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Választókerületi
programok

Belváros

Szabó Bakos Györgyné

Március tizennegyedikén 
tartja következő fogadóórá-
ját Szabó Bakos Györgyné, 
az 1. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője. 
Kedden 15 és 18 óra között 
várja a választókörzetben 
élőket a Piac tér 4. szám alat-
ti irodájában.

Szűrésre várták a nőket

Áprilisban óvodai beiratkozás!

Rába HenRietta

SomoS Zoltán

Évente ötszázan halnak meg az országban 
méhnyakrákban. Ez a szám jelentősen csök-
kenthető lenne szűrésekkel. Székesfehérvár 
önkormányzata ezért az idén is meghirdette a 
nyílt nőgyógyászati szűrőnapot. Szombaton 
délelőtt a Család- és Nővédelmi Központba 
várták a fehérváriakat.

Tizenkét éve szervezte meg 
Székesfehérvár önkormányzata 
az első szűrőnapot a Család- és 
Nővédelmi Központban. Az évek 
során sokan jártak a szűrővizs-
gálatokra, 2019-ben azonban a 
koronavírus-járvány megállította 
a rendszerességet. Östör Anna-
mária egészségügyi tanácsnok 
lapunknak elmondta: „Minden 
ellenünk dolgozott, de bízom benne, 
hogy ilyen értelemben már nincs 
járvány, úgyhogy többet fogunk 
magunkkal törődni, elmegyünk a 
szűrővizsgálatokra, azokat a védőol
tásokat, amelyeket az orvosok java
solnak, be fogjuk adatni magunknak. 
És akkor felnőhet egy olyan nemze
dék, ahol akár jelentősen csökkenhet 
a méhnyakrák előfordulása!”
Gyuranecz Miklós szülész-nőgyó-
gyász elmondta, hogy az évi friss 
előfordulások száma ezeregyszáz 
és ezernégyszáz között ingado-
zik. Ezeket a számokat lehetne 
csökkenteni, ha az egész lakosság 

Április huszadikán, csütörtökön és huszon-
egyedikén, pénteken lesz városunkban az 
óvodai beiratkozás a 2023/2024-es nevelési 
évre az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyekben. Azokat a gyerekeket kell beíratni, 
akik augusztus végéig betöltik a harmadik 
életévüket.

A beíratás mindkét napon 8 és 
17 óra között zajlik az intézmé-
nyekben. Szeptember 1-jétől 
legalább napi négy órában óvodai 

A Közlekedéstudományi Egyesület Fejér 
Megyei Területi Szervezete huszonnyolcadik 
alkalommal szervezte meg a közutas napot.

Molnár István elnök beszélt arról, 
hogy az M7-es autópálya jobb 
oldali sávja az M0-s és a balaton-
világosi csomópont között 2x3 
sávosra bővül, a bal pályán pedig 
Balatonvilágos és Székesfehérvár 
között bővítik ki. Mészáros Attila, 
Székesfehérvár alpolgármestere 
elmondta, hogy április közepén 
várhatóan átadásra kerül a déli ösz-
szekötőút, ami zöldmezős beruhá-
zásban készült el, és a Seregélyesi, 
illetve a Sárkeresztúri utakat köti 
össze.

A nyílt nőgyógyászati szűrőnapon csont
sűrűségvizsgálatra, vércukor és kolesz
terinszintmérésre is lehetőség volt, illetve 
olyan rizikókérdőívek kitöltésére, melyekkel 
meg lehet állapítani bizonyos betegségek 
előfordulásának valószínűségét

A felvételről az óvoda vezetője dönt, és erről 
írásban értesíti a szülőt
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Indul a Fehérvári Versünnep!

Közutasok tanácskozása

Rába HenRietta

Tizenharmadik alkalommal mutathatják meg 
tehetségüket a középiskolás diákok a Fehér-
vári Versünnepen. A megmérettetésre március 
tizennegyedikéig lehet jelentkezni.

A Fehérvári Versünnepet 2010-ben 
hívta életre a Fehérvár Média-
centrum Varga Sándor jóvoltából, 
akinek halála után is évről évre 
megszervezik a tehetségkutatót az 
önkormányzattal, a Székesfehérvá-
ri Egyházmegyével, a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házzal 
és a Vörösmarty Színházzal együtt-
működve. Hagymásy András, a 
Fehérvár Médiacentrum Kft. ügyve-
zető igazgatója elmondta: „Egyfajta 
küldetés is ez, de nem fájó teher vagy 

A beiratkozásról, az intézmények felvételi 
körzeteiről és az önkormányzati fenntartás
ban működő óvodák elérhetőségeiről, illetve 
a körzetek utcajegyzékéről részletes tájé
koztató található a város honlapján, mely a 
fenti QRkód beolvasásával érhető el!

A verseny két fordulóból, válogatóból és döntőből áll. Előbbit március tizennyolcadikán 
rendezik, április tizenötödikén pedig a döntőben mutathatják meg tehetségüket az oda 
továbbjutó középiskolás diákok. A XIII. Fehérvári Versünnep zsűrijének elnöke idén is Kubik 
Anna színművész lesz. A jelentkezés feltételeiről a www.versunnep.hu oldalon lehet tájéko
zódni, a jelentkezéseket az info@fmc.hu címre várják március tizennegyedikéig.
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komolyan venné a vizsgálatokat. 
A főorvos szerint évente leg-
alább egyszer javasolt megjelenni 
nőgyógyászati szűréseken: „A női 
társadalom egy része eljár a szűrő
vizsgálatokra, egy része akár évente 
többször is, különböző helyekre. Egy 
nagyon nagy rész ugyanakkor kiesik 
a szűrővizsgálatokból: nem jelennek 
meg, nem törődnek vele. Ennek az 
eredménye az, hogy a méhnyakrák 
miatti halálozás száma négyszáz és 
ötszáz között van évente.”

olyan kötelesség, ami ránk ragadt, 
hiszen nagy szeretettel gondozzuk ezt a 
mozgalmat. Jó érzés tudni, hogy ha jön 
a tavasz, jön a versünnep is! Szeretet
tel várjuk a jelentkező diákokat!”
A Fehérvári Versünnepen az 
elmúlt években sok száz fiatal 
vett részt. Ahogy Cser-Palkovics 
András polgármester, a rendez-
vény egyik fővédnöke fogalmazott: 
igazi mozgalommá nőtte ki magát 
a tehetséggondozó program.
Spányi Antal megyés püspök a 
versünnep másik fővédnökeként 
lapunknak elmondta, hogy azért is 
fontos a versolvasás, a versek sze-
retete, mert az irodalmi alkotások 
mutatják meg a belső nemességet, 
és értékeket közvetítenek.

nevelésre kötelezett minden olyan 
kisgyermek, aki 2023. augusztus 
31-ig betölti a harmadik életévét. 
Ezen túlmenően kérik a szülőket, 
hogy azon gyermekek esetében 
is jelezzék felvételi igényüket a 
körzetes vagy választott óvodánál, 
akik 2023. szeptember 1. és 2024. 
február 29. között töltik be a har-
madik életévüket.
A beiratkozáskor be kell mutatni 
a gyermek nevére kiállított sze-
mélyazonosító igazolványt és a 
lakcímkártyát, valamint a szülő 
személyazonosító igazolványát és 
lakcímkártyáját.
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A robotika szerepe a felsőoktatásban

A műhelykonferencián minden érdeklődő átfogó képet kaphatott a robotika jelenlegi helyzetéről

SZabó miklóS bence

Autógyártó, gyógyszeradagoló, de kecskehús- 
feldolgozó robotok is használatban vannak világ-
szerte – utóbbit kivéve Fehérváron is egyre több 
ember munkáját ezek a szóban forgó robotok látják 
már el. Hogy milyen lehetőségek vannak még a 
robotika területén, és a kutatás-fejlesztésben hol 
van a helye Fehérvárnak, azon belül is az Óbudai 
Egyetemnek – erről tartottak konferenciát múlt 
héten csütörtökön az Alba Regia Műszaki Karon.

„Robotok segítik a gyártást a 
DENSO székesfehérvári gyárában.” 
„Robot adagolja a gyógyszereket az 
egyik fehérvári patikában.” Ezek a 
hírek már évekkel ezelőtt jelentek 
meg lapunk hasábjain. Már akkor 
bebizonyosodott, hogy a robotika 
nem a jövő, hanem a jelen. Az 
iparban az elmúlt években min-
dennapossá váltak az ilyen típusú 
fejlesztések, a robotok pedig napról 
napra több mindenre képesek.
A konferencia előadói között volt 
az Egyetemi Kutató- és Innovációs 
Központ főigazgató-helyettese is, 
aki a robotika agrár- és egészsé-
giparban betöltött szerepéről és 
jövőjéről tartott előadást. Egyre 
inkább jellemző ugyanis, hogy a 
robotok fontos szerepet töltenek 
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A héten lehet átvenni a csomagokat
Rába HenRietta

Elkezdődött a városi LED-csereprogram kere-
tében az izzók kiosztása. Összesen több mint 
harmincezer izzót vehetnek át az igénylők. 
Hétfőtől vasárnapig reggel nyolc és este hat 
óra között a sóstói stadionban várják azokat, 
akik a megadott időpontra érkeznek, hogy 
átvegyék csomagjukat.

