint jelölőszervezet nem támogatja, 
hogy a Demokratikus Koalíció politi-
kusa, Ráczné Földi Judit üljön be az 
Országgyűlésbe.
Rédei Norbertet, a Momentum 
fehérvári önkormányzati képviselő-
jét arról kérdeztük, egyetért-e pártja 
elnökének szavaival, illetve hogy 
neki belefér-e az értékrendjébe a 
közös munka Ráczné Földi Judittal. 
Ha nem, tervezi-e a frakcióból való 
kilépését, vagy kezdeményezi-e 
Ráczné Földi Judit kizárását, ha 
a politikus mégis önkormányzati 
képviselő marad.
„A Momentumnak az az álláspontja, 
hogy ki kell mondani az igazságot, 
és Ráczné Földi Judit ezzel az üggyel 
kapcsolatban nemrég elveszített egy 
pert, ahol egyébként Schiffer András 
védte. Itt valóban hiányérzet támadhat 
az emberben, hiszen számot kell adni 
a nyilvánosság felé, ha az ember a 
parlamentbe készül! Úgy érezzük, ez a 
számadás eddig elmaradt” – mondta 
Rédei Norbert, majd hozzátette, 
hogy igyekszik különválasztani a 
helyi és az országos közéletet. Ké-

szen áll arra, hogy folytassa a közös 
munkát, bármi legyen a mostani 
csatározás vége. – „Én egyedül a 
mandátumom erejéig terjedő együtt-
működésről beszélek. Ha Ráczné Földi 
Judit képviselő marad, és számot adott a 
nyilvánosságnak, akkor vele együtt kell 
dolgoznom a ciklus végéig.” 

Elfúrtuk

Több ellenzéki párt is megpróbálta 
jogi eszközökkel megfúrni a DK 
döntését, de a Momentumnak nem 
sikerült időben visszavonnia egy 
tavalyi meghatalmazást, a Párbeszéd 
pedig alaki hibás dokumentumot 
adott be, így a DK február tizenhar-
madikán minden érvényes meghatal-
mazással rendelkezett ahhoz, hogy a 
közös pártlistát állító jelölőszerveze-
tek nevében bejelentse a megüresedő 
mandátumra a jelöltjét: Ráczné Földi 
Juditot.
A valasztas.hu oldalon elérhető ha-
tározatból kiderül: Gelencsér Ferenc 
József február tizennegyedikén kelt 
és a bizottsághoz február tizenötö-
dikén 13 óra 41 perckor benyújtott 
nyilatkozatában 2023. február 
tizennegyedikei hatállyal vonta vissza 

a Momentum Mozgalom által a DK 
részére adott tavalyi meghatalma-
zást. A Párbeszéd pedig alaki hibát 
vétett: a meghatalmazás-visszavonó 
nyilatkozatot nem a párt törvényes 
képviselője, Tordai Bence, hanem a 
pártigazgató nyújtotta be.
A DK az alábbi közleményt adta ki a 
döntéssel kapcsolatban: „Meghiúsult 
a Momentum kísérlete, amely során 
egy korábban megadott meghatalmazás 
visszavonásával akarták jogilag megaka-
dályozni, hogy a DK élhessen a pártot 
megillető jelölési jogával. Az eset példa 
nélküli, hiszen eddig minden ellenzéki 
párt betartotta a közös lista állításakor 
kötött közös ellenzéki megállapodást, 
amelyet a Momentum most egyoldalúan 
megszegett azzal, hogy nem tartotta be 
korábbi adott szavát és megállapodásban 
foglalt kötelezettségét.”  
A DK arról is írt, hogy az NVB 
határozatát a választott tagok mellett 
elfogadta a DK, az LMP, a Jobbik és a 
Párbeszéd delegáltja is. 
A Nemzeti Választási Bizottság dön-
tését követően a Momentum bejelen-
tette: a Kúriához fordulnak, elutasítás 
esetén pedig alkotmányjogi panaszt 
nyújtanak be a Nemzeti Választási 
Bizottság döntésével szemben.

A Pest vármegyei bérlet, illetve az 
országbérlet így a BKK járatain 
sem érvényes, de Budapesten be-
lül a helyközi szolgáltatók járatain 
lehet ezekkel utazni.
A teljes árú bérlet árának nyolcvan-
hat százalékát térítik meg a munkál-
tatók, így vármegyebérlet esetében 
mintegy 1300 forintos, országbérlet-
tel kicsivel több mint 2600 forintos 
saját költségen tudnak utazni az 
utasok a helyközi közösségi közle-
kedési szolgáltatókat választva.
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Formát ölt a csarnok

Az Alba Aréna körvonalai már tisztán kivehetők a Budai út mellett

A katlanhatás pluszélményt ad majd a szurkolóknak is, hiszen ha belépünk az épületbe, 
szintben lefelé lesz a fő lelátórész és a küzdőtér

Új városrész születik: a csarnok környezete is megújul

A hazai csapat leendő öltözőjét is bemutatta a kivitelező

Látrányi Viktória

Az Alba Aréna épülete már látványosan magaso-
dik a Budai út mellett. A multifunkciós csarnok 
a jégkorongon kívül más sporteseményeknek, 
kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak 
is otthont adhat. A kivitelező a keddi bejáráson 
mutatta be a már fedett küzdőteret, valamint a 
hazai csapat öltözőjét is.

2021 novemberében adták át a 
munkaterületet a kivitelezőnek. A 
beruházás azóta ütemterv szerint 
halad. A helyszínen járva egyre 
inkább érezhetjük azt, hogy egy 
csarnokban vagyunk. Az Alba 
Aréna hatezer fő befogadására 
lesz alkalmas, ez azonban tovább 
bővíthető, így koncertek, rendez-
vények esetén nyolcezer-kétszáz fő 
is elfér majd.                
„Ez egy igazi aréna lesz, mely ottho-
nául szolgál a magyar jégkorongnak, 
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Nézze meg képeken, hogy épül az új multi-
funkcionális csarnok! Látványos légifotók 
és háromdimenziós felvételek között bön-
gészhet az alábbi QR-kódot okostelefonnal 
beolvasva:

azon belül a Volánnak. Emellett igazi 
sport- és kulturális közösségi tere lesz 
a városnak és a régiónak is” – mond-
ta el lapunknak Cser-Palkovics 
András polgármester, aki kérdé-
sünkre kifejtette: fontos, hogy az 
új útkapcsolatoknak köszönhető-
en biztonságosan és korszerűen, 

két irányból lehet majd eljutni a 
csarnokhoz.
Nem titkolt cél a létesítmény 
fenntarthatósága, hogy a magas 
energiaárak mellett is működtet-
hető legyen: „Földgázra egyáltalán 
nem lesz szükség. A hűtésért és 
fűtésért a villamos áram, valamint 

a beépítésre kerülő talajszondák 
és hőszivattyúk felelnek majd” – 
mondta Cser-Palkovics András.
Székesfehérvár polgármestere ki-
emelte, hogy a több mint negyven-
milliárd forintos állami forrásból 
megvalósuló fejlesztés nemcsak 
az aréna építését jelenti, hiszen a 
beruházás tartalmazza a közleke-
dési és közműfejlesztéseket is a 
csarnok környezetében, valamint 

a Budai út és az Alba Ipari Zóna 
összeköttetését megteremtő út 
megépítését.  
Az Alba Aréna a jégkorongon 
kívül egyéb sporteseményeknek 
és kulturális rendezvényeknek is 
otthont ad majd.
„Egy új városrész születik azzal, hogy 
a Nagyszombati út és a Rozmaring 
utca összekötésre kerül” – mondta el 
a beruházás kapcsán Vargha Ta-
más, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője.
Az Alba Aréna százszor száz méter 
alapterületű épület lesz. A hokin 
kívül további húsz-huszonöt 
teremsportágat is ki tud majd 
szolgálni. A létesítmény egyik 
érdekessége lesz a katlanhatás. Ez 
azt jelenti, hogy ha belépünk az 

épületbe, szintben lefelé lesz a fő 
lelátórész és a küzdőtér. Ez a meg-
oldás pedig a szurkolók szempont-
jából is pluszélményt ad majd.            
Bajnok Sándor, a Market Építő 
Zrt. műszaki igazgatója elmondta, 
hogy most a tető acélszerkezeté-
nek szerelése folyik. Az ütemterv 
szerint, napra pontosan haladnak 
a munkákkal.
„A tető 1860 tonnás acélszerkezetére 
összesen tizennégyezer négyzetméter-
nyi lemezfedés kerül. A többszin-
tes épületet ötezer-egyszáz darab 
árnyékoló veszi majd körbe, mintegy 
négyezer négyzetméteren” – mondta 
a műszaki igazgató.
A következő mérföldkőhöz június 
huszonnyolcadikán érnek. Akkor-
ra megtörténik a tető lemezelése, 
víz- és hőszigetelése, valamint az 
épület teljes körbezárása homlok-
zati üvegfalakkal.
„Jelenleg közel háromszáz ember 
dolgozik az építkezésen. Márciustól 
várhatóan több szakipari munka is be-
kapcsolódik, például a hidegburkolás, 
a gipszkartonozás vagy a festés. Ezzel 
a négyszázat is elérheti a helyszínen 
dolgozók száma. Ha ehhez a beépítésre 
kerülő anyagokat legyártó műhelyeket 
is hozzávesszük, akkor közel nyolcszáz 
embernek ad napi szinten munka-
lehetőséget az Alba Aréna építése” – 
nyilatkozta Bajnok Sándor.
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Fontos munkát végeznek

Jövőkép fiataloknak

ráBa Henrietta

VakLer Lajos

Éves tanácskozásra várták kedden a szé-
kesfehérvári jelzőrendszer tagjait az Alba 
Bástya Család- és Gyermekjóléti Központba. A 
találkozón az elmúlt év tapasztalatairól, a jövő 
feladatairól hallhattak a résztvevők.

