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Véleményeket várnak a
klímastratégiához

Kovács Szilvia

2019-ben közel egymillió tonna
volt a város szén-dioxid-kibo
csátása, ami egy főre lebontva
tíz tonnát tesz ki – ezt állapítja
meg az a szakmai anyag, mely
az Energiaklub szakembereinek
segítségével elkészült, és aminek
fontos célkitűzése, hogy ez a szám
jelentősen csökkenjen. Cser-Palko
vics András lapunknak elmondta,
hogy nemzetközi egyezmények
hez való csatlakozással a város
kötelezettségeket vállalt egészen
2050-ig, az egyik ilyen a klímastra
tégia elkészítése volt: „Várjuk az
észrevételeket, javaslatokat, szakmai
kritikákat, problémafelvetéseket! Ezeket szeretnénk összefoglalva, szakmai

Fotó: Simon Erika

Elkészült Székesfehérvár klímastratégiája,
melyet a közgyűlés a jövő év tavaszán fogadhat el. Januártól a lakosság is elmondhatja a
véleményét a témával kapcsolatosan. A most
megalkotott helyzetértékelést, a célokat és
intézkedéseket bárki megismerheti annak
érdekében, hogy a jövőben egészségesebb
környezetben élhessünk.

Kedden a Városházán jelentették be, hogy elkészült a klímastratégia, melyhez bárki hozzászólhat február végéig

konzultációkkal, civilszervezetekkel,
szakemberekkel való egyeztetést
követően a közgyűlés elé tárni. Várhatóan tavasszal a testület elfogadja
a klímastratégiát, aminek az alapja,
hogy gondolkodjunk globálisan, de
cselekedjünk lokálisan.”

Márton Roland szerint
nem kell multicsarnok
Novák Rita
Nem érti a székesfehérvári Fidesz-frakció,
miért nincs szükség az ellenzék szerint a
multifunkciós csarnokra.

Molnár Tamás fideszes frakció
vezető szerdai sajtótájékoztató
ján elmondta, hogy a szegedi,
baloldali városvezetés a kormán�
nyal együttműködve nemrégiben
egy hasonló beruházást fejezett
be, a szegediek teljes támogatása
mellett. Molnár Tamás szerint
Székesfehérvárnak is szüksé
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
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ge van a csarnokra: nemcsak a
sport, hanem a kultúra kedvelői
is élvezhetik majd az előnyeit,
hiszen nem kell Veszprémbe
vagy Budapestre utazni egy-egy
nagyszabású koncert miatt. Mol
nár Tamás kiemelte: az ellenzék
országgyűlési képviselőjelöltje,
Márton Roland le akarja állítani a
fejlesztést.
Megkerestük Márton Rolandot is,
aki megerősítette: amennyiben or
szággyűlési képviselő lesz, leállí
taná a multifunkcionális csarnok
építését. Az ellenzéki képviselő
jelölt szerint a székesfehérváriak
nem akarják ezt a fejlesztést.
Márton Roland hozzátette: nem
ismeri a szegediek véleményét
az új csarnokukról. A politikus
szerint a városnak egy olyan
multifunkcionális csarnokra van
szüksége, ami az eredeti tervben
szerepelt, rendezvényteremmel
és vásárcsarnokkal. Az ellenzé
ki képviselőjelölt szerint ezzel
maradt volna forrás a jégcsarnok
felújítására, egy diagnosztikai
központ létrehozására, valamint
lakásépítési programra is.

A klímastratégia egyik része
helyzetértékelést tartalmaz, a
másikban a célok, tervezett intéz
kedések találhatók. Fontos része
ennek, hogy gondoljunk például
a lakások korszerűsítésére, a
megújuló energiaforrások alkalma
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zására, a zöldfelületek növelésére
vagy éppen a szelektív hulladék
gyűjtésre.
„A dokumentumokban intézkedési
javaslatok is találhatók, melyekkel
bárki hozzá tud járulni ahhoz, hogy a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének
célértékét elérjük. Ez húsz százalék a
2019-es bázisévhez képest. Egy másik
fontos tényező az is, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodni
kell, ez biztosítja az emberek jólétét
a későbbiekben.” – tájékoztatott
Györök Orsolya városi főkertész.
A város a Prosperis Alba Kutató
központot kérte fel arra, hogy
a lakosokat, civilszervezeteket,
intézményeket bevonja a stratégia
kialakításába, így a jövő év első
negyedében sor kerülhet számos
olyan felmérésre, kutatásra, kon
ferenciára, melyekkel megszólítják
az itt élőket. A város honlapján
már elérhető az Energiaklub
szakmai anyaga, hamarosan pedig
indul egy új honlap is a témához
kapcsolódóan. A konzultáció
keretében február végéig várják a
véleményeket.