Minden nap két-két önkormányza-
ti választókerület lakói kaphatják 
meg az izzókat. Cser-Palkovics 
András polgármester elmondta: 
„Az árak mellett nagyon fontos 
kérdés, hogy hogy tudunk takarékos
kodni, hogy tudunk hatékonyabban 
bánni az energiával. Akár a saját 
lakásainkban is. Ezért volt jó ez a 
céges társadalmi felelősségvállalási 
program, aminek keretében több 
nagyvárosban, így Fehérváron is 

Az átvételhez szükség van személyi igazolványra és lakcímkártyára, valamint a legutolsó vil
lanyszámlára. Az izzókra két év garancia jár. Székesfehérvár önkormányzata az ősz folyamán 
újabb LEDcsereprogram indítására készül.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY 
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSI IDEJE AZ 

ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

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.

be a mezőgazdaságban. Ezzel 
kapcsolatos kutatás és fejlesztés 
már évek óta zajlik az Óbudai 
Egyetemen is.
„Mi a gombatermesztés automatizá-
lásában értünk el komoly eredmé-
nyeket, illetve részt veszünk egy 
nagy nemzetközi projektben, ahol a 

sertésfeldolgozást szolgáló robotizált 
megoldásokat fejlesztünk. Ez ugyan 
már nem az agrárium, inkább az 
élelmiszeripar, éppen ezért emlege-
tik manapság már agri-food szektor-
ként” – nyilatkozta Galambos Péter.
A főigazgató-helyettes hozzátette: 
ezen robotok egy része már most 

alkalmazásban van: a skandináv 
országokban nem ritka, hogy a 
kecskehúst robotok segítségével 
dolgozzák fel. Ugyanakkor folya-
matosan újabb és újabb megol-
dásokat követel a szektor, adott 
esetben olyan területeken is, ahol 
korábban az lehetetlennek tűnt.

elindulhatott ez a lehetőség, hogy aki 
úgy gondolja, a saját lakásában jobb 
minőségű, korszerűbb LED-ekre tudja 
cserélni a hagyományos izzókat.”
A héten a több mint kétezer-hét-
száz regisztrálónak több mint 
harmincezer LED-es izzót osz-
tanak ki a Városgondnokság 
munkatársai. Bozai István város-
gondnok lapunknak elmondta: „Az 
elmúlt héten, sőt még ezen a héten is 
folyamatosan állítják össze az igényelt 
csomagokat a kollégák. A LED-ek rak
lapokon érkeztek, ezeket szortírozzák, 
majd mindenkinek elkészítik a saját 
csomagját, és beleteszik az átvételi el
ismervényt is. Amikor megérkezik az 
igénylő, megkapja a saját csomagját, 
megnézi, hogy a megfelelő mennyi
ségű és minőségű LED-ek vannak-e 
a csomagban, és aláírja az átvételi 
elismervényt.”
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Március tizenötödike: 
Petőfi rock és közösségi programok

SomoS Zoltán

Az ünnephez kapcsolódó kézműves foglalkozások, 
népi játékok, hagyományőrző lovas huszárok és 
honvéd tüzérek bemutatói várják a fehérváriakat 
a március tizenötödikei nemzeti ünnepen. A 
közösségi programok két helyszínen, a Városház 
téren és a Zichy ligetben zajlanak majd.

Huszárok a ligetben

A Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ által szervezett 
közösségi programok már 9 órakor 
elkezdődnek a Zichy ligetben. A 
gyerekek kipróbálhatják a kosa-
ras körhintát, és a népi játszóház 
játékai is jó szórakozást ígérnek. 
A ligetben a lovas huszárokat és a 
korabeli honvéd tüzérség egyen-
ruháit, fegyvereit is megismerhetik 
az érkezők. A Városház téren 10 
órakor indulnak az ünnephez 
kapcsolódó kézműves programok: 
lehet majd készíteni huszárcsákót 
vagy pártát, lovat és nemzeti színű 
karkötőt is, de fajátékok is várják 
a gyerekeket.

A vasvárisok ünnepe
SomoS Zoltán

Megkezdődött a Vasvári-hét a Vasvári Pál 
Általános Iskolában. Külön öröm, hogy az idén 
a programok nem egy, hanem több mint két 
hétig tartanak!

Ünnepélyes tiszteletadással kez-
dődött a Vasvári-hét megnyitója 
hétfő reggel. Laczkó Gábor igaz-
gató beszédében kiemelte, hogy 
az idei programsorozat nem egy, 
hanem több mint két hétig tart. A 
megyei szavalóversennyel kezdő-
dik, de lesz idegen nyelvi verseny 
is, a pincegalériában pedig vidám 

Ünnepi külsőségek jellemezték a megnyitót

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Huszárok és gyerekek az idei ünnepen is 
találkozhatnak

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

 (a
rc

hí
v)

Petőfi, dalban

1973-ban újszerű, neoavantgárd 
színházi előadással lepte meg 
közönségét a Vörösmarty Szín-
ház: a Petőfi napja című darab 
Paál István rendező munkáját 

dicsérte, amelyet az „első ma-
gyar rockopera” alapján alkotott. 
A költő születésének kétszáza-
dik évfordulója előtt tisztelegve 
a színház most, ötven évvel 
később ezt a darabot dolgozta 
át. A nemzeti ünnepen délelőtt 
10 órakor a Városháza előtti kő-
emelvényen ebből az előadásból 
láthat majd részleteket a közön-
ség. A Petőfi rock történetének 
gerincét a Petőfi naplójában 
leírt események adják, amelyek 
kiegészültek a költő forradalom-
hoz köthető verseivel és a kora-
beli rendőri szervek leirataival, 
jelentéseivel.
A műsort követően a huszárok 
és a történelmi zászlók bevonu-
lása után Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere és 
Molnár Krisztián, a Fejér Vár-
megyei Közgyűlés elnöke mond 
beszédet, majd az ünneplők a 
koszorúzás helyszínére, az Ady 
Endre utcába sétálnak át közö-
sen, a Székesfehérvári Helyőrségi 
Zenekar vezetésével.

Nyit a Városháza!

A felújítást követően március 
tizenötödikén nyílik meg ismét a 
Városháza a nagyközönség előtt. 
Déli 12 órára az épület történetét 
bemutató kiállításra invitálják az 
érdeklődőket – a tárlatot a Városi 
Levéltár és Kutatóintézet rende-
zi. Délután két időpontban – 13 
és 14 órakor – vezetett séták is 
indulnak az épületben. A bejárá-
sokra előzetesen jelentkezni kell, 
a regisztrációkat a Tourinform 
Iroda fogadja: turizmus.szekes-
fehervar.hu/varoshaza-korbeve-
zetes-regisztracio.
A Hotel Magyar Király előtt 13.30-
kor a Székesfehérvári Balettszín-
ház ünnepi flashmobját láthatják 
a belvárosban járók, a Városház 
téren pedig 14 órakor a Székes-
fehérvári Helyőrségi Zenekar ad 
műsort. Az ünnep részeként a 
Vasvári Pál Gimnázium diákja, 
Hajdú Levente a Bánk bán egyik 
legismertebb részletét, Tiborc 
panaszát adja elő.

történelmi barangolásra várják 
az óvodásokat. A rendezvények 
tehát a legszélesebb korosztály-
hoz szólnak: „Huszonkettedikén a 
hagyományos, komplex természet
tudományos megyei versenynek lesz a 
döntője, a Vasvári-hét csúcsa pedig a 
gála, amelyen több száz szülőt látunk 
vendégül” – mondta az igazgató.
Március tizenötödikén az iskola 
képviselői részt vesznek Rónai 
Jácint emléktáblájának megko-
szorúzásán. Másnap pedig Péntek 
László, Vasvári Pál utolsó napjai-
nak elismert kutatója látogat az 
iskolába Körösfőről.



5Közéleti hetilap FÓKUSZBAN FEHÉRVÁR

Az űr vonzásában

Az első magyar űrhajós ajándékot is hozott Sárának

GáSpáR péteR

Csillagok között – múlt, jelen és jövő az űrkuta-
tásban címmel szervezte kibővített taggyűlését a 
Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület. A Hiemer- 
házban tartott múlt csütörtöki rendezvény vendé-
gei Berger Hanna Sára, a portugál AstroCampet 
megjárt székesfehérvári diák, valamint Farkas 
Bertalan, az első magyar űrhajós voltak.

A Székesfehérvár Jövőjéért Egye-
sület célja, hogy segítse azokat a 
kiemelkedően tehetséges fehér-
vári fiatalokat, akik egyszer majd 
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GáSpáR péteR 

Az elesett űrhajós

1980. május huszonhatodikán, 
magyar idő szerint húsz óra húsz 
perckor Farkas Bertalan elin
dult Bajkonurból a világűrbe. A 
Szojuz–36 május huszonnyolcadi
kán kapcsolódott össze a Szaljut–6 
űrállomással. Magyarországon 
éppen ébredezett az élet, szerda 
reggel volt. „Keltsd fel a Petit!” 
– utasította apám a lógó fülű 
spánielt, aki azonnal nyalni kezdte 
a csuklómat, majd az arcomat. A 
nyaldosásra lassan megindult a 
vérkeringésem, de még nem nyi
tottam ki a szemem. A konyhából 
érkező hangfoszlányokat hallgat
tam az ágyból: „Questo amore tu 
mi piaci da morire, non parlare 
non riesco a respirare” – anyám 
énekelve főzte a kávét, és apám, a 
tűnődő, csendes, gondosan öltözött 
úr hangja is jókedvűen, frissen 
harsogott a panellakás folyosóján. 
Felvillanyozó energiájuk meg
repesztette a Kádárrendszert. 
Később gyakran támadt az az 
érzésem, hogy ez az optimizmus 
vezetett el a rendszerváltáshoz. 
Még idejében kellett volna be
tiltani a Ricchi e Poverit meg az 
egész italodiszkót! De az elitista 
Aczél György csak Pilinszkyvel 
foglalkozott, halvány fogalma 
sem volt róla, hogy mit művelnek 
az átlagemberek reggelente egy 
panellakásban.
Farkas Bertalan az űrből éppen 
Magyarországot kereste a szemé
vel. Én még mindig az ágy szélén 
ültem, és a papucsomért kotorász
tam a lábammal. Anyám tarját és 
zöldpaprikát tett a vajas kenyérre, 
apám pedig már elindult lefelé az 
örökké kelkáposztafőzelék- 
szagú lifttel, előkészíteni az autót 
a reggeli nagy utazásra, hogy 
elvigyen az óvodába. Sohasem 
értettem, miért kell erre elő-
készülni. Mindig ő ébredt először, 
hideg vízben mosakodott, aztán 
jöhetett az expanderes testgyakor
lat. Reggelre összekészített ruhái 
tökéletesen összehajtva várakoztak 
egy széken.
Tizenöt évvel később, főiskolás 
korunkban, az esti sörözések alkal
mával János barátommal gyakran 
beszélgettünk Farkas Bertalanról. 
Megunhatatlan téma volt a bajszos 
magyar űrhajós. Vajon hansági 
májast vagy disznósajtot falatozott 
az űrállomáson? Megpróbáltuk el
képzelni azt is, hogy a világűrben 
töltött hét nap, húsz óra, negyven
öt perc és negyvennégy másodperc 
után milyenek lehetnek a földön a 
hétköznapjai. Milyen lehetett 1980 
nyarán a világűrből visszatérni 
Magyarországra? És mit érezhetett 
ott, az élő Isten kezében, miközben 
a kozmoszba is elkísérte a rendszer 
kicsinyessége? Miért kellett a tévé