A koronavírus-járvány óta most 
először volt lehetőség a székes-
fehérvári jelzőrendszeri tagok 
személyes találkozására. Ők 
azok az iskolai, óvodai, bölcsődei 
dolgozók, védőnők, háziorvosok, a 
rendőrség, valamint a polgármeste-
ri hivatal munkatársai, akik jelzik, 
ha egy gyermeknek segítségre van 
szüksége.
Tisztl Henrik, az Alba Bástya ve-
zetője elmondta, hogy tavaly a jár-
vány már nem érződött annyira, a 
menekültekkel kapcsolatos segítő-
munka viszont nagyban jellemezte 
az elmúlt esztendőt. Kiemelte, 
hogy a jelzőrendszeri munka 
soha nem érhet véget: „Mindig van 
egy új szereplő a jelzőrendszerben, 
mindig vannak új trendek, melyekhez 

Múlt pénteken immár ötödik alkalommal 
rendezte meg hagyományos bálját az Ifjabb 
Ocskay Gábor Alapítvány. 

Az Ocskay Zsuzsa vezette alapít-
vány az idei rendezvény elsődle-
ges céljaként azt tűzte ki, hogy 
megismerve a sárbogárdi gyermek-
otthon nehézségeit, az ott lakó 
gyerekeknek nyújtsanak segítséget 
bevételeikből, illetve a befolyt ado-
mányokból, felajánlásokból.
Az alapítvány az idei szezonban 

Öt fiatal érdemelte ki a sportösztöndíjat

A jelzőrendszeri munkában a cél a személyes 
kapcsolatok erősítése
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Vármegyénkben is csökkent a népesség

A fehérvári távhőellátás 
nincs veszélyben

PaPP Brigitta

PaPP Brigitta

Az őszi népszámlálás kezdetekor, 2022. ok-
tóber elsején 9 millió 604 ezer volt Magyar-
ország lakossága, és 4 millió 593 ezer lakás 
volt az országban – közölte Kovács Marcell, 
a népszámlálás projektvezetője azon a múlt 
csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol a felmérés 
előzetes eredményeit ismertette.

A népszámlálás során beérkezett 
kérdőívek feldolgozása jelenleg is 
zajlik. A  második negyedévben 
az előzetes települési adatok, 
ősztől pedig már a végleges 
eredmények közzététele várható. 
Kovács Marcell a népszámlálás 
lezárulta után nyolcvan nappal 
tartott első adatismertetésen el-
mondta: október elsején 4 millió 
613 ezer férfi, 4 millió 491 ezer 
nő és 1 millió 407 ezer gyerek élt 
az országban. Az aktív korúak – 
15 és 64 év közöttiek – száma  
6 millió 201 ezer, az időskorúaké, 
azaz a 65 év felettieké pedig   
1 millió 995 ezer volt.
A legutóbbi, 2011-es népszámlá-

A SZÉPHŐ Zrt.-nél történt egyeztetésen a 
hosszú távú megoldások is szóba kerültek.

„A SZÉPHŐ-vel egyeztettünk: a 
fehérvári távhőellátást továbbra sem 
veszélyezteti az energiaválság!” – tette 
közzé a megbeszélést követően 
Cser-Palkovics András közösségi 
oldalán. Kiemelte: városunkban 
sok ezer lakás és több tucat köz-
intézmény fűtése, melegvíz-szolgál-
tatása múlik azon, hogy a SZÉPHŐ 
biztonságosan működjön.
Folyamatosan tekintélyes mér-
tékű állami támogatás érkezik a 
SZÉPHŐ-höz, ami lehetővé teszi, 
hogy maradéktalanul fenntartsák a 
lakossági rezsicsökkentést a távhő- 
és a melegvíz-szolgáltatás terén. A 

Stabilan működik a SZÉPHŐ, a rezsicsökkentett árakon biztosított a távhőellátás
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indította útjára sportösztöndíj- 
programját, melyre sok tehetséges 
fiatal pályázott. Közülük két kor-
osztályban öten érdemelték ki a tá-
mogatást: az U12 es korosztályból 
Röthler Csenge, Bóka Márton és 
Szilágyi Zalán, míg az U14-ből Joó 
Bertalan és Palkovits Tamás.
Ocskay Zsuzsa a díjátadón köszöne-
tet mondott a fiatalok családjainak, 
a klub edzőinek és tanárainak, 
hiszen az ő munkájuknak is köszön-
hető, hogy az akadémián nevelkedő 
fiatalok előtt komoly jövő áll a jégen 
és az iskolapadokban egyaránt.

lás óta a természetes fogyás miatt 
464 ezerrel csökkent a lakosság 
száma, amit mérsékelt a 131 ezres 
bevándorlási többlet. A népesség 
száma tehát tizenegy év alatt 333 
ezerrel csökkent. 
A területi adatokból az látszik, 
hogy 2011 óta Fejér vármegyében 
is csökkent a népesség, mégpedig 
1,5 százalékkal, ami a negyedik 
legkedvezőbb adat az országban. 
Két területen növekedett csak 
a lakosságszám, Budapesten 
és Győr-Moson-Sopronban, az 
ország többi térségében csökkent. 
Komárom-Esztergomban 1,2 
százalékkal, a többi vármegyében 
pedig nagyobb arányban, mint 
Fejérben. Vármegyénk korössze-
tétel tekintetében a hatodik „leg-
jobbnak” számít: a lakosság 14,9 
százaléka 0 és 14 év közötti, 64,8 
százaléka 15 és 64 év közötti, 20,3 
százaléka 65 év fölötti. 
Bár a lakosságszám csökkent, a 
lakásállomány a 2011-es adatok-
hoz képest 5,9 százalékkal nőtt 
Fejér vármegyében. 

helyzet azonban így is megkövete-
li, hogy a meglévő rendszereket a 
lehető legtakarékosabban üzemel-
tessék, valamint minden lehe-
tőséget megragadjanak a magas 
energiaárak kompenzálására.
„Utóbbinak eszközei például a gáz-
motorok is, melyek elektromos áram 
termelésével tudják kiegészíteni a 
SZÉPHŐ bevételeit. Hosszú távon a 
megoldást a távhő energiaigényének 
alternatív biztosítása nyújthatja. 
Minden olyan lehetőséget felmérünk, 
ami szóba jöhet annak érdekében, 
hogy ne csak földgázzal lehessen 
fűteni a kazánokat. Ilyen lehet például 
a biomasszás megoldás is. Ezeknek az 
átalakításoknak a költsége azonban 
igen magas, tehát biztosan szükség 
lesz külső források bevonására” – írta 
a polgármester.

alkalmazkodnunk kell. Folyamatos 
és nehéz munkáról, de sikerekről is 
beszélhetünk: kis mértékben csökkenő 
tendencia látszik a veszélyeztetett 
gyermekek számában. A jelzésszámok 
és a központunkkal kapcsolatban 
lévő családok száma hasonló az előző 
évekhez.”

Változás a Fejérvíznél

Módosul a 
forgalmi rend

PaPP Brigitta

A Fejérvíz Zrt. központi ügyfélszolgálati iro-
dájának (Székesfehérvár, Király sor 3-15.) 
ügyfélfogadási rendje megváltozott.

Az új nyitvatartás szerint hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken 
7.30-tól 13.30-ig intézhetünk ügye-
ket, míg szerdán 7.30-tól 20 óráig.
Az elektronikus ügyfélszolgálat 
továbbra is változatlanul elérhető 
az alábbi e-mail-címen: ugyfelszol-
galat@fejerviz.hu. Hibabejelenté-
seket éjjel-nappal a 80 203 895-ös 
telefonszámon fogadnak. Ügyfélfo-
gadási időn kívül hibabejelentésre 
az ingyenes hibabejelentő vonalat 
vagy a diszpecser@fejerviz.hu 
e-mail-címet kell használni.

Február huszonhetedikétől egyirányúsítják 
a Zrínyi és a Huszár utca között a két áruház 
mögötti út egy szakaszát.

A forgalmirend-változás a Zrínyi 
utca felőli árufeltöltő udvar bejára-
tától a Huszár utcai csatlakozásig 
tart. Az  egyirányúsítás az áruház 
és a közterületi parkoló közötti 
gyalogosforgalom biztonságának 
növelése, valamint a parkolóból 
való kikanyarodás segítése érdeké-
ben történik.
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Február huszonhetedikén, hétfőn reggel 
nyolc órától előreláthatólag délután kettőig a 
Rákóczi út, a Gáz utca, a Király sor és a Széna 
tér csomópontjának Gáz utcai behajtóágán 
aszfaltozási munkálatok miatt útzár lesz.

A csomópont többi ágán a be- és 
kihajtást nem korlátozzák. Az 
út zár időtartama alatt a Gáz utca 
Király sor irányába vezető ága a 
Gáz utcai garázssortól zsákutca-
ként működik. A zárás érinti a 

Ösztöndíjpályázat fiataloknak

Külföldi vendégoktatók és 
kutatók a Városházán

Látrányi Viktória

Még néhány napjuk van azoknak az érdeklő-
dőknek, akik pályázni szeretnének az Alba Re-
gia ösztöndíjakra. A város honlapján közzétett 
kiírás szerint február huszonhetedikéig igé-
nyelhetik a középiskolások és a felsőoktatás-
ban tanulók, valamint a hallgatói tanácsokban 
feladatot vállalók a támogatásokat.

