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Választókerületi programok
Városközpont-észak

Kovács Zsoltné

Két helyszínen és időpontban tart fogadóórát Kovács Zsoltné. A 
2. számú választókörzet önkormányzati képviselője március 8-án, 
szerdán 17 és 18 óra között a Vörösmarty iskolában, március 9-én, 
csütörtökön pedig – ugyancsak 17-től 18 óráig – a Rákóczi iskolában 
várja a városrészben élőket.
Kovács Zsoltné minden hónap második hetében, a fenti helyszíneken 
szervezi fogadóóráit, melyekre tisztelettel várja a választókörzet lakóit!

A kommunizmus áldozataira 
emlékeztek

Kovács szilvia

Február huszonötödike a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból 
hagyományosan megemlékezést szerveznek az 
Ötvenhatosok terén.

Az Országgyűlés 2000-ben el-
fogadott határozata értelmében 
minden év február huszonötödi-
kén tartják a kommunista dikta-
túrák áldozatainak emléknapját. 
1947-ben ezen a napon a szovjet 
hatóságok köztársaság-ellenes 
összeesküvés vádjával letartóztat-
ták és a Szovjetunióba hurcolták 
Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát.
A fehérvári emlékműnél a kivég-
zett, meggyilkolt, börtönökbe 
vetett, otthonuktól és értékeiktől 
megfosztott áldozatokra emlékez-
nek minden évben ezen a napon. 
Néma főhajtással közös koszorút 
helyezett el az áldozatok tiszteleté-
re Cser-Palkovics András, Székes-
fehérvár polgármestere, Vargha Ta-
más és Törő Gábor országgyűlési 
képviselők, Simon László főispán, 
a város alpolgármesterei, önkor-
mányzati képviselői, a fegyveres és 
rendvédelmi szervek, a történelmi 
egyházak, az oktatási intézmények 

Fehérváron hagyományosan az Ötvenhato-
sok terén tartják a megemlékezést
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Csibecsalogató, Manótanoda, Csicsergő

A kormányablakokban 
találkozunk velük

Forgalomkorlátozás a 
Széna térnél

Az áprilisi beiratkozások előtt a város 
általános iskolái nyílt tanítási órákkal, 
iskolanyitogató foglalkozásokkal, tájékoz-
tatókkal várják a nagycsoportos óvodásokat 
és szüleiket.

A márciusi programok sora a 
Rákóczi iskolában indul csü-
törtökön nyílt tanítási órákkal. 
A Kodály óvodásoknak szóló 
foglalkozássorozatára a leendő 
elsősöket március 6-án, hétfőn 
és március 7-én, kedden 14.30-
tól várják.
Márciusban három alkalommal 
jelentkezik az iskolanyitogató a 
Tóvárosi Általános Iskolában. 
Március 6-án, hétfőn 16 órától 
mozgásos, március 13-án játékos 
foglalkozás lesz, majd március 29-
én 8 és 10 óra között nyílt tanítási 
órákat tartanak a szülőknek.
A Hétvezérben is nyílt órákkal 
zárul március 7-én és 8-án az 
óvodásoknak szóló Csicsergő. 
A Szent Imre Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Óvoda három 
alkalommal szervez bemutató-
foglalkozást a szülőknek. Már-
cius 8-án angol és informatika, 
március 22-én mozgáskotta és 
sakk, március 29-én bemutató-
foglalkozás lesz a tanító nénik 
vezetésével. A nyílt órák 9 óra-
kor kezdődnek, 10 órától pedig 
szülői fórumokat tartanak.
Március 9-én, csütörtökön há-
rom helyszínen várják a gyere-
keket. 15.30-kor Téged is a Bory 
vár! címmel óvodásoknak szóló 
foglalkozáson Robotországba 

Csütörtök éjszaka és péntek hajnalban bur-
kolati jeleket festenek a Széna téri körforga-
lomnál.

Forgalomterelésekre kell számíta-
ni a Széna tér, a Rákóczi út, a Gáz 
utca és a Király sor csomópont-
jában lévő körforgalomban: az 
éjszakai-hajnali órákban végzik el 
a burkolatjelfestési munkálatokat. 
A március 2-a, csütörtök 23 óra és 
március 3-a, péntek 4.45 közötti 
időszakban időszakos forgalom-
korlátozásokra kell számítani.

Szerda délelőtt átvették oklevelüket azok az ügyintézők, akik a következő időszakban a térség 
kormányablakainak valamelyikében végzik majd munkájukat. Fejér vármegyéből huszonegyen, 
országszerte ötszázhuszan végezték el most a kormányhivatali ügyintézői képzést.           Sz. M. B.
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képviselői, valamint a hazafias és 
honvédelmi hagyományokat őrző 
civilszervezetek.
A kommunizmus áldozatainak 
számát 1917 és 1991 között 
világszerte százmillióra becsülik. 
Magyarországon az elhunytak, a 
bebörtönzöttek és a kitelepítettek 
száma legalább ötven-ötvenöt 
ezerre tehető, úgy, hogy a második 
világháborúban szovjet fogságba 
kerülteket, az 1946–ban munka-
szolgálatra hurcoltakat, valamint 
az elnyomó rendszer miatt éhező 
vagy lelkileg megnyomorított 
tömegeket az áldozatok közé bele 
sem számolják.

látogathatnak a gyerekek. A 
Munkácsyban 16 órakor nyit a 
Tündérkert játszóház, ahol már 
a tavaszi ünnepkör lesz a fő-
szereplő. A Széna Téri Általános 
Iskolában 17 órától huszárokká 
válnak az óvodások a ’48-as 
forradalomról szóló foglalkozás 
keretében.
Március 12-én, vasárnap 8.30-ra 
családi istentiszteletre várja a 
leendő iskolásokat a Talentum 
Református Iskola közössége a 
Széchenyi úti református temp-
lomba.
Március 13-án, hétfőn 16.30-kor 
Csibecsalogatót tart a Felső-
városi Általános Iskola a leendő 
elsősöknek. Ugyanezen időpont-
ban Földi Zoltán igazgató szülői 
tájékoztatót tart az iskolába 
lépés rejtelmeiről, illetve a be-
iratkozásról.
Március 18-án délelőtt folytatódik 
a Blankaland játékos foglalkozás 
óvodásoknak a Teleki Blanka 
Gimnázium és Általános Isko-
la Sziget utcai intézményében. 
Március 21-én 17 órától a Zentai 
úti Általános Iskolában a tavaszi 
ünnepkörről szól az Iskolahívo-
gató. Március 22-én 8 órától nyílt 
tanítási órákra várják a szülőket a 
Németh László Általános Iskolá-
ba, míg március 23-án 17 órakor 
a Táncsicsban nyitja meg kapuit 
a Manótanoda. A hónap végén, 
március 29-én 16.30-tól játékos 
sportfoglalkozással zárul a 
Kossuth iskola óvodásoknak szóló 
programsorozata.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Hamarosan kezdődhet a 
Kodolányi gimnázium felújítása

A testületi ülésen a képviselők köszönetet mondtak sokéves önkormányzati munkájáért 
Ráczné Földi Juditnak, aki a jövőben a DK országgyűlési képviselőjeként tevékenykedik 
Budapesten, ezért le kell mondania önkormányzati mandátumáról 

látrányi viKtória

A város képviselő-testületének múlt pénteki 
ülésén kiírták a közbeszerzést a Kodolányi 
János Gimnázium teljes felújítására és bőví-
tésére. Elhangzott, hogy várhatóan májusban 
a Hétvezér iskola teljes megújítására és még 
idén a Vasvári gimnázium bővítésére és felújí-
tására is kiírják a közbeszerzési eljárást.

Az ülés elején egyperces néma 
felállással emlékezett Székesfehér-
vár közgyűlése az egy éve kezdődött 
orosz-ukrán háború áldozataira.
Majd fontos témákban született 
döntés: közbeszerzést írt ki a testü-
let a Kodolányi János Gimnázium 
teljes felújítására és bővítésére. A 
tervek elkészültek, a szükséges 
engedélyek rendelkezésre állnak, 
így el tudták indítani a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárást. 
Székesfehérvár polgármestere 
elmondta, hogy már a nyár fo-
lyamán eredményesen zárulhat a 
közbeszerzés, és megkezdődhet 
a felújítás. Megújul a homlokzati 
hőszigetelés és a színezés, a belső 
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Fenntartható mobilitás Pintérné a DK új képviselője
nováK rita látrányi viKtória

A Continest fehérvári csarnokában hétfőn bemu-
tatták a prototípusát annak a konténernek, mely 
egyszerre három elektromos jármű töltésére 
alkalmas. A fejlesztés három magyar, köztük a 
fehérvári cég együttműködésének köszönhető.

Székesfehérvár polgármestere is 
behajtott a mobil töltőállomásra 
egy elektromos autóval. A kocsit 
fel is tudták tölteni itt, hiszen a 
működtetéséhez nincs másra szük-
ség, csak elektromos hálózatra.
A fenntartható mobilitást támoga-

A Demokratikus Koalíció helyi elnöksége dön-
tött arról, hogy ki veheti át Ráczné Földi Judit 
helyét a fehérvári önkormányzati testületben. 
A párt színeiben Pintérné Varga Anna Mária 
dolgozik majd a közgyűlésben a fehérvári 
ellenzéki összefogás frakciójának tagjaként.

