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Rekordot döntött a Sóstó vízszintje

Ideiglenes látogatási tilalom

Újra lesz LED-csere „Magyarország nem Budapest!”

Novák Rita

PaPP BRigitta 

PaPP BRigitta SzaBó MiklóS BeNce

A Sóstó üzemi vízszintje százhét és fél centiméter, 
ám a mostani, csapadékos időszaknak köszönhe-
tően már százhúsz centi körüli a vízállás. 

Jól vizsgázott a Sóstó rehabilitá-
ciójában kialakított vízgazdál-
kodási rendszer – jelentette ki 
Csete Gábor, a Városgondnokság 
természetvédelmi szakmai fele-
lőse, miután a rendkívül aszályos 
időszakot követően a tó vízállása 
mostanra meghaladta az üzemi 
szintet. A magas vízszint nagyon 
jót tesz az élővilágnak, ráadásul a 
munkavégzést is megkönnyíti.
A Sóstó vízpótlása jelenleg három 
helyről biztosított. Egyrészt csa-
padékvízből az Aszalvölgyi-árok 
felől, a Basa-árkon keresztül, 
másrészt ide vezetik a stadion 
parkolóiból és a tetejéről – külön-
böző szűrőkön át – az esővizet. 
Harmad részt pedig négy éve tisztí-

Vírusos megbetegedések miatt ideiglenes 
látogatási tilalom lépett életbe a Fektehegy- 
szárazréti Idősek Otthonában.

A bentlakó gondozottak és a 
dolgozók egészségének védelme 
érdekében látogatási tilalom lépett 
életbe a napokban a Kossuth 
Zsuzsanna Szociális Intézmény 

Lezárult az ingyenes LED-csereprogram re-
gisztrációs időszaka, de a tervek szerint ősszel 
lesz egy újabb forduló!

2773 érvényes regisztráció érkezett 
az ingyenes LED-égőkre, amit on-
line, illetve az internetkapcsolatot 
nélkülözőknek a Vörösmarty  
Könyvtár és az Alba Bástya 
munka társainak segítségével lehe-
tett megtenni.
„Az igényelt LED-izzók kiosztása nem 
kis feladat, de a cél az, hogy gördülé-
kenyen jusson mindenki az energia-
takarékos LED-ekhez. Ezért a kiosztás 
pontos helyéről, módjáról később 
adunk tájékoztatást, amint minden 

Az Egyesült Királyság magyarországi nagykö-
vete látogatott Székesfehérvárra szerdán. Paul 
Fox járt a brit érdekeltségű Continest Tech-
nologies Zrt.-nél, körbevezették a Fehérvári 
Civilközpontban, és a Városházán is fogadták.

Paul Fox 2020 óta tölti be a posz-
tot. Most először járt Székesfehér-
váron. Mint azt köszöntőjében 
hangsúlyozta is, számára nagyon 
fontos, hogy az ország minden 
pontját megismerje, ne csak a 
fővárost: „Budapest nem Magyaror-
szág, és Magyarország nem Budapest! 
Egy ilyen város, mint Székesfehér-
vár, nagyon fontos!” – fogalmazott 
magyarul a diplomata, akit a 
Városházán Cser-Palkovics András 
polgármester köszöntött.
A nagykövet a Continest Techno-
logies Zrt.-nél is járt a szerdai nap 
folyamán, ahol – mint fogalmazott 
– egy nagyon izgalmas oktatási 
programnak lehetett szemtanúja. 
Paul Fox a civilélet lehetőségeiről, 
színtereiről is kapott tájékoztatást 
látogatása során, hiszen a Városhá-
za előtt a Fehérvári Civilközpontot 
és a Titkok Házát is meglátogatta.
„Nagyon fontosak a civilszervezetek. 
Ha erős civilszervezeteid vannak, 
erős a társadalmi részvétel! Az, hogy 
helyben van egy olyan hely, ami a 
civileket segíti, nagyon jó kezdemé-

Jól vizsgázott a Sóstó vízgazdálkodási rendszere

Magyarul köszöntötte a helyi sajtót a brit 
nagykövet
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A holokauszt áldozataira emlékeztek
vakleR lajoS

Nyolcvanegy éve, 1942. január 20-án 
rendezték meg Wannsee-ben az európai 
zsidóság sorsát megpecsételő konferenciát. 
Vasárnap Székesfehérváron a zsidó hitközség 
székházában emlékeztek a konferenciát követő 
holokauszt áldozataira.

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület, a 
Raoul Wallenberg Egyesület és a 
Székesfehérvári Zsidó Hitközség 
szervezésében emlékeztek meg a 

A megemlékezést követően a Vár körút és a Rákóczi út sarkán található Zsinagóga-emlék-
műnél az elvesztett lelkeket szimbolizáló köveket és mécseseket helyeztek el a koncentrációs 
táborokban elhunytakra emlékezve
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részletet kidolgoztunk. Az biztos, hogy 
február második felében fogjuk elkez-
deni a LED-ek kiosztását” – tájékoz-
tatott Cser-Palkovics András.
A polgármester kiemelte: bár 
a 2773 regisztráció nem kevés, 
a háztartások teljes számához 
viszonyítva annak jele is, hogy 
Székesfehérvár – szerencsére – 
országosan kiemelkedő fejlettségű 
város, ahol nagy valószínűséggel 
az otthonok jelentős részében már 
LED-ek vannak: „Fontos azonban, 
hogy minél többen megkapják ezt a 
takarékossági és környezetvédelmi 
lehetőséget, ezért az ingyenes LED- 
csereprogramnak várhatóan még leg-
alább egy, őszi fordulója lesz, hasonló 
paraméterekkel, mint a mostani!”

Feketehegy-szárazréti Idősek 
Otthonában – tájékoztatott az 
önkormányzat. A döntésre vírusos 
megbetegedések miatt volt szük-
ség. A fenntartó önkormányzat 
és az intézmény vezetői minden 
szükséges intézkedést megtettek a 
további megbetegedések megelő-
zésére. Az átmeneti látogatási ti-
lalom feloldásáról a későbbiekben 
adnak majd tájékoztatást.

wannsee-i konferencia nyolcvan-
egyedik évfordulójáról. Váczi 
Márk történész a hitközség Vár 
körúti székházában idézte meg 
a holokauszt történéseit, majd 
Barna Ágnes, a Székesfehérvári 
Zsidó Hitközség elnöke idézte fel 
a koncentrációs táborba hurcolt 
honfitársaink emlékét.
Az eseményen Székesfehérvár vá-
rosa képviseletében Cser-Palkovics 
András polgármester és Lehrner 
Zsolt alpolgármester is megjelent.

tott szennyvizet is kap a tó. 
Utóbbi megoldásnak – ami minta-
projekt is – az elmúlt évben kiemel-
kedő szerepe volt. A tisztított szenny - 
vízzel történő szintfenntartással 
ugyanis sikerült elkerülni a tó kiszá-
radását a nyári, aszályos időszakban, 
bizonyítva a módszer szélsőséges 
körülmények közötti működőképes-
ségét is – hangsúlyozta korábban 
Cser-Palkovics András, amikor azt 
is bejelentette: tanulva a 2022-es 
évből, megemelik a Sóstó tisztított-
szennyvíz-utánpótlását százezerről 
százhúszezer köbméterre évente. Az 
önkormányzat biztosítja a fedezetet 
a Fejérvíznek, hogy a nagyobb meny-
nyiségű tisztított szennyvizet a Sóstó 
számára előállítsa.
A Sóstó vízállása százharminc 
centiméterig emelkedhet. A 
szakemberek abban bíznak, hogy 
még több eső esik, és akkor a szint 
elérése után a déli, mocsaras rész 
is víz alá kerülhet.

nyezés, mert a civilek érvényesíthetik 
érdeküket bizonyos ügyekben. A 
kormányzatnak pedig mindig számí-
tásba kell venni az ő véleményüket.” 
– fogalmazott a nagykövet. 
A diplomata elmondta továbbá, 
hogy nagy hatást gyakoroltak rá a 
város elmúlt években végzett fej-
lesztései, ugyanakkor látta azokat a 
kihívásokat is, amikkel nemcsak az 
önkormányzatnak, de a helyi vál-
lalatoknak is meg kell küzdeniük a 
jelenlegi magas energiaárak miatt.
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A Székesfehérvári Szakképzési Centrum öt logiszitkai társasjátékot kapott a Hydrótól

Szabó, szobafestő, oktató, a családját szerető édesapa, nagypapa Molnár József, akit kilenc-
venedik születésnapja alkalmából köszöntöttek kedden otthonában. Szigli István önkor-
mányzati képviselő a város nevében adta át az ajándékcsomagot, valamint a miniszterelnök 
gratulálólevelét. Molnár József ma is tevékenyen és aktívan éli életét.                                     P. B.

Pert vesztett a DK-s képviselő Társasjátékkal tanít a Hydro
látRáNyi viktóRia RáBa HeNRietta

A Kúriához fordul Ráczné Földi Judit, aki a 
múlt héten pert vesztett a Válasz Online ellen. 
2021-ben offshore-gyanúval hozták összefüg-
gésbe a baloldali hírportálon a Demokratikus 
Koalíció elnökségi tagját, aki Székesfehér-
váron indult az előválasztás során. 

A 2021-es ellenzéki előválasztás 
Székesfehérváron együttműkö-
dés helyett szétesést és baloldali 
belviszályokat hozott. A kam-
pányban a Demokratikus Koalíció 
fehérvári jelöltjét, Ráczné Földi 
Juditot offshore cég birtoklásával 
vádolták meg: a Válasz Online 
arról írt, hogy a DK elnökségi tagja 
hazudott, amikor az általa aláírt 
feddhetetlenségi nyilatkozatban 
letagadta offshore cégét.
Ráczné Földi Judit emiatt beperelte 
a baloldali sajtóorgánumot. Ezt a 
pert vesztette most el jogerősen.
„A Válasz Online az előválasztási 
kampányban azt állította rólam, hogy 
offshore tulajdonom van, és hogy 
hazudtam akkor, amikor aláírtam a 
feddhetetlenségi nyilatkozatot. Ez 
akkor sem volt igaz, és most sem igaz. 
Az ítélet arról szól – amit még most 
sem kaptunk kézhez – hogy köz-
szereplőként mindennemű véleményt 
tűrnöm kell. A Válasz Online velem 
szemben az általuk megismert doku-
mentumok alapján ezt a véleményt 

Diákok látogattak kedden a Hydróhoz. A 
fiatalok belepillanthattak a vállalat működé-
sébe, és a gyárlátogatás során egy logisztikai 
társasjátékban is kipróbálhatták magukat.