macival a kezében bejelentkeznie 
élőben a világűrből és esti mesét 
mondania egy űrkutatónak? Nem 
akartak elfogyni a kérdések. Arról 
is beszélgettünk, milyen lehetett a 
Föld nevű bolygót kívülről látni, 
megkeresni azt a pici pontot, 
Magyarországot. Azután pedig 
visszajönni abba a pici pontba, 
és tudomásul venni, hogy el kell 
látogatnod a KISZ biatorbágyi 
vasútépítő táborába.
A későbbi dandártábornok termé
szetlírai élménybeszámolójának 
két mondatát is szóról szóra meg
tanultam, és akárhány sör után is 
fejből felmondtam a Matrózban: 
„Először látni Magyarországot a 
világűrből, látni a napfelkeltét és a 
naplementét – azután a kozmikus 
éjszaka csillagképei, a hegylán
cok Dél-Amerikában, Afrika 
sivatagjai nak szépsége és a vörös 
homokfelhők India fölött.”
Azután pedig visszajönni, és elol
vasni a Népszabadság rólad szóló 
cikkét 1980. augusztus tizenhar
madikán, miszerint „Kedves ven
déget köszönthettek kedden a KISZ 
biatorbágyi vasútépítő táborában. 
A kozmonautát a herceghalmi 
vasútállomásnál fogadták, ahol a 
KISZ Központi Bizottsága nevében 
Szűcs Istvánné, a Magyar Úttörők 
Szövetségének főtitkára köszön
tötte. A program ezután a Ságvári 
Endre nevét viselő biatorbágyi 
építőtáborban pergett...”
Az, amit látott, villámcsapásszerű
en hasította szét belülről? Milyen 
volt mentesülni majdnem nyolc 
napra szinte valamennyi emberi 
vonatkozástól? Ilyeneket kér
dezgettünk egymástól Jánossal a 
Matrózban, miközben egy vastag, 
drapp függöny előtt ültünk az át
ható cigarettafüstben, és hallgattuk 
a földrengető döngéseket, ahogy 
Mariann, a csaposnő fél kézzel 
megemel, majd a helyére tuszkol 
egy ötvenliteres alumíniumhordót.
Húsz évvel később barátomat egy 
kortárs képzőművészeti podcast
ban hallottam újra a világűrről 
beszélni. Egy félművelt újság
írónőnek magyarázott Paul Van 
Hoeydonck Elesett űrhajós című 
alumíniumszobráról, ami a holdon 
található, az Apollo–15-tel utaz
tatták fel. Azután arról is beszélt, 
hogy a művészet nem retinális, és 
szeretne láthatatlan műtárgyakat 
létrehozni. János a saját mikrokoz
moszában elismert képzőművész 
lett. Műveit úgy jellemzik a művé
szettörténészek, mint „a folyama
tos jelenlét sorozatokba szervező
dő, ref lektált töredékei, amelyek 
identitásában keletkező feszültség 
a kontextus változásával alakul 
ki.” Ezek a művészettörténészek 
megdolgoznak a pénzükért! Meg
állapították műveiről azt is, hogy 
ezek a kis objektek a huszonegye
dik század vizuális kultúrájának 
a hétköznapokhoz legközelebb eső 
részét teszik rekonstruálhatóvá 
egy majdani archivista számára. 
Hogy ki lesz az a majdani archi
vista? Azt nem tudom, és nem 
tudhatja János sem.

példaképként állhatnak mások 
előtt. Az egyesület finanszírozta 
Berger Hanna Sára tanulmányút-

ját is, aki rendkívüli tanulmányi 
eredményeinek köszönhetően egy 
olyan táborba tudott eljutni, ahová 
negyvenöt országból mindössze tíz 
diák kerül be. Sára elmondta, hogy 
a Terkán Lajos Bemutató Csillag-
vizsgáló szakkörein ismerkedett 
meg az asztrofizika alapjaival, 
majd a Bakony szívében, a Pannon 
Csillagdában vezetett csoportokat. 
A Svábhegyi Csillagvizsgálóban is 
dolgozott, itt értesült tavaly arról, 
hogy a Portói Egyetem Asztro-
fizikai Központja szervezésében 

megrendezik az AstroCamp 
nemzetközi csillagászati tábort, 
melyen a résztvevők három héten 
keresztül egyedülálló és inspiráló 
élményekkel gazdagodhatnak, 
csillagászatról és fizikáról tanul-
hatnak. Sikerült is bekerülnie a 
táborba annak köszönhetően, hogy 
szenvedélyesen érdeklődik a fizi-
ka, a csillagászat és a matematika 
iránt, és az e területeken rendezett 
versenyeken sikerrel vett részt 
az elmúlt tanévben is. A táborról 
részletes prezentációt is tartott a 
résztvevőknek. Szólt arról is, hogy 
már most céltudatosan készül a 
jövőre, érettségi után a Müncheni 
Műszaki Egyetemen vagy a Delfti 
Műszaki Egyetemen szeretne űr-
mérnöki tanulmányokat folytatni.
Sára előadását élvezettel hallgatta 
Farkas Bertalan, Magyarország 
első űrhajósa is, aki 1980. május 
26-án indult a világűrbe. Azt 
javasolta Sárának, hogy célozza 
meg a Space Campet is. A hunts-
ville-i űrtábor a NASA különleges 
oktatási létesítménye Alabama 
államban. A dandártábornok sze-
rint ma már megvan a lehetősége a 
fiataloknak, hogy nagyot álmodja-
nak, fantasztikus célokat tűzzenek 
ki, és külföldön is gyarapítsák 
ismereteiket. Sárának azt kíván-
ta, hogy maradjon meg benne ez 
a lendület. „Csak egy dolog fájt, 
hogy amikor a jövődről beszéltél, azt 
mondtad, nem akarsz űrhajós lenni, 
inkább űrmérnök” – tette hozzá, és 
motivációként egy olyan fényképet 
adott át Sárának, melyen olyan 
emberek láthatók, akik megjárták 
a világűrt. Farkas Bertalan szerint 
itt lenne az ideje nemcsak egy új 
magyar űrhajósnak, hanem az első 
magyar űrhajósnőnek is!
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Új kiállítással jelentkezett a 
Derkovits-kör

Keddcsináló kultúrmix

VakleR lajoS

VakleR lajoS

A Derkovits Képzőművészeti Kör több mint hat 
évtizedes múltjával Fejér vámegye legrégebb 
óta működő és egyik legrangosabb alkotókö-
zössége. Tagjainak munkáit önálló és csoportos 
kiállításokon rendszeresen láthatja a közönség.

A VOKE Vörösmarty Mihály Mű-
velődési Ház a kör tagjainak alko-
tásaiból rendezett kiállítást, amit a 
tárlat kurátora, az alkotók mes-

Viktória pódium – keddcsináló kultúrmix 
címmel új kulturális programsorozat indult a 
Viktória Rehabilitációs Központban.

A város sokszínű kulturális életét 
bemutató, havonta jelentkező 
sorozat első estjén a program 
kurátora, Szarvas József főorvos 
köszöntőjét követően Bakonyi 

A Derkovits Képzőművészeti Kör az évtizedek múltával – bár cserélődő tagsággal, változó 
nemzedékekkel – megmegújulva viszi tovább hagyományait és értékeit

A kulturális programsorozat bevétele a Viktória Rehabilitációs Központ lakóinak életét segíti, 
a fellépő vendégek és a közönség felajánlásait az intézmény az ő épülésükre használja fel
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Torockó és viselete

A kötet igazi élményt nyújt mindenkinek

VakleR lajoS 

Lehetetlen egyet is kiemelni Erdély csodálatos 
falvai közül, de Torockó mégis megér egy 
külön fejezetet!

Ez megerősítést nyert kedden 
a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házban is, ahol 
a Lauschmann Ildikó vezette 
pódiumbeszélgetés keretében 
ismerhették meg a vendégek Klotz 
Miklós Torockó és viselete című 
fotóalbuma megszületésének útját. 
Az igényes kivitelű, az ünnepe-
ket és a hétköznapokat egyaránt 
bemutató könyv több mint másfél 
évtized gyűjtőmunkájának ered-
ménye. És bizony az olvasó okkal 
ámul, hiszen a kopár Székelykő 
alatt megbúvó falu utcáin mintha 
megállt volna az idő: hagyományos 
fehér házai, népviselete, iparmű-
vészete nemcsak a múzeumok 
része, de a mindennapoké is, és 
mindez a varázslatos fotóalbumból 
is kitűnik.
„Beleszerettem Torockóba. Ennek 
lassan már két évtizede. A fotóanyag, 
ami összegyűlt és azok a hatások, 
amelyek Erdélyben, Torockóban 
értek, azok jelentették az indíttatást, 
a könyv gondolata így született meg. 
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tere, Karóczkay Ottó nyitott meg 
hétfőn. A festőművész-pedagógus 
személyében egy olyan alkotó 
segíti a képzőművészek fejlődését, 
akinek munkásságát több egyéni 
és számos csoportos kiállítás fém-
jelzi itthon és külföldön egyaránt. 
A tárlaton az ő tanítványai, Dombi 
Vera, Deák Katalin, Tóth Magdol-
na, Vágola Edit és Baksa Ádámné 
műveit láthatják a képzőművészet 
barátai március harmincadikáig.

István irodalomtörténész, az 
est moderátora Cserta Gábor és 
Takács László társaságában a 
versek zenés világába kalauzolta 
el a vendégeket.
A programban bemutatták tu-
dásukat a Step and Style Stúdió 
ifjú táncosai is, illetve az érdeklő-
dők megtekinthették a Kovácsai 
Gabri ella üvegfestő művész 
alkotásaiból nyílt kiállítást.

