Nem lesz díjemelés
a város cégeinél

Kuna Károly és
a megtartóerő

Bővül a városi
Elszálltak az árak
gazdasági mentőcsomag a számítógépek piacán
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Már ötféle vakcina áll
rendelkezésre
Szelektív kukák cseréje
Székesfehérvár családi házainál

2021. február 23-tól a gyűjtési napokon a kék, szelektív gyűjtőedényét
helyezze ki reggel 6 órára, akár hulladék nélkül is!
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Hamarosan Balatonfőkajárig biciklizhetünk

Cáfol a Fidelitas

A HETILAP

László-Takács Krisztina
A Tordas és Velence valamint a Székesfehérvár és Balatonfőkajár közötti szakaszokkal
bővül a Budapest–Balaton-kerékpárút. Az új
szakaszok együttesen mintegy negyvenhárom
kilométer hosszúak és nettó hét és fél milliárd
forintba kerülnek.

A közbeszerzési eljárások eredményeit az ajánlatkérő Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. közölte az
uniós közbeszerzési közlönyben.

Az első tender a Tordas, Kajászó, Pázmánd, Nadap és Velence
közötti közel tizennyolc kilométeres kerékpárutat tartalmazza. A
másik tender két részből áll. Az
első a Székesfehérvárt Szabadbat�tyánnal, Kőszárheggyel és Polgárdival összekötő szakasz, amely
majdnem tizenhat kilométeres. A
második rész a Polgárdi, Füle és
Balatonfőkajár közötti szakasz,
mely több mint tíz kilométer
hosszú.

Németh Krisztián
„Vajon Barlabás András ismeri-e Fehérvárt?” – tette fel a kérdést a
Fidelitas helyi elnöke. Kozári Kristóf az ellenzéki politikus közösségi
oldalán megfogalmazott állításokra reagált.

Barlabás András, a Momentum székesfehérvári
szervezetének elnöke közösségi oldalán „fekete
fordulatot” emlegetett többek között annak
apropóján, hogy mint írta: „...a faültetésre például
2021-ben mindösszesen tizenhétezer forintot tervez
költeni a város.”
Kozári Kristóf a fehérvári és Fejér megyei Fidelitas
képviseletében úgy reagált a bejegyzésre, hogy
a Momentum országgyűlési képviselőjelöltje

több olyan állítást is megfogalmazott, melyek
köszönőviszonyban sincsenek a valósággal: „Olyan
állítások kerültek posztolásra, miszerint Fehérvárra nem
érkeznek beruházások, katasztrofális az egészségügyi
rendszer, valamint az, hogy mindössze tizenhétezer
forintot tervez a város faültetésre. A tények azonban
cáfolják a baloldali politikus állításait, hiszen a kormány
az elmúlt hónapokban több mint ötmilliárd forinttal támogatta a fehérvári munkahelyek megőrzését támogató
beruházásokat. Elkészült a kórházbővítés első üteme,
valamint megújult a városi orvosi rendelők több mint
kétharmada.” Kozári Kristóf hozzátette: Barlabás
András állításával szemben az idén Fehérváron
nem tizenhétezer, hanem hatvanötmillió forint a
faültetésre betervezett költségvetés.

A száztíz kilométeres Budapest–Balaton-kerékpárút a fővárosból indul és Etyek, a Velencei-tó
és Székesfehérvár érintésével csatlakozik be a Balatoni Bringakörbe, mégpedig a 710-es
főút és Balatonakarattya közötti szakasz kiépítésével. A Fehérvárra bevezető szakasz építése
tavasszal kezdődik.
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Valentin-nap kicsit másként!

Romantikus egyveleggel köszöntötték a szerelmesek napját Székesfehérváron: Váradi Eszter
Sára és Keller János a várost járva dalcsokorral lepte meg közönségét

Magyar-lengyel katonai együttműködés
Novák Rita
Székesfehérváron fogadta a lengyel nemzetvédelmi minisztert
Benkő Tibor, a honvédelmi tárca vezetője. A keddi találkozóval
magyar-lengyel katonai együttműködés kezdődött.

Benkő Tibor az Összhaderőnemi Parancsnokságon fogadta a lengyel nemzetvédelmi minisztert, aki a nemrégiben létrehozott, horvát fennhatóság alatt működő
többnemzetiségű hadosztályt tekintette
meg. Mariusz Błaszczak elismerését fejezte ki azért, hogy Magyarország ilyen rövid
idő alatt létrehozta a székesfehérvári, többnemzeti parancsnokságot.
Szorosabbra fűzi kapcsolatait a magyar
és a lengyel katonaság: a két ország

minisztere együttműködési megállapodást is aláírt. A szerződés hatvanhárom
pontban foglalja össze a közös munkát
– kiképzések, gyakorlatok, történelmi
és hagyományőrző feladatok szerepelnek benne. Mindezeken túl kiemelt
téma a különleges műveleti erők
tapasztalatcseréje valamint a kiberveszélyek elhárítása érdekében szükséges együttműködés is.
A közös sajtótájékoztatón Benkő Tibor
kiemelte: a visegrádi négyek és azon
belül is a lengyel–magyar-kapcsolatok
erősítése jó úton halad. A lengyel és magyar katonák kapcsolatának szorosabbra
fűzésével együttműködésük még hatékonyabb, eredményesebb lesz a jövőben.

Emlékmenet a doni hősökért
Huszonegyedik alkalommal szervezte meg a doni hősök emlékmenetét a Magyar Tartalékosok Szövetsége. Az országos kezdeményezés záróeseményét Székesfehérvárról indulva, a pákozdi Don-kanyar-emlékkápolnánál tartották.

Unalmas, színtelen a park, ahol naponta megfordulsz? Van ötleted, hogy mivel lehetne feldobni?
Készíts egy rövid videót a terveidről középiskolás barátaiddal és NYERJ!
Mit kell tenned?
• Alakíts csapatot (2-5 fő) és küldd el a jelentkezésedet március 20-ig!
• Készítsetek egy rövid videót az átalakítás terveiről és küldjétek el e-mailben a
kdriu@kdriu.hu e-mail címre!
• Gyertek el a tavasszal megrendezésre kerülő ötletversenyre és mutassátok be a zsűrinek az
alkotásotokat!
Mit nyerhettek?
• 1. díj: 1 éves Netflix előfizetés a csapat tagjainak
• 2. díj: 1 éves Spotify előfizetés a csapat tagjainak
• 3. díj: 1 szabadulószoba belépő a csapat tagjainak
A verseny részleteit itt megtaláljátok:
http://www.kdriu.hu/gondoljuk-ujra-kozossegi-tereinket.../
Projektazonosító:
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00434

Fotó: Simon Erika

Rózsenberszki István alezredes, a MATASZ
Fejér megyei elnökségi tagja fontosnak
tartja, hogy a koronavírus-járvány ellenére
idén is megrendezhették az emlékmenetet:
„A Magyar Tartalékosok Szövetségének Fejér
megyei szervezete is alkalmazkodott a kialakult helyzethez, így idén nem hívtuk össze a
Fejér megyei menetszázadot egy időben egy
helyre, hanem három különböző időpontban,
három különböző helyszínen bonyolítottuk le
az emlékmenetet. Egyúttal megemlékeztünk
Smohay Ferencről, a II. magyar hadsereg
utolsóként távozó katonájáról is, akit sajnos
a napokban veszítettünk el.”

Tervezd újra kedvenc székesfehérvári
közösségi teredet, parkodat!

Európai Szociális
Alap
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Október végére befejezik a múzeum felújítását
A HETILAP

Rába Henrietta

A rendházépület felújításán 2020
tavasza óta dolgoznak a szakemberek. A több mint kétszázötven éves
épület megújításával a huszonegyedik század múzeuma valósulhat meg. Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
ezzel kapcsolatban elmondta:
„Ott voltam azon az ülésen, amikor
a kormány az Árpád-ház-program
különböző elemeit tárgyalta, és ott született meg az a döntés, hogy a kiállítás
Székesfehérváron valósuljon meg. Ne
csak a látogatóközpont, a bazilikatörténeti kiállítóhely jöjjön létre az egykori
Köztársaság mozi épületében, hanem
az Árpád-házat bemutató kiállítás is
itt legyen, Székesfehérváron. Akkor
kaptuk miniszterelnök úrtól azt a feladatot, hogy keressünk erre alkalmas
helyet, és polgármester úrral megtaláltuk a legalkalmasabb helyszínt az
egykori rendház épületében.”
A bruttó 5,3 milliárd forint értékű
rekonstrukció során korszerűsítik a
védett történelmi értéknek számító
épületet, melynek falrendszere
változatlan marad. Magas szintű
gépészeti és elektromos korszerűsítéssel lehetővé válik, hogy szabályozott légállapotú kiállítóterek jöjjenek létre. Cser-Palkovics András
polgármester lapunknak elmondta:
„Része ez a nagy Árpád-ház-programnak, amelyben rengeteg dolog történik,
de talán az egyik legjelentősebb a
múzeumépületünk, a rendház épületének teljes megújítása. Olyan korszerű
technológia lesz benne, amely lehetővé

Fotók: Simon Erika

A tervezett ütemben halad a Szent István Király
Múzeum rendházépületének felújítása, bővítése. Az épületet 2020 tavaszán ürítették ki,
utána kezdődött a kivitelezés. A tervek szerint
a beruházás műszaki átadása idén októberben
várható.

