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„Újra és újra meg kell küzdenünk 
szabadságunkért!”
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Gőzerővel folyik a Móri út felújítása

Először a közművek cseréje, felújítása készül el

Bácskai GerGely, Farkas szilárd

Új körforgalom, járdák, kerékpárút és a 
közműrendszer cseréje is elkészül a Móri út 
felújításának első szakaszában. A munkálatok 
februárban kezdődtek, és a tervek szerint 
szeptember közepéig tartanak.

A fejlesztés keretében 642 méter 
utat újítanak fel, 542 méter kerék-
pársáv létesül, illetve új körforga-
lom épül a Zichy ligeti csatlakozás-
nál. Megújulnak a buszmegállók, 
és parkolóbővítésre is sor kerül.
„Székesfehérvár kiemelt gyűjtőútja a 
Móri út, ami a városban élőknek és a 
Mór irányából Fehérvárt megközelí-
tőknek is nagyon fontos. Rossz álla-
potban van nemcsak az útburkolat, de 
alatta a közmű is, ezért lényeges, hogy 

A Móri út forgalma a terelések mellett folyamatosan biztosított
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Marad a kamat- és az árstop

Útjavítás és közvilágítás-korszerűsítés

PaPP BriGitta

Bácskai GerGely

Elhúzódó háborúra kell felkészülni – hang-
súlyozta az ukrajnai helyzettel kapcsolatban 
a múlt csütörtöki Kormányinfó elején Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Szerdán hosszú ülést tartott a 
kormány, ahol a háborús helyze-
tet és ennek hatásait értékelték. 
Elhúzódó háborúra kell felkészülni 
a miniszter szerint, így annak gaz-
dasági következményei is velünk 
maradnak. Ezért mielőbbi fegyver
szünetre és béketárgyalásokra 
lenne szükség: „A magyar álláspont 
világos: elítéljük az orosz agresszi-
ót, segítjük Ukrajnát és kiemelten a 
kárpátaljai magyarságot!” – hangsú-
lyozta Gulyás Gergely.
A miniszter beszélt arról is, hogy 
évtizedes inflációs rekordok dőltek 
meg mindenütt a világon. Magyar-
országon pedig azért ilyen magas 
az infláció, mert közel vagyunk a 
háborúhoz, a magyar energiakitett-
ség pedig lényegesen nagyobb.
A szerdai döntésekkel kapcsolat-
ban elhangzott, hogy a kormány 
fenntartja a háromszázötvenezer 
családot érintő kamatstopot, de az 
árstopokat is. Megemelik a Baross 
Gábor-program keretösszegét 

Sokszor okoztak problémát nagyobb esőknél 
a tócsák a Hétvezér Általános Iskola sarkánál, 
az Álmos vezér és a Töhötöm utca kereszte-
ződésében. Nemrégiben megújult az út alatti 
esővíz-elvezető rendszer, az útburkolatot is 
felújították, illetve az iskola előtt korszerűsí-
tették a közvilágítást.

Az utak és a járdák javítása, 
valamint a közvilágítás fejleszté-
se fontos feladat – mondta Deák 
Lajosné önkormányzati képviselő: 
„A Hétvezér előtt éppen ezért korsze-
rűsítettük két új villanyoszloppal és 
három, jó fényerejű LED-lámpatesttel 
az intézmény előtti közvilágítást, 
ami a késő őszi és téli időszakban 
biztonságosabbá teszi a közlekedést. 
Fontos fejlesztés, mert nagyon sokan 
közlekednek biciklivel az iskolába, 
és az új lámpák a kerékpártárolót is 
megvilágítják.”
Az Álmos vezér és a Töhötöm 
utca kereszteződésében évek 
óta problémát jelentett, hogy 
nagyobb esőknél megállt a víz a 
kereszteződésben, mert nem volt 
megfelelő csapadékvízelvezetése a 
területnek. Kisebb javítások ugyan 
történtek, de egy olyan nagyobb 
fejlesztésre volt szükség, aminek 
keretében a vízelvezető rendszert 
is sikerült korszerűsíteni, kitisz-
títani, így az iskola gazdasági 
bejáratáig megújult a hálózat és az 
útburkolat is.
Deák Lajosné kiemelte, hogy 

Biztonságosabbá vált a közlekedés is
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háromszázmilliárdról ezermilli-
árd forintra. A gyermekvédelmi 
törvénnyel kapcsolatban Gulyás 
Gergely elmondta: abban bíznak, 
hogy az uniós bíróságon csak jogi, 
és nem politikai szempontok alap-
ján fognak dönteni a kérdésben.
Szó volt a Kormányinfón a tanárok 
béremeléséről is, amivel kapcso-
latban Gulyás Gergely hangsú-
lyozta: „Január elsejétől emeltünk tíz 
százalékot, de huszonkét hónap alatt 
szeretnénk elérni, hogy a diplomás át-
lagbér nyolcvan százalékáig emelked-
jenek a fizetések. Ez azt jelenti, hogy 
az átlagos pedagógusbér nyolcszázezer 
forint felett lenne.”
Ennek végrehajtása az uniós pén-
zek beérkezésétől függ. 2025től 
pedig éves szinten nyolcszáz- 
kilencszáz milliárd forintos költ-
séget jelentene a pedagógusbérek 
emelésének finanszírozása.
Az extraprofitadóról a miniszter 
elmondta, hogy jövőre is szeret-
nék megőrizni a rezsicsökkentést, 
ezért méltányosnak tartják, ha 
az extraprofitra szert tevő cégek 
hozzájárulnak a költségvetéshez. 
De ez egy átmeneti lépés, két évre 
szól, a következő évben ahol tud-
ják, kivezetik, ahol nem tudják, ott 
pedig csökkentik a mértékét.

szeretné a Töhötöm utca felújítását 
teljes hosszában elvégezni a jövő-
ben. Mint mondta, a városrészben 
idén az Almássy-lakótelepen sze-
retne újabb parkolókat kialakítani, 
enyhítve ezzel a környék parkolási 
problémáit.
„A csapadékvíz-elvezető rendszer 
felújítása és az iskola hátsó kapujáig 
az út felújítása nagyban megköny-
nyíti a környéken a közlekedést. 
Nagyon sok gyermek érkezik biciklivel 
reggelente. Ahogy megjön az igazi 
jó idő, az udvari biciklitárolóinkat is 
használnunk kell már, és gondolko-
zunk azon, hogyan tudnánk bővíteni a 
kerékpár- és rollertárolási lehetősége-
inket” – mondta Nagyné Mészáros 
Beáta, a Hétvezér Általános Iskola 
igazgatója.

A beruházás legfontosabb elemei

• a Zichy liget és a Móri út csatlakozásában új körforgalmi csomópont építése,
• az Ányos Pál utca Csitáry G. Emil utcai kijáratának átalakítása,
• a csomópont közelében lévő buszmegállók számára buszöböl építése,
• az MKB Bank előtt új buszmegálló létesítése,
• a K&H Bank előtti útszakasz átalakítása,
• a Zichy liget Malom utcai ágának felújítása,
• a teljes szakaszon kétoldali kerékpársáv és helyenként leállósáv létesítése,
• a meglévő útburkolat felújítása,
• a körforgalmi csomópontban új zebrák létesítése,
• a Rozgonyi Piroska utca végén lévő parkoló bővítése,
• a közvilágítás korszerűsítése,
• az útépítéssel érintett területen meglévő ivóvízvezetékek és szennyvízcsatornák   
   felújítása.

uniós forrásból most fel tudjuk újíta-
ni” – hangsúlyozta Cser-Palkovics 
András polgármester pénteken a 
helyszínen.
A felújítás első lépéseként a bur-
kolat alatti közművek cseréje és 
felújítása zajlik új víz- és szenny-
vízrendszerrel, valamint csapadék-
csatornával.
„Ha ezek elkészülnek, akkor tudunk 
nekiállni az útépítésnek, melynek 
részeként mindkét irányban kerék-
pársáv készül” – mondta el Böröcz 
László, a kivitelező Útéppark Kft. 
vezetője.
A felújítás a Móri út 42-es szá-
mig tart. A forgalmat a terelések 
mellett is folyamatosan biztosít-
ják, teljes lezárást nem tervez a 
kivitelező.



Az egész városban cserélik a 
lámpatesteket 

A Kassai út és  a Vágújhelyi utca kereszteződésében már újfajta LED-lámpatestek vannak

Bácskai GerGely

Sikeresen zárult a több mint tizenegyezer köz-
világítási lámpatest cseréjére és azok százhúsz 
hónapos üzemeltetésére kiírt közbeszerzési 
eljárás – tájékoztatott múlt csütörtökön 
Székesfehérvár Városgondnoksága.

A cserélendő tizenegyezer lámpatest 
jelenlegi összteljesítménye 1116 kW, 
ami a korszerűsítés után 629 kWra 
csökken. A fényerő nem változik, 
azonban az évi 5,6 millió kWh fo-
gyasztás 2,4 millió kWh-ra csökken.
A város legnagyobb elektromos fo-
gyasztója a közvilágítás, melynek 
működtetése közel egymilliárd 
forinttal kerül többe a Városgond-
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Újabb testvérvárosunk lehet
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nokságnak 2023ban, mint a ko-
rábbi években. A korszerűsítéssel 
hatvan százalékos energiafelhasz-
nálási megtakarítás érhető el, ami 
jelentős költségcsökkentést fog 
eredményezni. 
Fontos eleme a fejlesztésnek a sza-
bályozhatóság: a legkisebb forgalmú 
éjszakai órákban lejjebb lehet venni a 
lámpatestek fényerejét, amivel továb-
bi energiamegtakarítás érhető el, és a 
város fényszennyezése is kisebb lesz.

A megtakarításból finanszí
rozzák

A fejlesztés saját erő felhasználása 
nélkül valósul meg, ezért egyetlen 

forintot sem kell fizetnie a város-
nak. A lámpatestek a százhúsz 
hónapos szerződés lejártakor, ma-
ximum tízmillió forintért kerülnek 
majd városi tulajdonba.
Az energiaválság a Városgond-
nokságot sem kerülte el, nagyon 
drasztikus költséget jelent az ener-
giaár robbanásszerű emelkedése: a 
villanynál mintegy nyolcszoros, a 
távhőnél több mint ötszörös a díj a 
korábbi időszakhoz képest.

