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Végre tavasz!

Fotó: Simon Erika

A HETILAP

Bővülnek az egyházi
oktatási intézmények

Várunk Nyílt napunkra: 2021. május 14-én, pénteken 10:00 órától (Regisztrációhoz kötött).
Bővülés miatt nyitott pozícióink: - Műanyagüzemi gépkezelő operátor
Csatlakozz hozzánk, mert
- Üzemi logisztikus - Kiszállítási munkatárs
„Jó emberek jó dolgokat hoznak létre”
- CNC esztergályos
Amit biztosítunk: Alapbér + cafetéria (br 32.500 Ft, belépéstől kezdve) hosszú távú, stabil munkalehetőség.
Jelentkezés: hr-hungary@cranecpe.com vagy az alábbi telefonszámon:
®

22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562 • Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Fotópontok anyák napjára

Vakler Lajos

visszatérjünk az emberek közé,
ha már a kulturális terekben nem
lehetünk együtt. Így szerettük volna megünnepelni anyák napját is.
Ilyen formában is gondolhatunk
az édesanyákra, együtt lehetünk
velük. Fotópontokkal készültünk,
így akik kijöttek a szabadba
sétálni, örök emléket készíthettek
maguknak, és ezt az örömüket
megoszthatták másokkal is.”

Fotó: Simon Erika

Május első vasárnapján az édesanyákat,
nagy- és dédmamákat köszöntötték
gyermekeik, unokáik, dédunokáik. A
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ meglepetéssel készült
az alkalomra: az ünnephez illő módon
díszített helyszíneken fotókat készíthettek a székesfehérváriak szeretteikkel,
szeretteiknek.

Az installációk FeketehegySzárazréten, a belvárosban, a
Csónakázó-tónál, a Szabadművelődés Házánál és az Öreghegyi Közösségi Háznál várták
a családokat. Benkő-Igaz
Krisztina, a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője lapunknak elmondta: „Az volt a célunk,
mint eddig az egész évben, hogy

A csapat a színháztól indulva a belvárost járta végig, a dalcsokor pedig
egy kívánságkosárból került elő.
Különleges pillanatokat tartogatott az
esemény, hiszen a járókelők is kérhettek a művészektől dalokat, sőt erre

buzdították is őket. A művészek
színes repertoárral készültek az
operettek, musicalek és táncdalok
világából. A menet délután kettőkor
indult útjára a színháztól, és délután
négyre ért vissza ugyanoda.

Adósság nincs, tartalék van
Rendkívüli hatáskörében eljárva elfogadta
a Székesfehérvár tavalyi gazdálkodásáról
szóló zárszámadást Cser-Palkovics András
polgármester. Az ehhez készített független
könyvvizsgálói jelentés megállapította, hogy
az önkormányzat tavaly is maradéktalanul
teljesítette a jogszabályi előírásokat.

A zárszámadás és a jelentés
fontos visszaigazolása a felelős
gazdálkodásnak, amely a jövőben
is folytatódik. Székesfehérvárnak továbbra sincs adóssága,
biztonsági tartaléka azonban
igen – olvasható a polgármester
közösségi oldalán: „A zárszámadási
rendeletben a teljesített költségvetési
bevételek összege 42.331.986 ezer Ft,
a teljesített költségvetési kiadások ös�szege 35.809.983 ezer Ft, a teljesített
költségvetési bevételek és kiadások

egyenlege 6.522.003 ezer Ft. A
rendelet az irányítószervi támogatást
10.058.336 ezer Ft teljesítéssel hagyja
jóvá.” Cser-Palkovics András biztosította a fehérváriakat arról is,
hogy a város gazdasági társaságai
éves beszámolóinak elfogadása is
folyamatban van, később azokról
is ad majd tájékoztatást.
„A zárszámadás és a független könyvvizsgálói jelentés fontos visszaigazolása annak, hogy felelősen, jól gazdálkodtunk a város vagyonával. Ezen
a jövőben sem fogunk változtatni.
Kiegyensúlyozott, a szolgáltatásokat,
fejlesztéseket garantáló, az önkormányzati munkahelyeket megbecsülő, a fenntartható várost szolgáló
gazdálkodást folytatunk.” – írta a
polgármester, majd hozzátette:
Székesfehérvár önkormányzatának továbbra sincs adóssága,
biztonsági tartaléka azonban igen.

Állami támogatás az Ikarusnak
Pál Loránd
Újabb kormányzati támogatás érkezett
Székesfehérvárra, ezúttal az Ikarus Electric
Zrt.-nek – jelentette be Vargha Tamás, a város
országgyűlési képviselője.

Az Ikarus Electric Zrt. beruházása 112,5 millió forint támogatást
kapott a Nagyvállalati Beruházási
Támogatási Program részeként. A
teljes beruházás 321,5 millió forint,

ami több mint százhatvan biztos
munkahelyet jelent – ismertette
Vargha Tamás.
Varga Mihály pénzügyminiszer
a támogatásokkal kapcsolatban
kiemelte: a járvány kitörése óta
száztízmilliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a nagyvállalati
beruházási támogatással, ezzel
huszonkétezer munkahely megőrzése vált biztossá, és ötszáz
újabb jött létre.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Fehérvár virágosodik!
Németh Krisztián
Részvételi rekordot döntött a Virágos Székesfehérvár pályázat: minden eddiginél többen jelentkeztek az önkormányzat által szervezett virágosztásra. A tavaly bevezetett gyakorlathoz hasonlóan
ezúttal is személyes érintkezés nélkül kerülnek a növények leendő gazdáikhoz.

Fotó: Bácskai Gergely

L. Takács Krisztina

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Népszerűek voltak a fotópontok szerte a városban

Koncert anyák napján
Rendhagyó anyák napjára invitálták
a székesfehérváriakat a Vörösmarty
Színház művészei: Váradi Eszter Sára,
Varga Gabriella és Keller János színes
dalcsokorral készült – nem csak az
édesanyáknak.

2021.05.06.

Akár egy gyorsétteremben:
érintésmentesen, gyorsan haladt a virágosztás az Iparcikkpiac egykori területén. Az
igénylőknek ki sem kellett
szállniuk az autóból, a Városgondokság munkatársai bepakolták a csomagtartóba a virágokat. Ezúttal is rekordszámú,
összesen 7438 pályázat érkezett
a Virágos Székesfehérvár programra. Emellett idén új akció is
indult: közel hétszáz komposztláda is kiosztásra kerül.

Gyűjtsük a használt sütőolajat!
Novák Rita
Több mint százezer facsemetét ültetett el az
önkormányzat Székesfehérváron tavaly, a környezetvédelem fontosságát azonban nemcsak
ez az országosan egyedülálló program mutatja
– mondta a közgyűlés Fidesz-frakciójának
vezetője. Molnár Tamás hozzátette: javaslattal
fordul a polgármesterhez annak érdekében,
hogy a használt háztartási olaj gyűjtésére – a
Depóniával együttműködve – gyűjtőpontokat
hozzanak létre.

„Szeretnénk, ha kidolgoznának egy
olyan programot, mely lehetővé

teszi, hogy a Depónia Nonprofit
Kft. begyűjtse a háztartásoktól a
sütőolaj-maradékot, aminek jelenleg
a nyolcvan százaléka a vécében
vagy a lefolyókban köt ki. Ez ugyanis komoly problémát okoz nemcsak
a környezetünknek, de a Fejérvíz
Zrt. szennyvíztisztító telepének is.
Szeretnénk, ha a székesfehérváriak könnyen, gyorsan el tudnának
jutni – lakóhelyük egy kilométeres
környezetében – olyan gyűjtőpontokra, ahol le tudják adni a használt
sütőolajat.” – mondta a frakcióvezető.
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Rendhagyó városi ballagás
A HETILAP

Vakler Lajos
A járvány miatt idén is online, a Városháza
Díszterméből közvetített műsorral búcsúzott
szombaton a város ballagó diákjától. Ünnepi köszöntőjében Cser-Palkovics András polgármester
külön köszönetet mondott a pedagógusoknak és
a szülőknek, és felhívta a búcsúzó diákok figyelmét, hogy a város visszavárja mindnyájukat!

megtartóereje mellett: „Egy ilyen
kollektív megpróbáltatás után a barátságaink és a személyes kapcsolataink
nem elhalványultak, hanem erősebbé
váltak, mint korábban bármikor. Nekünk megadatott az a felismerés, ami
az elmúlt évek ballagóinak nem, hogy
mennyit ér egy-egy közös kirándulás,
a beszélgetésektől hangos belvárosi
séták vagy akár csak egy egyszerű ebéd
a számunkra fontos emberek társaságában. De a leckét megtanultuk, ezt a
tapasztalatot egy életen át magunkkal

fogjuk vinni, amikor pedig véget ér ez
a másfél éve tartó bezártság, az összes
elmaradt élményünket be fogjuk pótolni, vissza fogjuk szerezni!”
A város zászlajára Kovács Bence, a
Széchenyi István Műszaki Technikum tanulója helyezte el a végzős
diákokat jelképező közös szalagot.
Az online ballagás zárásaként
a végzős osztályokról készült
tablóképeket tekinthették meg
a Fehérvár Televízió és az online
közvetítés nézői.

Biztonságban vannak a vizsgázók

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

„A koronavírus-járvány miatt ismét
rendhagyó módon, online formában
búcsúztatja végzős diákjait a város.
1803 diákot köszöntünk ma, akik
gyönyörű emlékekkel, barátságokkal,
szerelmekkel és olyan emberi kapcsolatokkal gazdagodtak az elmúlt években,
amelyek nemcsak a mában fontosak,

hanem hosszú évtizedeken keresztül
elkísérik őket. Minden tiszteletünk a
fiataloké, akik emelt fővel viselték ezt
az évet! Abban bízhatunk és hihetünk,
hogy ez a nehéz időszak ezt a generációt még inkább összetartóvá tette.
Elbúcsúzni nem könnyű, de én abban
reménykedem, hogy nem végleges a
búcsú: akik most elmennek, biztos
tudást szerezve, jó szakemberként
visszatérnek majd Székesfehérvárra!”
– fogalmazott a polgármester.
A végzősök nevében Balla Dávid,
a Ciszterci Szent István Gimnázium diákja köszönte meg az
elmúlt négy esztendő gondoskodó
figyelmét a városnak és pedagógusaiknak, és hitet tett a közösség

A város minden diákot visszavár!