A rekonstrukció keretében beépítik a gazdasági udvart, létrehozva ezzel egy új előcsarnokot, ahol fogadják majd a látogatókat. A több mint
nyolc méter belmagasságú térből a galériaszintre vezető lépcső indítja majd a múzeumi látogatást.

teszi, hogy komoly értékeket képviselő
gyűjteményeket is befogadjunk. A
tervek szerint egy ilyen gyűjtemény
bemutatásával kezdődik a múzeum
megújult élete!”
Ha elkészül a rendház, 2022 tavaszán-nyarán meg is nyílhat az első
kiállítás. Pokrovenszki Krisztián, a
Szent István Király Múzeum igazgatója elmondta: „Az első kiállítás a
Királyok és szentek – az Árpádok kora
címmel egy Árpád-házat bemutató
tárlat lenne, ami az egész Árpád-kort
felölelve bemutatja a magyarság akkori
történetét. Ezt a Magyarságkutató
Intézettel és a Nemzeti Múzeummal
hármasban fogjuk megvalósítani.”

Az akadálymentesített, lifttel felszerelt épületben a tájékozódást, az információátadást digitális tárlatvezetői rendszer segíti majd, automatizált funkciókkal

A felújítás a terveknek megfelelően halad. A munkálatok befejezésének céldátuma 2021. október 30.

Zöldbusz-mintaprojekt Székesfehérváron
Február végéig bárki ingyenesen kipróbálhatja az elektromos Ikarust!

Menetrend
Nap
Február 18. csütörtök
Február 19. péntek
Február 20. szombat
Február 21. vasárnap
Február 22. hétfő
Február 23. kedd
Február 24. szerda
Február 25. csütörtök
Február 26. péntek
Február 27. szombat
Február 28. vasárnap

Járatszám
11A, 42, 44
24, 25
10, 13A, 14, 17, 32, 34, 38
12, 14, 17
10, 16
20, 23, 26, 26A
12, 12A, 17
32
31
22
31, 35, 37

www.szekesfehervar.hu/ebusz

A Zöldbusz Demonstrációs Mintaprojekt országos arculati elemei mellett az Országalmáról és a sóstói Kócsag-toronyról készült rajzok jelzik: ez a busz Fehérváré!

Fotó: Simon Erika

bocsátásának csökkentésével hozzájárulhat a klímaváltozás ellen folytatott küzdelemhez.
Székesfehérváron egy 314 kW-os
akkuval felszerelt, a helyi gyárban
készült Ikarus City Pioneer jármű
közlekedik februárban, mely 200250 kilométert tud megtenni egy
feltöltéssel a városi forgalomban.
A buszt három óra alatt fel lehet
tölteni, és az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy előállításában egyre jelentősebb a magyar mérnökök
és beszállítók hozzáadott értéke. A
busz február 28-ig szinte az összes
útvonalon megfordul, hogy minél
többen kipróbálhassák ingyenesen.

Fotó: Simon Erika

A közösségi közlekedést új, környezetbarát alapokra helyező Zöldbuszprogram első lépéseként indult
el a Zöldbusz-mintaprojekt, melynek
célkitűzése: elektromos buszok helyi
közlekedésbe illesztése demonstrációs céllal a vidéki nagyvárosokban,
tapasztalatgyűjtés a járműbeszerzés
és -használat valamint az infrastruktúra-kiépítés és a töltés terén.
A Zöldbusz-mintaprojekt kedvezményezettjei azon önkormányzatok
és közlekedési közszolgáltatók,
amelyek elkötelezettek a közösségi
közlekedés zöldítése mellett, és
megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek elektromos buszok üzemeltetéséhez vagy annak fejlesztéséhez.
Székesfehérvár önkormányzata évek óta odafigyel a modern
technológiákra, például számos
rendszerben épültek ki e-töltők
a városban, ezzel is ösztönözve a
csendesebb és környezetbarátabb
szemlélet felé történő elmozdulást.
Ugyanezt a lehetőséget ragadta
most meg a város a közösségi
közlekedés terén a Zöldbuszmintaprojektben is.
Az e-buszok telepítése egy városban
nemcsak tisztább levegőjű, kevésbé
zajszennyezett, egészségesebb környezetet hozhat létre lakói számára,
hanem az üvegházhatású gázok ki-

Fotó: Simon Erika

A hónap végéig közlekedik a menetrend
szerinti forgalomban az elektromos meghajtású
Ikarus City Pioneer. A Zöldbusz-mintaprojekt
keretében Székesfehérváron bárki ingyenesen
kipróbálhatja a járművet február huszonnyolcadikáig.
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„Reméljük, hogy a vizsgálatok építeni fogják közösségünket!”
A HETILAP

Az egykori Nagyboldogasszony-bazilikában,
majd annak romjain a többször megbolygatott
és kirabolt sírokból előkerült csontmaradványok
közül III. Béla kivételével nem tudni, melyek
tartoztak a Székesfehérváron eltemetett tizenöt
király valamelyikéhez. A tudományos kutatások
teljes bizonyossággal eddig ezt nem tudták
megállapítani. Most talán remény van arra, hogy
mindez kiderül. Az Árpád-ház-programról és
a Nemzeti Emlékhely jövőjéről Székesfehérvár
polgármesterével, Cser-Palkovics Andrással
beszélgettünk.

Az 1848-as ásatást követő évtizedekben a Nagyboldogasszony bazilika
romjai alatt feltárt leleteket – melyek között királyok, királynék,
királyi sarjak, főpapok, főurak
csontmaradványai is voltak – 1938ban, a Szent István-év keretében
kialakított Romkertben, az államalapító szarkofágja előtt létesített közös
sírboltban helyezték el. Ezt a közös
sírkamrát 1984-ben egy szakértői
bizottság nyitotta fel azzal a céllal,
hogy elvégezzék a leletek antropológiai vizsgálatát. A leleteket aztán
2000 augusztusában helyezték el az
osszáriumban.
Most lehetőség van a csontok genetikai
vizsgálatára, ami részét képezi egy
komplex programnak.
Ez egy átfogó kérdéskör, melynek
minden eleme nagyon fontos, de
csak akkor látjuk a teljes képet,
ha összerakjuk a különböző
elemeket. Érdemes azonban egy
kicsit visszatekinteni! 2010 után
úgy kezdtük a munkánkat, hogy
Fehérvárra egy modern, gazdaságára, kulturális és sportéletére büszke
régióközpontként tekintettünk.
Emellett viszont egy történelmi
város is a miénk, és vannak olyan
értékeink, lehetőségeink, melyeket
jobban meg tudunk mutatni, és
akár városfejlesztési célokat is lehet
rájuk építeni. A közös történelmi
múltunk közös felelősségünk, ezek
mentén jutottunk el a 2013-as Szent
István-emlékévhez, mely az egyik
legszebb közösségi élményt hozta
gyönyörű programokkal, rengeteg
civilszervezettel, magánszeméllyel,
intézménnyel együttműködve. 2013
augusztusában kormányülés is volt
Székesfehérváron. A kormány kimondta, hogy el kell indítani az Árpád-ház-programot, mely nemcsak
Székesfehérvárt érinti, hanem van
budapesti és esztergomi kitekintése
is. Ekkor kezdődött el több olyan
munka, melyek eredményét lassan
már a gyakorlatban is látni lehet:
elindult a királyi séta útvonalának
kialakítása és a múzeum rendházépületének felújítása, melyben a
Magyarságkutató Intézet, a Nemzeti
Múzeum és a Szent István Király
Múzeum közös rendezésében egy
nagy Árpád-ház-kiállítás lesz, várhatóan 2022 második felében. Sikerült
elérni továbbá, hogy az egykori Köztársaság mozi épületében a Nemzeti Emlékhely látogatóközpontja

és egyben kutatási központja is
kialakítható legyen. A sok program
célja, hogy a lelkekben is elkezdjünk valamit újjáépíteni. Erről szól a
Királyi Napok rendezvénysorozata,
a koronázási szertartásjátékok, az
óriásbábok vagy éppen a Szent István Király Múzeum, a Városi Levéltár és Kutatóintézet illetve a Siklósi
Gyula Várostörténeti Kutatóközpont tudományos munkássága is.
Szikora János fogalmazta meg egyik
színházigazgatói pályázatában a

koronázási szertartásjátékot, hogy
felhívjuk a figyelmet arra: e hely
nélkül mi, magyarok, ma nem lehetnénk itt és nem beszélhetnénk a
kultúránkról. Ma sajnos az a királyi
pár sem ebben a földben nyugszik,
akik földi maradványainak eredetét
ismerjük. Ez megalapozza azt a feladatunkat, hogy valami olyannak
kell létrejönnie ezen a helyen, ami
több, mint romkert! Egy olyan helynek, ami be tud fogadni mindent,
ami ehhez a városhoz és a koronázó-

építtette a Nagyboldogasszonybazilikát. Mi lehet az oka annak, hogy
eddig nem született mindenki számára
elfogadható döntés arról, mi is legyen
ezzel a fontos nemzeti üggyel?
A koronázótemplom hányatott története a török időktől kezdve tart, és
történelmi korszakokon keresztül
sem sikerült még nyugvópontra
helyezni ennek a terültnek a sorsát.
Voltak kezdeményezések, régészeti
kutatások, fontos építészettörténeti
eredmények – gondolok itt Szabó