Lakossági fórum Alsóvárosban
Bácskai Gergely
Lakossági fórumot tartottak múlt héten
csütörtökön Alsóvárosban, a Sóstó Természetvédelmi Terület mellett nemrégiben elkészült új
közösségi térben. A fórumon jórészt közlekedési kérdésekről volt szó. Mészáros Attila,
a városrész önkormányzati képviselője az
Auchan áruház mellett jövő tavasszal épülő új
körforgalom terveit is bemutatta a lakóknak, és
tájékoztatást adott az elmúlt időszak fejlesztéseiről, folyamatban lévő beruházásairól és a
jövőbeli tervekről is.

A fórum egyik központi témája a
közlekedés volt: az Alsóvárost is
érintő nagyobb útépítéseket részle
tesen megismerhették a résztvevők.
A városrész képviselője, Mészáros
Attila részletesen bemutatta az el
múlt két év munkáit, amit a válasz
tókerületben végeztek. Kiemelte,
hogy megtörtént a Homok sor és
a Hosszúsétatér útfelújítása. A két
beruházás összértéke meghaladta a
345 millió forintot. A Sóstó Madár
mentő Központ is megépült, és az
új játszótér és fitneszpark bővítése
is készen van. Elhangzott, hogy
a Városgondnokság az Alphavet
Kft.-vel kötött szerződést a Sóstó
Madármentő Központ működte
tésére, mely tavasszal kezdi meg
munkáját.
Épül a déli összekötőút, ami vár
hatóan jövőre készül el. Az új út
tehermentesíteni fogja a Széchenyi
és a Horvát István utca keresztező
dését is. Az Új Váralja sor átkötése

a Mártírok útja felé pedig két év
múlva, az intermodális központ
építésekor készülhet el.
Mészáros Attila arról is tájékoztatta
a résztvevőket, hogy február-márci
us környékén kezdődik majd a kör
forgalom építése a Sárkeresztúri és
a Juharfa utca kereszteződésében.
Az Auchan melletti körforgalom
bővítése is szóba került: jövő ta
vasszal kezdődik a kivitelezése. Ha
elkészül, az szintén javítja majd a
város déli részének közlekedését. A
nagy körforgalom háromsávos lesz
– tanulni kell majd a használatát,
de egyértelmű jelzések lesznek a
közlekedőknek.
Szó volt arról is, hogy pályáztatás
alatt áll a Sárkeresztúri úton egy
gyalogátkelőhely kialakítása – köz
világítással együtt – az Akácfa utcai
kereszteződésnél, ami várhatóan
tavasszal megvalósul.
Az Őrhalmi szőlők kis utcáinak
forgalomcsillapítása érdekében
pódiumok épülnek a Szőlő és a
Halom, illetve a Körte, a Szilva és a
Vermek útja kereszteződésében.
A használt sütőolaj gyűjtéséről is
szó volt a fórumon. A palackba
gyűjtött használt olajat a Sóstó ke
leti kapujánál található gyűjtőpont
ra is elvihetik az alsóvárosiak.
Steigerwald Tibor, a Depónia
ügyvezetője elmondta, hogy jövőre
az Új Váralja soron nyílik egy új
hulladékudvar, ahová minden lead
ható hulladékfajtát vihetnek majd a
fehérváriak.
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Nagyszabású fejlesztés a Hydrónál

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar
gazdaság hosszú távú növekedési
pályája fenntartásában hatalmas
szerepe van annak, hogy rendre tető
alá tudnak hozni megállapodásokat a
külföldi tulajdonú, Magyarországon
működő nemzetközi nagyvállalatok
kal. Ilyen, hazánkhoz lojális külföldi
nagyvállalat a Hydro is, mely Szé
kesfehérváron kilencvenezer tonnás
öntödét épít, beruházásával pedig
hetven új munkahelyet hoz létre.
A miniszter elmondta, hogy az új
öntöde révén a cég teljes mértékben
feldolgozza majd a működése során
keletkező hulladékot, vagyis környe
zetvédelmi szempontból is kiemel
ten fontos lépés az új üzem, mely a
körforgásossá váló gazdaság minta
példája lesz.
Szijjártó Péter szerint nem volt tör
vényszerű, hogy a magyar gazdaság
egy éven belül – már a mögöttünk
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Hetven új munkahely jön létre városunkban a
Hydro Extrusion Hungary Kft. legújabb beruházásának köszönhetően. A kilencvenezer tonna
kapacitású öntöde megépítéséhez a kormány 2,6
milliárd forintos támogatást nyújt – jelentette
be keddi székesfehérvári látogatásán Szíjjártó
Péter külügyminiszter. A harminckétmilliárd
forintos fejlesztésnek köszönhetően a cégnél
keletkező összes technológiai hulladékot feldolgozzák és újrahasznosítják.