Év végére az összeset lecse
rélik

A szerződés szerint az év végig 
végeznek a 11 171 lámpatest cseré-

jével, így 2024ben a jelenleginek 
kevesebb mint fele lesz a fehérvári 
közvilágítás energiafogyasztása. Ez 
sok százmillió forint megtakarítást 
eredményez. 
A LED-es világítástechnika olyan 
gyorsan fejlődik, hogy szinte már 
minden más közvilágítási techno-
lógia gyártása leállt. Hagyományos 
izzót, nátriumos vagy higanygőzös 
lámpákat nem is nagyon lehet kap-
ni, sőt hamarosan az alkatrészel-
látásuk is meg fog szűnni. A mos-
tani felújítás ebből a szempontból 
is időszerű, hiszen hamarosan 
nem lehetne már karbantartani a 
helyenként harminc-negyven éves 
lámpatesteket.

Székesfehérvár küldöttsége Cser-Palkovics András vezetésével kétnapos hivatalos látogatást 
tett a hét elején Kranjban Matjaž Rakovec, a város polgármestere meghívására, hogy a tele-
pülések közötti együttműködés szorosabbá tételéről tárgyaljanak. A látogatás során avatták 
fel Petőfi Sándor mellszobrát. Beszédet mondott Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke, 
valamint Urška Klakocar Zupancic, Szlovénia Nemzetgyűlésének elnöke.                                P. B.

> > >
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Bokros Judit kapta a 
Penna Regia díjat

Állami kitüntetések fehérváriaknak

Bokros Judit Cser-Palkovics Andrástól vette át a Penna Regia díjat

Szikora János a kitüntetés átvételekor

szaBó Miklós Bence

látrányi Viktória, Pál loránd

Bokros Judit újságíró, költő vehette át március 
tizenötödikén a Penna Regia díjat. A szabad sajtó 
napjához kapcsolódó városi elismerést a nemzeti 
ünnep reggelén adta át Székesfehérvár polgár-
mestere, aki a véleménynyilvánítás szabadságát 
és annak fontosságát hangsúlyozta beszédében.

Bokros Judit édesapja, Bokros János 
költő és tanár volt, ezzel Judit családi 
indíttatása az irodalom és a publiká-
lás irányába ifjú korában megmutat-
kozott. A Szegedi Tudományegyetem 
kommunikáció-bölcsészettudomány 
szakán végezte tanulmányait, mely-
nek során a színház- és drámatudo-
mányi végzettséget is megszerezte. 
Jelenleg a Vörösmarty Társaság 
ifjúsági csoportját, a Vörösmarty 
Kuckót P. Maklári Évával, a társa-
ság egyik alelnökével vezeti. Nagy 
figyelmet szentel a székesfehérvári 
irodalmi és művészeti élet szereplői 
megismertetésének, ötletgazdája és 
háziasszonya az Aranyat érő beszél-
getések című sorozatnak. Mindig új 
és újabb tervei vannak, amelyek a 
fehérvári irodalmi életet színesítik, 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából több helyszínen is 
állami kitüntetéseket, valamint miniszteri 
elismeréseket adományoztak. Idén több 
székesfehérvári is kapott kitüntetést.

A Magyar Érdemrend közép
keresztje polgári tagozat 
kitüntetésben részesült:

Dr. Szikora János Jászai Mari- és 
Nádasdy Kálmándíjas rendező, 
érdemes művész, a székesfehérvá-
ri Vörösmarty Színház igazgatója 
a drámairodalom legjelentősebb 
művei mellett operákat és musi-
caleket is magába foglaló, kiemel-
kedően gazdag színházi rendezői 
pályafutása, valamint értékterem-
tő színházigazgatói tevékenysége 
elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Tiszti
kereszt polgári tagozat 
kitünte tésben részesült:

Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér, a 
székesfehérvári Kodolányi János 
Egyetem nyugalmazott rektor-
helyettese, rektori tanácsadója, 
főiskolai tanár.
Hőnyiné Dr. Stephanides Éva, a 
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gazdagítják. Rendszeresen publikál 
a Fejér Megyei Hírlapban, versei 
megjelennek az Élet és Irodalomban.
„A szépírói pályát is elkezdtem, 
remélem, hogy a kettőt párhuzamosan 
tudom folytatni a portrékészítéssel 
együtt. Én elsősorban kulturális újság-
írónak tartom magamat, ezt a területet 

szeretem és próbálom képviselni úgy, 
hogy az értéket közvetítsen. A magam 
módján, ahogy azt én tanultam” – 
mondta el Bokros Judit a díjátadó 
alkalmával.
A díj átadását megelőzően a város 
polgármestere a szabad sajtó napján 
a véleménynyilvánítás szabadságá-

ról és fontosságáról beszélt, amely 
– ahogy fogalmazott – a jelenlegi 
médiazajban még inkább felértékelő-
dik: „Valljuk be, hogy ebben a médiazaj-
ban sokkal nehezebb valódi tényekkel 
alátámasztott információhoz jutni és 
ezáltal véleményt alkotni, mint volt a 
múltban. Mi ebben a korszakban élünk, 
ezt kell tudni kezelni. Ezért is szép 
hivatás ma újságírónak, írónak, költőnek 
lenni, hiszen megadatik a lehetőség, 
hogy mindenki a saját véleményét írja 
le az embereknek, és van platform, ahol 
az meg is jelenhet” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András.

A Penna Regia díj Székesfehérvár 
érdekében kifejtett munkássága 
elismeréseként adományozható 
annak a személynek, aki a sajtó 
munkatársaként Székesfehérvár 
életének bemutatásával erősíti a 
város ismertségét, elismertségét, 
a helyi közélet nyilvánosságát, 
illetve hozzájárul a város országos 
és nemzetközi megismertetéséhez, 
népszerűsítéséhez. 

székesfehérvári Kodolányi János 
Egyetem nyugalmazott címzetes 
főigazgatója, professor emeritusa 
és Nagy Benedek szobrászművész.

A Magyar Érdemrend Lovag
keresztje polgári tagozat 
kitüntetésben részesült: 

Dr. Izbéki Ferenc belgyógyász, 
gasztroenterológus,a Szent György 
Kórház oktatási és tudományos or-
vosigazgató-helyettese és az I. Bel-
gyógyászati Osztály osztály vezető 
főorvosa, egyetemi magántanára 
az egészségügyi szakterületen több 
mint két évtizeden keresztül vég-
zett kiemelkedő szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréséül.
Dr. Kovács Attila, a Szent György 
Kórház orvosigazgatója több mint 
három évtizedes kimagasló szak-
mai tevékenysége elismeréséül.

A Magyar Arany Érdemke
reszt kitüntetésben részesült:

Dr. Zugor Zsuzsanna, a Szegé-
nyeket Támogató Alapítvány 
kuratóriuma, valamint az Echo 
Innovációs Műhely elnöke, az 
Echo Network Zrt. gazdasági igaz-
gatója, a Kodolányi János Egyetem 
címzetes egyetemi docense.
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„Újra és újra meg kell küzdenünk 
szabadságunkért!”

A magyar nemzet hőseire emlékeztünk március idusán

A kedvezőtlen időjárás miatt idén a Városháza Dísztermében tartották a március tizenötödi-
kei ünnepséget

Cser-Palkovics András ünnepi beszédében hangsúlyozta: százhetvenöt év elteltével ugyanazt 
kell tennünk, mint a márciusi ifjaknak

látrányi Viktória, noVák rita, PaPP BriGitta

Ünnepi műsorral és koszorúzással emlékeztek 
Székesfehérváron az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc hőseire és dicső eseményei-
re nemzeti ünnepünkön.

Székesfehérvár és Fejér vármegye 
március tizenötödikei, közös rendez-
vényén a Petőfi rock című darabból 
láthattak részleteket az ünnepség 
résztvevői a Városháza Dísztermé-
ben, majd Cser-Palkovics András pol-
gármester mondott ünnepi beszédet.
„Ha Petőfi Sándor ma itt élne köztünk, 
elégedetten szemlélné, hogy az ő lelkében 
lobogó láng nem hunyt ki, hanem óriási 
erővel él a ma fiataljaiban is” – e gon-
dolatokkal köszöntötte a fiatalokat 
Székesfehérvár polgármestere, aki 
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A városházi ünnepséget követően az Ady Endre utcában folytatódott a megemlékezés

Néma koszorúzással emlékeztek 
városszerte

Kedden Székesfehérváron több helyszínen néma főhajtással és koszorúzással tisztelegtek 
az 1848-49-es forradalom eseményei, hősei előtt. Róth Péter alpolgármester a szabadság-
harcban aktív szerepet vállaló, székesfehérvári születésű Rónay Jácint püspök, bencés tanár, 
természettudós, író Ady Endre utcai emléktábálája előtt hajtott fejet a város önkormányzata 
képviseletében.                                                                                                                                              P. B.
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ünnepi beszédében hangsúlyozta: „A 
magyar történelem nem más, mint ke-
mény ellenszegülés az idegen birodalmak 
kényének-kedvének, ezt az ellenállást 
pedig egyetlen dolog hajtja: hogy immár 
egy évezrede szeretnénk úgy élni a 
földünkön, ahogy mi akarunk. Minden 
valamire való magyar kormány és veze-
tés ezért dolgozott, ezért harcolt!” 
Cser-Palkovics András kiemelte: 
„Most, hogy immár évek óta közösen 
építkezhetünk magunk és gyermekeink 
javára, ismét szembe kell nézzünk a 
lehetőséggel, hogy a világ birodalmainak 
üllője és kalapácsa közé szorulhatunk, 
ami veszélybe sodor mindent, amit eddig 
közösen elértünk. Amíg a háború nem jut 
el hozzánk, ameddig békében tudhatjuk 
otthonunkat, biztonságban szeretteinket, 
addig tudunk gyarapodni, addig tudunk 
előrehaladni!”
A szabadságnak csupán akkor van 
értelme, ha azt közösségben éljük 
meg – fogalmazott beszédében Mol-
nár Krisztián, a vármegyei közgyűlés 
elnöke: „Ma, százhetvenöt év elteltével 
ugyanazt kell tennünk, mint a márciusi 
ifjaknak: újra és újra meg kell küzdenünk 
szabadságunkért! A birodalmak ugyanis 