Fotó: Molnár Artúr archív

Bácskai Gergely

Megemlékezés az osszáriumban. Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András Spányi Antal megyés püspökkel közösen helyez el virágot a csontkamrában

legjobban, hogy a lelkekben kell
újjáépíteni a koronázótemplomot,
hogy aztán fizikai valójában is
tudjunk mit kezdeni a Nemzeti
Emlékhellyel. Ha össznemzeti
ügyként tudunk hazánk történelmi
bölcsőjére, a fehérvári Nemzeti
Emlékhelyre fókuszálni, akkor talán
sikerül! Ráadásul két fontos dátum
is lesz hamarosan: 2031, Szent Imre
herceg és 2038, Szent István király
halálának ezredik évfordulója.
1988 óta, harminchárom éve folyik
közös gondolkodás a Nemzeti Emlékhely ügyéről. Az Árpád-ház-program és
a szellemi, lelki építkezés folyamata segíthet-e abban, hogy ne fusson zátonyra
az ügy, és fizikai valójában is legyen
egy olyan hely, ahol méltóképpen
megemlékezhetünk a több mint ezeréves
államiságunkról és királyainkról?
Közös nemzeti ügyről van szó! A
véleménykülönbségek ellenére ez
lehetne egy olyan alap, amiben
közmegegyezés alakul ki. Nemcsak a
különböző szakmacsoportok között,
hanem szélesebb társadalmi vonatkozásban is. Ez a hely, a Nagyboldogasszony-bazilika a magyar államiság központi épülete volt több száz
éven keresztül. A legfontosabb, az
államot is meghatározó mozzanat,
a koronázás ezen a helyen történt,
és évszázadokon keresztül ebben a
templomban temették el a királyainkat. Éppen ezért hívtuk életre a

bazilikához egykor kapcsolódott
illetve amit a kutatásoknak köszönhetően megismerhetünk majd. Ez
igaz a csontokra és ereklyékre is.
Fontos továbbá a koronázási palást
kérdése: az eredeti koronázási ékszerek hazatérése ideiglenesen, egyegy nagyobb ünnep idejére, esetleg
véglegesen, ha ebben közmegegyezés alakítható ki. Továbbá – hogyha
lesz rá lehetőség – az újratemetések
is Székesfehérváron történjenek
meg!
Sikeres azonosítás esetén konkrétabb
lesz majd a nemzeti felelősségünk,
hiszen ha tudni fogjuk, kiknek a csontjai
vannak a különböző dobozokban, akkor
azokat az őket megillető, méltó helyre
kell elhelyeznünk!
Szerencsés egybeesést tapasztalok
az állami és tudományos szereplők
körében, hiszen mindenki ugyanazt
gondolja: ezeknek a csontoknak
vissza kell kerülniük Székesfehérvárra, és olyan helyet kell kialakítanunk
itt, ami alkalmas is erre. Nem csak
az Árpád-házról van szó, hiszen 1301
után is számos uralkodót koronáztak
és temettek el a városban, illetve
nem csak királyokról, hanem a
rokonságukról is, akiket ugyanúgy
a Nagyboldogasszony-bazilikában
helyeztek végső nyugalomra.
A rendszerváltozás óta lassan eltelt
annyi idő, amennyi alatt ismereteink
szerint István ezer évvel ezelőtt meg-

Zoltán kutatómunkájára – de voltak
fontos kiállítások, tervpályázatok
is. Sok minden történt, miközben
igazából nem tudtunk egy átgondolt, hosszú távú megoldást találni.
Azért sem, mert a különböző tudományágak szükségképpen belső
tudományos vitákat is folytatnak
arról, mit lehet egy ilyen területtel
kezdeni. Emberileg megértem,
hogy a különböző tudományágak
is elég nehezen jutnak saját maguk
körében dűlőre, nemhogy egymás
között! Egy azonban biztos, hogy
valamit érdemben kezdeni kell a
Nemzeti Emlékhellyel, és ebben
Székesfehérvár elkötelezett!
Ez az építkezés lenne az egész Árpádház-program „csúcsa”, melynek zászlóvivője Székesfehérvár?
Nyilván vannak kérdőjelek és
kétségek, hogy a mostani kutatások
mennyiben tudnak eredményekkel
szolgálni vagy esetleg elbizonytalanítani abban, amiben ma joggal és
okkal hiszünk. Sokat őrlődtünk és
nagyon sokat egyeztettünk is, hogy
ezek a vizsgálatok ne romboljanak,
hanem építsenek. Abban a reményben adjuk át a csontleleteket vizsgálatra, hogy a tudományos eredmények építeni fogják közösségünket,
büszkeségünket, és bizonyítani
fogják, hogy ez nemcsak fehérvári
kérdés, hanem összmagyar nemzeti
ügy!
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Újranyitási tervet dolgoztak ki az edzőtermek és a tánciskolák
A HETILAP

László-Takács Krisztina
A járványhelyzet egyik káros mellékhatása,
hogy korlátozottak a sportolási lehetőségek. Az
edzőtermek országos szövetsége és a táncművészek
is kidolgozták már a fitnesztermek és táncstúdiók
lehetséges újranyitásának biztonságos feltételeit.

A Magyarországi Edzőtermek Országos Szövetsége intézkedési javaslatot
tett az edzőtermek újranyitása érdekében az operatív törzs illetve az Emberi
Erőforrások Minisztériuma felé. A
MEDZOSZ ügyvezető alelnöke,
Pletser Ádám ennek kapcsán beszélt
az edzőtermek és az edzeni vágyók
jelenlegi helyzetéről.
Pletser Ádám szerint az immunrendszer karbantartása miatt is szükség
lenne az edzőtermekre, hiszen az
immunrendszer gyengülése miatt az
emberek egyre jobban ki vannak téve
a fertőzés kockázatának. Mint mondta, pénzben nem is mérhető a kár, ami
majd az egészségügyben fog lecsapódni. Jelenleg csakis igazolt sportolók
használhatják az edzőtermeket, a
belépők száma korlátozott.
Az edzőtermek és az edzőterembe

járók vállalják azt a kellemetlenséget,
hogy a zuhanyozókat nem lehet használni, éppen azért, hogy csökkentsék
a fertőzés veszélyét. A büféből csak elvitelre lehet vásárolni. Az edzőtermek
vezetői már javában gondolkodnak a
jövőbeni újranyitáson.
„Jó dolognak tartom, hogy a létszámot
korlátozzuk. A teljes szektorban nagyon
ügyelünk arra, hogy az utasításokat betartsuk és megfelelő távolságra legyenek
egymástól az emberek. Fertőtlenítjük
az eszközöket, és ha minden második
gép működik, ily módon három-négy
méter távolságra lesznek egymástól az
emberek.” – Pletser Ádám hozzátette:
az is kérdéses, milyen gyorsan fognak
majd visszatérni a vendégek az edzőtermekbe, mekkora bizalmuk lesz a
helyek iránt. Mint elmondta, nagyon
fontos, hogy a termek elnyerjék ezt a
bizalmat. A városvezetéssel folyamatosak az egyeztetések a segítségnyújtás mikéntjéről.

A táncosok is folytatnák
Táncoktatók, tánciskola-vezetők,
orvosok, jogi szakemberek és egyéb,

a táncművészetben tevékenykedő
szakemberek összefogásának eredményeként kidolgozásra kerültek
azok a védőintézkedési javaslatok is,
melyek a koronavírus-járvány idején
is lehetővé teszik a táncművészek,
táncoktatók és diákjaik számára a
tánctermi foglalkozások biztonságos
megtartását.
Az összefogásból született intézkedési
javaslatokat február második hetében
a Székesfehérvári Táncművészek
Szövetsége, a győri Dance4you Táncstúdió, a budapesti Infinity Dance
Company és a szintén fővárosi SBS
Management eljuttatta az Emberi
Erőforrások Minisztériumába Kásler
Miklós miniszternek, Szabó Tünde sportért felelős államtitkárnak
valamint a Nemzeti Népegészségügyi
Intézetbe Müller Cecília országos
tisztifőorvosnak.
A javaslat szerint a táncstúdiók nyitvatartási ideje igazodna a kormányrendelethez, azaz a táncterem reggel
hat és este hét között tartana nyitva.
Korlátoznák az órákon való résztvevők számát is: az egy főre jutó terület nem lehet kevesebb, mint négy
négyzetméter. A táncórákon csak
regisztrációval lehetne részt venni, és
a foglalkozások alatt a jogszabályban
foglalt védőtávolságot (1,5-2 méter)
tartani kell. Amennyiben páros
illetve csoportos táncórákról van szó,
úgy a párcserét mellőznék, valamint
a csoportok összetételét sem változtatnák.
A táncterem területén kötelező lenne
a szájmaszk és a kézfertőtlenítő használata illetve az érintésmentes testhőmérséklet-ellenőrzés. Ahogy minden
zárt térben, itt is rendszeres lenne a
helyiség fertőtlenítése, és minden a
terembe látogató személy számára
kötelezővé tennék az egészségügyiállapot-felmérő adatlap kitöltését.

Még várnunk kell a nyitásra!
A fitnesztermek tavaly november
óta zárva vannak, ami a szakmában dolgozók számára megélhetési
problémákat jelent. Az állami ingatlanokat bérlő konditermeknek
azonban február elseje és május
harmincegyedike között nem kell
bérleti díjat fizetniük. Emellett
Székesfehérvár önkormányzata
is kibővítette a gazdasági mentőcsomagját az edzőtermi szolgáltatókra, ennek részleteit hamarosan
közzéteszik. Az újranyitást azonban még nem látja biztonságosnak
a kormány. Leghamarabb március
elején jöhet az első, április elején
pedig a második nyitási hullám.
Hétfőn az Országgyűlés idei első
ülésén Orbán Viktor napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta: a
kabinet november óta nem változtatott a védelmi intézkedéseken,
ezért sikerült a járványt keretek
közé szorítani. Ahol folyamatosan
változtatták a lépéseket, hatalmas
erővel éledt fel a harmadik hullám
– jegyezte meg a miniszterelnök.
Az újranyitás ügyében úgy fogalmazott: a kormány nemcsak
a „zárva” táblát akarja átfordítani, hanem újra akarja indítani
a gazdaságot, az egész polgári
társadalmi életet. Az újraindítás
feltételének a vakcinát nevezte
a kormányfő, mert anélkül nem
lehet megállítani a járványt. Ezért
tartja a legfontosabb mai feladatnak minél több vakcina gyors
beszerzését: „Nekünk minden olyan
vakcina jó, ami biztonságos, és amel�lyel a világon már több millió embert
beoltottak. Jelenleg Magyarországon
már öt hatékony és biztonságos vakcinának van engedélye, ami a tömeges
oltás megkezdésének a kulcsa.”

