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Auchan-körforgalom: 
készen vannak a tervek

Felújítják a Püspöki 
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Az utolsó mohikánok Ideért a koronavírus!
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Szép délelőtt az elfogadásért
Kovács szilvia

Választókerületi programok

Újabb állomásához érkezett a Székesfehérvári 
Érzékenyítő Program, azaz a SZÉP: már nemcsak 
az általános iskolás korosztály érzékenyítését 
vállalja Lengyel Zsófia egykori parasportoló és 
csapata, hanem a középiskolásokat is megszó-
lítják azért, hogy a társadalom minden tagja 
elfogadja a fogyatékossággal élőket. Éppen 
ezért egyeztetésre várták szerdán délelőtt a 
középfokú oktatási intézmények vezetőit.

A Székesfehérvári Érzékenyítő 
Programot koordináló Lengyel 
Zsófia és kollégái küldetésüknek 
tekintik, hogy az épek és a sérült 
emberek világát közelebb hozzák 
egymáshoz. Az önkormányzat tá-
mogatásával megvalósuló program 

Olaszország az idei díszvendég
Városunk a tíz legkedveltebb belföldi úti cél között

Látványosan nagy standdal és kínálattal várta a látogatókat Székesfehérvár

somos máté

Neüchel Balázs

Szeptember óta van lehetőség megcsodálni a 
város panorámáját a magasból. Az óriáskerék 
március végéig mindenképpen marad a Zichy 
ligetben.

Az eredeti tervek szerint december 
31-ig forgott volna a kerék, de a 
város és az üzemeltető úgy döntött, 
csak február végén költözik az 
óriáskerék.
A bontási munkálatok azonban 
mégsem kezdődtek meg. Így márci-
usban még biztosan marad a kerék. 
A lebontásra még nincs pontos 
dátum – tudtuk meg az üzemeltető-
től, Németh Károlytól. Ez azonban 
azt is jelenti, hogy az ide tervezett 
szökőkút építése és a Zichy liget 
2020 tavaszára bejelentett felújítása 
egyelőre várat magára.

A Vörösmarty Rádió szer-
kesztősége tájékoztatja a 
hallgatókat, hogy techni-
kai okokból rövid időre 
elhallgat a rádió sugárzott 
adása. A technikai szünet 
március 10. és 24. között 
lesz, az adás március 25-én 
indul újra. Ezt követően 
ismét várják a hallgatókat 
helyi tartalmakkal, hírek-
kel, információkkal a 99,2 
MHz-en!
Az online rádióadás azon-
ban változatlanul elérhető 
akár a www.vorosmarty- 
radio.hu, akár a www.sze-
kesfehervar.hu oldalon.

Az élet iróniája, hogy a napokban is vezető 
hír az olaszországi koronavírus-járvány, 
ugyanakkor a budapesti nemzetközi turisztikai 
kiállításon Itália mint díszvendég szerepelt. 
Giorgio Palmucci, az olasz nemzeti idegenfor-
galmi hivatal elnöke viszont remek alkalomnak 
találta a pillanatot, hogy elmondhassa: rendkí-
vül szigorú intézkedésekkel kezelik a helyzetet, 
és biztosított mindenkit, hogy a vakáció idejére 
biztonságossá teszik az országot.

Az elnök a múlt csütörtöki szakmai 
napon köszönetét fejezte ki, hogy 
Olaszország lehet a díszvendég az 
Utazás kiállításon, és hogy évről 
évre egyre nagyobb a két ország 
közötti turisztikai forgalom: „2019-
ben az előtte mért évekhez képest négy 
százalékkal több magyar választotta 
kikapcsolódási helyszínéül a félszigetet. 
Többnyire az északi régiót részesítik 
előnyben a magyarok, de külön örven-
detes, hogy a legtöbben autóval jönnek 
nyaralni, ami egy nyugodtabb, bensősé-
gesebb kapcsolatra teremt lehetőséget.”
Székesfehérvár is részt vett a 
kiállításon: a korábbiaknál nagyobb 
standdal és komplexebb program-
kínálattal várta az érdeklődőket. 
A csütörtöki nyitónap délutánján 
Róth Péter alpolgármester köszön-
tötte a Hungexpo látogatóit a követ-
kező szavakkal: „Mára városunk a 
tíz legkedveltebb belföldi úti cél egyike. 
Ezen nagyon sok terület, szakmai 
szervezet dolgozik együtt sikeresen. 
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Fáy- és Almássy-telep, 
vezér utcák

Deák Lajosné

Képviselői fogadóórát tart már-
cius 9-én, hétfőn Deák Lajosné. 
A 11. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője 17 
és 19 óra között várja a lakókat 
a Királykút Emlékházban, a 
Mikszáth Kálmán utca 25. szám 
alatt.

A kezdeményezés célja, hogy a társadalom minden tagja elfogadja a fogyatékossággal élőket
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Kormánydöntés 
a börgöndi reptérről

Ismét tárgyalt a kormány a börgöndi repülőtér 
fejlesztésének kérdéséről. A határozatban 
kijelölték az előkészítésben közreműködő szak-
minisztériumokat és az első határidőt.

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője közösségi oldalán adta hírül a börgöndi 
repülőtér régóta várt fejlesztése kapcsán született 
döntést. Megerősítette: a város készen áll a szüksé-
ges egyeztetésekre, és örül az újabb előrelépésnek.
A megszületett kormányhatározat az  innováció- 
ért és technológiáért felelős minisztert, a  
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert és a  miniszterelnök kabinetfőnökét 
jelölte ki, hogy április 30-ig állítsák össze az Alba 
Airport fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket. 
Javaslataik alapján a kormány újra tárgyal majd a 
további lépésekről, a beruházás megvalósításának 
feltételeiről.

Márciusban is lehet 
óriáskerekezni

Technikai szünet 
a Vörösmarty Rádióban

2016 óta már közel ezer általános 
iskoláshoz juttatta el üzenetét, de 
most szeretnék megszólítani az 
idősebb korosztályt is: „Hozzájuk 
szeretnénk eljutni egy másik, új prezen-
tációval. Őket igyekszünk a mai világ 
sztárjaival, hírességeivel, énekeseivel, 
modelljeivel megfogni, akik szintén 
fogyatékossággal élnek.” – mondta el 
lapunknak a város esélyegyenlőségi 
referense.
Mészáros Attila alpolgármester 
hozzátette: a számos pozitív visz-
szajelzés megerősíti, hogy érdemes 
fiatal korban elkezdeni a szemlélet-
formálást. Hozzátette: az Országos 
Diáktanács székesfehérvári ülésén 
felmerült az igény, hogy ezt más 
városokban is be lehessen mutatni.

Ezt mindenki megtapasztalhatja, ha 
ellátogat hozzánk, és itt tölt pár napot. 
Szeretettel várunk mindenkit!”
A standon megtalálható volt az év 
minden fontosabb városi ese-
ményének képviselője. A városi 
turisztikai cég mellett a Mol Aréna 
Sóstó, a Sóstó-látogatóközpont és 
a pákozdi katonai emlékpark is 
bemutatta kínálatát.
„Fehérvárt emlegetik a művészetek 
városaként, sportvárosként, történelmi 
városként és üzleti-gazdasági központ-
ként is. Igen összetett a város turiszti-

kai kínálata, de a mi fő üzenetünk to-
vábbra is az, hogy Fehérvár az egykori 
koronázóváros, a középkori királyi 
székhely.” – mondta el lapunknak F. 
Szegő Krisztina, a Székesfehérvári 
Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.
Székesfehérvár továbbra is vonzó 
célpont a hazai és külföldi látoga-
tók körében. A város a Turizmus 
Kft. összeállításában készült, a tíz 
legsikeresebb települést felsorakoz-
tató rangsorban szerepel a hazai 
turizmus terén.



3Közéleti hetilap Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Lámpák is lesznek az Auchan melletti körforgalomban

A tervek már engedélyeztetési fázisban vannak

Gáspár péter

Elkészültek az Auchan melletti körforgalmi csomó-
pont átalakításának tervei. Márciusban kezdődik a 
tervek engedélyeztetése – derült ki a huszonötö-
dik közutas napon.

A körforgalom kapacitásnövelő 
lehetőségeiről tájékoztatott előadásá-
ban Bokker István, a Bokút Terv Kft. 
ügyvezetője. Elmondta, hogy 2019 
áprilisában kezdődött a munka, amit 
sok tényező nehezített, számos eset-
ben nem csak tervezési feladatokkal 
kellett foglalkozniuk. A csomópont-
ban végzett forgalomszámlálások azt 
mutatták, hogy már a reggeli órákban 
a kapacitás határán van a forgalom, 
ez az állapot a nap folyamán folyama-
tossá válik és csak este hat után kezd 
csökkenni a járművek száma. Pénte-
ken a legrosszabb a helyzet, amikor a 
tranzitforgalom a bevásárlókkal talál-
kozik. Forgalmi mátrixokból jutottak 
el a csomóponttípus kiválasztásáig: 
folyamábrákból a sávszámokat meg-
határozták, megnézték a torlódási 
hosszokat, és ekkor már világossá 
vált, hogy jelzőlámpákat is be kell 
vonni, illetve ezek periódusidejét, 
zöldidejét pontosan meghatározni.
A körforgalomnak mintegy 5500 
egység/órás a forgalma: ha ezt 
összevetjük a körforgalomtípusok 
kapacitásértékeivel, az megmutatja, 
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Bölcsőde épül Maroshegyen

In memoriam Gartai István

Átadták a szeretetszolgálat logisztikai központját
Gáspár péterGáspár péter

A Maroshegyen egy ötven-hatvan 
gyermek ellátását biztosító új bölcsőde 
építésére nyújtott be még tavaly ősszel 
pályázatot Székesfehérvár, melyhez 1,15 
milliárd forintnyi támogatást kapott 
– adta hírül közösségi oldalán a város 
polgármestere.

Cser-Palkovics András tájékozta-
tása szerint a projekt keretében 
az Úrhidai út egyik önkormány-

Gartai István 1939. október 
10-én született, 1961-től 
nyugdíjba vonulásáig dolgo-
zott a közigazgatásban. Élet-
útján – jogász végzettségével 
és később a jogtanácsosi 
szakvizsgát is megszerez-
ve – a közigazgatás számos 
területén látott el feladatot. 
Nemcsak a Dunaújvárosi 
Járási Tanácsnál, a Fejér 
Megyei Tanács Végrehajtó 
Bizottsága szakigazgatási 
szerveinél és a Móri Járási 
Hivatalnál dolgozott, hanem 
közel tizenhárom évig volt 
a Székesfehérvári Városi 
Tanács Végrehajtó Bizottsá-
gának titkára. Ezt követően 
a Fejér Megyei Közigazgatási 
Hivatal jogelődjénél, a Köz-

Átadták szerdán a Baptista Szeretetszolgálat 
pákozdi logisztikai központját, melyre több 
mint háromszázötvenmillió forintot fordított 
a szervezet. A zöldmezős beruházás részeként 
megépült egy ezerhétszáz négyzetméteres rak-
tárépület valamint az ahhoz csatlakozó irodák 
és oktatóterem is.