Az elsődleges szándékom az volt, 
hogy a fotózást, amihez értek, vala
milyen módon a falu javára tudjam 
kamatoztatni. A kötet elérte a célját, 
hiszen az ottani fogadtatás is nagyon 
kedvező volt. Azok a helyek, ahol 
már jártam és azok a képek, amelyek 
már elkészültek, jó alapot jelentenek 

a folytatáshoz. Rövidesen meglátom, 
hogy milyen úton indulhatok tovább, 
de egyelőre még ennek a könyvnek 
örülök!” – nyilatkozta lapunknak a 
szerző.
Az elkötelezett alkotó ember gon-
dolatai kísérik el az olvasót Toroc-
kóra. Ahogy Klotz Miklós a könyv 

előszavában fogalmaz: „Egy igazán 
egyedi, különleges múltú világról 
kerül le a lepel, aminek hatására egy 
tartós szerelem csírái bontakozhatnak 
ki. Akit vonz egy ilyen felfedezőuta
zás, merüljön el e könyv lapjai között, 
és ne lepődjön meg, ha közben hallani 
véli a szirének énekét!”
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Musicalgála a hölgyeknek

Ünnep a Kossuthban
Xantus Barbara és Fehér Adrienn is visszatérő vendégek Székesfehérváron, hiszen mindketten 
a színház korábbi társulatának tagjai

Világhírű musicalek adták a műsor gerincét, így a Hairből is láthattakhallhattak részleteket 
az ünnepeltek

Zene, ének és tánc szórakoztatta a kö
zönséget a Videoton Oktatási Központban 
rendezett gálán

A múlt, a jelen és a jövő találkozott a jubileumi ünnepségen

SomoS Zoltán

VakleR lajoS

A Videoton Holding Zrt. zenés, látványos gá-
lával köszöntötte a nőket a nemzetközi nőnap 
alkalmából. Az eseményen vendégül látták a 
vállalat dolgozói mellett a kórház belgyógyá-
szatának ápolónőit és három fehérvári iskola 
pedagógusait is, akik áldozatos munkájukkal 
valamennyien hozzájárulnak Székesfehérvár 
és környéke jólétéhez. A gálán Szurdi Miklós 
társulata mutatott be részleteket népszerű 
zenés darabokból.

Bensőséges hangulatú rendezvénnyel köszön-
tötte múlt pénteken a Kossuth Lajos Általános 
Iskola az intézmény zenei tagozatának 
ötvenedik születésnapját. Jöjjetek énekelni! 
címmel öröméneklésre invitálták az egykori és 
jelenlegi tanárokat és diákokat.

Az ünnepségen Mészáros Attila 
alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket: „Az idei évben két 
jubileumot is ünnepel az intézmény, 
hiszen hetven éve alapították az isko
lát, ötven éve pedig elindult a zenei 
nevelés is. Nagyon hálásak lehetünk 
azoknak a pedagógusoknak, akik 
elhatározták, hogy többet adnak az ide 
járó gyermekeknek azzal, hogy a zenét 
előtérbe helyezik. Ha nem is lett min
denkiből ének- vagy zenetanár, esetleg 
zenész, az élethez akkor is kapott egy 
indíttatást!”
Strasszerné Farkas Márta igazgató 
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VakleR lajoS

Nőnapra

Az alap nem is lehet más ilyen
tájt, mint hogy köntörfalak nélkül 
kibeszéljük magunkból elhallga
tott, tétova gondolatainkat, nők 
iránt érzett tiszteletünket, amit az 
év közben fellengzősen, szemér
mesen vagy éppen tunyaságból 
elmulasztunk. Egyszerűen lenyű
göző az a szépség és finomság, 
amely belőlük árad! Egyedülálló 
csodák ők az univerzumban, mely 
új dimenzióba emeli a hétközna
pokat. Mert ugyan minden velük 
töltött idő kihívás, de minden 
értük tett „bármiség” győzelem 
egy nemes versengésben, ahol 
nemcsak az első helynek van 
értéke.
Ha körbenézünk, gyorsan meg
bizonyosodhatunk arról, hogy 
léptennyomon mennyi különle
ges nővel áldott meg bennünket a 
sors. Ne legyünk álszentek: a nő 
az emberi lét örömeinek és bol
dogságának forrása. Ők a léleg
zetvétel, a napsütés, szárazságra 
eső, borúra derű. Híd a minden
ségbe, ösztönzőerő a gyengeségből 
kivezető úton a kiteljesedés felé. 
Ők adják az indíttatást, hogy 
akarjuk a jót, akarjuk a jobbat, 
s persze miattuk akarunk lenni 
a legjobbak. Mellettük vesszük 
észre, hogy többek vagyunk, mint 
tegnap! 

büszke arra, hogy a színvona-
las zeneoktatás eredményeként 
számtalan tehetség bontogathatta 
szárnyait az elmúlt fél évszázad-
ban az iskola falai között: „Fantasz
tikus ünnepre készültünk. Üdvözlöm 
a kossuthos nagycsaládot, melyben 
felemelő érzés összetartozni, ahol 
örömmel, tiszta szívvel tekintünk visz
sza a kezdetekre, ahol együtt tudjuk 
a fél évszázad jelentőségét megünne
pelni!”
Mohai Judit tanárnő, a legendás 
zenepedagógus sokat tett azért, 
hogy valamennyi tanítványa meg-
hatottan emlékezzék diákéveire: 
„Nagy örömmel készültem és egy 
kis bánattal is, mert tudomásomra 
jutott, hogy az idén már nem indul 
zeneoktatás. De remélem, majd 
visszacsalogatják! Ezért is vállaltam 
el, hogy a régi tanítványaimmal egy 
szép estével ajándékozzuk meg az 
iskolánkat.”



A magyarok 
döntöttek:

97% NEM
A SZANKCIÓKRA

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Jótékonysági bált tartott 
a Rotary Club

Harminc alatt a Mi Hazánk a 
legnépszerűbb

Rába HenRiettalátrányi Viktória

Öt évvel ezelőtt alakult meg a Rotary Club 
Székesfehérváron. A szervezet idén is megren-
dezte jótékonysági bálját.

Kellemes zenével és vacsorával 
kapcsolódhattak ki szombaton 
azok a támogatók, akik a Rotary 
Club Székesfehérvár meghívására 
vettek részt a jótékonysági bálon. 
A klub ötéves születésnapját 
ünnepli ebben az évben. Szabóné 
Smid Mária, a klub elnöke foglalta 
össze, hogy miért is jött létre a 
fehérvári szervezet: „A klub legfőbb 
célja a jószolgálat, a segíteni akarás a 
rászorulóknak. Ezen vagyunk minden 

Országos óriásplakátkampányt indított a 
Mi Hazánk Mozgalom. Ennek oka az, hogy 
a Medián felmérése szerint a tizennyolc és 
huszonkilenc év közötti korosztályban húsz 
százalékos támogatottsággal vezet a párt.

Országszerte lesznek óriásplakát-
jai a Mi Hazánknak. Szabadi Ist-
ván pártigazgató a szerdai fehérvá-
ri sajtótájékoztatón elmondta: „A 
Medián felmérése szerint vagyunk a 
tizennyolc és huszonkilenc év közötti 
korosztályban a legnépszerűbbek húsz 
százalék körüli támogatottsággal. Ez 
a kutatás azt is megmutatta, hogy a 

A jótékonysági bál bevételéből a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium zongora
parkjának felújítását támogatják
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SZÁZHÚSZ ÉVE INDULT A 
SZÉKESFEHÉRVÁRI VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS

Ez alkalom méltó megünneplésére készül a szakmai 
örökös SZÉPHŐ Zrt. A megőrzött képi
emlékekből, az írásos feljegyzésekből és elkészített 
interjúkból egy többrészes cikksorozat jelenik
meg, valamint a társaság erőműbejárási lehetőséget 
nyújt azoknak, akik érdeklődnek a helyi energiater-
melés története iránt. 
A Király sori telephelyen a múlt századi kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termeléssel ismerkedhetnek 
meg a látogatók. A jelentkezők egy valódi ipar-
történeti időutazásnak lehetnek részesei, illetve 
láthatnak egy üzemen kívül helyezett gőzturbinát, 
de akár egy ötezer köbméteres, kitisztított, nyitott 
olajtartály belsejébe is bemászhatnak. Helyszín: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár, Király sor 1/b.

A cég 2023 márciusától egészen októberig, minden 
hónapban közös időutazásra invitálja a meghirdetett 
bejárásokra jelentkezőket, ily módon megemlékez-
ve a Király sori erőmű történetéről, az idők során 
betöltött változó szerepéről. Az erőmű-látogatások 
mindig aktuális időpontjai a www.szekesfehervar.hu 
internetes oldalon, a Fehérvár hetilapban, továbbá a 
www.szepho.hu honlapon kerülnek meghirdetésre.

A bejárás időpontjai:
március 30. (csütörtök), 17:00 órai kezdettel,  
április 20. (csütörtök), 17:00 órai kezdettel, 
május 18. (csütörtök), 17:00 órai kezdettel, 
június 22. (csütörtök), 17:00 órai kezdettel.

A szervező a jelentkezés során kéri feltüntetni a résztvevők nevét és telefonos elérhetőségét, valamint a kísérők számát! Gyermekeket 6-tól 16 éves korig csak felnőtt kíséreté-
ben tudnak fogadni. Regisztrálni a bejaras@szepho.hu e-mail-címen, illetve a 70 5038 276-os telefonszámon lehet.

Amennyiben Ön regisztrált, de nem tud rész venni az alkalmon,  szíveskedjen jelezni! Az egyedi adatkezelési tájékoztató az erőmű-látogatás igénybevétele érdekében szükséges
kapcsolattartási adatok kezeléséről a www.szepho.hu honlapon érhető el.

A villanytelep épülete az 1930-as években

Turbinacsarnok napjainkban

A kitisztított olajtartály
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Sötétedés utáni igényünk lakóhelyünk kivilágítására vagy 
a szoba melegére a hideg napokon egyidős az emberiség 
történelmével. Százhúsz évvel ezelőtt, 1903. január 1-jén 
indult el Székesfehérvár első villanytelepe, amely kezdet-
ben a közterek, a városi épületek, az otthonok világításához 
szükséges áramot, majd évtizedekkel később a távhős 
épületek fűtéséhez nélkülözhetetlen hőt termelte meg.

erőnkkel. A rászoruló embereken, az 
ifjúságon szeretnénk segíteni.”
A klub tagjai folytatják a ne-
velőszülőknél élő tehetséges 
gyermekek ösztöndíjprogramját, 
a jótékonysági bálon pedig a 
Hermann László Zeneművészeti 
Szakgimnázium zongoraparkjának 
felújítására gyűjtöttek.
A Rotary Club továbbra is támo-
gatja a Heti betevő melegételosz-
tását, és a családsegítő szolgálattal 
összefogva az élelmiszer-adomá-
nyok biztosításában is részt vesz a 
rászoruló családok számára. Ezek 
mellett a Nyugdíjas Ki mit tud? és 
a gyermeknapi jégkrémosztás is 
fontos program a klub számára.