A 2022/2023-as tanév második 
félévében az ösztöndíjak összegei 
nem változnak az első félévhez ké-
pest. Az Alba Regia középiskolai 
ösztöndíjasok ötvenezer, az Alba 
Regia felsőoktatási ösztöndíjasok 
százezer forintot kapnak. Mind-
kettőnél fontos kitétel, hogy az 
első félév tanulmányi átlagának el 
kell érnie a 3,75-ot. Az Alba Regia 
Felsőoktatási Hallgatói Tanács ösz-
töndíjának nyertesei negyvenezer 
forintot kapnak.
A pályázatokat zárt borítékban 
kell benyújtani postai úton a 
Székes fehérvár Megyei Jogú Város 

A Mathias Corvinus Collegium Visiting Fellowship és Budapest Fellowship programjainak 
vendég oktatói és kutatói tavalyi látogatásuk után múlt csütörtökön ismét Székesfehérváron töl-
töttek egy napot. A vendégeket Lehrner Zsolt alpolgármester fogadta a Városházán, ahol Székes-
fehérvár klímastratégiájáról és fenntarthatósági programjáról tartott prezentációt.                    P. B.
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Együttműködési megállapodás Segítség egy jobb élethez

Útzár a Gáz utcában

Farkas sziLárd

Szerdán a Nagysándor József laktanyában 
együttműködési megállapodást kötött a NATO- 
erőket Integráló Elem és a Fejér Vármegyei 
Rendőr-főkapitányság.

A megállapodás célja a két 
szervezet között olyan szakmai 
partnerségre irányuló együttmű-
ködés kialakítása, melynek során 
a felek a birtokukban lévő infor-
mációk kölcsönös rendelkezésre 
bocsájtásával segítik egymás 
tevékenységét.
„Amennyiben Fejér vármegye vagy a 
város rendőrkapitánysága információt 
kap arról, hogy a NATO-erőket érintő 

A Kríziskezelő Központ kilenc, korábban nehéz 
élethelyzetben lévő támogatottja lakhatását, 
társadalmi integrációját finanszírozza az Arconic.

A huszonötezer dolláros, azaz 
nagyjából tízmillió forintról szóló 
támogatást hétfőn a Kríziskezelő 
Központban adta át – jelképesen 
– az Arconic képviselője. Az ado-
mányból finanszírozták az étel-
osztást is, de ennél jóval előrébb 
mutató tervek is megvalósulhatnak. 
Kilenc korábbi hajléktalan vagy 
nagyon nehéz élethelyzetbe került 
személy hosszabb távú jövőjének 
megalapozása valósulhat meg.
Mészáros Attila alpolgármester 
kiemelte: néhány évvel ezelőtt a 
Városgondoksággal közösen húsz 
főt tudtak visszasegíteni a nor-

A jövőben hatékonyabban működik együtt a rendőrség és a katonaság

Az Arconic támogatása kilenc ember integrációját is segíti majd
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mális életbe, munkát és lakhatást 
biztosítva. A Kríziskezelő Központ 
programja is ehhez hasonló.
„A pályázat segítségével kifizetjük 
a támogatottak bérleti díját, azzal a 
feltétellel, hogy nem tartozhatnak 
rezsidíjjal. A cél, hogy fenntartsák a 
bérleményüket, hogy ne kerüljenek 
hajléktalansorba, létbizonytalanság-
ba” – mondta el Zsabka Attila, a 
Kríziskezelő Központ vezetője.
A támogatás révén egyéb szolgál-
tatásokat – pszichológust, tiszta-
sági csomagot – is biztosítanak a 
programban részt vevő korábbi 
hajléktalanok számára. Két támo-
gatott pedig képzési programon 
vesz részt: ők óvodai dajkaként és 
ruházati eladóként próbálhatnak 
szerencsét a munkaerőpiacon.

Polgármesteri Hivatala Egészség-
ügyi, Oktatási és Szociális Intézmé-
nyi Irodája, 8000. Székesfehérvár, 
Városház tér 1. címre, vagy el lehet 
helyezni a Polgármesteri Hivatal 
Városház tér 1. sz. alatti portá-
ján kihelyezett gyűjtőládába. A 
borítékon fel kell tüntetni a pályázó 
nevét, címét, valamint az ösztöndíj 
nevét. A pályázatok beérkezésének 
határideje február 27-én 16 óra, míg 
az elbírálás határideje március 30. 
Az elbírálást követően a város jegy-
zője írásban értesíti a pályázókat az 
adatlapon megadott elérhetőségek 
valamelyikén. A részletes kiírások 
és adatlapok a szekesfehervar.hu 
oldalon megtalálhatók az aktuális 
pályázatok között.
További információ az albaregia-
osztondij@pmhiv.szekesfehervar.hu 
e-mail-címen vagy a Polgármesteri 
Hivatal Egészségügyi, Oktatási 
és Szociális Intézményi Irodájától 
a 22 537 176-os telefonszámon 
kérhető.

bármilyen esemény történhet, akkor 
ők ezt megosztják velünk, illetve ha 
a NATO részéről fölmerül a helyi la-
kosságot érintő kérdés, azt mi szintén 
megosztjuk a rendőrség képviselőivel” 
– mondta el Topor István ezredes, 
a magyarországi NATO-erőket 
Integráló Elem parancsnoka.
A rendőrség részéről Szabó Vendel 
főkapitány írta alá a megállapo-
dást: „A Fejér Vármegyei Rendőr- 
főkapitányság nagyon fontosnak 
tartja, hogy a fegyveres testületekkel 
szoros kapcsolatot alakítson ki. Ez 
az együttműködési megállapodás 
képzésekben és a törvények adta lehe-
tőségek mellett információcserében is 
megvalósul.”

33-as jelzésű, Fecskeparti-lakó-
telep felé közlekedő busz útvona-
lát: azok a Fecskepart irányába 
a Lövölde út – Budai út – József 
Attila út– Rákóczi út terelőútvo-
nalon közlekednek, és a Budai 
úton található Gáz utca/Budai út 
A jelű megállóhelyen, valamint az 
Áron Nagy Lajos tér József Attila 
utcában található D jelű megálló-
helyén állnak meg. A Széna téri 
megálló kimarad.
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Több mint ötvenen pályáztakA humor és a levegővétel a 
hosszú élet titka ráBa Henrietta

Játékot hirdetett a SZÉNA Egyesület házas-
pároknak a házasság hetéhez kapcsolódóan. 
A Hívd randira házastársadat! című pályázat 
keretében azt kérték, hogy a párok töltsenek 
el kettesben egy kis időt, és a randevún 
készítsenek közös képet is. A jó házasság titka 
című pályázat keretében pedig azt várták 
a pároktól, hogy írják le megismerkedésük 
történetét, és mondják el, szerintük mi a jó 
házasság titka.

A SZÉNA Egyesület évek óta 
készül a házasság hetére. Bálesné 
Elekes Rita, az egyesület elnöke 
elmondta: „A családoknak a jó, mi-
nőségi együttléthez nélkülözhetetlen, 
hogy a férj és a feleség jó kapcsola-

Gabrovits Józsefnét kilencvenötödik születés-
napján, családja körében köszöntötte vasárnap 
Horváth Miklósné önkormányzati képviselő.

Az asztal mellett a három kilencve-
nes éveiben járó testvér fogta közre 
az ünnepeltet, aki boldog volt, 
hogy találkozhatott velük. Az 1933. 
február 19-én született Marika 
néni öt testvérével nőtt fel az ősi, 
fehérvári gyökerekkel rendelkező 
családban. A Fő utca 3. szám alatt 
éltek, majd később, a családala-
pítást követően az Öreghegyen. 
Férjével két gyermeket neveltek fel, 
akik négy unokával ajándékozták 

Bálesné Elekes Rita, a SZÉNA Egyesület elnöke és Deák Lajosné, Székesfehérvár család- és 
nemzetpolitikai tanácsnoka sorsolta ki az ajándékokatMarika néni (képünk jobb oldalán) és három testvére
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Ápolókat, egészségügyi 
szakdolgozókat ünnepeltek

Az év asszisztensének Bor Erzsébetet 
választották

Baráthné Kalmár Lilla lett az év ápolója 2023-ban

ráBa Henrietta

Február tizenkilencedike az ápolók napja. 
Magyarország első főápolójának születésnap-
jához kapcsolódóan megemlékezést tartottak 
múlt pénteken a Szent György Kórházban is. 
Az ünnepségen átadták Az Év Ápolója és Az Év 
Asszisztense elismeréseket.