A Baptista Szeretetszolgálat több 
mint hatszázmilliós uniós pályázati 
forrást nyert el szociális, gyermek- 
és ifjúságvédelmi létesítmények 
megújítására, bővítésére.
Az átadóünnepségen Vitályos 
Eszter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának európai uniós 
fejlesztéspolitikáért felelős államtit-

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

hogy miért alakul ki állandó dugó: 
egysávos körforgalomnál 3200 
egység/óra a maximális határ, de ez 
is nagyon megengedő érték, hiszen 
például Németországban ez 2600 
egység/óra.
Bokker István elmondta, hogy több-
sávos áthaladást igénylő csomópont-
ról van szó, és irányított áthaladású 
körforgalommá alakítva sem lehet 
növelni többre a kapacitást, mint 
3800-4600 egység/óra. Ezért határoz-
tak úgy a tervezők, hogy körgeomet-
riájú, jelzőlámpás irányítású csomó-

pontot alakítanak ki, amely elbírja 
6000 autó áthaladását is óránként.
A nagy körforgalomnál probléma 
az is, hogy míg egy személyautó fel 
tud gyorsulni a becsatlakozáshoz, 
addig a teherautók lassan tudnak 
becsatlakozni. További nehézség, 
hogy Székesfehérvárról gyalogos és 
kerékpáros átvezetés is van az ipari 
park felé, ami az elkerülő ágán a sor 
megállását eredményezi. A tervezés 
során egy egységként vizsgálták az 
M7-es autópályáról lejövő forgal-
mat, a lehajtósáv összefonódását 

a 63-as út lehajtójával, a 63-as és a 
8-as „nagy” körforgalmát valamint a 
kis körforgalmat, hiszen ezeknél az 
elemeknél bármilyen forgalmat aka-
dályozó művelet azonnali kihatással 
van a csomópont többi ágára is.
Az M7-es lehajtójával kapcsolatban 
Bokker István elmondta, hogy az 
elmúlt öt évet vizsgálva számos ráfu-
tásos baleset volt ezen a szakaszon, 
több halálos kimenetelű is. Ennek 
alapvető oka, hogy az M7-esről 
Veszprém és Győr irányába haladó 
tranzitforgalom egysávos ágon jut 
be a körforgalomhoz. A torlódás-
ból eredő balesetek mérséklésére a 
Magyar Közút meghosszabbította a 
lassítósávot, a rendőrséggel egyeztet-
ve 130-ról 100 km/h-ra csökkentették 
a szakaszon a maximális megenge-
dett sebességet, de ez nem oldja meg 
a problémákat. A fonódásos szakasz 
a másik probléma: a 63-asról és az 
M7-esről bejövő forgalom már a 
körforgalom előtt összetorlódik, álló 
sorba próbálnak az autósok befonód-
ni, és ezt a záróvonalakig tartó hetven 
méteres szakaszon kell megtenni.
A problémák megoldására az M7-es 
lehajtóágát két sávra bővítik. A 63-as 
főút és a 70453 jelű utak csatlakozá-
sában a szintbeni keresztezés meg-
marad, az autópályától az összefonó-
dási szakaszig csak felújítási jelleggel 
kell beavatkozni.

(1939–2020)

társasági Megbízott Hivata-
lánál helyezkedett el, ahol 
1995-től nyugdíjba vonulá-
sáig a Hatósági Főosztályt 
vezette.
A tanácsrendszer és 
szakigazgatási szervei 
megszűnésétől a helyi 
önkormányzatok és hivata-
laik megalakulásáig vezető 
göröngyös úton biztonság-
gal, szakmai hozzáértéssel és 
határozottsággal gondosko-
dott az első önkormányzati 
választás lebonyolításáról, 
az első képviselő-testület 
megalakulásának megszerve-
zéséről és a jegyzői feladatok 
és hatáskörök ellátásáról 
1991. februárjáig, a jegyző 
megválasztásáig

zati tulajdonú ingatlanán egy 
négy csoportszobás, ötvenhat fő 
befogadására alkalmas intéz-
ményt építhet Székesfehérvár, 
melyben helyet kap egy hatvan 
fő ellátására alkalmas főzőkony-
ha is, ahol speciális igényű (lak-
tóz-, tojás- és gluténérzékeny) 
gyerekeknek is főznek majd. A 
projekt tartalmazza az üzemelte-
téshez és a gondozási feladatok 
ellátásához szükséges eszközök 
beszerzését is.

kára hangsúlyozta, hogy a szere-
tetszolgálat a szükséget szenvedő 
emberek életét változtatja meg, 
hittel és szakértelemmel segít a 
rászorulókon Magyarországon és a 
határokon túl egyaránt.
Soltész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitkára, a 
Karitatív Tanács elnöke kiemelte: 
a kormány négy és fél milliárd 
forinttal támogat kilenc karitatív 
szervezetet céljaik elérésében.
Szilágyi Béla, a Baptista Szeretet-
szolgálat alelnöke az ünnepségen 
felidézte, hogy a szeretetszolgálat 
első lépései innen, a Velencei-tó 
mellől indultak. Tessely Zoltán, a 
térség országgyűlési képviselője azt 
emelte ki, hogy a pákozdi logisz-
tikai központ korszerű hátteret 
biztosít a baptisták humanitárius 
feladataihoz, az adománygyűjtő 
pont pedig a térség rászorulói 
mellett nagy segítséget nyújt a 
rászorulók gyorsabb eléréséhez is 
krízishelyzetekben.

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra 
meghirdeti  

az alábbi ingatlanokat:
Iroda:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 22 m2 alapterületű irodahelyiség
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok energia 

tanúsítását!
Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1. 
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu
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A püspöki levéltár lett az év kutatóhelye

Újabb mérföldkőhöz érkeztünk

Fehérvári gasztronómiai sikerek

Székesfehérvár a méz városa

A kutatási intézmények fontos szerepet töltenek be korunkban is Közép-Európa legnagyobb méhésztalálkozóját rendezték meg Székesfehérváron

Gáspár péter

Kovács szilvia

Kurucz tüNde

vaKler lajos

A Magyar Családtörténet-kutató Egyesület Az 
év kutatóhelye díjjal tüntette ki a Székes- 
fehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levél-
tárat. Az elismerést múlt pénteken adták át a 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. 
Online szolgáltatások kategóriájában a Kalo-
csai Főegyházmegyei Levéltár, a határon túli 
intézmények közül pedig a Zombori Történelmi 
Levéltár kapta meg ugyanezt a díjat.

„Az elismerés pontos visszajelzése 
annak is, hogy a kutatással foglalkozó 
intézmények struktúrája milyen fontos 
a mai világban. Ezt sokan, sok helyen 
igyekeznek megkérdőjelezni, mert csak 
a fenntartási kiadást, a költségvetési 
tételt látják mögötte, valójában azon-
ban ezen intézmények nélkül a közös-
ségek nem tudnának működni, fejlődni, 

Megkezdődött a Püspöki Palota felújítása. A 
város egyik legszebb épülete nemcsak kívül, 
de belül is megszépül. Újabb jelentős lépés ez 
afelé, hogy a város legfontosabb tere méltó 
legyen Székesfehérvár történelmi múltjához.

A napokban kissé megváltozott 
a belváros képe: a járókelőket az 
Országalma környékén felállványo-
zott épületek fogadják. Egy hosszú 
folyamat újabb mérföldkövéhez 
érkezett ugyanis az egyházmegyei 
épületek felújításának folyamata, 
mely még egy 2016-os uniós pályá-
zati sikernek köszönhetően indul-
hatott el A Magyar Szent Család 
Zarándokút fejlesztése részeként. 
Ennek állomásait a Lakatos utcai 
Egyházmegyei Látogatóközpont, a 
Székesfehérvári Egyházmegyei Mú-

A fehérvári Pizza Dellarosso és a Damniczki 
Cukrászda is bekerült a legjobb hazai éttermek 
és cukrászdák közé.

A Damniczki Cukrászda a Dining 
Guide legújabb, a tíz legjobb vidéki 
cukrászdát felvonultató listáján is 
szerepel. Damniczki Balázs elmond-
ta, hogy tavaly sejtették, hogy beke-
rül a cukrászműhely az első tízbe, de 
idén nem is gondolták volna, hogy 
megint ez a megtiszteltetés éri őket.
A Pizza Dellarosso (lánykori nevén 
Pizza dell’Arte) a nem hagyomá-

Harminckettedik alkalommal rendezték meg a 
nemzetközi méhészkiállítást és mézvásárt Szé-
kesfehérváron. Az idén is több mint száz kiállító 
vett részt a múlt hétvégi rangos találkozón.

Székesfehérvár képviseletében 
Horváth Miklós Csaba önkor-
mányzati képviselő köszöntőjében 
hangsúlyozta: a város büszke arra, 
hogy otthont adhat Közép-Európa 
legnagyobb méhésztalálkozójának.
Bross Péter, az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület elnöke az el-
múlt években a kínai mézhamisítás 
és a stagnáló mézfogyasztás miatt 
bajba került méhésztársadalom ne-
vében úgy fogalmazott: bizakodó, 

mert úrrá lettek a nehézségeken, 
és hisz abban, hogy az Európa él-
vonalába tartozó magyar méz ismét 
elnyeri a vásárlók bizalmát.
Kiss Norbert, a Méhészek Fehér- 
vári Egyesületének elnöke a fejlő-
dés zálogának a minőség megőrzé-
se mellett a kormány és a szaktárca 
segítségét tartja.
Nyerges József Fejér megyei mé-
hészeti szaktanácsadó szerint is 
fontos, hogy az elmúlt esztendők 
nehézségei után a magyar méhé-
szet megtalálja a sikerhez vezető 
utat. A szakmai rendezvény kiváló 
lehetőség volt a termelőknek, hogy 
megosszák egymással tapasztalatai- 
kat és választ kapjanak az ágazat 
legfontosabb kérdéseire.

nyos kategóriában aratott sikert. 
Bekerült a száz legjobb étterem 
közé. A tulajdonos, Baltavári Barna 
a Fehérvár Tv-nek elmondta, hogy 
a nem hagyományos kategóriába 
azok a vendéglátóhelyek kerülnek, 
ahol folyamatosan magas színvona-
lon készítik az ételeket.
Az éttermeket és a cukrászdákat 
is inkognitóban tesztelik a Dining 
Guide szakemberei, és amit jónak 
találnak, oda vissszatérnek. A 
kínálat mellett a helyet és a kiszol-
gálást is nézik, de pontosan soha 
nem lehet tudni, hogy kik és mikor 
tesztelnek.

zeum épülete, az egykori ferences 
rendház, a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Ház épülete és a 
Püspöki Palota teszik ki. Ez utóbbi 
belvárosra néző valamint belső 
udvari homlokzatának rekonstruk-
ciója kezdődött most meg.
De nemcsak az épület külseje kap 
új arculatot, néhány belső helyszín 
is megújulhat: a kápolnát, egy be-
mutató- és két levéltári helyiséget is 
érintenek a munkálatok, és a dísz-
terem is visszanyeri eredeti fényét. 
A tervek szerint augusztus végére 
már teljes pompájában gazdagítja a 
Püspöki Palota a városképet.
Ha a Városháza tervezett felújítá-
sára is sor kerülhet a következő 
években, akkor elmondhatjuk, 
hogy régi adósságát törleszti a vá-
ros: nem érheti szó a főtér házainak 
elejét!

nem ismernék a saját múltjukat, ezáltal 
az nem szolgálna tanulságként és 
tapasztalatként a jelenben és a jövőben 
sem. Ha valahol, akkor ez egy ezeréves 
városban, Székesfehérváron különösen 
fontos!” – mondta Cser-Palkovics 
András polgármester.
„Sokan sodródnak szerencsét és 
megélhetést keresve a távolba – s 
közben elveszítik saját gyökereiket. A 
kelet-közép-európai népek különösen 
veszélyeztetettek e téren, hiszen évtize-
dekig szenvedtünk olyan hatalom alatt, 
amely a „múltat végképp eltörölni” 
akarta. Ez gyengítette a társadalomban 
a hagyományok ismeretét. A har-
minc éve hirtelen nyakunkba szakadt 
szabadság pedig talán sokkal többeket 
indított szerencsevadászatra, mint 
másutt.” – tette hozzá Spányi Antal 
megyés püspök.
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Nyugdíjasok a világot jelentő deszkákon

Ajtók mögött

Kutyák a könyvtárban

A legtöbben csoportosan neveznek

Sokan voltak kíváncsiak Szintai Kati mesteri ábrázolásaira

Fontos, hogy minél fiatalabb korban elsajátítsák a gyerekek a helyes állattartás alapjait

stettler zsuzsaNNa

vaKler lajos

csapó ramóNa

Az idei a huszonhetedik esztendő, hogy Ki mit 
tud?-ra hívja Fejér megye időseit A Szabad- 
művelődés Háza. Vasárnap mutatkozott be 
a több mint kilencven, egyéni és csoportos 
produkcióval jelentkezők egy része.