Megszületett a döntés: a DK székes-
fehérvári szervezete határozott arról, 
hogy ki veheti át az Országgyűlésbe 
listáról bekerült Ráczné Földi Judit 
mandátumát az önkormányzati 
testületben. A döntés eredményéről 
sajtótájékoztatón számoltak be.
„A párt helyi alelnöke és a város Humán 
Szakbizottságának külső tagjaként tevé-
kenykedő Pintérné Varga Anna Mária 
veszi át a képviselői mandátumot, aki 
nagyon régóta a párt tagja, és bebizonyí-
totta, hogy alkalmas erre a feladatra” 
– fogalmazott Ráczné Földi Judit, aki 
összeférhetetlenségi okokból lemond 
önkormányzati képviselői mandátu-

Jól vizsgázott első kipróbálásakor a töltőkonténer
Bemutatták az új DK-s képviselőt. Fotónkon Rédei Norbert, Sándor Barbara, Ráczné Földi 
Judit, Pintérné Varga Anna Mária, Márton Roland és Fazakas Attila látható.
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tó fejlesztés prototípusát váro-
sunkban mutatták be. Cser-Palko-
vics András szerint fontos, hogy 
ez egy igazi magyar fejlesztés és 
korszerű technológia: „Nagy öröm, 
hogy egy fehérvári cég és helyi dol-
gozóinak érdeme ez a világszinten is 
fontos innováció!”
A töltőállomást három magyar 
cég közösen fejlesztette ki. A 
konténer például építkezésekre 
vagy fesztiválokra is telepíthető. 
A mobil töltőállomás egyszerre 
három elektromos autó, roller vagy 
kerékpár töltésére alkalmas.

máról. Március hatodikán tesz esküt a 
Parlamentben, az elkövetkező időszak-
ban a DK országgyűlési képviselője-
ként dolgozik tovább.
A fehérvári ellenzéki összefogás frakció-
jának tagjai is részt vettek a sajtótájé-
koztatón, ahol elmondták: üdvözlik a
DK helyi szervezetének döntését.
„Fehérváriként szívügyemnek tekintem, 
hogy a város szép és tiszta legyen. Min-
dent megteszek azért, hogy ezeket az ügye-
ket előremozdítsam! Szívügyem a szociális 
terület, amiért továbbra is tenni akarok. 
Köszönöm a frakció tagjainak, hogy 
így állnak hozzám, és megígérték, hogy 
minden segítséget megkapok!” – mondta 
el lapunknak a DK politikusa.
Pintérné Varga Anna Mária 2014 
óta vesz részt a párt munkájában. 
A Demokratikus Koalíció helyi 
szervezetében alelnökként dolgozik. 
A tájékoztatón elmondták, hogy a 
Humán Szakbizottság eddig általa be-
töltött külső szakértői helyére Sándor 
Barbarát delegálja a párt. 

terek szintén teljeskörű felújításon 
esnek át. Komplett épületgépészeti 
és épületvillamossági korszerűsítés 
lesz a víziközmű-hálózat felújí-
tásával együtt. A sportpályák is 
megújulnak, öntött gumiburkolatot 
kapnak. Az épületekben büfé és 
tálalókonyha is helyet kap.
A közösségi közlekedés és az új vár-
megyebérletek rendszere is terítéken 
volt. Tavaly hatvanötezer bérletet 
vásároltak városunkban az utasok, 
mintegy ötszázmillió forint érték-
ben. Székesfehérvár önkormányzata 
azonban emellett további két-két 
és fél milliárd forintot biztosít a 
közösségi közlekedés működésére 
évente. Így hasznos lenne, ha helyi 
bérlettel is ki lehetne egészíteni a 
vármegyebérletet: „Akkor lesz igazán 
hatékony a közösségi közlekedés bérlet-
rendszere, ha ki tudjuk egészíteni a helyi 
bérletekkel, hiszen az a fehérváriaknak 
is jó lenne, és az agglomerációból is ke-
vesebben jönnének be autóval. Ez pedig 
a város környezetvédelmi helyzetén és 
közlekedésén is javítana” – tette hozzá 
Cser-Palkovics András.
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Ismét a közlekedés volt a slágertéma

Felszentelték az új 
gyermekvédelmi központot

Az átadón Kocsis Fülöp érsek-metropolita tartott szertartást. Szentelt olajjal, a négy égtáj 
irányába kente fel az új központ falait, majd szenteltvízzel áldotta meg az épületet.

BácsKai GerGely

szaBó MiKlós Bence

Online fogadóórát tartott hétfőn Székesfehér-
vár polgármestere. Cser-Palkovics Andráshoz 
mintegy háromszáz kérdést intéztek a fehérvá-
riak, a legtöbben a közlekedéssel, útfelújítá-
sokkal és a tömegközlekedéssel kapcsolatban 
érdeklődtek, de a Kodály iskola felújításáról 
és a városban működő postai szolgáltatások-
ról is szó esett. Összeállításunkban a város 
egészét érintő kérdések és az azokra adott 
polgármesteri válaszok közül válogattunk.

Milyen új fejlemények vannak a Fejér-
víz átadásával kapcsolatban?
Kiemelkedően fontos ügyről van 
szó. Az önkormányzat az integ-
rációval kapcsolatos döntéseit 
meghozta, melyekről az állami 
szerveket értesítettük. Várjuk a 
következő lépést.
Mi várható a Seregélyesi úton lévő 
körforgalommal és az oda vezető úttal 
kapcsolatban? Már most is hatalmas 
sorok alakulnak ki a körforgalom előtt.
Nem városi útról van szó. Azon-
ban várhatóan nagy segítséget je-
lent majd, hogy a Budai út irányá-
ba is lesz összeköttetése az Alba 
Ipari Zónának. Ez csökkenti majd 
a Seregélyesi út forgalmát, főleg 
műszakváltások idején. Ez az út is 
megépül ugyanis a multifunkciós 
csarnok beruházása keretében, 
ami lehetőséget ad majd a közös-
ségi közlekedés fejlesztésére is. A 
déli összekötőút átadásával amúgy 
a forgalom is átrendeződik majd: 
mind a Mártírok útja és a Sere-
gélyesi út csomópontjában, mind 

Múlt csütörtökön átadták a Szent István Görög-
katolikus Gyermekvédelmi Központ új székhelyét 
a Berényi úton. A Hajdúdorogi Főegyházmegye 
intézményeként működő központ ma százhatvan-
három nevelőszülővel ötszázhuszonkilenc férőhe-
lyen, a négy lakásotthonban pedig negyvennyolc 
férőhelyen látja el feladatait Fehérváron, 
mindösszesen negyvenkét munkatárssal.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye 
2021 márciusában hívta életre 
Gyermekvédelmi Fenntartói Irodá-
ját, melynek első feladata a Fejér 
vármegyében állami fenntartás-
ban működő nevelőszülői hálózat 
átvétele és a székesfehérvári 
székhellyel működő Szent István 
Görögkatolikus Gyermekvédelmi 
Központ megalapítása volt. A tava-
lyi év elején saját forrásból vásárol-
ták meg a Berényi úti épületet, és 
kezdték el a munkát a nevelőszülői 
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a Köles utcai körforgalomban 
változni fog a csomóponti ágakon 
a forgalom aránya. Hosszabb távon 
biztos szükség lesz a körforga-
lom kapacitásának növelésére, 
de jelenleg fontosabb az Auchan 
melletti körforgalom és a negyedik 
autópálya-csomópont megépítése.
A Kodály iskola tornatermét mikortól 
használhatják a gyerekek?
Pontosan nem tudom megmonda-
ni, mert ez egy tankerületi beruhá-
zás, nem városi. Úgy tudom, hogy 
hatósági probléma van a háttér-
ben, aminek a megoldása lassan 
halad előre. Bosszantó, hogy mint-
egy fél éve elkészült a munka, de 
a tornatermet a gyerekek mégsem 
tudják rendesen használni. Értem 
én az adminisztrációt, de a gye-
rekek azért fontosabbak! Annak 
azonban örülök, hogy állami pénz-
ből a város elindíthatta a homlok-
zat és a tető felújítását is!
A Zámoly utca felújítása mikorra 
készül el? A Zámoly köz csapadékvíz- 
elvezetésének megoldására lesz lehető-
ség a mostani munkálatokkal együtt?
A Zámoly utca felújítása várha-
tóan nyár végére készül el. A 
Zámoly köz csapadékelvezetése 
nem része a projektnek. Most a 
befogadó csapadékcsatorna ügye 
rendeződik, ebbe tud egy későbbi 
beruházás keretében becsatlakozni 
a Zámoly köz. Sajnos a kivitelezés 
során közműkiváltási problémák 
mutatkoztak, amelyek miatt át kel-
lett tervezni a csapadékelvezetést. 
Egy szakaszon pedig az útalapnak 

nincs megfelelő teherbírása, ezért 
pályaszerkezetet is kell cserélni. 
A kivitelezés közben jelentkezett 
problémák és a bővülő műszaki 
tartalom miatt módosítani kellett a 
határidőt.
Hol tart a 81-es út fejlesztésének ügye?
Halad az útépítés előkészítő 
munkája. Elkészült a megvalósít-
hatósági tanulmány, és kijelölték a 
nyomvonalakat. Jelenleg a kör-
nyezetvédelmi hatástanulmányt 
engedélyeztetik.
A Széchenyi úti gyermekorvosi rende-
lő felújítása mikor várható?
Folyamatosan újítjuk meg a városi 
rendelőintézeteket. Szerencsére 
sok már el is készült, utoljára 
a Szekfű Gyula utcai rendelőt 
adhattuk át. Szeretnénk felújítani 
a Széchenyi úti rendelőintézetet is. 
A következő uniós költségvetési 
ciklus tervezése folyamatban van, 
melyben az egészségügyi ellátás 
fejlesztésére jelentős összegeket 
fordítunk. A pontos projektlista 
összeállítása is folyamatban van, 
az a támogatószervekkel történő 
egyeztetés és jóváhagyás után ke-
rülhet véglegesítésre. Ennek lehet 
része a rendelő.
A Budai úti posta kinyit még valaha?
A hivatalok bezárásáról a Magyar 
Posta döntött, ami Fehérváron öt 
kispostát érintett a tíz fehérvári 
postából. Elértük, hogy ebből 
hármat az önkormányzat társ-
finanszírozásában, évi százmillió 
forintos városi hozzájárulással 
újranyisson a Magyar Posta. Bár 

az önkormányzat szerette volna, 
az Eszperantó téren és a Budai 
út esetében nem volt lehetőség a 
finanszírozásra. Egyértelmű volt, 
hogy ha csak három nyitható 
újra, akkor a külső városrészek 
kispostái legyenek azok, ahol 
nincs a közelben elérhető másik 
posta hivatal. Amennyiben lesznek 
olyan gyógyszertárak, boltok, 
benzinkutak, amelyek vállalják az 
ezzel járó kötelezettségeket, azok 
a későbbiekben postai szolgálta-
tást is biztosíthatnak. Egy olyan 
bevásárlóközpont, mint ami a 
Budai úton található, erre alkalmas 
is lenne!
A Bakony utca és az elkerülőút közötti 
kapcsolat mikorra készülhet el?
Idén kész lesznek a tervek, és 
remélem, hogy az engedélyt is 
megkapjuk. A pénzügyi fedezetet 
uniós pályázati forrásból tervezzük 
megteremteni.
Visszatérő probléma Börgönd busz-
közlekedése. Várható a 42-es járat 
bővítése?
Elkészült és bevezetésre vár egy új 
hálózat és menetrend. Nagy szük-
ség lenne rá, de bevezetni csak 
akkor lehet, ha az pénzügyileg is 
fenntartható, hiszen a jelenlegi 
hálózat is két-két és fél milliárd 
forintos veszteséget termel évente! 
Ezt az önkormányzatnak kell 
finanszíroznia, miközben például 
a felnőtt bérletekből ötszázmillió 
forint az éves bevétel. Remélem 
azonban, hogy előbb-utóbb be tud-
juk vezetni az új és jobb hálózatot!