A Szent György Kórház udvarán, a 
Kossuth Zsuzsanna-szobor koszorú-
zásával kezdődött az idei ünnepség. 
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1817. február 19-én született Kossuth 
Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfia-
talabb húga, aki az 1848-49-es sza-
badságharc idején tábori kórházak 
létesítését segítette. Az ő emlékének 
megőrzésére az Országgyűlés 2014-
ben február 19-ét a magyar ápolók 
napjának nyilvánította. 
A kórház hosszú idő után idén már 
nemcsak koszorúzással ünnepelt 
ezen a napon: „Kezdünk helyreállni 
a járvány után! Kossuth Zsuzsanna 
szobrát minden évben megkoszorúztuk, 
de utána az ünnepséget nem tudtuk meg-
tartani sem 2021-ben, sem 2022-ben” – 
hangsúlyozta Bucsi László főigazgató.
Nyakas Eszter ápolási igazgató be-
szédében elmondta, hogy az ápolók 
és egészségügyi szakdolgozók a be-
tegség idején nyújtanak segítséget, 
a legnehezebb helyzetekben állnak 
helyt. Az ünnepségen ezért minden 
évben elismeréseket adnak át a 
legkiválóbb munkatársaknak: „A 
kiválasztásnak többlépcsős procedúrája 
van. Először az osztályokról érkeznek 
meg a jelölések, majd egy ápolásszakmai 
grémium választja ki a jelöltek közül 

az év ápolóját és az év asszisztensét” – 
mondta Nyakas Eszter.
Az ünnepségen a Magyar Ápolási 
Egyesület és a Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara elismerő 
okleveleit is átadták. Tiszteletbeli 
ápolónak választották Bucsi Lászlót, 
a kórház főigazgatóját, aki – mint 
méltatásában elhangzott – értékeli 
az ápolók munkáját, és sokat tesz a 
szakdolgozók fejlődéséért.
Az év ápolója 2023-ban Baráthné 

Kalmár Lilla lett, aki tizenöt évvel 
ezelőtt kezdte meg munkáját a kór-
házban. Ma a hematológiai osztály 
osztályvezető főnővére.
Az év asszisztensének Bor Erzsé-
betet választották. 1980-ban kezdte 
asszisztensi munkáját, a hivatásában 
negyvenkét évet töltött el. 2009-től a 
szemészeti műtőben műtős szak-
asszisztenseként dolgozik. 2020-ban 
vonult nyugdíjba, de azóta is oszlo-
pos tagja a műtő életének.

meg őket. Marika néni az otthoni 
teendők ellátása mellett a Video-
tonban és a hűtőházban dolgo-
zott, onnan is ment nyugdíjba. A 
mai napig nagyon szeret olvasni, 
keresztrejtvényt fejteni, de akkor a 
legboldogabb, amikor öt dédunoká-
ja körében van. Mindig naprakész, 
sokat mosolyog, és egy-egy vicces 
történettel, bölcs mondással – mint 
a hosszú élet titka, hogy nem 
szabad abbahagyni a levegővételt 
– mások arcára is gyakran csal 
mosolyt. Vallja, hogy az egészség 
megőrzése, sok mozgás és humor 
kell a hosszú, boldog élethez.

tot ápoljon, odafigyeljen egymásra. 
A gyerekek is nagyon hálásak a jó 
együttműködésért, mert így nyugod-
tan, boldogan tudnak élni. Erre kell 
időt szánni, sőt energiát és pénzt is, de 
megtérül a befektetés!”
A felhívásra összesen ötvennégy 
pályázat érkezett. Az ajándék-
csomagot Adorján Liza és Laczkó 
Balázs, az étkezési utalványt pedig 
Mayer-Heizinger Anita és Mayer 
Mihály nyerték a múlt csütörtöki 
sorsoláson.
Ekkor adták volna át a vándor-
bölcsőt is, de egyikük egészség-
ügyi állapota miatt egy későbbi 
időpontban juttatja azt el az egye-
sület a szülőknek, Mayer-Heizin-
ger Anitának és Mayer Mihálynak.
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Újra nyitva a kapu

A szép magyar beszéd ünnepe

Kisöpörték a telet

Koncert a törökországi károsultakért

Látrányi Viktória

VakLer Lajos

Kálmán Piroska Székesfehérvár egyik leg-
híresebb és leghosszabban szolgáló 
idegenvezetője volt. Tavaly ünnepelte 
századik születésnapját.

Fél évszázadon át kalauzolta kör-
be szeretett városában, Székes-
fehérváron a látogatókat Kálmán 
Piroska, aki Szegeden született 
1922. június 17-én, és Debrecen-
ben tette le a felsőfokú keres-
kedelmi érettségit. Dolgozott 
Budapesten, de élt Berlinben is, 
ott élte át a második világháború 
végét 1945-ben. Székesfehérvá-
ron a Balatoni úton, egy tiszti 
bérlakásban lakott a szüleivel.
Az idegenforgalom szerveződése 
1960-tól indult el városunkban. 
Ez a hivatás olyannyira vonzotta 
Kálmán Piroskát, hogy a textil-
festő munkáját otthagyva pályát 
módosított.
Századik születésnapján szám-
talan élményét megosztotta a 
fehérváriakkal. Arról is mesélt, 
hogy szakmájából adódóan 

A több évtizedes hagyománnyal bíró Szép Ma-
gyar Beszéd elnevezésű verseny célja a fiatalok 
anyanyelvi nevelése, a beszédkultúra javítása.

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma és a Kazinczy-díj Alapítvány a 
2022/2023-as tanévre is meghirdette 
a Szép Magyar Beszéd versenyt az 
általános iskolák 5-8. évfolyamos 
tanulói részére.
A Fejér vármegyei megmérettetésnek 
az István Király Általános Iskola adott 
otthont múlt héten szerdán. Vargha 
Tamás, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője köszöntőjében hangsú-
lyozta: fontos, hogy a fiatalok egy ilyen 
verseny keretében is bemutassák, 
hogy a magyar nyelv, a szép beszéd, a 
helyes fogalmazás, Kazinczy öröksége 

Vasárnap délután rendezte hagyományos farsangfarki mulatságát a Szabad Színház Székesfehérvár 
belvárosában. Volt felvonulás, játékos fánkevő verseny és improvizációs színházi játék is. Az Ország-
almánál közösen táncolták ki a telet, majd jelképesen kisöpörték Fehérvár utcáiról.                           B. G.

A Vox Mirabilis Kamarakórus farsangi koncertjét telt ház előtt rendezték meg szombaton a Szent 
István-teremben. Az est bevételét a törökországi földrengés károsultjainak ajánlották fel.           V. L.

Ismét a Liszt Ferenc utca felől lehet bemenni a Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Házba. A felújítás alatt álló intézményben az elmúlt hetekben renoválták a kapualjat, ami 
mostanra azonban elkészült.                                                                                                              P. B.

Fontos a felnövekvő generációk anyanyelvi nevelése
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a huszonegyedik században is fontos.
Krählingné Kovács Tünde, az iskola 
igazgatója örömének adott hangot, 
hogy ebben az esztendőben ők adhat-
nak otthont a nemes versengésnek, 
mely nemcsak a résztvevő fiatalokat, 
de a felkészítő pedagógusok munká-
ját is minősíti.
A zsűriben számos székesfehérvári 
és Fejér vármegyei pedagógus mellett 
helyet kaptak városunk újságíró-tár-
sadalmának jeles képviselői is. Két 
korcsoportban – 5-6. és 7-8. osztályo-
sok – több mint ötven diák nevezett 
a megmérettetésre, melynek végén 
eldőlt, hogy Gyenge Laura, a Sere-
gélyesi Baptista Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákja, va-
lamint Schneider-Zaj Ákos, a Vasvári 
Pál Gimnázium tanulója jutott tovább 
a balatonboglári regionális döntőbe.

Elhunyt a legendás idegenvezető

Kálmán Piroska (1922–2023)
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nagyon sokat utazott: húsz or-
szágban járt, eljuthatott Izlandra, 
Buenos Airesbe, Floridába, de 
Moszkvába és Leningrádba is.
Székesfehérváron rengeteg 
csoportot kísért, hiszen közel 
ötven évig volt a város elismert 
idegenvezetője. Nagyon kedves 
volt számára a Rác utca, mintegy 
tíz évig a rác templom látogatóit 
is kalauzolta.
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Tikverőzés a termékenységért és a 
jó szerencséért

A korom elől nincs menekvés!
Ha Mohács, akkor busójárás, ha Moha, akkor 
tikverőzés!

Mindenki kormos lett, a szerencsés év ezen 
már nem múlik!

Farkas sziLárd

Húshagyó kedden idén is megrendezték a hagyományos tikverőzést Mohán. A farsangi időszak 
végén a maskarások jelképesen megverik a tyúkokat, és korommal kenik be a jelenlévők arcát a 
termékenység és a jó szerencse érdekében.
„Ez a kis falu ilyenkor megtelik. Nagyon sok iskolából, óvodából érkeznek látogatók, aminek nagyon 
örülünk! A lányok fánkot sütöttek, hogy megkínáljuk őket” – mesélte Kovács Sándorné, Moha polgár-
mestere, aki azt is kiemelte: nem hagyományként, hanem örökségként tekintenek a tikverőzésre.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

A Városüzemeltetési Szakbizottság a 38/2023. (II.9.) 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 út 4. fsz. 2. 55 m2 2+1 összkomfortos 49 500,-

Gánts P. u. 1. 3/19. 43 m2 1+1 összkomfortos 43 000,-

Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére 
önkormányzati lakás bérbeadására

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 10. (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 8:0012:00 óra és 13:0018:00, 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 70/6699-335 telefonszámokon. A bohócok korommal kenik be a tyúkokat és a jelenlévők arcát a betegségek és az ártó 

szellemek ellen. Ők gúnyolják és kergetik egész nap a szalmatörök figuráját, ezzel emlékezve 
a törökök kiűzésére.

Az egyedülálló farsangi népszokás ismét tömegeket vonzott Mohára

A tikverőzés elnevezés a tyúkok jelképes megverésére utal. A szalagos ruhába öltözött bohó-
cok az ételadományokat gyűjtik és a termékenységvarázslatért felelnek.  
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Itt lesznek az új kamerák

A tíz kamerát többek között a belvárosba, Maroshegyre és a Rádió-lakótelepre, 
a Fórum térre és a vasút környékére telepítik, az alábbi pontos helyszínekre és meg-
figyelési területekkel:

Várkörút 17. mellett: Lakatos utca és környéke
Országzászló tér és Bástya utca sarka: Országzászló tér, emlékmű, Bástya utca
Szekfű Gyula utca 9.: az orvosi rendelő mögötti lakótelepi rész a parkolókkal együtt
Fórum tér 1.: az élelmiszerüzlet és a dohánybolt környéke
Vörösmarty tér 12. előtti park: Vörösmarty tér és -szobor
Hargitai utca 1.: Rádió-lakótelep Balatoni út felőli bejárata, az idősek otthona 
előtti kereszteződés
Hargitai utca 7. mellett: Rádió-lakótelep Vásárhelyi út felőli bejárata, vasúti átjáró 
melletti terület
Szilvamag utca 93/B: a szelektívhulladék-gyűjtő sziget és környéke
Kaszap István utca 6.: a murvás parkoló és környéke
Városház tér 1.: Püspöki Palota előtti tér. 