Drágulhat a tojás
Vakler Lajos
A Fehérvár Televízió Agrárinfó című műsorának
vendége volt Győrffy Balázs országgyűlési
képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke. A szakember a tojásárak várható emelkedéséről beszélt.

„A közeljövő nem az állattenyésztő,
állattartó ágazatok sikeréről fog szólni.
Természetesen szeretném, ha nem
lenne igazam! A helyzet azonban az,
hogy a takarmányárak jelentős mértékben emelkedtek, és ez alapvetően
befolyásolja, hogy milyen önköltséggel
tud előállítani termékeket az állattartó
ágazat. Ugyanakkor nagyon sok gazdának kell szembesülnie azzal is, hogy
az általuk előállított termékek piaci
pozíciója romlott. Ezáltal nemhogy
érvényesíteni tudnák az árakban a

magasabb ráfordítást, hanem nyomott
áron kell, hogy értékesítsenek. A tojás
esetében azt látjuk, hogy az átvételi
árakat a kiskereskedelmi szektor felé
igyekeznek emelni a termelők, hiszen a
takarmányköltségek jelentősen nőttek.
Ezért folyamatosan megy a harc, hogy
lehet-e emelni, és ha igen, mennyit.
Viszont azt látjuk az elmúlt évek
tapasztalataiból, hogy abban az esetben, ha az év első hónapjaiban nem
sikerül a piaci pozíciókat stabilizálni
és az árakat egyensúlyba hozni, akkor
a húsvéti akciók miatt nem marad
lehetősége az ágazatnak arra, hogy
áremelési szándékát érvényesítse. Ez
egy piaci folyamat, és nem a tojástermelők profittermelése miatt nőnek
az árak. Arról van szó, hogy legalább
a megnőtt költségeiket szeretnék az
átvételi árakban viszontlátni!”
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Elszálltak az árak a számítógépek piacán
A HETILAP

Kritikus a készlethiány a kereskedésekben

Gombaszögi Attila

Persze az árak változásában benne van a dollárárfolyam alakulásának hatása is, ami számunkra
szintén nem túl kedvező. Ha
összehasonlítjuk az új számítógépek árát a tavaly tavaszi
árakkal, közel ötven százalékkal
magasabb árcédulát látunk.

Tavaly tavasszal, amikor berobbant a járvány és beszorultunk
a lakásokba, akkor derült csak
ki, mennyire nélkülözhetetlen az
internet és vele együtt azok az
eszközök, melyekkel azt használni
is tudjuk. A digitális tanrend és
az otthoni munkavégzés bevezetésének az volt a hozadéka, hogy
akiknek nem volt eszközük, nem
volt megfelelő infrastruktúrájuk,
azok mind vásárlásba kezdtek. Az
igények hirtelen megugrottak. Az
összes informatikával foglalkozó
cég forgalma a karácsony előtti
időszak szintjét ostromolta. Igaz,
már akkor is sejtettük, hogy ez
kérészéletű felfutás lesz, és nem
tudtuk, mit hoz a jövő.
Nos, a tavaly tavaszi dömping
után, amikor csak webkamerából
volt hiány, most ott tartunk, hogy
lassan már minden hiánycikk.
Igaz, a nagy felvásárlási láz már
lefutott. Aki akart, az már bevásárolt, de ez korántsem jelenti azt,
hogy a normál igények kielégíthetők lennének.
Szomorú tény, hogy a koronavírus-járvány távoli gazdasági
hatásai kezdenek begyűrűzni az
elektronikai eszközöket gyártó
és az azokat alapanyaggal ellátó
szektorokba is. Komoly készlethiány mutatkozik az elérhető
árú notebookok és számítógépek
kínálatában.
De ugyanez figyelhető meg a
számítógép-komponenseket
gyártók piacán is. Hiánycikk az
alaplap, a processzor, a videókártya, de még az otthonra és
irodákba szánt nyomtatók illetve
azok kellékanyagainak területén
is komoly problémákba ütközünk!
Hogy érzékeltessem a helyzetet, a
készlethiány olyan mértéket kezd

Horoszkóp
2021. febr. 18. – febr. 24.

Fotó: Kiss László

Ha valaki most szeretne venni magának notebookot vagy asztali számítógépet, esetleg csak
felújítaná a már meglévő gépét, akkor nagyon
fog csodálkozni. Nem csak az árakkal van
hatalmas gond: lassan ott tart az informatikai
szegmens, hogy nincs mit eladni!

Az informatika pont az a szektor, ahol nem lehet oka panaszra senkinek, még ezekben a vészterhes időkben sem – gondolhatnánk. De a hosszú járványidőszak már kezdi éreztetni lassú, de
annál mélyebb hatását!

És ezt az amúgy sem kedvező
hatást erősíti még a bitcoinbányászat újbóli felfutása. Pár évvel
ezelőtt már volt egy ilyen része a
hardverpiacnak, amikor a több
százezer forintos, bitcoinbányászásra alkalmas videókártyákat úgy
kapkodták, mint a cukrot. Persze a
VGA-kártyákhoz kellett számítógép
is, így azok is jobban fogytak. Most,
hogy a bitcoin árfolyama (1 bitcoin
közel 45 000 dollár) megint elszállt,
mindenki bányászni akar. Ehhez
pedig kell a számítógép és a nagyon drága, bányászatra alkalmas
VGA-kártya. De ez is hiánycikk.
A szaküzletek, webáruházak polcai
kezdenek kiürülni. A beszállítók
széttárják a karjaikat. És amíg a
gyártók szállítási visszaigazolásai a
szeptembert említik, addig nem is
számíthatunk másra.
A készlethiány nyilván átmeneti.
Előbb-utóbb beindulnak a gyárak,
de amíg a piac vissza nem billen a
kereslet és a kínálat egyensúlyába,
az árak még a mostani szintet is túl
fogják szárnyalni.

ölteni, hogy a nagy hazai disztribúciós cégek raktáraiból már csak
bennfentes információk alapján
(már aki hozzájut ilyenekhez) lehet
olyan notebookhoz jutni, melynek
nettó beszerzési ára kétszázötvenezer forint alatt van. De az elmúlt
hetekben már azok sem nagyon
voltak, a készletek kifogyóban
vannak, és az utánpótlás egyelőre
várat magára. Ugyanakkor a piac
diktál, és ha nincs más, viszik azt
is, ami még van, még ha rettenetesen drága is.
Ha a kritikus készlethiány nem
lenne elég, akkor pedig jön az,
hogy a gazdaság reagál a piac változására. Ha készlethiány van, amit
rövid távon nem lehet orvosolni,
az azonnal érzékelteti hatását az
árakban is.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten nagyon érzékennyé és figyelmessé válik,
valamint a spirituális hajlamai is rendkívüli
módon felerősödnek. Emellett sokan hatalmas fejlődést fognak érezni az életük minden
területén.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ha Ön minden erőfeszítése ellenére mégis
egyedülálló, azt ajánljuk, ne legyen elkeseredve,
ha nem találkozott még az igazival! A szerelem
ugyanis már itt van a sarkon, és csak is arra vár,
hogy rátaláljon!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten lehet, hogy szerelembe esik! Ahelyett
azonban, hogy azonnal belerohan egy kapcsolatba,
előbb győződjen meg arról, hogy valóban elég erősek az
érzelmei! Előfordulhat, hogy ez csupán egy fellángolás, és
lehet, hogy ha belekezd a kapcsolatba, boldogtalan lesz!

Ez a hét mind az egyedülállóknak, mind a párkapcsoltban élőknek nagyon ígéretes, hiszen láthatja,
hogy a kapcsolatai végre kedvező irányt vesznek!
Meglátja, a múlt félreértései egyszerre megoldódnak!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez a hét rengeteg energiát ad majd Önnek. Minden
célja sokkal elérhetőbbnek mutatkozik majd, de
fontos, hogy ne hozzon elhamarkodott döntéseket!
Maradjon továbbra is fókuszált, és ne siessen el
semmit!

Ez a hét fordulatokat hoz a szakmai életében, hiszen
most végre megmutathatja a legkreatívabb oldalát.
Azt azonban meg kell tanulnia, hogy nem szabad
elbíznia magát, és ez a hét remek tanulóleckének
bizonyul!
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Nem lesz közüzemidíj-emelés a város cégeinél
A HETILAP

László-Takács Krisztina
A városi cégek többsége pozitív mérleggel, nyereséget
termelve került ki a viszontagságos tavalyi évből –
tette közzé Cser-Palkovics András polgármester a
2020-as teljesítményeket és a cégeket érintő idei
terveket és projekteket ismertető tájékoztatójában
múlt pénteken.

Az önkormányzat gazdasági társaságai a tavalyi év során összesen közel
másfél milliárd forinttal járultak hozzá a
város költségeihez, hatalmas segítséget
nyújtva ezzel a járvány elleni védekezéshez a bizonytalan gazdasági helyzet
közepette. A város tulajdonában álló
vállalatok a tavaly év végi adatok szerint
1885 munkavállalónak adtak munkát és
nyújtottak ezáltal biztos megélhetést.