Hétfőn a magyarral kezdődött, kedden pedig a matematika-feladatsorral, majd sorban a
többi tárggyal folytatódott a végzősök érettségi vizsgája, amelyet mindenhol szigorú járványügyi intézkedések mellett tartanak. Egy teremben legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat
– a másfél méteres távolság betartásával – és megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt
kell számukra biztosítani. A felügyelőtanároknak kötelező védőmaszkot viselniük – nekik
kesztyűt és maszkot is központilag biztosítanak – a diákoknak ez csak ajánlott.

Kis városrész, nagy álmok!
sítását tűzte ki célul a városrész
képviselője.

Kiss-Dávid Renáta
Börgöndpuszta az elmúlt években rendkívül nagy
változásokon esett át. Az ékszerdoboz mára igazi
kikapcsolódást jelentő hely a családoknak – a
börgöndieknek, a fehérváriaknak, a turistáknak
egyaránt. És a fejlődés még nem ért véget!

Fotó: Simon Erika

Az elmúlt időszakban Börgöndpuszta sokat fejlődött: elkészült a szennyvízcsatorna, és ezáltal a földutak
is eltűntek. A bekötőút olyan rossz
állapotú volt, hogy a helyi buszjáratok már nem akartak a 62-es főútról
lekanyarodni, de végül sikerült
elintézni azt is, hogy a bekötőutat
egészen a Tó sorig átépíthessék.
Mivel közvilágítás nem volt az útszakaszon, az esti gyalogosközlekedés
veszélyes volt a környéken, ám ezt a
problémát is orvosolták.
„2006-ban, amikor először jártam Börgöndön, egy kis pusztával és nagyszerű
emberekkel találkoztam. Mára elmondhatom, hogy a hátunk mögött hagyott
tizenöt évnek köszönhetően egy kis
ékszerdobozzá változott a területet!”–
elevenítette fel az elmúlt több mint
egy évtized sikereit Dienesné Fluck
Györgyi önkormányzati képviselő,

Beteljesülhet az álom

Börgöndpuszta egy ékszerdoboz, ahol nemcsak a közösség kiváló, de szebbnél szebb állatokat
is megismerhetünk testközelből!

aki hozzátette: sok feladat vár rájuk
a városrészben, rengeteg céljuk van
még.

Nincs megállás!
Az idei évben a börgöndi fejlesztések folytatásaként padkarendezés

lesz, valamint a csapadékvízelvezetést is kialakítják – árulta
el a képviselő. Mindez a Murvás
utca és a Fő utca találkozásánál
történik. Börgönd mára igazán
fejlett városrész, s valódi kikapcsolódást jelentő hely a családoknak,
azonban újabb tervek megvaló-

Börgöndpusztán egy közösségi
ház megépítése a cél – tudtuk meg
Dienesné Fluck Györgyitől. Az új
létesítmény rengeteg eseménynek
adhatna méltó otthont, helyszíne
lehetne a nyugdíjasklubok programjainak, közösségi sporteseményeknek, találkozóknak, ünnepségeknek, gyermekprogramoknak,
sőt orvosi rendelőnek is, vagy
éppen a képviselői fogadóóráknak
– tette hozzá a képviselő, aki azt
is elmondta, egy ilyen ház nagyon
hiányzik már a városrész életéből,
hiszen itt még hatékonyabb lehetne
maga a közösségkovácsolás is. Az
emberek ezt a házat igazán magukénak érezhetnék, hiszen megannyi
program helyszíne lehetne. Dienesné Fluck Györgyi azt mondta
lapunknak, Cser-Palkovics András
polgármesterrel már korábban is
beszélgettek egy ilyen jellegű ház kialakításáról, amely a közeljövőben
úgy tűnik, végre megvalósulhat.
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Nincs hiány oltásban

L. Takács Krisztina
Múlt hét végétől egyre több lehetősége van
beoltatni magukat azoknak, akik eddig még nem
kerültek sorra, és regisztrálni is folyamatosan
lehet az oltásra. Egyre több helyet látogathatunk
védettségi igazolvánnyal vagy anélkül, a fokozott óvatosság azonban még most is szükséges!

Csökken a szennyvízben mért
koncentráció
A legtöbb vizsgált város szennyvizét stagnáló tendencia jellemzi.
Amíg Budapest északi és déli
szennyvíztisztítójának ellátási
területén, valamint Debrecenben
és Szolnokon ismét emelkedett a
koronavírus-örökítőanyag szennyvízben mért mennyisége, addig
más településeken, köztük Székesfehérváron, Egerben, Kaposváron,
Pécsen és Tatabányán csökkent.
A területi eltérések egyre jellemzőbbek, emelkedés azonban már
csak Debrecenben és Szolnokon
figyelhető meg.
A hatóságok továbbra is figyelmeztetnek a járványügyi szabályok
betartására: „A járvány további alakulását erősen befolyásolja a lakosság
tudatossága, a járványügyi megelőző
szabályok pontos betartása és a védőoltás minél nagyobb számú felvétele!”

Pfizer-vakcinából lesz a legtöbb
Kedden érkezett meg a huszadik
Pfizer-szállítmány Magyarország-

ra: összességében 2,8 millió az
országba szállított vakcináik száma,
így eddig a legtöbb oltóanyag a Pfizertől érkezett – mondta Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: a Pfizerrel kötött szerződés összesen 10,8 millió
adag oltóanyagról szól.
„Magyarországon fordul át először
az oltóanyagok piaca keresletiből
kínálati piacba, vagyis mi érjük el
Európában először azt az állapotot,
hogy van elég oltóanyag minden
olyan ember beoltására, aki kéri.” –
hangsúlyozta Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter
kiemelte, hogy a fiatalok oltásában is nagy szerepet szánnak a
Pfizer-vakcinának. A megfelelő
készleteket arra tartalékolják, hogy
a 16 és 18 év közöttieket be tudják
oltani, és várják a tudományos
álláspontot a 16 évnél fiatalabbak
oltásának lehetőségéről. Ahogy
a tudományos szakma dönt, úgy
fognak cselekedni.
Vereckei Péter, a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta: cégük vállalta, hogy felpörgeti szállításait
az Európai Unióba, így a második
negyedév során Magyarországra már 4,6 millió adag vakcina
érkezhet: májusban közel 1,3, júniusban pedig további 2,3 millió
adag oltóanyag. Folytatják a szállításokat a harmadik negyedév-

Május másodikától az edzésre vagy sportrendezvényre érkező, versenyszerűen sportolók és az őket
felkészítő sportszakemberek mellett immár a koronavírus ellen védett, védettségét okmánnyal igazoló
személy, valamint a felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy is látogathatja az uszodát. Kísérőjegyet csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülő, kísérő válthat.
A beléptetést megelőzően a sportolónak, valamint az őt felkészítő sportszakembernek igazolnia kell
ebbéli minőségét. Aki jogosultságát nem igazolja, annak belépését az uszoda személyzete megtagadja. A tizennyolc év feletti, nem versenysportolóknak a koronavírus elleni védettség igazolásakor a védettségi igazolványt, valamint az ezen okmányon feltüntetett személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolványt is be kell mutatniuk.
A sportoló, az őt felkészítő sportszakember és a tizennyolc év feletti, védettségi igazolvánnyal
rendelkező vendég nem köteles maszkot viselni a létesítmény területén.
Az uszoda medencéit és a szaunákat is használhatják a belépésre jogosult vendégek. A Köfém
Tanuszoda továbbra is zárva tart.

ben is. Ez valóban lehetővé teszi,
hogy a 16-18 éves korosztályt is
beolthassák.

Szputnyikra is lehet időpontot
foglalni
Az AstraZeneca- és a Sinopharmután már Szputnyik vakcinára is
lehet időpontot foglalni – nyilatkozta Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány
elleni védekezésért felelős operatív
törzs szerdai sajtótájékoztatóján.
Az érvényes regisztrációval rendelkezők is jelenleg erre a három
típusra tudnak időpontot foglalni.

Azokat a vakcinákat tudják oltásra
kínálni, amelyek éppen jelen vannak az országban.
A tisztifőorvos kitért arra, hogy
sokan érdeklődnek arról, mi a teendő, amennyiben két oltás után nem
mérnek jelentős ellenanyagtermelődést. Müller Cecília kiemelte, hogy az ellenanyagszint nem
ad elég információt a védettségre
vonatkozóan. Mindegyik Magyarországon elérhető vakcina biztonságos, és védettséget ad.
A tisztifőorvos elmondta, hogy
a vírus brit mutánsa a mai napig
jelen van, míg az indiai mutációt
egyelőre nem azonosították itthon.

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!
Kép: Körtvélyes Tivadar

Védőruhák a Masterplasttól
Négy és fél milliárd forint értékben kezdetben Németországból, majd a tervek szerint az év utolsó negyedévében
már Magyarországról is minőségi tanúsítvánnyal rendelkező védőruhákat szállít a Masterplast a magyar egészségügy
részére. A hírt Varga Mihály jelentette be közösségi oldalán. A pénzügyminiszter bejegyzésében azt írja: „Iparági
elemzések egyértelműen alátámasztják, hogy a jövőben
is gyorsan bővülő piaci kereslet várható, az egészségügyi
védőfelszerelésekre a járványhelyzet után is igény lesz. Az
Egészségipari Támogatási Program által támogatott cégek
sikere hozzájárul a hazai egészségipar megerősítéséhez és
a gazdaság újraindításához.”
K. Sz.