A móriak német nemzetiségi da-
lokkal, mások Fejér megyei és ma-
gyar népdalokkal örvendeztették 
meg a közönséget a huszonhetedik 
alkalommal meghirdetett Kor-társ 
Nyugdíjas Ki mit tud? keretében. 
A besnyői népdalkör tagjai például 

Az áldozatok napja alkalmából nyílt meg Szintai 
Katalin Ajtók mögött című kiállítása a Fehérvári 
Civilközpontban. A tárlatot Sipos Mari, az Ős- 
fehérvár Alkotóközösség vezetője nyitotta meg.

Szintai Kati, a fehérvári kortárs 
képzőművészet egyik hiteles kép-
viselőjének tárlata olyan vállalás, 
melynek eredője az a fájdalommal 
terhelt pillanat, amely minden em-
ber életében nyomot hagy, aminek 
megélt valósága rárakódik testre 
és lélekre egyaránt. Lélekemelő 

Játszva tanultak a gyerekek az állatokról valamint 
a helyes állattartás alapjairól. A Vörösmarty 
Könyvtár Gyermekrészlege kutyaterápiás foglal-
kozást szervezett az ovisoknak.

A szombati napon a gyerekek találós 
kérdések segítségével ismerkedtek 
az állatokkal a Vörösmarty Könyvtár 
Gyermekrészlegében. Az esemény 
a Pata és Mancs Terápiás Egyesület 
szervezésében valósult meg, akik 
szerint fontos, hogy már minél fiata-
labb korban elsajátítsák a gyerekek 
a helyes állattartás alapjait: „A felelős 
állattartás szempontjából fontos, hogy el-
lenőrzött körülmények között is találkoz-
zanak a gyerekek olyan kutyussal, akivel 

A Depónia Nonprofit Kft. Székesfehérvár-Csala Hulladékkezelő Központjába

Környezetvédelmi és nyilvántartási csoportvezető
munkakörbe munkatársat keres napi 8 órás munkaidőben.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• Éves ill. negyedéves hulladékbevallások elkészítésben való aktív részvétel
• Környezetvédelmi nyilvántartások vezetésének felügyelete
• A jogszabályokban előírt időszakos vizsgálatok elvégeztetése
• Mintavételek koordinálása, eredmények dokumentálása
• A mérlegház szakmai irányítása, ellenőrzése
• Részvétel a szakmai koordináló szervezet és egyéb hatóságok felé nyújtandó 

adatszolgáltatásban

A munkakörhöz tartozó elvárások:
• Felsőfokú szakirányú végzettség
• Legalább 4 év környezetvédelmi vagy hulladékgazdálkodási területen szerzett 

szakmai gyakorlat
• Stabil számítógépkezelői ismeretek, MS Office-Excel program megbízható 

ismerete, használata
• Jó kommunikációs készség
• Hulladékbevallás készítésében való jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői, irányítói tapasztalat
• Rövid időn belüli munkába állás

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Cafeteria rendszer
• Munkába járás támogatása
• Hosszútávú munkalehetőség
• Családbarát munkahely

Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk fizetési igény 
megjelölésével 2020. március 27 -ig. 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 haladéktalanul töröljük. 
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

tényleg sok mindent meg lehet csinálni, 
és közben tudunk ezekről a dolgokról 
beszélgetni is.” – mondta el lapunknak 
Pálinkás Bianka kutyafelvezető.
A Vörösmarty Könyvtár dolgozóinak 
feladata nemcsak az olvasás meg-
szerettetése a fiatalokkal – a nevelés 
is fontos szerepet kap: „A kutyákkal 
való, terápiás célú foglalkozások révén a 
gyerekek felé értéket tudunk közvetíteni 
több területen, és a mi szövegértést fej-
lesztő, olvasást népszerűsítő tevékenysé-
günkhöz is illeszkedik ez a rendezvény.” 
– tudtuk meg Németh Szilviától, a 
gyermekrészleg vezetőjétől.
A foglalkozások ezzel még nem értek 
véget, hiszen az egyesület tagjai ter-
vezik a kutyás délutánok folytatását.
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a csengettyűs csoport sikerét látva 
döntöttek úgy, hogy valami újat 
tanulnak. Sokan eljöttek, hogy 
tapssal biztassák a lelkes fellépő-
ket. 
Két, reggeltől estig tartó bemutató-
napot tartanak, ennek keretében 
ad műsort a több mint kilencven 
csoport és egyéni jelentkező. A 
legtöbben csoportosan neveznek. 
Őket még egy bemutatónapon, 
majd a gála keretében láthatja- 
hallhatja a közönség Székes- 
fehérváron. 

ábrázolásmód, szorongással, féle-
lemmel teli mozdulatok és dermedt 
mozdulatlanságba burkolt ernyedt, 
semmibe tekintő arcok, révedt 
tekintetek, az eredendő, ami úgy 
múlt el, mintha el sem jött volna 
– ez mind Szintai Kati vállalása az 
emberért.
A kiállítás megnyitóján az alkotó- 
közösség tagjának, T. Tamás 
Ferencnek a festmények inspirál-
ta novelláit is meghallgathatta a 
közönség. A tárlat a civilközpont 
nyitvatartási idejében tekinthető 
meg.
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www.owe.huAz ajánlat 2020. március 1. - május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem 
összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

-30%

-50%

-50%
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SZEMÜVEG LENCSE

DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEG 
LENCSE
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SZÉKESFEHÉRVÁR ALBA PLÁZA 
PALOTAI ÚT 1.  /  30/467-4468
SZÉKESFEHÉRVÁR AUCHAN 

HOLLAND FASOR 2.  /  30/567-8770
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Ingyenes nőgyógyászati szűrés

Megyei influenzakörkép

Ideért a koronavírus!

A szűrőnapon vércukor-, koleszterinszint- és vérnyomásmérés, csontsűrűségmérés és korláto-
zott számban hasiultrahang-vizsgálat is igénybe vehető

ráBa heNrietta

vaKler lajos

papp BriGitta

Az idei a női egészség éve is hazánkban, 
március pedig a nők hónapja. Szombaton nyílt 
nőgyógyászati szűrőnapot rendeznek a Család- 
és Nővédelmi Központban.

Minden március elején több mint 
százan látogatnak el a Család- és 
Nővédelmi Központba az ingyenes, 
nőknek szóló szűrőnapra. Idén is 
várják a központ, az önkormány-
zat és az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai azokat a huszonöt 
és hatvanöt év közötti nőket, akik 
eddig még egyáltalán nem vagy az 

Mára jelentősen csökkent az influenzaszerű meg-
betegedéssel orvoshoz fordulók száma. Ugyanakkor 
nem lélegezhetünk fel, mert a betegség még nem 
tombolta ki magát, tovább fertőz, a járványos 
küszöbértéket pedig továbbra is kétszeresen meg-
haladja a megbetegedések száma.

A megbetegedések elsősorban a fiata-
labb korosztályt érintik, a gyermekkorú-
ak vannak elsődlegesen veszélyben: „Az 
elmúlt két hétben folyamatos emelkedést 
mutattak a megbetegedések esetszámai. Az 
elmúlt hét adatait figyelembe véve ugyan-
akkor harmincnyolc százalékos csökkenés 

utóbbi években nem vettek részt 
nőgyógyászati szűrésen.
A szűrőnap legfontosabb célja a 
méhnyakrák kialakulásának megelő-
zése. Östör Annamária egészségügyi 
tanácsnok kiemelte: „Nagyon szeret-
nénk megóvni a hölgyeket ettől a komoly 
betegségtől! Tesszük ezt a szűrővizsgálatok 
szervezésével és azzal, hogy a HPV elleni 
oltást kezdetektől fogva biztosítottuk a 
lányoknak ingyenesen, és miután ez egy 
országos oltóprogram része lett, az erre for-
dított pénzt azóta a fiúk oltására fordítjuk.”
Szombaton három nőgyógyász fo-
gadja a pácienseket: Auth András, 
Vas Aleftyina és Gyuranecz Miklós.

látható. Ennek ellenére még mindig látható 
az influenzaaktivitás, a küszöbérték kétsze-
resét éri el a százezer lakosra vonatkoztatott 
megyei megbetegedések száma. Jelenleg 
ez inkább a gyermekkorosztályt érinti. Az 
orvoshoz fordulók negyven százaléka közü-
lük kerül ki. Azonban úgy tűnik, egy kicsit 
lefelé indult már az influenzás megbetege-
dések száma, az esetszámok csökkennek.” 
– mondta el lapunknak Krisztián Erika 
megyei tisztifőorvos.
A járvány miatt a kórházban továbbra 
is látogatási tilalom van érvényben. A 
fekvőbetegek biztonsága érdekében ve-
zették be a korlátozást, amely a járvány 
végéig fog tartani.

Két olyan beteg van Magyarországon, akit 
koronavírus-fertőzés miatt kellett egészségügyi 
intézménybe szállítani – adta hírül szerdán Orbán 
Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.

Az első két fertőzött külföldi, iráni 
diákok. Egyelőre tünetmentesek, de 
a Szent László Kórházba szállították 
őket – jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök szerda kora este a 
közösségi oldalán, miután részt vett az 

operatív törzs ülésén a Belügyminisz-
térium épületében. Hozzátette: mától 
kezdődően a védekezés szakaszába 
léptünk. Minden nap délben ülésezik 
az operatív törzs, utána tájékoztatják 
a sajtót.
A kormányfő azt is kiemelte, hogy az 
operatív törzs megállapította: a védeke-
zéshez minden szükséges személyi, 
tárgyi és jogi feltétel, a megfelelő 
létszámú orvos és ápoló, eszközök és 
jogszabályok rendelkezésre állnak.
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Én, Petőfi, a szépség és a szörnyeteg
Programok március 6-tól 15-ig

szaBó petra

Horoszkóp
március 5. – március 11.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egész héten nyíltan kommunikálhat partnerével anélkül, 
hogy abból sértődés vagy veszekedés lenne. Már régóta 
keresi ezt a lehetőséget, hogy tisztázzák a kapcsolatukat 
és azon belül bizonyos problémákat. Ossza meg érzéseit, 
titkait és minden aggodalmát a kedvesével! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ha a megfelelő alkalomra várt valamivel kapcsolat-
ban, akkor a héten jöhet el a dolog megvalósulása 
vagy a napokban adódik rá lehetősége, hogy lépjen. A 
héten olyan jó hírre számíthat, ami minden bizonnyal 
mosolyra fakasztja és könnyeket csal a szemébe. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fontos lenne, hogy időt szenteljen a családjának! 
A karrier és más elfoglaltságok elvonták kissé a 
figyelmét. A kapcsolata állapota azonban az utóbbi 
napokban meglehetősen bizonytalanná vált, és 
elengedhetetlen, hogy most táplálja a tüzet! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Különösen ügyeljen a héten arra, amit csinál! 
Nemcsak a munkájára, hanem a befektetéseire is. 
Elég lehet egy kis hiba, félreértés is ahhoz, hogy kel-
lemetlen helyzetbe kerüljön. Vizsgálja felül az összes 
régi befektetését, és gondolja át az újakat!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ne ragadjon bele olyan dolgokba, amikben nem 
hisz vagy utálja csinálni! Engedje el azokat a 
dolgokat, amik rossz érzéssel töltik el és ne erő-
szakolja meg magát feleslegesen.! Találni fog jobb 
lehetőséget! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Lehetőséget kaphat arra, hogy bizonyítson a 
munkahelyén. Ne legyen kishitű, hanem éljen vele! 
Egyesekre komolyabb feladatot bízhatnak és olyan 
kihívás elé állíthatják, amire jó ideje vágytak. A 
héten váratlan nyereség érheti. 