A tájékoztatóból kiderül, hogy 2020
szolgáltatási és piaci szempontból is
rendkívüli kihívásai ellenére is sikerült
a város cégeinek mindig az elvárt
színvonalon teljesíteni feladataikat,
sőt többségük még pozitív mérleggel,
nyereséget termelve került ki a viszontagságos évből.
Többek között ennek a kivételes
teljesítménynek köszönhetően a város
tulajdonában vagy résztulajdonában álló
cégek tavalyi nettó árbevétele meghaladta a huszonkét és fél milliárd forintot.
A legnehezebb gazdasági helyzetben
lévő Fejérvíz Zrt. esetében a működés
biztonságát a kormány által biztosított
forrásnak és megtett intézkedéseknek
illetve a saját hatáskörben meghozott
döntéseknek köszönhetően sikerült

stabilizálni – tájékoztatott Cser-Palkovics András.
A városi érdekeltségű cégek működésében sokféle, eltérő nagyságrendű
beruházás található a Városgondnokság átfogó park- és játszótér-felújításaitól és -építésétől a SZÉPHŐ új,
csúcstechnológiát képviselő Bakony
utcai infrastruktúrájáig. Kiemelendő a hulladékgazdálkodás területén
folyamatban lévő fejlesztés, beruházás
nagyságrendje: „Bizonyos szolgáltatások
területén a pandémia ellenére is sikerült
előrelépnünk a 2020-as évben. Ilyen volt

például a Depónia működési területén a
szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése, ami
együttjárt a gyűjtőedények kihelyezésével
a szolgáltatási területen, fontos lépést téve
ezzel a környezetvédelem ügyéért.” – áll a
polgármesteri összefoglalóban.
A gazdasági társaságok érdemi részt
vállaltak a koronavírus-járvány elleni
védekezés szakmai jellegű feladataiból,
és jelentős mértékben járultak hozzá
a város költségeihez is. A közel egy év
alatt kilencvenmillió forintot fordítottak a járványhoz kapcsolódó megelőzési és egyéb feladatok ellátására.

A városi cégek 2021-es üzleti tervei alapján elmondható, hogy kiszámíthatóan, biztonságosan, szolgáltatásaik eddigiekhez hasonló szinten történő biztosításával folytatják tevékenységüket 2021-ben is
– hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette: az önkormányzati érdekeltségű vállalatok által nyújtott
közüzemi szolgáltatások esetén az idei évben nem kerül sor díjemelésre.

Bővül a városi gazdasági mentőcsomag
Papp Brigitta
Az önkormányzat elkezdte a speciálisan az előadóművészeket segítő támogatási struktúra kidolgozását
is – tette közzé kedden Cser-Palkovics András.

„A koronavírus elleni vakcinák egyre szélesebb körű terjedésével, az átoltottsági mutatók javulásával már egy kicsit optimistábban
tekinthetünk a jövőbe, azonban nem szabad
elfelejtenünk, hogy számos vállalkozás és
munkahely még mindig veszélyben lehet
a korlátozások miatt. Önkormányzatunk
ezért már január közepe óta folyamatosan
dolgozik a gazdasági mentőcsomagon,
melyet most újabb pontokkal egészítettünk
ki.” – tette közzé kedden Cser-Palkovics
András polgármester.
A Továbbfoglalkoztatást Segítő Alap
támogatására immár a szállodai
szolgáltatást nyújtó vállalkozások is
pályázhatnak. A pályázat lényege, hogy
ezek a cégek megkapják a 2020. évi
építményadójuknak megfelelő összeg –
összességében mintegy negyvenmillió
forint – legalább negyven százalékát.
Ebben az esetben is szeretnék azonban
honorálni azokat a vállalkozásokat,
amelyek megtartották alkalmazottaikat:
a negyven százalékos támogatás ötven
százalékra növelhető, amennyiben a
vállalkozás megtartotta munkavállalói
többségét.
Az egyszeri, százezer forintos álláskeresési támogatást kiterjesztették
mindazokra, akik a mozikban, a
rendezvényszervezésben, a játszóházakban, a turisztikai valamint az edzőtermi
szolgáltatások területén vesztették el

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A karrierjében minden remekül halad, azonban a
magánéletében fontos lesz megoldani bizonyos
problémákat. Ne hagyja, hogy a dolgok rosszra forduljanak! Mindenekelőtt az a legfontosabb, hogy ezen
a héten építse párkapcsolatát!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Minden vízjegyű hajlamos arra, hogy feszült és ingerlékeny
legyen, és bár képes az energiáit és a másokkal szembeni
érzelmeit magában tartani, néha fontos, hogy kiengedje
ezeket! Ezen a héten lehet, hogy kissé rossz hangulatúvá
válik, ami különösen a magánéletében nyilvánul meg.

Fontos feltétel, hogy csak azok a
vállalkozások pályázhatnak az alap
támogatására, amelyek építményadó-köteles ingatlanban működnek.
Bizonyos speciális szállásadó vállalkozások – például a munkásszállók
– nem jogosultak a pályázatra. Minden szükséges további információ
megtekinthető illetve a pályázati
felhívás és adatlap letölthető a város
honlapjáról. A pályázatok beadásának határideje 2021. március 1.
állásukat. A támogatást azok vehetik
igénybe, akik tavaly szeptember elseje
óta váltak munkanélkülivé, és azóta
sem találtak állást.
A polgármester kiemelte, hogy az
edzőtermeket és játszóházakat üzemeltető vállalkozások megsegítését
lehetővé tévő pályázat összeállítása
már folyamatban van, hamarosan
ez is megjelenik. A vendéglátóhelyeket üzemeltető vállalkozások
számára kiírt támogatási pályázatok beadási határideje pedig 2021.
február 22-e. Ehhez a kérelem és
a nyomtatvány szintén elérhető a
város honlapján.
Székesfehérvár önkormányzata elkezdte
a speciálisan az előadóművészeket segítő támogatási struktúra kidolgozását,
hamarosan ennek részletei is nyilvánossá válnak!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Habár Ön nagyon önálló és független, most mégis nagy
szüksége van egy mély és szoros kapcsolatra! Ezen a
héten azt érzi, hogy a szerettei támogatják és elismerik
Önt, és végre megértésre talál azoknál az embereknél,
akik a legjobban szeretik.

Az egyedülállóknak azt ajánljuk, ne legyenek túl
válogatósak az ismerkedés terén, mert lehet, hogy
egy remek lehetőséget szalasztanak el! Az elváltak ne
féljenek belekezdeni egy új kapcsolatba! Nemsokára
megismerkedhet valakivel, aki tökéletesen illik Önhöz!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten a munkája révén vagy a már meglevő barátságain keresztül új ismeretségekre tehet
szert. Ez az időszak kedvez a szakmai életének
is, hiszen kiemelkedő teljesítménye másokat is
lenyűgöz.

Ezen a héten aktív társasági életet fog élni, emellett rengeteg dologba akar egyszerre belekezdeni. Ami a pénzügyeit
illeti, kisebb nehézségekkel és adósságokkal kell majd
szembesülnie! Ez nem feltétlen rossz, csupán fontos, hogy
észrevegyen bizonyos dolgokat és változtasson azokon!

FEHÉRVÁR
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Várják vissza a régen kikölcsönzött könyveket!
A HETILAP

Szabó Miklós Bence

Műelemző pályázat a
nyugdíjasklubok tagjainak
Vakler Lajos

A járvány ellenére sem állt meg az élet a
Vörösmarty Mihály Könyvtárban. Továbbra is
várják az intézmény munkatársai az olvasókat
az ajtókban, ablakokban. Online beiratkozásra,
a könyvtár internetes kvízeinek kitöltésére
biztatnak mindenkit, ugyanakkor kérik, hogy
a régóta kint lévő könyveket vigyék vissza az
olvasók, hiszen azokra sok esetben már fél
tucat előjegyzést vettek fel.

A Vörösmarty Társaság és a Fejér Megyei
Hírlap irodalmi pályázatot hirdetett a
város művelődési intézményeiben működő
nyugdíjasklubok tagjai számára Miért
tetszik? címmel.

Fotó: Kiss László

Előre összekészített könyvcsomagokkal várják a könyvtárosok az
olvasókat a Bartók Béla téren, akik
ékeznek is szép számmal – tájékoztatott az intézmény vezetője,
Buriánné Tarró Edit: „Januárban több
mint kétezer ember jött a hideg ellenére
is az utcán, ablakon-ajtón keresztül
átvenni a könyveket, és majdnem
nyolcezer dokumentumot adtunk ki.
Nemcsak könyveket, hanem ahol
lehet, az újságokat is kölcsönözzük,
és a zenei részleg hangoskönyveit is
összekészítjük a fehérváriaknak, ha
arra van igény.”
Sok könyv illetve dokumentum
azonban az olvasóknál maradt
– őket most arra kérik, hogy
hozzák vissza a régóta kint lévő
könyveket, hiszen egy-egy darabra sok esetben már fél tucatnyi
előjegyzést vettek fel az elmúlt
hetekben-hónapokban: „Van olyan
sikerkönyv, amire már öt-hat előjegy-

2021.02.18.

Bár az épületbe most nem léphetünk be, a könyvtári szolgáltatások elérhetők a Bartók Béla
téren: az ajtóban-ablakban vehetők át az előre egyeztetett, összekészített kölcsöncsomagok

zést is felvettünk, ezeket várjuk vissza
mielőbb! Azt szeretnénk kérni, hogy
akinek lehetősége van rá, jöjjön el a
nyitvatartási időben, és hozza vissza
ezeket a könyveket! A felhalmozott
könyvekre nem kérünk most késedelmi díjat, csak azt szeretnénk, hogy
érkezzenek vissza ezek a rég várt
dokumentumok!” – kéri az olvasókat
az igazgató asszony.
Tekintettel az elhúzódó járványra,
a városi könyvtárban bevezették az online beiratkozást is, így

egy adatlap kitöltése után bárki
válthat olvasójegyet interneten is.
A könyvtár honlapján, a www.vmk.
hu oldalon ugyanakkor számos
más újdonsággal is találkozhatnak
a fehérváriak: küldhetnek az ott
dolgozóknak visszajelzéseket, de
akár böngészhetnek a helyismereti gyűjtemény kvízjátékai között is
az olvasók. A gyerekeknek pedig
koronásmeseíró- és rajzpályázatot
is hirdettek – szintén az online
térben.