hálózat működtetésével.
Az átadón beszédet mondott 
Fülöp Attila. A Belügyminisztéri-
um gondoskodáspolitikáért felelős 

államtitkára úgy fogalmazott: 
a gyeremeket meg kell védeni, 
amikor bekövetkezik életében a 
legrosszabb, hogy nem nevelked-

het ott, ahol született. A gyermek-
védelem rendszerének egy új vára 
a most átadott épület, mely több 
mint ötszáz gyermek sorsát érinti 
és befolyásolja a jövőben. Neve-
lésükben pótolhatatlan szerepet 
vállal az egyház: „A katolikus 
egyháznak kétezer éves tapasztala-
ta van ezen a területen. Munkájuk 
nélkül az az intézményes ellátás nem 
épülhetett volna ki, ami ma is jellemző 
Magyarországon. Az elmúlt években 
ez a szerepvállalás nőtt: a gyermek-
védelem háromnegyedét egyházi 
fenntartók látják el” – hangsúlyozta 
Fülöp Attila.
Az átadón Spányi Antal római 
katolikus megyés püspök és 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter is beszédet mondott. Köszöntő-
jükben a gyermekek iránti szeretet 
és a Szent István-i értékekkel bíró 
nevelés fontosságára hívták fel a 
figyelmet.
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Hétfőn kezdődik az izzók kiosztása Ötven év hűség a posta és a város iránt
nováK rita ráBa Henrietta

Utolsó fázisához érkezett a fehérvári LED- 
csereprogram. Megérkeztek az izzók, a 
csomagok összeállítása zajlik a napokban, és 
hétfőn, a MOL Aréna Sóstóban kezdődik azok 
kiosztása.

A Városgondnokság szakemberei 
állították össze azokat a csomago-
kat, melyeket a LED-csereprogram 
keretében kapnak meg a háztartá-
sok. Több mint kétezer-hétszáz pá-
lyázat érkezett. A következő héten 
több mint harminckétezer kor szerű 
izzót osztanak szét, melyekre két év 
garancia jár – tudtuk meg kedden 
Mészáros Attila alpolgármestertől.
Az osztás március 6-tól 16-ig tart 
reggel nyolc és délután hat óra 
között a MOL Aréna Sóstó -1. 
szintjén. Parkolni a stadionnal 
szemben, a Homok sor felőli 
parkolóban érdemes: onnan az 
aluljárón át lehet megközelíteni az 
épületet.
Minden nap két-két önkormányza-
ti választókerület lakói kaphatják 
meg az izzókat. Fontos, hogy csak 
a pályázó számára kijelölt napon 
lehet átvenni a csomagot, akkor 
is, ha meghatalmazással érke-
zik valaki – hívta fel a figyelmet 
Bozai István városgondnok. Az 
átvételhez személyi igazolvány-
ra, lakcímkártyára és az utolsó, 

Róth Ferenc fél évszázada dolgozik postásként 
Székesfehérváron. Több mint negyven éve 
Maroshegyen kézbesít. Hűségéért a város 
nevében Cser-Palkovics András polgármester 
mondott köszönetet szerdán, a Városházán.  

Polgármesteri elismerő éremmel 
fejezte ki Székesfehérvár köszö-
netét Cser-Palkovics András. Róth 
Ferenc ötven esztendővel ezelőtt 
kezdte meg postásként a munká-
ját. Akkor még csak tizenhat éves 
volt: „Édesapám mondta, hogy van 

Napokon át készítették össze a Város-
gondnokság munkatársai a pályázók által 
igényelt izzókat

A hűséges postás nyugdíjasként ma is nap mint nap dolgozik. Igaz, már nem biciklit tekerve, 
hanem elektromos kisautóval kézbesít Maroshegyen.
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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.”

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?
 • a SZÉPHŐ Zrt. által kezelt házak közös képviselői a nap 24 órájában állnak    
    rendelkezésre;
 • kedvező díjszabású, jó ár/érték arányú szolgáltatás; 
 • 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;
 • 0-24 órás diszpécserszolgálat a távhővel ellátott ingatlanok esetében hétvégén     
    és ünnepnapokon is.

papíralapú villanyszámlára lesz 
szükség, illetve ha más veszi át 
az égőket, akkor a pályázatban 
szereplő személy által kitöltött és 
aláírt meghatalmazásra. A pályá-
zók az átvétel után néhány nappal 
kapnak majd az izzókról egy nulla 
forintos számlát, de ezzel senki-
nek nincs teendője.
Az izzók kiosztásáról további 
információt a szekesfehervar.hu 
oldalon találhatnak olvasóink!

munkahely a postánál. Ő vasutas volt, 
ő hozott be. Egyből kézbesítő lettem. 
Kijártam Öreghegyre az első évben, 
utána Kisfaludra. 1982-ben kerültem 
Maroshegyre, azóta ott vagyok!”
Róth Ferenc köszöntésén Mé-
száros Attila és Lehrner Zsolt 
alpolgármesterek, valamint Brájer 
Éva, Maroshegy önkormányzati 
képviselője is részt vett. Kérdé-
sükre, hogy mi a munkája legfőbb 
szépsége, Róth Ferenc így vála-
szolt: „Ahogyan bánnak az emberek 
a postással! Mintha családtag lennék, 
úgy bánnak velem a körzetemben.” 
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Az idegenvezetők világnapja
nováK rita

Ismét önkormányzati szakmai elismerésre 
várják a székesfehérváriak javaslatait: ezúttal 
a Schmidl Ferenc-díjra érdemes építészeket 
jelölhetünk.

Az önkormányzat a városi díjakkal 
a megbecsülését és tiszteletét feje-
zi ki azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik életművük-
kel, munkájukkal maradandót al-
kottak, és Székesfehérvár szellemi, 
anyagi gyarapodását segítették.
Ezúttal a Schmidl Ferenc építészeti 
díjra várják a jelöléseket. Az elis-
merés annak az építész tervezőnek 
adományozható, aki Székesfehérvár 
közigazgatási területén belül 1990 
után megvalósult alkotása révén 

Idén is csatlakozott Székesfehérvár az idegen-
vezetők világnapjához. Vasárnap két ingyenes 
sétán is részt vehettek az érdeklődők, hogy 
turistaként csodálhassák meg városunkat.

1990 óta minden február utolsó va-
sárnapján megrendezik az idegen-
vezetők világnapját. A kezdetekben 
csak tizenöt ország részvételével 
zajló programsorozathoz 1991-ben 
csatlakozott Magyarország is. Szé-
kesfehérváron már évek óta külön-
leges programokkal köszöntik ezt a 
napot a szakma képviselői.

Az idegenvezetők világnapján rendezett séták mindig népszerűek városunkban
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSI IDEJE AZ 

ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

2023. MÁRCIUS 7-ÉN (KEDDEN) A TELEFONOS 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 13:30-IG FOGADJA A BEÉRKEZŐ HÍVÁSOKAT.

2023. MÁRCIUS 13-ÁN (HÉTFŐN) A SZEMÉLYES ÉS TELEFONOS 
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 07:00-19:00-IG TART NYITVA.

2023. MÁRCIUS 15-ÉN (SZERDÁN) ZÁRVA TART.

A TELEFONOS ÜGYFÉLFOGADÁSON TÚL AJÁNLJUK ÜGYFELEINK 
SZÍVES FIGYELMÉBE A SZÉPHŐ ZRT. 

INTERNETES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI RENDSZERÉT.

A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a 
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a 

személyre szabott felhasználói profil.

Magyarok a világ nyolcezresein

Várják a fehérváriak javaslatait!

nováK rita

A Hétvezér Általános Iskola vendége volt 
Kollár Lajos. A hegymászó húsz évvel ezelőtt 
hozta létre Erőss Zsolttal és Mécs Lászlóval a 
Magyarok a világ nyolcezresein elnevezésű 
expedíciósorozatot. Utolsó túrájuk tíz éve volt 
– erről tartott előadást múlt csütörtökön.

Minden évben egy nyolcezrest 
hozzátenni az addig megmászott 
csúcsokhoz – ez volt a célja a 
Magyarok a világ nyolcezresein 
elnevezésű expedíciósorozatnak. 
De sajnos nem sikerült megmászni 
a Föld tizennégy nyolcezer méter 

A gyerekek kíváncsian figyelték Kollár Lajos előadását, aki több mint ötven éve foglalkozik 
hegymászással. Az Alpok, a Tátra és a Kaukázus megmászása után 2001-ben keresztülsíelte 
Grönland jégvilágát is.
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Habzóbor vitte a zászlót

A hagyományokhoz hűen a magyar Király Szállóban, a házigazda és a vendég borrendek 
felvonulásával tartották szombaton a Noé-hegyi Szent István Borlovagrend díjátadó gáláját és 
borlovagbálját. A találkozón Róth Péter alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. A város 
zászlósbora ebben az esztendőben egy különlegesség, a Csóbor Pincészet habzóbora lett.      V. L.
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hozzájárult a városkép fejlődéséhez,  
településünk építészeti kultúrájának 
előmozdításához, az épített környe-
zet minőségének javításához. Az 
elismerés adományozásával elhunyt 
személy emléke is megtisztelhető.
A díj adományozására bármely 
természetes vagy jogi személy 
javaslatot tehet, a tervezők saját 
alkotásaikat is nevezhetik. A 
javaslatokat május 31-ig írásban 
lehet benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Városház tér 1. szám alatti 
portáján, de el is lehet küldeni a 
kövekező címre: Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala, Főépítészi Iroda, 8000 
Székesfehérvár, Városház tér 1.

feletti hegyét. Kollár Lajos az 
utolsó túrájukról, a tragikus véget 
ért kancsendzöngai expedícióról 
beszélt a Hétvezér Általános Iskola 
felsőseinek. Ekkor vesztette életét 
Erőss Zsolt és Kiss Péter.
Kollár Lajos szerint az előadás és 
a filmvetítés a természet tiszte-
letéről és a kitartásról beszél a 
diákoknak. A Hétvezér igazgatója, 
Nagyné Mészáros Beáta lapunk-
nak elmondta: fontosnak tartják, 
hogy a gyerekek ne csak órai 
keretek között tanuljanak, ezért a 
diákok látókörét most rendhagyó 
földrajzórán szélesítették.