Tíz új térfigyelő kamerát helyeznek ki

A központban szolgálatot teljesítő közterület-felügyelők összedolgoznak a rendőrökkel

PaPP Brigitta

Közbiztonsági szempontok alapján válasz-
tották ki a kamerák helyét, több helyen 
kimondottan az ott lakók kérésére.

Legutóbbi ülésén Székesfehérvár 
közgyűlése döntött arról, hogy tíz 
új helyszínre telepítenek térfigyelő 
kamerákat a városban. A tervezést 
és az engedélyeztetést követően 
kezdődik majd meg a kivitelezés. 
Nyárig szinte biztosan kikerülnek 
a kamerák.
„Elsősorban a lakók által jelzett helyszí-
nekre, részben pedig az eddig térfigyelő 
kamerákkal el nem látott városrészekbe 
kerülnek majd a berendezések. A ter-
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FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

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

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

Előny lehet:
•	 szakmai	gyakorlat.

Amit mi ajánlunk, többek között:
•	 Egészségprogram
•	Hűségprogram
•	Ajánlási	rendszer
•	Útiköltség-támogatás
•	 Csoportos	élet-,	baleset-	és	egészségbiztositás
•	 Cafeteria

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

A	SZÉPHŐ	Zrt.	olyan	munkatársat	keres

A Depónia Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett 
hulladékudvarokba heti 20 órás munkarendbe

HULLADÉKUDVAR-KEZELŐ
munkatársakat keres 2023. áprilisi belépéssel.

Feladatok:

•  Székesfehérvár, Gárdony, Mór, Budakeszi településeken található 
     hulladékudvarok üzemeltetése
• Hulladék átvétele, ügyfelek tájékoztatása
• Hulladékudvar tisztán tartása, zöldterületének karbantartása
• Adminisztratív feladatok ellátása
• Elszállítandó hulladék lejelentése

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• B kategóriás jogosítvány
• Határozottság
• Jó kommunikációs készség
• Önállóság
• Érettségi előny, de nem feltétel 

Amit kínálunk:

• Stabil, bejelentett  munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű, folyamatos munkalehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafeteria-juttatás
• Útiköltség-térítés

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
E-mail: munkaugy@deponia.hu

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 8.00 - 15.00 óráig, pénteken 8.00 - 13.00 óráig
a 06-22/504-413-as telefonszámon lehetséges.

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

vezett helyszíneket a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság szakembereivel is 
egyeztettük” – mondta el lapunknak 
Nagypál Róbert, a Közterület-fel-
ügyelet vezetője.
Az Önkormányzati Informatikai 
Központ végzi a kamerák tele-
pítését és a meglévő rendszerbe 
történő integrálását. Jelenleg 
Székesfehérváron kétszázötven 
térfigyelő kamera működik. Ezek 
képét közterület-felügyelők és 
rendőrök kísérhetik figyelemmel, a 
felvételeket nyolc napig őrzik meg.
„Nehéz számokban kimutatni, de a 
területen élők szubjektív biztonságér-
zetét egyértelműen növelik a térfigyelő 
kamerák. A gyors intézkedések, tetten-

érések, sikeresen lezárt esetek miatt 
is erős a visszatartó erejük. Az évek 
során tapasztaltak alapján elmondható, 
hogy a térfigyelőkamera-rendszer a 
közbiztonságra kedvező hatással van, 
ezért igyekszünk folyamatosan bőví-
teni a jelenleg kétszázötven egységből 
álló rendszert” – emelte ki Nagypál 
Róbert, hozzátéve: az, hogy a 
rendőrség milyen gyorsan tud egy-
egy probléma észlelését követően 
a helyszínre érkezni, elsősorban a 

járőrök leterheltségétől és a problé-
ma súlyosságától függ, de a lehető 
legrövidebb időn belül oda szoktak 
érni a helyszínre.
A kameraközpontban szolgálatot 
teljesítő közterület-felügyelők 
összedolgoznak a rendőrséggel: 
figyelemmel kísérik a kamerarend-
szeren keresztül az adott személy 
mozgását, így menet közben is 
irányítani tudják a kiérkező rend-
őröket. 
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A Bozai Istvánnal készült teljes interjú 
a szekesfehervar.hu oldalon olvasható.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A munkahelyi szabályok, hagyományok és szokások túl merev 
betartása visszafoghatja a lendületedet, de a hónap vége felé már 
rástartolhatsz a pénzvilág izgalmasabb területeire!
 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Senki nem kap nálad gyorsabban egy új elképzelésen, de amikor 
egy üzleti ötlet vagy adócsökkentő terv megvalósítása történik, 
akkor valamiért te érsz célba a legkésőbb. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fontos számodra a munkahelyi biztonság, és ha néhány, egy ideje 
már húzódó probléma rendezése vár rád, nincs az, amit meg ne 
tennél előrejutásod érdekében! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Jellemző rád, hogy makacsul ragaszkodsz a meggyőződésedhez. 
Ezúttal azonban a kötelességtudás, az alaposság és a kitartás hozhat 
kézzelfogható hasznot!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Nem ismered az önzést, a környezeted mindenben számíthat 
rád. De beszélj a pároddal, és próbáljatok megoldást találni 
minden olyan dologra, ami zavarhat téged!
 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szerelmi életed, kreativitásod szárba szökken: úgy érzed, végre 
találkoztál egy olyan személlyel, aki mindent megad, amire oly régóta 
vágysz. Ne ódzkodj a változástól, csak a mára koncentrálj!
 2023. feb. 23.–márc. 01.
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Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) felvételt hirdet

agronómus valamint magtárosi
munkakör betöltésére.

Az agronómus munkakör betöltésének feltétele: 
Szakirányú egyetemi végzettség. 

Előnyt jelent a legalább 5 éves szakmai gyakorlat és a 
Mátyásdomb, Ágostonpusztai telephelyhez közeli 

(max. 30 km-es) lakótávolság.

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

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) pályázatot hirdet a 

Kiscséripusztai (Polgárdi–Kiscséripuszta) szarvasmarha telepére

telepvezetői munkakör
betöltésére.

A telepvezetői munkakör betöltésének feltétele:

szakirányú közép vagy felsőfokú végzettség

A munkakör betöltésénél a szakmai gyakorlat előnyt jelent.

Jelentkezni  a 06/30-9272-076  telefonszámon lehet.

Mik lesznek idén a Városgondnokság 
legfontosabb feladatai?

A legnagyobb fejlesztés a közvilágítást érinti

Bácskai gergely

A város idei költségvetését követően a 
Városgondnokság üzleti tervét is jóváhagy-
ta Székesfehérvár képviselő-testülete. A 
legfőbb célkitűzés, hogy a gazdasági helyzet, 
az energiaválság és a háború okozta infláció 
kihívásai ellenére a meglévő szolgáltatásokat 
maradéktalanul ellássák. Bozai István város-
gondnokkal a városüzemeltetési feladatokról 
és fejlesztésekről beszélgettünk.

Mennyire kellett az idei évre másfajta 
üzleti tervet készíteni, mint korábban?
Az energiaválság a Városgond-
nokságot sem kerülte el. Óriási 
többletköltséget jelent az energiaár 
robbanásszerű emelkedése: az 
áramnál legalább nyolcszoros, 
a távhőnél több mint ötszörös a 
költség. A gáz esetében is közel 
hat-hétszeres emelkedést kell 
kigazdálkodnunk. Ezért amennyi-
re csak lehet, igyekszünk korszerű 
fatüzelésű kazánokra átállni a 
Városgondnokság telephelyein. 
Nagyon komoly költségigényű a 
közvilágítás működtetése is: közel 
egymilliárd forinttal kerül többe 
az idén a korábbi évekhez képest. 
A város legnagyobb fogyasztó-
ja a közvilágítás, közel 6 millió 
kWh-val. A második legnagyobb 
az uszoda. Ott közel 490 millió 
forintos működési többlettel kell 
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kalkulálnunk a 2021-es bázisévhez 
képest.
Milyen intézkedések várhatók 2023-
ban?
A legnagyobb fejlesztés egyértel-
műen a közvilágítást érinti majd, 
aminek korszerűsítéséről tavaly 
novemberben döntött a közgyű-
lés. A lámpatestek cseréjével és a 
rendszer korszerűsítésével az éves 
6 millió kWh-s fogyasztás 2,4 mil-
lió kWh-ra fog csökkenni, vagyis 
kevesebb mint a felére. Ráadásul 
a szabályozható lámpatestekkel 
sokkal üzembiztosabb is lesz. Ha 
nem jön közbe váratlan esemény, 
akkor az év végig el is készülünk, 
így 2024-ben sok százmillió forin-
tot tudunk megtakarítani. Mintegy 
tizenegyezer lámpát számoltunk 