Óriásplakátkampányt indított a Mi Hazánk 
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szavazók átlagéletkora a Mi Hazánk 
esetében negyven év körüli.”
Bérlakásépítési programot, jobb 
minőségű kollégiumokat és húsz-
éves kor alatt ingyenes jogosít-
ványszerzési lehetőséget szorgal-
maz a Mi Hazánk. Árgyelán János 
Fejér vármegyei elnök kiemelte 
azt is, hogy a fiatalok érdekeit 
határozottan kívánják képviselni. 
Az eseményen bemutatták Orosz 
Patrikot, a Mi Hazánk Ifjai alelnö-
két, aki arról beszélt, hogy Székes                             
fehérváron március tizenegyedi-
kén tizenegy órától találkozhatnak 
velük a Liszt Ferenc utcai standnál 
az érdeklődők.



Már húsvétra készülnek

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-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig a 
22 504 413-as telefonszámon lehet. 

„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.”

A Depónia Nonprofit Kft. Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi 
hulladékkezelő telepére azonnali kezdéssel

UDVAROS
munkavállalót keres.

Feladatok:

• A telep évszaknak megfelelő tisztán és rendben tartása. Szemétszedés, takarítás.
• Heti 40 órás, 1 műszakos munkavégzés

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Megbízható munkavégzés, jó fizikum

Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű, bejelentett munkaviszony
• 3 hónap próbaidő
• Piacképes fizetés
• Helyi tömegközlekedés biztosítása
• Munkaruházat biztosítása
• Hosszú távú, stabil munkalehetőség
• Családbarát munkahely

Egyéb juttatások:

     • Cafeteria
     • Munkába járás támogatása

Önéletrajzát a munkaugy@deponia.hu e-mail-címre várjuk!

Érdeklődni hétfőtől csütörtökig 8-tól 15 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig a 
22 504 413-as, a 70 8869 454-es vagy a 30 7461 228-as 

telefonszámokon lehet. 

„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.” A tojásírással díszített, kifújt tojások méltó díszei lesznek az ünnepi otthonoknak             CS. R.

A Rác utcai Kézművesek Házában többféle tojásfestési technikával ismerkedhettek meg az 
érdeklődők a múlt hét végén 
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A természetes szépség

Sarokerkélyek nyomában

Fodrász- és sminkesverseny a környezetvédelem jegyében

Hatvan versenyző vett részt a regionális döntőben

Mindegyik sarokerkélynek van története, mindegyiké más. Ha valaki szeretné megnézni 
ezeket az erkélyeket a belvárosban, a Szent István téren, a Jókai, a Megyeház, a Kossuth, a 
Táncsics Mihály és a Fő utcán is megteheti.

noVák Rita

Rába HenRietta

Regionális szakmai versenyt szervezett múlt 
pénteken az Aranykéz Gimnázium, Szakgim-
názium és Szakközépiskola. A megmérettetés 
tematikája idén a környezetvédelem köré épült.

A környezettudatosság nemcsak 
az organikus anyagok használa-
tában, hanem az alkotásokban 
is megjelent. A kozmetikus- és 

A sarokerkélyeknek fontos szerepük volt 
régen a városban, hiszen felgyorsították a 
pletykák terjedését. Ezek az épületrészek az 
évszázadok során jellegzetes motívumai lettek 
Székesfehérvárnak. A fenti címmel szervezett 
szombati városismereti túrán a sarokerkélyek 
történetében mélyedhettek el az érdeklődők.

Akik eddig még nem figyelték 
meg, hogy milyen szépek az 
erkélyek, a sarokerkélyek a bel-
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városban, akik még nem hallották 
történetüket, azok a hétvégén egy 
séta keretében a Tourinform Iro-
dának köszönhetően megtehették. 
Pintér Ildikó idegenvezető mesélt 
a belvárosban a hallgatóságnak: 
„Nemcsak a királyok városa vagyunk, 
hanem a sarokerkélyeké is. Sokan 
nem is hiszik el, de huszonkilenc 
sarok erkélye van a városnak. Egyik 
szebb mint a másik! A belvárosban is 
van öthat. Ezeket régen úgy hívták, 
hogy a pletykaerkélyek.”

fodrásztanulók a természet színeit 
és formavilágát is beleépítették 
a frizurákba és a sminkekbe, 
pedig az iskola igazgatója szerint 
mindez nagy kihívás elé állította a 
szakmabelieket. Székely Krisztina 
lapunknak elmondta, hogy a min-
dennapokban is szem előtt tartják 
a környezettudatosság népszerű-
sítését az iskolában.
Ez volt a szakmai megméret-
tetés harmadik köre. Az első 
fordulóban a csapatoknak egy 
prezentációt kellett bemutatniuk 
eddigi munkáikból. A második 
fordulóban a verseny idei témájá-
hoz csatlakozva egy olyan videót 
kellett készíteniük, melyben a 
szépészeté és a környezetvéde-
lemé a főszerep. Voltak, akik a 
szivárvány, mások a föld színeit 
jelenítették meg alkotásaikban, 
az egyik kozmetikustanuló pedig 
sellőt varázsolt modelljéből.
A regionális verseny döntőjében 
hatvan kozmetikus- és fodrász-
tanuló vett részt. Érkeztek diákok 
a fehérvári Árpádból, valamint 
Zalaegerszegről, Budapestről és 
Keszthelyről is. Az Aranykéz már 
húsz éve rendezi meg hagyo-
mányos fodrász-, sminkes- és 
körömépítő szakmai versenyét, az 
Aranykéz-kupát.A földszínek napja volt

Egyező érdekek
A Székesfehérvári Érdekegyeztető Fórum idei 
első ülésén a város költségvetéséről tartott 
prezentációt Cser-Palkovics András polgár-
mester. A keddi fórumon érintették az oktatás 
és az egészségügy aktuális témáit is.

A Székesfehérvári Érdekegyeztető 
Fórum 2012 márciusában azzal 
a céllal jött létre, hogy intézmé-
nyes keretet biztosítson a város 
vezetése és a város gazdasági 
szereplői között zajló párbeszéd-
nek. A SZÉF a pandémiás időszak 
idején az online térben tartotta 
meg üléseit, azóta viszont nem 
tudott határozatképes ülést tarta-
ni a munkáltatói oldal mérsékelt 
képviselete miatt. A Városházán 
tartott megbeszélésen Cser-Pal-
kovics András leszögezte, hogy 
az önkormányzat elkötelezett a 
fórummal való párbeszéd mellett: 
„Tartsuk meg ezeket a beszélgetése
ket, hiszen szeretnénk működtetni 
ezt a rendszert! A SZÉF egy dolgozó 
város hasznos fóruma lehet!”
A Városháza kistanácstermében 
tartott megbeszélésen Cser-Palko-
vics András polgármester leszö-
gezte, hogy a város elkötelezett a 
SZÉF mellett, így előbb újra az on-
line térben próbálkoznak majd a 
fórumok megrendezésével, ennek 
sikertelensége esetén pedig a hatá-

rozatképességet módosító javas-
lattal szeretnének élni a közgyűlés 
felé. A fórum témája a város 2023-
as költségvetése volt, a polgár-
mester erről tartott prezentációt a 
résztvevőknek. Összegezte a város 
bevételeit és kiadásait, valamint 
kitért az emelkedő rezsiárak 
kihívásaira is. Ahogy elhangzott, 
minden nehézség ellenére stabil 
és biztonságos a költségvetés, az 
intézmények működése, valamint 
a közel négyezer munkavállaló 
fizetése garantált. Utóbbihoz hoz-
zátette: a 2023-as költségvetésben 
munkaerő-megtartó és -ösztönző 
intézkedésekről is döntöttek.
A prezentáció után szóba került 
az oktatás, az egészségügy, vala-
mint a béremelések kérdése is. A 
résztvevők ajánlásként megfogal-
mazták, hogy a nagyobb részvétel 
érdekében a Székesfehérvári 
Érdekegyeztető Fórum követke-
ző találkozóját az online térben 
rendezzék meg. Az ülésen többek 
között a Magyar Szakszervezeti 
Szövetség, az Alba Regia Megyei 
Munkástanácsok Szövetsége és 
a Magyarországi Munkavállalók, 
Szociális és Egészségügyi Ága-
zatban Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezete is képviseltette 
magát.
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Március 16-án délután egy órától 
folytatja Magyarország a változó 
világban című programsorozatát 
a Kodolányi János Egyetem. A 
bevezető előadást Vargha Tamás 
miniszterhelyettes tartja. Meg-
hívott vendég: Hervainé Szabó 
Gyöngyvér. A kerekasztal-beszél-
getést Szabó Péter rektor vezeti. 
Helyszín: Kodolányi János Egye-
tem 206-os tanácsterme.

Ej, ráérünk arra még! címmel hirdet a Petőfi- 
emlékévhez kapcsolódó versírópályázatot a 
Vörösmarty Társaság.

A kiírásra a székesfehérvári közép-
iskolák tanulóinak verseit várják 
a név, az életkor, az iskola és az 
elérhetőség (lehetőleg e-mail-cím) 
pontos megjelölésével. A pályázat 
beadásának határideje március 
19-e. A szövegeket a vorosmar-
tykucko@gmail.com címre kell 
beküldeni, a levél tárgy mezőjében 
pedig legyen ott a pályázat címe és 
a pályázó neve. Eredményhirdetés 
április 18-án.

Négy francia vígjátékot vetít premier előtt 
a Barátság mozi a Frankofón Filmnapokon, 
amit idén már tizenharmadik alkalommal 
szervez meg a budapesti Francia Intézet a hazai 
filmszínházakban. A filmeket francia nyelven, 
magyar felirattal láthatja a közönség március 
16-án és 17-én.

A legfrissebb francia nyelvű 
filmtermést vonultatja fel a 13. 
Frankofón Filmnapok: a velencei, 
a cannes-i, a berlini és a torontói 
nemzetközi filmfesztivál prog-
ramjából csemegéző, műfajilag is 
sokszínű filmszemle gazdag kíná-
latából négy vígjátékot választott 
ki a Barátság mozi. A filmnapok 
első előadása az Egy röpke románc 
naplója című francia vígjáték 
lesz március 16-án, csütörtökön 
18 órakor. A film világpremierje 
a cannes-i filmfesztivál hivatalos 

Március 9-én érkezik a mozikba a történelem 
talán legnagyobb huszárcsínyét felelevenítő, 
az 1757-ben játszódó látványos, akciódús, 
számtalan csatával, sok lőporfüsttel, kardcsör-
tével kísért hazai szuperprodukció, a Hadik.