Székesfehérvár azért csatlakozik 
minden évben a világnaphoz, hogy 
a városlakóknak is megmutassuk, 
milyen különleges helyen élnek 
– nyilatkozta lapunknak Pintér 
Ildikó idegenvezető. A cél az, hogy 
a résztvevő fehérváriak ugyanúgy 
rácsodálkozhassanak a település-
re, mint az ide érkező turisták. 
Szilvamag formájú a belvárosunk: 
annak a szigetnek a formáját őrzi, 
amit az ide érkező Géza fejedelem 
látott, és amire a várost építtette. E 
tematika köré épült az idegenveze-
tők világnapja alkalmából tartott 
két délelőtti séta is.
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Szombaton nőgyógyászati szűrőnap
Kovács szilvia

Elkezdődtek a városrészi egészségügyi szűrő-
programok Székesfehérváron, ismét várják 
nyílt nőgyógyászati szűrésre a hölgyeket. 
Az első ilyen alkalom március negyedikén a 
Család- és Nővédelmi Központban lesz.

A város önkormányzata, a 
Humán Szolgáltató Intézet és az 
Egészségfejlesztési Iroda a Csa-
lád- és Nővédelmi Központtal 
karöltve újra ingyenes szűrő-
vizsgálatokat szervez a hölgyek 
számára.
Nagy László lapunknak azt 
mondta: még mindig a vezető 
halálokok közé tartozik Magyar-
országon a méhnyakrák, holott 
már védőoltások is rendelkezés-
re állnak a betegség megelőzésé-
re. A nőgyógyász főorvos szerint 
örvendetes, hogy folyamatosan 
nő a számuk azoknak, akik fon-
tosnak tartják a szűréseket, ám 
sokan hét közben nem jutnak 
el a rendelőkbe, ezért is fontos 
hétvégi alkalmakat biztosítani 
az ingyenes vizsgálatokra.
Az előzetes regisztrációra márci-
us 2-án 8 és 13 óra között van le-
hetőség a 70 4559 930-as telefon-

Március negyedikén lesz az idei első női 
szűrőnap
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Változott a csomagleadás rendje

Maroshegyi egészségnap

Lapzártánkkor még érvényben volt a február 
huszonnegyedikén bevezetett látogatási tilalom 
a Szent György Kórházban. Csomagot továbbra 
is el lehet juttatni a beteg hozzátartozókhoz, de 
van egy-két szabály, amit be kell tartani!

Látogatási tilalom van érvényben 
a kórházban: a hatósági intézke-
dés a vármegye területén működő 
valamennyi fekvőbeteg-szakellátást 
nyújtó intézményére vonatkozik. 
Kivétel azért van, bizonyos ese-
tekben be lehet menni az intéz-
ménybe. Az egészségügyről szóló 
törvényben meghatározott lehető-
séget súlyos, végstádiumú betegek 
esetében folyamatosan biztosítják. 
Kiskorú beteg mellett is ott lehet 
valamelyik szülője vagy törvényes 
képviselője. A látogatási tilalom 
ideje alatt is a kismama mellett 
lehet az általa megjelölt nagykorú 
személy a vajúdás és a szülés alatt.
Aki viszont nem mehet be hozzá-
tartozójához, de csomagot kíván 
leadni számára, a következőkre 
figyeljen!

Székesfehérvár

A kórházban fekvő betegek részére 
a Seregélyesi út 3. (Főporta) és a 
Seregélyesi út 16. (mentőállomással 
szemben) alatti átvételi pontokon 
adható le csomag munkanapokon 
8 óra és 16.30 között, hétvégén és 
ünnepnapokon 8 és 12 óra között.
A csomagra nyomtatott betűvel, 

A hétvégi maroshegyi egészségnappal elkezdődött az idei prevenciós programok sora 
Székesfehérvár önkormányzata és a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésé-
ben. A városrészi szűrőnapok a tervek szerint folytatódnak, de lesznek tematikus szűrések és 
férfiaknak szervezendő szűrőnapok is.                                                                                                    V. L.
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olvashatóan kell ráírni a beteg 
nevét, tajszámát, az osztály 
megnevezését, valamint a cso-
magot küldő hozzátartozó nevét 
és telefonszámát. Naponta egy 
csomag leadására van lehetőség, 
melynek súlya nem haladhatja 
meg a négy kilót. A Sürgősségi 
és Intenzív Betegellátó Osztályon 
fekvő betegek részére csak a leg-
szükségesebb kellékeket tudja át-
venni a portaszolgálat. Értékeket, 
valamint romlandó élelmiszert a 
csomagban elhelyezni szigorúan 
tilos! A betegek részéről hazakül-
dendő csomagot szintén az átvéte-
li ponton tudják a hozzátartozók 
átvenni, de azt a kórház legfeljebb 
három napig őrzi!
A csomag eltűnéséért, illetve az 
abban elhelyezett értékekért a 
kórház nem vállal felelősséget.

Mór

A kórházban fekvő betegek részé-
re a Kórház utca 21. (B épület, fő-
porta) alatti átvételi ponton adható 
le csomag minden nap 10 és 11, 
valamint 15 és 16 óra között.

Csákvár

A Kastély park 1. szám alatt 
adható le a betegeknek küldendő 
csomag munkanapokon 8 óra és 
16.30 között, hétvégén és ünnep-
napokon pedig 8 és 12 óra között.

számon. A szűrőnapot március 
4-én 8 és 13 óra között rendezik 
meg a Család- és Nő védelmi 
Központban. Elsősorban azokat 
a huszonöt és hatvanöt év kö-
zötti hölgyeket várják, akik még 
nem vettek részt szűrésen, vagy 
a legutolsó vizsgálatuk óta eltelt 
két-három év.
A pácienseket korlátozott 
számban fogadják. Ha valaki a 
létszám betelte után jelentkezik 
a vizsgálatra, regisztrálják egy 
másik időpontra. A szűrőnap 
keretében ingyenes vércukor-, 
koleszterinszint-, vérnyomás- és 
csontsűrűség-mérést is biztosíta-
nak a szervezők.
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Sikeres premier a Városházán

Bűnös vagy nem bűnös? Egyre többen vallják a bizonyítékok mérlegelését követően, hogy a 
fiatal nem követte el a gyilkosságot

Kuna Károly karaktere az első pillanattól kezdve nem hisz a vádlott bűnösségében, és erről 
meggyőzi társait is

Sághy Tamás mint harmadik esküdt mérlegelés nélkül vallja, hogy a vádlott bűnös

Váradi Eszter Sára a könnyűvérű esküdt szerepében

Vakler lajos

A Városháza Dísztermében telt ház előtt mu-
tatták be szombaton Reginald Rose Tizenkét 
dühös ember című darabját Cserhalmi György 
rendezésében.

A legendás mű egy esküdtszék 
tagjainak zárt ajtók mögötti vitáit 
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Újra nyitva a színház!

Kedd délután még így nézett ki a Vörösmarty Színház előtere. Bécsi Attila üzemeltetési vezető 
elmondta, hogy a galériára felvezető lépcső néhány napig még biztosan lezárt terület marad, 
az épület ezen részén ugyanis folytatódnak a munkálatok. Egyelőre a földszinti kávézót sem 
nyitják ki. A színház nagy része azonban már megújulva várja a közönséget!                          V. Z.
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Már vetítik a mozikban a székesfehérvári 
alkotók, köztük a Fehérvár Médiacentrum mun-
katársai által készített Szétszakítva című filmet, 
Burján Zsigmond rendező legújabb alkotását. 
A Csak még egyszer előre! című háborús film-
ballada folytatását márciusban három alkalom-
mal is megtekinthetjük a Barátság moziban.

A Szétszakítva a Magyar Királyi 17. 
honvéd gyalogezred frontról haza-
tért katonáinak sorsát mutatja be 
az 1918. és 1920. közötti időszak-
ban, az őszirózsásnak nevezett for-
radalomtól a román megszálláson 
át a trianoni döntésig. A filmnek 
köszönhetően a száz évvel ezelőtt 
élt fehérváriak mindennapjaiba 
pillanthatunk bele. Kiderül, hogy 
a háborúból hazaérkezetteknek 

Filmvásznon a fehérvári alkotás
mennyi traumát kellett feldolgoz-
niuk: a harctéri eseményeken túl 
szembesülniük kellett az otthon-
maradottak sorsával, beletörődni a 
megváltoztathatatlanba, de közben 
megpróbálni folytatni az életet – 
vagy éppen újat kezdeni.
A filmdrámát Burján Zsigmond 
rendező székesfehérvári alko-
tókkal, Tűzkő Sándorral, Balogh 
Mihállyal, Szigeti Annával, 
Barbély Gáborral és Szabó Miklós 
Bencével közösen készítette. A 
filmet a március másodikán 18 
órakor kezdődő mozipremiert 
követően még két alkalommal, 
március 6-án és március 20-án ve-
títik a Barátság moziban, mindkét 
napon 20 órától.

mutatja be. Megismerhetjük szemé-
lyiségüket, hátterüket, gondolkodás-
módjukat, viselkedésüket, miköz-
ben tisztában vannak azzal, hogy 
döntésük alapjaiban határozza meg 

egy fiatalember sorsát, aki gyilkos-
ság vádjával áll a bíróság előtt.
Cserhalmi György nyolc esztendő 
után különleges érzésekkel látott 
neki megfogalmazni a dráma 
üzenetét: „Mi minden történt az em-
berekkel ez idő alatt? Ez hogy írja át a 
színdarabot, a szerepüket, a milyen-
ségüket, a karakterüket, az egészhez 

való hozzáállásukat? Nyolc év nagy 
idő egy ember életében. Amikor aztán 
felmentünk a színpadra, mindenki egy 
kicsit megfiatalodott. Elsősorban most 
is azt kerestem, hogy mi a tömegpszi-

chózis, hogy hatunk egymásra, hogy 
történik az, hogy egyszer csak meg-
dönthetetlen érveket állítunk valami 
mellé, aztán saját magunk minden-
féle megalkuvások folytán lebontjuk 
azokat.” 
A tizenkét esküdt – Andrássy 
Máté, Végh-Szirmai Irén, Sághy 

Tamás, Závodszky Noémi, Kricsár 
Kamill, Váradi Eszter Sára, Ballér 
Bianka, Kuna Károly, Egyed Attila, 
Juhász Illés, Varga Lili és Kerkay 
Rita – márciusban és áprilisban 
is visszatér, hiszen a nagy sikerre 
való tekintettel továbbra is szere-
pel a darab a színház palettáján.
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Takács Imre, a magyar líra klasszikusa Wass Albert emlékezete

Koszorúzás az Országzászlónál

Egyéves a Vörösmarty Kuckó

Farsangbúcsúztató

Vakler lajos

Múlt héten pénteken folytatódott a Vörösmarty 
Társaság irodalmi megemlékezés-sorozata.