A bicskei Vajda János Technikum 
diákjai ismerkedhettek a Profi-t- 
ability nevű logisztikai társas-
játékkal. A vállalat azután látta 
vendégül a középiskolásokat, hogy 
partnere lett a Nagyvállalatok 
Logisztikai Vezetői Klubjának, 
mely tavaly életre hívta a játékot, 
valamint egy bajnokságot, mely-

Pert vesztett az offshore-ügyben Ráczné 
Földi Judit DK-s képviselő
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Rögzített földgázár: 
most nem tud élni a város a lehetőséggel

látRáNyi viktóRia

A rezsit érintő, fontos döntést hozott meg a 
kormány: rögzített áron juthatnak földgázhoz az 
önkormányzatok, egyházak, költségvetési szer-
vek. A megoldást előremutatónak tartja a város, 
Fehérvár azonban érvényben lévő szerződései 
miatt nem tud élni ezzel a lehetőséggel.

A rendelet múlt héten pénteken 
jelent meg a Magyar Közlönyben. 
Az idei év márciusától szeptemberig 
segíthet abban, hogy fix áron kapják 
a földgázt az érintettek. Azoknak, 
akik fixált árra szeretnének átállni, 
nyilatkozniuk kell a földgázkeres-
kedőjük felé jogosultságukról, és a 
módosított elszámolás igénybe véte-
léről. Az érintetteknek január 27-én 
éjfélig kell benyújtani a nyilatkozatot 
a földgázkereskedők által erre a célra 

Az életet szeretni kell!

FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

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

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

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

Előny lehet:
• szakmai gyakorlat.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

fogalmazta meg, és ezt nekem el kell 
tudni viselni” – mondta el megkere-
sésünkre Ráczné Földi Judit.
A Fővárosi Ítélőtábla jogerős 
ítélete szerint a Válasz Online 
megalapozottan írta azt a véle-
ményt, hogy a DK elnökségi tagja 
hazudott, amikor az általa aláírt 
feddhetetlenségi nyilatkozatban 
letagadta offshore cégét. Ráczné 
Földi Judit kérdésünkre elmondta, 
fellebbezni fog: „A Kúriánál fogunk 
fellebbezni, és megyünk tovább! Én 
pontosan tudom, hogy nem hazudtam, 
nem követtem el semmit, úgyhogy 
szeretnék a végsőkig harcolni az 
igazamért!”
A DK elnökségi tagját ügyvédként 
Schiffer András, az LMP korábbi 
elnöke képviseli.

ben a fiatalok megmutathatják 
logisztikai képességeiket. 
Szász Levente, a Nagyvállalatok 
Logisztikai Vezetőinek Klubja 
főtitkára elmondta: „A legfőbb 
célunk, hogy pályaorientációs jelleggel 
élményalapú kapcsolatteremtési 
lehetőséget biztosítsunk a fiataloknak 
és a támogató vállalatoknak. A tavalyi 
versenysorozat kiemelt támogatója a 
Hydro. A cég munkatársai kiemelten 
kezelik ezt a missziót.”
A játék a valós életet szimulálja, és 
négyen játszhatnak vele egyénileg 
vagy párosban. A játék időtartama 
negyven-ötven perc.

biztosított elektronikus felületen. 
A döntéssel kapcsolatban megkeres-
tük a város önkormányzatát, hogy 
mit jelent mindez Székesfehérvár 
számára.
„Székesfehérvár önkormányzata az általa 
fenntartott intézmények és az önkormány-
zati cégek esetében az érvényben lévő 
szerződései miatt, illetve arra tekintettel, 
hogy a fűtési időszak kis részére vonat-
kozna csak a most bejelentett intézkedés, 
nem tud élni ezzel a lehetőséggel. Magát 
a megoldást azonban mindenképpen 
előremutatónak látjuk. Jó lenne elérni, 
hogy fix és kedvezményes áron juthassa-
nak az önkormányzatok, intézményeik, 
vállalataik áramhoz és gázhoz. Ez a 
minden bizonnyal alacsonyabb árak 
mellett kiszámíthatóságot is eredményezne 
a települések életében” – tájékoztatott 
Székesfehérvár önkormányzata.



4 KözéletFeHéRVÁR 2023.01.26.

Balesetmegelőzés ellenőrzéssel
Novák Rita

A gyalogosok védelme érdekében indított 
akciót a Székesfehérvári Rendőrkapitányság.

Az elmúlt időszakban több gyalogos-
gázolás is történt a város zebráin, 
ezért a járókelőket és az autósokat 
is ellenőrzik a rendőrök a forgalmas 
kereszteződésekben. Az akció március 
végéig tart. A fehérvári rendőrség 
közlekedésrendészeti osztályának 
főelőadója, Májer László őrnagy a 
járókelők figyelmét arra a két másod-
perces szabályra hívja fel, melynek 
betartása életet menthet: „A kijelölt 
gyalogátkelőhely nem betonfal, az csak egy 
lehetőség arra, hogy a gyalogos elsőbbsége 

Év közben is szükség van segítségre! Mozis élmény ajándékba
látRáNyi viktóRia RáBa HeNRietta

Tartós élelmiszereket adott át kedden az Alba 
Bástya Család- és Gyermekjóléti Központnak a 
Fidesz önkormányzati frakciója. 

Az Alba Bástya Család- és Gyermek-
jóléti Központhoz tartósélelmiszer- 
adománnyal felpakolva érkeztek a vá-
rosi Fidesz-frakció tagjai. Folytatódik 
ugyanis a hét szervezet összefogásával 
életre hívott adománygyűjtő akció. 
Fontos az egész éven át kitartó figye-
lem, hiszen év közben is szükségük 
van a rászorulóknak a segítségre.
„A Fidesz-frakció háromszázezer 
forint értékben vásárolt élelmiszert az 
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti 
Központnak. Arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy a karácsony elmúltával 

A Szent Kristóf-ház gondozottjait és dolgozóit 
a Fehérvár Médiacentrum munkatársai egy 
jótékonysági gyűjtés eredményeként hívták 
meg közös filmnézésre.

Az ötlet, hogy a fiatalokat és gon-
dozóikat mozis élménnyel aján-
dékozza meg a Fehérvár Média-
centrum, munkatársunk, Kovács 
Szilvia Ölelés az elfogadásért elne-
vezésű decemberi megmozdulását 
követően született meg, melyről 
lapunk is beszámolt. 
A cég munkatársai rendszeresen 
szerveznek jótékonysági megmoz-
dulásokat – ezúttal egyértelmű 
volt, hogy a Szent Kristóf-ház 
kapja a dolgozók privát gyűjté-
séből lehetővé vált karácsonyi 
meglepetést. A ház lakói és dolgo-
zói Az elfeledett karácsony című 
filmet nézték meg a különvetítés 
során, amit együtt választottak 
ki. Mindenki nagyon várta az 
alkalmat, hiszen az év során ritkán 
adatik meg olyan pillanat, hogy 

Sikerült mosolyt csalni a Szent Kristóf-ház 
lakóinak és dolgozóinak arcára
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Középiskolások részvételével rendezett emlékmenetet múlt pénteken Székesfehérváron a Magyar 
Tartalékosok Szövetsége Fejér Megyei Szervezete a doni katasztrófa nyolcvanadik évfordulója tisz-
teletére. A fiatalok a Fekvő katonától indultak, és érintették a város katonai emlékműveit. Az egyes 
helyszíneken mécsesgyújtással rótták le kegyeletüket a háborúk áldozatai előtt.                       P. B.

Már a rendőrök jelenléte is a szabályok betartására sarkall

Rendszeres ellenőrzéssel szeretné a székes-
fehérvári kapitányság a gyalogosgázolások 
számát csökkenteni
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Fogyatékkal élők szállítását vállaló karitatív szervezet keres kisbusz 
vezetésére teljes állásban B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező sofőrt. 

Jelentkezni, érdeklődni lehet: 
+36305009269, 

tamogatoszolgalat.szekesfehervar@maltai.hu

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai

A gyalogosoknak is fontos, hogy saját testi épségük, biztonságuk érdekében láthatóak 
legyenek az utakon. Ezt hivatottak szolgálni a különféle fényvisszaverő eszközök a 
ruházaton, a hátizsákon. Főként a gyalogátkelőhelyen történő áthaladásnál és az 
útpadkán való gyaloglás alkalmával lehet nagy jelentőségük, mivel korlátozott látási 
viszonyok között messzebbről látható a fényvisszaverő ruházatot viselő gyalogos.
Amennyiben gyalogosként lakott területen kívül az út szélén közlekednek, korláto-
zott látási viszonyok mellett kötelező a láthatósági mellény viselése, amely előírás a 
kerékpárosokra is vonatkozik!
Ne menjenek át az úttesten tiltott helyen, illetve tilos jelzésen! A járdáról való 
lelépést megelőzően győződjenek meg a járműforgalomról, az átkelés biztonságáról! 
Vegyék figyelembe azt is, hogy a jeges, havas, csúszós aszfalton a járművezetők nem 
tudják hirtelen megállással a gyalogosok által előidézett veszélyt elhárítani!
Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét a körültekintő, előzékeny és szabálykövető 
közlekedésre!