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

„Én is itt bérelek, 
mert itt lehetőségem 
van bővülni.”

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

Az 1992 óta működő HABI Kft. 
keres eladó vagy kiadó, 

200-300 m2-es üzlethelyiséget 
Székesfehérvár / Székesfehérvár 

kistérségben, alkatrész kereskedés 
céljából, frekventált helyen, 

jó parkolási lehetőséggel.
Ajánlatát a 

szekesfehervaralkatresz@gmail.com 
email címen, vagy 

a 06 30/414-0878-as 
telefonszámon várom.

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Fehérvári Civil Központ 

(Volt Technika Háza) Székesfehérvár, Rákóczi út 25. 
Ideje: március 9-én hétfőn 11-18 óráig, 

március 10-én kedden 9-17 óráig.
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény, 

12 havi kamatmentes részlet. 
www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

Bababolt másképp...
10 % kedvezmény
10.000 Ft feletti vásárlás esetén

minden cipőre és ruhára
március 31-ig!

Cím: 
Székesfehérvár, Kégl György utca 7.

Elérhetőségek: 
+3630 336-9922 

gbabybutik@gmail.com

Március 6.
Nőnapi teadélután
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Vendég: Bokányi Zsolt.

A vikingek elveszett birodalma
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Gőgös Norbert geográfus előadása.

Ocho Macho/Most turné
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Zselenszky-est
20 óra, Petz Söröző
Török-Zselenszky Tamás előadói estje.

Március 7.
Nyílt nőgyógyászati szűrőnap
8 óra, Család- és Nővédelmi Központ
Azokat a 25 és 65 év közötti nőket várják 
elsősorban a programra, akik eddig nem 
vettek részt szűrésen, vagy az utolsó 
vizsgálatuk óta eltelt 2-3 év. Igénybe lehet 
venni vércukor-, vérnyomás-, koleszterin- 
szint- és csontsűrűség-mérést is.

Öltöztethető nyuszi horgolva
9 óra, Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház
Húsvétra készülődve nyuszit horgolhatnak 
az érdeklődők, amely gazdájától függően 
lányos vagy fiús ruhákat is hordhat. Továb-
bi információ: info@furfangoskezek.hu.

Tavaszváró ökotúra
10 óra, Sóstó-látogatóközpont

Tanácsok a tavaszi megújuláshoz
10 óra, Művészetek Háza
A Motívum Kulturális Egyesület Back- 
stage című ingyenes programsorozatának 
következő rendezvénye az egészséget 
állítja a középpontba.

Nőnapi gála Öreghegyen
14 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A programon fellép a dégi Boróka 
Táncegyüttes. A program nem csak a 
hölgyeknek szól.

Re-kreatív kuckó
15 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és 
szüleiknek. A gyerekek nemzeti színű 
kitűzőket készíthetnek. A foglalkozás 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Infor-
máció és jelentkezés: Pintérné Palkovics 
Gabriella (20 269 0096, terepjarodse@
gmail.com).

Origamivirágok
15 óra, Vörösmaty Mihály Könyvtár Mé-
szöly Géza utcai Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.

Ujházi Péter kerámiái – kötetbemutató 
beszélgetés
15 óra, Csók István Képtár
Beszélgetés Probstner János, Korompai 
Péter, Ujházi Péter és Feuer András 
részvételével.

Március 8.
A szépség és a szörnyeteg
16 óra, Művészetek Háza
Egyfelvonásos zenés-táncos mesejáték.

Március 9.
Győztesek az élen
19 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
előadása. Műsor: Weber: Euryanthe 
– nyitány, op. 81, Goldmark: a-moll he-
gedűverseny, op. 28, Brahms: II. (D-dúr) 
szimfónia, op. 73. Közreműködik: Ale-
xandre Dimcevski (hegedű). Vezényel: 
Leonardo Sini.

Március 10.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Kötény és bortartó készítése ingből. A 
foglalkozást vezeti: Kalmár Lászlóné.

Kacsó Albert kiállítása
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Kiállítás fából faragott népi logikai játé-
kokból, használati tárgyakból. A kiállítás 
megtekinthető március 28-ig a könyvtár 
nyitvatartási idejében.

Így tedd rá! – népi játék és néptánc
16.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Népi játék, néptánc keddenként 3-7 éves 
korú gyerekeknek. Foglalkozásvezető: 
Szilvási-Grund Helga.

A székely szabadság napja
17 óra, Balatoni út-Úrhidai út csomó-
pontja
Gyertyagyújtás, imádság, majd 18 
órakor megemlékezés a Városháza 
Dísztermében. A megemlékezés után 
az Országalmánál fáklyagyújtás.

Az önismeret fontossága a minden- 
napokban
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
Útkeresés Tóth Tamás esperes-plébános 
vezetésével.

Pozitív nevelés
17 óra, Hiemer-ház
Vida Ágnes pszichológus, a Kismamablog 
szerzője a pozitív nevelésről, avagy az 
erőszakmentes, önbizalmat támogató, 
kapcsolatra építő nevelési módszerekről 
tart előadást.

Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Bobory Zoltán Pálfalvi János előadó- 
művésszel beszélget.

Március 11.
Bonjour kölyökklub
16.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Gyermekrészlege
Beszédcentrikus francianyelv-oktatás 
5-12 éveseknek.

Ökoklub
17.30, Sóstó-látogatóközpont
Az érdeklődők megismerkedhetnek 
az éjjel aktív ragadozómadarakkal, a 
bagolyfélékkel. Megismerhetik az őket 
érintő természetvédelmi problémákat, a 
bagolyvédelmi tevékenységet. Előadó: Ko-
leszár Sándor. A programra a korlátozott 
férőhely miatt regisztráció szükséges! Re-
gisztráció és további információk: sosto@
szekesfehervar.hu, 22 202 373.

Beszélgetés Darvasi Lászlóval
19 óra, Petz Söröző
Moderátor: Czinki Ferenc.

Március 12.
Népi játszóház
13 óra, Mesterségek Háza
Népi kézműves játszóház általános 
iskolásoknak.

A mi Vízivárosunk
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Zsolt utcai Tagkönyvtára
Rostási Szabó Imréné Hegedűs Mária kö-
tetét bemutatja Demeter Zsófia történész.

Előadás Trianonról
18 óra, Prohászka-plébánia
Szerencsés Károly történész, író Trianon 
megégettetett? című előadása.
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Programok a nemzeti ünnepen

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Több figyelmet kell fordítania a munkájára, mivel 
a felettesei szemmel tartják a fejlődését! Lenyűgözi 
őket az odaadása és a munkában tanúsított különle-
ges képességei. Érdemes szorgalmasnak lennie a 
napokban!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nyugodt, harmonikus hangulat jellemzi gondolatait 
és cselekedeteit. Szinte semmi és senki sem tudja 
felzaklatni. A napokban érdemes lehet belekezdeni 
a lakással kapcsolatos terveibe vagy abba, hogy 
megváltoztassa a külsejét, esetleg életmódváltásba 
kezdjen! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Az elmúlt hetekben egyszer fent, egyszer lent volt, 
de kezd végre kiegyensúlyozott lenni az élete. Sokkal 
pozitívabban látja a világot. Mindezek mellett új 
élmények várnak Önre, amik még inkább emelik 
majd a hangulatát! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban eluralkodhat magán a siker iránti vágy 
az élet több területén is. Próbáljon meg olvasni 
néhány hasznos tippet ennek eléréséhez, vagy vegye 
fel a kapcsolatot tapasztalt emberekkel az útmutatás 
érdekében!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egész héten segítőkész és megértő lesz. Nagyon jó 
tanácsokat fog adni a közelében lévőknek, akik há-
lásan fogadják el! A következő napokban sikeresen 
rendezheti a problémás kapcsolatait. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Egy kissé el van varázsolva mostanában! Talán a sze-
relem miatt, vagy mert annyira gondolkodik a jövőjén 
és azon, mit kellene tennie. Vigyázzon, hogy mindez 
ne legyen rossz hatással a munkájára! Szerencsére a 
következő napok stresszmentesek és nyugodtak lesznek. 

9 óra–10.30: Rác utca és Halász utca 
közti füves terület – huszártábor a 
Palotavárosban
9 óra: Caffé Perté – a Penna Regia díj 
átadása
10 óra–17 óra: Városház tér – József- 
napi vásár: kézművesek, őstermelők 
kínálják portékáikat, gyerekeknek 
kézműves foglalkozások
10 óra: Városház tér – Én, Petőfi 
címmel ünnepi műsor a Teleki Blanka 
Gimnázium és Általános Iskola 
előadásában. Írta és rendezte: Matuz 
János.
Városház tér – ünnepi megemlékezés, 
melynek során beszédet mond Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés el-
nöke és Cser-Palkovics András polgár- 
mester. Ezt követően koszorúzás a 
Fekete Sas Szállónál (Ady E. u.)

A Barátság mozi műsora
Március 6.
17.30: 1917
20 óra: A két pápa

Március 7.
10 óra: A feltaláló
16 óra: A vadon 
hívó szava
18 óra: 10 nap 
anyu nélkül
20 óra: Sötét 
vizeken

Március 9.
17.30: Sötét 
vizeken
20 óra: A feltaláló

Március 10.
18 óra: A meny-
nyországnak kell 
lennie
20 óra: Isten léte-
zik és Petrunijá-
nak hívják

Március 11.
Szépkorúak 
szerdája
15 óra: Seveled
17.30: Táncterápia
20 óra: Kisasszonyok

Március 12.
17.30: Zárójelentés
20 óra: Jojo 
Nyuszi

Március 13.
18 óra: Úriem-
berek
20 óra: Sötét 
vizeken

Március 14.
10 óra: A vadon 
hívó szava
16 óra: Dolittle
18 óra: Táncterápia
20 óra: Záró- 
jelentés

Office jóga
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára
Lovas Eszter minősített jógaoktató ingye-
nes órája.

Március 13.
Ünnepi táncház a Kákics együttessel
18 óra, Gárdony, Nemzedékek Háza
Program:
18 óra: gyermektáncház Panyi Anett-tel
19 óra: Felnőtt táncház Györei Katával
18.45: Ünnepi játszóház Kunos Lucával: 
nemeztulipán, gyöngyös párta, huszár-
csákó és ünnepi kokárda készítése
17.45-20.30: Táncház-büfé Kemencés 
Tekivel

Világok határán
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Pálfalvi András verseskötetének bemuta-
tója. A könyvet bemutatja és a szerzővel 
beszélget Lukácsy József, a Vörösmarty 
Társaság alelnöke. Házigazda: Tibai 
Tibor.

Tvrtko: Túl minden határon
18 óra, sóstói stadion
Utazás a Föld körül Csernobiltól 
Észak-Koráig, a Szaharától a Jégszigetig 
Vujity Tvrtkóval.

Március 14.
Húsvéti dekorációk
10 óra, Kézművesek Háza
Húsvéti dekorációkat és ajándékokat – 
csibét, tyúkot, nyulat, bárányt – készít-
hetnek a résztvevők foltvarró technikával, 
színes anyagok felhasználásával.

Vuk, a kisróka
16 óra, Köfém Oktatási és Közművelődési 
Központ
A Pódium Színház interaktív, zenés 
mesejátéka.