A vakmerő huszártábornok, 
Hadik András berlini portyájának 
története a klasszikus magyar 
kalandfilmek hagyományait fel-
élesztve a legmodernebb technikai 
megoldások segítségével került fel-
dolgozásra. A filmet a Vörösmarty 
Színház igazgatója rendezte: „Ki
vételes lehetőséget kaptunk, amikor 
belevághattunk a Hadik elkészítésébe. 
Olyan kalandfilmet álmodhattunk 
mozivászonra, mely a magyar filmtör
ténet klasszikusai, A kőszívű ember 
fiai és az Egri csillagok óta hiányzik 
a hazai mozgóképes palettáról. Azt 
a becsületes hőst, illetve a huszárez
redével végrehajtott bátor cselekede
tet idézzük fel, amire ma is méltán 
büszkék lehetünk, és akiknek a valós 
története megannyi, a holly woodi fil
mekkel vetekedő váratlan fordulatot, 
torokszorító izgalmat kínál” – emelte 
ki Szikora János. A rendező hozzá-
tette, hogy a Hadik forgatása több 
mint hat hónapig tartott, és idén 
februárban ért véget.

A Székesfehérvári Művészek Társasága a 
Pelikán Galéria zárva tartásának idejére kü-
lönleges és exkluzív programsorozatot hirdet.

A társaság művészei közül 
néhányan – akiknek van saját 
műhelyük, műtermük és elegendő 
helyük – megnyitják ajtajukat a 
közönségnek. Egy-egy alkalommal 
öt-hat vendég érkezhet, akik egy 
rövid bevezetőbeszélgetés után 
maguk is kérdezhetik a művé-
szeket, akár kézbe is vehetnek 
szerszámokat, anyagokat, és még 
uzsonnát is kapnak. A részvételi 
díjat a jelentkezés elfogadása után 
a társaság számlájára kell átutalni.

Március 10-én, pénteken 16.30-kor kezdődik 
az Aranybulla Könyvtárban a következő 
népmese-foglalkozás a Szövőmadár Mese-
műhellyel. A téma: megtartóerők, barátság. 
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 
pedig néprajzi órával, családi programokkal és 
kiállítással várja a látogatókat a jövő héten.

A Szövőmadár Meseműhely 
következő történetének főhőse a 
délkelet-ázsiai mesevilág ügyele-
tes kópéja, a törpeszarvas lesz. A 
mesés, mondókás, dalos foglalkozást 
alkotómunka zárja.
A Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház felújítása továbbra is zajlik, 
ez azonban nem befolyásolja a prog-
ramokat. Március 10-én, pénteken 11 
órakor Kis magyar táncrajz címmel 
rendhagyó néprajzi óra kezdődik ál-
talános iskolásoknak. Közreműködik 
a Duna Művészegyüttes és a Göncöl 
zenekar. Március 16-án, csütörtökön 
16.30-kor a Szent László-teremben 
játékos családi programot szerveznek 
Kamarás Emesével. Fontos szerepet 
kap a mese, a mozgás, a fantázia, a 
zene és a kreatív alkotás. Március 
17-én, pénteken 17 órakor a Szent Ko-
rona Galériában nyílik Németh László 
atya kiállítása, mely a Santo Stefano 
Rotondo templomot, Róma egyik 
legrégebbi bazilikáját mutatja be.

Tavaszi nyitvatartásra váltott a Pákozdi Pagony 
Vadaspark és Arborétum. A létesítményben a 
hét minden napján 9 és 18 óra között várják a 
látogatókat. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
és a VADEX Mezőföldi Zrt. a Pá-
kozdi Pagonyban rendezi meg az 
erdészeti erdei iskolák nyílt napját 
március 24-én. A nyílt nap célja, 
hogy a résztvevők megismerhes-
sék az erdészeti erdei iskolákat, 
azok oktatásra épülő, minősített 
erdőpedagógiai és szabadidős 
programkínálatát, valamint a 
rendezvényhelyszín, a Pákozdi Pa-
gony környezeti nevelési program-
ját. Az eseményre elsősorban azon 
oktatási intézmények, iskolák, 
óvodák képviselőit várják, akiknek 
pedagógiai programjában kiemelt 
szerepet kap a környezeti neve-
lés és az erdei iskolai vagy erdei 
óvodai program. Várnak továbbá 

 Film 

Mozikban Szikora János 
kalandfilmje

 Irodalom 

Verspályázat 
középiskolásoknak

 Kultúra 

Népmese, játék, 
táncrajz

 Előadás 

Miért vannak háborúk?

 Természet 

Tavasz a Pagonyban
 Film 

Francia napok a 
Barátságban

 Beállítás 

Műhelytitkok

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fontos változások veszik kezdetüket a napokban. Nemcsak a tavasz 
közeledtének örülhetsz, hanem annak is, hogy látod a fényt az alagút 
végén. Pár héten belül fontos kapuk nyílnak meg előtted.
 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Szerencsés vagy, mert munkahelyi gondjaid megoldódni 
látszanak. Persze ehhez több idő kell, légy türelmes! A hétvége 
szerelmes találkát ígér. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Itt az idő, hogy szemlélődj egy kicsit a munkaerőpiacon! A hétvégén 
a szokottnál is érzékenyebb lehetsz. Remélhetőleg a könnyek csak a 
meghatottság miatt záporoznak majd! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A sors és az idő úgy ítéli meg, hogy készen állsz egy komolyabb 
feladatra. Ne félj a kihívástól! Panaszkodás helyett legyél büszke 
magadra, és ne törődj a kritikus hangokkal! Zárd ki a külvilágot, csak 
magadra koncentrálj!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Lecsillapodnak a kedélyek, az utóbbi napok vitái elhalkulnak. 
Viszont mostantól tartalékot kell képezned, mert hamarosan 
egy nagyobb összeg kiadásával kell számolnod! Ne aggódj, lesz 
értelme a költekezésnek, minőségi előrelépés van kilátásban! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Idős rokonod miatt sokat aggódsz. Erősnek kell lenned, mert csak így 
tudsz a támasza lenni! De szükséged van a töltődésre, ezért a hétvégén 
küldd szabadságra az aggodalmat! 

2023. márc. 09.–márc. 15.
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MEGHÍVÓ
festményvásárra

Székesfehérvár
VOKE Vörösmarty Mihály

Művelődési Ház - Mártírok útja 2.

2023.03.13 hétfő 11:00 - 18:00.
2023.03.14 kedd 09:00 - 17:00.

A rendezvényen több mint
300 festményből

lehet válogatni a helyszínen.
Készpénzes vásárlásnál
egyedi kedvezmények.

12 havi kamatmentes részletre is
megvásárolhatóak.

További információ:
www.apluszbgaleria.hu

válogatásában volt.
A Konyhafőnök című francia 
vígjátékkal folytatódik a program 
március 16-án, csütörtökön 20 
órakor. Másnap, március 17-én, 
pénteken este hatkor egy szerelmi 
történetet láthat a közönség: a 
Mások gyerekei című, a dráma és 
a vígjáték határán mozgó alkotás a 
Velencei Nemzetközi Filmfesztivál 
versenyprogramjában debütált.
A zárófilm is egy családi történet 
lesz március 17-én, pénteken 20 
órakor: a Családban marad című 
francia vígjátékot versenyen kívül 
vetítették a legutóbbi cannes-i 
fesztiválon.
A Frankofón Filmnapok előadásai-
ra jegyek a mozi pénztárában és 
honlapján válthatók.

minden pedagógust, osztályfőnö-
köt és szabadidőszervezőt, akik 
kirándulásokra, táborok megvaló-
sítására helyszínt és programlehe-
tőséget keresnek.

Kik várják a látogatókat?

• Március 9-én, csütörtökön 
17-től 19 óráig és március 11-én, 
szombaton 16-tól 18 óráig Kiss 
László fotográfus (Székesfehérvár, 
Kossuth utca).
• Március 14-én, kedden 17-től 
19 óráig és március 18-án, szom-
baton 16-tól 18 óráig Szabó Anikó 
textilművész (Székesfehérvár, József 
Attila utca).
• Március 23-án, csütörtökön 17-től 
19 óráig és március 25-én, szom-
baton 17-től 19 óráig Mosberger 
Róbert képzőművész (Mór, Szent 
István tér).
• Április 13-án, csütörtökön 17-től 
19 óráig és április 15-én, szombaton 
16-tól 18 óráig Szolnoki Szabolcs 
festőművész (Székesfehérvár, Álmos 
vezér utca).
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Mennyire földrengésveszélyes 
Székesfehérvár?

A Komáromtól a Balaton keleti partjáig 
húzódó térség földrengés által veszélyezte
tett terület

papp bRiGitta

Az elmúlt időszakban megsűrűsödtek térségünk-
ben a földrengések, így óhatatlanul felmerül a 
kérdés: Székesfehérvár és környéke mennyire le-
het érintett a földmozgások által? Megkérdeztük 
erről a szeizmológiai obszervatórium szakértőjét.