birtokában biztonságosan átkeljen az úton. 
Én mindig azt mondom: két másodperc 
nem sok az életért! Ez a két másodperc, 
amit eltöltünk még a járdán alapos körül-
nézéssel, néha valóban életet menthet!”
Májer László hozzátette: a téli 
időszakban a gyalogosok látható-
sága is nagyon fontos a biztonság 
szempontjából, ugyanúgy, mint az, 
hogy a járókelők ne csak a szemük-
kel, hanem a fülükkel is észleljék a 
forgalmat! Ezért útközben a hangos 
zene hallgatását nem javasolja a 
szakember. Májer László a gyalogo-
sok felelőssége mellett az autósokra 
is kitért: „Minden gyalogoselütés nagy 
baj, és teljesen mindegy, ki a felelős! 
Ezeknek az ellenőrzéseknek elsődlegesen 

az a céljuk, hogy felhívjuk a figyelmet a 
kijelölt gyalogos-átkelőhelyekre, a jármű-
vezetőket a jelenlétünkkel arra ösztökél-
jük, hogy igenis fokozott figyelemmel kell 
megközelíteni azokat!”
A márciusig tartó közlekedésbizton-
sági akció elsődleges célja a figyelem-
felhívás. Azoknak a sofőröknek, akik 
az elsőbbségi szabályokat nem tartják 
be, helyszíni bírság esetén tizenötezer 
forintos pénzbírság és hat büntető-
pont járhat. De a szabályszegő gyalo-
gos szintén számíthat bírságra, öttől 
ötvenezer forintig!

is szükség van a szociális segítségnyújtás-
ra” – hangsúlyozta Molnár Tamás, a 
Fidesz frakcióvezetője.
A tartós élelmiszerekkel jól ki tudja 
egészíteni az Alba Bástya az Élelmi-
szerbank programon keresztül érkező 
gyors lejáratú élelmiszer-adományt.
Tisztl Henrik, az Alba Bástya Család- 
és Gyermekjóléti Központ vezetője 
elmondta, hogy szervezete heti szinten 
nyolcvan családdal van kapcsolatban. 
Az adományautomaták is nagy előrelé-
pést jelentettek az adventi időszakban, 
melyek huszonnégy órában fogadták 
az adományokat: „Nagy segítséget 
jelentett, hogy ha valakinek nem volt ideje 
napközben, hivatali időben érkezni, az 
hétvégén vagy az ünnepi időszakban, sőt 
éjszaka is oda tudott menni az automaták-
hoz, elhelyezni az adományt.” közösen van részük élményekben 

az ellátottaknak és a dolgozók-
nak. Ráadásul a fiatalok  számára 
ez egy különleges alkalom volt, 
hiszen sokan még soha nem voltak 
moziban. A film sok mosolyt csalt 
az arcokra, kivétel nélkül minden-
ki nagyon jól érezte magát ezen a 
délelőttön.

A doni katasztrófára emlékeztek
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Mikortól használható a 
déli összekötőút?

A déli összekötőút a látszat ellenére még nincs kész

Felkészültek a megnövekedett ügyfélfor-
galomra

PaPP BRigitta

Többször, több helyen felmerült már, hogy egy 
látszólag kész útszakaszt miért nem adnak át a 
forgalomnak. Most a déli összekötőút kapcsán 
adott erre a kérdésre választ Cser-Palkovics 
András polgármester.

„Miért nem lehet használni egy 
utat, ami láthatóan készen van? Ez 
a kérdés időről időre, szerintem az 
ország összes útépítése, építkezése 
kapcsán felmerül, néha joggal. A déli 
összekötőút kapcsán most nálunk is 
aktuális” – írta közösségi oldalán 
a polgármester, majd részletesen 
végigvette, milyen állomásokat 
kell megjárnia egy ilyen léptékű 
beruházásnak.
Azután, hogy a kivitelező készre je-
lent, nyolc napon belül összehívják 
az építkezésben érintetteket, akik a 
helyszíni szemle után nyilatkoznak, 
hogy a szabályoknak megfelel-e 
minden. A műszaki ellenőr erről 
jegyzőkönyvet készít, és ha vannak 
hibák, azok listáját csatolja. 
Hiba esetén a kivitelező meg-
mondja, mennyi idő kell azok 
javítására, majd ha elkészült, 
megint minden érintett ellenőriz 
és írásban nyilatkozik, megfelel-e 
az elvárásoknak a munka. De ez 
még csak a folyamat fele.
A műszaki átadás-átvételi jegyző-
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Maroshegy harmincas övezet lesz

Tovább tart nyitva az ügyfélszolgálat

PaPP BRigitta

BácSkai geRgely

Az új szabályozásról lakossági igények alap-
ján, előzetes helyszínbejárásokat követően 
született döntés.

Maroshegy Székesfehérvár egyik 
legnépesebb és legsűrűbben lakott 
városrésze. Lakossági jelzések és 
igények alapján vált szükségessé, 
hogy az utcákban biztonságosabbá 
tegyék a közlekedést. A Polgármes-
teri Hivatal Közlekedési Irodájának 
szakemberei – Brájer Éva önkor-
mányzati képviselővel közösen 
– számos helyszínen bejárást tar-
tottak, ezek alapján született meg 

Az éves parkolóbérletek kiváltásának idősza-
kában jelentősen megugrik az ügyfélforgalom. 
A Városgondnokság ezért meghosszabbította 
a parkolási csoport ügyfélszolgálatának 
nyitvatartási idejét.

Az ügyfélszolgálat – felkészülve a 
várhatóan megnövekedő ügyfél-
forgalomra – január harmincegye-
dikéig, keddig meghosszabbított 
nyitvatartással üzemel, ugyanis a 
2022-es éves bérletek 2023. január 
végéig érvényesek, és még mindig 
sokan halasztják az utolsó pilla-
natra a megújításukat.

Pedig a lakossági parkolóbérletek 
kiváltását már online is lehet in-
tézni a szekesfehervarparkolas.hu  
oldalon sorbanállás, várakozás 
nélkül.
Az online felületen az I-es, II-es 
és III-as övezetekre szóló bérletek 
válthatók ki, a történelmi bel-
városra, mint kiemelt övezetre 

BETANÍTOTT KARBANTARTÓ
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi légkör, a 
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:

Amit kérünk:

Előny lehet:

Amit mi ajánlunk, többek között:

•  hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, falazás,                                                                                                                      
    betonozás, szivattyúzás.
•  hőközponti helyiségeknél karbantartási munkák végzése.
•  kezelőaknákban történő munkavégzés során búvónyílások felszínen  
    történő elkerítése.

•  8 általános iskolai végzettség;
•  B kategóriás jogosítvány.

•  C kategóriás gépjárművezetői engedély és vezetési gyakorlat.

•  Egészségprogram
•  Hűségprogram
•  Ajánlási rendszer
•  Útiköltség-támogatás
•  Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
•  Cafeteria

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

a döntés a teljes városrészt érintő 
sebességkorlátozásról, amit január 
harmincadikától vezetnek be.
A harmincas övezetet jelző táb-
lákat mind a Balatoni úti, mind 
az Úrhidai úti útcsatlakozásokba 
kihelyezik. A sebességkorlátozás 
hatálya az övezet végét jelző táblá-
kig tart – ezekkel az Úrhidai vagy 
a Balatoni útra történő kihajtáskor 
fogunk találkozni.
A szakemberek kérik, hogy a 
járművezetők a kihelyezett jelzé-
seknek megfelelően közlekedje-
nek, és fokozottan ügyeljenek a 
kerékpáros és gyalogosforgalom 
biztonságára.

Nyitvatartás január végén

Január 26., csütörtök: 8-tól 18 óráig
Január 27., péntek: 8-tól 13 óráig
Január 30., hétfő: 8-tól 18 óráig
Január 31., kedd: 8-tól 18 óráig

szóló éves behajtási engedélyek 
kiváltásához azonban személyesen 
kell a Városgondnokság parkolási 
ügyfélszolgálatára bemenni.
A szekesfehervarparkolas.hu ol-
dalon a lakossági parkolóbérletek 
online kiváltása mellett lehető-
ség van az NFC-parkolókártyák 
feltöltésére, a parkolási pótdíjak 
befizetésére és az NFC-kártyával 
indított parkolások befejezésére is.
Az interneten kiváltott bérletek 
papíralapon nem kerülnek kiadás-
ra, ugyanis a parkolóőrök által 
használt ellenőrző eszköz online 
adatbázisa tartalmazza a kiváltott 
bérletekhez tartozó rendszámokat 
és annak helyszínre vonatkozó 
jogosultságát is.

könyvvel a beruházó kérheti a for-
galomba helyezési engedélyt, ami 
a szakhatóságok helyszíni szem-
léjével jár. Ez maximum huszonöt 
nap, ha minden stimmel, és nincs 
szükség hiánypótlásra. Összesen 
átlagosan hatvan nap, mire egy 
út a készre jelentéstől eljut addig, 
hogy megindulhat a forgalom. Ám 
sokszor hiába látszik valami kész-
nek, még nem biztos, hogy az is.
„Lehet, hogy egy út nekünk, civileknek 
teljesen használhatónak tűnik, azonban 
hiányozhat néhány tábla vagy a 
közvilágításhoz való alkatrész. Ilyenkor 
a kivitelező megvárja, hogy valóban 
száz százalékos legyen az út, és csak 
ekkor kezdi meg az átadási folyama-
tot” – hangsúlyozta a polgármester, 
kiemelve, hogy bár valóban fruszt-
rálóan hosszú tud lenni a folyamat, 
de ezeket a dolgokat jogszabályok 
rögzítik, melyek alól nem lehet, 
nem is szabad kibújni.
„A déli összekötőút a látszat ellenére 
még nem száz százalékos, a kivite-
lező még nem jelentette készre. Ha 
ez megtörténik, utána még egy-két 
hónap, mire használatba vehetjük. 
Ezért szoktam óvatosan fogalmazni 
egy-egy projekt befejezése kapcsán, 
mert nem mindig csak az önkormány-
zaton múlik, mennyi idő alatt tudunk 
elkészülni egy-egy építkezéssel” – írta 
Cser-Palkovics András.
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Díjátadó a Hiemer-házban

Ebben az esztendőben a Hiemer-ház díszterme adott otthont nemzeti imánk, a Him-
nusz születésnapján, a magyar kultúra napján megrendezett ünnepségnek. Az esten 
a hagyományokhoz hűen átadták a Pro Cultura Albae Regiae díjat az arra érdemes 
kulturális közösségnek.
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az önkormányzat, 
a kulturális intézmények és a civilszervezetek együttműködése töretlen: „A magyar 
kultúra napja szép ünnep és szép hagyomány, most pedig különlegesnek is mondha-
tó, hiszen nemzeti imánk kétszázadik születésnapját ünnepeljük, de ez az esztendő 
Petőfi Sándor születésének is kerek évfordulója. Most pedig egy szintén évfordulót 
ünneplő székesfehérvári alkotóközösséget köszönthetünk a Pro Cultura Albae 
Regiae díjjal, a Székesfehérvári Művészek Társaságát és mindazokat, akik tagjai 
voltak vagy jelenleg is tagjai a közösségnek. A mai nap lehetőséget ad arra is, hogy 
köszönetet mondjunk a fehérvári kulturális életben dolgozóknak!”
A rangos elismerést a Székesfehérvári Művészek Társaságának elnöke, Végvári 
Beatrix  vette át.
A díjátadón Szikora János rendezésében a Vörösmarty Színház művészei és az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttesének fellépői  nemzeti imánk mellett 
Petőfi Sándor és Madách Imre évfordulóját is köszöntötték.