ma is léteznek. Pénzt és fáradtságot nem 
kímélve ma is azon dolgoznak, hogy 
hozzájuk hű embereket juttassanak kor-
mányra. Dollármilliókat áldoznak arra, 
hogy az ő szabadságukat elhozzák. De 
ami az ő szabadságuk, az a magyaroknak 
kényszer. Mert a birodalmak meg akarják 
mondani, hogy kikkel éljünk együtt, 
hogyan neveljük gyermekeinket, kivel és 
hogyan üzleteljünk, és rá akarnak szorí-
tani bennünket, hogy lépjünk háborúba 
az ő érdekeik szerint. A birodalmi törek-
véseknek itthon mindig is voltak lelkes 
támogatói, akik azt vallották, hogy ha 
átengedjük az irányítást egy birodalom-
nak, az Magyarországnak is prosperitást 
fog eredményezni. Ma is vannak, akik 
azt vallják: alá kell vetnünk magunkat a 
birodalmi törekvéseknek. Át kell adnunk 
az irányítást távoli központoknak, azt 
remélve, hogy azok jól döntenek helyet-
tünk. A történelmi tapasztalat viszont 
nem ez. A magyar érdek csak akkor tud 
érvényesülni, ha a döntéseinket önállóan, 
külső kényszer nélkül tudjuk meghozni, 
hiszen csak saját magunknak vagyunk 
mi a legfontosabbak. A küzdelem ma is 
erről szól. A magyar érdek az, hogy saját 
sorsunkról mi magunk döntsünk!”
A városházi ünnepséget követően a 
megemlékezők átvonultak az Ady 
Endre utcába, és a negyvennyolcas 
hősök emléke előtt tisztelegve helyez-
ték el koszorúikat a Fekete Sas Szálló 
falán lévő emléktáblánál. Székes
fehérvár és Fejér vármegye nevében a 
koszorút Vargha Tamás, Székesfehér-
vár országgyűlési képviselője, Molnár 
Krisztián, a vármegyei közgyűlés 
elnöke, Cser-Palkovics András pol-
gármester és Simon László főispán 
közösen helyezte el. A megemlékezé-
sen virággal és főhajtással tiszteleg-
tek a Magyar Honvédség fehérvári 
ezredei és a városban állomásozó 
nemzetközi katonai szervezetek 
képviselői, a rendvédelmi szerveze-
tek vezetői, a történelmi egyházak, 
oktatási és közintézmények, pártok 
és civilszervezetek képviselői.
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Cserélik a táblákat

Tavaszköszöntő az emlékparkban

Farkas szilárd

Új utcanévtáblák segítségével tájékozódhat-
nak mostantól a Feketehegy-Szárazréten élők 
és oda érkezők. A későbbiekben új városrész-
jelző, valamint közintézményeket jelző táblák 
is várhatók.

A napokban a szakemberek 
hatvan tartóoszlopon több mint 
száz új utcanévtáblát helyeznek 
el Feketehegy-Szárazréten, hogy 
ezzel is elősegítsék a könnyebb 
tájékozódást a városrészben.

Az új utcanévtáblák könnyebbé teszik a tájékozódást

A pákozdi katonai emlékpark idei évadát a doni áttörés nyolcvanadik évfordulóján, január 
tizenkettedikén nyitották meg. Múlt szombaton pedig tavaszköszöntő ünnepségen hívták fel 
az idei jeles évfordulókra a figyelmet. Az emlékpark új kültéri elemekkel és gazdag program-
kínálattal minden nap tíz és tizennyolc óra között várja a látogatókat.                                     B. G.
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Elindult a kerékpárosbaráttá 
minősítés

Esetmegoldás és kritikus gondolkodás

A székely szabadság napja

Farkas szilárd

Márciusban végzi a Tourinform Iroda a helyi 
szolgáltatók kerékpárosbarát minősítését. 
A cél, hogy összefogják és bemutassák a 
kerékpározóknak azokat az egységeket, ahol 
felkészülten fogadják a biciklivel érkezőket.

Az Aktív- és Ökoturisztikai 
Központ támogatásával a Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetség 
a tavalyi évben kezdte meg a ke-
rékpárosbarát szolgáltatói hálózat 
kiépítését. Ennek eredményeként 

Egyre több a biciklis Fehérvár útjain, így a kerékpáros infrastruktúra is folyamatosan bővül

Alakítsátok ti a történelmet! – ezzel a mottóval rendezték meg az Országos Középiskolai 
Problémamegoldó Verseny regionális döntőjét a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári 
Képzési Központjában. A fiatalok az amerikai történelem egyik legjelentősebb eseményét, a 
bostoni teadélutánt játszották újra, beleképzelve magukat a híres döntéshozók helyzetébe. 
Az áprilisi fővárosi döntőbe négy csapat jutott tovább.                                                                    P. B.

A VÁLASZ Egyesület, a 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Fejér Szövetség együtt köszöntöt-
te múlt héten pénteken a székely szabadság napját                                                                          V. L.
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olyan applikáció készül, mely-
nek segítségével a kerékpározók 
könnyedén megtalálhatják azokat 
a szolgáltatókat útvonalukon, ame-
lyek megkapták a kerékpárosbarát 
minősítést.
„Biztatunk mindenkit, hogy csatla-
kozzon ehhez a rendszerhez, hiszen 
érdemes felkészülni a kerékpáros 
turisták egyre nagyobb számú érke-
zésére!” – mondta el lapunknak F. 
Szegő Krisztina, a Székesfehérvári 
Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetője.

„Tizenöt esztendeje jutott eszembe 
először, hogy szerencsés lenne a 
városrész utcáit megjelölni, hogy köny-
nyebb legyen a tájékozódás és az utcák 
felismerése. Az akkori táblák azóta 
elkoptak, leszedtük őket, és újak kerül-
nek kihelyezésre” – mondta el Szigli 
István önkormányzati képviselő.
Az új táblák és az öntöttvas 
tartóoszlopok kihelyezésének 
összköltsége mintegy négy és fél 
millió forint, amit teljes egészében 
a képviselői költségvetési keretből 
fedeznek. 



7Közéleti hetilap Közélet FeHéRVÁR

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

Ébredezik a turizmus Vadriasztó prizmákat helyeztek ki
Farkas szilárd ráBa Henrietta

Székesfehérvár mindig is vonzó célpont volt 
az aktív és passzív kikapcsolódást kedvelők 
számára.

A tavasz beköszöntével az idegen-
forgalom is ébredezik Székesfehér-
váron, a városi turizmus jövőbeni 
helyzetével kapcsolatban azonban 
egyelőre csak óvatos becslésekről 
lehet beszélni.
„Nem nagyon látunk előre húsvétra, 
illetve pünkösdre, hiszen az elmúlt 
években az utazási szokások vala-
melyest megváltoztak, az utazási 
döntések lerövidültek, általában az 

Fejér vármegyében évről évre több vadelüté-
ses baleset van. Annak érdekében, hogy ezek 
száma csökkenjen, vadkerítés építése helyett 
vadriasztó prizmákat helyeztek ki kísérleti 
jelleggel Csala és Lovasberény között.

Kék színű prizmákat helyeztek ki 
múlt csütörtökön a Magyar Közút 
Fejér vármegyei munkatársai egy 
öt kilométeres szakaszon Csala és 
Lovasberény között. Mivel nem 
lehet mindenhol vadkerítést építe-
ni, de sok a vadbaleset, hasznosak 
lehetnek ezek a kis fényvisszaverő 
eszközök.
Molnár István, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Fejér vármegyei 
igazgatója elmondta, hogy több 
mint ezerháromszáz kilométer 

A vendéglátóhelyeken a legtöbb esetben SZÉP-kártyával is lehet fizetni
Az út szélét jelző oszlopokra ötven méterenként összesen kétszázhúsz vadriasztó prizmát 
helyeztek ki 
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Az év emberei

A legjobb női sportoló Nagy Evelin lett

Az év embere díjat Örsi Ferenc ipari formatervező vehette át Nagy Zoltán Péter főszerkesztőtől

Pénteken adták át a vármegyei napilap által 
alapított Az év embere és Az év sportolója 
elismeréseket.

A lap olvasói két héten át szavaz-
hattak Fejér vármegye kiválósá-
gaira. Több ezer voks érkezett a 
jelöltekre, a kategóriák győzteseit 
pedig a Hiemer-ház báltermében 
köszöntötték.
Az év embere 2022 közönségdíjat 
Örsi Ferenc ipari formatervező, 
a legendás Ikarus buszok egyik 
tervezője kapta. A szakember a 
rendszerváltást követően Egyip-
tomba ment, ahol a Scaniának és a 
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hosszúságú útszakaszt kezelnek, 
ezek tíz százaléka vadveszélyes.
Illés Mihály rendőr alezredes, a 
Fejér Vármegyei Balesetmegelőzési 
Bizottság elnöke lapunknak el-
mondta: „Megnéztük a vármegyében, 
hogy hol volt sok vadelütéses baleset, 
és a 811-es számú főúton, ezen a kis, 
hat kilométeres szakaszon nagyon 
sok volt! 2020-ban hét, 2021-ben tíz 
anyagi káros baleset történt, 2022-ben 
pedig kilenc baleset volt, abból egy 
könnyű sérüléses: motoros ütközött 
egy dámvaddal.”
Mint Illés Mihály elmondta, más-
hol is szükség lenne a prizmákra, 
ahol vadcsapások vannak. Ha itt 
beváltják a hozzájuk fűzött re-
ményeket, akkor a vármegye más 
területén is szeretnék használni az 
optikai kerítést.