Vasárnap kinyitott a városi uszoda

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!
E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00
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Egyre bővülnek az egyházi oktatási intézmények
A HETILAP

Megkezdődtek a Talentum Református Általános Iskola bővítési munkái. A beruházás összköltsége megközelíti a bruttó háromszázmillió
forintot. A projekt a kormány kétszázegymillió
forintos, vissza nem térítendő támogatásával
és az intézmény saját forrásainak felhasználásával valósul meg. A beruházás részleteiről
és a kormány templomfelújítási programjáról
egyházi és állami vezetők, országgyűlési képviselők számoltak be helyszíni sajtótájékoztatón.

Az ünnepélyes sajtótájékoztatón
részt vett többek között Soltész Miklós államtitkár, Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési
képviselője, Fürjes Zoltán helyettes
államtitkár, Törő Gábor országgyűlési
képviselő, Szász Zoltán református

lelkipásztor, Mayer Péter, az igazgatótanács elnöke, valamint az intézmény
igazgatója, Szanyó Gáborné.
Soltész Miklós Egyház- és Nemzetiségi Ügyekért felelős államtitkár
szerint a felújítás szükségessége
egyben azt is jelzi, hogy az egyházi
és felekezeti iskolák egyre nagyobb
népszerűségnek örvendenek: „Harminc évvel a rendszerváltás után az
egyházi iskoláink, felekezeti iskoláink
olyan népszerűségnek örvendenek, sok
helyen akkora a túljelentkezés, hogy
bővíteni kell őket. Így járt a református
iskola is Székesfehérváron. Folyamatos a bővítés, és most egy újabbra kerül
sor háromszázmillió forintból, melynek
kétharmadát a kormány adja.”
„Az iskola végre méltó körülmények között fogadhatja majd a székesfehérvári

FotóK: Kiss László

Farkas Szilárd, L. Takács Krisztina

A református iskola 2002-ben indult egyetlen osztállyal. Nyolc év alatt minden évben egy-egy
osztállyal bővültek, majd 2010-ben felvették a mostani nevüket. Mindig helyhiánnyal küzdöttek, de a probléma a bővítéssel megoldódik!

református és nem református gyermekeket!” – jegyezte meg Vargha
Tamás, majd hozzátette: „Székesfehérvár mindig is iskolaváros volt, most is
az, és azon dolgozunk, hogy a jövőben
is jelentős iskolaváros legyen, nemcsak
itt a megyében, hanem ebben a régióban.
Legalább olyan jelentőségű iskolaváros,
mint amilyen nagy jelentőségű gazdasági centrum Székesfehérvár.”

„Rendkívül szűkösek voltak már a
lehetőségeink. Mi is szerettünk volna
olyan körülményeket teremteni a diákjainknak, mint a város többi iskolájában!” – mondta Szanyó Gáborné.
A Talentum Református Általános
Iskola igazgatójától azt is megtudtuk, hogy az új szaktantermekben
idegen nyelvet és informatikát
tanulhatnak majd a diákok.

A tornaterem mögötti földszintes, lapos tetős épületrészt lebontják, ennek a helyén készül
el az új, kétszintes szárny. A megközelítése a főépület aulájából egy új, zárt közlekedőfolyosón történik majd, ezáltal az iskola minden helyisége fűtött téren keresztül lesz
elérhető.
Az új épületrészben két nagy tantermet, egy szakköri termet, könyvtárhelyiséget és külön
bejáratú kazánházat építenek. A tetőteret is beépítik, ahol egy szakköri terem, iroda és
tárolóhelyiségek lesznek. Zsibongót és mosdókat minden szinten biztosítanak. A földszinten akadálymentesített mellékhelyiség lesz, ami nem volt eddig az épületben. Megújul a
tornaterem teteje is. A korszerűtlen lapos tető helyett hőszigetelt magas tető épül, melyre
napelemes rendszert telepítenek. A beruházás részeként a Széchenyi utcai homlokzatra
utólagos hőszigetelés kerül. A munkálatok befejezésének határideje 2021. december 15.

Árukiadó kollégánkat keressük!

A Fejér megyei falvak, kisvárosok huszonnégy pályázatot nyújtottak be templomok és környékük felújítására, valamennyi sikeres volt. Az elnyert támogatások összesen háromszáztizenötmillió forintot tesznek ki. Egyes falvakban több felekezet is részesült támogatásban.

A főbb feladatok:
 Vevőink szakszerű, gyors, udvarias kiszolgálása
 odafigyelés az áru- és a telep rend fenntartására
 beérkező áruk átvétele, áru kiadása
 targoncás anyagmozgatás
 leltározásban történő aktív részvétel
Elvárások:
 udvariasság, segítőkészség
 precizitás és megbízhatóság
 csapatos és önálló munkavégzés egyaránt
 előny, de nem feltétel: érvényes
targoncavezetői jogosítvány

Amennyiben nincs
a megszerzését
TÁMOGATJUK!

braun

Jelentkezni az
allas@braunbau.hu e-mailen
és a 06 30/749-0201-es
telefonszámon lehet!

35ÉVE

www.braunbau.hu

1947-ig a köznevelési intézmények többsége, mintegy hatvan százaléka egyházi
fenntartásban volt, majd a kommunista időszakban csak annyi felekezeti iskola működését engedélyezték, ahová évente mindösszesen kétezernyolcszáz tanuló járhatott.
Az 1990-es rendszerváltás változást hozott. 2010-ig 112.500 gyermek járt egyházi
óvodába, általános és középiskolába, ez 6,4 százalékot tett ki a köznevelésen belül.
Majd az újabb, 2020-ig tartó periódus ismételt emelkedést hozott: 2020-ban 232.500
gyermek járt felekezeti intézménybe, ami az összes tanuló 15,2 százaléka. A felekezeti
fenntartású általános és középiskolák, az általuk nyújtott tudás és lelki plusz iránt
igen nagy a társadalmi igény, a túljelentkezés két-háromszoros, főleg a nagyobb
városokban. Ráadásul az iskolabővítési beruházások segítik a gazdaság újraindítását
is, hiszen munkát adnak a tervezőknek, az építőknek. Soltész Miklós beszélt a kormány
templomfelújítási programjáról is. Fejér megyében huszonhét templom újul meg,
összességében 375 millió forint értékben.

FEHÉRVÁR

6
A HETILAP

Kultúra

2021.05.06.

Nyit a színház!

Vakler Lajos

Melyek a legfontosabb tudnivalók a
nyitás kapcsán?
Számos olyan feltételnek kell
megfelelni, ami egyáltalán nem
egyszerű. Az, hogy valaki bejön a
színházba és felmutatja a védettségi igazolványát, nem tűnik
komplikáltnak. Az azonban igen,
hogy amikor egy előadást pótolni
szeretnénk, és bejönnek a nézők,
azok közül vajon van-e igazolványa mindenkinek? Ráadásul
nincsenek törvényes eszközeink
arra, hogy előzőleg adatszolgáltatást kérjünk a nézőktől, hogy
van-e védettségi igazolványuk. Ez
számtalan kérdést vet fel, ezért
a választ mi egy kicsit elodáztuk: azok az előadások, amelyek
pótlólag kerülnének bemutatásra – tehát ha valaki jegyet vagy

Fotó: Simon Erika

A koronavírus-járvány alaposan megviselte
a kulturális intézményeket is. Nem kivétel
a Vörösmarty Színház sem. Most azonban
az enyhítéseknek köszönhetően rövidesen
megkezdődik az új évad, természetesen a
szabályok betartásával. Szikora János, a
színház igazgatója bizakodó: a társulat tagjai
és a teátrum munkatársai már készülnek a
nyitásra.

Rövidesen felgördül a függöny

bérletet vásárolt – majd az évad
elején lesznek láthatóak. Bízunk
abban, hogy addigra a védettségi

igazolványok sokkal szélesebb
körben elterjednek, és bízunk a
járvány enyhülésében is, illetve

hogy a jelenlegi, korlátozásokat
enyhítő szabályokat újabbak
követik. Fontos, hogy akik
beengedik az embereket, rájuk
is vonatkozzanak a szabályok,
tehát vagy kötelező maszkot
viselniük, vagy igazolvánnyal kell
rendelkezniük. Túlvagyunk egy
államtitkári tájékoztatón, ahol az
intézményvezetők felelősségévé
tették, egyben belátásukra bízták,
hogy a nézőtéri beengedőknél milyen protokollt hoznak létre. Én
törekedni fogok arra, hogy csak
olyan emberek kerüljenek fizikai
kapcsolatba a beengedés során
a nézőkkel, akiknek szintén van
védettségi igazolványuk. Ez vonatkozik a színészekre is. Társulatunk túlnyomó többsége átesett
már az első oltáson, bízom benne,
hogy mire újra találkozunk, a
társulat nagy része védett lesz!
Lesz-e kötelező távolságtartás a
nézőtéren?
A színházban nem teszik kötelezővé a távolságtartást. Az
intézményvezető dönthet úgy,
hogy távolságot tart a sorok, illetve az egyes székek között, de én
nem fogom ezt követni. Bízom a
védettségben, bízom az oltásban,
így abban is, hogy minden a régi
kerékvágásban tér vissza!

Elmarad a FEZEN
Pál Loránd
A jövőre huszonöt éves FEZEN Fesztivál a
nemzetközi fellépők hiányával és a közönség
védettségi igazolványhoz kötődő megosztottságával indokolta a döntést – olvasható a
rendezvény közösségi oldalán.

A szervezők több mint két év
munkája és az elmúlt hónapok
kilátástalan esélylatolgatása után
úgy döntöttek, a tavalyi után az idei
FEZEN Fesztivált is kénytelenek
lemondani: „Rengeteg szempontot
figyelembe vettünk, rengeteg emberrel,
ügynökséggel, zenekarral egyeztettünk

itthon és világszerte. Bár egy nagyon
halovány esély még mindig maradt a
megrendezhetőségre, döntésünket két
fő indok alapján hoztuk meg. Egyrészt
a nemzetközi előadóink nagy része már
átkötötte 2022-re a FEZEN-es fellépését, és akikkel pótolni szerettük volna
őket, nem bíznak abban, hogy idén tudnak biztonságosan utazni. Másrészt mi
nem szeretnénk beleállni abba, hogy
oltással vagy oltás nélkül lehet koncertre menni. Biztos lennének jó páran,
akik nem rendelkeznek védettségi
igazolvánnyal a FEZEN időpontjában,
így őket teljesen kizárnánk, ami nem
fordulhat elő!”