A társaság Kossuth utcai otthoná-
ban a magyar líra huszadik századi 
klasszikusa, városunk díszpolgá-
ra, Takács Imre életművét vették 

A Vörösmarty Társaság szívügye Takács Imre életművének megőrzése

A VÁLASZ Független Civilek, a Fejér Szövetség és a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom koszorú-
zással emlékezett meg pénteken Wass Albertről az Országzászló téren                                       V. L.

Születésnapot köszöntöttek múlt csütörtökön a Kossuth utcában: a Vörösmarty Társaság 
egy éve indította útjára a fiatal tehetségeket megszólító Vörösmarty Kuckó elnevezésű 
programsorozatát                                                                                                                                   V. L.

Buch Tibor és csapata fergeteges műsorral búcsúztatta vasárnap a farsangot a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban                                                                                                            V. L.

Pénteken este a magyarság a világ számos pontján a negyedszázada elhunyt erdélyi íróra 
emlékezett. Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban koszorúzással 
kezdődött a megemlékezés, majd az evangélikus egyházközség gyülekezeti házában Wass 
Albert műveiből olvastak fel a költő tisztelői.                                                                                       V. L.
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Nyelvészvetélkedő a Vasváriban

A Bendegúz Országos Anyanyelvi Verseny megyei döntőjén több mint kilencven tanuló vett 
részt a Vasvári Pál Általános Iskolában. Minden vármegyéből egy diák jut tovább a szegedi 
országos döntőbe.                                                                                                                                         F. Sz.
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számba a költészet barátai.
Az est nyitányaként P. Maklári 
Éva és Bobory Zoltán idézte meg 
a költő egyedi világát. Ismét be-
bizonyosodott, hogy az a stílus és 
forma, amit Takács Imre képviselt, 
a diktatúra idején komoly küzdel-
met jelentett, amire a ma embere 
is büszke lehet.
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Három évtized a hűtőház élén

Horváth Zoltán az új rendőrkapitány

Az 1933-as születésű Berczeli Bélát köszöntötte 
pénteken családja körében Cser-Palkovics 
András polgármester, valamint Östör Annamária 
önkormányzati képviselő. Berczeli Béla jóked-
vűen mesélt eseménydús életéről, melyben a 
család és a hűtőipar kapta a főszerepet.

Berczeli Béla neve ismerősen cseng-
het a székesfehérváriak számára. 
Több mint harminc éven keresztül 
vezette a Székesfehérvári Hűtőipari 
Rt.-t, valamint az akkor még Video-
ton néven szereplő labdarúgócsapat 
elnökségének is tagja volt.
1933-ban Tatán született, ahol egyházi 
gimnáziumba járt. Az életét és érték-
rendjét meghatározó időszakként 
emlékszik vissza az iskolában eltöltött 
évekre, ahol a második világháború 
után már világi tanárok tanították. Ta-

Az ünnepeltet a város nevében Cser-Palkovics András polgármester, valamint Östör Annamá-
ria önkormányzati képviselő köszöntötték, akik a városi ajándékcsomag mellett a miniszter-
elnök által aláírt emléklapot is átadták
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Fiatal tehetségek versenyeztek

Fóris Zsófia, Forgó Boglárka és Lescsinszky Áron triójának előadása nyitotta meg a 
X. Országos Kamarazene-versenyt. A háromnapos megmérettetésnek először adott otthont 
Székesfehérvár a múlt hét végén.                                                                                                            R. H. 

Raklapból készült bútorok, tárolók, virágok és 
fák színesítik hamarosan az I. István techni-
kum udvarát. A diákok ugyanis háromszázezer 
forintot nyertek az UNICEF Rajtad áll a jövőd! 
elnevezésű versenyén.

A diákok fizikai és mentális jólétét 
szolgálja majd az a kis oázis, 
melynek tervét az iskola öt diákja 
alkotta Wild Art&Design nevű 
csapat készítette. Az UNICEF Ma-
gyarország 2022-ben is elindította a 
Rajtad áll a jövőd! című programját, 
melyre olyan iskolák kaptak meg-
hívást, amelyek fontosnak tartják, 
hogy erősítsék a gyermekek és fia-
talok részvételét saját közösségük 
életének alakításában.
Az I. István diákjainak ötle-
tét is díjazták: az iskolaudvar 
rehabilitáció ját jelentő elképzelé-
sek célja egy zöldebb, vidámabb 
tér kialakítása. Hucskó Csenge, 
Ballér Gábor, Horváth Nikoletta, 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Oázis az iskolaudvaron

A város is a jó ügy mellé áll, hogy megvalósuljon a diákok álma 
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Nehéz év a madárgyógyításban
ráBa Henrietta

Huszonhat évvel ezelőtt kezdte meg működését a 
Sukorói Vadmadárkórház. Eddig tizenötezer ma-
darat gyógyítottak az intézményben. Az elmúlt 
évről, a sikerekről és az idei év nehézségeiről 
tartott sajtótájékoztatót múlt héten csütörtökön 
a vadmadárkórház vezetője és önkéntese.

Tavaly kilencvenhét madárfajt 
gyógyítottak a Sukorói Vadmadár-
kórházban. Több mint ezer madár 
érkezett be kezelésre, egy részük 
fióka volt. Több mint hatszáz mada-
rat sikerült közülük visszaengedni a 
természetbe – mondta el a 2022-es 
évről Horváth Hella önkéntes.

A madarak ellátása, a kezelések és műtétek érdekében folytatódik az Ezrek a Vadmadár-
kórházért elnevezésű jótékonysági program: továbbra is keresik azokat a magánembereket, 
cégeket, akik támogatják a madarak gyógyításának ügyét
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Huzina Panna Zoé és Horváth 
Mátyás hétfőn egy rögtönzött ki-
selőadás során mutatta be a tervet 
Cser-Palkovics András polgármes-
ternek és Mészáros Attila alpol-
gármesternek. Mint elhangzott, 
a nyert összeg az induláshoz ele-
gendő volt, de a projekt megvaló-
sítása több támogató bevonását is 
igényli. A szülők segítsége mellett 
a város is a jó ügy mellé áll, hogy 
megvalósuljon a diákok álma – 
mondta a város polgármestere.
A tervek szerint a tavaszi szünet 
előtti napon rendbe teszik a tér-
köves udvart, elültetik a növénye-
ket, virágosítják az ablakokat, ösz-
szeszerelik raklapból a bútorokat.
Az új közösségi tér használatára a 
fenntarthatóság érdekében házi-
rendet írtak a fiatalok, melyben 
többek között az is szerepel, hogy 
a mindenkori tizedik osztályosok 
feladata a növények öntözése.

táról Budapestre került, ahol egyetemis-
taként élte át az 1956-os forradalmat.
Az egyetemi évek után Győrben vál-
lalt munkát a vagon- és gépgyárban. 
Itt ismerte meg feleségét is, akivel 
hatvan évet töltöttek el boldog házas-
ságban, és két gyermekük született. 
Győrből egy békéscsabai kerülővel 
hozta az útja Székesfehérvárra, ahol 
az akkor épülő hűtőház főmérnöké-
nek nevezték ki. Az országban ekkor 
próbálták beindítani a hűtőipart, így 
Berczeli Béla egyike volt azoknak, 
akik megalapozták ezt az iparágat.
A beszélgetés során felidézte a Raktár 
utcai jégpálya történetét is, amikor is 
az új, nagyobb hűtőcsarnok építésé-
nek során kinyert földet használták 
fel a jégpálya helyén lévő gödör 
feltöltéséhez.

A sérült madarak jellemzően 
autóbalesetet szenvedtek vagy lég-
vezetéknek repültek. A műtétek-
nek köszönhetően törött lábú vagy 
szárnyú fiókák, fecskék, cinkék 
váltak alkalmassá az önálló életre.
Berkényi Tamás, a kórház vezetője 
elmondta, hogy a nehéz gazdasági 
helyzet miatt a költségek lefaragá-
sa vált szükségessé, emiatt idén 
változik a kórház feladatköre: „Fájó 
döntéseket hoztunk a 2023-as évre. 
Muszáj csökkentenünk a fenntartási, 
üzemeltetési költségeinket. Ezért a 
tervünk az, hogy a madármentésről ki-
zárólag a madarak gyógyítására, tehát 
az állatorvosi tevékenységre állunk át.”

Új kapitányok vezetik a Székesfehérvári, 
a Dunaújvárosi és a Gárdonyi Rendőrka-
pitányságot. Március elsejétől városunkban 
Horváth Zoltán alezredes lett a kapitány.

A rendőrség szabályzatának 
értelmében Kovács Zsolt korábbi 
rendőrkapitány kitöltötte az egy 
vezetői poszton maximálisan telje-
síthető szolgálati időt, így február 
végével leköszönt.

Szabó Vendel ezredes, Fejér vár-
megye rendőrfőkapitánya március 
elsejei hatállyal megbízta Horváth 
Zoltán alezredest, a Székesfehér-
vári Rendőrkapitányság eddigi 
vezetőhelyettesét a kapitányság 
irányításával.
A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetője Budavári Árpád ezredes, 
a Gárdonyi Rendőrkapitányságé 
pedig Kovács Zsolt ezredes lett.



Európai szinten egyedülálló az idős emberek 
számára elindított Gondosóra-program – erről 
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondos-
kodáspolitikáért felelős államtitkára beszélt 
kedden. A programhoz alanyi jogon csatla-
kozhat minden hatvanöt éven felüli magyar 
állampolgár, akik ingyenesen megkapják a 
jelzőeszközt.