Mercedesnek is tervezett buszokat.
„Dolgoztam más nyugati cégeknél 
is, óriási feladatokat kaptam ott is, 
hiszen volt, ahol a nulláról kellett 
indulnia az autóbuszgyártásnak. A 
huszonkét év az Ikarusban nagyon 
kemény és nagyon jó iskola volt, hogy 
utána az ember külföldön is sikeres 
legyen” – mondta el Örsi Ferenc, 
aki azt is elárulta, hogy munkájá-
ban inspirálja a zene, másik nagy 
szerelme a búvárkodás. Erről vall 
hamarosan megjelenő Cápák és 
ceruzák című könyvében.
Az év sportolója 2022 közönség-
szavazáson négy kategóriában 

várták a szavazatokat. A legjobb 
női sportolónak járó díjat Nagy 
Evelinnek, a Fehérvár KSE ifjúsági 
magyar bajnok ökölvívójának 
ítélték oda az olvasók.
„Nagyon meglepett ez az elismerés! 
Zavarban voltam, hiszen láttam, kik 
szerepelnek a jelöltek között, és utána 
azt is, hogy mennyien szavaztak rám. 
A távlati céljaim között szerepel, hogy 
a felnőtt mezőnyben is jó eredmé-
nyeket érjek el. Elsősorban a 2028-as 

olimpiára készülök!” – mesélte a 
díjátadót követően Nagy Evelin.
A legjobb női csapat a MOL Fehér-
vár FC női labdarúgócsapata lett, 
amely tavaly feljutott az NB I-be. 
A legjobb férficsapatnak a tavaly 
az osztrák jégkorongliga döntőjéig 
menetelő Hydro Fehérvár AV19et 
választották a voksolók. A legjobb 
férfi sportolónak járó díjat pedig 
Dévay Márk, a Trion SC válogatott 
triatlonosa vehette át.

utolsó pillanatban döntenek egy-egy 
hosszú hétvégéről az emberek” – 
tudtuk meg F. Szegő Krisztinától, 
a Székesfehérvári Turisztikai Kft. 
ügyvezetőjétől.
A SZÉPkártyával történő fizetések 
a kereskedelmi szálláshelyeken 
a tavalyi évben huszonhat száza-
lékkal nőttek a megelőző évhez 
képest, ami közel kétmilliárd forin-
tos növekedést jelent. Az adatok 
alapján a székesfehérvári szállások 
esetében a vendégek húsz száza-
léka használ SZÉP-kártyát. Ennél 
lényegesen többen élnek a Széche-
nyipihenőkártya adta lehetőséggel 
az éttermekben és kávézókban.



Százhúsz éve indult a székesfehérvári 
villamosenergia-termelés – I. rész

(A cikkhez felhasznált forrás Csurgai 
Horváth József 100 éves a székesfehérvári 
erőmű című, 2003-ban megjelent kötete.)

A villanytelep rajza 1934-ből – Molnár Tibor 
építész képeiből

A villanytelep 1934-ben – Molnár Tibor 
építész képeiből

Az első kazánok az erőműben – Koncz Dezső 
műszaki igazgató gyűjteményéből

A villanytelep 1938-ban – Molnár Tibor 
építész képeiből

1903. január 1-jén, azaz százhúsz éve indult el 
Székesfehérváron a villamosenergia-termelés: 
megkezdte működését a város első villanytele-
pe. Ezen alkalom méltó megünneplése kapcsán 
a szakmai örökös SZÉPHŐ Zrt. a megőrzött 
képi emlékekből, az írásos feljegyzésekből 
és elkészített interjúkból egy többrészes 
cikksorozattal, erőműbejárásokkal készül és 
hívja időutazásra az olvasókat a 2023-as év 
folyamán, hogy bemutassa a Király sori erőmű 
történetét, az idők során változó szerepét.     

Előhang

Kilenc-tíz emberöltővel ezelőtt a 
városok lakóinak maguknak kel-
lett gondoskodniuk a világításról. 
A sötétedés után lámpás nélkül 
az utcán tartózkodókat a rend-
őrség gyanús emberként kezelte. 
Mérföldkövet jelentett, amikor 
1800 tavaszán összesen ötven, 
repceolajjal működő világítótestet 
helyeztek ki Székesfehérváron a 
városházára, melyeket a rendésze-
ti szervekhez tartozó éjjeliőrök ke-
zeltek. Idővel a háztulajdonosok is 
tettek ki lámpásokat az épületek-
re, ám ez a megoldás tűzveszélyes-
nek bizonyult. Néhány évtizeddel 
később, 1873-ban indult el a fehér-
vári gázgyár, ehhez kapcsolódva 
pedig megvalósult az úgynevezett 
légszeszvilágítás, ami már egy 
némileg korszerűbb megoldás 
volt. Megbízott gázgyújtók járták 
a területet és lobbantották fel az 
utcákat beragyogó fényforrásokat 
a látási viszonyok javítása érdeké-
ben, az ott lakók csodálatára.     
    
Felvillanyozva

A századforduló táján merült 
fel az igény a fehérvári villany-
telep megvalósítására, melyre 
akkoriban más nagyvárosokban 
már volt példa. Egyszerre jelen-
tett olcsó és egyszerű világítási 
módot, valamint forradalmasította 
a kommunikációt, megnyitotta 
a lehetőséget a rádiózásra, a 
televíziókészülékek és telefonok 
használatára. A városi közgyűlés 
megállapodást írt alá a Magyar 
Schuckert Művekkel, aminek 
értelmében a székesfehérvári 
villanyvilágítás kivitelezését a cég 
elvállalta.

A távhőszolgáltatás létrejöt-
tének körülményei 

Egyre növekvő kihívást jelentett 
viselni a szükséges kapacitás-
bővítések költségeit, így az üzem 
vezetősége új bevételi forrás után 
nézett, amikor a gőzszolgáltatás-
ban rejlő potenciált vette górcső 
alá. Elsőként a közművek érdekelt-
ségébe tartozó Árpád Gyógyfürdő 
Rt. üzemeinek gőzellátása tette 
lehetővé a villanytelepen megter-
melt gőz értékesítését. A távfűtés 
gondolatának megvalósításával 
úttörőmunka zajlott: Székes-
fehérvár országos szinten az elsők 
között volt.
A városi közművek stabil „bástyái” 
a II. világháborúban szinte teljesen 
megsemmisültek. A villanytelepet 
is súlyos veszteségek érték: épü-
letek rongálódtak meg, elpusztult 
számos transzformátorállomás, 
valamint az elektromos hálózat 
nagy része is. Közel hetvenhat 
kilométer hosszú távvezetéket állí-
tottak helyre 1946 novemberéig. A 
városatyák célul fogalmazták meg 
a szolgáltatásba kapcsolt fogyasz-
tók számának növelését a háborút 
követő időszakban. 

A húszas évek közepén jelentősen 
átalakították és korszerűsítették az 
elektromos hálózatot, ami meg-
növekedett üzembiztonságot és 
csökkenő hálózati áramveszteséget 
eredményezett. A megtermelt 
energia negyvennégy százaléka 
világítási célokat, huszonkét száza-
léka pedig a víz- és csatornaművek 
igényeit szolgálta ki. A fennmaradó 
részt villanymotorok fogyasztották 
el. 1927-től a villanygyár nyeresége-
sen üzemelt, és minden évben je-
lentős nyereségrészesedést fizetett 
be a város pénztárába.
A harmincas években jóval kisebb 
ütemben ugyan, de tovább növe-
kedett a termelés. A visszafogott 
tempót a korszerűsítések és a 
gazdasági válság hatásai együtt 
okozták. A technikai újítások tet-
ten érhetők voltak az 1 kWh áram 
előállítására jutó szénfelhasználás-
ban is: 1920-ban 5,5, míg 1936-ban 
már csupán 1,7 kiló 5000 kalóriás 
szenet használtak fel 1 kWh áram 
előállításához. A városi villany-
hálózat ekkor már hetven kilomé-
ter hosszú volt.

Megnövekedett ellátási 
terület

Az 1940-es évek elején egy új, 
3000 lóerős turbina is szolgálatba 
állt, mely lehetővé tette a hálózat 
bővítését, így a következő tíz év 
leforgása alatt az ellátási terület 
Székesfehérváron kívül húsz köz-
séggel bővült, többek között Pátka, 
Pákozd, Seregélyes, Falubattyán, 
Szabadbattyán, Tác, Csősz, Pol-
gárdi, Mezőszentgyörgy, Lepsény, 
Balatonbozsok, Enying, Füle, 
Jenő, Nádasdladány, Sárkeszi, 

Döntés született az erőmű ellátá-
sát biztosító iparvágány létesíté-
séről is, mivel akkoriban a szenet 
lovaskocsikkal hordták be a vasút-
állomásról. De a magas költségek 
miatt a vágány csak jóval később, 
1951-ben valósulhatott meg, addig 
maradt a lovaskocsis fuvarozás.
 
Bezárás helyett felvirágoz-
tatás

A villanygyár 1920 szeptemberétől 
a városi közművek részévé vált. 
Ekkor felmerült a telep bezárá-
sának, elbontásának gondolata, 
mivel a tüzelőanyag szállítása 
jelentős pénzösszegeket emésztett 
fel. Egyesek optimálisabb helyre, 
egy szénbánya mellé képzelték el 
a létesítményt, ahonnan nagyobb 
területet tudott volna ellátni. Za-
varos Aladár polgármester kiállt 
a gyár megtartása és fejlesztése 
mellett, így a következő évek-
ben kölcsönforrásból ugyan, de 
elindulhattak a korszerűsítések. 

Az építkezés gőzerővel zajlott, 
így néhány hónap leforgása alatt, 
1903. január 1-jén el is indulhatott 
a villanytermelés és a modern 

közvilágítás a városban. A nagy-
részt lakossági ellátáshoz alkalma-
zott légvezeték hossza harminc-
kétezer méter volt. Föld alatti 
kábeleket csak később, az 1910-es 
években létesítettek. A nagyobb 
ipari szereplők saját termelő-
berendezésekkel rendelkeztek, 
nem a villanygyár látta el azokat.

Városi tulajdonban a 
termelés

Az I. világháború idején a telep 
üzemeltetését a Phoebus Rész-
vénytársaság végezte, melynek ve-
zetőségét a közgyűlés határozatban 
kötelezte legalább három hónapos 
szénkészlet felhalmozására az idő-
szakosan fellépő tüzelőanyag-hiány 
miatt. A gyorsan növekvő infláció 
következtében ötven százalékos 
áremelést kívánt érvényesíteni a 
cég, ami további feszültségekhez 
vezetett. Végül a városi pénzintéze-
tek összefogtak, és Székesfehérvár 
városa nyolcszázötvenezer korona 
megfizetését követően 1920. április 
20-án megvásárolta a villamos-
művet. Akkoriban a városi erőmű 
teljesítménye 1900 lóerő volt, és 
220 volt feszültségű egyenáramot 
termelt. 

Az 1922-ben történt beruházások 
során új vasbeton kazánházat, 
két Steinmüller-rendszerű kazánt, 
előmelegítőt és szénszállító beren-
dezést építettek. Ugyancsak ekkor 
készült el egy új, hatvan méter 
magas kémény, egy vasbeton gép-
ház két Zolley-rendszerű gőzturbi-
nával, melyek hűtésére egyenként 
ezer köbméteres hűtőtornyok szol-
gáltak. 1924-ben aztán egy újabb 
Steinmüller kazán állt üzembe. A 
kazánházban – összekapcsolódva 
a gépházzal – két, egyenként 1500 
lóerő teljesítmény leadására képes 
gőzturbina működött.