össze, ezt mindet cseréljük, így a 
városban az év végére már csak 
LED-es lámpák lesznek.
Az uszoda energetikai felújításában is 
gondolkodik a Városgondnokság?
Az uszoda legfőbb problémája az 
alacsony energiahatékonyságán túl 
az, hogy az épület már harmincöt 
éves, elavult. A fejlesztés nagyon 
komoly, közel két és fél milliárdos 
összeg lenne, viszont ezzel újabb 
harmincöt évre rendbe raknánk. 
Ideális esetben jövő nyáron el is 
tudnánk kezdeni a munkát. Úgy 
kell készülni, hogy a felújítás leg-
alább egy évig eltart – addig a nagy 
uszoda nem lesz használható, csak 
a sátor, hiszen komplett tetőcsere 
lesz, az oldalfalak és függöny-
falak kicserélése is megtörténik, 
padlófűtés készül, vagyis a teljes 
medencetér alja fel lesz bontva 
negyven centi mélyen. Nagyon bí-
zom benne, hogy erre az időszakra 
a Köfém uszodát ki tudjuk majd 
nyitni!
Az energetikai felújításokon túl a Vá-
rosgondnokság üzleti terve több más 
fejlesztést is tartalmaz, például út- és 
járdafelújításokat.
Mivel közel kétmilliárdos több-
letköltségünk van az energiaárak 
miatt, így a városnak kevesebb 
pénze jut egyéb fejlesztésekre. De 
szerencsére a Saára Gyula-prog-

ram így sem áll meg: kisebb 
volumenben ugyan, de város-
részenként harmincmillió forinttal 
tovább tudunk haladni. Újabb jár-
dák, gyalogátkelőhelyek és néhány 
parkoló készülhet az összegből. 
Az adott körzet önkormányzati 
képviselőjének a javaslata alapján 
fogjuk ütemezni, hogy melyik 
városrészben milyen fejlesztéseket 
valósítsunk meg.
A legfőbb kihívás az lesz az idei 
évben, hogy úgy kell megoldanunk 
többek között a parkfenntartást, 
a közterületek, a játszóterek és a 
sportlétesítmények üzemeltetését, 
hogy az energia feletti többletkölt-
ségeket – ami azért van bőven, 
például az üzemanyagok és az 
építőanyagok drágulása – a cégnek 
saját berkein belül kell kigazdál-
kodnia. Ezt racionális létszámgaz-
dálkodással, még több alvállalkozó 
kiváltásával, hatékonyságnövelés-
sel tudjuk majd megoldani. Közel 
tíz százaléknyi hatékonyságnöve-
lést kell elérnünk 2023-ban, hogy 
ugyanazt a színvonalat tudjuk 
teljesíteni a városüzemeltetésben, 
mint ami megszokott.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ha teljesen magadra maradtál a család megélhetésének gondjaival, 
gondold át, milyen megoldást találhatnál a felmerülő problémák-
ra! Nem kell rögtön felrúgni a jelenlegi életedet, inkább beszélj a 
feletteseddel!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Semmit sem teszel anélkül, hogy abból ne származzon hasznod, 
de ha tanácstalan vagy pénzügyi fronton, bízz a párodban, akitől 
néhány jó tanácsot mindig remélhetsz!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Még ha az utóbbi időben sok embert ki is iktattál az életedből, nem 
maradsz egyedül! Ne hagyd, hogy az érzelmeid elsodorjanak! Várj 
egy kicsit, és eljön a te időd!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha jó kapcsolatot szeretnél ápolni azokkal, akik veled élnek és 
dolgoznak, mindenképpen kerüld a provokációt! Egy esti kiruccanás 
segít hátrahagyni a napi rutint, és másnap higgadtabban ülhetsz le a 
tárgyalóasztalhoz.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az általad felállított határokat senki nem lépheti át. A csalódás, 
különösen, ha ezt egy hozzád közelállóval kapcsolatban kell 
megélned, napokra elronthatja a hangulatodat. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A párod vagy egyik rokonod segíthet néhány fontos cél elérésében, 
de te is bátran előállhatsz új, merész javaslatokkal, bizonyítva eredeti 
meglátásaidat!
   

Mennyit bír a gumiabroncs?

A százforintos érme ezüst karimája négy milliméter. Ezt a téli gumik profilmélységének gyors 
ellenőrzésére használhatjuk. 

Az általában a vezető felőli első ajtó környékére vagy a tanksapka ajtajának belső oldalára 
ragasztott matricáról is leolvashatjuk a megfelelő guminyomás értékét

szeiFert richárd

Ha a Magyarországon közlekedő valamennyi 
gépjármű abroncsát a megfelelő nyomás-
értékre pumpálnák fel, egyes becslések szerint 
az ország üzemanyag-fogyasztása azonnal 
csökkenne tíz százalékkal. És a jó nyomás 
csak egy a számos apróságból, amelyekkel 
növelhető a gumik élettartama!

A gumi kopik. Mozgás közben 
a talaj kicsi szemcsékben gumi-
darabkákat dörzsöl le az abroncs 
futófelületéről, ami így folyama-
tosan csökken. Ez természetes 
folyamat. Ám ha pár dologra oda-
figyelünk, hosszabb ideig elfelejt-
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hetjük a cserét! A legfontosabb a 
megfelelő keménységűre pumpált 
gumiabroncs. Ezek élettartama 
hosszabb, tapadásuk biztosabb, 
az autó úttartása jobb, arról nem 
is beszélve, hogy a fogyasztást is 
csökkentheti. 
A Magyar Gumiabroncs-szövet-
ség ajánlása szerint a látszólag 
megfelelő abroncsok nyomását is 
ellenőrizni kell, havonta legalább 
egyszer. Az autó kézikönyve 
mellett a jellemzően a vezető 
felőli első ajtó környékére vagy a 
tanksapka ajtajának belső oldalára 
ragasztott matricáról olvashatjuk 
le, pontosan mennyire kell felfújni 

a gumikat. A kis táblázatban a 
gyáriak eltérő értéket adnak meg 
egy vagy több utasra számítva, 
illetve jól megpakolt kocsira.
Ha a szokásosnál sűrűbben 
leereszt a gumi, az lehet egy lassú 
defekt, ugyanakkor a kerék sze-
relési hibájára is utalhat. Ilyenkor 
mindenképpen menjünk el a 
legközelebbi gumishoz!

A nem megfelelő nyomás miatt a 
futófelület egyes részei elkezde-
nek intenzívebben kopni. Ha a 
két szélén „vállasodik” ki a gumi, 
akkor alacsony a nyomás. Így az 
abroncs jobban károsodik, túlságo-
san felmelegszik, továbbá az autó a 
nagyobb gördülési-ellenállás miatt 
többet fogyaszt. Ha túlfújjuk a gu-
mit, a futófelület közepe lesz kitéve 
aránytalanul nagy terhelésnek. Ez-
zel az abroncs élettartama éppúgy 
csökken, mint az autó stabilitása 
és tapadása, ráadásul a futómű al-
katrészeinek sem tesz jót. Az átlós 
kopás pedig helytelen centrírozásra 
éppúgy utalhat, mint alacsony 
nyomásra. Fontos, hogy ne hagyat-
kozzon senki kizárólag a modern 
négykerekűekbe épített, kötelező 
abroncsnyomás-ellenőrző rendsze-

rekre, ezek ugyanis mindössze arra 
figyelmeztetnek, ha valami rend-
ellenesség van a gumiknál.
Végül pedig a profilmélység: szak-
emberek egybehangzó ajánlása 
szerint a nyári abroncsokat három, 
a télieket négy milliméternél kell 
cserélni. Ha az előbb felsorolt 
néhány jótanácsra figyelünk, elke-
rülhető a gumik idő előtti kopása!
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Szeptemberben zárul a Móri út 
felújításának első üteme

A tervek szerint halad a felújítás első üteme. 
Székesfehérvár egyik fő közlekedési útvonalá-
nak belváros felé vezető oldalán folyamatban 
van a közművek cseréje. A későbbiekben indul 
az aszfaltozás és a járdafelújítás, több új 
parkoló is létesül, és körforgalmat alakítanak 
ki a Zichy liget északi részén. Az első ütem 
várhatóan szeptemberben zárul.

A Móri út Székesfehérvár egyik 
közlekedési ütőere. A felújítás 
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Jelenleg közműépítés és a szennyvízcsatorna 
rekonstrukciója folyik

Szeptemberig változó forgalomterelések 
mellett dolgoznak a szakemberek

  A Vörösmarty Rádió műsora február 25-től március 3-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

2023. 02. 26. VASÁRNAP 2023. 02. 27. HÉTFŐ 2023. 02. 28. KEDD 2023. 03. 01. SZERDA 2023. 03. 02. CSÜTÖRTÖK

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  Hogy is volt? – 
történelmi kalandozás 
Vendég: Korik Péter

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

11.10  Köztér
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kenderzsineg – kertészeti 

magazin Vendég: 
Németh	László

15.00  Hírek 15 órakor 
Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek! 
Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi és Varga Zalán

17.10		 Irodalmi	műsor
18.10  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2023. 03. 03. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
11.10  Dojo önvédelmi és távol-

keleti	harcművészeti	
magazin Vendég: 
Rétlaki	Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég: Koppán Viktor

14.10		 Zöldellő	utakon
15.10		 Hűha!	–	Technológia	

és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

17.10		 Lokálpatrióta
18.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	

közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 

műsorajánló,	kalendárium,	

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

09.10		 Természetesen	

egészségesen 

Benne: Megújulás az 

egészségért! Vendég: 

Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	a	HEROSZ	

menhelyén	élő	kutyáknak	

Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

11.10  Ez itt az én hazám! 

Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben	

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

2023. 02. 25. 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

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

11.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 
Óber	László

14.10  Krízishelyzet
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
18.05		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  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