„A Gondosóra nyújtotta szolgálta-
tás alkalmas arra, hogy biztonságot 
teremtsünk az otthonukban élő 
idős emberek számára. Segítségével 
ingyenesen tudunk számukra a nap 
huszonnégy órájában elérhető szociá-

TETŐDOKTOR 
Régi, hajlott tetők javítása, cseréje, 

beázás elhárítása, bádogozás, 
Lindab, új tető cserepezése, 

kisebb javítások,
 S.O.S munkák!

06 70/599-9210 ; 06 20/466-2774

A naptári tavasz megérkezett, a tél elmaradt. 
Talán így is jellemezhetnénk időjárásunkat. A téli 
pihenésnek vége, rengeteg kerti tennivaló van.
Kezdjük egy alapos takarítással. Szedjük ösz-
sze a még földön maradt leveleket, metsszük 
meg az almatermésűeket és a szőlőt, vegyük 
le a csonthéjasokon esetlegesen fennmaradt 
moníliás gyümölcsmúmiákat, majd végezzük el 
a lemosó permetezést. Réz, kén, olaj. Bő lével, 
minden repedésbe bejuttatva. Ennek a perme-
tezésének nem véletlenül adták a LEMOSÓ ne-
vet. Szánjuk rá az időt és a permetlevet, hiszen 
ez a pepecselős munka alapozza meg az egész 
éves növényvédelmet. A lemosó permetezés-
hez több készítmény is rendelkezésre áll, mint 
például a Bordói lé+kén, a Nevikén, az Agrokén, 
vagy a mindhárom komponenst (réz, kén, olaj) 
tartalmazó Vegesol eReS.
Csapadékhiányról most nem beszélhetünk, a 
talaj vízzel telített. Fontos, hogy megfelelő tá-
panyagokkal is ellássuk növényeinket. Az időben 
kijuttatott tápanyag az egészséges növények 
és a bőséges termés biztosítéka. A bogyós gyü-
mölcsöknek speciális tápanyagra van szükségük, 
hiszen érzékenyek a klórtartalmú műtrágyákra. A 
fenyő és tujafélék kálium és magnézium igénye 
jelentős, a gyümölcsfáknak a nitrogén, kálium, 
magnézium és kalcium, míg a gyepek az emelt 
nitrogén mellett, meghálálják a gyökeresedést 
segítő foszfort, a mohásodást gátló vasat, és a 
zöld színért felelős magnéziumot. 
Az enyhe időben előmerészkednek a körtelevél-

Márciusi feladatok a kertben

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

bolha áttelelő egyedei is. Az olajos lemosás őket 
is gyéríti, azonban fontos, hogy időben elkezdjük 
ellenük az aktív védekezést is. Biológiai védeke-
zésként használható a Surround WP, amelynek 
hatóanyaga, vízoldhatóan formulázott kaolin 
por. Ez a növények felületén filmszerű védőréte-
get képez, ami amellett, hogy akadályozza a to-
jásrakást, az esetleges napégéstől is védi a fiatal 
leveleket, miközben a fotoszintézishez szükséges 
fénysugarakat átengedi.
A lassan melegedő talaj alkalmas a borsó, retek, 
saláta, hagyma, fokhagyma, pasztinák vetésére. 
Fontos, hogy a túlságosan hideg talajba vetett 
magok nem csíráznak, vagy csak vontatottan, 
rosszul kelnek, ezért figyeljünk a tasakokon fel-
tüntetett talajhőmérsékleti értékekre. Bármeny-
nyire is vonzó, hogy a kellemes 20 fokos délutáni 
napsütésben például zöldbabot vessünk, nem ér-
demes, hiszen a talaj még hideg. Március második 
felében az időjárás függvényében már burgo-
nyát is vethetünk. Érdemes a jó minőségű, fém-
zárolt gumókat megvásárolni, mert a megfelelő 
tápanyagellátás mellett, ez az egyik biztosítéka 
a bőséges termésnek. Sajnos a vetőburgonya 
készletek végesek, ne hagyják az utolsó pillanatra 
a vásárlást. Dughagymából még széles válasz-
ték áll rendelkezésre, mindenki megtalálhatja az 
ízlésének megfelelő fajtát: Centurion és Setton 
(makói jellegű), Herkules (nagyra növő), Karmen 
(lila), Rosana (édeskés rózsaszín), Snowball (fe-
hér főzőhagyma), Bamberger (sonka), Stuttgarti 
(lapított), Salotta. Aki lemaradt az őszi fokhagy-

máról, tavaszival még pótolhatja.
A vetéssel egyidejűleg a talajlakó kártevők ellen 
is védekezhetünk talajfertőtlenítéssel. A legtöbb 
esetben ezzel elkerülhető például a hagyma, a 
retek, a sárgarépa, vagy a petrezselyem kuka-
cosodása. A talajban gázosodó Force 1,5 G mel-
lett, évek óta sikeresen alkalmazhatjuk az Artis 
Pro készítményt is. Ez utóbbi bio készítmény, 
mely kiválóan alkalmas akár a fonálférgek ellen 
is, azonban használatával meg kell várni, hogy a 
talaj legalább 7-8 fokos legyen.
Ha még nem kezdték el a paprika és a paradi-
csom palántázását, akkor érdemes legkésőbb 
március közepén nekikezdeni. A magvetéstől, a 
két valódi levél (sziklevelek utáni első levélpár) 
megjelenéséig a palánták nagyon sérülékenyek, 
ezért érdemes palántadőlés elleni szerrel (Mag-
nicur Energy) belocsolni a növényeket. A korábbi 
években nagyon gyakran előforduló vírusos nö-
vénybetegségek miatt, a fémzárolt vetőmagok 
használatát javasoljuk, amelyek garantáltan ví-
rusmentesek. Ezzel elkerülhető, hogy az érésben 
lévő termést kelljen kidobni, mert a fertőzött nö-
vényen beteg, értékelhetetlen termés nő.
A gyepfelületek gondozása is elkezdődhet. 
A vasgálic, vagy a vastartalmú műtrágyák kivá-
lóan irtják, vagy gyérítik a mohát. Az ezt követő 
gyepszellőztetés pedig segíti a tömörödött talaj 
lazítását, levegőhöz juttatva a gyökereket. 
Örömmel teli kertészkedést kíván Németh Lász-
ló kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgaz-
dasági Bolt.

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

Egyedülálló a Gondosóra-program
lis biztonságot nyújtani” – mondta el 
Fülöp Attila államtitkár.
Czibik Norbert projektmenedzser 
közölte, hogy az európai uniós 
kezdeményezéssel indult prog-
ram költségvetése százmilliárd 
forintos nagyságrendű, ahhoz a 
magyar kormány áfamentességet 
is biztosít.
A Gondosóra-program országos 
jelzőrendszerre épül. Célja, hogy 
a saját otthonukban élő idős 
emberek egy egyszerű eszköz 
segítségével kapcsolatba léphesse-
nek elsődlegesen a diszpécserköz-

ponttal, ahol képzett munkatársak 
próbálnak segíteni a felmerülő 
problémákban. A jelzőeszközzel 
az idős ember minden körülmé-
nyek között képes segítséget kérni, 
a készülék karon vagy nyakban 
hordva mindig elérhető. Részletek 
a https://gondosora.hu oldalon 
olvashatók!

Az egyszerű eszköz segítségével az idős 
emberek kapcsolatba léphetnek a diszpé-
cserközponttal
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Március 7-én mutatják be Székesfehérváron 
Klotz Miklós fotográfus legújabb fotóalbumát. 
A Torockó és viselete című munka születéséről 
Lauschmann Ildikó beszélget az alkotóval a 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 
a kedden 18 órakor kezdődő eseményen.

Torockó és viselete – ez a címe annak 
a fotóalbumnak, amelyet március 7-én 
ismerhetnek meg az érdeklődők. Az 
alkotó, Klotz Miklós fotográfus szerint 
a kötetben „egy igazán egyedi, külön-
leges múltú világról kerül le a lepel, 
aminek hatására egy tartós szerelem 
csírái bontakozhatnak ki. Akit vonz 
egy ilyen felfedezőút, merüljön el e 
könyv lapjai között, és ne lepődjön 
meg, ha közben hallani véli a szirének 
énekét!” A Pázmándon élő fotográfus 

Huszárok, zenés darab, József-napi vásár – 
nemzeti ünnepünkre, március tizenötödikére 
idén is közösségi programokkal készülnek 
Székesfehérváron.

Igazi programkavalkád vár 
a fehérvári és a városunkba 
látogató ünneplőkre március 
15-én, nemzeti ünnepünkön. Tíz 
órakor a Városház térre várják az 
érdeklődőket, ahol a Petőfi rock 
előadásából láthatunk részleteket. 
Az 1848. március 15-ét megidéző 
zenés produkcióban a százhet-
venöt évvel ezelőtti forradalom 
résztvevőivel közel egyidős 
diákok lépnek színpadra, hogy 
kérdéseik, Petőfi-versek, valamint 
naplórészletek és egykori belügy-
minisztériumi jelentések mentén 
haladva mutassák meg gondola-
taikat, a huszonegyedik századi 
fiatalokban élő szabadságvágyat. 
A Vörösmarty Színház előadása 
az 1973-ban bemutatott Petőfi 
napja című első magyar rockope-
ra alapján készült a Petőfi-emlék-
év tiszteletére, Lőrincz Zsuzsa 
rendezésében. Zenéjének szerzői 
Paál István és Vági László.
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra emlékezve a 
Városház téri előadást követően 
köszöntőbeszédek hangzanak el, 

 Március tizenötödike 

Petőfi rock és újranyíló Városháza
 Fotó 

Torockó és viselete

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy váratlan esemény átírhatja az előzetes terveket, emiatt számít-
hatsz némi feszültségre. A dolog jó oldala, hogy alkalmas lesz ez 
az időszak arra, hogy egy mélyebb összefüggésre döbbenj rá, ami a 
későbbiekben hasznossá válhat az életedben.  

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ha valaki ezekben a napokban arra próbál rávenni, hogy változ-
tass a terveiden, akkor ne hagyd magadat befolyásolni! Neki más 
lehet az érdeke, mint neked. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A feszültség, amely körülvesz, talán nem kellemes, de szükséges ah-
hoz, hogy egy fontos beszélgetést végre lefolytass, és tiszta vizet önts 
a pohárba. A hét végén kissé megkönnyebbülve veheted tudomásul, 
hogy egy nagy feladat nehezén végre túljutottál!  

Bika 4. 21. – 5. 20.