Sárszentmihály, Úrhida, Soponya 
és Nagyláng is innen kapta az 
elektromos áramot. Székesfehérvár 
infrastrukturális fejlesztései, továb-
bá az egységes városképi szemlélet 
kedvező feltételeket teremtett az 
ipari létesítmények fogadására. 
Húzóágazat volt a mezőgazdaság, 
ugyanakkor a kedvező földrajzi 
helyzet „táptalajul szolgált” a hadi-
iparnak is. De az írásos emlékek 
a Magyar Bauxitbánya Rt.-t is a ki-
emelt gazdasági szereplők sorában 
említik. A hengermű áramellátását 
szintén a városi közművek villany-
telepéről kívánták megoldani, így 
egy nagyobb, hárommillió pengős 
beruházás eredményeképpen a 
villamosmű kapacitását megnövel-
ték. 1943 tavaszán megindulhatott 
a szolgáltatás az újonnan kiépített 
vezetékeken.
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Petőfi különleges életútja

Kalap Jakab ajándékkoncertjeAz íróasztal mellől

Hagyatékból örökség

Domonkos László és Borbély László írók, a kortárs irodalom és újságírás megkerülhetetlen 
személyiségei voltak Bobory Zoltán vendégei múlt pénteken a Vörösmarty Társaság új portré-
beszélgetés-sorozata, az Íróasztal keretében                                                                                      V. L.

Zenés-bábos ajándékkoncerten vehettek részt az Arany János iskola diákjai és a Gyöngyvirág 
óvoda apróságai. Kalap Jakab és csapata a Köfém Művelődési Házban adott vidám műsort a 
gyerekseregnek a Kis Gyémántok Gyermekeket Támogató Egyesület jóvoltából.                  K. Sz.

Az Alba Regia Táncegyüttes a költő születésének kétszázadik évfordulója tiszteletére Petőfi 
Sándor életműve ihlette előadást mutatott be múlt pénteken Verslábak címmel a Malom utcai 
Táncházban. Majoros Róbert művészeti vezetőt és csapatát Petőfi különleges életútja inspi-
rálta a produkció létrehozásakor.                                                                                                              V. L.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban mutatták be múlt héten szerdán Cs. Varga István 
irodalomtörténész Hagyatékból örökség című kötetét, melyben a bencés rend történetét dolgozza 
fel. A professzor megerősíti, hogy a bencések hazánkban egy évezreden át nemcsak a világra nyi-
tottak ablakot, hanem ajtót, átjárót is jelentettek a magyarság számára.                                              V. L.
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Nem félünk a farkastól! Emigránsok a Szabad Színházban
Vakler lajos Vakler lajos

Idestova hatvan esztendeje mutatták be Ed-
ward Albee fekete humorú, szatirikus amerikai 
drámájának színpadi adaptációját, ami most 
Czukor Balázs rendezésében került színre a 
Vörösmarty Színházban.  

Martha (Varga Gabriella) és 
George (Sághy Tamás), az ötvenen 
túli házaspár egy alkoholgőzös 
éjszakán vendégül látja George 
egyetemi munkatársát, Micket (Ko-
vács Tamás) és feleségét, Honey-t 
(Ballér Bianka). Az elfogyasztott 
alkohol után mindenki szélsőséges 
állapotba kerül, így a baráti ismer-
kedés feszült játszmába torkollik, 
és szemünk előtt tárul fel a két 
házasság bonyolult és szenvedé-
lyes története.

A Szabad Színházban, Nagy Judit rendezésében 
bemutatott Mrozek-dráma, az Emigránsok lé-
lekbe markoló kérdéseket feszeget a hazájukat 
különböző okokból elhagyó emberekről.

Valahol idegenben, egy pincében 
élő értelmiségi figura és egy mun-
kás sorsát mutatja meg az előadás 
a szabadság és a rabság kérdéskö-
rét járva körül, felvillantva az em-
igrációs lét fájdalmas igazságait.
AA szerepében Balogh Mihályt 
láthatjuk, aki az elnyomás, a 
szellemi rabság elől menekülve 
emigrált hazájából, hogy hivatását, 

A mosoly csak látszat AA és XX menekül a valóság elől
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Az est folyamán gyorsan fény 
derül a múlt árnyékaira, hogyan 
üresedik ki egy régen még szerel-
mes kapcsolat, hogyan veszi át a 
kölcsönös megalázás és a totális 
kiábrándultság a szeretet helyét. 
Nincs tabu: megismerhetjük a 
múlt árnyait, a megcsalások, a pár-
kapcsolati játszmák és a szerelmi 
kegyetlenség márványba vésett 
lenyomatait, amit hidegvérrel 
beszélnek ki.
Albee a modern civilizáció ember-
típusát tárja elénk a négy szereplő 
karakterével, akik mindannyian 
saját társadalmuk konvencióinak 
és előítéleteinek foglyai. Hamis 
minden, ami körülveszi őket, és 
miután lerombolnak mindent, 
csak akkor döbbennek rá, hogy 
valójában mennyire magányosak.

,

a gondolkodás művészetét szabad 
filozófusként gyakorolhassa. XX-et 
Szabó Miklós Bence alakítja. Őt 
a pénzkeresés reménye hajtotta a 
vendégmunkások közé. 
Egyetlen tömböt képez a dráma, 
a hazájuktól távol élő férfiak 
párbeszéde, marakodása, békü-
lése, elfajuló összetűzése, majd 
semmiféle reményt nem kínáló 
leroskadása, a se itt, se vissza 
tudatának kínzása. A két ember 
sorsának ábrázolása közben az 
író valójában egyik figurának sem 
ad teljes mértékben igazat: hol az 
egyik, hol a másik igazságát érzi 
erőteljesebbnek a néző.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten olyan helyzetbe kerülhetsz, amelyben nem feltétlenül ítélsz 
meg jól mindent, mert nem vizsgálod meg az apró részleteket. Ez 
kifejezetten kellemetlen helyzetbe sodorhat!
 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Vegyél vissza kicsit a tempóból! Nem kell mindenáron eszeve-
szett módon menni előre, minőségi eredményt úgy is ki tudsz 
adni a kezedből, ha megfontoltabb vagy! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Váratlanul kimagasló eredményt sikerül elérned, amire nem 
számítottál, így nagyon boldoggá és büszkévé tesz. Régóta vágytál 
már arra, hogy megmártózhass a sikerben, most úgy tűnik, minden 
okod meglesz erre! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A környezetedet kell meggyőznöd logikus észérvekkel arról, hogy 
miként tudtok együtt sikereket elérni, és hogyan tudtok a cél érde-
kében csapatként együttműködni. Mivel a többiek isszák a szavaidat, 
határozottságoddal a kezedbe veheted az irányítást!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Egyre inkább sodródsz az eseményekkel, kezd a gyeplő kiesni 
a kezedből. Nézd a jó oldalát: sokkal élvezhetőbb az utazás, ha 
átengeded másoknak a kormányt, te pedig hátradőlsz!
 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Folyamatosan jönnek az impulzusok, amelyek elterelik a figyelmedet 
arról, amit éppen csinálsz. Mivel egy kiemelten fontos ügybe fektetsz 
rendkívül sok energiát, ne hagyd, hogy bármi kizökkentsen!

 
2023. márc. 16.–márc. 22.
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Gazdafórum SzékesfehérváronSzakmai gyakorlat Portugáliában

A Mezőföld közepén Díjazták az újítást

Vakler lajosráBa Henrietta

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér 
vármegyei szervezete Székesfehérváron ren-
dezte meg gazdafórumát. A pénteki szakmai 
rendezvényen az előadók az Európai Unió 
következő négy évre szóló közös agrárpoliti-
kája alapfeltételeit, kihívásait ismertették a 
gazdákkal.

Varga Imre István, a vendéglátó 
kamara elnöke köszöntőjében 
hangsúlyozta: fontos, hogy a Mező-
föld szívében élő gazdák is meg
ismerjék az agrárreform alapjait.
A résztvevők Sztahura Erzsébet 
mezőgazdasági szakértő jóvoltából 
új információkkal gazdagodhat-
tak a program kiemelten fontos 

Háromhetes szakmai gyakorlatot töltenek Por-
tugáliában az Aranykéz Szakgimnázium tanulói. 
Ez idő alatt a diákok a helyi jellegzetességek-
kel, trendekkel ismerkednek, amiket hazatérve 
hasznosítani tudnak majd szakmai életükben.

Az Aranykéz hat fodrász- és hat 
kozmetikustanulója két kísérő
tanárral utazott Portugáliába, hogy 
Porto közelében szakmai gyakorla-
ton vegyen részt. Az Erasmus+ mo-
bilitásprogramjában 2016 óta vesz 
részt az intézmény. Tanulói jártak 

A gazdafórum középpontjában az uniós támogatások rendszere állt
A diákok számára nagy lehetőség a külföldi szakmai gyakorlat. A megtapasztalt új dolgokat 
itthon tudják majd hasznosítani.

Bensőséges hangulatú termelői és kézműves vásárral csalogatta szombaton a Jávor Ottó térre 
a székesfehérváriakat a Fehérvári Civilközpont és a Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat. 
Fejér vármegyei kézművesek kínálták míves portékáikat.                                                                V. L.