A Fame válogatója a Fehérvár Televízióban!
Huszonegy kiválasztott részvételével folytatódott a Vörösmarty Színház tervezett előadása, a Fame
szereplőválogatása, melyhez ezúttal a Fehérvár Televízió stábja is csatlakozott: május nyolcadikán
egy egyórás műsorban lehet majd megnézni a versenyzőket.

Szabad terület:

A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad
terület bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen
GSM modullal ellátott beléptetőrendszer működik.

Garázs:

A Honvéd u. 3/A szám alatti teremgarázsban 15 m2
alapterületű teremgarázs beálló bérelhető.

Használaton kívüli hőközpontok:

• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.
A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

Érdeklődés:
Fotó: Vörösmarty Színház

A válogató
tovább folytatódik:
május tizedikén
újabb harminc,
tehetséges fiatal
veszi birtokba a
Vörösmarty Színház
nagyszínpadát,
hogy megküzdjön
a bejutásért. A
vasárnapi fordulót
május nyolcadikán
19.40-től nézhetik
meg a Fehérvár
Televízióban!

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu
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Eredményesen zárult az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezetésére kiírt pályázat. A
szakmai bizottság javaslatával egyezően Ruff
Tamás, a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar
karmestere kapott megbízást az igazgatói
feladatok ellátására. A szakmai grémium egy
tartózkodással javasolta a zenekar vezetésére.

Ez egy fontos állomás az életedben.
Miként fogadtad a döntést?
Az én világom kerek volt, szakmailag, emberileg, családilag egyaránt
eddig is, ugyanakkor a művészvilágban folyamatos változásra van
szükség. Kellenek az új inspirációk
a szabad, kreatív alkotómunkához.
Sokféleképpen lehet ezt a változást
generálni.
Tekintsünk vissza a kezdetekre, amikor
egy nyiladozó értelmű kisfiú elindult a
pályán! Miként választottál magadnak
hangszert és hivatást?
Nagykanizsán születtem, de a város
környékén, egy kisebb faluban
laktunk, ahol nem volt zeneiskola.
Nyolcéves voltam, amikor beköltöztünk a városba. Ének-zenei általános iskolába kerültem, kórusban
énekeltem. A családban az egyik
unokabátyám trombitálni tanult,
és ez gyermekként nagyon érdekelt, leginkább, mert jól nézett ki a
hangszer, csillogott, villogott, és a
hangja erőt sugárzott. Az iskolában
megtapasztaltam, hogy nemcsak
a kórusban lehet énekelni, hanem
lehetőség van arra is, hogy zeneiskolába járjak. A szüleim nem tudták,
de nyolc és fél évesen biciklivel felfedeztem a várost: mindig egy kicsit
messzebbre mentem, így rábukkantam a zeneiskolára is. Ki volt írva a
kapujára, hogy mikor van a felvételi.
Kisgyermekként bennem volt, hogy
ide nekem mindenképpen be kell
iratkoznom!
Ki volt az első tanárod, akire szívesen
emlékszel?
A nagykanizsai zeneiskola tanárát,
Baráth Zoltánt említeném. Fiatal,
csaknem pályakezdő tanár volt, de
egy rendkívül agilis, szerteágazó
tudással rendelkező zenészről beszélünk, aki vadászkürtszakon végzett a
főiskolán, de érdekes módon jószerivel valamennyi rézfúvós hangszeren
játszott, mellette basszusgitározott és
billentyűzött is, tehát egy igazi zenész
volt!
Mikor dőlt el, hogy ezt választod hivatásodul?
Hatodik osztályos lehettem az
általános iskolában, amikor már
teljes tudatossággal készítettek fel a
jövendő zenei pályára. Ez azt jelenti,
hogy tagozatos lettem a zeneiskolában, hosszabb óráim lettek, nagyobb
rendezvényeken kellett játszanom,
komolyabb vizsgaanyagokkal kellett
megbirkóznom.

Nem volt a terveidben a katonaság. Az
egyetemen karvezető szakra jártál, illetve
párhuzamosan a Zeneművészeti Főiskolán trombitaszakra is.
Pontosan úgy voltam, mint az összes
többi zenészkolléga akár a főiskola
alatt, akár a főiskola után, hogy jaj,
csak katona ne legyek, mert akkor
kilenc vagy tizenkét hónapig nem

várra is. Aztán amikor a karmesteri
hely megüresedett, felkerestek, és
felajánlották ezt a posztot. Akkor
a mostani honvédelmi miniszter,
Benkő tábornok úr volt az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, aki behívatott, és azt mondta,
hogy rám gondoltak. Megtisztelőnek
éreztem a felkérést, de az volt a vá-

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Ruff Tamás felkészült a kihívásra

lehet gyakorolni! Bennem is az volt,
hogy nem akarok elmenni sorkatonának, a hivatásos katonai karrier
pedig meg sem fordult a fejemben.
Azt hajtogattam, hogy gyakorolni
akarok, színházban, zenekarban
játszani, egyébként pedig főállásban
tanár vagyok, kerek a világom. Aztán
mást hozott az élet!
Kaposváron találtad magad a katonazenekarban. Nyilván van egy története
ennek, ami aztán elvezet a máig.
Elkezdtem járni a karnagy-fúvós
képzésre, amit az első pillanatban
megszerettem. Azt éreztem, hogy
itthon vagyok, itt van tennivalóm, és
szeretnék ebből élni! Aztán egyszer
egy pécsi zenekari próbán az akkori
ütőskollégám odajött hozzám a
szünetben, és azt mondta, hogy tud
egy jó állást. Megköszöntem, de
mondtam, hogy van már jó állásom
Harkányban, trombitatanárként. De
ő folytatta, hogy az öccse a kaposvári
katonazenekar karmestere, és üres a
karmester helyettesi beosztás. Újra
megköszöntem, mondván, hogy nem
akarok katona lenni, de másnap
a próbán közölte, hogy beszélt az
öccsével, akinek azt mondta, én mindenképpen oda akarok menni. Így
indult a dolog. Felvettük a kapcsolatot, és ennek ma már nagyon örülök,
hiszen azóta is itt vagyok, ebben élek!
Tíz éve pedig fehérvári lettél.
Elrohant ez a tíz év! Kaposváron volt
egy musicalzenekarunk is, egy civil
zenekar, amellyel jártuk az országot,
és elhívtak vezényelni Székesfehér-

laszom, hogy szeretném átgondolni.
Ő annyit mondott a maga kifinomult
úriemberstílusában, hogy jó, menjek,
gondoljam át, de azt tartsam szem
előtt, hogy vannak ajánlatok, amelyekre nem illik nemet mondani!
Mi történik most a helyőrségi zenekarral?
Természetesen a zenekar ugyanúgy
él és dolgozik tovább, ahogy eddig,
tehát nem hagyom magára a hajót.
Honnan jött a gondolat, hogy megpályázd az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar igazgatói tisztségét?
Az elmúlt évek folyamán figyelemmel
kísértem a zenekar fejlődését, és
elismeréssel szemléltem. Jó volt látni,
hogy intézményesített keretek közé
került, hogy egyre több koncert volt
és egyre több vendégművész lépett
fel a városban. Először nem gondoltam erre a lehetőségre, ugyanakkor
tudni kell, hogy ez egy nagyon
hosszú pályázati folyamat volt. A
sikertelen első pályázati kör után
figyeltem fel arra, hogy ebben óriási
lehetőség van. Arra gondoltam, hogy
az alkotóenergiát és tapasztalatot,
amit gyűjtöttem a zene világában,
ezen a téren is kamatoztathatom.
Úgy döntöttem, hogy mindenképpen
meg kell próbálnom!
Melyek voltak a pályázatod főbb pontjai?
Jó zenét akarok csinálni jó zenészekkel! Bár ez elég tág fogalom, de
nagyon is szűk mezsgyén halad. A
már megszerzett minősített státuszt
meg kell tartani, emellett pedig egy
minőségi alkotóközösséget látok magam előtt. Hiszek abban, hogy

Székesfehérvárnak ez a zenekar olyan
kincse, mely fontos közösségépítő
szerepet lát el. Szeretném, ha ez a
kincs minél több emberhez eljutna, és
minél több embernek okozna örömet!
Egy fontos gondolat a pályázatodból:
legyen a szimfonikus zenekar a kortárs
zene központja!
Általában olyan pályázatok versenyeznek, ahol az igazgató megszab
egy irányt, és hoz magával egy művészeti vezetőt, aki a vezető karmesteri
feladatokat is ellátja. Ez egy bevett
struktúra. Én is megtaláltam azt az
embert, akit erre a posztra alkalmasnak tartok, ő Dobszay Péter, aki már
megkezdte a munkát a zenekarral.
Ugyanakkor nagyon fontos eleme
a pályázatomnak – és alappillére a
következő esztendők szakmai időszakának – a kortárs zene, ami a közelmúltban a zenei élet perifériájára
szorult. Most elindult egy folyamat: a
közönség és a kortárs zene közeledik
egymáshoz. Elképzeléseimben, amivel sikerült ezt a pályázatot megnyernem, a kortárs zene nagyon fontos
szerepet foglal el. A vezető karmester
mellett tehát egy zenei rezidenst, egy
fiatal kortárs zeneszerzőt is alkalmazunk Dobri Dániel személyében,
aki tavaly végzett a Zeneművészeti
Egyetem zeneszerző szakán. Őt
egyébként már nyolc éve ismerheti a fehérvári közönség, hiszen a
Vörösmarty Színház zeneszerzője,
illetve zenei vezetője. Volt alkalmunk a közös munkára az elmúlt
évek folyamán, és itt lesz lehetősége
kiteljesedni, szimfonikus zenekari
műveket komponálni. Reméljük,
hogy Székesfehérvár a kortárs zene
központjává válhat!
Vannak-e konkrét elképzeléseid a következő időszakra?
A feladat nagy, hiszen a teljes kulturális szektor életére rányomta a bélyegét a koronavírus-járvány. Lassan
egy éve közönség nélkül játszanak
a zenekarok. A klasszikus zene egy
olyan műfaj, ami az élő élményre
épít. Bármennyire professzionális
megjelenési forma a streamelés és a
stúdiófelvétel, az élő zene élményét
nem pótolják. Most jön a nyitás: el
kellett kezdenünk a munkát, ami a
hosszú távú koncepciót szolgálja.
Ez a következő évad terveiben már
megmutatkozik. A bérletkínálatból
már látni fogja a közönség, hogy
tesszük a dolgunkat. Ugyanakkor
nem tudunk csak a műhelymunkával és a következő évad feladataival
foglalkozni, mert a nyitás miatt az
emberek zenei igényét is ki kell elégíteni. A közönség várja a koncerteket,
náluk jobban pedig csak a zenészek
várják ezt a pillanatot! A székesfehérváriak ezen a nyáron mindenképpen
számíthatnak a szimfonikus zenekar
jelenlétére. Megfelelő, könnyed nyári
programokkal szeretnénk a zeneszeretőknek örömet szerezni!
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Természetes takarítószerek – tartós tisztaság!
A HETILAP