Március 15.
Lehullott a Jézus vére
16.30, Szent Kristóf-templom
A Villő énekegyüttes nagyböjti koncertje
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A Vatikáni Rádió magyar adásának munka- 
társával készült beszélgetést illetve A 
hit kiárusítása című filmet a Fehérvár 
Televízió nézői is megtekinthetik február 
6-án 18.05-kor illetve 20.40-kor.

Trianonról őszintén

A hit kiárusítása

Gáspár Sándor, a darab egyik főszereplője, Perczel Enikő dramaturg és Sárosi István, a dráma 
szerzője tárta fel a mű megszületésének körülményeit

Szikora János a darabbal kapcsolatban elmondta, hogy minden nemzetiségnek, így a magyarok-
nak, az osztrák-magyar politikusoknak, de  az osztrák népnek, a németeknek, a franciáknak és az 
oroszoknak is megvolt a maga igazsága. Az előadásnak az is a szándéka, hogy ki-ki megismerje 
ezt a sokféle igazságot, mindenkinek a saját igazságát. Azt már csak szerkesztőségünk teszi 
hozzá, hogy egyszer szívesen látnánk egy darabot a felvidékiek, a székelyek, a délvidékiek 
igazságáról is, ha már az sem Trianonban, sem azóta nem igen került terítékre.

vaKler lajos

vaKler lajos

Perczel Enikő dramaturg moderálta azt a 
szombati beszélgetést, melynek során Sárosi 
István március hetedikén bemutatásra kerülő, 
Trianon című dokumentumdrámáját vették 
górcső alá az est vendégei: a szerző és a darab 
egyik főszereplője, Gáspár Sándor.

Sárosi István Trianon című drá-
májában – Szikora János rende-
zésében – nyomon követhetjük a 
nemzetközi tárgyalások egyes epi-
zódjait. Az izgalommal, részvéttel 
vagy éppen váratlan fordulatokkal 
teli jelenetek nagy ívű történelmi 

Somogyi Viktória A hit kiárusítása című 
dokumentumfilmje számos elismerést kapott az 
elmúlt időszakban. A 2017 végén a Los Angeles-i 
La Femme Nemzetközi Filmfesztiválon debütáló 
angol nyelvű dokumentumfilmet a Vatikáni Rádió 
magyar adásának munkatársa, Somogyi Viktória 
és az Emmy-díjas Jeff MacIntyre amerikai 
operatőr készítette.

„Az indíttatás onnan jön, hogy a 2010-es 
évek elején kaptam hírt több amerikai ke-
resztény közösségtől arról, hogy számos 
templomot elvettek tőlük a hatóságok, 
amelyek először bezárásra kerültek, 
majd eladták őket. Akkor már négy-öt 
éve jártam ezeket az amerikai magyar 
közösségeket, és szívszorító e-mailek és 
telefonok érkeztek erről. Úgy döntöttem, 
hogy ezt a problémát egy nagyobb fórum 
elé tárom, és nemcsak a Vatikáni Rádió 
csatornáján keresztül, hanem filmes 
eszközökkel is megpróbálok segíteni.” – 
mondta el lapunknak az alkotó.
A dokumentumfilm az Egyesült 
Államokban hatalmas méreteket öltő 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Somogyi Viktória és interjúalanya, Karl Chany, a Magyarországi Szent Erzsébet-plébánia-
templom gyülekezetének egyik tagja
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pannót mutatva keresnek hiteles 
választ a tragédiára a mohácsi 
vész előestéjének döntéshozatalá-
tól 1920. június negyedikéig.
„Szikora János az egyik történelmi da-
rabomat, a Pius pápáról írt drámámat 
szerette volna bemutatni, de aztán 
egy baráti beszélgetésen elszóltam 
magam, hogy min dolgozom. Rögtön 
kérte a színpadi változatot, és bele-
szerelmesedett a műbe. Így ez a darab 
kerül színre, amit a századik évfor-
duló is aktuálissá tesz.” – mondta el 
lapunknak Sárosi István.
A színművész élete áldás és átok 
egyszerre, hiszen Gáspár Sán-

dor nemrégiben Géza fejedelem 
szerepében, Szabó Magda Az a 
szép fényes nap című drámájában 
a magyar államiság megteremté-
sénél bábáskodott, most pedig a 
Trianon című darabban a történel-
mi királyság megszűnésének egyik 
tanúja: „A két bemutató kapcsán 
van okunk arról beszélni, hogy a 
kereszténység felvétele, a királyság 
megalakulása, aztán Trianon csúfos 
méltatlansága hogyan következik 
egymásból. Ha a köztük eltelt évszá-
zadokat megnézzük, akkor a magyar 
balsorsot hitelesítik ezek a történetek. 
Tulajdonképpen ennek a tetemrehívá-

sa a Trianon című darab. Az a tizenöt 
perces diplomáciai aktus, ami a béke-
diktátum aláírása volt, visszavezethe-
tő évtizedekre, évszázadokra.”
Jókai Anna vallotta: „Minden 
fontos könyv tett, nemző aktus, s 
minden érett olvasat fogantatás. 
Hiszem, hogy Sárosi István kötete 
sokak számára lesz fogantatás.” Aki 
tanúja volt a bensőséges hangu-
latú beszélgetésnek, és elláto-
gat az előadásra a Vörösmarty 
Színházba, megbizonyosodhatott, 
megbizonyosodhat arról, hogy Sá-
rosi István műve megfelel a fenti 
kívánalmaknak.

templombezárások jelenségét mu-
tatja be, feltárja az okokat, rávilágít 
a háttérben húzódó anyagi meg-
fontolásokra, és a nézők elé tárja a 
hívők hősies küzdelmét a közösséget 
megtartó templomokért
„Az elismeréseken túl az is hozadéka 
ennek a filmnek, hogy hiánypótló. 
Nagy meglepetésemre soha senki nem 
foglalkozott előttünk ezzel a témával, 
semmilyen formában. A legfontosabb 
célunk az volt ezzel a filmmel, hogy 
ez a fajsúlyos kérdés bekerüljön a 
köztudatba. Elsősorban a keresztény 
közösségeket próbáltuk megszólítani és 
mindazokat, akik számára fontos ezen 
közösségek sorsa, ugyanis valójában 
hiteles forrásból eddig senkit sem 
tájékoztattak erről a történetről. Pedig 
tény, hogy az amerikai magyar közös-
ségek elveszítik templomaikat, amiket 
száz-százhúsz évvel ezelőtt az első 
Amerikában letelepedett honfitársaink 
építettek a saját pénzükből.” – tudtuk 
meg Somogyi Viktóriától.
A filmben amerikai magyar plé-
bániák kálváriája mellett drámai 

vallomások elevenítik fel az egyik 
clevelandi magyar katolikus 
templom megmentéséért folytatott 
küzdelmet, ami sikerrel ért véget, 
a templom ugyanis megmenekült a 
bezárástól.
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A XI. Fehérvári Versünnep elődöntőjét a Fehérvár 
Televízió március 13-án, pénteken este  
20.40-kor, majd ismétlésben március 15-én, 
vasárnap 14.40-kor tűzi műsorra.

Versünnep: szombaton elődöntő!

A versünnep minden évben összehozza a csapatot

Kurucz tüNde

Huszonhárman jelentkeztek a XI. Fehérvári Versünnep-
re, melynek válogatóját március hetedikén tíz órakor 
a hagyományokhoz híven a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban tartják. A zsűri elnöke idén is 
Kubik Anna.

A megmérettetést 2010-ben indította 
partnereivel a Fehérvár Médiacentrum. 
Az elmúlt években több száz középiskolás 
vett részt a tehetségkutató versenyen, akik 
közül rendre a legjobb tizenkettő jutott a 
döntőbe. A fiatalokat a végső megméret-
tetésre mentorként a Vörösmarty Színház 
színművészei készítették fel. A kezdemé-
nyezés attól is egyedülálló, hogy a közös 
programok és a versenyt követő székely-
földi verstábor eredménytől függetlenül 
egy csapattá kovácsolja a szavalókat.
Az egyik korábbi győztes, Baráth 
Adrienn elmondta, hogy 2017-ben 
jelentkezett először a megmérettetésre 
az élmény és a szakmai visszajelzés 
igénye miatt: „A tanáraim és anyukám 
biztatására indultam el. 2017-ben a Bújdosó 
imáját, 2018-ban pedig Márai Mennyből az 
angyal című versét szavaltam. Nagyon sokat 
tanultam a mentoroktól és a zsűritől, vala-
mint a verstáborban is. Ezenkívül nagyon 
sok barátot szereztem, akikkel a mai napig 
tartjuk a kapcsolatot.”
Az egykori győztes azt tanácsolta a 
jelentkezőknek, hogy attól függetlenül, 
bekerülnek-e a döntőbe vagy sem, ne ke-
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seredjenek el, mert biztos, hogy már az 
elődöntőn olyan tanácsokat kaphatnak, 
amelyek a későbbiekben hasznosnak 
bizonyulnak.
A tavalyi nyertes, Kneifel Nóra kétszer 
indult a megmérettetésen: „Ha valaki 
nem is ér el helyezést, akkor is alapos 
szakmai véleményt kap a zsűritől, ami az 

önbizalmát is erősíti és az előadásmódját is 
fejleszti. Nekem a mentorprogram is sokat 
segített. Az első alkalommal a hangsúlyozás-
ra, a második alkalommal a vizualizációra 
fókuszáltunk.”
A Fehérvári Versünnep fővédnöke 
Spányi Antal megyés püspök és 
Cser-Palkovics András polgármester. A 

zsűri elnöke idén is Kubik Anna lesz. A 
döntőt április 18-án tartják a Városháza 
dísztermében.
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Szülinap négyévente

Ágoston első hivatalos szülinapja

Buzás GáBor

A születésnapom csak az enyém. Minden 
évben. Már akinek van minden évben. Aki 
ugyanis február huszonkilencedikén látta 
meg a napvilágot, az csak négyévente tud a 
születésnapján ünnepelni.

Négy éve született a legifjabb 
szökőévi gyerkőc Fehérváron, 
akit pénteken ünnepeltek az 
óvodai csoportjában. Markovits 
Ágoston első alkalommal élhette 
át, hogy társai és az óvónők fel-
köszöntik. Az ünneplésen részt 
vett Ágoston anyukája is, aki 
boldog, mert végre hivatalosan, 
pontosan a születésnapján lehet 
gyermekét köszönteni. Boglárka 
szerint ez a ritka születésnapi 
dátum semmilyen hátrányt nem 
jelent, inkább kedves különle-
gességnek tartja.
„Már jó korán, októberben fog-
laltam játszóházat, mert eszembe 
jutott, hogy annak idején nyolc 
gyerek született ezen a napon, akik 
most mind négyévesek. Úgyhogy 
játszóházas szülinapunk lesz!” 
– mondta Markovits-Tűzkő 
Boglárka.
Szintén február 29-én született 
Szűcs Dóra, aki hatalmas bulit 
fog rendezni a születésnapján 
a családjával. Szerencsésnek 
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Diákok foglalják el a várost

Jó hangulatú előadások színesítették a tavalyi repertoárt

szaBó petra

Idén Dunaújváros ad otthont a Fejér Megyei 
Diáknapoknak április 3. és 5. között. A három-
napos rendezvényen a fiatalok megmutathatják 
tehetségüket, a szakmai zsűri pedig értékeli a 
produkciókat, alkotásokat.

Fergeteges színpadi produkciók, 
tökéletes mozdulatok, a legszebb 
magyar népdalok és prózák színe-
sítették tavaly a Fejér Megyei Diák-
napok zárógáláját. Idén is hasonló 
színes kavalkádra lehet számítani, 
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Készül a Nemere!