Birsalmából készült vegán szaloncukorral nyerte el a Magyar Édességgyártók Szövetsége 
2022. évi Édességinnovációs díját Damniczki Balázs székesfehérvári mestercukrász. A kü-
lönleges termék gyakorlatilag étcsokoládéba „öltöztetett” birsalmasajt, ami nem tartalmaz 
semmilyen állati eredetű összetevőt.                                                                                                      P. B.
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részéről, a „zöldítésről”, melynek 
számos megkerülhetetlen fakto-
rát kell a támogatás elnyeréséhez 
teljesíteniük, míg Cseh Tibor, a 
MAGOSZ főtitkára sok részlettel 
és gyakorlati tudnivalókkal gazdag 
tájékoztatójában szó esett a közös 
uniós agrárpolitikában rejlő támo-
gatási formákról és a támogatások 
elnyeréséhez szükséges feltételek-
ről egyaránt.
A fórumon elhangzott, hogy 
a következő öt esztendőben a 
támogatásoknak köszönhetően a 
magyar mezőgazdaság és élelmi-
szeripar versenyképesebbé válhat, 
hatékonyabban termelhet, jobban 
ellenállhat a válságoknak és az 
éghajlati kihívásoknak is.

már Szicíliában, Barcelonában és 
Milánóban. Most első alkalommal 
látogattak el Portugáliába.
Székely Krisztina, az intézmény 
igazgatója elmondta: „Alapvetően 
szépészeti iskola vagyunk, fodrász- és 
kozmetikustanulókat képzünk érett-
ségi utáni szakképzésben. A diákok 
az út során megismerkednek a helyi 
jellegzetességekkel, a külföldi tren-
dekkel. Portugáliában nagy hangsúlyt 
fektetnek a szépségiparra. Egészen 
más termékekkel dolgoznak: sokkal 
innovatívabb, organikus, ökológiailag 
tesztelt anyagokat használnak.”
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Az utóbbi időben a saját ügyeid háttérbe szorultak, folyamatosan má-
sok útját egyengeted. Ideje rájönni, hogy olyan emberekért fáradozol, 
akik a pocsolyát sem lépnék át érted! 
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Baráti körödben a többségétől eltérő véleményt képviselsz, emiatt 
kissé ferde szemmel néznek rád. Vállald fel önmagad, és örülj 
annak, hogy nem vagy pontosan ugyanolyan, mint a többiek!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Az előtted álló héten parázs vitába keveredsz valakivel. Ha úgy 
ítéled meg, hogy nem éri meg tisztázni a dolgokat, akkor inkább 
engedd el!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Próbálsz meggyőzni valakit egy bizonyos dologgal kapcsolatban, de 
ez a végtelen út sehova sem vezet. Ne add fel, vannak emberek, akiket 
hosszabb idő megnyerni, mint másokat!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kifejezetten frusztrál a tudat, hogy vannak helyzetek, amikor 
nem te vagy a csapatkapitány, hanem mások irányítanak, és akár 
tetszik, akár nem, ők mondják meg, mit és hogyan csinálj.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Komolyra fordulnak a dolgok egy bizonyos helyzetben. Ugyanúgy 
hátrálnál és mentenéd a bőröd, ahogy a többiek, azonban hirtelen 
mindenki tőled várja majd a megoldást.
   

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

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!

Már támadnak a kullancsok! Kezdődik az allergiaszezon
szaBó Miklós Bence szaBó Miklós Bence

A fertőzések elkerülése érdekében érdemes 
néhány megelőző intézkedést tenni, annál is 
inkább, mert a kullancsok nem csak az erdei 
kirándulásokon fordulhatnak elő!

Az enyhe tél kedvezett a kullan-
csoknak. Ma már egész évben 
védekezni kell ellenük. Ráadásul 
nemcsak az erdei kirándulásokon 
fordulnak elő, de nagy számban 
ott vannak az utcán, a parkokban, 
a kertben is. A rovarok kétféle 
betegséget is terjeszthetnek: a 
bakteriális eredetű Lymekórt és a 
vírusos agyvelőgyulladást.
„Agyvelőgyulladásra létezik egy 
három oltásból álló sorozat, amellyel 
hosszabb időre meg tudjuk magunkat 
védeni. A Lyme-kór ellen azonban 

Nem elég az influenzajárvány és a különböző 
felső légúti tüneteket okozó vírusok jelenléte, 
az allergiásoknak már a pollenektől is főhet a 
fejük! Ugyan még csak március van, de máris 
elkezdődött a szezon.

Az enyhe időjárásnak köszönhetően 
a mogyoró virágpora már eléri az 
allergiás tüneteket kiváltó szintet. 
Az éger, a ciprus- és tiszafafélék, 
valamint a kőris virágpora is jelen 
van már a levegőben. 
„Az a legfontosabb, hogy próbáljon min-
denki távol maradni attól, ami allergiás 
reakciót vált ki. Nagyon egyszerű, de 
annál fontosabb tanács ez. Ha sikerül 
az ismert allergént a környezetből 
eltávolítani vagy azt elkerülni, azzal már 
nagyot nyerünk: nem lesz olyan heves 

nincs védő oltás. Amit tehetünk, hogy 
kullancsriasztót használunk, ha olyan 
helyen járunk, ahol számítani lehet a 
rovarokra. Illetve vigyünk magunkkal 
olyan eszközt, amellyel a kullancsot le 
tudjuk szedni magunkról!” – tanácsolja  
Schneider Attila gyógyszertárvezető.
A kullancsok kiszedésénél nagyon 
fontos, hogy ne nyomjuk össze 
az élősködő testét, hiszen azzal a 
sebbe préseljük az esetlegesen az 
állatban lévő kórokozókat!

a reakció. Ugyanakkor aki ismeri az al-
lergiáját, és van olyan bevált antihiszta-
minja, ami szokott hatni, időben kezdje 
el azt szedni! Amikor már tombolnak 
a tünetek, közel sem olyan hatékony a 
szer, mintha időben, kicsivel az allergiás 
tünetek megjelenése előtt elkezdjük 
szedni” – mondta el lapunknak 
Mosolygó Éva háziorvos.
Ugyanakkor természetes módsze-
rekkel is segíthetjük szervezetünket 
annak érdekében, hogy könnyebben 
átvészelje az allergiaszezont. Érdemes 
lehet elvégezni egy méregtelenítő
kúrát, és megszabadítani testünket 
azoktól a káros anyagoktól, amelyek 
leterhelik a szervezet alkalmazkodó-
képességét. De léteznek olyan 
gyógynövények is, amelyek lekötik a 
szervezetben a hisztamint, így tom-
pítják az allergiás reakciókat.

Kullanccsal nem csak erdei kirándulásokon 
találkozhatunk
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Nyílt napokat tartanak a székesfehérvári 
óvodákban március és április folyamán. A 
programokra elsősorban a szülőket várják, 
akik szeretnék megismerni az intézményeket 
és az ott folyó oktató- és nevelőmunkát.

A szülők számára fontos, hogy 
óvodába készülő kisgyermekeiket 
milyen körülmények között várják 
az intézmények, és ott milyen pe-
dagógiai munka folyik. A tájékozó-
dás érdekében az önkormányzati 

 Kisdedóvó 

Nyílt napok a fehérvári óvodákban

A Fehérvár Televízió műsora március 18-tól március 24-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2023. 03. 18. SZOMBAT 2023. 03. 19. VASÁRNAP 2023. 03. 20. HÉTFŐ 2023. 03. 21. KEDD 2023. 03. 22. SZERDA 2023. 03. 23. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Diagnózis
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Németh László Imre

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:45  Szabó Gyula-portré
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Horváth Miklós Csaba

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

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

– ismétlés
20:25  Szerelem egy életen 

át és még azon is túl
20:55 Harmonia Albensis
22:15  Híradó – ismétlés
22:35  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Horváth Miklós Csaba

08:20  Próbaterem
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  Gyimesi csángók 

Patakországból
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Damniczki Balázs

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó 
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Székesfehérvári virtuózok
21:15  A 313. ugrás
21:40  Székesfehérvár 

tele élettel 
22:05  Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Damniczki Balázs

08:20  Honvéd7
08:50  Kezdőkör 
09:40  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:30  Lúdas Matyi
17:00  Híradó
17:20  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége 
Mihályi Gábor

18:05  Hírek 
18:10  Tolcsvay Béla, az 

énekmondó táltosember
19:00  Híradó 
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Balett Café – ismétlés 
20:40 Molnár Dániel: Elszakadni 

a földtől 1-2. rész
22:20  Híradó – ismétlés
22:40  Képes hírek 

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

07:50  Balett Café – Egerházi 

Attila vendége 

Mihályi Gábor

08:35  Képes hírek

11:00  Vörösmarty 

Irodalmi Szalon

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Portrék a Királykúton

 Vendég: Czigány Ildikó

17:00  Híradó

17:20  Bajnokok városa 

17:50  Hírek

17:55  Köztér

19:00  Híradó 

19:20  Köztér – ismétlés

19:55  Hírek – ismétlés

20:00  Bajnokok városa 

– ismétlés

20:30  Székely derbi

21:20  Lelkünk épületének 

szolgálatában

22:05 Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek

2023. 03. 24. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

07:50  Bajnokok városa

08:20  Köztér

08:55  Képes hírek

11:00  Köztér

11:35  Bajnokok városa 

– ismétlés

12:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:25  XIII. Fehérvári 

Versünnep – elődöntő 

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó 

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Nálatok mizu? – ismétlés

21:00  XIII. Fehérvári Versünnep 

– elődöntő, ismétlés 

22:25  Híradó – ismétlés

22:45  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:35  Városrészek titkai
09:40  Agrárinfó 
10:10  Együtt magazin
10:40  Fehérvári beszélgetések 
11:10  Bajnokok városa
11:40  Fehérvári beszélgetések
12:10  Paletta magazin
12:40  Híradó – ismétlés
13:10  Próbaterem 
13:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:20  Honvéd7 
14:50  Fizikai kísérletek: A távíró
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos 
vendége Buch Tibor

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40 Mosonmagyaróvár–

Alba Fehérvár-
kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:00  VII. Csíki Versünnep
22:05  Hírek – ismétlés
22:10  Képes hírek

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

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

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

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Agrárinfó 
14:45  Balett Café
15:35  A Fehérvár Televízió 

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

– Vakler Lajos vendége 
Németh László

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
20:20  DEAC–Alba Fehérvár-

kosárlabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:50  Kerékbe zárt álom
22:15  A hét hírei – ismétlés
22:35  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: március 24. 15:25 és 21:00 A 2023-as Fehérvári Versünnep elődöntője

Árpád Úti Óvoda
• március 20., 16.30-18 óra: ismerke-  
   dési lehetőség szülők számára
• március 27., 16.30-18 óra: közös  
   játék szülőkkel, gyermekekkel
Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája
• március 23., 16.30-18 óra: ismerke- 
   dési lehetőség szülők számára
• március 30., 16.30-18 óra: közös   
   játék szülőkkel, gyermekekkel
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
• március 30., 15.30
Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda Tulipá-
nos Tagóvodája
• március 30., 15.30
Felsővárosi Óvoda
• április 13., 15.30-16.30

Helyszínek és időpontok

Felsővárosi Óvoda Szárazréti 
Tagóvodája
• április 12., 10.30-11.30
Gyöngyvirág Óvoda
• április 12. és 13., 17 óra
Hosszúsétatéri Óvoda
• március 29., 15.30-16.30
Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tag-
óvodája
• március 30., 15.30-16.30
Liget Sori Óvoda
• április 3., 10 óra-11.30
Liget Sori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája
• március 28., 10 óra-11.30
Maroshegyi Óvoda
•március 23., 16 óra: óvodaigazgatói 
tájékoztató szülőknek

fenntartású óvodák márciusban és 
áprilisban nyílt napokat szervez-
nek, melyekre szeretettel hívják és 
várják az anyukákat, apukákat.
Az óvodai beiratkozás április 20
án, csütörtökön és 21-én, pénteken 
8 és 17 óra között zajlik az intéz-
ményekben. Azokat a gyerekeket 
kell beíratni, akik augusztus 31ig 
betöltik a harmadik életévüket. 
A részletes tájékoztatás a város 
honlapján olvasható.