Nem kívánt karcolások nélkül
szabadulhatunk meg a makacs
piszoktól a padlón, ha egy csésze
szódabikarbónát keverünk el a
meleg felmosóvízben. Ez a módszer
úgy távolítja el a szennyeződést,
hogy egyúttal megkíméli a parketta
viaszát és a csempe fényességét.

L. Takács Krisztina
Végre elérkezett az idő, amikor nyitva hagyhatjuk az ablakot, hogy friss levegő járja át a
lakást! Elérkeztek a délutánok, az esték, amikor
egyre később kell elbúcsúznunk a napfénytől.
Bár a napfény kellemetlen is lehet, ha nem jut
át az ablakon, vagy ha mégis átjut, a polcokon
nyugvó porrétegre veti sugarát. Nem véletlenül
hívják a nagytakarítást tavaszinak: ilyenkor
ugyanis kötelező kisuvickolni a rejtettebb
sarkokat is! Találtunk néhány tippet, ami
segíthet, sőt tartósabbá teheti erőfeszítéseink
gyümölcsét.

Bútorokra is jó!
A festett bútorok, sőt még a fal
is jól viseli, ha a foltokat nedves, szódabikarbónás szivaccsal
tisztítjuk. Nem tesz kárt ugyanis
a felületben, megőrzi a színeket,
ugyanakkor leszedi még a zsírkréta nyomait is. Tisztítás után
elegendő áttörölni a területet egy
tiszta, száraz ruhával.

Mit tegyünk, hogy ne rakódjon
le a por? A varázsszer ezúttal
a glicerin. Ennek az anyagnak
a különleges képessége, hogy
hosszabb ideig megakadályozza a
por lerakódását. A használatával
könnyen eltüntethetjük a port
a tükörről, de még a lakkozott
felületekről is. Nem gondolnánk,
de nagyon könnyen beszerezhető,
viszonylag megfizethető áron:
a legismertebb drogériákban
kapható. Ezt a szert használják
szállodák és múzeumok takarítá-

Fotó: Kiss László

Glicerin a pormentes lakásért

Ha hosszú távú portalanításban gondolkodunk, próbáljuk ki a glicerint!

sánál is, mert ez a szagtalan, sűrű
termék egy láthatatlan réteggel

Így használjuk!
Tegyünk egy mikroszálas
törlőkendőre néhány csepp
glicerint, ezzel töröljük át a
bútort! Ugyanígy áttörölhetjük a tükröket és a lakkozott
felületeket is. A glicerint arra

SEGÍTÜNK A
FELÚJÍTÁSBAN!

SZANITER

VÁLASZD A
HUFBAU BRAUNT!

BURKOLAT

TETŐ

Felmosás szódabikarbónával?
Nem csak akkor érdemes használni
a szódabikarbónát, ha sütünk vagy
ég a gyomrunk: tisztítószerként is
érdemes kipróbálni! A szódabikarbóna egy valódi multifunkciós szer.
Legközelebb hajmosáshoz, folteltávolításhoz vagy edénysúroláshoz is érdemes elővenni! Ugyanis a
főzésen kívül a szőnyegek szagtalanítására vagy épp fogmosásra, sőt
felmosásra is kíváló!

NYÍLÁSZÁRÓ

Székesfehérvár,
Móri út 102.
22/513-220

braun

is használhatjuk, hogy a fából
készült parketta vagy a laminált
padló tiszta és fényes legyen.
Tegyünk pár csepp glicerint a
felmosóvízbe, majd ezzel mossunk fel!

vonja be a megtisztított felületeket, ezért nehezebben rakódik le a
por. Ráadásul bármilyen felületen
alkalmazható!
A glicerin eltünteti a foltokat is. Ha
makacs foltokkal állunk szemben, csepegtessünk rá pár csepp
glicerint, majd öblítsük ki a ruhát
sós vízben!

ÉPÍTŐANYAG
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ÉPÍTŐANYAG
SZAKKERESKEDÉS

ALAPTÓL A TETŐIG

SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

KIEMELT, AKCIÓS
TAVASZI TERMÉKEINK:
Amerikai zsindely
és DAKEA tetőtéri ablakok,
valamint Swedsteel cserepes lemez
20 év garanciával!
AKCIÓS homlokzati és tetőszigetelések,
tetőkiegészítők széles választéka.
Az akció 2021.05.06-31-ig, ill. a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

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

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

tetocentrum.fehervar@gmail.com
epito.neked@gmail.com

Sadolin lazúrok vékony, vastag, vizes, oldószeres változatban.
Dulux beltéri festékek és zománcok színkeverése.
Supralux UniAqua vizes zománcok.

TÉRKŐ

www.braunbau.hu

Évek, évtizedek óta visszafojtott düh készülhet kitörni
belőled. Nagyon fontos, hogy odafigyelj azokra az érzésekre, amik rejtetten működnek benned! Fontos szem
előtt tartanod, hogy nem vagy már gyerek! Most békét
köthetsz valakivel, aki miatt eddig dúltál-fúltál.

2021. máj. 6. – máj. 12.

Áztassuk egy órára szódabikarbónás vízbe a használt mosogatószivacsot! Ehhez négy evőkanál
szódabikarbónát oldjunk fel egy
liter meleg vízben.

TAVASZI AJÁNLATUNK:

Kos 3. 21. – 4. 20.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Így fertőtlenítsük
a mosogatószivacsot!

Főként a következő hét eleje ígérkezik élményekben
gazdagnak. A jövés-menés, mozgolódás éppen annyira
jókedvűvé tesz, mint amennyire a hétköznapok
harmóniájában megtalálod a békét. A hét közepétől új,
váratlan eseményekre érdemes felkészülnöd!

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten észre tudod venni, ha valamiben
korábban túlzottan szigorú voltál magaddal, vagy
magadat okoltad az élet kellemetlenségei miatt. Ha
ezt észreveszed, felszabadultságod a környezetedre is
jótékonyan hat majd!

A hétköznapi rutinok sokszor elcsigázottá teszik az embert.
Számodra ez az időszak nagyszerűnek mutatkozik arra, hogy
megtaláld a magad egyéni, sajátos értékeit. Szánj időt arra,
hogy átgondold, mit szeretnél tenni az elképzeléseid szerint,
mert az idő neked dolgozik, és sikerülhet, amit szeretnél!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Figyelj arra, hogy egészen új elképzeléseid válhatnak
valóra, ha foglalkozol velük egy kicsit! A jövő hét nehezen indul, ám amilyen nehéz az első nap, olyan kön�nyedség jön másnap. Ha párkapcsolatban élsz, akkor az
anyagiakban közös erővel előrelépést élhettek meg!

Ha úgy találod a héten, hogy megbénít valamilyen probléma,
akkor egészen biztos lehetsz abban, hogy valami egészen más
témában van egy sokkal fontosabb feladatod! Próbálj erre
ráérezni, mert ha beleragadsz a bénultságodba, akkor nem
tudod megtenni a következő lépést a saját utadon!

FEHÉRVÁR

otthon

Közéleti hetilap
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Hagymásy András

A vörös brigádok
A vörös színhez – a rózsa
kivételével – számos negatív
fogalmat párosítunk, legyen
az hadsereg, terror vagy a
címben szereplő brigádok. A
vér színe is vörös, ezt onnan
tudom, hogy az imént a tükörbe néztem, és a saját fejemmel
szembesültem. Nem ez az
alapszínem: színeváltozásomat
megelőzte egy telefonhívás.
„Potenciális csalás!” – figyelmeztetett a készülék kijelzője.