Az egyesület tagjai heti harminc órában dolgoznak a szárnyak elkészítésén

somos máté

Egy fehérvári műhely a jelenlegi helyszíne a 
2017 óta tartó munkálatoknak, melyek célja 
egy huszadik századi vitorlázórepülő elkészíté-
se újítások nélkül: a lényeg, hogy tökéletesen 
ugyanolyan legyen, mint az 1936-ban, szintén 
városunkban épült Nemere nevű modell.

Rotter Lajos a berlini olimpián egy 
nap alatt ért legendás gépével a 
német fővárosból Kielbe, a megtett 
326,5 kilométerrel megdöntve a 
céltávrepülés addigi világrekord-
ját. Az Albatrosz Repülőegyesület 
az eredeti Nemere tervei alapján 
dolgozik: 2019-ben Budaörsön 
elkészült a repülő törzse, amit a 
Börgöndi Repülőnapon meg is 
csodálhattak az érdeklődők. Most 

pedig a Gulyás és Társa Kft. telep-
helyén zajlik a munka. Az egye-
sület tagjai heti harminc órában 
dolgoznak a tízméteres szárnyak 
elkészítésén. Precizitást és renge-
teg türelmet igénylő folyamat ez, 
hiszen mindkét szárnyat az 1936-os 
gép mintájára fából, bordáról bor-
dára haladva kell összerakni.
„Egyelőre felelőtlenség volna ígéretet 
tenni a projekt befejezésének idejére.” 
– mondta Szilády Dezső egyesületi 
elnök. Mint megtudtuk, a végsze-
relési műveletek hossza mérvadó 
lesz, mert azokhoz különleges 
helyszínre van szükség. Józsa Dá-
vid világbajnok pilótára vár majd 
a feladat, hogy a levegőbe emelje 
a Nemere huszonegyedik századi 
mását.

érzi magát, és ahogy elmondta, 
teljes értékű életet él, szokatlan 
születésnapja ellenére is: „Mivel 

a halak jegyében születtem, szeretek 
sokat beszélni, nyitott vagyok, 
közvetlen, és a ritka szülinapomat 

sokszor ki is használom. Például 
szoktam mondani fürdőben, sípá-
lyán, hogy nekem hivatalosan hat 
születésnapom volt, tehát gyerek-
jegy jár. Sok helyen elfogadják!” 
Azt sajnos nem árulta el, hol 
fogadják el...
Ami pedig a tudományos rész-
leteket illeti: azért van szükség 
szökőnapra, mert nem pontosan 
365 napig tart egy év, hanem 365 
és körülbelül egynegyed napig. 
Ezért kell négyévente beiktatni 
plusz egy napot. Naptártörténeti 
oka van annak, hogy nem egy 
extra nap kerül be február vé-
gén, hanem hivatalosan február 
23-a duplázódik meg. Éppen 
ezért szökőévben senki sem ün-
nepli a névnapját február 24-én. 
1930 óta állnak rendelkezésre 
születési adatok, érdekesség, 
hogy azóta minden szökőévben 
született gyerek február 29-én. 
Vágó Árpád, a Székesfehérvári 
Anyakönyvi és Vállalkozásigaz-
gatási Iroda vezetője kikereste 
az idevágó statisztikákat. Mint 
elmondta, összesen hatvanöt 
olyan fehérvári van, aki február 
29-én született, a legerősebb 
év 1976 volt, amikor nyolcan 
születtek ezen a napon. Az átlag 
megfelel az egyéb napok születé-
si átlagának.

de ezúttal Dunaújvárosban, hiszen 
a két város felváltva ad otthont a 
rendezvénynek.
A műfajokban idén nem lesz vál-
tozás, ezúttal is hét színpadi és öt 
egyéb kategóriában mérettethetik 
meg magukat a diákok. Újdonság 
viszont, hogy a vers és prózamon-
dók két napon keresztül mutathat-
ják meg tehetségüket, hiszen már 
a tavalyi évben is annyian válasz-
tották ezt a műfajt, hogy a zsűri 
alig bírta véleményezni a rengeteg 
előadást.
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A naptári tavasz megérkezett, a 
tél elmaradt. Talán így is jelle-
mezhetnénk időjárásunkat. A téli 
pihenésnek vége, rengeteg kerti 
tennivaló van.
Kezdjük egy alapos takarítással. 
Szedjük össze a még földön ma-
radt leveleket, metsszük meg az 
almatermésűeket és a szőlőt, ve-

gyük le a csonthéjasokon esetlegesen fennmaradt 
moníliás gyümölcsmúmiákat, majd végezzük el a 
lemosó permetezést. Réz, kén, olaj. Bő lével, min-
den repedésbe bejuttatva. Ennek a permetezésé-
nek nem véletlenül adták a LEMOSÓ nevet. Szánjuk 
rá az időt és a permetlevet, hiszen ez a pepecselős 
munka alapozza meg az egész éves növényvédel-
met. A lemosó permetezéshez több készítmény is 
rendelkezésre áll, mint például a Bordói lé+kén, a 
Nevikén, az Agrokén, vagy a mindhárom kompo-
nenst (réz, kén, olaj) tartalmazó Vegesol eReS.
Csapadékhiányról most nem beszélhetünk, a talaj 
vízzel telített. Fontos, hogy megfelelő tápanya-
gokkal is ellássuk növényeinket. Az időben kijutta-
tott tápanyag az egészséges növények és a bősé-
ges termés biztosítéka. A bogyós gyümölcsöknek 
speciális tápanyagra van szükségük, hiszen ér-
zékenyek 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 mel-
lett, meghálálják a gyökeresedést segítő foszfort, 

Márciusi feladatok a kertben

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

a mohásodást gátló vasat, és a zöld színért felelős 
magnéziumot. 
Az enyhe időben előmerészkednek a körtelevél-
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 védőréteget ké-
pez, ami amellett, hogy akadályozza a tojásrakást, 
az esetleges napégéstől is védi a fiatal leveleket, 
miközben a fotoszintézishez szükséges fénysuga-
rakat átengedi.
A lassan melegedő talaj alkalmas a borsó, retek, 
saláta, hagyma, fokhagyma, pasztinák vetésére. 
Fontos, hogy a túlságosan hideg talajba vetett ma-
gok nem csíráznak, vagy csak vontatottan, rosszul 
kelnek, ezért figyeljünk a tasakokon feltüntetett 
talajhőmérsékleti értékekre. Bármennyire is von-
zó, hogy a kellemes 20 fokos délutáni napsütésben 
például zöldbabot vessünk, nem érdemes, hiszen a 
talaj még hideg. Március második felében az időjá-
rás függvényében már burgonyát is vethetünk. Ér-
demes a jó minőségű, fémzárolt gumókat megvá-
sárolni, mert a megfelelő tápanyagellátás mellett, 
ez az egyik biztosítéka a bőséges termésnek. Saj-
nos a vetőburgonya készletek végesek, ne hagyják 
az utolsó pillanatra a vásárlást. Dughagymából 
még széles választék áll rendelkezésre, mindenki 
megtalálhatja az ízlésének megfelelő fajtát: Cen-
turion és Sturon (makói jellegű), Herkules (nagyra 

növő), Karmen (lila), Rosana (édeskés rózsaszín), 
Snowball (fehér főzőhagyma), Bamberger (sonka), 
Stuttgarti (lapított). 
A vetéssel egyidejűleg a talajlakó kártevők ellen 
is védekezhetünk talajfertőtlenítéssel. A legtöbb 
esetben ezzel elkerülhető például a hagyma, a re-
tek, a sárgarépa, vagy a petrezselyem kukacoso-
dása. A talajban gázosodó Force 1,5 G mellett, évek 
óta sikeresen alkalmazhatjuk az Artis Pro készít-
ményt is. Ez utóbbi bio készítmény, mely kiválóan 
alkalmas akár a fonálférgek ellen is.
Ha még nem kezdték el a paprika és a paradicsom 
palántázását, akkor érdemes legkésőbb március 
közepén nekikezdeni. A magvetéstől, a két valódi 
levél (sziklevelek utáni első levélpár) megjelenésé-
ig a palánták nagyon sérülékenyek, ezért érdemes 
palántadőlés elleni szerrel belocsolni a növénye-
ket. A korábbi években nagyon gyakran előforduló 
vírusos növénybetegségek miatt, a fémzárolt ve-
tőmagok használatát javasoljuk, amelyek garan-
táltan vírusmentesek. Ezzel elkerülhető, hogy az 
érésben lévő termést kelljen kidobni, mert a fer-
tőzött növényen beteg, értékelhetetlen termés nő.
A gyepfelületek gondozása is elkezdődhet. A vas-
gálic, vagy a vastartalmú műtrágyák kiválóan irt-
ják, vagy gyérítik a mohát. Az ezt követő gyepszel-
lőztetés pedig segíti a tömörödött talaj lazítását, 
levegőhöz juttatva a gyökereket. 
Örömmel teli kertészkedést kíván Németh László 
kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági 
Bolt.

Mospila

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

www.braunbau.hu

Székesfehérvár, Móri út 102. 22/513-220

Paradyz StarduSt 
járólaPok 
több színben és méretben, 1,08m2/csom.

3990Ft/m2

4310 Ft/cs.
60x30cm 

CSak a HuFBau-Nál!
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MESZ-TOR
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 06-20-977-0976

www.mesz-tor.hu

Az ajánlat 2020.03.01-12.31. között érvényes. Részletek az üzletben.

Az akció keretein belül megtalálhatók  
a széles bordás kivitelű kapuk is, 

9  színben és planár (sima) felülettel.

Vásároljon megbízható terméket, 
megbízható helyről!

TETŐCENTRUM 
Fehérvár Kft.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120. 
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok) 

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

 ÉPÍTŐANYAG 
SZAKKERESKEDÉS

ALAPTÓL A TETŐIG
SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

tetocentrum.fehervar@gmail.com

TAVASZVÁRÓ AKCIÓINKAT
KERESSE ÜZLETÜNKBEN:
Tetőcserép és bádogos áru, 

cseréplemez, zsindely, 
tetőtéri ablakok, kémény,

Ytong, cement…
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER
Az akció 2020.03.05-31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

Csökkenhet az ingatlanvásárlási kedv
Kovács szilvia

A tavalyi évhez képest valamelyest 
csökkenni látszik az ingatlanvásárlási 
kedv, és bár a lakásépítés lendülete 
idén is kitart, a szakértők szerint ez 
csökkenhet a jövőben.

A tavalyi év kiemelkedőnek 
számított: közel huszonegy-
ezer lakás épült, több mint 
az eddigi rekordot tartó 2010-

es évben. Szakértők szerint 
idén azonban már nem lesz 
csúcsdöntés, ami többnyire a 
jelentős áfaemeléssel magya-
rázható. Ugyanakkor az idei 
év első két hónapjában ke-
vesebb használt lakás talált 
gazdára. Az árak drasztikus 
emelkedése azonban lassulni 
látszik: idén egy-két száza-
lékkal vásárolhatunk drágáb-
ban használt ingatlant.

„2020-ban az áfa öt százalékról 
huszonhétre emelkedett. Az új 
építésű lakásoknál ez egyelőre 
nem érezteti hatását, de idővel 
lesz látszata!” – tudtuk meg 
Horgos Tamás ingatlanszak-
értőtől.
A kisebb, új lakások árai az 
áfakülönbség miatt jelentős 
terhet rónak mind a vásár-
lókra, mind az építtetőkre 
– ezt már a Fejér Megyei 

Kereskedelmi és Iparkama-
ra Építőipari Tagozatának 
elnöke, Puska József mondta 
el lapunknak, aki kiemelte: 
idén nemcsak a vásárlási 
kedv, de a termelékenység is 
vissza fog esni. Hozzátette: a 
szektorban a munkaerő- 
hiány még mindig problémát 
jelent, ezzel együtt ugyan- 
akkor érezhetően kevesebb a 
munka.
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Bővebben minderről 
az fmc.hu oldalon!