11.35		 Gábor	szerint	a	világ
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10  Barangoló Vendég: 

Tarsoly	Péter
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló
17.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
18.10		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  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

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
14.10  Utazási magazin
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

15.10  Útravaló 
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.10  Kék jelzésen, zöld úton 

Vendég: Rendeczki Andrea, 
Maráz Anna, Bakonyi 
Balázs,	Berta	Gábor	
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.10  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:	
Germán	Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

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

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed Attila 

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  A Városgondnokság 
műsora

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

14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: Pál 

Loránd,	Kalmár	Ádám	
és Buda Andrea

18.10		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
– Aranymetszés 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

első ütemének munkálatai a 
rendőrkapitányság személyi 
bejárója és a 44-es szám közötti, 
körülbelül hatszázötven méte-
res szakaszt érintik. Jelenleg az 
Irányi Dániel utcáig tartó részen, 
a városba bevezető oldalon dol-
goznak a szakemberek.
„A közműépítés, a szennyvízcsa-
torna rekonstrukciója van folya-
matban. Lesz olyan szakasz, ahol 
a meglévő vezetékrendszert béle-
lik, azaz a régi betoncsövekbe új 
bélésburkolatot helyeznek speciális 
technikával. De lesz olyan rész is 
– a Honvéd utcától kifelé – ahol új 
csatorna épül kőagyagcsőből, ami a 
ma ismert leghosszabb élettartamú 
technológia. Szintén az első ütem 
részeként mintegy ezer méteren 
cserélik a teljes vízvezetékrendszert, 
a bekötésekkel együtt” – tájékozta-
tott Rákos József, a DUVIÉP 2000 
Kft. ügyvezetője.
„Jelentős forgalomtechnikai fejlesz-
téseket is tartalmaz az első ütem. 
A Dózsa György út és a Zichy liget 
kereszteződésében új körforgalmat 

Befejeződtek a szennyvízcsatorna- 
gerincvezeték javítási munkálatai 
a Malom utca és a Honvéd utca 
csomópontjában. Szerdán megszűnt a 
korlátozás, és visszaállt a megszokott 
forgalmi rend. 
Az Irányi Dániel utca megváltozott 
közlekedési rendjét azonban továbbra 
is fenntartják a Móri úton folyamat-
ban lévő rekonstrukciós munkálatok 
miatt. Az utca továbbra is a Malom 
utca irányából közelíthető meg, és a 
Móri út irányába hagyható el.alakítanak ki, melynek külső gyűrűje 

tizenkét és fél méter sugarú, a járha-

tó, aszfaltos része pedig hat méter 
széles lesz. Kicserélik az útszegélyt, 
felújítják a járdát, illetve egyes sza-
kaszokon új járdát építenek, mindkét 
oldalon kerékpársávok létesülnek, 
és több új parkolót is kialakítanak. 
A teljes szakaszon mintegy tíz 
centiméter vastagságban marják le 
a régi burkolatot, helyére új aszfalt 
kerül majd” – mondta el lapunk-
nak Kiss Zsolt építésvezető az 
Útéppark Kft.-től.
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Az idén januárban létrejött Asztaliszerepjáték-
műhely Székesfehérvári Csoportja kéthetente 
népszerűsíti a szerepjátékok ezen formáját.

Az asztali szerepjátékok, elsősor-
ban a fantasy stílusú játékok az 

A Mathias Corvinus Collegium Székesfehér-
vári Képzési Központja pódiumbeszélgetést 
szervez március 2-án, csütörtökön 17 órakor 
Hazaszeretet, kitartás, szorgalom címmel a 
Hiemer-házban.

Faragó Tamás olimpiai és világbaj-
nok, kétszeres Európa-bajnok vízi-
labdázó, valamint Hegedűs Csaba 
olimpiai és világbajnok, kétszeres 
Európa-bajnok birkózó lesznek a 
program vendégei, akik a pódium-
beszélgetés során a versenysport 
által közvetített értékekről mesél-
nek. A beszélgetés vezetője Füleky 
András, a Halhatatlan Magyar Spor-
tolók Egyesületének igazgatója.
Az eseményen történő részvétel 
ingyenes, azonban regisztrációhoz 
kötött: https://tinyurl.com/
MCCSZFVAR230302

A legkisebbeket várják február 24-én,  délután 
fél öttől az Aranybulla Könyvtár gyermekrész-
legére, a Szövőmadár Meseműhelybe.

A Szövőmadár Meseműhely olyan 
hely, ahol Fazekas Éva, a népmese-
kincstár foglalkozásvezetője a 
gyerekekkel együtt szövi a mesék 
fonalát, mint ahogy a szövőmadár 
is nagy gonddal, aprólékosan ké-
szíti a madarak között is páratlan-
nak számító fészkét.
További információ kérhető a 
70 5479 211-es telefonszámon vagy 
a szovomadar.mesemuhely@gmail.
com e-mail-címen.

Klasszikus irodalmi művek, ismeretterjesztő kö-
tetek, kötelező olvasmányok és kortárs irodalom 
is található a Vörösmarty Mihály Könyvtárból 
kölcsönözhető valamennyi e-könyv-olvasón.

A könyvtár Vigyen haza egy 
könyvtárat! elnevezésű programja 
keretében olyan e-könyv-olvasó-
kat kölcsönözhetnek az olvasók, 
melyeken klasszikus irodalom, 
kötelező olvasmányok, ismeretter-
jesztő könyvek és kortárs irodalom 
is megtalálható.
A kölcsönzés részleteiről a Budai 
úti könyvtárban lehet érdeklődni.

A Köfém Művelődési Ház ad otthont 
a Kint és bent című festménykiállí-
tásnak. A kiállító festők, Gy. Simon 
Margit, Kishonthy Éva és Magyar Ari 
két-három évente rendszeres vissza-
térői az intézmény kiállítóterének.
A megnyitó március 2-án, csütörtö-
kön 17 órakor lesz. Közreműködik 
Horváth-Lakatos Noémi (ének) és 
Horváth Roland (gitár). Köszöntőt 
mond Simonyi József, az intézmény 
igazgatója.

Újabb könyvbemutató lesz a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban.

A Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház az irodalmi estek 
egyik otthona Székesfehérváron. 
Így lesz ez március 8-án, szerdán 
17 órakor is, amikor Cs. Varga 
István irodalomtörténész Ha-
gyatékból örökség című könyvét 
mutatják be. A kötettel Bakonyi 
István közreműködésével ismer-
kedhetnek meg az érdeklődők.

 Könyv 

Hagyatékból örökség
 Olvasás 

Kölcsönözzünk 
e-könyv-olvasót!

 Sport 

Hazaszeretet, 
kitartás, szorgalom

 Játék 

Asztali szerepjátékok

 Mese 

Vár a Szövőmadár!
 Kiállítás 

Kint és bent

Honvéd u. 1. :
•	 32	m2	alapterületű,	földszinti	klimatizált	helyiség,	melyhez	
külön	vizes	blokk	tartozik;

•	17	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált	irodahelyiség;
•		38	m2	 alapterületű,	 II.	 emeleti,	 klimatizált,	 egybenyitott	
irodahelyiség;

•		22	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált	irodahelyiség;
•		15	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált	irodahelyiség;
•		47	m2	alapterületű,	II.	emeleti,	klimatizált,	egybenyitott	
			(3	helyiségből	álló)	iroda;

Mura u. 2. :
•	 80	m2	alapterületű	raktárhelyiség;
•		szabadterület;
•		a	konténergarázs.

A	 helyiségek	 üzleti	 tevékenységre,	 raktározás	 céljára	 egyaránt	
alkalmasak.

Vállaljuk	rövid	határidővel	 lakások,	 telephelyek	értékbecslését,	
kedvező	áron	ingatlanok	energiatanúsítását!

Érdeklődés:	 SZÉPHŐ	Zrt.,	 8000	Székesfehérvár,	Honvéd	u.	 1.	
szám	alatti	ügyfélszolgálatán.																

Az	ingatlanok	megtekintése	előre	egyeztetett	időpontban	történik.

Telefon:	22/541-307	

e-mail:	info@szepho.hu;	uzemeltetes@szepho.hu

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

elmúlt években Magyarországon 
is egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendenek. Az ilyen és ehhez 
hasonló játékok lényege, hogy a 
karakterek kitalált kalandokra 
indulhatnak egy kitalált világban. 
Legyen az egy híres történelmi kor, 
egy teljesen új, mesterséges világ 
vagy éppen a világűr. A feladat, 
hogy a karakterek együtt problé-
mákat oldjanak meg, harcoljanak, 
fejlődjenek, értékes tapasztalatokat 
szerezve a következő partikhoz.
Az asztaliszerepjáték-műhely 
az első alkalom után kéthetente 
szombatonként várja majd az 
érdeklődőket.
Elsőként február 25-én, szomba-
ton 9 és 12 óra között a Budai úti 
könyvtárban lesz lehetőség ezt 
az érdekes világot megismerni. A 
program során az új érdeklődők 
előadásokat láthatnak a szerep-
játékokról, valamint példajátéko-
kat is játszhatnak.



A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

MK_nemzeti_konzultacio_eredmeny2023_216x288.indd   1 2023. 01. 23.   16:56:13
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Véget ér az alapszakasz

A Linz a pályán és a tabellán is nagy ellenfele Sarauernek és a fehérváriaknak

soMos zoltán

Az osztrák bázisú jégkorongliga alapszakaszá-
ban ebben a szezonban is maratoni menetelés, 
negyvennyolc mérkőzés várt a résztvevőkre. 
Ezen a héten befejeződik a bajnokság első 
része, és eldől, milyen forgatókönyv szerint 
folytatja a fehérvári csapat.