Nem hallgattam rá. Az ismeretlen hívószámról első hallásra
egy szőke női hang keresett, de
nem, nem szőke volt, hanem –
vörös.
„A Vodafone-tól hívom, egyirányúsítjuk a televíziójához tartozó
set-top-boxot, nem fog tudni vele
felvételeket készíteni, ezért le kell
cserélni!” – fogalmazta meg nyersen az ítéletet. Tárgyalás nélkül,
ahogy azt a vörösöktől megszokhattuk. – „Van HDMI-csatlakozója a tévéjén? Hány méter
kábelre van szüksége? Iktassa ki
az energiatakarékossági modult,
akkor nem lesz olyan lassú!”
– záporoztak a kérdések és a
jótanácsok – utóbbiakkal saját
hitványságukat is leleplezte a kis
vörös – de mivel nem jártam barkácsszakkörbe, és műszaki felké-

szültségem a villanykapcsoló két
állásának megkülönböztetésében
merül ki, megkérdeztem, kijön-e
a szerelő, ha kérem. „Természetesen, június negyedikén délután
kettőkor, más időpont nincs, se
előtte, se utána!”
Ekkor pattant el a vörös cérna.
Bocsánat, nem is vörös, hanem
„red”, mivel a Vodafone már
magyarul sem tud, nemhogy
emberül. „Together we can!” –
áll súlyosbító körülményként a
szlogen a honlapjuk címoldalán.
De hiszen ez egy félresikerült
plagizációja Obama kampányszlogenjének! – állapítom meg
magamban, és némileg meglep,
hogy a vörösök már egymástól
is lopnak.
Korábbi pályafutásom során
tizenhárom évig dolgoztam a

Vodafone kábeltévés jogelődjénél, sőt még annak jogelődjénél kezdtem. A UPC sem
volt az ügyfelek kedvence,
ezt nagyon jól tudom, hiszen
az volt a dolgom, hogy a cég
hülyeségeiről magyarázkodjak
a sajtóban. De olyanra még ott
sem volt példa, hogy egy hónappal későbbre adtak egyetlen időpontot. Én még emlékszem a városban szaladgáló
kombi Trabantokra, létrával
a tetejükön. Ha kellett, előbbutóbb jöttek!
Nos, le fogom cserélni a vörösök dobozát. Közel harminc év
után végleg, minden más szolgáltatásukkal együtt. És csak
abban bízom, hogy a rózsaszín
nem a vörös egy még félresikerültebb árnyalata…

Májusi feladatok a kertben
A tavalyi évhez hasonlóan idén is hoszszú, hűvös tavaszunk van. Sajnos nagyon sok a fagykárt szenvedett gyümölcs, sok helyen nem csak a kajszi,
hanem az őszibarack és a szilva is a
fagy áldozatául esett. Fontos azonban, hogy ezeket a fákat se hagyjuk
magukra, hiszen erőt kell gyűjteniük a
következő évre, és az csak egészséges
lombozattal lehetséges.
A védelem nélkül hagyott meggy, cseresznye és kajszi fákon most már markánsan látszanak a monília tünetei, a
fokozatosan visszaszáradó hajtások, ágak. Itt már csak
a csonkolás segíthet, és utána egy permetezés, ami lehet
Chorus, Signum, Switch, vagy most, hogy az idő melegszik,
akár Topas is. Ez utóbbi előnye, hogy az ilyenkor megjelenő
levél likacsosodással járó betegségekre is hatásos.
A tafrina, köszönhetően a korábbi száraz időjárásnak,
gyengébb fertőzéssel indult, azonban az elmúlt két hét hűvös esős időjárása miatt újult erővel támad. Aki megfogadta korábbi tanácsainkat, annak nincs további teendője vele,
a májusi meleggel megszűnik a fertőzésveszély. A nem
elégséges védekezést a fodros levelek jelzik, ezeket el kell
távolítani, majd Alfa-solo, vagy Score szerrel permetezni.
Az őszibarack tafrinás levélfodrosodásához hasonló tüneteket mutatnak az almafák is, itt azonban nem gombabetegséget jelent, hanem a levelek fonákján szívogató almalevél-pirosító levéltetvek kárát látjuk. Ellenük csak felszívódó
szerekkel védekezhetünk (Mospilan, Teppeki, Pirimor).

A körte két kártevőjét említeném. Az egyik a hajtáshervasztó darázs, a másik a körtelevél gubacsatka. A darázs ellen
a vegyszeres védekezés eredménytelen, a tüneteket (lekonyuló fekete hajtásvégek) mutató hajtásokat vágjuk vissza.
A gubacsatka ellen kiváló atkaölő szerek vannak forgalomban (Flumite, Ortus, Nissorun, Zoom).
A szőlő is szépen hajt, az első kontakt hatóanyag tartalmú permetezéseket a lisztharmat és a peronoszpóra ellen
el kell végezni (Champion/Dithane és Thiovit/Karathane
Star). A Dithane különösen akkor javasolt, ha a korábbi
években feketerothadás tüneteit észleltük a szőlőn.
Rövidesen el lehet kezdeni a cseresznyelégy elleni védekezést. Pontosabb időzítést csak a sárga lapos fogások mutatnak. Fontos tudni, hogy a cseresznyelégy a már érésben lévő
gyümölcsöt köpi be, a 7-10 nap alatt kelő lárva érett cseresznyében érzi jól magát. Azt javaslom, hogy a még nagyon apró
zöld cseresznyét ne permetezzük felszívódó szerekkel, azt
tartogassuk későbbre. Ilyenkor egy Decis, Karate Zeon, vagy
Full rovarölő is hatásos lehet a gyérítésre. Készüljünk arra,
hogy ismételni is kell a permetezést. Az élelmezés egészségügyi várakozási idők betartására különösen figyeljünk. Sárga
lapokkal is lehet gyéríteni a kártevőt, azonban itt a kihelyezett lapok számára figyeljünk. Keleti, déli, nyugati oldalra kell
kihelyezni a lapokat, a csúcstól kiindulva lefelé, 1-1,5 méterenként. Ez egy nagyobb fa esetén akár 10-15 lapot is jelent.
A hűvös tavasz miatt, a paradicsom és a paprika palánták
kiültetésével érdemes megvárni a fagyosszentek elmúltát.
A túl korán kiültetett palántákat hideg stressz éri, növekedésük leáll, fejlődésük visszamarad.

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Kísértést érezhetsz arra, hogy hibákat keress a párodban. Elképzelhető, hogy próbára teszi valami a kapcsolatodat – vagy
téged – de ha ezt kiállod, olyan boldogságra tehetsz szert,
amit a találékonyságodnak köszönhetsz: a párkapcsolatot
vagy a házasságot sokkal magasabb szinten élheted meg!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Karrieredben, előmeneteledben nagyon eredményes lépéseket tehetsz. Ha korábban kétségeid voltak abban, hogy
milyen döntést hozz, ha választanod kellett, hogy milyen
dolog mellett állj ki, akkor mostanra meg tudsz nyugodni,
és olyan helyzetbe kerülsz, ahol pártatlan maradhatsz!

Ugyanez igaz a túl korán elvetett uborka, illetve bab vetőmagokra is. A túl hideg talajba vetett mag nem, vagy csak
vontatottan csírázik, és csak gyenge növény tud fejlődni
belőle.
Ismét elérhető 2021. július 15-ig kis (házikerti) kiszerelésben is a Novodor nevű bio szer burgonyabogár ellen.
Ha elégedetlen volt a korábbi szerekkel, akkor érdemes
kipróbálni ezt a biológiai növényvédelemben is használatos készítményt. Figyeljünk, hogy a szer csak a fiatal
L1, L2 lárvákra van hatással, ellenük viszont nagyon jó
hatásfokkal bír.
Aki az idén még nem irtotta a buxust rágó selyemfényű
puszpángmoly lárváit, annak talán ez az utolsó esélye,
hogy ne csak a tarra rágott csonk maradjon a bokorból.
Kombináljunk felszívódó és kontakt szereket, ne feledkezzünk meg a tapadást segítő anyagról sem (Nonit, Silwet).
Májustól megindulnak a gyümölcsfáinkat „kukacosító” kártevők rajzásai. Érdemes kitenni a szexferomonos
csapdákat, hogy a védekezést pontosan időzíthessük. A
csapdák elsősorban a kártevők előrejelzésére szolgálnak, azonban kisebb fák esetén erőteljes kártevő gyérítő
hatással is van. Kerüljük el a nyár végi bosszankodást a
kukacos gyümölcsök miatt. Mindenki számára adott a lehetőség, hogy meghatározza azt a 2-3 permetezési időpontot, amivel környezetkímélően, de hatékonyan képes
megelőzni a bajt.
Nyári forróságtól mentes májust, és fagymentes fagyosszenteket kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg mezőgazdasági bolt.
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Problémát okozhat, ha valamivel kapcsolatban sodródtál,
nem voltál tudatos az eseményekben. Ez egy jó lehetőség
lassítani, emlékezni! Ha a téged ért vádakat bölcsen
kezeled, megtanulsz győztessé válni, és boldogságot hozó
eredményeket tapasztalsz. Nő az önbizalmad!

Fájdalmas és nehéz események után most okos és bölcs döntést
tudsz hozni. Ha sokat veszekedtél, vagy nem tartottad a szavad,
akkor most tanulhattál belőle! Ebben az időszakban nagyon
fontos, hogy valamilyen témában bölcsen visszafogd magad, betartva az ígéreteidet, hogy többen részesüljenek a szeretetedből!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Bármi is történjen körülötted, egészen biztos, hogy sok,
vagy lényegesen több az esemény, több a találkozás, több
az inger, mint amiben punnyadni lehetne. Ami veled történik, az felráz egy kicsit, és kíváncsivá tesz. Nyitottá válsz a
gyerekekre, a gyermekáldásra és a szerelemre is.

Nagy lépést teszel előre: a félreértéseid tisztázódnak,
és rájössz, hogy nem mindig a gyakorlati lépések
hozzák meg a várt eredményt. Amit most megértesz,
azzal érdemes valami újba kezdened, mert te magad
is megújulsz majd általa!
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A HETILAP

Látrányi Viktória

Éppen földkábelt fektettek Csákberény határában, amikor a munkások
a munkaterülettől néhány méterre,
egy vízfolyás oldalfalában észrevettek egy emberi koponyát. A véletlen
felfedezés nyomán a Szent István Király Múzeum régészeinek egy nagy
kiterjedésű avar kori temetőt sikerült
azonosítaniuk. Azért is izgalmas ez
a felfedezés, hiszen a most megtalált
temetőtől alig több mint egy kilométerre van Csákberény-Orondpusztán
a másik jelentős avar kori temető,
ahol korábban mintegy ezerkétszáz
sírt azonosítottak.
„Most leletmentő feltárást folytatunk:
kizárólag azokat a sírokat tárjuk fel,
amiket ez a vízfolyás veszélyeztet.
Azonban az egész temető területe az
erózió miatt veszélyeztetett. Remélhetőleg a nyár folyamán vissza tudunk
jönni tervásatás keretében, hogy minél
több sírt megmentsünk a pusztulástól!” – mondta el az ásatást vezető
régész, Szücsi Frigyes.