A magánéleted terén várható egy minőségi ugrás. Mindennek köze 
lesz egy ajándékhoz vagy egy utazáshoz. Nagyon kell ügyelned 
arra, nehogy egy elhamarkodott döntéssel bajt okozz a későbbi 
önmagadnak!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ezekben a napokban nemcsak a te, hanem a környezeted életét 
is a változás szele járja át, ami ösztönző és izgalmas beszél-
getéseket, tervezgetéseket hoz. Egy meglepetés formálhatja a 
hangulatodat. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ezekben a napokban különösen fontos, hogy időt szakíts a kikap-
csolódásra, nehogy a vége az legyen, hogy teljesen kiégsz, és már a 
sikereidet sem tudod élvezni. A március egy sikeres projekttel indul, 
ami örömet és elismerést hozhat számodra.
 

2023. márc. 02.–márc. 08.

Fo
tó

: N
ick

 R
isi

ng
er

 

Középiskolás vagy, és szereted az irodalmat?
Szívesen kipróbálnád magad a színpadon? 

Ne tétovázz, itt a helyed!

Je lentkezz  a
XI I I .  Fehér vár i  Versünnepre !

Határidő: 2023. március 14.
Részletek: www.versunnep.hu

„A jó vers élőlény, akár az alma,
ha ránézek, csillogva visszanéz,

mást mond az éhesnek s a jóllakottnak
és más a fán, a tálon és a szájban,

végső tartalma, vagy formája nincs is,
csak él és éltet.”

Weöres Sándor

Fehérvár Médiacentrum Kft.
ÚJSÁG - TELEVÍZIÓ - RÁDIÓ - ONLINE

FehérVár hetilap Fehérvár Televízió szekesfehervar.hu

majd a Székesfehérvár Helyőrségi 
Zenekar és a történelmi zászlók 
felvezetésével a Fő utcán közösen 
végigsétálva helyeznek el ko-
szorút a résztvevők a Fekete Sas 
Szállónál.
A felújítást követően március 15-
én nyílik meg ismét a Városháza a 
nagyközönség előtt. Déli 12 órára 
az épület történetét bemutató 
kiállításra várják az érdeklődő-
ket. Két alkalommal, 13 és 14 
órakor pedig a Városházát bejáró, 
vezetett sétákat tartanak. Ezeken 
a részvétel regisztrációhoz kötött, 
a jelentkezéseket a Tourinform 
Iroda fogadja.
Egész napos kézműves progra-
mokkal, nemzeti fajátékokkal 
és József-napi vásárral készül a 
családoknak a Városház téren a 
Székesfehérvári Közösségi és Kul-
turális Központ. A megszokott és 
kedvelt huszártábor is várja majd 
a fehérváriakat március 15-én: 
a Zichy ligetben lehet lovagolni, 
illetve megcsodálni a hagyomány-
őrző huszárok, valamint honvéd 
tüzérek bemutatóját. A kosaras 
körhintát és többféle népi játékot 
is kipróbálhatják a legkisebbek.
További részletek a programokról 
következő lapszámunkban olvas-
hatók majd!

igényes kivitelű könyve tizenhat év 
gyűjtőmunkájának eredménye.

Fo
tó

: k
ul

tu
rp

ar
t.h

u



13Közéleti hetilap PROGRAMAJÁNLÓ FEHÉRVÁR

 Illusztráció: Kossuth iskola

Tojásfestő szakmai-gyakorlati nap lesz 
március 4-én, szombaton 10 és 16 óra között 
a Rác utcai Kézművesek Házában. A programon 
előzetes bejelentkezést követően maximum 
tizenöt főt tudnak fogani.

Tojásfestés, tojásdíszítés címmel 
szervez gyakorlati foglalkozással 
egybekötött szakmai napot a 
Fehérvári Kézművesek Egyesü-
lete március 4-én. A program 10 
órakor A hímes tojás küldetése 
című előadással kezdődik Mosonyi 
Éva népi iparművész, tojásíró, a 
Tojásdíszítők Egyesülete elnöke 
tolmácsolásában.
A gyakorlati foglalkozások 11-kor 
kezdődnek, melyek során három-
féle díszítőtechnikát alkalmaznak 
a résztvevők. Megismerik a piros 

Kerek évfordulóra emlékeznek a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában: az 1972/73-as tanévben, 
vagyis ötven éve indult a zenei tagozat. E 
jeles alkalomból a jelenlegi és volt „zenei-
sek” részvételével öröméneklést szerveznek 
március 3-án, pénteken 18 órától az öreghegyi 
alma materben.

Bodzavirág, Hajnali köszöntő, 
Kossuth-nóták, valamint Borlói 
Rudolf, a zeneiskola egykori 
igazgatójának gyermekoperájából 
a Jöjjetek énekelni! című dal is 
felcsendül azon az estén, amelyen 
együtt énekelnek majd az egykori 
és jelenlegi ének-zeneis diákok.
Hetven évvel ezelőtt nyílt meg a 
gyermekek előtt a Kossuth iskola 
kapuja, az ének-zenei tagozat 
pedig az 1972/73-as tanévben 

 Zene 

Jöjjetek énekelni!
 Kézművesség 

A tojásfestés rejtelmei

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A héten egy ismerősöd kiszámíthatatlan viselkedése okozhat nyug-
talanságot benned, mivel a lelked soha nincs igazán felkészülve az 
együttérzés hiányára és az arroganciára. Érdemes a helyzetet finoman 
és nyugodtan kezelni, ezzel is meglepve a másik felet!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egy vizsga vagy egy számonkérés izgalmassá, de feszültté is teheti 
a napjaidat. Pedig valójában nincs mitől tartanod! Csak maradj 
nyugodt és határozott, hiszen biztos lábakon állsz!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nyugalomban és szeretetben telnek a napjaid. Ezt a harmóniát csak 
erősítheti, hogy pénzügyileg is stabilizálódik a helyzeted. Engedj a 
csábításnak egy, a magánéletedet érintő ügyben!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Izgalmas hírek és az ezekkel kapcsolatos ösztönző beszélgetések tehe-
tik érdekessé a mindennapjaidat, ráadásul mindez egy olyan emberrel 
lesz kapcsolatos, akit szeretsz és tisztelsz. Ezekben a napokban a 
magánéletedben is kedvező fejleményekkel számolhatsz.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Bizonyos helyzetekben improvizálnod kell. De mivel pont ezen a 
téren az átlagosnál jobban teljesítesz, remekül megoldod majd, sőt 
számíthatsz az ügy révén egy kis örömre is! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Pénzügyek, üzleti problémák, tervezés és szervezés köti le a napjaidat, 
ami számodra egyszerre üdítő, izgalmas és fárasztó. Igyekezz fogé-
konynak lenni az újdonságok iránt!   

indult el. Az ötvenéves évforduló 
kapcsán öröméneklésre várják az 
egykori zeneiseket, akik a mostani 
diákokkal közösen szólaltatják 
meg a kórusműveket. A program 
március 3-án, pénteken 17 órától 
próbával indul, majd 18 órakor 
kezdődik az örömkoncert, amit 
kötetlen beszélgetés követ.
A szervezők arra kérik az egykori 
kossuthos diákokat, akik örömmel 
énekelnének és idéznék fel emlé-
keiket az iskolában töltött évekről, 
hogy töltsék ki a jelentkezési lapot!

tojás jelképrendszerét, valamint a 
piros és a festetlen tojás maratásá-
nak technikáját. 
A jelentkezési lap az egyesület 
honlapjáról tölthető le. Érdek-
lődni lehet az alábbi elérhetősé-
geken: kezmuvesek@gmail.com, 
20 2592 952.
A hagyományos Tojásfestő ma-
ratonra is készülnek már a Rác 
utcai kézművesek: a gyerekeknek, 
családoknak szóló programot 
április 1-jén, szombaton 10 és 18 
óra között tartják. A részletekről 
időben tájékoztatást adnak majd a 
szervezők.
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A Kelő napsugár balsorsa

A tó mélyét is megjárt szobormásolat 2016 óta egy raktárban várja, hogy sorsa jobbra forduljon

néMetH zoltán

Rövid ideig lehetett csak dísze a fehérvári Bánya- 
tó partjának Bory Jenő Kelő napsugár című 
szobrának másolata, melyet eleve rossz helyre 
állítottak. Szegény a tó fenekét is megjárta.

A Bory-vár Székesfehérvár egyik 
legnevezetesebb turistalátványos-
sága. Történetét szinte mindenki 
ismeri a városban és környékén. 
Ahogy a vár hivatalos honlapja 
összegez: „A várat Bory Jenő 
(1879-1959) szobrászművész és 
építészmérnök, a Képzőművészeti 
Főiskola szobrász- és a Műszaki 
Egyetem építész-tanára építette, 
saját tervei és fantáziája alapján 
negyven nyáron keresztül, emléket 
emelve a hitvesi szeretetnek és 
művészi álmainak.”
A vár annyiban kapcsolódik 
mostani írásunkhoz, hogy ott 
található a kiváló szobrászművész 
egyik alkotása, a Nap felé nyújtózó 
alakot formáló Kelő napsugár című 
bronzszobor. Magony Imre Bory 
Jenő című könyvéből megtudhat-
juk, hogy az alkotás 1923 körül ké-
szült Bory Pál bronzöntödéjében, 
magassága pedig kétszázhúsz cen-
ti. Ahogy Magony Imre fogalmaz: 
„Az alkotásban Bory Jenő feleségét 
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Az eredeti szobor a Bory-várban látható

A Kelő napsugár Bory Jenő feleségét ábrázolja
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ismerhetjük fel, akit többször meg-
mintázott szobraiban. Az alkotó az 
eredeti szobrot Napsugár kisasz-
szony néven is emlegette.”