Színes ünnepség a magyar 
kultúra napján

Végvári Beatrix elnök vette át a Pro Cultura díjat a Székesfehérvári Művészek Társasága nevében

vakleR lajoS

1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz 
kéziratát Kölcsey Ferenc – ennek emlékére 
ünnepeljük már több mint harminc éve ezen a 
napon a magyar kultúra napját. Tavaly decem-
berben a kétszázadik évforduló tiszteletére 
az országgyűlés hivatalosan is emléknappá 
nyilvánította az idei január 22-ét, amikor 
országszerte számos rendezvényt szerveztek, 
hogy bemutassák a magyar kultúra gazdagsá-
gát, sokféleségét, hagyományait.

Városunkban is színes program-
kínálat várta a kultúra barátait. 
Juhász Zsófia, a Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központ 
igazgatója szerint munkatársaival 
igyekeztek olyan programokat 
szervezni, melyek bemutatják a vá-
ros kultúrájának kincseit: „Fontos, 
hogy a komplexitást hangsúlyozzuk, 
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ezért egy mozaikot állítottunk össze. 
Mi, akik a művelődési házakban 
dolgozunk, a kollégáinkkal együtt 
közvetítők vagyunk. Közvetítünk a 
közönség és a művészeti együttesek 
között. Székesfehérváron nagyon sok 

Nagy sikert arattak a Régimódi történet jelmezei Egerházi Attila koreográfiái a költészet és a kortárs táncművészet kapcsolatát erősítették

Együtt a fehérvári művészek díjazott csapata

profi és amatőr csoport van, ezért 
gondoltuk, hogy a balettszínház és a 
szimfonikus zenekar fellépése mellett 
kortárs színházat és olyan filmeket 
mutassunk be, melyek a magyar 
kultúrához kapcsolódnak. A kiállítá-

sunkon pedig a Vörösmarty Színház 
is megmutatkozik.”
Az est házigazdája, Gruber Nóra 
délután négykor pezsgős koc-
cintásra és a házon belüli kultúr-
sétára invitálta a vendégeket az 

intézmény Csónakázó-tó melletti 
központjába, megismertetve a 
programban résztvevők múltjával 
és jelenével a közönséget.
A programok sorában színházi 
darab is szerepelt: a magyarországi 
hospicemozgalom megalapítója, 
Polcz Alaine pszichológus, író szö-
vegei ihlették azt az előadást, mely 
egy különleges művészi formában, 
a drámai színház, a táncművészet 
és a bábművészet határán szólt az 
elmúlásról, a halálról.
A KL Színház Markó-Valenytyik 
Anna bábművész, színésznő elő-
adásával várta a színházbarátokat.
Nagy érdeklődés kísérte Varjas 
Zsófia, a Vörösmarty Színház 
jelmeztervezőjének kiállítását is. 
A színházi évad egyik klasszi-
kus sikerdarabja, Szabó Magda 
Régimódi története előadásának 

jelmezeiből és kellékeiből nyílt 
tárlaton varázslatos, korhű ruhák 
és bútorok látványában gyönyör-
ködhettek a látogatók.
Egerházi Attila, a Székesfehérvári 
Balettszínház igazgatója koreográ-
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Jubileumi villámcsődület

Hozz rá víg esztendőt! címmel a magyar kultúra napjának előestéjén, szombaton – 
stílszerűen 18 óra 23 perckor – nyitotta meg az idén hatvanöt éves Szabad Színház 
a jubileumi évét. A villámcsődület nyitányaként Nagy Judit, a Szabad Színház 
művészeti vezetője szavalta el a Himnuszt. Az előadást Kremnitzky Géza kísérte 
gitár játékával. Ezt követően a Hungarikum Zenekar közreműködésével egy rövid kö-
zös éneklésre várták az arra sétálókat és a közönséget. A jubileumi évet számos rend-
hagyó előadás és rendezvény megvalósításával teszi majd emlékezetessé a társulat.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a. Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.
hu • Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 22 516 100 • az e heti lapszáM szerkesztője: papp Brigitta • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési proBléMák Bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: MediaWorks hungary zrt. • Felelős Vezető: szaBady Balázs • terjesztő: alBa-hír kFt. • a FehérVár Megjelenik hetente 30 000 példányBan • issn: 2061-2273

A szimfonikus zene is teret kapott az ünnepen

Markó-Valenytyik Anna az élet mulandóságát mutatta be

Mudris Anett, Kremnitzky Géza és Nagy Judit tette ünnepivé a villámcsődületet

Kölcsey Ferencet köszöntötték az Igéző falán

 Szabó Balázs Bandája ismét elvarázsolta dalaival a közönséget

Az ünnepen jutott idő a társasjátékokra is

fusként is bizonyította kivételes 
empátiáját: egy olyan ajándék-
kal köszöntötte nemzeti imánk 

születésnapját, melyben a kortárs 
táncművészetet ötvözte Ady Endre 
költészetével és Latinovits Zoltán 
előadásával.
Az Alba Regia Szimfonikus Zene-

kar két kiváló művésze klasszikus 
dallamokkal emelte az ünnep 
méltóságát: a hegedű és a brácsa 

csodáival nyújtott receptet az 
elmélyülésre.
A rendezvény zárásaként Szabó 
Balázs Bandája muzsikált a kö-
zönségnek. A dalszerző-énekes és 

2009-ben alapított csapata mára az 
ország egyik legnépszerűbb zene-
kara lett. A magyar népzenéből és a 
sanzon világából táplálkozó, pop-, 
rock- és funky-elemekkel, valamint 

kamarazenei ízesítéssel megszólaló 
muzsikájukat rendre telt házas 
koncerteken hallgatják a rajongók. 
Így volt ez a Fürdő soron is!
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A felsővárosi templom története
 A mise végén hagyományosan meleg teával 
és fánkkal vendégelik meg a híveket

A fogadalmi szentmisét Spányi Antal megyés 
püspök celebrálta

A második világháborúban megsérült a 
templom is

A templomban már a harmincas évek elején volt villanyáram

BácSkai geRgely

A felsővárosiak kápolnáját már 1775-ben 
templommá minősítették.

A belvárosi és a felsővárosi plé-
bánia közel azonos létszámmal 
vált külön az ezerhétszázas évek 
második felében: a felsővárosiak 
első plébánosa Szabó József lett 
1778-ban. A városrész polgárai a 
bővítés érdekében folyamatosan 
kulcsoltak a városvezetésnél és a 
püspökségnél. Gyűjtést is szer-
veztek a templom megnagyobbí-
tására, 1800-ban szép számmal 
adakoztak a városrész lakói.
A felsővárosi gazdák 1807-ben 
felajánlották, hogy a templom 
melletti romos iskolát megveszik, 
és lebontják a tűzveszély miatt, il-
letve nem utolsósorban a templom 
„díszességét” is növelni akarták. 
Az élelmes hívők a bontási anya-
got elárverezték és 1070 forintért 
eladták, majd ezt a templom javára 
felajánlották. A templom előtti 
utat pedig 1809-ben lekövezték az 
összegyűjtött pénzből.
A két torony építése Fridl Károly 
rajzmester tervei alapján 1836-
ban történt meg. Az építkezés 
idejére még a téglaégetőt is a 
templom rendelkezésére bocsá-
totta a város. A követ a Csúcsos- 
hegyi kőbányából hordták, az 
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építkezést pedig Vass János 
tanácsos vezette. A munkála-
tok azonban nem úgy sikerül-
tek, ahogyan azt elképzelték, 
ugyanis a templomtornyok már 
1840-ben megrepedeztek. 1849-
ben Szász Ferenc építőmester 
szakértői véleményben közölte 
a tanácsüléssel, hogy a Szent 
Sebestyén-templom tornyait meg 
kell erősítenie az építő Langmár 
Mihály kőművesmesternek.
Ezeket azonban a tanács javíttat-
ta meg, és a költségeket behajtot-
ta a kőművesen. A kőfaragó mun-
kájáért pedig az építkezés után 

két évvel még mindig tartoztak a 
mester özvegyének. A toronyórát 
Németh Ignác órásmester hat évi 
jótállással ezer forintért készítet-
te, ezt is adományokból fizették.
A templomban egészen 1885-ig 
német nyelvű istentiszteletet 
tartottak, ebben az esztendő-
ben azonban a megyés püspök 
határozatban szüntette meg a 
felsővárosi plébánián, valamint 
a ciszterciták templomában a 
német nyelvű liturgiát, és intéz-
kedett a magyar nyelvű isten-
tisztelet meghonosításáról.
A felsővárosi templomnak 1917 
előtt hat harangja volt, melyek 
ekkor vándorútra keltek, és 
beolvasztották őket ágyúnak. 

A tornyokba harang újra csak 
1927-ben került. Az akkori újság 
beszámolója szerint április 14-én 
„megkondult a felsővárosi Szent 
Imre harang”. A 951 kilós harang 
Walser Ferenc budapesti cégének 
harmadszori öntése.
A templomba már a harmincas 
évek elején bevezették az elektro-
mos áramot, és kivilágítottak vol-
tak a toronyórák, azonban a város 
akkoriban nem fizette az áram 
költségeit, így azt kikapcsolták.
A templom a második világhábo-
rúban megsérült, egyik tornyát el 
is vesztette, és csak 1960-ra lett 
teljes az épület – ismét a hívek 
adományából. Ekkor restaurálták 
a Szent Sebestyén-szobrot is.