Pályázni lehet fehérvári kortárs
költők, írók egy választott versének vagy novellájának rövid
elemzésével. A terjedelem legfeljebb három gépelt oldal lehet,
amit április tizenegyedikéig, a
költészet napjáig lehet eljuttatni
papíralapon a társaság címére
(8000, Székesfehérvár, Kossuth
u. 14.) vagy elektronikus úton a
boboryz@gmail.com címre.
A pályamunkákat irodalomtörténészek fogják értékelni és
elbírálni. A legjobbakat könyvjutalomban részesítik a szervezők. Az eredményhirdetés az
Ünnepi Könyvhét megnyitóján
lesz. Az irodalmi alkotások
kiválasztásához ajánlják a Ki
válaszol?, az Évek vagy napok,
a Parázs az avarban, a Carmina Albae Regiae, a Fehérvári
szép versek köteteit illetve a
Kötéltánc prózai antológiákat,
a Vörösmarty Társaság kiadványait, melyek beszerezhetők a
társaságnál.

A lenti lista azon olvasóink számára készült, akik szívesen
rendelnének – visszajelzések alapján sokan tennének így – de nem
használják még aktívan az internet adta lehetőségeket:

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

Étterem/szolgáltató

Rendelés

Viniczai Étterem

20 420 5025

Mindigvár Élelmiszer

20 956 1121

A tavalyi év óta felértékelődött a házhoz szállítás, ami a jelenlegi
helyzetben sok cégnek a túlélést jelenti. Az fmc.hu oldalon elkezdtük
összegyűjteni azokat a székesfehérvári és Székesfehérvár környéki
vállalkozásokat, amelyek vállalják termékeik kiszállítását.

Saveur Kávézó és Cukrászda

20 466 5363

A koronavírus-járvány miatt jócskán átalakult, behatárolódott az
életünk: nem is olyan egyszerű hozzájutni a kedvenc sütinkhez,
menünkhöz, sőt ha éppen érintettek vagyunk, akkor a bevásárlás
elintézése is akadályokba ütközhet.

Rebitur Zöldség-gyümölcs
házhoz szállítás

70 881 9313

Pátria Kávézó és Étterem

22 397 089

Hamburkert

30 355 1136

Chameleona Ételbar

70 947 4554

házhoz szállítás

Egyértelműen felértékelődött a házhoz szállítás szerepe,
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját.
Az fmc.hu házhoz szállítás oldalán összegyűjtöttük azokat a
székesfehérvári és Székesfehérvár környéki vállalkozásokat, amelyek
biztosan elhozzák otthonunkba termékeiket, és ezzel a szolgáltatásukkal
is hozzájárulnak a mindennapok megkönnyítéséhez. A lista még
természetesen nem teljes, folyamatosan bővítjük!

22 814 408
22 380 898

70 627 0534

22 789 300

Forrás: www.fmc.hu

Rendelés esetén kérjük közvetlenül az éttermet, szolgáltatót legyenek szívesek keresni!
Azon cégek, akik csatlakozni szeretnének a www.fmc.hu/hazhozszallitas felülethez, kérjük, keressék kolléganőnket és tájékoztatni fogja Önöket
a részletekről: urban.eniko@fmc.hu vagy 30 306 9623

www.fmc.hu/hazhozszallitas
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Már ötféle vakcina áll rendelkezésre
A HETILAP

László-Takács Krisztina

Emelkedett szintet és emelkedő tendenciát mutat a
koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért
koncentrációja Székesfehérváron. Ez az érték nemcsak a tüneteket mutató, hanem a tünetmentes vagy
gyenge tünetes fertőzöttekről is informál a vírus
örökítőanyagának mértéke alapján. Mindeközben
egyre többen kapják meg az oltást Fehérváron is.

A háziorvosok folyamatosan hívják be
azokat a csoportokat, akiket a hivatalos

oltási terv illetve a Magyarországra érkező vakcinaszállítmányok mennyisége
alapján be tudnak oltani.
Lapzártánkig 348 927 fő kapott oltást,
közülük 134 824-en már a második adagot is megkapták. Az oltási terv szerint
folytatódik a regisztrált legidősebbek
oltása a kórházi oltópontokon, a háziorvosok pedig folytatják a hatvan év
alatti krónikus betegek oltását. Emellett
több idősotthonba is visszatérnek az
oltócsapatok, és folytatódik az egészség-

ügyi dolgozók második körös oltása is.
Kedden megérkezett az első szállítmány
a kínai Sinopharm-vakcinából, így már
összesen ötféle vakcina áll rendelkezésre Magyarországon.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei tanulmányozzák
a kedden Magyarországra érkezett
ötszázötvenezer adag Sinopharmoltóanyag dokumentációját – közölte
az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért
felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján szerdán. Müller
Cecília elmondta, hogy hamarosan
rendelkezésre bocsátják a vakcina
alkalmazási előiratát és a betegtájékoztatót is: „Igyekszünk, hogy az

NNK minél előbb felszabadíthassa és az
oltásra várók rendelkezésére bocsáthassa a védőoltást!” Hozzátette: fontos,
hogy aki értesítést kap az oltás
időpontjáról, az ne mulassza el a
lehetőséget! Aki pedig még nem tette
meg, regisztráljon a vakcinainfo.gov.
hu oldalon, hogy továbbra is tervezni
tudják az oltások menetét!
A szakember jelezte, hogy eddig csak
enyhe mellékhatás-reakciókról van
tudomásuk a szakembereknek. Ezeket
a bejelentéseket folyamatosan regisztrálják, figyelik, hogy ezzel is erősítsék
a védőoltásba vetett bizalmat, hiszen
a járványból való kilábalás feltétele a
nagy számban, rövid idő alatt beadott
védőoltás.

„A te döntésed, a mi felelősségünk!”

Fotó: Simon Erika

Városi oltási kampány indult Cser-Palkovics
András és Warvasovszky Tihamér vezetésével,
ismert fehérvári személyek részvételével.

Fehérváron is folyamatosan zajlik az oltás

Vass Zsuzsanna nevét viselheti a nővérszálló
László-Takács Krisztina
A Szent György Kórház decemberben elhunyt
ápolónőjéről szeretnék elnevezni a megújuló
nővérszállót Székesfehérváron.

Vass Zsuzsannáról, a kórház decemberben elhunyt ápolónőjéről szeretnék elnevezni az átadás után az új nővérszállót
– jelentette be közösségi oldalán Vargha
Tamás. Városunk országgyűlési kép-

viselője kifejtette, hogy lassan egy éve
élünk együtt a világjárvánnyal, amely
mindannyiunktól sok áldozatot követelt:
„Tavaly decemberben Székesfehérvár elvesztette kórházunk egyik elhivatott ápolóját.
Szeretnénk emlékét méltó módon megőrizni,
egyúttal tisztelegni az egészségügyben dolgozók áldozatos munkája előtt, ezért javaslatot
tettem Kásler Miklós miniszter úrnak, hogy
a megújuló nővérszálló Vass Zsuzsanna
ápolónő nevét viselje az átadás után.”

Az első kisfilmben nyolc fehérvári
mesél személyes motivációjáról,
arról, hogy miért választja az oltást.
Az én véleményem, a te döntésed, a
mi felelősségünk! címmel és székesfehérvári összefogassál indult kedden az oltási kampány. A védőoltást
népszerűsítő rövid kisfilmekben és

hosszabb podcast-beszélgetésekben
fehérvári orvosok, zenészek, diákok
mesélnek az elmúlt hónapjaikról, és
arról, mit várnak leginkább a vakcinától és az oltásnak köszönhetően
majdan visszatérő „normális élettől”.
Az oltási kampányhoz csatlakozott a
Székesfehérvár legutóbbi negyedszázadát meghatározó két városvezető: Cser-Palkovics András
jelenlegi és Warvasovszky Tihamér
korábbi polgármester is.

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt
és gyermek szakrendelés
4 épületben az Önök szolgálatában
FelnőTT szakrendelések:
• Vérvétel (H-Sz)
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Ultrahang
• Endokrinológia
• Idegsebészet
• Ortopédia
• Urológia
• Immunológia

• Sebészet
• Érsebészet
• Reumatológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Gasztroenterológia
• Nefrológia
• Fül orr gégészet
• Hepatológia

• Neurológia
• Bőrgyógyászat
• Afázia terápia
• Neurofiziológia, ENG - EMG vizsgálat
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás

Gyermek szakrendelések:

Fotó: Kiss László

• Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
• Csecsemő- és gyermek ortopédia
• Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
• Csecsemő és gyermekgyógyászat
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő-, és gyermekkardiológia
• Gyermek- és ifjúságpszichológia
• Fül-orr-gégészet

Még zajlanak a munkálatok a Budai úti nővérszállóban: teljes beltéri felújítást végeznek az épületben. Korszerűsítik a fűtésrendszert, megújulnak a vizesblokkok, teljes festést kapnak a helyiségek, és folyamatban
van a burkolatcsere is. Mindezek mellett gépészeti valamint villamossági felújítást is végeznek a szakemberek. A komfortosság és az energiatakarékosság is szempont a felújításban, a cél pedig az, hogy javuljanak az
egészségügyi dolgozók, szakorvosok és a szakképzésben részt vevő orvosok lakhatási körülményei. Szeretnék,
hogy növekedjen a dolgozók elégedettsége, ami nagy szerepet játszhat a székesfehérvári ellátás szakembervonzó valamint -megtartó képességében is. A projekt európai uniós támogatással valósul meg. A megújuló
épületet a tervek szerint még az idén birtokba vehetik az orvosok, az ápolók és más egészségügyi dolgozók.