Napsugár Óvoda
• március 28., 16 óra: csak szülőknek
• március 29., 9 óra-11 óra: gyerekek- 
   nek a csoportokban
Napsugár Óvoda Nefelejcs 
Tagóvodája
• március 27., 16 óra: csak szülőknek
• március 28., 9 óra-11 óra: gyerekek-  
   nek a csoportokban
Rákóczi Utcai Óvoda
• március 27., 16 óra-17 óra: szülői  
   tájékoztatás

• április 3., 16 óra-17 óra: gyerekeknek  
   játék, ismerkedés
Szivárvány Óvoda
• március 22., 15.30
Szivárvány Óvoda Püspökkertvárosi 
Tagóvodája
• március 28., 16 óra
Tolnai Utcai Óvoda
• március 27., 16 óra-17 óra
Tolnai Utcai Óvoda Sziget Utcai 
Tagóvodája
• március 21., 16 óra-17 óra
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Székesfehérvár önkormányzata és a Barátság 
mozi a budapesti Lengyel Intézet közreműkö-
désével Kinga Debska két kiváló vígdrámáját, 
a Madártej és Az én lányaim, teheneim című 
alkotásokat választotta ki a lengyel filmmű-
vészet elmúlt éveinek gazdag terméséből. A 
filmeket lengyelül, magyar felirattal láthatja a 
közönség a város művészmozijában a lengyel- 
magyar barátság napján, március 23-án.

A 17 óra 45 perckor kezdődő Madártej 
öniróniával és ragyogó humorral teli 
történet egy, a nyolcvanas évek szürke 
valóságában boldogulni próbáló 
lengyel családról. A két tizenéves 
lánytestvér, Marta és Kasia a nagyany-
jukkal osztoznak egy szobán, aki gye-
rekmesék helyett a varsói felkelésről 
mesél az unokáinak. A szülők, Tadek 
és Elżbieta mindent megtesznek azért, 
hogy a súlyos gazdasági válság köze-
pette valahogy megéljenek. Amikor 
a család egy régóta várt és áhított kis 
Polski büszke tulajdonosává válik, a 
szülők hirtelen elhivatottságot fedez-
nek fel magukban a kereskedelem és a 
külföldi utak iránt. Itt veszi kezdetét a 
magyar történetszál, amely a fiatalab-
bakat sírásig nevetteti, az idősebbek-
ben pedig feleleveníti a kommunista 
rezsim keserű múltját.
Az én lányaim, teheneim a meg ható, 

Március 20án délelőtt 10 órakor 
a székesfehérvári szemináriumi 
templomban Spányi Antal me-
gyés püspök az egyetemes egyház 
védőszentje, Szent József liturgi-
kus ünnep napjához kapcsolódva 
áldásban részesíti a családapákat, 
kérve Szent József közbenjárását és 
áldását rájuk és családjuk életére.

Az Éneklő ifjúság az egyik legnagyobb hagyo-
mánnyal bíró zenei rendezvény Magyarorszá-
gon: a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége és szakmai elődei már 
1934 óta szervezik a hangversenyeket.

Az Éneklő ifjúság Fejér várme-
gyei hangversenyét idén is a 

Kövér László, a Mathias Corvinus Collegium kör-
nyezet- és természetmoduljának vezető oktatója 
mesél Afrikában megélt élményeiről a kollégium 
előadás-sorozatának következő rendezvényén.

Afrika csúcsán – érdekességek a 
távoli kontinensről címmel tart 
előadást Kövér László március 23
án, csütörtökön 17 órakor a Grand 
Inkubátorházban, a Király sor 30. 
szám alatt. A videókkal, fotókkal 
színesített élménybeszámoló sok-
szor megnevetteti majd a közönsé-
get, és közelebb hozza szívükhöz a 
fekete kontinenst.
Az eseményen történő részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
https://feliratkozas.mcc.hu/hu/
form/mccszekesfehervar0323.

 Előadás 

Afrika csúcsán
 Film 

Lengyel vígdrámák a 
Barátságban

 Egyház 

Áldás Szent József 
napján

 Zene 

Lehet jelentkezni az 
Éneklő ifjúságra!

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

UDVAROS
munkavállalót keres.

Feladatok:

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

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Megbízható munkavégzés, jó fizikum

Amit kínálunk:

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

Egyéb juttatások:

     • Cafeteria
     • Munkába járás támogatása

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

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

telefonszámokon lehet. 

„Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait 
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk 
(1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladék-
talanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

A Depónia Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett 
hulladékudvarokba heti 20 órás munkarendbe

HULLADÉKUDVAR-KEZELŐ
munkatársakat keres 2023. áprilisi belépéssel.

Feladatok:

•  Székesfehérvár, Gárdony, Mór, Budakeszi településeken található 
     hulladékudvarok üzemeltetése
• Hulladék átvétele, ügyfelek tájékoztatása
• Hulladékudvar tisztán tartása, zöldterületének karbantartása
• Adminisztratív feladatok ellátása
• Elszállítandó hulladék lejelentése

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• B kategóriás jogosítvány
• Határozottság
• Jó kommunikációs készség
• Önállóság
• Érettségi előny, de nem feltétel 

Amit kínálunk:

• Stabil, bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű, folyamatos munkalehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafeteriajuttatás
• Útiköltség-térítés

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
E-mail: munkaugy@deponia.hu

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

„Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait 
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk 
(1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladék-
talanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ rendezi meg: 
a szervezők általános és középis-
kolákból, valamint egyetemekről 
várják kórusok, kamarakórusok, 
énekegyüttesek jelentkezését 
március 27én, hétfőn 18 óráig. 
A részletes információk a www.
fehervariprogram.hu oldalon ol-
vashatók, ahonnan a jelentkezési 
lap is letölthető.
Az Éneklő ifjúság idei hangver-
senyét április 26-án, szerdán 
hallgathatja meg a közönség. A 
fellépő kórusokat a zsűri méltat-
ja, értékeli, javaslataival segíti a 
karnagyok munkáját. A tavalyitól 
eltérően 2023ban újra minősítik 
is a jelentkezőket. A kórusok két 
szekcióba jelentkezhetnek attól 
függően, hogy milyen tematikájú 
programot szeretnének bemu-
tatni. Fontos szempont, hogy 
értékes kórusművek igényes 
előadásban szólaljanak meg. 
Azon kórusok számára, amelyek 
nagyon színvonalas produkciót 
nyújtanak, a zsűri ajánlást ad a 
Kodály Zoltán Magyar Kórusver-
senyen való részvételre.
A hangverseny legfontosabb 
célja azonban nem a minősítések 
megszerzése, hanem az, hogy a 
gyerekek, a fiatalok átéljék a közös 
éneklés felemelő érzését, és közö-
sen dolgozzanak annak érdeké-
ben, hogy a választott dal a lehető 
legtisztábban szólaljon meg.

de egyben mulatságos családtör-
ténet folytatása – ezt 19.45kor 
láthatja a közönség. Marta és Kasia, 
a két nővér immár felnőtt. Marta, 
a befutott színésznő és népszerű 
sorozatok sztárja a hírnév ellenére 
sem tudja rendbe hozni az életét. 
Sikeres testvérével ellentétben Kasia 
érzékeny és túlzott szenvedélyes-
ségre hajlamos. Házassága távol 
áll a tökéletestől. Férje egy szeren-
csétlen balfácán, akinek sosincs 
munkája. A két testvér nincs oda 
egymásért, azonban édesanyjuk 
hirtelen betegsége együttműködésre 
kényszeríti őket, mivel gondoskodni-
uk kell édesapjukról. Marta és Kasia 
fokozatosan egyre közelebb kerül 
egymáshoz, helyrehozzák megrom-
lott kapcsolatukat, mindeközben 
számos váratlan és tragikomikus 
szituációnak lehetünk tanúi.

,
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Ki volt Maulbertsch?
Nyolcvankilenc éves a róla elnevezett kút

Miért lett Maulbertsch-kút az elnevezés? Cikkünkből kiderül! Korábban vörösréz fedő és felhúzócsiga is volt a kúton

A Maulbertsch-kút lassan kilenc évtizede határozza meg a kis tér látképét

néMetH zoltán

A Maulbertsch-kút lassan kilenc évtizede 
meghatározza egy három utca találkozásá-
ban lévő kis tér látképét Székesfehérváron. 
Ugyanakkor azt kevesen tudják, hogy a 
felújításra váró kút névadója ki is volt.

Székesfehérváron a Megyház utca, 
a Petőfi utca és az Arany János 
utca találkozásánál 1934ig egy  
itatókút állt. Akkor készült el – 
igaz, nem a jelenleg ismert formá-
jában – a Maulbertsch-kút.
Készítője Erdey Dezső szobrász, 
aki 1902ben látta meg a napvilá-
got Istenföldén. A Magyar Képző
művészeti Főiskolán végzett, 
mesterei között volt Radnóti Béla, 
majd Szentgyörgyi István, utóbbi-
nak később asszisztense is lett.
Rendkívül sokoldalú, több te-
rületen is magas szinten alkotó 
szobrász volt, aki számtalan önálló 
kiállítást rendezett, illetve külön-
böző meghívásoknak eleget téve 
is bemutatta munkáit. Nagyobb 
méretű, közterületeken is látható 
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Kőműves munkákat, 
térkövezést, 

kézi földmunkát, fakivágást,
tereprendezést,  bontást, 

hagyatéki elszállítást, 
LOMTALANÍTÁS-t vállalok! 