Szent Sebestyén-napi búcsú
Novák Rita

Székesfehérvár egyik legrégibb ünnepe Szent 
Sebestyén napja: idén január huszadikán is 
szentmisével, közösségi programmal, hagyo-
mányos ételekkel emlékeztek a felsővárosiak a 
kétszáznyolcvannégy évvel ezelőtti pestisjár-
vány idején tett fogadalomra. 

A Felsővárosi Általános Iskola diák-
jai kézen fogták egymást, és körbe-
ölelték a Szent Sebestyén-templo-
mot – ezzel kezdődött el a búcsú. 
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A felsővárosi iskolások templomölelésével kezdődött a búcsú

„Szeretnénk átadni gyermekeinknek, 
hogy mit is jelentett Székesfehérvárnak 
ez a templom a múltban” – hangsúlyoz-
ta Földi Zoltán, az iskola igazgatója.
Majd három évszázaddal ezelőtt, 
1739-ben a felsővárosiak böjtöt 
tartottak és körmeneteken kérték 
Szent Sebestyén közbenjárásá-

val Istent, hogy szabadítsa meg 
őket a pestisjárványtól. Az imáik 
meghallgatásra találtak, a város 
szerencsésen megmenekült, lakói 
hálából örök időkre szóló fogadal-
mat tettek, melynek része volt a 
felsővárosi templom építése is.
A fogadalom emlékére minden 

esztendőben január huszadikán 
szentmisét tartanak Felsőváros-
ban. Így volt ez az idén is: Spányi 
Antal megyés püspök a város pap-
ságával tartott szentmisén emléke-
zett meg az elődök fogadalmáról.
A mise után az esemény résztvevő-
it forró teával és a Szent Sebestyén 
napján hagyományos fánkkal ven-
dégelte meg a Fehérvári Polgárok 
Egyesülete és a Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központ a 
templom előtti téren.
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Lakossági kezdeményezésnek és az önkor-
mányzat törekvésének köszönhetően új, méltó 
helyére került József Attila szobra. Az alkotás 
egy újonnan kialakított közösségi téren, a 
költőről elnevezett utcában kapott helyet. 
A Városgondnokság hat tiszafát is ültetett a 
szobor mögötti területre.                                      P. B. Fo
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Új túraútvonalak és 
információs táblák Sóstón

Megújultak az információs táblák Egy gigantikus pók is költözött Sóstóra

BácSkai geRgely

Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva 
újultak meg a Sóstói Természetvédelmi Terület 
tanösvényének információs táblái, és új 
útvonalakat is kijelöltek. A Gáspár Attila- 
réten pedig lecserélték az elmúlt években 
megkopott keresztespók-installációt, és több 
új élményelemmel is készülnek a tavaszra.

A vizes élőhely megmentése 2018-
ban fejeződött be, ezzel karöltve 
készült el a Sóstó-tanösvény is.
„Az elmúlt négy évben országosan 
is népszerű lett a természetvédelmi 
terület, nagyon sokan jönnek, és a 
visszajelzések iránymutatást adtak, 
hogy milyen irányba fejlesszünk. 
A legfontosabb volt, hogy a terület 
térképét aktualizáljuk, és az ehhez 
kapcsolódó irányjelző pontokat is 
elhelyezzük” – mondta el Csete 
Gábor, a Városgondnokság termé-
szetvédelmi szakmai vezetője.
Több helyen voltak olyan, a Sóstó 
rekonstrukciójához kapcsolódó, 
kötelezően kihelyezendő táblák, 
amiket átdolgoztak, és új tan-
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Új matrica nélkül nem viszik el a szemetet!
PaPP Brigitta

A Depónia már kipostázta az új edényazono-
sító, valamint a zöldhulladék elszállítására 
jogosító matricákat és a 2023-ra vonatkozó 
hulladéknaptárt is.

Február 1-től már nem üríti 
azokat a hulladékedényeket a 
Depónia, amelyekre nem kerül-
tek fel az idei évre vonatkozó 
matricák. A Depónia feliratú és a 
szolgáltató nyilvántartása szerint 
alkalmazott edény űrméretének, 
valamint darabszámának meg-
felelő edényazonosító matricát 
már mindenkinek kipostázták.
A levélben érkezett az idei évre 
vonatkozó hulladékszállítási 
naptár is, amely az év folyamán 
végzett hulladékszállítások 
(vegyes, szelektív, üveg-, zöldhul-
ladék, karácsonyfa) időpontjait 
tartalmazza. A hulladékgyűjtési 
renddel kapcsolatosan a De-
pónia Nonprofit Kft. oldalán a 
település kereső funkciónál talál-
ható további részletes információ.
Az edényazonosító matricát 
tartalmazó levélben ugyancsak 
postázta a szolgáltató a meg felelő 
darabszámú, a zöldhulladék 
díjmentes elszállítására jogosító 
matricát is, melyek 2023-ban 
használhatók fel. Ezeket a ma-
ximum száztíz literes, áttetsző 

zsákokra, vagy a maximum ötven-
szer hetven centiméteres kötegre 
kell felragasztani, és a megfelelő 
gyűjtési napon kihelyezni.

Nem érkezett matrica, mit kell 
tenni?

Ha valamilyen oknál fogva nem 
találtuk meg postaládánkban a 
Depónia levelét, esetleg elkever-
tük az edényazonosító matricát, 

úgy a szolgáltató ügyfélszolgálatá-
hoz kell fordulni az ugyfel@
deponia.hu e-mail-címen, az 
online ügyfélszolgálaton vagy a 
22 507 419-es telefonszámon!
Amennyiben szükségünk lenne 
még zöldhulladék-matricára, vagy 
vásárolnánk a települési vegyes 
többlethulladék számára kék, 
Depónia-logóval ellátott zsákot, 
azt a szolgáltató ügyfélszolgála-
tán, továbbá a kijelölt helyeken 
tehetjük meg.

Lesz lomtalanítás 2023-ban?

A Depónia a lomtalanítást idén is 
házhoz menő jelleggel végzi a csalá-
di házas övezetekben. Amennyiben 
igénybe vennénk az évi egy alka-
lommal járó ingyenes szolgáltatást, 
úgy azt a 22 507 419 (4-es mellék) 
telefonszámon történő előzetes 
egyeztetés alapján kérhetjük 2023. 
szeptember 30-ig.
„A jelentkezés során meg kell adni 
a hulladék várható mennyiségét is, 
ami alkalmanként legfeljebb három 
köbméter lehet. Lomhulladéknak 
pedig olyan lom jellegű hulladék 
számít, amely a közszolgáltatás ke-
retében rendszeresített gyűjtőedény 
méreteit meghaladja. Ilyenek például 
a bútorok, a gyerekjátékok vagy a 
ruházat" – hangsúlyozta Budai 
Dóra, a Depónia Nonprofit Kft. 
PR-vezetője.
Hogy pontosan melyek azok a 
lomok, amiket elszállít a Depó-
nia, azt a szolgáltató az oldalán 
pontosan listázza. Fontos, hogy a 
ki nem használt alkalom a követ-
kező évre nem vihető át!

Ne felejtsük el felragasztani az új matricát! 
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Méltó helyen József Attila mellszobraösvénytáblák is születtek. A kopot-
takat pedig lecserélték, felújították.
A legnépszerűbb útvonal az északi 
tó megkerülése, de most olyan 
túraútvonalakat is kijelöltek, amik 
akár nyolc kilométeres, változa-
tos sétára is alkalmasak. Bepor-
zók-rétje néven egy új elem is 
került a Sóstóra. Egy zárt, kisebb 
füves terület a Gáspár Attila-rét 

mellett megfelelő helyszínnek 
tűnt arra, hogy ezen a csendes 
kis részen a beporzó rovarokkal 
kapcsolatban lehessen környezeti 
nevelés órákat is tartani.
„Építettünk rovarhotelt, és az a célunk, 
hogy őshonos, virágzó fákat és cserjé-
ket is telepítsünk tavasszal, megfelelő 
információs táblákkal ellátva. Most 
kezdtük a rovarokkal foglalkozó rész 
kiépítését, hogy mindenki megismer-
hesse a beporzók nélkülözhetetlen fon-
tosságát” – emelte ki Csete Gábor.
A rét közepén pedig egy olyan 
installáció található, mely a Fejér 
vármegyei méhészetért sokat tevő 
emberekre hívja fel a figyelmet.
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A témáról bővebben a KocsiZoom 
évadzáró adásában, január 28-án 
18.25-kor láthatnak összefoglalót a 
Fehérvár Televízió műsorán. Ha pedig 
lemaradnának róla, a TV Youtube- 
csatornáján megnézhető az adás a 
korábbi epizódokkal együtt.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A hét első fele alkalmas lehet szinte mindenfajta tevékenységre, ami 
a pénzügyekkel kapcsolatos. Most jó üzleteket köthetsz, kedvező árat 
érhetsz el egy vásárlás során, de arra is komoly esélyed van, hogy egy 
kreatív húzással előbbre juss a ranglétrán. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Használd ki ezt az időszakot feltöltődésre! Sportolj, kapcsolódj ki, 
a pénzköltéssel azonban légy óvatos! Romantikus hangulatban 
vagy. Ha valakinek elmondanád őszintén az érzéseidet, arra a hét 
második felében remek alkalmat találhatsz! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az átlagosnál kevesebb stressz ér, és kevesebb kellemetlen esemény 
történik körülötted. Ez nagyban szerepet játszik abban, hogy kezde-
nek a dolgaid visszatérni a rendes kerékvágásba. Egy kicsit rendezd 
a soraidat, és néhány dologban ismét vedd fel a fonalat! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Egy az életedben meglévő bizonytalansággal kell szembenézned és le-
vonnod bizonyos következtetéseket. Nem szabad tovább halogatnod 
egy döntést, mert a mérleg nyelve egyre nagyobb mértékben billen 
ki, és félő, hogy egy pontról már nem lesz erőd visszatolni oda, ahol a 
számodra optimális helye lenne. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

A sikert számodra a bölcsesség és a kitartás hozza meg, 
valamint az, ha nem bocsátkozol felesleges és indokolatlan 
csatározásokba olyanokkal, akik egyáltalán nem értik meg, mit 
miért teszel. Szükséged lehet arra a kreativitásra is, ami eddig 
mindig kihúzott a nehéz helyzetekből! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Könnyen lehet, hogy egy magánprogramodat e kell mondanod, 
hogy egy fontos eseményen vagy találkozón vehess részt. A jövőd 
szempontjából érdekes lehet, hogy erre a szeretteid miként reagálnak. 
Az, hogy támogatnak vagy elutasítják, lényeges lesz számodra, de 
nem biztos, hogy csak ezt kell figyelembe venned!  2023. jan. 26.–feb. 01.