• Ultrahang
• Dietetika
• Csecsemő- és gyermek endokrinológia
• Csecsemő- és gyermek diabetológia
• Gyermeksebészet
• Gyermekpulmonológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Gyermekneurológia

eGyéb szolGálTaTások:
• PCR, antigén és ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések (botox,
hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó
szenzor (CGM)

• Covid fertőzés utáni szűrőcsomagok
• SOS diagnosztika ujjbegyből vett
minta alapján (CRP – gyulladás szint,
HGBA1C – 3 havi vércukor átlag)
• Afázia terápia (agysérülés utáni
beszédfejlesztés)

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés:
22/500-300 • www.mentahaz.hu
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Vakler Lajos

A Színművészeti Főiskolán nagyszerű
osztályba kerültél. Simon Zsuzsa volt
az osztályfőnököd, osztálytársaid
között pedig ott volt Básti Juli, Máté
Gábor és Eperjes Károly is. Mit lehetett akkoriban megtanulni a főiskolán?
Szerencsém volt, mert Simon Zsuzsa volt az egyik osztályfőnököm, a
másik pedig Major Tamás, akinek
Székely Gábor volt a tanársegédje, míg Zsuzsa néninek Babarczy
László. Aki valamennyire is járatos
a színházi szakmában, az tudja,
hogy ez a négy név többet mond
mindennél. Ugyanakkor a tanáraink, Hegedűs Géza és Nádasdy
Kálmán szintén csodák voltak. Ha
Nádasdy Kálmánra gondolok, ma
is borsódzik a hátam.
A diploma után Miskolcon találtál
otthonra, aztán jött Győr, újra Miskolc,
majd Kaposvár. Ezek fontos időszakok
az életedben, hiszen a színházrendezők

Fotó: Simon Erika

Újabb rangos díjjal gazdagodott a székesfehérvári színházművészet. Kuna Károly érdemelte ki
az Aase-díjat, amelyet Gobbi Hilda ajánlására
esztendőről esztendőre – ahogy egykoron ő
fogalmazott – emlékezetes percek, pillanatok,
szavak, mozdulatok főszereplői vehetnek át.
A díjat magyar színházi előadások epizódszerepeinek megformálói kapják.

Kuna Károly az Apák és fiúk című darabban

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Irodák:

A Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 15 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 31 m2 alapterületű irodahelyiség,
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség.

Fűtött raktár és szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg bérelhető
164 m2 (130 + 34 m2) alapterületű, fűtött raktár, továbbá
szabad terület.
Használaton kívüli hőközpontok:

• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára egyaránt alkalmasak.
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

akkori krémjével, Balázs Zoltánnal,
Zsótérral, Telihayval, Galambos Péterrel dolgozhattál.
Meghatározó emberek voltak az
életemben. A színpadi munkában
akkoriban a megújulást kereste
mindenki, és nekem ez mindig
nagyon fontos volt.
Az első időszakban hat évet töltöttél a
Vörösmarty Színházban.
Fehérváron Matus Gyurin kívül
senkit nem ismertem, de akkor itt
olyan társulat jött össze Péterffy
Attila és Horváth Péter jóvoltából,
hogy azt az időszakot azóta is
nagyon sokan visszasírják. Nem
az előadások szintje miatt, de az
a munka, az a fajta egymás iránti
szeretet – vagy nevezzük barátságnak – amit tapasztaltunk, páratlan
volt.
Kivételes pillanat lehetett, hogy első
ízben tiéd lett a Vörösmarty-gyűrű.
Megannyi elismerés övezte a pályafutásodat, de ez különösen fontos,
hiszen a színésztársak szavaztak rád.
Ennél nagyobb elismerés a tapson
kívül talán nincs is.
Az Aase-díjat szintén kollégák szavazzák meg, ezért is esett nagyon
jól, és megtisztelő is számomra.

Ugyanígy a Vörösmarty-gyűrűt
átvenni is nagy megtiszteltetés volt,
hiszen első alkalommal adták át.
2012-ben megérkezett az új művészeti
vezetés, akik a jelenben is meghatározzák a teátrum arculatát. Jött nagyon
sok mindenki velük, a teljesség igénye
nélkül: Cserhalmi György, Gáspár
Sándor, Derzsi János, Varga Mária és
sokan mások.
Az említett színésztársaimat már
nagyon régóta ismerem. Cserhalmi
Gyurit még a főiskoláról, Derzsi
Janival, a barátommal pedig együtt
voltunk katonák, és együtt vettek
fel bennünket a főiskolára. Mi
onnantól vagyunk egymásnak!
Gáspár Sanyi szintén régi ismeretség, hiszen az öccse, Tibi főiskolás
társam volt. Szinte minden mozdulatunkban ismerjük egymást.
Mennyire fontos, hogy olyan szerepek
jussanak neked, amelyekben mélységében ki tudod fejezni magad?
Ha ezt nem érzi az ember, akkor
nem megy fel a színpadra. Én ezzel
úgy vagyok, ha megkapok egy
szerepet, akkor próbálom megtalálni benne önmagamat, és mindig megpróbálom a szerep mélységeit megmutatni.

Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu
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Szelektívhulladék-gyűjtők cseréje
Székesfehérvár családi házainál
Tisztelt Ügyfelünk!
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a lakossági ingatlanhasználók számára pályázati
forrásból díjmentes használatra biztosít
szerződésenként 1 db, tájékoztató matricával ellátott, új, 120 literes kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni.
A Depónia Nonprofit Kft. 2016-ban a llakosság rendelkezésére bocsátott (kék színű)
szelektív gyűjtőedényeket, melyeket
kicserélünk az új kukákra. A kék edényt
a következő gyűjtési napon az ürítést követően elszállítjuk, és ezzel egyidőben az
új, szürke színű, sárga-kék fogantyúval
ellátott gyűjtőedényt ugyanarra a pontra
kihelyezzük.

Kuka fotó
(Kiss Laci)

Önnek mi a teendője?

2021. február 23-tól a gyűjtési napokon a kék, szelektív gyűjtőedényét helyezze ki
reggel 6 órára akkor is, ha nincs benne hulladék!
Kérjük, ezen a napon a régi, kék kukát
mindenképpen hagyja kint a közterületen,
hogy a cserét végre tudjuk hajtani!
Az edénycserét követően a szürke, sárga-kék fogantyúval ellátott új gyűjtőedényt
vigye csak be ingatlanára!
Amennyiben 2021. április 30-ig nem áll
módjában az edényt kihelyezni a szelektív
gyűjtés napján, úgy a cserét ügyfélfogadási
időben ügyfélszolgálati irodánkban (Székesfehérvár, Sörház tér 3.) tudja lebonyolítani az eredeti, kék edény beszállításával.
Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten
gyűjtött, hasznosítható hulladék továbbra is
a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.

Tudnivalók a szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló
edény átvételével kapcsolatban
1. A hulladékgyűjtő edénynek a hulladék elszállítását megelőzően a közterületre való
kihelyezéséről és a tárolási helyére való visszajuttatásáról ügyfeleinknek kell gondoskodni! Kérjük, hogy az edénybe csak a társaságunk által kiadott tájékoztatókban és a
kukára ragasztott matricán felsorolt hasznosítható hulladékokat helyezzék el!
2. Az ingatlanhasználó személyének változása esetén ügyfelünk köteles az új igénybevevő adatainak bejelentésével egyidejűleg a változást közölni társaságunkkal! A
szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
3. Az ingatlanhasználó feladata a gyűjtőedényt a károsodástól megóvni, a jó gazda gondosságával kezelni. A nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért valamint az
edény elvesztéséért, megsemmisüléséért az ingatlanhasználó felelősséggel tartozik!
4. A gyűjtőedény csak szelektív hulladék gyűjtésére használható!

Társaságunk feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzése a városban. Örvendetes, hogy a szelektíven
gyűjtött hulladékok mennyisége 10-20%-kal nő évente. Biztosítjuk, hogy az így begyűjtött hulladékok kezelésre és
anyagában való hasznosításra kerülnek, mely jövőnk egyik záloga.
Kérjük, gyűjtsön továbbra is szelektíven, növeljük a hasznosításra kerülő hulladékok mennyiségét!

Köszönjük együttműködését!
Bővebb tájékoztatást találhat honlapunkon: www.deponia.hu
Depónia Nonprofit Kft.
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Somos Zoltán

Január 23-án a MOL Fehérvár 5-0-ra
verte idegenben az Újpestet, ezzel
történelmi sikert aratott. Korábban egyszer sem lőtt ennyi gólt a nagy múltú
pesti csapatnak annak saját pályáján
a Vidi, ráadásul mindezt azután, hogy
a bajnoki címért folyó harcban (akkor
még) versenytársnak számító Ferencváros pontokat vesztett az év kezdetekor. A szurkolókban felmerült, hogy
akár még érdekes is lehet a folytatás, de
aligha úgy, ahogy aztán bekövetkezett…
Egy hónap sem telt el, és a Fradi már
beláthatatlan távolságra van – tizenhét pont az előnye – a fehérváriak
pedig már csak a harmadik helyen
állnak, a Puskás Akadémiától is három
pontnyira leszakadva. A zuhanásszerű
visszaesés öt mérkőzés alatt következett be, ezekből négyet elvesztett, és a
maradékon is csak döntetlent játszott a
Vidi. Olyan „eredménysor” ez, ami egy
kiesőjelöltnél is nehezen lenne magyarázható, a csúcsokat megcélzónál pedig
elfogadhatatlan és érthetetlen.
Hogy valójában mi és mikor csúszott
félre, elemzésre és belső vizsgálatra

Fotó: molfehervarfc.hu

Közös megegyezéssel szerződést bontott a MOL
Fehérvár Márton Gábor vezetőedzővel. A szakember
huszonnyolc tétmérkőzés után távozik, miután a csapat az idén már négyszer kapott ki a bajnokságban.