Tel.: 06-30-689-1363 
Chemikál Építőanyag- és Festékáruház 

Szfvár, Szárcsa u. 42. Tel: 06-30-633-5355

Minőségi vakolatok és festékek Horvátországból!
Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 

Készvakolat
• Színtartó
• Algagátló
• Megbízható védelem

Akril kötőanyag alapú 
készvakolat, kapart (ZG) vagy 
gördülőszemcsés (ZR).

alkotásai mellett klasszicizáló 
kisplasztikákat, emlékműveket, re-
neszánsz ihletésű érmeket alkotott, 
de az 1940es évektől porcelánnal 
is foglalkozott, a Herendi Porcelán-
gyár több művét elkészítette. 1957 
májusában Budapesten hunyt el.
A fehérvári kút tehát 1934ben 
került a helyére. Akkoriban még 
vörösréz fedő és felhúzócsiga is 
volt rajta, ez ma már nem látha-
tó. A tény, hogy itt valóban volt 
korábban egy itatókút, indokolja 
az alkotás elkészítését: az akko-
riban egyre erősebben formálódó 
városképbe már nem illett be egy, 
inkább a falusi léthez, az állat-
tartáshoz kapcsolható itatókút. 
Ez a része világos, a név eredetét 
azonban sokan nem ismerik: miért 

Maulbertschről nevezték el a 
kutatat?
A válasz egyszerű: Franz Anton 
Maulbertsch (1724–1796) osztrák 

festő elsősorban falfestményeivel 
és freskóival vált ismertté. Renge-
teget alkotott Magyarországon: a 
fennmaradt írásos emlékek alapján 
bő negyven évre tehető itteni 
munkássága. Székesfehérváron a 
kút mellett lévő karmelita templom 
freskóit festette 1767-ben. A kút az 
ő munkásságának állít emléket.

Van még egy érdekessége a Maul-
bertsch-kútnak, talapzatát ugyanis 
az egykori várfal köveiből alakí-
tották ki. Sajnos napjainkra a kút 
állapota kicsit kopottas, a felsőbb 
elemeknél le is törött, vagy éppen 
letörték néhány apróbb elemét, így 

lassan ideje lenne egy átfogó re-
staurálásnak! Ez már csak azért is 
örömteli lenne, mert a három utca 
találkozása hangulatos kis térré 
teszi a környéket, mely összképé-
nek meghatározó része a jövőre 
kilencven éves Maulbertsch-kút.
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Újra külföldi edző a Vidi kispadján

Juhász Roland sportigazgató és az új vezetőedző, Bartosz Grzelak

soMos zoltán

Felgyorsultak az események a MOL Fehérvár 
szombati, paksi veresége után. A kieső helyre 
visszacsúszó csapat vezetőedzőjét, Huszti 
Szabolcsot és segítőjét, Toldi Gábort felmen-
tették. Az új edző Svédországból érkezett.

Negyedik idei idegenbeli mérkőzését 
is elvesztette a MOL Fehérvár. A 
2:1-es paksi vereség azonban olyan 
helyzetet teremtett, amire korábban 
nem volt példa: a táblázaton kieső 
helyre került a Vidi. Tíz forduló van 
hátra, alighanem az utolsó pillanat 
ez, amikor még meg lehetett lépni 
az edzőváltást. Az biztos, hogy a 
HusztiToldi edzőpáros mutatói 
nem voltak fényesek, és a csapat 
játéka alapján sem volt remélhető az 
előrelépés. A szombati zakó után va-
lójában már nem volt kérdéses, hogy 
a Husztival egy időben kinevezett 
sportigazgató, Juhász Roland milyen 
döntést hoz.
Kedden jelentették be hivatalosan, 
hogy a magyar edzőpáros távozik. 
Addigra túl voltunk a találgatásokon 
az utód személyét illetően. Sokan 
vették biztosra a korábbi sikeredző, 
Marko Nikolics visszatérését, ám 
vele nem sikerült megegyezni. A 
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Szerva itt, nagyi ott!

ATP Challenger tenisztorna Fehérváron

Véget ért a szezon

szaBó Miklós Bence

A Bregyó közben rendezték meg szombaton a 
nyolcadik Nálad a szerva, nagyi! elnevezésű 
családi tenisznapot. Az Alba Bianca Tennis Club 
programja az elmúlt két évben a járvány miatt 
elmaradt. Idén – talán ezért is – rengetegen 
érkeztek a rendezvényre.

Az idén nyolcadik alkalommal 
életre hívott találkozó célja az 
volt, hogy megszólítsa a kiseb-
beket, nagyobbakat, felnőtteket, 

A tenisz kortól függetlenül űzhető. A lényeg a játék közbeni együttműködésen van!

A Kiskút Teniszklub először ad otthont ilyen rangos férfi teniszversenynek. Az ötvenezer dollár 
összdíjazású tornán több magyar tehetség is játszott, köztük a képen látható Piros Zsombor 
lapzártánkig már két győzelmet is aratott. A verseny a héten még zajlik, és ingyenesen láto-
gatható.                                                                                                                                                             P. B.

Ahogy a tavalyi döntőben, majd az idei alapszakaszban, a 2023-as rájátszásban sem sikerült 
meccset nyernie a Hydro Fehérvár AV19-nek a Red Bull Salzburg ellen. A negyeddöntős pár-
harc utolsó meccse volt a legsimább, ezen 6-1-re nyert a címvédő az erősen tartalékos Volán 
ellen. Ezzel véget ért a szezon az osztrák ligában a fehérvári hokisok számára.                      S. Z.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
: S

oó
s A

tti
la

 (f
eh

er
va

ra
v1

9.
hu

)

időseket, hogy a családok minő-
ségi időt tudjanak együtt tölteni 
játékkal, sporttal, és közösen 
fejlődjenek.
A tenisznapot idén öt iskolában 
hirdették meg, így szép számmal 
jöttek a családok a fedett pályák-
ra. A játék a nemzetközi mód-
szertanon alapuló teniszoktatási 
programra épült, négy pályán 
zajlott három szinten. Több edző 
is foglalkozott a résztvevőkkel, és 
adott szakmai tanácsokat.

korábbi német válogatott Thorsten 
Fink nevét is bedobták, de nem de-
rült ki, volt-e ennek realitása. Az em-
lítettekhez képest végül egy nálunk 
kevésbé ismert szakember érkezett 
a fehérvári kispadra: a negyvennégy 
éves svéd Bartosz Grzelak a klub 
tájékoztatása szerint 2025. június 
30ig érvényes szerződést írt alá. A 
lengyelországi születésű, de családjá-
val már gyerekkorában Svédország-
ba költöző Grzelak játékosként svéd 
utánpótlás-válogatottságig vitte, de 

már fiatalon az edzői pálya mellett 
kötelezte el magát. Az AIK Solna 
csapatánál azután lett vezetőedző, 
hogy előbb ennél az együttesnél, 
majd az U21-es svéd válogatottnál 
is dolgozott másodedzőként. A Sol-
nával bajnoki ezüstérmet szerzett, 

mindössze gólkülönbséggel maradva 
le az aranyról. Tavaly augusztu-
sig volt a solnaiak vezetőedzője, 
nyolcvan tétmeccsből negyvenegyet 
megnyert a csapattal.
„Kétségtelenül nehéz helyzetben van 
most a csapat, ezzel együtt is izgatottan 
és büszkén várom, hogy elkezdhessem 
a munkát a Vidinél. Nincs itt az ideje 
annak, hogy a hosszú távú terveinkről 
beszéljünk, a jelenben kell élnünk és 
dolgoznunk! A feladat mindenki előtt 
ismert. 2020-ban az AIK csapatánál 
hasonló szituációban vettem át az 
irányítást. Az a tapasztalatom, hogy 
ilyenkor az a legfontosabb, hogy az 
egész klub, minden játékos, stábtag és 
munkatárs egy irányba húzzon. Közösen 
kell mindent megtennünk azért, hogy 
elérjük a célunkat!” – nyilatkozta a 
fehérvári klub honlapján Grzelak.
A svéd vezetőedző azonnal a mély 
vízben kezdi munkáját, mert 
szombaton a kiesés elleni harcban 
közvetlen rivális Honvédot fogadja a 
Vidi Sóstón.
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

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

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

11.10  Köztér
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10  Kenderzsineg – kertészeti 

magazin Vendég: 
Németh	László

15.00  Hírek 15 órakor 
Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

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

17.10		 Irodalmi	műsor
18.10  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések – 

Lokálpatrióta	Szerkesztő:	
Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2023. 03. 24. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Párkapcsolat Vendég: 
Fejér Kata

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

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10		 Fehérvár	első	kézből	
Vendég: Cser-
Palkovics András

14.10		 Zöldellő	utakon
15.10		 Hűha!	–	Technológia	

és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

17.10		 Lokálpatrióta
18.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	

közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 

műsorajánló,	kalendárium,	

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

09.10		 Természetesen	

egészségesen Vendég: 

Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	

menhelyén	élő	kutyáknak	

Vendég:	Molnár	Tamásné

11.10  Ez itt az én hazám! 

Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben	

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 

Pánczél Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 

napjainkig Vendég: 

Kiss György 

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	

Kiss György 

18.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	

Gemeiner	Lajos

2023. 03. 18. SZOMBAT

06.00  Fehérvári reggel: 

minden félórában friss 

hírek, programajánló, 

kalendárium, közlekedési 

információk, a hallgatók 

születésnapi köszöntése, 

kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán	Hírszerkesztő:	

Germán Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	

Polgár	Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	

aktualitások szórakoztató 

formában,	helyi	szakértők,	

szakemberek részvételével

11.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám Csaba

12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 

Óber	László

14.10  Krízishelyzet

15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

15.10  Útravaló

18.05		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi

19.05  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.05  Internetes ügyeink 

Vendég: dr. Czenczi Anikó 

Szerkesztő:	Kiss	György

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

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

11.35  Gábor szerint a világ
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10  Receptek az élethez 

Vendég: Rudnicai Margó
14.40  Gyógynövények világa 

Vendég:	Lencsés	Rita
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.35  Esélykör – bemutatjuk 

a	Székesfehérváron	és	
a	térségben	működő	
fogyatékosügyi 
szervezeteket Vendég: 
Magyar	László,	
Szent	Kristóf-ház

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 

Vendég: Grósz Pálma
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló 
16.10  Múzeumlátogatás
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.10  Kék jelzésen, zöld úton 

Vendég: Rendeczki Andrea, 
Maráz Anna, Bakonyi 
Balázs, Berta Gábor 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	

19.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán 

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

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

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed Attila 

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  A Városgondnokság 
műsora

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

14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor 

Hírszerkesztő:	Varga	Zalán
15.10  Útravaló 
17.10  Filmkocka Vendég: Kalmár 

Ádám és Buda Andrea
18.10		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.10  Fehérvári beszélgetések 

– Aranymetszés 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