Fo
tó

: N
ick

 R
isi

ng
er

 

Mikor kell olajat cserélni?
Nemcsak a hagyományos motoroknál, de a hibrideknél is fontos!

Rendszeresen ellenőrizzük autónk olaj-
fogyasztását!

Fontos a rendszeres olajcsere, sok bajt és kiadást előzhetünk meg vele!

szeiFert richárd

Nem véletlenül találták ki a gyártók az olajcsere- 
periódust. Ahhoz, hogy a motor egészséges 
legyen, ez az egyik alapkövetelmény. Használt 
autóknál és az egyre terjedő hibrideknél is fontos 
az időszakos karbantartás!

Új autónál nem is kérdés, hogy 
legalább amíg a garancia érvényes, 
szervizbe guruljunk a kötelező 
inspekciókra. Ilyenkor az egyik 
elem az olajcsere. Ezt előírás sze-
rint végzik a szakműhelyek, amit a 
szervizfüzetben bárki ellenőrizhet. 
Általában évfordulóra vagy futott 
kilométerre kell megjelenni a kö-
telező szervizre – amelyiket előbb 
eléri a jármű. 
Ám ahogy egyre idősebb lesz a jár-
gány, az olajból változó mennyiség 
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fogyhat a cserék között. Ekkor a 
sűrűbb szervizlátogatást javasolják 
a szakemberek: az olajfogyasztás 
mértékétől függően akár már 
nyolc-tízezer kilométernél is esedé-
kes lehet a beavatkozás. 
A nem megfelelő karbantartás 
következményeit valószínűleg 
nem kell ecsetelni, a legrosszabb 
forgatókönyv szerint az erőforrás 
végleges károsodást is szenvedhet. 
Ez pedig komoly pénzkiadással 
jár, olykor csak az autócsere a 
megoldás. 
A hibrideket is évente vagy futott 
kilométerek után kell olajcserére 
vinni, akár az öntöltős, akár a 

konnektorról táplálható, akár a 
valamivel egyszerűbb lágy hibrid 
autókról van szó. Utóbbiakból még 
nincs magas futású darab, hiszen 
ezek annyira újak, hogy csak elvét-
ve találni egy-két százezer kilomé-

tert megtett példányt. 
Ellenben az öntöltős hibridek 1997 
óta vannak a piacon. Elsősorban 
japán gyártmányúak, és bizony 
nem ritka a sokat hajtott darab. 
A tapasztalatok alapján ezek is 
tudják csipegetni az olajat, vagyis 
bizonyos mennyiség eltűnik a 
motorból használat közben. De 
hangsúlyozzák a szakemberek, 
hogy nem fogy több, mint a hagyo-
mányos motoroknál. A nívópálca 
rendszeres ellenőrzésével megelőz-
hetők a komolyabb problémák. 
Ha szükséges, utána kell tölteni az 
olajat, továbbá érdemes gyakrab-
ban cseréltetni!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Magabiztosan le tudod gyűrni az előtted álló feladatokat, de egy 
ponton azért akadályba ütközhetsz. A hét második felében kikris-
tályosodhat benned egy döntés, ami egy ideje már ott motoszkál 
a fejedben, de most a körülmények hatására ebből összeállhat egy 
kedvező jövőkép.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Minden, ami körülötted zajlik, izgalmasabb, színesebb lesz. 
Különösen igaz lehet ez a magánéletedre. Élvezed az ízeket, az 
illatokat és az együttlétet a szeretteiddel, a barátaiddal! Ügyelj 
azonban arra, hogy közben nehogy olyan dologra is ígéretet tégy, 
amit később megbánnál!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Intenzív energia árad belőled, ami alól szinte senki sem tudja kivonni 
magát a környezetedben. Erőteljesen veted bele magad az élet szinte 
minden területébe, önbizalmad nő, amit csak tovább erősít, hogy a 
környezeted felől is rengeteg pozitív visszacsatolást kapsz. Ezek a napok 
fokozottan alkalmasak arra, hogy új ismerősöket, barátokat szerezz.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A hét különösen alkalmas lehet arra, hogy új kapcsolatot kezdemé-
nyezz, legyen ez barátság vagy valami annál is több. Talán ez egy új kez-
det valakivel, akiről már kezdtél lemondani. Ha most új vállalkozásba 
kezdesz, jó esélyed van a sikerre. Vágj bele, de légy körültekintő!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Január utolsó napjai érzékenységet, intuíciót és empátiát hoznak 
számodra, ami megkönnyíti, hogy a környezetedben lévő embe-
rekkel jó kapcsolatot ápolj. Emellett segít abban, hogy elmerülj az 
álmaidban. Érzékenyebbé válsz mások problémájára is. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mentálisan remek állapotban leszel, gondolataid világosak, agyad 
pedig magas fordulatszámon pörög. Most sikeres lehetsz üzleti meg-
beszéléseken, köthetsz jó megállapodásokat, és sikeres vásárlásokat 
bonyolíthatsz. A hét közepén egy jó hír hasznos kapcsolatokat is 
hozhat az életedbe.    

Új sószoba és sóhomokozó nyílt 
Fehérváron

 Hangulatos és az egészségnek is jót tesz a sószoba

A kicsiknek sóhomokozó is van

PaPP BRigitta

A sószobában eltöltött néhány óra kiváló külön-
böző betegségek megelőzésére és kezelésére, az 
immunrendszer megerősítésére, az allergia- és 
influenzaszezonra való felkészülésre, a gyulla-
dások csökkentésére, az arc és a légutak meg-
betegedései, valamint az ekcéma kezelésére, de 
a stresszt és az alvászavart is enyhítheti.

Barátságos, családias sószoba 
nyílt Székesfehérváron, a Kertalja 
utcában. Ideális kisgyermekes 
szülőknek, mivel sóhomokozót is 
kialakítottak a helyiségben, így a 
legkisebbek is remekül el tudják 
magukat foglalni.
„A pozitív hatást sóvizes párologta-
tókkal igyekezzük fokozni, a sónak 
köszönhetően pedig csíramentes, ví-
rusmentes, valamint baktériummen-
tes a teljes szoba. A sótéglák, amik 
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SÓSZOBA
Székesfehérvár, Kertalja u. 47. 

Bejelentkezés:              
(70) 245 2938              

:soszobaesmamivarrta Tengerparti klíma uralkodik a sószobákban

körülveszik a homokozót, illetve a 
sóhomok parajdi, míg a sófalakban 
himalájai sórög van. Sógenerátor is 
kerül hamarosan a szobába, ez öt-tíz 
mikrométernyire porlasztja az orvosi 
sót, így felnőtteknek is biztosított 
lesz a szükséges sókoncentráció a 
levegőben” – mondta el lapunknak 
Szabó Katalin Erika, a sószoba 
tulajdonosa és üzemeltetője.

A sószobát alapvetően két külön-
böző célra szokták igénybe venni. 
Egyrészt a betegségek megelő-
zése érdekében – ide tartozik az 
immunrendszer megerősítése, a 
felkészülés az allergia- és influen-
zaszezonra vagy a test általános 
állapotának javítására – ezalatt 
leginkább a stressz, a kimerült-
ség, a fáradékonyság, esetleg az 
alvászavar enyhítése, megszünte-
tése értendő, amire ugyancsak jó 
megoldás lehet a só terápia. Ebben 
az esetben a sószoba hetente egy-
szeri látogatása ajánlott.
Kevésbé szerencsés esetben az 
emberek nem megelőzés, hanem 

kezelés, gyógyítás céljából kezde-
nek el sószobát használni. Ilyen-
kor nem csak a tünetek enyhítésé-
ben, de a betegség leküzdésében 
is segít a sószobában eltöltött idő.
Már meglévő betegség vagy 
allergia mellett heti két-három 
alkalommal ajánlott sószobába 
menni. A sószoba ugyanis termé-
szetes módon tisztítja a léguta-
kat, valamint – mivel légterében 
jóval magasabb a negatív ionok 
koncentrációja, mint máshol – 
erősíti a test ellenálló képességét 
és immunrendszerét.
Rengeteg különböző, főleg – de 
nem kizárólag – légúti betegségre 
ajánlott a sószoba használata, 
többek között megfázás, nátha, 
asztma, krónikus tüdőgyulladás, 
torokgyulladás, bőrbetegségek 
és középfülgyulladás esetén. Az 
ekcéma, a pikkelysömör vagy az 
aknék kiváló ellenszere is a só.
„A sós levegő belélegzése minden 
korosztály számára egészséges, hi-
szen a tengerparti klímához hasonló 
levegő uralkodik a sószobákban, 
így nincs életkori korlát, illetve a 
várandósság alatt is lehet jönni. A 
közösségbe kerülés nagyon megviseli 
a bölcsődés-, óvodáskorú gyermeke-
ket. A sóhomokozás segíti a gyógyu-
lást, illetve megelőzi a folyamatos 
betegeskedést” – hang súlyozta 
Szabó Katalin Erika.
A sószoba hétfőtől péntekig 10-től 
18 óráig tart nyitva, szombaton-
ként pedig bejelentkezést követő-
en lehet menni.
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Január 23-tól minden hétfőn megrendezi új, 
könyves gyermekfoglalkozását a Már Vártalak. 
A hat és tíz év közötti korosztály számára 
egyórás, interaktív előadásokon mutatják be a 
könyvek világát.