Fotó: Látrányi Viktória

Földmunkákat végeztek Csákberény határában,
amikor az egyik munkás emberi koponyát
fedezett fel. A régészek mentőásatást végeztek
a területen, és izgalmas felfedezésre jutottak:
egy újabb, nagy kiterjedésű avar kori temetőt
azonosítottak.

Véletlen felfedezés nyomán újabb avar kori temetőre bukkantak a régészek Csákberény határában

Hatalmas kiterjedésű lehet az avar
kori temető. Már az orondpusztai kapcsán is megállapították a
szakemberek, hogy a temetőhöz
település is tartozik, amely körülötte fél-egy kilométer sugarú körben
helyezkedhet el, de eddig még nem
akadtak a nyomára.

„Azért különleges a most megtalált
avar kori temető, mert az említett
orondpusztai temető is egy nagyon
jelentős település, akár egy avar kori
regionális központ képét mutatja. Úgy
tűnik, ez a temető is hasonló méretű,
és igen nagy a valószínűsége, hogy egy
időben is használatban voltak. Ami

még inkább erősíti azt, hogy a területen
egy nagyon jelentős település lehetett
egykoron.” – fogalmazott Szücsi
Frigyes.
Egy részben emberi, részben természeti csodával állunk szemben.
Egy korábbi, talán másfél évtizeddel ezelőtti beruházás miatt ugyanis viszonylag nagy mennyiségű
földet vittek el a területről, csak az
altalaj maradt a talpunk alatt: „Az
altalajon nem igazán él meg semmilyen növény, még a gaz is alig nő.
Ahol viszont sírok vannak, ott egészen zölden, élénk színben burjánzik.
Furcsa jelenség, hogy a fű kirajzolja
az ezerháromszáz éves sírokat. Míg
a másik temetőben a légi felvételekről tudjuk, hogy hol kell ásni, addig
itt azért, mert a fű kirajzolja a sírok
helyét!” – meséli a régész.
Az eddig megtalált leletanyag arra
utal, hogy itt is egy jómódú közösség temetkezési helyéről van szó:
„Három-négy sír feltárásánál járunk.
Megtaláltuk egy íj maradványait,
aminek sajnos nagy részét elvitte a víz.
Viszont egy íj végcsontját – csontból
készült merevítőlemezt – megtaláltuk
eredeti pozíciójában. Emellett előkerültek kerámia fazekak, női fülkarikák és
valószínűleg valamilyen női fejdíszként szolgáló bronzlemezek is.” – tette
hozzá Szücsi Frigyes.

A Fehérvár Televízió műsora május 8-tól 14-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2021. 05. 08. SZOMBAT

2021. 05. 09. VASárnAp

2021. 05. 10. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:55 Nálatok mizu? – ismétlés
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Dér Virág
Borbála ékszerkészítő
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Dér Virág
Borbála ékszerkészítő
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Novák Eszter rendező
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
London, Lisszabon
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Cristina Porres
Mormeneo táncművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 Törd meg a csendet! – a Fame
című musical válogatója a
Vörösmarty Színházban
20:50 A határon túli magyar
irodalom napjai 2019
21:25 Békéscsaba–Alba Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
22:45 Hírek – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
08:00 Snooker magazin – ismétlés
08:10 Kezdőkör – ismétlés
09:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Cristina Porres
Mormeneo táncművész
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Cristina Porres
Mormeneo táncművész
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Dér Virág
Borbála ékszerkészítő
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Novák
Eszter rendező
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Nálatok mizu? – ismétlés
15:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Gábor főorvos
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Tolcsvay Béla, az
énekmondó táltosember
20:35 Diósgyőr–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Diagnózis – ismétlés
07:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Gábor főorvos
08:25 Hitünk és életünk – ismétlés
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:25 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Diagnózis – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Gábor főorvos
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:25 Szabó Gyula-portré
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István és Mits Márton
18:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István és Mits Márton
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
21:00 Diósgyőr –MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

2021. 05. 11. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István és Mits Márton
08:20 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István és Mits Márton
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:45 750 éves Nádasdladány
16:05 Művészeti sikerek
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bucsi László, a
kórház főigazgatója
18:30 Paletta – ismétlés
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Az almási barlang
titkai – rajzfilm
20:25 Honvéd7
20:50 Kezdőkör – ismétlés
21:40 Aqvital FC Csákvár–
Siófok-labdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
23:20 Híradó – ismétlés
23:40 Képes hírek

2021. 05. 12. SZerdA

2021. 05. 13. CSüTörTöK

2021. 05. 14. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bucsi László,
a kórház főigazgatója
08:20 Honvéd7 – ismétlés
08:50 Kezdőkör – ismétlés
09:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bucsi László,
a kórház főigazgatója
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 Almásy Aladár-portré
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
17:50 Hírek
17:55 Snooker magazin
18:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Snooker magazin – ismétlés
20:10 Székesfehérvári virtuózok
20:45 Közéleti és Kultúrális Szalon
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 Snooker magazin – ismétlés
08:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:25 Képes hírek –benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Snooker magazin – ismétlés
11:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:05 VII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor –
Misztrál-concert
16:35 Egészségempórium
családoknak
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 Alba Fehérvár–DVSCkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Híradó – ismétlés
22:10 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Bajnokok városa – ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés
08:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:15 Seuso-kedd – 1. rész
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Úton
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Réka királyné köve – rajzfilm
20:05 Városrészek titkai – ismétlés
21:10 Agrárinfó – ismétlés
21:40 Úton – ismétlés
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: május 8. 21:25 Békéscsaba–Alba Fehérvár-kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről

FEHÉRVÁR

Kultúra
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Májusfaállítás Feketehegy-Szárazréten
A HETILAP

Vakler Lajos
A Farkasvermi úti iskola udvarán felelevenítették a májusfaállítás hagyományát az iskola
növendékei és pedagógusai, a városrészben
élők örömére.

Fotók: Simon Erika

Az ötletgazda, Szigli István önkormányzati képviselő örömének adott
hangot, hogy ismét megélhették
a városrész tradicionális ünnepét:

„Szárazréten már hagyománya van
a májusfa állításának, ami a tavalyi
esztendőben sajnos nem sikerült. Úgy
gondoltuk, hogy idén egy másik helyszínt keresünk, és nem a közösségi ház,
hanem az iskola udvarában folytatjuk
a hagyományt. Ez a helyszín talán
jobban segíti azt a szándékot, hogy
mindenki láthassa: FeketehegySzárazréten továbbra is fontosnak
tartjuk hagyományainkat!”

Szorgos gyermekkezek díszítették a májusfát

A gyerekek műsorral készültek az ünnepre

Ludmanné Szecsődi Katalin, az
intézmény vezetője adott tájékoztatást a májusfaállítás városrészi
hagyományairól, a diákok és tanáraik rövid, bensőséges hangulatú

műsora pedig megerősítést adott
az itt élőknek, hogy a városrész
továbbra is kiemelten figyel ünnepeire, és ebben segítségére van az
új nemzedék is!

Öreghegy több utcájában és Maroshegy egy
részén még tart a szelektív hulladékgyűjtők cseréje
A csereprogram Székesfehérvár két övezetében, Öreghegyen
a keddi szelektív hulladékgyűjtési napokon, Maroshegyen pedig a pénteki szelektív hulladékgyűjtési napokon még folytatódik május 31-ig.
A fent jelölt területeken lakók május 31. után, a többi fehérvári családi házas övezetben lakók pedig április 30.
után személyesen is át tudják venni az új edényeket székesfehérvári Ügyfélszolgálatunkon. Ugyan a személyes ügyfélfogadás 2021. május 17., hétfőig szünetel, de ez NEM
VONATKOZIK a szelektív kukák cseréjének átvételére.
Azon fehérvári családi házas övezeteiben lakók, ahol az
edénycsere lezajlott (ez alól kivételt képez Öreghegy több utcája és Maroshegy egy része) április 30. után személyesen
is át tudják venni az új edényeket székesfehérvári Ügyfélszolgálatunkon (a személyes ügyfélszolgálat működésének
felfüggesztése ellenére), a régi edény beszállításával, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatásával, az alábbi
időpontokban:

Hétfő:
13:00-16:00
Kedd:
ZÁRVA
Szerda:
7:00-16:00
Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek:
ZÁRVA

A fa felállítása látványosság volt az iskolaudvaron, és most is azt hirdeti: május a színek, a
napsütés és a remény hónapja!

Több lesz az elsős!
Ludmanné Szecsődi Katalin az ünnepség után
beszámolt egy örömteli döntésről: a következő tanévben két első osztályt indíthatnak a
tankerület és a szülők bizalmából!

„Az elmúlt évek kitartó és lelkiismeretes munkájának eredményeképpen
szeptembertől két első osztály indítására kaptunk engedélyt. Az itt élő
családok részéről óriási elismerés számunkra, hogy ránk bízzák gyermekeiket, oktatásukat, nevelésüket! Úgy
érzem, a sikerünk egyik kulcsa az,

hogy az online térben is meg tudtuk
szólítani jövendőbeli diákjainkat és
szüleiket, és be tudtuk mutatni az
iskolában folyó sokszínű pedagógiai
tevékenységet. Fontos, hogy a környező óvodákkal is kiváló személyes
és szakmai kapcsolatot ápolunk,
akik meleg szívvel és bátran ajánlják
iskolánkat a gyerekeknek. A diákjaink szeretnek itt tanulni, jól érzik
magukat, eredményeket tudnak felmutatni, ezáltal családjaik is viszik
jó hírünket a városban!”
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Az éles meccsek nem sikerültek

2021.05.06.