Február hatodikán hajnalban 7,8-es 
erősségű földrengés rázta meg Szí-
riát és Törökországot. A természeti 
katasztrófában több mint ötvenezer 
ember vesztette életét. Az elmúlt 
időszakban Magyarország közvetlen 
környezetében is több 4-es erősségű-
nél nagyobb földmozgást regisztrál-
tak, sőt február 13-án 5-ös erősségűt 
is mértek Romániában.
A megnövekedett szeizmikus akti-
vitást látva óhatatlanul is elkezd az 
ember gondolkodni: kell-e aggód-
nunk itt, Fehérváron? És egyálta-
lán, mennyire földrengésveszélyes 
helyen élünk?  
„Általánosságban elmondható, hogy a 
földrengések tektonikus eredetűek, a 
Föld külső rétegét alkotó lemezek mozgá
sa okozza őket. A lemezhatárokhoz 
köthető a legtöbb földrengés. Magyaror

Harmincnyolc éve Berhidán hetvenkét házat kellett lebontani a földrengést követően
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Vége az elmélkedésnek, eljött a cselekvés ideje! Megváltozik a vélemé-
nyed arról, mi és ki a fontos. A hétvégén elemedben leszel. Érdemes 
elmenned úszni, hogy kimosd a feszültséget magadból!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Most kiderül, hogy viseled, ha a sors kiveszi a kezedből az irányí-
tást. Tudd, hogy lehet jobb verzió annál, mint amit te gondolsz! A 
viták elől most inkább térj ki!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha van párod, egyeztetned kellene vele, hogy egyformán képzeli-
tek-e el a jövőt! Ha még nincs párod, akkor hamarosan találkozhatsz 
vele. A következő napokban kedvezőbben alakulnak a pénzügyeid, 
mint remélted.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Csalódnod kell valakiben, emiatt harag és indulat gyülemlik fel ben-
ned. Bármennyire is igazad van, ne a veszekedés és a régebbi sérelmek 
felemlegetése legyen a harag levezetésének útja!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Érezheted úgy, hogy kicsúszik az idő a kezedből. Ne bánd! A sors 
a legjobb pillanatban hozza eléd azt a feladatot, amihez felnőttél. 
A hétvégén eluralkodhatnak feletted az érzelmek.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A hónap első felében több önbizalomra lehet szükséged, ha egy feladat 
nehézségein úrrá szeretnél lenni! Szerencsére van a közeledben valaki, 
aki a nehezebb helyzetekben elegendő inspirációt és bátorítást képes 
adni számodra.   

szág területén nincs ilyen lemezhatár, de 
ez nem jelenti azt, hogy itt ne lennének 
mozgások. Az Adriai-tüske – nagyjából 
az Adriai-tenger alatt elhelyezkedő le
mezdarab – forgása és mozgása az, ami 
jelentősen befolyásolja a térség szeizmi
citását. Ezért van Horvátország és Szlo
vénia területén sokkal több földrengés, 

mint Magyarországon. Természetesen 
hazánk is folyamatos mozgásban van, 
itt is jelentkeznek feszültségek, amelyek 
időnként földrengéseket váltanak ki. A 
hazai rengések egy része köthető ismert 
tektonikai szerkezetek határához, más 
része azonban nem egyértelműen” – 
mondta el lapunknak Süle Bálint 
szeizmológus, a Kövesligethy Radó 
Szeizmológiai Obszervatórium 
munkatársa, akit arról kérdeztünk, 
mennyire földrengésveszélyes hely 
Székesfehérvár.

Mór, Berhida, Oroszlány

A szeizmotektonikai térképek jól 
mutatják, hogy miként az ország több 
részén, úgy Oroszlány és Mór kör-
nyékén is futnak aktív törésvonalak, 
így nem véletlen, hogy a közelmúlt 
nagyobb rengéseit számon tartó 
listán ott találhatjuk a 2011. január 
29-én Oroszlánynál kipattant 4,5-es 
erősségű földrengést, amit Fehér-
váron is érezhettünk. Az sem titok, 
hogy Magyarországon a Komáromtól 
a Balaton keleti partjáig húzódó 
térség a földrengésben leginkább 

veszélyeztetett terület. „Székesfehérvár 
országos viszonylatban a veszélyeztetet
tebb vidékek közelébe esik” – összegezte 
Süle Bálint.
A város tágabb környezetében az 
elmúlt évtizedek jelentős rengései for-
dultak elő. Az oroszlányit megelőzően 
például az 1985-ös berhidai rengés, 

mely 4,9-es erősségű volt: „Berhida 
közelében 1985 óta is pattantak ki kisebb, 
de a lakosság számára érezhető 2-es, 3-as 
erősségű rengések. Időben ugyan távolabb, 
de hazai viszonylatban nagyon jelentős 
volt a móri rengés 1810-ben: ez 5,4-es 
erősségű volt” – sorolta a szeizmológus.
Ami pedig a távoli múltat illeti: az 
egyik legnagyobb, a mai Magyaror-
szág területén kipattant földrengés 
Komáromban történt Mária Terézia 
uralkodása idején, 1763. június 
28-án. Magnitúdója 6,2 körülire 
becsülhető. A földrengés során a 
város harmada elpusztult, több mint 
hatvanan meghaltak, és százhúsznál 
is több volt a sérült. 
A ma ismert legrégebbi „hazai” 
földrengés pontos idejét csak 
1998-ban sikerült meghatározni. 
A korabeli leírások szerint Avitus 
nyugat-római császár uralkodá-
sának idején (455-456) történt a 
katasztrófa, ám – ahogy az obszer-
vatórium honlapja is írja – keletke-
zési helyét nem sikerült pontosan 
megállapítani, de valószínűleg a 
Bécstől délre húzódó Mur-Mürtz 
zónához volt kapcsolható, forrása 
Szombathelytől harmincöt kilo-
méterre északnyugatra lehetett.

Mit mér Csókakő?

A szeizmológiai obszervatórium 
állomáshálózatának egyik pontja 
Székesfehérvártól nem messze, Csó-
kakőn található: „Állomásunk 2009 
óta működik. Az egyik nagy történelmi 
rengésünk – Mór, 1810 – is a térségben 
volt, és a terület folyamatos aktivitást 

mutat” – mondja Süle Bálint. Mielőtt 
azonban ez a hír bárkit is komolyab-
ban megijesztene, nem csak helyi 
rengéseket mér a csókakői állomás. 
– „Egy jó szeizmológiai állomás – a jó 
azt jelenti, hogy kevéssé zajos – szinte 
bármely, legalább 5-ös, 5,5-es magni
túdójú rengést jelzi, függetlenül a kipat
tanási helyétől. A földrengések ugyanis 
körbefutnak a Föld belsejében, így egé
szen távoli eseményeket is regisztrál egy 
állomás. Tehát arra a kérdésre, hogy mi 
volt a legnagyobb rengés, amit a csókakői 
állomás regisztrált, könnyű a válasz: a 
2009 óta kipattant legnagyobb rengés a 
2011-es, 9,1-es erősségű Tohoku- 
rengés volt Japánban” – emelte ki a 
szakember, hozzátéve: ahhoz, hogy 
egy földrengés helyét és méretét meg 
tudjuk határozni, legalább három 
állomásnak kell azt regisztrálnia.
„Katalógusunkba évente néhány (5-10) 
földrengés bekerül a Móriárok környeze
téből, ezek mérete jellemzően 1,5 magni
túdó környéki. Viszont Csókakő számos 
olyan kis földrengést regisztrál, ami más 
állomásokon nem jelenik meg. Éppen 
ezért 2020 és 2021 során három másik 
állomást is üzemeltettünk a környéken. 
Ennek eredményeként hetentekéthetente 
regisztráltunk földrengést a Móriárok 
környezetében. Természetesen ezek 
magnitúdója kicsi volt, jellemzően 1-es 
alatti. Tehát azt lehet mondani, hogy bár 
a Móri-árokban nagyobb, érezhető rengés 
ritkán fordult elő az elmúlt évtizedekben, 
a kis méretű rengések azonban gyakori
ak, ami mutatja a terület aktivitását” – 
összegezte Süle Bálint. 
Ha pedig végignézzük az obszerva-
tórium legutóbbi listáját a magyar-
országi földrengésekről, mely a 
2022. január 1. és 2023. január 31. 
közötti eseményeket listázza, akkor 
láthatjuk, hogy az utolsó huszonöt 
mért rengésből hat Fejér vármegyé-
ben pattant ki. Négy Pusztavámon 
– ezek közül a legnagyobb 2,2-es 
erősségű, a többi 1,3-es, 1-es és 
1,1-es erősségű volt – míg egy-egy 
rengés Nagyvelegen és Isztiméren 
– mindkettő 1,5-es volt. A fenti 
intervallumban a Fejér vármegyé-
ben mért legnagyobb rengés Móron 
volt: 2022. október 18-án 16 óra 12 
perckor 2,4-es erősségű földmoz-
gást regisztráltak.
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Halhatatlan sportlegendák 
Fehérváron

A fogékonyság, az alázat és a tehetség mit sem ér a befektetett energia nélkül – vallják a 
sportlegendák

VaRGa Zalán

A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesülete és 
a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári 
Képzési Központja Hazaszeretet, kitartás, 
szorgalom címmel a Hiemer-házban rendezett 
pódiumbeszélgetést a múlt héten csütörtökön, 
ahol Faragó Tamás olimpiai és világbajnok 
vízilabdázó, valamint Hegedűs Csaba olimpiai 
és világbajnok birkózó mesélt pályafutásáról.

A rendezvény címe magában 
foglalja azt a három alaptulajdonsá-
got, amely ahhoz szükséges, hogy 
valakiből sikeres sportember váljon. 
Ezt az állítást a két sportlegenda is 
alátámasztotta, akik történeteiken 
keresztül tárták a hallgatók elé a ver-
senysport által közvetített értékeket.
„A fogékonyság és az alázat nagyon 
fontos. És a tehetség mellett sem lehet 
megkerülni a rengeteg befektetett 
energiát!” – vallja Faragó Tamás.
Az est másik vendége, Hegedűs 
Csaba szerint nem egyszerű a siker 
receptje. Az embernek képessé kell 
tennie magát a célhoz vezető úton 
annak elérésére. Kiemelte, hogy 
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   PÁLYÁZATI  KIÍRÁS 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon 
történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím 
(Székesfehérvár)

Alap-
terület 

m2 

Szoba-
szám

Komfort-
fokozat

Induló 
bérleti díj 

(Ft/hó)

Kelemen B. u. 38. 2/2. 37 1 összkomfortos 37.000,-

Gáz u. 1/A. 5/24. 53 2 összkomfortos 53.000,-

Sziget u. 4. 8/4. 54 2 összkomfortos 54.000,-

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal  

ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:  

http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-nyomtatvany-lakas

további részletek a 

www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2023. február 28.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében és megbízásából:

Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

mint minden sport, így a birkózás is 
évről évre változik, és ez a változás 
a sportág előnyére válik: „Annyit vál
tozott a birkózás, amennyit az emberek 

A pódiumbeszélgetést Füleky András, 
a Halhatatlan Magyar Sportolók 
Egyesületének igazgatója vezette. Az 
egyesület már harminckét éves múltra 
tekint vissza, és összesen huszonegy 
tagja van. Csak akkor választanak új 
tagot, ha valaki eltávozik az élők sorá-
ból. Tíz éve elkezdték keresni azokat a 
fórumokat, ahol a sportnagyságokkal 
beszélgetnek az életükről, a szorga-
lomról, a céltudatosságról és a haza-
szeretetről. Évente harminc-negyven 
hasonló rendezvényen vesznek részt.

változtak. A birkózás nagyon egyszerű: 
a védekezőtechnika áll szemben a 
támadótechnikával. A szabályokat azért 
kell változtatni, hogy ez ne patthelyzet 

legyen, hanem a támadóbirkózást ser
kentsék. Így a fejlődés folyamatos.”
Östör Annamária, a kollégium 
székesfehérvári képviseletének ve-
zetője úgy fogalmazott: fiatalok és 
idősebbek is érkeztek az előadásra, 
mely jól mutatja, hogy a sport 
szellemisége örök. Mindenkit 
ámulatba ejtett az a teljesítmény, 
energia és munka, ami ahhoz kell, 
hogy valaki sikeres legyen egy 
adott sportágban.
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Még hibátlan az új mester

Fuss a Marson!