Új, interaktív gyermekprogramot 
hirdetett a Már Vártalak kávézó 
Lenke meséi címmel. A január 23-án, 
hétfőn 16.30-kor induló foglalkozás-
sorozaton a gyerekek minden héten 
együtt olvashatnak, játszhatnak vagy 

Idén is folytatódnak a Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház és Könyvtár olvasóklubjai. 

Egy csésze tea melletti jó beszél-
getésre invitálja az érdeklődőket 
a Liget Műhely Olvasóklub január 
24-én, kedden 16 órára a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házba. A témát 
ezúttal Szabó Magda Kakasszó 
című novellája szolgáltatja. A 
2007-ben, kilencvenéves korában 
elhunyt író népszerű novellája 
1967-ben, az Alvók futása című 
elbeszéléskötetben jelent meg. A 
Liget Műhely Olvasóklubba 
ingyenes a belépés, a klubot 
Fazekasné Sin Gyöngyi vezeti.

Ismét megrendezik – immár tizenhatodik 
alkalommal – a házasság hetét február 12. és 
19. között. A különleges alkalomhoz kapcso-
lódóan a SZÉNA Egyesület házaspárok számára 
hirdetett két pályázatot, melyeken értékes 
nyeremények találnak gazdára.

Magyarországon 2008 óta rende-
zik meg a keresztény egyházak és 
civil szervezetek széles körű össze-

 Olvasás 

Liget Műhely 
Olvasóklub

 Könyv 

Lenke meséi

 Házasság 

Szeretetbe kapaszkodva

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) pályázatot hirdet a 
Kiscséripusztai (Polgárdi–Kiscséripuszta) telephelyére

állattenyésztési  munkakörök
( fejő, borjúgondozó, elletős, ivarzó kifogó ) és traktoros

munkakör betöltésére . 

A traktoros munkakör betöltésének feltétele: 

szakirányú végzettség.

  A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat előnyt jelent.

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

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) 

felvételt hirdet
 

agronómus
munkakör betöltésére.

A munkakör betöltésének feltétele: 
Szakirányú egyetemi végzettség. 

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

(max. 30 km-es) lakótávolság.

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

traktoros, szárítókezelő, tehergépkocsivezető  
mikrobuszvezető, targoncás, 

tápkeverő kezelő, autószerelő, 
mezőgazdasági gépszerelő 

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta) felvételt hirdet az 
ágostonpusztai telephelyére

munkakörök betöltésére.
A traktoros munkakör betöltésének feltételei: 

Szakirányú  végzettség
A szárítókezelő munkakör betöltésénél előnyt jelent a 

szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat.
A tehergépkocsivezetői munkakör betöltésének feltétele:

 ADR vizsga
A mikrobuszvezető munkakör betöltésének feltétele: 

D kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent a lajoskomáromi, dégi,  középbogárdi lakóhely.

Az autószerelő, mezőgazdasági gépszerelő 
munkakörök betöltésének feltétele:

 szakírányú végzettség.

A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat előnyt jelent.

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

fogásával az eseménysorozatot több 
település és közösség részvételével.
A SZÉNA Egyesület a Családokért 
két pályázatot hirdetett. A Hívd 
randira házastársadat! elnevezésű 
pályázat keretében azt kérik a részt-
vevőktől, hogy január 23. és február 
12. között töltsenek el kettesben egy 
kis időt, és a randevún készítsenek 
egy közös képet. Azok a házas-
párok, akik teljesítik a feladatot, és a 
fotót feltöltik az egyesület honlapján 
elérhető űrlapon keresztül, részt 
vesznek egy sorsoláson, ahol éttermi 
utalványt nyerhetnek.
A jó házasság titka című pályázati 
felhívás keretében azt várják a 
résztvevőktől, hogy írják le megis-
merkedésük történetét, és mond-
ják el, szerintük mi a jó házasság 
titka. Ezt szintén egy űrlapon 
keresztül lehet megtenni, mely 
ugyancsak az egyesület honlapján 
érhető el. A résztvevők között 
ajándékcsomagot sorsolnak ki.
A jelentkezéseket február 12-én 
éjfélig várják. A sorsolásra és az 
eredményhirdetésre a házasság 
hetében kerül majd sor, a nyer-
teseket pedig telefonon értesítik 
legkésőbb február 22-ig.
A pályázatok célja felhívni a figyel-
met a kettesben töltött, minőségi 
idő és az egymásra figyelés fontos-
ságára. A játék célja emellett az, 
hogy a párok felidézzék, megismé-
teljék hajdani találkozásukat, ezzel 
is erősítve kapcsolatukat.

alkothatnak, miközben megismer-
kedhetnek a könyvek világával. 
Lenke, a foglalkozások főhőse ugyan-
olyan kislány, mint bármely résztve-
vő gyermek, azzal a különbséggel, 
hogy hisz a könyvek varázserejében, 
segítségükkel pedig bemutatja ked-
venc történeteit a legkisebbeknek.
Jelentkezni és érdeklődni a  
20 2306 383-as telefonszámon,  
Farkas Júlia foglalkozásvezetőnél 
lehet.



Jövő héten folytatódik a Kodolányi-szabad-
egyetem előadás-sorozata. 

A Magyarország a változó világ-
ban című sorozat újabb előadása 
január 30-án, hétfőn 15 órakor lesz 
a Kodolányi János Egyetem szerve-
zésében. A szabadegyetemi előadás 
és webinárium helyszíne a Titkok 
Háza, ahol Miért fontos a tudomány 
és a felsőoktatás a 21. században? 
címmel Szabó Péter, az egyetem 
rektora tart bevezető előadást.
A kerekasztal-beszélgetést Vargha 
Tamás, Székesfehérvár országgyű-
lési képviselője, a sorozat fővéd-
nöke vezeti, a meghívott vendég 
pedig György László, az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium 
államtitkára lesz.

Folytatódnak a betegellátás szempontjából 
létfontosságú véradó akciók Székesfehér-
váron. A Területi Vérellátóban minden hét-
köznap várják a donorokat, de lesz lehetőség 
véradásra két külső helyszínen is.

A Szent György Kórháznál 
található Székesfehérvár Területi 
Vérellátóban hétfőn, kedden, 
szerdán és csütörtökön 8 és 15 
óra között, míg péntekenként 8 
és 14 óra között lehet vért adni. A 
kihelyezett akciók keretében a Bu-

Már jelentkezhetnek az érdeklődők a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és Könyvtár Netnagyi el-
nevezésű okoseszköz-ismertető foglalkozásaira. 
Az ötalkalmas képzés február 7-én, kedden indul.

Februárban visszatér a Gárdonyi 
Géza Művelődési Ház és Könyvtár 
okoseszköz-ismertető sorozata, 
a Netnagyi. A foglalkozásokat 
Fazekasné Sin Gyöngyi vezeti, aki 
az öt alkalom során olyan témákat 
mutat be, mint az általános okos-
eszköz-ismeretek, az okostelefo-

 Egészség 

Lesz még véradás! 

  A Vörösmarty Rádió műsora január 28-tól február 3-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

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

2023. 01. 29. VASÁRNAP 2023. 01. 30. HÉTFŐ 2023. 01. 31. KEDD 2023. 02. 01. SZERDA 2023. 02. 02. CSÜTÖRTÖK

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

09.10  Hogy is volt? – 
történelmi kalandozás 
Vendég: Korik Péter

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

11.10  Köztér
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kenderzsineg – Kertészeti 

magazin Vendég: 
Németh	László

15.00  Hírek 15 órakor 
Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

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

17.10		 Irodalmi	műsor
18.10  Családi magazin 

Szerkesztő:		
Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések – 
Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2023. 02. 03. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
11.10  Dojo önvédelmi és távol-

keleti	harcművészeti	
magazin Vendég: 
Rétlaki	Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Ügyvédi percek Vendég: 
Berzeviczy	Gábor

14.10		 Zöldellő	utakon
15.10		 Hűha!	–	Technológia	

és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

17.10		 Lokálpatrióta
18.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	

közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 

műsorajánló,	kalendárium,	

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	

Csilla	Hírszerkesztő:	

Germán	Márton

09.10  Megújulás az 

egészségért! Vendég: 

Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	

menhelyén	élő	kutyáknak	

Vendég:	Molnár	Tamásné

11.10  Ez itt az én hazám! 

Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben	

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 

Pánczél Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 

napjainkig Vendég: 

Kiss	György	

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	

Kiss	György	

18.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	

Gemeiner	Lajos

2023. 01. 28. SZOMBAT

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

11.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 
Óber	László

14.10  Krízishelyzet
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
18.05		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  Internetes ügyeink 

Vendég: dr. Czenczi Anikó 
Szerkesztő:	Kiss	György

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

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

11.35		 Gábor	szerint	a	világ
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10  Receptek az élethez 

Vendég: Rudnicai Margó
14.40  Barangoló Vendég: 

Tarsoly	Péter
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló
17.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
18.10		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
14.10  Utazási magazin
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

15.10  Útravaló 
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.10		 Nézőpontok	Vendég:	

Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi	

19.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

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

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed Attila 

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  A Városgondnokság 
műsora

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

14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: Pál 

Loránd,	Kalmár	Ádám	
és Buda Andrea

18.10		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.10  Fehérvári beszélgetések 
– Aranymetszés 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

  Oktatás   Előadás

Újra Netnagyi a Gárdonyiban Magyarország a 
változó világbannok és tabletek kezelése, valamint 

a hasznos alkalmazásokra és a 
közösségi média használatára is 
figyelmet fordít. A foglalkozásra 
ajánlott saját eszközt vinni, hogy a 
résztvevők a mindennapokban is 
használt okoseszközökön gyako-
rolhassanak.
A képzés bejelentkezéshez kötött, 
jelentkezni az info@ggmuvhaz.hu 
e-mail-címen vagy a 22 501 161-es te-
lefonszámon lehet. Az első alkalom 
időpontja február 7., kedd 10 óra.

dai út 224. szám alatti Magyarok 
Nagyasszonya-plébánián január 
29-én, vasárnap 9 és 12 óra között, 
a Köfém Művelődési Házban pedig 
január 30-án, hétfőn 11 óra és 
17.30 között várják a donorokat.
A véradáson 18 és 65 év közötti, 
egészséges emberek vehetnek 
részt. Személyi igazolványra, 
lakcím- és tajkártyára lesz még 
szükség. Előzetesen az Országos 
Vérellátó Szolgálat honlapján lehet 
időpontot foglalni.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Erény és hátrány a fiatalság

Nagy Fanninak ez az első szezonja vezetőedzőként az Extraligában

SoMoS zoltáN

Nyolcadik helyen áll a Máv Előre-ST Solar 
a női röplabda Extraligában. Az elmúlt idő-
szakban voltak érkezők és távozók a keretben, 
folyamatosan alakul a csapat. Az alapszakasz 
felénél járunk, a kitűzött cél elérhető.