Hallani-e a különbséget a digitális 
és az analóg lejátszó között? Me-
lyik hogyan működik? Miért van az, 
hogy egyesek az analóg hangzásra 
esküsznek? Bővebben erről az fmc.hu 
oldalon olvashatnak, sőt videóban 
is leteszteljük, melyik szól jobban: a 
bakelit, a kazettás magnó, a CD vagy az 
mp3-lejátszó?

Az utolsó mohikánok
Érdekel-e még valakit az analóg világ?

Kocsis Zoltán és a múlt ma is működő lejátszói

A jó szakember nem cserél, hanem javít, akár egy mai tévét is – vallja Sándorovics László

lászló-takács krisztina

A Gelka talán sokak számára ismerős név, 
szinte minden lakótelepen volt ilyen műhely: 
itt javították még a kilencvenes évek elején 
is a híradástechnikai készülékeket. Ma már 
csak fehér hollóként találni hasonló helyet, mi 
mégis nyakunkba vettük a várost, hogy kide-
rítsük: van-e még olyan szakember, aki analóg 
lejátszókat javít, legyen az tévé, videómagnó, 
lemezjátszó vagy kazettás magnó. Mi van, ha 
ragaszkodunk egy eszközhöz, s az árral szemben 
úszva nem kidobni és újat venni, hanem 
javíttatni szeretnénk? Van, aki a hangzás miatt 
dönt így, van, aki könnyebben tudja kezelni az 
analóg lejátszót, mint a digitálisat, és van, aki 
egyszerűen idegenkedik az újtól mindenféle 
értelemben. Sőt létezik egy új irányzat, ha úgy 
tetszik, divat, melynek követői a klasszikus 
lejátszók használata mellett tették le a voksot.

Híre, hamva

„Már évek óta nem foglalkozunk ilyen-
nel!” – mondja az egyik vállalkozó. 
– „Legfeljebb arra van kereslet, hogy a 
VHS-kazettán tárolt családi videókat 
digitalizáljuk. De ez a maximum! Miért 
is keresnék? Hiszen a mai digitális 
eszközökön sokkal jobb minőségben 
lehet zenét vagy videót lejátszani, mint 
a szalagos vagy lemezes hordozókon.” 
Már-már feladtuk, amikor valakitől 
véletlenül megtudtuk, hogy van a 
József utca környékén valaki, aki 
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még talán foglalkozik régi lejátszók 
javításával.

Mert nincs márkajelzés

A fehérvári Kocsis Zoltán zongo-
rázni nem tud, de ért a tévéhez, a 
hifihez, profi hangfalat, erősítőt 
épít, ha kell, mert világéletében ja-
vítással foglalkozott. Régi műhelye 
még mindig megvan a város egyik 
négyemeletes paneltömbjének 
alagsorában. Valamikor divatos 
tévék, hangfalak, hifiberendezések 
várták itt jobb sorsukat, és néhány 
közülük – mint egy kriptában – itt 
maradt.

„Ezt már mindenki abbahagyta!” – le-
gyint a mester, aztán egy gitárhang-
falra mutat: „Ezt magam építettem 
ugyanolyan alkatrészekből, mint amit 
az ismert, jó minőségű márkák gyártói 
használnak. Megrendelésre készítet-
tem, de aki megrendelte, végül lemond-

ta, mert a gyárilag készítetten ott a 
márkajelzés, és hiába tud ez legalább 
annyit vagy akár többet, a márka miatt 
inkább megveszik ugyanezt sokkal 
drágábban.”
Pedig Zoltán szerint érdemes meg-
becsülni a szakmunkát, mert a vá-
rosban ma már csak ketten-hárman 
foglalkoznak ilyennel, ők is inkább 
az idősebb korosztályhoz tartoznak. 
Műszerészek, akik nem hagytak 
fel a szakmájukkal, és otthoni vagy 
nyilvános műhelyeikben képesek új 
életet lehelni rossznak hitt, kidobás-
ra ítélt, divatjamúlt lejátszókba is.
„Abbahagytam a javítást, mert már 
nem hozzák az emberek. Ha mégis 

hoznak ilyet, akkor megy a telefon 
jobbra-balra az idős kollegák között, 
hogy kinek van hozzá a padláson, a 
garázsban alkatrésze. Lehet rendelni 
az interneten alkatrészeket, de olyan 
drága, hogy csak az igazán megszállot-
tak szánnak erre pénzt!”  

Az új is javítható?

Van a Jancsár utcában egy műhely, 
melynek tulajdonosa évtizedek 
óta foglalkozik javítással, és még 
ma is aktív. Persze ez annak is 
köszönhető, hogy nyomon követte 
a technikai változásokat, így ha ma 
valaki egy régi képcsöves tévével 
állít be, ugyanolyan szekértelemre 
számíthat, mint egy modern digitá-
lis eszköz esetén. Műhelyboltjában 
az alkatrészeket katonás rendben 
találjuk, ráadásul laikusként is 
szembetűnően széles választékban.
„Ami ma Magyarországon kapható 
televízió, rádió, ahhoz azonnal, de 
legfeljebb két-három napon belül 
tudok adni alkatrészt. Ez nemcsak 
javítóműhely, hanem alkatrészbolt 
is, így több műszerész is itt vásárol 
nálam.” – mondja Sándorovics 
László, aki 1972-ben kezdte 
vállalkozását, a szakma szeretete 
azonban korábbra nyúlik vissza. 
Első rádióját 1962-ben építette, egy 
tisztítószeres dobozt is felhasz-
nálva. Azt mondja, semmi sem 
hasonlítható ahhoz az örömhöz, 
amikor rádióján először megszó-
lalt az adás. Létrehozni valamit, 
ami működik – ma is ez motiválja. 
Sokáig a Videotonban dolgozott, 
mellette vitte a műhelyt.
„Az a music center azért került hozzám 
javításra, mert van benne egy duál-
magnó és egy lemezjátszó. Itt jön be a 
számítástechnika: azt már az idősebbek 
is tudják, hogyan kell megírni a DVD-t 
vagy a CD-t, és a kazettáról vagy a 
lemezről átveszik a régi tartalmat. 
Javítani ezt is lehet, de azt tudni kell, 
hogy az alkatrészek ma már nem olyan 
olcsók, mint régen! Akik ilyen javítani 

valót hoznak, már inkább az ötvenes 
korosztály vagy annál is idősebbek.”  
Betéved ide a tízévestől a százévesig 
bárki: „Vannak még olyan gyerekek, 
akiket érdekel a technika, mert otthon 
barkácsolnak. Tudják, hogy nálam 
lehet vásárolni alkatrészt, és persze 
tanácsot is kérnek tőlem.”
Sándorovics László szerint az, hogy 
a digitális eszközöket csak kidobni 
lehet, javítani nem, csak részben 
igaz: „Van, hogy a hitelre vett, de már 
kidobott készüléknek még nem járt le 
a részlete, a helyette újonnan vásárolt-
nak viszont már elindult, mert azt is 
hitelre veszik. Aztán amikor a második 
készülék is elromlik, harmadikat már 
nem vesznek, hanem inkább valame-
lyiket megjavíttatják.”
A műszerész azt mondja, eljutot-
tunk már odáig a technikában, 
hogy a komolyabb szakemberek 
egy szakszervíz árainál negyven- 
ötven százalékkal olcsóbban ké-
pesek megjavítani a készülékeket. 
A szakszervíz ugyanis nem javít, 
hanem cserél, ezért is drágább: 
„Itt van egy száznyolcvanezres tévé, 
nyilván az ember meggondolja, hogy el-
dobja-e. Ha nagyon durva lesz a javítási 
költsége, akkor is harmincöt-negyven 
ezer forintban megáll. Ugyanígy lehet 
javítani a régi analóg tévéket is: van 
hozzá alkatrész, de akkor lehet megfi-
zethető áron beszerezni, ha az ember 
többet, például tízes csomagban vásárol 
belőle a gyártótól. Aki csupán szerelés-
sel foglalkozik, háromszor is meggon-
dolja, hiszen egyedi esetekről van szó.”
László egy első ránézésre hajgumi- 
nak tűnő karikát mutat. Mint 
kiderül, ez egy kazettás magnóba 
való ékszíj: „Ennek valamikor hatvan 
forint volt az ára! Most ha bemegy egy 
egyszerű műszerész, akinek nincs vál-
lalkozói engedélye, nincs szerződése a 
nagykerrel, akkor ugyanezt ezerkétszáz 
forintért kapja meg.”
A fehérvári műszerészek közül 
ketten-hárman maradtak a régiek 
közül, mindegyikük elmúlt már 
hatvanéves, s bár többen is dolgoz-
gatnak ismerősöknek otthon vagy a 
garázsban, de a legtöbben már nem 
iparszerűen. Magyarázatképpen ta-
lán elég a következő: egy panelház 
alagsorában működő műhely havi 
bérleti díja és rezsiköltsége száz-
ezer forintnál kezdődik. És akkor 
még csak a műhely ajtaját nyitotta 
ki a szakember.
Az viszont biztató, hogy a digitális 
készülékeket is érdemes megmu-
tatni a hozzáértőknek, nem kell 
azonnal kidobni, hogy aztán újabb 
hitelbe kergesse magát az ember.
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Sűrű program kezdődik

Itthon jól ment a Jászberény ellen, ez a cél idegenben is

somos zoltáN

Egy hónappal a legutóbbi bajnoki után játszik 
ismét tétmeccset az Alba Fehérvár a kosár-
labda-bajnokságban. Hosszú volt a szünet, de 
most felpörögnek az események!

Február hetedikén lépett utoljára 
pályára a bajnokságban az Alba, 
vagyis pontosan egy hónap telik 
el addig, mire szombaton, Jászbe-
rényben ismét tétmérkőzést vív 
Arie Shivek csapata. Hazai pályán 
még régebben láthattuk Csorvásié-
kat, február első napján kaptak ki 
itthon a Kecskeméttől.
Jövő szerdán a Körmend ellen igazi 
rangadón szurkolhatnak végre a 
fehérvári nézők a mieinknek, erre 

pedig jó ráhangolás lenne, ha a 
jászberényi csarnokot győztesen 
hagyná el az Alba. Ősszel 107-72-re 
verte a sereghajtót Fehérváron, ez 
volt az egyetlen(!) meccs az egész 
szezonban, amelyen az ellenfél nem 
dobott legalább nyolcvan pontot. 
Azóta a Jászberény változott, edzőt 
cserélt, a folytatásra pedig nyilván 
alaposan rákészült. Reméljük, 
játékban és főleg védekezésében az 
Alba is fejlődött a szünet alatt!
Kell a stabilitás, mert most aztán 
intenzív program kezdődik: márci-
usban hét bajnoki vár Ljubicsicsék-
ra, akik a hónap végére alighanem 
már tudni fogják, reálisan vágy-
nak-e a legjobb öt közé az alap- 
szakasz végén.
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Gántfutás

A gánti verseny útvonalának leglátványosabb része a hajdani bauxitbánya területén vezetett

somos zoltáN

Ez az az időszak az évben, amikor egy futó-
eseményre is igaz, hogy lehet eső, lehet sár. 
Ha valakik, akkor a Gánt Trail nevű terepfutás 
rendszeres indulói igazán tudják ezt, hiszen míg 
két éve szinte végig havon kellett leküzdeniük 
a távot, múlt vasárnap csodálatos tavaszias 
időben futhattak.