A következő mérkőzésen Szalai Tamás (balra) irányít a kispadról. Az új vezetőedzőt még nem nevezték ki.

váró kérdés. Márton Gábor személyében a nyáron hosszú idő után kapott
lehetőséget magyar edző a fehérvári
kispadon. Márton előzőleg másodosztályú klubokat edzett, illetve
tavaly a Zalaegerszeggel maradt bent
az élvonalban. Ehhez képest az Európa-liga selejtezőjére készülő, itthon
minden fronton az aranyért harcba
szálló, irigyelt költségvetéssel és kerettel rendelkező Fehérvár kispadján
sokkal nagyobb nyomás alatt dolgozott, de ezt tudta, amikor elvállalta a

feladatot. Támadó felfogású játékot
ígért, ezt várták tőle, meg persze
győzelmeket. A Vidi ment is előre
mindig, az eredmények azonban már
a bajnokság elejétől felemásak voltak.
Nyolc fordulón át veretlen maradt a
csapat, ezalatt huszonegy gólt szerzett, ami megfelelt az elvárásoknak.
Csakhogy a nyolcból négyszer döntetlent játszott a gárda, ponthátránya
a közben Bajnokok Ligája-főtáblára
kerülő Ferencváros mögött már ekkor
kezdett kialakulni.

Értékmérő meccsek
Somos Zoltán
Megkezdődött a középszakasz, és a Hydro
Fehérvár AV19 nem ragadt be a rajtnál! A
Klagenfurt legyőzése második helyet ér a liga
táblázatán.

Irányítócsere

kikapott a karintiaiaktól a Fehérvár, és ezen a találkozón is volt
periódus, amikor csak szerencsével
úszta meg az ellenfél nagy nyomását. Viszont a gólokat tökéletes
ütemben lőtték a mieink, így Erdély
is, aki két perccel a vége előtt szerezte vissza a vezetést. Végül 5-3-as
sikerrel nyitott a középszakaszban
Antti Karhula csapata, ezzel rögtön
meg is előzte a Klagenfurtot!
A továbbiakban is a legjobb riválisok jönnek sorban, így pénteken a
Vienna Capitals, majd a Salzburg
és a Bolzano. Vagyis további értékmérő meccsek várnak a Volánra.
Ha az első háromban végezne,
itthon kezdhetne és ellenfelet is választhatna a rájátszás első körében.

Somos Zoltán
Felbontotta Frank Turner szerződését az Alba
Fehérvár, és már meg is találta az új irányítót:
John Gillon Törökországból érkezik, de Litvániában is játszott.

A tavaly Körmenden remeklő
Turnert nagy reményekkel várták Fehérváron, és belépője jól is
sikerült: a Pécs elleni első bajnokin
huszonnégy pontot és tizenegy
gólpasszt jegyzett. Ha ez lett volna
később is általános, aligha kellene
most a távozásáról beszélni. Egy
sérülés is megtörte a lendületét, és
már nem talált vissza a régebben
látott formájához.

„Be kellett látnunk, hogy céljaink elérése
érdekében váltanunk kell az irányítói
poszton.” – nyilatkozta Simon Balázs
ügyvezető, és azzal a lendülettel,
amellyel Turnert elküldte, már igazolt is mást a helyére a klub.
John Gillon is amerikai. Hat évvel
fiatalabb elődjénél, és rendelkezik
európai rutinnal. A litván bajnokság után legutóbb a török Darüşşafaka Tekfen csapatában játszott,
most pedig már az Albával készül.
Jövő szombaton folytatódik az
alapszakasz: a harmadik helyen
álló fehérváriak sorrendben a
Debrecennel, a Szolnokkal, a Pakssal, a Péccsel és a Szombathellyel
játszanak még.

Kemény ütközések és eredményes hoki – a középszakaszba is jól állt bele Hargrove (7) és a Volán

Fotó: Simon Erika

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

„Most azért más lesz a szituáció, hogy
csak a liga legjobb csapataival játszunk.
Sokkal parázsabb mérkőzések lesznek, és
arra számítok, hogy kicsit kevesebb gól.”
– jövendölte Erdély Csanád, a Hydro
Fehérvár AV19 csatára a középszakasz rajtja előtt.
Aztán kedden mégis nyolcgólos
meccset játszott a Volán a Klagenfurttal, igaz, a küzdelem hevességére valóban nem lehetett panasz!
Az alapszakaszban háromszor is

A nemzetközi porondon elmaradt a
bravúr, nem élte túl a selejtezőket a
Vidi. Ősszel becsúszott két vereség is a
bajnokságban, szóval nagyon úgy tűnt,
hogy csak bravúrral lesz megszorítható
a Fradi a folytatásban. A vezetőedző
értékelése szerint remekül sikerült téli
felkészülés után, az újpesti győzelemmel még felcsillant a remény. Aztán jött
az említett, érthetetlen széria, és múlt
szombaton, az MTK-tól elszenvedett
vereség után már ezt mondta Márton
Gábor: „Eljön az a pont, amikor meg kell
beszélni a történteket. Ha az ember nem
tud segíteni, akkor ártania sem szabad.”
Ez felért egy lemondással, a klub és a
szakember útjai pedig szerdán végleg
elváltak.
Utódja még nem ismert, a DVTK
elleni meccsre Szalai Tamás, az eddigi
pályaedző készíti fel a csapatot. Talán
jövő héten lesz kinevezett vezetőedző,
de bárki legyen is az, sok lehetősége
nem maradt ebben az idényben nagyot
alkotni. A Magyar Kupában éppen a
Fradival szemben kellene továbbjutni,
egyéb kihívás pedig nincs. Illetve az
azért elvárható, hogy a magyar mezőnyben kivételes lehetőségekkel bíró
csapat a dobogón ott legyen, lehetőleg ne harmadikként. A nemzetközi
kupaindulás kivívása az egyik alapja
a következő, remélhetőleg sikeresebb
szezonnak.

Turner (44) játszott néhány jó meccset az Albában, de többet vártak tőle Fehérváron

A Fehérvár Televízió műsora február 20-tól 26-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2021. 02. 20. SZOMBAT

2021. 02. 21. VASárnAp

2021. 02. 22. Hétfő

2021. 02. 23. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Szabó
Balázs zenetörténész
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott labdarúgó
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:30 Fehérvári látogatás
Hradec Královéban
13:50 II. Fehérvári székely bál
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
Seychelles, Szöul
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Keller
János színművész,
Vörösmarty Színház
18:30 A Gorsium együttes koncertje
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Felsőkon – szakképzési
magazin
19:35 Hydro Fehérvár AV19–
Vienna-jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:35 DVSC–Alba Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
23:00 Hírek – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Keller
János színművész,
Vörösmarty Színház
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Szabó
Balázs zenetörténész
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tiber László egykori
válogatott labdarúgó
12:40 Hírek – Ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:45 Egészségempórium
családoknak
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varga János
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Tolcsvay Béla, az
énekmondó táltosember
20:35 Kárpátaljai tragédia –
dokumentumfilm
21:30 Farsangi operaparádé – a
Vox Mirabilis Kamarakórus
farsangi operaparádéja
22:45 A hét hírei – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Felsőfokon – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varga János
08:20 Hitünk és életünk – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Felsőfokon – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varga János
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:25 Rossini: Stabat Mater
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: ÁzsóthBalom Zsanett coach,
thetahealing-konzulens
18:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: ÁzsóthBalom Zsanett coach,
thetahealing-konzulens
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
21:00 Huszonöt éves a Kallós
Zoltán Alapítvány
21:35 Szimfonik
Táncdalfesztivál 2016
23:00 Híradó – ismétlés
23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: ÁzsóthBalom Zsanett coach,
thetahealing-konzulens
08:20 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kiss-Dávid
Renáta. Vendég: ÁzsóthBalom Zsanett coach,
thetahealing-konzulens
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Áprily Lajos emlékezete
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendégek: Lippai József és
Lippai Józsefné patikusok
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendégek: Lippai József és
Lippai Józsefné patikusok
19:45 Paletta – ismétlés
20:15 Nógrádi Gábor: Hogyan
neveljük a házi legyet?,
Hogyan neveljük szüleinket?
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Kalotaszegtől Moldávig –
Kallós Zoltán és barátai
21:00 Corvinus-beetető – 1. rész
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 02. 24. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek:
Lippai József és Lippai
Józsefné patikusok
08:20 Honvéd7 – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek:
Lippai József és Lippai
Józsefné patikusok
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:35 Közéleti és Kulturális
Szalon – vendégek: Láposi
Réka és Keller János
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Vakler
Lajos újságíró
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Vakler
Lajos újságíró
20:25 Corvinus-beetető – 2. rész
21:40 Kalotaszegtől Moldváig
– Néprajzi gyűjtemény
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 02. 25. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Vakler
Lajos újságíró
08:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Vakler
Lajos újságíró
12:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 Portrék a Királykúton –
vendég: Nagy Zoltán Péter
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Kalotaszegtől Moldváig – A
szórványok néprajkutatója
20:45 FTC–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 02. 26. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Bajnokok városa – ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés
08:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:35 Szeretni kell – Makk Károly
16:10 Velencei-tavi
Ütősfesztivál 2016
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Kallós Zoltán-emlékest
21:30 Vershúron 2018
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: február 20. 19:35 Hydro Fehérvár AV19–Vienna-jégkorongmérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora február 20-tól 26-ig
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2021. 02. 20. szOMBat

2021. 02. 21. Vasárnap

2021. 02. 22. Hétfő

2021. 02. 23. Kedd

2021. 02. 24. szerda

2021. 02. 25. CsütörtöK

2021. 02. 26. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Angyal Boglárka
11.10 Doyo – távol-keleti
művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi tanácsok
Vendég: dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.30 Programajánló
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
Téma: a fülzúgás és az
érszűkület. A műsor ideje
alatt várjuk kérdéseiket
a 22 311 511-es
telefonszámon illetve
Messenger-üzenetben
a Vörösmarty Rádió
Facebook-oldalán
10.10 Gazdát keresünk az
ASKA Menhelyen élő
kutyáknak, macskáknak!
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Böhm Martin
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
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

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
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
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
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 El Camino – Egy út, két
történet Vendég: Fersch
Renáta, Berta Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Civilek az éterben
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Hogyan tervezzük meg
a konyhát? Vendég:
Jeskó Adrienn
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Herbarius Vendég:
Lencsés Rita
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Nyugdíjasklub
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