A vezetőedzőként igen fiatal Nagy 
Fanni nem elégedetlen, mert a 
lányok munkájára és küzdőszelle-
mére nem lehet panasz: „Nem ala-
kult máshogy a bajnokság, mint ahogy 
vártuk. Ezzel a kerettel itt a helyünk, 
miközben pár szetten és ponton múlt, 
hogy az utolsó helyen állunk. Az 
előttünk található MTK-t le is győztük 
az első fordulóban. Nyertünk szettet a 
BL-induló, bajnok Vasas ellen, pontot 
raboltunk a tavalyi bronzérmes 
Balatonfüredtől itthon és idegenben 
is. A mutatott játék is folyamatosan 
javul. Az ellenfelek edzői is többször 
elismerően nyilatkoztak a lányokról, 
ez erőt kell hogy adjon nekik!”
A MÁV Előre erénye és hátránya is 
ugyanabból fakad: nemcsak újonc, 
de egyben fiatal együttes próbálja 
felvenni a versenyt a legerősebb 
hazai ellenfelekkel.
„Rutinban kell még fejlődnünk, ezért 
igazoltunk mostanában olyan játéko-
sokat, akik ebben segíteni tudnak, és 
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Zivzivadze, Bamgboye és 
Bumba távozik

Fehérváron rajtol az 
Országos Rallyebajnokság

vakleR lajoS pál loránd

A vasárnapi bajnoki rajt előtt a Városháza 
Dísztermében rendezte meg szurkolói ankétját 
a Mol Fehérvár FC. 

Juhász Roland, a klub sportigazga-
tója és Huszti Szabolcs, az együt-
tes szakvezetője a téli felkészülés 
és a novigradi edzőtábor tapasz-
talatairól számoltak be, illetve a 
szurkolók kérdéseire válaszolva a 
csapatépítés történéseiről adtak 
tájékoztatást.
Juhász Roland a távozókról szólva 
megerősítette: Zivzivadze, Bamg-
boye és Bumba távozik, a lejárt 
kölcsönszerződésű Lednev és 
Szendrei pedig visszatérnek klub-
jaikba. Azt is megerősítette, hogy 

Március utolsó hétvégéjén Székesfehérváron lesz 
az Országos Rallyebajnokság (ORB) és Országos 
Rallye Challenge (ORC) szezonnyitó versenye. A 
murvás futamon az ORB2 mezőnye is indulhat.

Hamarosan újra faroló autóktól és 
hangos robajoktól visszhangzik 
majd Fehérvár és környéke, ugyan-
is március 31. és április 2. között 
Székesfehérváron bonyolítják le az 
Országos Rallyebajnokság 
évadnyitó futamát, melyen az 

A szurkolók már várják a tavaszi idényt A Székesfehérvár Rallye százhúsz kilométeres lesz
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emberileg is beleillenek a fiatal kö-
zösségbe. Éppen ez a fiatalság az eré-
nyünk: a lányok bizonyítani akarnak, 
meg akarják mutatni, miért küzdenek 
és edzenek folyamatosan. Nagyon 
kemény edzésekkel lehet felkészíteni 
őket a kihívásokra. Játékosként is 
szerepeltem ilyen fiatal csapatban, 

ezért tapasztalatból tudom, hogy csak 
a meccseken lehet megszerezni a kellő 
rutint. De edzésen kell nagy terhet 
rakni rájuk, hogy utána a meccseken 
kicsit felszabadultabbak legyenek” 
– mondja erről Nagy Fanni, aki 
építhet a saját nevelésű fiatalokra 
is. A tavalyi U21-es csapatból akit 

meg tudtak tartani, az most mind 
a felnőtt keretben van. 
Légiósok is érkeztek az elmúlt he-
tekben, egy szerb és két amerikai 
játékos. A vezetőedző szerint az 
amerikaiaktól azt várják, hogy a 
rájuk jellemző mentalitással össze-
rántsák a csapatot, és eddig úgy 
tapasztalták az edzéseken, hogy 
meg is van az összhang az újak és 
a régiek között. A fiatalok pedig 
nagyon sokat fejlődtek, mindenki 
a saját határait feszegeti és a maxi-
mumot nyújtja.
Január huszonnyolcadikán ismét 
az MTK, a közvetlen rivális ellen 
játszik a MÁV Előre-ST Solar. Ez 
nagyon fontos meccs lesz a helye-
zés szempontjából. De a bátorság 
az erősebb csapatok ellen sem 
hiányzott, és minden mérkőzésből 
tudnak tanulni a játékosok.
„Az idei a tanulóév, a cél stabil 
extraligás csapattá válni. Persze be 
lehet vásárolni drága játékosokat, de a 
MÁV Előre építkezni szeretne. Ahhoz, 
hogy megragadjunk a ligában és 
feljebb lépjünk, évek kellenek. Ezalatt 
lehet rutint szerezni, és a csapatot is 
vonzóvá tenni más játékosok számára. 
Az első lépcsőfokot idén meg kell 
ugranunk, ehhez jó úton haladunk!” – 
véli a vezetőedző.

Országos Rallyebajnokság (ORB), 
az Országos Rallyebajnokság 
évadnyitó (ORC) mezőnye – benne 
a Peugeot Rallye Cup Hungaryvel 
– illetve napi licenccel az ORB2 is 
részt vehet.
Az esemény hivatalosan Székes-
fehérvár Rallye 2023 néven fut. 
A táv százhúsz kilométeres lesz, 
murvás talajjal kell megküzdeniük 
a versenyzőknek. Helyszín a város 
központja és környéke. A rendez-
vényt a hazai rallyesport évadnyitó 
eseményeként rendezik meg.

az év végén lejáró szerződésű ki-
lenc labdarúgóval rövidesen meg-
kezdik a tárgyalásokat a folytatás-
ról, és igyekeznek a horvátországi 
edzőtáborban jó benyomást keltő 
fiatalokat is fokozatosan beépíteni 
a csapatba.
Az eddigi két új igazolásról, a nor-
vég Vålerengától szerződtetett To-
bias Christensenről és a legutóbb 
a görög bajnokságban szereplő, 
hondurasi Deybi Floresről elmond-
ta: bizonyos abban, hogy erősítést 
jelentenek a piros-kékeknek.
A Kecskemét elleni mérkőzés hat-
ványozottan fontos, erősítette meg 
Juhász Roland, mert olyan ered-
ményt várnak, amely folytatása 
lehet a Huszti Szabolcs szerepvál-
lalása óta felfelé ívelő időszaknak.
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Kvantum
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Kvantum – ismétlés 
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:40  Makk Károly-portré
16:15  Mezőföldi Néptáncgála 

– 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szélig Viktor

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés 
19:20  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Együtt – ismétlés
20:25 Magyar Kupa-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Szélig Viktor 

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35 Mezőföldi Néptáncgála 

– 2. rész
16:15  Táncverseny
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Majoros Róbert

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Portrék a Királykúton
21:50  Bazilika 250
22:20 Híradó – ismétlés
22:40  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Cseke J. Szabolcs

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

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:15  Seuso-kedd
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége Kiss János
18:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Virtuózok – gálaest
20:25  A rock bűvöletében
21:00 Musica Sacra 
22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők – ismétlés

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

08:20  Képes hírek

11:00  Családőrzők – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:25  E kávéházi szegleten

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:55  A barokk nyomában

17:00  Híradó

17:20  Bajnokok városa

17:50  Hírek 

17:55  Köztér

18:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa 

– ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér – ismétlés

20:30  Vörös Tamás: Bass-

show – 1. rész

22:05 Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek 

2023. 03. 03. PÉNTEK

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér – ismétlés
07:55  Bajnokok városa- 

ismétlés
08:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:20  Képes hírek
11:00  Köztér – ismétlés
11:35  Bajnokok városa –  

ismétlés
12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:10  Farmerzseb
15:40  Közéleti és Kulturális 

Szalon Drahos Bélával 
és Altorjay Andrással

17:00  Híradó
17:20  Agrárinfó
17:50  Hírek
17:55  Városrészek titkai
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Agrárinfó – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Városrészek titkai 

– ismétlés
21:00  Vörös Tamás: Bass-

show – 2. rész
22:25 Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

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

archívumából
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Áprily Lajos emlékezete
14:15  Honvéd7 
14:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  Balett Café 1. rész 

– Egerházi Attila 
vendége Ertl Péter

16:15  A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Hegyi Kinga

18:25  KocsiZoom – a Fehérvár 
Televízió autós magazinja

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Kvantum
19:40  Igazságszolgáltatás 

az Alaptörvény 
tükrében – 4. rész

20:20  Virtuózok és az Alba 
Regia Szimfonikus 
Zenekar

22:00  Fülöp Attila, a bodajki 
fegyvergyűjtő

22:30 Hírek – ismétlés
22:35  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00 Bajnokok városa
09:30  KocsiZoom – a Fehérvár 

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:30  KocsiZoom – a Fehérvár 

Televízió autós magazinja
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  Agrárinfó 
13:50 Mezőföldi Néptáncgála 

– 1., 2. rész
15:25  Csíki Versünnep 2017
17:00  A hét hírei 
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Örökké-való
19:50  Arconic Alba 

Fehérvár–Körmend-
kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:20  Fehérvár AV19–UTE-
jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:20  A hét hírei – ismétlés
23:40  Képes hírek K ie m e l t  ajá n l a tu n k :  j a nuá r  30.  17:55  Va k le r  L ajo s  ve nd é g e  Szé l i g  V i k t o r