Persze az időjárás csak az egyik 
dolog, ami kellemessé teszi a már 
negyedik alkalommal megrendezett 
versenyt. A Vértes gyönyörű tájai 
és a kijelölt út „exkluzív” részei 
igazi vonzerőt jelentenek. Utóbbi-
akról csak annyit, hogy a hajdani 
gánti bauxitbánya helyén létreho-

zott kirándulóhelyen le-fel kocogni 
a vörösagyagos dombokon olyan 
élmény, ami máshol az országban 
nem adatik meg. Ezt még élvezték 
is a futók, ám az erdei kapaszkodó-
kat és lejtőket már nem feltétlenül.
Tizenhárom vagy huszonöt 
kilométert futottak az indulók, 
a gyerekeknek és családoknak 
rövidebb, három kilométeres táv 
volt a kedvcsináló. Befutóérem 
természetesen mindenkinek járt. 
Ráadásul az Alba Triatlon, mint 
versenyszervező gondoskodott róla, 
hogy meleg étel és ital nélkül senki 
ne maradjon, így a több mint öt-
száz futó valóban teljes élménnyel 
gazdagodott.

A miértekre és a hogyanokra a Fehérvár 
AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál a Fehérvár 
Televízió Bajnokok Városa című műsorá-
ban válaszol csütörtökön 19.45-től.
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Búcsú a bajnokságtól

Szeptemberig kell várni az újabb gólörömre

Kaiser tamás

A Hydro Fehérvár AV19 számára a szombati, lin-
zi győzelemmel ért véget az idei EBEL-szezon, 
míg a Fehérvári Titánok ugyan hatodik meccsre 
kényszerítették a címvédő Ferencvárost az Erste 
Ligában, szerda este azonban hazai pályán 
kiestek a honi sorozat nyolcaddöntőjéből.

Az utolsó szalmaszálba próbált bele-
kapaszkodni szombaton, Linzben a 
Hydro Fehérvár AV19. Azonban hiába 
nyertek Erdély Csanádék, a Znojmo 
nem tett szívességet: magabiztosan 
fektette két vállra a Dornbirn együtte-
sét, ezzel pedig a csehek lehetnek ott az 
EBEL legjobb nyolc együttese között.

A Fehérvár Titánok a hétvégén 
hazai pályán kétszer is kikaptak 
az Erste Liga negyeddöntőjében a 
Fraditól. A zöld-fehérek így egy győ-
zelemre kerültek a továbbjutástól. 
Kiss Dávid csapata azonban hétfőn, 
Pesterzsébeten kiharcolta a hatodik 
meccset. Szerdán Fehérváron sokáig 
jól tartották magukat a Titánok, 
végül azonban a címvédő FTC ismét 
nyerni tudott, ezúttal 4-2-re, és 
ugyanilyen aránnyal jutott tovább.

Kétgólos hátrány a kupacsatában

A sérüléséből visszatérő Nego csak kapufáig jutott Zalaegerszegen

Németh KrisztiáN

Bár a bajnokságban az utóbbi időben jól vette 
az akadályokat, a szerdai Magyar Kupa-mecs-
csen elhasalt a Vidi: kétgólos hátrányba került 
Zalaegerszegen.

Alig több mint egy hete lemosta a 
pályáról a bajnokságban a Fehérvár 
a Zetét, azonban Zalaegerszegen 
ez már – megint – nem sikerült. Az 
őszi 3-3 is meglepetésszámba ment 
a bajnokságban, a negyeddöntő 
első mérkőzésén elszenvedett 2-0-s 
vereség meg pláne!
A Vidinek megvoltak a helyzetei, 
sőt a kapufát is eltalálta, az ellenfél 

viszont korántsem játszott aláren-
delt szerepet. A hajrában megint 
hullottak a gólok, ezúttal azonban 
csak az egyik részről.
Előbb Ikoba használta ki, hogy 
egyetlen védő sem ugrott fel vele 
fejelni: Hegedűs beadásából szerzett 
vezetést, majd a csereként beállt 
játékos maga is betalált, ekkor is ala-
posan lemaradtak a fehérvári védők.
A Vidi jövő szerdán, a hazai visz-
szavágón próbálhatja meg lefaragni 
a hátrányt, de ahhoz sokkal jobb 
támadójáték és helyzetkihasználás 
kell, mint ahogy a hétvégi bajnoki 
ellenfél, a Puskás Akadémia legyő-
zéséhez is!
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FehérVÁrA Fehérvár Televízió műsora március 7-től 13-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2020. 3. 7. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó – ismétlés
07:30 Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Balajthy	Ferenc	költő

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Varga	
Mária	színművész	

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	János	
mérnöktanár	3.	rész

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Gayer	
Ferenc	dzsesszzenész

14:20 Honvéd7 – ismétlés 
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Somogyi	
Viktória,	A	hit	kiárusítása	
c.	film	rendezője	

15:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:45	 Táncra,	magyar!	–		Az	Alba	

Regia	Táncegyesület	és	
a	Bekecs	Táncegyüttes	
közös	műsora

17:50	 Németh	János	75
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán	világutazó,	téma:	Nepál

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Forgószínpad
19:50	 Kisvárda	–	Alba	FKC	

női	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:10	 Seuso	–	Rejtélyek	nyomában
	 Vendég:	Kovács	Loránd	

Olivér,	a	Gorsium	
Régészeti	Park	vezetője

22:10 Híradó – ismétlés 
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2020. 3. 8. VASárnAp 2020. 3. 9. Hétfő 2020. 3. 10. Kedd 2020. 3. 11. SZerdA 2020. 3. 12. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Ábrahám	Zoltán	
világutazó,	téma:	Nepál

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Balajthy	Ferenc	költő
11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Varga	
Mária	színművész	

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 A	mindenség	harmóniája	

– Fodor István
14:10 Napi színes – ismétlés
14:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	János	
mérnöktanár	3.	rész

14:40	 Egy	nap	a	világ	–	
Malajzia	1-2.	rész	

15:35	 A	hit	kiárusítása	–	ismétlés	
16:25	 Puskás	Akadémia	–	MOL	

Fehérvár	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Halmay	
Tivadar	festőművész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Jászberény	–	Alba	Fehérvár	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:20	 Harmonia	Albensis	2018	
– Koronázási mise

22:05	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése	

00:00 Képes hírek – benne 
minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Forgószínpad
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése		
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése	

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Halmay	
Tivadar	festőművész

16:40 Forgószínpad
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bérces	Viktor	
ügyvéd,	téma:	gondolatok	a	
kriminológia	tudományáról

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	
Híradó,	Esti	mérleg

19:45	 Együtt	magazin	
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Aqvital	FC	Csákvár	–	Szeged	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bérces	Viktor	
ügyvéd,	téma:	gondolatok	a	
kriminológia	tudományáról

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Kovács	Szilvia.	

Vendég:	Gönczi	Gábor,	az	
Egészségdokk	vezetője	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	
Híradó,	Esti	mérleg

19:45 Paletta magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 New York – New Year – az 

Alba	Regia	Szimfonikus	
Zenekar	újévi	koncertje

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Kovács	Szilvia.	
Vendég:	Gönczi	Gábor,	az	
Egészségdokk	vezetője	

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Bobory	Zoltán,	
Don-kanyar-kápolna	
története	c.	könyv	szerzője

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	
Híradó,	Esti	mérleg

19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Csupa	romantika	–	Bogányi	

Gergely	koncertje	a	
Vörösmarty	Színházban

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Honvéd7 – ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bobory	Zoltán,	
A	Don-kanyar-kápolna	
története	c.	könyv	szerzője

17:00 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla.	Vendég:	Szenczi	
Jánosné	elnök,	Fehérvári	
Kézművesek	Egyesülete	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	
Híradó,	Esti	mérleg

19:45 Bajnokok városa 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Alba	Fehérvár	–	Körmend	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

2020. 3. 13. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

11:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla.	Vendég:	Szenczi	
Jánosné	elnök,	Fehérvári	
Kézművesek	Egyesülete	

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kovács	
István	futónagykövet

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Köztér

20:05	 Agrárinfó
20:35 Hírek – ismétlés 
20:40	 A	XI.	Fehérvári	Versünnep	

elődöntője	1.	rész	
22:10 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 13. 20:40 A XI. Fehérvári Versünnep elődöntője 1. rész

 A Vörösmarty Rádió műsora március 7-től 13-ig
A Vörösmarty Rádió szerkesztősége tájékoztatja a hallgatókat, hogy technikai okokból rövid időre elhallgat a rádió sugárzott adása. A technikai szünet március 

10. és 24. között lesz, az adás március 25-én indul újra. Ezt követően ismét várjuk a hallgatókat helyi tartalmakkal, hírekkel, információkkal a 99,2 MHz-en!
Az online rádióadás azonban változatlanul elérhető akár a www.vorosmartyradio.hu, akár a www.szekesfehervar.hu oldalon.

   

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

2020. 3. 8. Vasárnap 2020. 3. 9. Hétfő 2020. 3. 10. Kedd 2020. 3. 11. sZerda 2020. 3. 12. CsÜTÖrTÖK

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

08.10	 Sporthírek
08.35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea 
és Fischer Imre

10.00	Fehérvári	délelőtt:	
napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
GyörgyHírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin Vendég: 
Szabó	László

 16.00 Fehérvári este: 
könnyed	elemző	
beszélgetések egy-
egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden

 mennyiségben

2020. 3. 13. pÉnTeK

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információ

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

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

13.00 Party Zóna: könnyed 
pihentető	műsorfolyam	
a hétvége tükrében, 
óránként friss hírekkel 
, a hazai és külföldi 
zenei élet legkiválóbb 
muzsikáival.

08.00 Fehérvári hétvége: 

friss	hírek,	időjárás	

és közlekedési 

információ,	műsorajánló,	

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

	 Műsorvezető:	

Sasvári	Csilla

09.10 Természetesen 

egészségesenVendég: 

Supliczné	Tóth	Mária

10.10	 Gazdit	keresünk	az	ASKA	

Menhelyén	élő	kutyáknak	

és macskáknak Vendég: 

Molnár Tamásné

11..10	 A	Család	Vendég:	Fekete-

Cseri	Zsuzsanna,	Pap	

Csilla,	Tornyai	Gábor

12.10	 Városismereti	műsor	

Vendég: Váczi Márk

16.10	 Zeneturmix	Műsorvezető:	

Kiss	György	

20.00 Party Zóna: könnyed 

pihentető	műsorfolyam	

a hétvége tükrében, 

óránként friss hírekkel, 

a hazai és külföldi 

zenei élet legkiválóbb 

muzsikáival.

2020. 3. 7. sZOMBaT

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
ZoltánHírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
08.35	 Autófitnesz	Vendég:	

Polgár Tibor
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk.

	 Műsorvezető:	Bokányi	
Zsolt	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.10 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Sasvári	Csilla

13.10 Táncdalfesztiválosok 
–	Szikora	Róbert	
és az R-GoVendég: 
Kiss	György

14.10	 A	Szent	István	Hitoktatási	
és	Művelődési	Ház	
programjai Vendég: 
Jakubek Tiborné, 
Béres Miklós

14.40	 Én	Petőfi	-	beszélgetés	a	
város	ünnepi	előadásáról	
Vendég: Matuz János

15:10 Természetes vizeink 
Vendég:	Csonki	István	

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban Benne: 
óránként hírek és zene 
minden mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk.

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08.10	 Sporthírek
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk.

	 Műsorvezető:	Kiss	
György,	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában,helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 
Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt  

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin Vendég: 
Szabó	László

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

19.10 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden 
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Benne: 
minden órában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk.

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
György,	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők, 
szakemberek 
részvételével 
Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin Vendég: 
Szabó	László

 16.00 Fehérvári este: 
könnyed	elemző	
beszélgetések egy-
egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden

 mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
órában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

08.10	 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:dr. 

Lorászkó	Gábor
	 10.00	Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
GyörgyHírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin Vendég: 
Szabó	László

 16.00 Fehérvári este: 
könnyed	elemző	
beszélgetések egy-
egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: óránként 
hírek és zene minden

 mennyiségben