A tavalyi siker, a döntőbe jutás 
magasra tette a lécet, de sejthető 
volt, hogy nem lesz könnyű meg-
ismételni. Már az alapszakasz azt 
mutatja, hogy több nagy rivális, a 
hagyományosan erősebb, gazda-
gabb osztrák klubok magukhoz 
tértek a takarékosabb előző idény 
után, és ennek megfelelően még 
keményebb kihívást jelentenek. De 
így is mindenkivel partiban volt 
a Hydro Fehérvár AV19, hiszen 
sokáig úgy tűnt, a biztos rájátszást 
érő első hat hely valamelyikére 
odaérnek Erdély Csanádék.
Miután a keret nem gyengült, a 
Kevin Constantine fémjelezte 
szakmai irányvonal is változatlan, 
várták is a szurkolók az újabb 
nagy győzelmeket. Voltak jó és 
rossz sorozatai is a Volánnak. Lap-
zártánkkor még két meccse van 
hátra az alapszakaszból. Huszon-
egy győzelem mellett huszonöt 
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Nem várt magasságban Rémeket látunk?
soMos zoltán

Remekül kezdte az évet az Alba Fehérvár KC. A 
női kézilabda-bajnokság négy idei meccséből 
hármat is megnyert Józsa Krisztián csapata, és 
ezzel a hatodik helyen áll.

Inkább a kiesés elleni harc és 
annak izgalma határozta meg az 
elmúlt éveket, de most úgy tűnik, 
nyugodtabbak lehetnek a fehérvári 
kézisek szurkolói. A csapat ugyan 
sokáig megint az alsóbb régiókban 
küzdött, de az idei évban végre 
magára talált!
A NEKA és a Kisvárda legyőzé-
se után legutóbb olyan tettet is 
végbevittek Varga Emőkéék, amire 

Katarina Sztosics öt gólt lőtt Dunaújvárosban, hatvankilencnél tart a bajnokságban Csongvai Áron (balra) góllal mutatkozott be, de ezzel sem sikerült nyernie a Vidinek
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időtlen idők óta nem volt példa: 
nyertek Dunaújvárosban! A megyei 
presztízscsata 22-20-as végeredmé-
nye mutatja, hogy a védekezés is 
rendben volt, és a kiélezett helyze-
tet is jól bírták a fehérváriak.
Az idei remeklés már a helyezés-
ben is megmutatkozik, hiszen ha-
todik a táblázaton az Alba. Csupán 
a nemzetközi porondon is érdekelt 
csapatok előzik meg. Ráadásul két 
újabb hazai mérkőzés következik, 
előbb szombaton a Békéscsaba, 
majd március elején az MTK ellen. 
Ezek is verhetőnek tűnő ellenfelek, 
így a következő fordulókban akár 
folytathatja is jó sorozatát a fiatal 
játékosokra építő Fehérvár!

vereség a mérleg, amivel vélhetően 
a hetedik vagy nyolcadik helyen 
fog végezni a csapat.
A legjobb sorozatot tavaly novem-
ber közepétől produkálták, ami-
kor nyolc egymás utáni meccsből 
hetet megnyertek. Utána viszont 

jött nyolc mérkőzés, amiből meg 
hatot elveszítettek a mieink, ha 
pedig a 2023-ban lejátszotta-
kat nézzük, kilenc vereség áll 
szemben hat sikerrel. Vagyis az 
alapszakasz utolsó harmadában 
negatív lett a mérleg, és ezzel 

kicsúszott az első hatból a Volán. 
Igaz, a gólkülönbsége mutatja, 
mennyire közel van minden el-
lenfeléhez, hiszen csaknem ötven 
meccset játszva mindössze eggyel 
ütött több gólt, mint amennyit ka-
pott. Ez nem a nagy különbségű 
győzelmek és vereségek szezonja 
volt, és úgy tűnik, az izgalmak 
csak fokozódnak!
A Linz ellen hosszabbításban 
nyert 3-2-re a Fehérvár, ezzel két 
fordulóval az alapszakasz vége 
előtt négy ponttal van kevesebbje 
a hetedik helyen álló linzieknél. 
Utóbbiak már csak egyet játsza-
nak, ismét a Volánnal, amely előtte 
még az Innsbruckkal is megmér-
kőzik. Két győzelemmel tehát meg 
lehetne előzni a Linzet.
A rájátszásért egy két győzelemig 
tartó párharc vár majd Háriékra, 
amelyben az ellenfél az Asiago, a 
Graz vagy a Pustertal Wölfe lehet. 
A pályaelőny ebben az egész szezon 
megítélését meghatározó párharc-
ban nagyon fontos lenne, meg-
szerzéséért muszáj a hetedik vagy 
nyolcadik helyen végezni az alap-
szakaszban. Tét tehát a pénteki és 
vasárnapi, alapszakaszt záró mecs-
cseken is van, itthon az Innsbruck, 
majd idegenben a Linz ellen.

soMos zoltán

Még nyeretlen ebben az esztendőben a Mol 
Fehérvár, és már csak három pontra van a 
ki esést jelentő helyezésektől. A Puskás Aka-
démia elleni hazai döntetlen után Zalaeger-
szegen folytatja a Vidi.

A „kiesés réme” a legelcsépeltebb 
sportnyelvi közhelyek közé tarto-
zik, de Fehérváron nem nagyon 
volt alkalmunk elcsépelni… A Vidi 
1999-ben esett ki utoljára a magyar 
bajnokságból, majd azonnal vissza-
jutott, és az utóbbi évtizedben már 
rendre címekért és nemzet közi he-
lyezésekért harcolt. Nem kétséges, 
hogy körülményei alapján most is 
ezt kellene tennie, ehelyett egyre 
gyakrabban emlegetik vele kapcso-
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latban azt a bizonyos rémet.
Persze sok van hátra a szezonból, 
és tavaly tavasszal is magára talált 
a csapat. De mivel idén még nem 
nyert meccset, a felívelő szakaszt 
most már tényleg muszáj lenne 
elkezdeni!
Kérdés, hogy az öt mérkőzés 
óta gólképtelen ZTE otthonában 
melyik csapat tudja megtörni nye-
retlenségi sorozatát. A Vidi tavaly 
november 13-án, a Zalaegerszeg 
öt nappal korábban nyert utoljára 
bajnokit.
A következő négy fordulóban 
amúgy sorra a nehéz helyzetben 
lévő vetélytársak várnak a fehér-
vári focistákra, vagyis minden 
meccsel lehetőség lesz messzebbre 
kerülni a „rémes” zónától.



A Fehérvár Televízió műsora február 25-től március 3-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2023. 02. 25. SZOMBAT 2023. 02. 26. VASÁRNAP 2023. 02. 27. HÉTFŐ 2023. 02. 28. KEDD 2023. 03. 01. SZERDA 2023. 03. 02. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Brückner Ákos Előd

08:25  Örökké-való – ismétlés 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Örökké-való – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:40  Diákszínpad: 

Makrancos Kata
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Buch Tibor

18:25  Próbaterem
19:00  Híradó – ismétlés 
19:20  Együtt – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Szimfonik 

Táncdalfesztivál 
22:05  Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek 

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

– Vakler Lajos 
vendége Buch Tibor

08:20  Próbaterem
08:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:25  Bringafieszta
16:00  Fa Nándor
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Vízi László Tamás

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Paletta – ismétlés
20:40  Hírek – ismétlés 
20:45  FEHA19–BJA-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:55  Híradó – ismétlés
23:05  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Vízi László Tamás

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  Próbaterem – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Versünnep-elődöntő 

2018. – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége Cser-
Palkovics András

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Balett Café – ismétlés
20:45  Jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről
22:45  Híradó – ismétlés
23:05  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők – ismétlés

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

08:20  Képes hírek

11:00  Családőrzők – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:25  Farmerzseb

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:55  E kávéházi szegleten

16:25  Farmerzseb

17:00  Híradó

17:20  Bajnokok városa

17:50  Hírek 

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa 

– ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér 

21:00  BJA–FEHA19-

jégkorongmérkőzés 

közvetítése felvételről

23:00  Híradó – ismétlés

23:20  Képes hírek 

2023. 03. 03. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

08:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából

09:20  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

12:05  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:10  E kávéházi szegleten

15:40  Farmerzseb

16:10  Corvinus Alba – Vendég: 

Tihanyi Tóth Csaba

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Városrészek titkai

19:00 Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Városrészek titkai 

– ismétlés

21:00  Versünnep-elődöntő 

2018. – 2. rész

22:30 Híradó – ismétlés

22:50  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:25  Nálatok mizu? 
09:30  Agrárinfó 
10:00  Együtt magazin
10:30  Fehérvári beszélgetések 
11:30  Bajnokok városa
12:00  Fehérvári beszélgetések
12:30  Paletta magazin
13:00  Híradó – ismétlés
13:20  Corvinus  Beetető: 

Humbák Művek
14:20  Próbaterem
14:45  Németh János-portré
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége 
Török Jolán

16:15  A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Boór Ferenc

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Generációnk
19:40  Fehérvár AV19–

Innsbruck-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Bazilika 250
22:10  Hírek – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  Fehérvári beszélgetések
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:50  Agrárinfó 
14:20  Lelkünk épületének 

szolgálatában
15:00  Stadion Nyitány
16:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké-való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Brückner Ákos Előd

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Örökké-való – ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Alba Fehérvár 

KC–Békéscsaba-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Kempógála 
22:40  A hét hírei – ismétlés
23:00  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: március 1. 17:55 Balett Café — vendég: Cser-Palkovics András