SomoS Zoltán

noVák Rita

Edzőt váltott, utána pedig mindhárom mér-
kőzését megnyerte az Arconic-Alba Fehérvár. 
Négy meccs van hátra a kosárlabda-bajnokság 
alapszakaszából.

Edzőváltás után az a kedvező 
forgatókönyv, ha új lendületet kap 
és javuló teljesítményt mutat egy 
csapat. A fehérvári kosarasoknál 
ez bejött: Alejandro Zubillaga irá-
nyítása alatt mindhárom meccsét 
megnyerte az Alba. A legutóbbit 
Sopronban egészen magabiztosan 
(92-71). Előtte nagy különbséggel 
verte a Honvédot és a Kapos-
várt is, vagyis tényleg más arcát 

Több mint háromszáz amatőr és profi futó 
állt rajthoz vasárnap délelőtt az Alba Triatlon 
Sportegyesület hagyományos versenyén, 
a Gánt Trail-en. Az egykori bauxitbányát is 
érintő futóverseny útvonala igazi különleges-
ségnek számít az egész országban.

Fuss a Marson! Ez a verseny 
mottója, és nem véletlenül, hiszen 
a futók az egykori gánti bauxit-
bányák területén is átszaladtak. 
A sci-fibe illő táj és a közösségi 
élmény az, ami miatt évről évre 
százak vesznek futócipőt, és küz-
dik le saját magukat vagy éppen 
társaikat a pályán.

Nyugalmat sugároz a nemrég kinevezett spanyol edző

Mintha a vörös bolygón futottak volna a résztvevők
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mutatja a csapat, mint a korábbi 
mester, Matthias Zollner utolsó 
mérkőzésein.
Azt persze figyelembe kell venni, 
hogy nem ezek voltak a legkemé-
nyebb ellenfelek, ahogy a szom-
bati, Nyíregyháza elleni hazai 
mérkőzés is a kötelező győzelmek 
közé tartozik. Utána viszont há-
rom igazi értékmérő jön: a szintén 
edzőváltás után szárnyaló Debre-
cen, majd a bajnokság listavezetői, 
a Szolnok és a Szombathely ellen.
Utóbbi két ellenfelét itthon fogad-
hatja majd Zubillaga csapata. Eze-
ken a rangadókon dől el, milyen 
pozícióban zárja az alapszakaszt a 
jelenleg negyedik helyen álló Alba.

A VI. Gánt Trailen két távot lehe-
tett teljesíteni: tizenhárom, illetve 
huszonöt kilométeres útvonalon 
versenyeztek a futók. A szervezők 
ebben az esztendőben is gondol-
tak a rászorulókra: a nevezési 
díjak egy részéből a Szegényeket 
Támogató Alapítvány munkáját 
segítik.
Az augusztusi budapesti atlétika-
világbajnokság apropóján a Ma-
gyar Atlétikai Szövetség is képvi-
seltette magát a rendezvényen. A 
szövetség Legyél te is hős! elneve-
zésű kampánya keretében minden 
résztvevő kedvezményre jogosító 
kupont kapott, amit a vb-jegyek 
vásárlásakor lehet érvényesíteni.

Ismét bokszgála
SomoS Zoltán

Március tizenegyedikén, szombaton rendezik 
az V. Vass Nemzetközi Ökölvívógálát városunk-
ban. Összesen tíz mérkőzést láthatnak a nézők, 
köztük számos fehérvári bunyóssal.

Kiliti Ferenc, a Kiliti Promotions 
vezetője az idén is két gálát tervez 
Székesfehérváron, az első lesz a 
szombati, 18 órától a Best Western 
Lakeside Hotelben. A gálán nemzet-
közi meccset vív Kiliti Tamás és Ber-
ki Ferenc Junior, rajtuk kívül pedig 
számos, a Videoton Box Clubban ké-
szülő fehérvári bunyós is ringbe lép. 

A gálán este hétkor kezdődnek a felvezetőmeccsek, majd a két főmérkőzéssel zárul a program
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Kiliti Tamás hetedik profi mérkőzé-
sére készül egy tanzániai versenyző, 
Baina Mazola ellen. Kiliti legutóbb 
tavaly júliusban lépett szorítóba, 
akkor Kovács Istvánt ütötte ki a 
második menetben. Az este másik 
főmeccsén Berki Ferenc Juniornak 
Juma Misumali lesz az ellenfele, 
szintén Tanzániából. Berki utoljára 
a Hotel Magyar Királyban megren-
dezett novemberi gálán szerepelt, 
akkor egyhangú pontozással győzött 
Nikolas Dzurňák ellen. A gála előtt, 
szombat délután a MÁV Előre 
ökölvívói is bemutatkoznak néhány 
mérkőzés erejéig.

A mumus ellen az elődöntőért
SomoS Zoltán

Az Asiagón túljutott, és a Salzburg ellen játszik 
az osztrák liga rájátszásában a Hydro Fehérvár 
AV19. Az első meccset a „szokásos” minimális 
különbséggel vesztette el a Volán.

Miután idegenben is legyőzte a liga 
újoncát, zsinórban harmadszor 
jutott be a rájátszásba a fehérvári 
hokicsapat. Ott az őt ellenfélnek 
választó címvédő Salzburg követke-
zik, amely a tavalyi döntőben négy 
szoros meccsen verte a mieinket. 
Azóta pedig még négyszer, az idei 
alapszakaszban. Ez zsinórban nyolc 
vereség, bár játékban egyszer sem 

Kuralt (jobbra) gólt lőtt, de megint a Salzburg örülhetett a meccs végén
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volt nagy különbség az osztrákok 
javára. Mindenesetre érthető, ha ők 
úgy kalkuláltak, hogy a Volán ellen 
nem érheti meglepetés őket.
És a párharc első meccse valóban 
az ismert koreográfia szerint ala-
kult. A három harmadból csak az 
elsőt nyerte meg a Salzburg, de ez 
is elég volt neki a 3-2-es győze-
lemhez. Abban persze bízhatunk, 
hogy most már egyszer a Volánnak 
jön össze némi szerencse ebben 
a párosításban, ez esetben itthon 
egyenlíthet a negyeddöntőben. 
Pénteken játszanak itthon a fehér-
váriak, aztán vasárnap és kedden 
jönnek a további meccsek.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Csiszárné Máhler Mónika

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  Igazságszolgáltatás az 

Alaptörvény tükrében
16:40  Nádasdladány 750 éve
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Berger Hanna Sára

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

– ismétlés
20:25  Próbaterem – ismétlés
20:55  II. Székesfehérvári 

székely bál
21:20  Mits Jazz Band
21:55  Katonafoci
22:40  Híradó – ismétlés
23:00  Képes hírek 

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

– Vakler Lajos vendége 
Berger Hanna Sára

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  Próbaterem – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:25  Csíki versek az Arany-

emlékévben – 1. rész
15:40  Németh János-portré
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Majoros Róbert

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Paletta – ismétlés
20:40  Hírek – ismétlés 
20:45  Portrék a Királykúton – 

Vendég: Török Máté
21:45  Virtuózok
22:20 Híradó – ismétlés
22:40  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Majoros Róbert

08:20  Honvéd7 
08:45  Kezdőkör – ismétlés
09:35  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából
13:00  Nyergestető 
13:30  A döntés – Esti 

beszélgetések
14:25 Márciusi ifjak
15:10  Szent László nyomában 

Erdélyben
16:15  Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Híradó
17:20  Összefoglaló a március 

15-i székesfehérvári 
eseményekről

17:35  Családőrzők
18:05  Hírek  
18:10  Verslábak – Petőfi 200
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége 
Müller Péter

20:15  Hírek – ismétlés
20:20 Hydro Fehérvár 

AV19–Salzburg-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:20  Híradó – ismétlés
22:40  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  Belvárosi kóstoló

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 

21:05  Belvárosi kóstoló

21:40  Út az újrakezdéshez

22:05  Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek
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00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

08:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából

09:20  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

12:10  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:10  E kávéházi szegleten

15:40  Seuso-kedd

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  Csíki versek az Arany-

emlékévben – 2. rész

22:15  Híradó – ismétlés

22:35  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Nálatok mizu? 
09:00 Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:00  Fehérvári beszélgetések 
10:30  Bajnokok városa
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:30  Paletta magazin
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Próbaterem
13:30  VII. Csíki Versünnep
14:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Zemlényi Katica és a 

Vox Mirabilis koncertje
16:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Buch Tibor

18:25  Fülöp Zoltán: 
Szívvel, hittel 

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Hydro Fehérvár 

AV19–Salzburg-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

21:05  Alba Fehérvár–MTK-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

22:20 Hírek – ismétlés
22:25  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 
13:20  Agrárinfó 
13:50  Királykúti beszélgetések 

L. Simon Lászlóval 
14:50  Belvárosi kóstoló
15:25  A Fehérvár Televízió 

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

– Vakler Lajos vendége 
Csiszárné Máhler Mónika

18:25  Üzenet a jövőnek 
19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Örökké-való – ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Alba Fehérvár–

Nyíregyháza-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50  Arany János-
est 1., 2.  rész

23:25  A hét hírei – ismétlés
23:45  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: március 15. 17:20 Összefoglaló a nemzeti ünnep fehérvári eseményeiről
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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

16.10		 Fehérvár	első	kézből	
Vendég: Cser-Palkovics 
András polgármester

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. 17. 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:	
Szöllősi	Attila

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
Vendég: Róth Ferenc

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:	
Germán	Márton

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
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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:	
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  Esélykör – bemutatjuk 

a	Székesfehérváron	és	
a	térségben	működő	
fogyatékosügyi 
szervezeteket

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:	
Varga Zalán

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