A HETILAP

Somos Zoltán

„Már 2-0-ra vezettünk, nekünk állt a
párharc, de jöttek sérülések, és megváltozott a rotáció. Az ötödik mérkőzésen is volt esélyünk, igazi egylabdás
meccs volt, de ezek ebben a szezonban
valahogy nem sikerültek nekünk!” –
nyilatkozta Vojvoda Dávid, az Alba
Fehérvár válogatottja néhány nappal a szezon végét jelentő, ötödik
negyeddöntős meccs után.
Tény: ami ebben az idényben
hiányzott, az éppen a kiélezett végjátékok biztos kezelése volt! Nemcsak azért, mert sokszor kikapott
ilyen meccseken a csapat, hanem
mert legtöbbször saját hibáinak
köszönhette azt. Eladott labdák, elrontott támadások, egyéni bakik segítették az ellenfeleket, a vereségek
pedig sokba kerültek. Elég annyi
ehhez, hogy a Debrecen az alapszakaszban egyetlen meccsel nyert
többet, és egymás elleniben vele
szemben jobb volt az Alba. Vagyis
még egy győzelemmel a fehérváriak

Fotó: Simon Erika

Ötödik helyen végzett a kosárlabda-bajnokságban az Alba Fehérvár, miután a negyeddöntőben
2-0-s vezetésről kiesett a Debrecen ellen. Az
utolsó meccsen is volt esély, de a szoros csaták
ebben a szezonban valahogy nem a fehérváriak
javára dőltek el.

Sok hátráltató tényező volt, de így is mindenki bízott benne, hogy dobogó közelébe juthat az
Alba Fehérvár

lettek volna negyedikek, és kezdték
volna pályaelőnnyel a két csapat
párharcát.
Persze véletlenek nincsenek: a
szoros meccseket alighanem jobb
arányban nyerte volna meg az Alba,
ha a teljes keret többet tud együtt
edzeni. Ez azonban ritkán sikerült,

a vírus és a sérülések sem kímélték
idén a csapatot.
Forray Gábor vezetőedző az edzésnaplók alapján pontosan látja,
mennyi közös munka hiányzott:
„Az első száz edzésből talán kettő volt,
amikor mindenki jelen tudott lenni. A
koronavírus miatt volt, hogy hetekig

csonka kerettel dolgoztunk, és amikor
kezdődött a sorozatterhelés, ez vissza
is ütött. Eleinte jöttek az eredmények,
aztán kiütközött a fáradtság és az
összhang hiánya. Egy végjátékban, éles
helyzetben támadásban és védekezésben is az dönt, hogy a fáradtabb
játékos mennyire nyúlhat a bevett
sémákhoz, mozgásokhoz. Ezeket begyakorolni viszont alig lehetett.
Szinte mindenki hagyott ki hosszabbrövidebb időt betegség, sérülés vagy
éppen mindkettő miatt.”
Az előző idényben félbeszakadt a
bajnokság, azelőtt nem jutott rájátszásba az Alba. Ezekhez képest
most legalább ott volt, de mindenkiben marad hiányérzet.
„Nem lehet mellébeszélni, Fehérváron
csalódás az ötödik hely! Bárki jön
ide edzőnek, tudja, hogy a dobogó, és
azon belül is a minél magasabb fok az
elvárás! Megvolt az oka, hogy nem
sikerült. Különösen a Debrecen elleni
utolsó két meccs fájó. Ezeken nyerhettünk volna, még csonka csapattal is!”
– mondja Forray.
Aki természetesen szívesen folytatná a munkát az Albánál. Szerződése él, bár áttárgyalhatják, mivel
nem jutott a négy közé a csapat. A
keret biztosan jelentősen átalakul,
hiszen Vojvodán kívül csak a fiataloknak van élő szerződésük.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.
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Trófea nélkül zár a Vidi
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A HETILAP

Somos Zoltán

A Puskás Aréna olyan európai
csapatokat látott már vendégül
a járványhelyzetnek köszönhetően, mint a Manchester City, a
Liverpool vagy a Bayern München.
Csak éppen ezekre a meccsekre
nem mehettek be nézők, a Magyar
Kupa fináléja ellenben a legújabb
szabályozások értelmében látogatható volt a védettségi igazolvánnyal
érkezők számára.
Azt nem állíthatjuk, hogy özönlött
a tömeg: a csaknem hetvenezres
stadionban mintegy hatezren szurkoltak, de akik eljöttek, magát az
impozáns létesítményt is megcsodálhatták. A meccs előtt a Dózsa
György út felőli kapun érkező
Vidi-szurkolók nézelődtek, csodálkoztak, és persze reménykedtek.
„Utoljára a nyolcvanas években jártam
a Népstadionban, amióta felújították,
még nem. Nehéz szavakkal visszaadni
ezt az élményt, gyönyörű látvány!
Ilyen stadionban nyerni kell a Vidinek,
ez egyértelmű!” – fogalmazott a felesége társaságában érkező Mihályka
Zoltán.

Fotó: molfehervarfc.hu

Kikapott a Mol Fehérvár az Újpesttől a Magyar
Kupa döntőjében. Kiállítás több volt a meccsen,
mint gól.

A bajnokságban mindig a Vidi győzött az Újpest ellen. A kupadöntő máshogy alakult.

„Nem vagyunk nagy meccsre járók,
de egy ilyen alkalomra csak eljövünk!
Örülünk, hogy erre újra lehetőség van,
ideje volt már!” – mondta Kálvin
Imre. Barátja, Mocsárdi Miklós a
jövőre vonatkozó reményeket és
elvárásokat is megfogalmazott a
fehérvári csapat kapcsán: „Remél-

jük, hogy Szabics Imre irányítása alatt
a Fehérvár ismét méltó ellenfele lesz
a Ferencvárosnak, és a bajnoki címért
jövőre kiélezettebb lesz a harc, mint az
idén volt!”
A kupadöntőben azonban nem a
Fradit, „csak” az Újpestet kellett
volna megverni, és tekintve, hogy

a bajnokságban ez háromszor is
simán sikerült, az idézőjel szinte felesleges is. Most azonban
más meccs kerekedett, miután
a lila-fehérek sokkal zártabban
védekeztek, mint a bajnokikon.
Ezzel az egész meccsen nem tudott
mit kezdeni a Fehérvár. A kilencvenedik percben ráadásul kiállították
Rust, majd a hosszabbítás elején a
kevesebb mint hat percet a pályán
töltő Alefet is, így kettős emberhátrányban próbálta kihúzni a Vidi.
Nem sikerült: Kastrati lövésével
nyert az Újpest.
Érthetően csalódott volt a vezetőedző, Szabics Imre, aki első trófeáját szerezhette volna a fehérvári
csapattal: „Az első félidőben rendben
volt a játék, domináltunk. Az Újpest
mélyen védekezett, és a második
félidőben görcsössé tett minket, hogy
nem találtunk igazi helyzeteket ez
ellen. Gratulálunk nekik! Magunkban keressük a hibát, sokat kell még
dolgoznunk azért, hogy ilyen kiélezett
helyzetben megtaláljuk a megoldást
egy mélyen védekező csapat ellen!”
A szezonból egyetlen mérkőzés
maradt: vasárnap a már kiesett
Diósgyőr otthonában játszik a Vidi.
Matematikai esélye még van a második helyre, de valószínűbb, hogy
bronzéremmel zárja a bajnokságot.

Nívós nemzetközi torna a Kiskút útján
Kaiser Tamás

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlant:
Móri u. 8. szám alatti irodaépület:

Az újonnan épült irodaépület külön bejáratú alsó szintjét kínáljuk
bérbeadásra.
Az ingatlanrész alapterülete összesen 89 m2, melyben két
irodahelyiség, előtér, váróhelyiség, konyharész, és mosdóhelyiségek
kerültek kialakításra.
A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza.
Az áram- és vízfogyasztás almérő órák, a fűtés légköbméter
alapján, utólagosan kerül tovább számlázásra.

Közel száz versenyző állt rajthoz az egyhetes
nemzetközi tenisztornán a Kiskút Teniszklubban. A Viszló Transz Kupa hosszú idő után az
első olyan verseny volt a székesfehérvári
létesítményben, melyre a határon túlról is
érkezhettek versenyzők.

Azerbajdzsántól Svédországig
sok országból érkeztek sportolók
Fehérvárra. Az egyhetes tornán a
tizenhat éves korosztály küzdött
egymással, és nem is akárhogyan!
A szezon egyik első honi, szabadtéri megmérettetésén igazán színvonalas mezőny jött össze. Izgalmas
meccseket hozott a torna, melyen

az egyes mellett páros versenyt is
bonyolítottak a szervezők.
A hölgyek egyéni küzdelme magyar
döntőt hozott: Fenyves Gréta 6:2, 3:6,
6:2 arányban győzte le Major Stellát.
A fiúknál az osztrák Joel Schwärzler
két sima szettben (6:3, 6:1) győzött a
szlovák Simon Norrman ellen. A párosoknál az Emma Karasová és Ema
Mravcová alkotta szlovák duó 6:3,
6:1-gyel nyerte meg a kupa fináléját
a francia India Fenieys és Fenyves
Gréta párosa ellenében. A fiúknál
párosban osztrák–szlovák-meccset
hozott a döntő, itt Nico Hipfl és Joel
Schwärzler 6:0, 6:1 arányban győzött
Samuel Guzoň és Simon Norrman
ellen.

Érdeklődés:

Fotó: Kiskút Teniszklub

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Sikeres nemzetközi tornát rendeztek Fehérváron

A Vörösmarty Rádió műsora május 8-tól 14-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 05. 08. szOMBat

2021. 05. 09. Vasárnap

2021. 05. 10. Hétfő

2021. 05. 11. Kedd

2021. 05. 12. szerda

2021. 05. 13. CsütörtöK

2021. 05. 14. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.00 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.00 Mesterségem címere
Vendég: Hajszán Zoltán
11.00 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.00 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.00 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám és
Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.30 Programajánló
08:45 Légzésgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária. A
műsor ideje alatt várjuk
kérdéseiket a 22 311 511es telefonszámon illetve
Messenger-üzenetben
a Vörösmarty Rádió
Facebook-oldalán!
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, FeketeCseri Szilárd
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György Vendég:
Bodonyi Dániel
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

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

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

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