A szobor másolatának elkészítése 
ötletként a millennium közeled-
tével merült fel, majd 2001-ben 
el is készült a másolat, mely a 
Bánya-tó partján kapott helyet. 
Felállításának hivatalos időpontja 
2001. március 21. volt, azonban 
más szobrokkal ellentétben nem 
élvezhette hosszú évtizedeken, 
akár évszázadokon át bámulói cso-
dálatát. A mű rögzítése nem volt 
a legjobb, ráadásul rendre megta-
lálta néhány erős és bátor legény. 
Bory Jenő alkotásának másolata 
így hamarosan a Bánya-tó fene-
kén találta magát – mindez 2016. 
április 21-én történt. A szobrot 

daru segítségével a székesfehérvári 
tűzoltók emelték ki a tóból.
Az alkotás később sem kerülhetett 
vissza a helyére, ugyanis bebizo-
nyosodott, hogy nem csupán a 
vandalizmussal és a talapzat rög-
zítésével volt probléma. Kiderült, 
hogy a Bánya-tó melletti egykori 
helye magánterületre esik, így oda 
már nem térhet vissza.
Információink szerint a 2016-os 
„fürdése” óta egy raktárban várja 
sorsa jobbra fordulását. Bár törté-
netét elnézve könnyen elképzelhe-
tő, hogy létezését továbbra is bal-
sors kíséri, és soha nem nyújthatja 
már a kelő nap felé bronzkarjait.
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Három bajnoki cím az ARAK-tól

Varga Tamás és Tölgyesi Előd edzők büszkék lehetnek az aranyérmes váltóra

Óriási fölénnyel nyerte a magasugrást (is) Kerék Patrik

soMos zoltán

Az U18-as és U20-as korosztályok fedett 
pályás atlétikai országos bajnokságán Kerék 
Patrik két számban is győzött. Aranyérmet 
szerzett még az U20-as női 4x200-as váltó is. 
Két ezüstérmet és négy bronzéremet is nyertek 
a székesfehérvári akadémia versenyzői.

Az utánpótláskorúak legfon-
tosabb téli megmérettetésén 
sikeresen szerepeltek Buda-
pesten az ARAK atlétái. Kerék 
Patrik ranglistavezetőként indult 
hármas- és magasugrásban is. 
A papírformát magabiztosan 
érvényesítette Tölgyesi Előd válo-
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gatott ugrója. Hármasugrásban a 
legkisebb ugrásával is nyert volna, 
végül hatodikra 14,15 méteres 
egyéni csúccsal diadalmaskodott. 
Fölénye magasugrásban is meg-
mutatkozott. Az általa válasz-
tott kezdőmagasság teljesítését 
követően egyedül maradt verseny-
ben, és jutott el 197 centiméterig, 
amivel tizennyolc centivel verte a 
második helyezettet.
Trenka Ádám három alkalommal 
is dobogóra állhatott. Futam-
győztesként került a 60 méteres 
síkfutás döntőjébe, ahol 7,06-os 
egyéni csúccsal a második helyen 
ért célba. A távolugrásban is jeles-

kedő tehetség az utolsó sorozatig 
az élen állt, végül itt is ezüstérmet 
vehetett át. A hármasugrásban Ke-
rékkel együtt állhatott a dobogóra, 
Trenka ebben a számban bronz-
éremmel gazdagodott.
A lányok is kitettek magukért! 
A Szabó Gréta, Tárkányi Abigél, 
Bodnár Lili, Ritter Lola alkotta 
négyes a rajttól a célig vezetett a 
4x200 méteres váltófutásban, így 
kétség sem fért a győzelmükhöz. 
Az U20-asok 60 méteres síkfutá-
sában 7,93-dal bronzérmet nyert 

Mészáros Luca, aki sajnos sérülése 
miatt a váltófutásra már nem volt 
bevethető állapotban.
Az U18-asok sprintfutásának 
döntőjében is fehérvári bronzérem 
született Langmár Kató révén. 
Nagy egyéni csúccsal, 7,82-dal 
végzett a harmadik helyen.
Az ARAK negyedik bronzérme az 
ifjúsági fiúk 4x200 méteres stafé-
tájához füződik: a Tatai Bulcsú, 
Varga Botond, Ferencz Barnabás és 
Ódor Balázs alkotta váltó állhatott 
fel a dobogó legalsó fokára.

Egy győzelem kell a rájátszáshoz!

Bartalis István gólja is kellett a magabiztos győzelemhez az Asiago ellen

soMos zoltán

Utolsó alapszakasz-mérkőzésén kikapott Linz-
ben a Hydro Fehérvár AV19, így kvalifikációra 
kényszerül a rájátszásért. A nyolcadik helyen 
végző fehérváriak az eggyel mögöttük záró 
Asiago ellen harcolhatják ki a részvételt. A pár-
harc első meccsén magabiztosan nyert a Volán.

Az alapszakaszban itthon 5-2-re 
és 3-0-ra verte a Fehérvár az 
Asiagót, ez alapján volt miben 
reménykedni. Ugyanakkor az 
utóbbi hetekben a liga egyik leg-
jobb formába lendült csapata lett 
az újonc, így a rájátszásba jutásért 
zajló párharcban sem feltétlenül 
esélytelenebb a mieinknél – már 
csak ezért is fontos volt a maga-
biztosságot sugárzó, jó kezdés.
És ez össze is jött, köszönhetően 
egy kihasznált emberelőnynek, 
ami korábban nem volt éppen a 
Volán erénye. Fournier szólója 
után a visszatett korongot Findlay 
küldte az Asiago kapujába, és az 
első harmad összképe alapján 
mindenképpen megérdemelt 
vezetésnél jöhetett az első szünet. 
A lendület és határozottság pedig 
megvolt a második harmadban 
is, ráadásul a nélkülözhetetlen 
szerencse is a Fehérvár mellé állt. 
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Hári nem éppen életerős lövése 
egy vendég korcsolyán megpat-
tanva került valahogy az olaszok 

kapujába, ezzel megduplázta elő-
nyét a Volán. Öt perc sem telt el a 
második gól után, amikor a másik 

válogatott kulcsember is meg-
villant, nagyon nehéz helyzetbe 
hozva a vendégeket: ezúttal egy 
gyors kontra vezetett eredmény-
re, melynek végén Leclerc adott 
gólpasszt Bartalisnak, aki három-
gólosra növelte az előnyt.
Innen már mindenki sejthette, 
hogy nem engedi ki kezéből a 
hazai pálya előnyét a szurkolók 
által támogatott Volán. Tényleg 
nagyon felszívták magukat erre 
a meccsre Kevin Constantine 
tanítványai, akik csak tizenkilenc 
lövést engedtek az ellenfélnek, 
vagyis ezúttal a védekezés is 
rendben volt. Hiába vitte le 
korán kapusát az Asiago, ez csak 
az ilyenkor szokásos eredményt 
hozta: Mihály üres kapus góllal 
több mint két perccel a vége előtt 
végleg lezárta a mérkőzést. 4-0-s 
győzelmével a két győzelemig 
tartó párharcban vezet tehát a 
Hydro Fehérvár AV19.
Pénteken az Asiago lesz a házigaz-
da, és figyelmeztető jel, hogy ott 
viszont mindkét alapszakasz-mecs-
cset az olaszok nyerték. Ha meg-
töri ezt a sorozatot a Volán, akkor 
bejut a rájátszásba, ha nem, akkor 
pedig vasárnap ismét hazai pályán 
harcolhatja azt ki.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Generációnk
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Juhász Roland

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

archívumából
09:30  Képes hírek
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
15:35  A határon túli magyar 

irodalom napja
16:10  Kárpátaljai tragédia
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Kovács Szilvia 
vendége Vakler Lajos

18:25  Próbaterem
19:00  Híradó
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Ranga László emlékére
21:25 Musica Sacra
23:15  Híradó – ismétlés
23:35  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések
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
15:50  Szabó Gyula-portré
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Ferenczy Noémi

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó 
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Skandináv est – koncert
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Ferenczy Noémi

08:20  Honvéd7
08:50  Kezdőkör 
09:40  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
15:30  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége Pajor 
Patrícia és Herman Anett

18:45  Kolonics György, 
a sportlegenda  

19:00  Híradó 
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Rossini: Stabat Mater
21:05  Darvas Iván emlékére
21:30  Fehérvári látogatás 

Hradec Královéban
21:55  Híradó – ismétlés
22:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

07:50  Hőlégballon-karnevál

08:20  Képes hírek

11:00  Fa Nándor – Kikötés

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Arany János: Az 

eperfa alatt

16:25  Nagy Péter-portré

17:00  Híradó

17:20  Bajnokok városa 

17:50  Hírek

17:55  Köztér

19:00  Híradó 

19:20  Köztér – ismétlés

20:25 Hírek – ismétlés

20:30  Bajnokok városa 

– ismétlés

21:00  VIII. Varga Sándor 

Verstábor – ünnepi gála

22:25  Híradó – ismétlés

22:45  Képes hírek
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00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

07:50  Bajnokok városa

08:20  Köztér

08:55  Képes hírek

11:00  Köztér

11:35  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:55  Teatrum Café: 

Vándorszínészek

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó 

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér Extra – Vendég: 

Vargha Tamás

20:45  Stadion Nyitány

22:15  Híradó – ismétlés

22:35  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:25  Városrészek titkai
09:30  Agrárinfó 
10:00  Együtt magazin
10:30  Fehérvári beszélgetések 
11:00  Bajnokok városa
11:30  Fehérvári beszélgetések
12:00  Paletta magazin
12:40  Híradó – ismétlés
13:10  Próbaterem 
13:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:20  Honvéd7 
14:50  Fizikai kísérletek: 

Folyadékok és gázok
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szikora János

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Generációnk
19:40  Kolbásztöltő fesztivál
20:00  Parlami d’amore
21:45  Fülöp Zoltán: 

Szívvel, hittel
22:15  Hírek – ismétlés
22:20  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  A Fehérvár Televízió 

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

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

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Agrárinfó 
14:45  Balett Café
15:35  Akik császárok 

lehettek volna
16:30  Virtuózok-gálaest 
17:00  A hét hírei 
17:20  Örökké-való
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Juhász Roland

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
20:20  Portrék a Királykúton – 

Vendég: Buda Ferenc
21:20  Dienes Ottó-portré
22:10  A hét hírei – ismétlés
22:30  Képes hírek Kiemelt  ajánlatunk: március 10. 19:55 A Köztér Extra vendége Vargha Tamás
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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

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. 10. 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  Párkapcsolat Vendég: 
Fejér Kata

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

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Ügyvédi percek Vendég: 
Berzeviczy	Gábor

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 Vendég: 

Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	

menhelyén	élő	kutyáknak	

Vendég:	Molnár	Tamásné

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. 03. 04. 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:	Varga	Zalán

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  Receptek az élethez 

Vendég: Rudnicai Margó
14.40		 Gyógynövények	világa	

Vendég:	Lencsés	Rita
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.10  Esélykör – bemutatjuk 

a	Székesfehérváron	és	
a	térségben	működő	
fogyatékosügyi 
szervezeteket Vendég: 
Farnady Judit

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:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló 
16.10  Múzeumlátogatás
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:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: 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