Harminckétmilliárdból épít új öntödét a Hydro, ezzel hetven új munkahelyet hoz létre
hagyott nyár közepére – visszanyerje a
járvány okozta válság előtti formáját,
hiszen a 2008-as pénzügyi krízis után
hosszú évekre volt szükség ehhez.
Úgy vélte, a sikeres oltási program
mellett ebben a gazdaságvédelmi
program is segített: a kormány nem
adta fel korábbi stratégiáját, ami segé
lyek osztogatása helyett a beruházások
támogatásában öltött testet, hiszen ez
segített a munkahelyek megvédésében
és újak teremtésében is.
A tárcavezető kiemelte: az elmúlt
évek azt is bebizonyították, hogy az
alacsony adók segítik a gazdaság jó
működését, segítik a beruházásokat,

a munkahelyteremtést és a fizetések
emelkedését. Éppen ezért a kormány
januártól újabb négy százalékkal
csökkenti a munkáltatók adóterheit,
még versenyképesebbé téve az orszá
got, így jövő évtől a bruttó fizetést
terhelő munkáltatói adók 13 százalék
ra csökkennek, miközben 2006-ban ez
még 28,5 százalék volt.
Ez a beruházás mind a cég, mind a vá
ros számára különleges előnyökkel fog
járni, emelte ki Vargha Tamás. Szé
kesfehérvár országgyűlési képviselője
megköszönte a Nemzeti Befektetési
Ügynökség és a kormány támogatását,
valamint a Hydro vezetőinek döntését,

Gyermekvédelmi népszavazás
Farkas Szilárd
Miután az Országgyűlés megvizsgálta a Kúria
által jóváhagyott kérdéseket, úgy döntött,
hogy népszavazást rendel el a gyermekvédelmi
törvénnyel kapcsolatban.

hogy ez a több tízmilliárdos fejlesztés
itt valósulhat meg.
Frank Lepema, a Hydro Extrusion
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta, hogy az új öntödében mind
a gyártásközi, mind a felhasználás
utáni hulladékot fel fogják dolgozni,
ráadásul a legmodernebb ötvöze
tekkel gyártanak majd elektromos
autókhoz alumínium alkatrészeket,
akkumulátortartókat. Megjegyezte:
ahhoz, hogy továbbra is a cégcsoport
legjobb sajtolóüzeme maradhassanak,
elengedhetetlen egy saját öntöde
megvalósítása.
A Hydro tevékenységi körébe tartozik
az alumíniumformák préselése, bevo
nása, festése és feldolgozása, valamint
pénzügyi és informatikai szolgáltatá
sok nyújtása a Hydro-csoport európai
tagjainak, a csoport egyik globális
üzleti szolgáltatóegységeként.

A nyilvános cégadatok szerint a mintegy ezerötszáz dolgozót foglalkoztató
Hydro Extrusion Hungary Kft. tavalyi
árbevétele 274,5 millió euró (100,7
milliárd forint), adózott eredménye
2,6 millió euró (954 millió forint)
volt. 2019-ben a cég árbevétele
323,5 millió eurót (118,7 milliárd
forint), adózott eredménye 1,7 millió
eurót (624 millió forint) tett ki.

Élő emlékévet szeretnének

gyermekeknek fejlődésüket befo
lyásoló szexuális médiatartalmakat
korlátozás nélkül mutassanak be?
4. Támogatja-e ön, hogy kiskorú
gyermekeknek a nem változtatását
bemutató médiatartalmakat jelenít
senek meg?
Vargha Tamás országgyűlési képvi
selő nyomatékosan kér mindenkit,
hogy a gyermekvédelmi törvényről
döntő áprilisi népszavazáson minél
többen vegyenek részt: „Tizennyolc
éves kora után mindenki úgy él, ahogy
szeretne, úgy szeret, ahogy ő szeretne szeretni, azt szeret, akit választ,
szabadon és teljesen élheti az életét. De
tizennyolc éves korig a gyermekeinket
szeretnénk megvédeni, és ehhez kérjük
a fehérváriak támogatását is!”

Kaiser Tamás
Közeleg a város történelmének egyik legfontosabb jubileuma, az Aranybulla kibocsátásának
nyolcszázadik évfordulója. Ez alkalomból a
2022-es esztendő Aranybulla-emlékév lesz
Székesfehérváron. A város és annak intézményei olyan programokkal készülnek, melyekbe
a lehetőségekhez mérten a legtöbb embert
lehet bevonni. Ahogy Cser-Palkovics András
polgármester fogalmazott: élő emlékévet
szeretnének!

Az Aranybulla-emlékév ünnep
ségsorozata januárban indul a
megnyitóval, és a terv szerint egy
tematikus eseménysorozat kíséri
végig az évet.
A Királyi Napok és az Aranybulla

Művészeti Napok mellett a tavasz
során is lesznek majd hasonló
szabadtéri események: április 23án és 24-én például olyan kreatív
rendezvényekkel várják majd az
érdeklődőket, melyekbe bárki
bekapcsolódhat. Azon a hétvégén
mutatják be azt az összművészeti
produkciót is, amit a Székesfehér
vári Balettszínház rendez.
De lesz Árpád-kori kiállítás, Piknik
az Aranybulla-emlékműnél, Helyis
mereti tábor, Aranybulla animációs
filmnap, de keresik majd Fehérvár
tortáját is, a Fehérvár Hero appli
kációnak köszönhetően pedig az
online térben is megemlékezhetünk
az Aranybulla kiadásának kerek
évfordulójáról.

Vargha Tamás a Fehérvár Televízió híradójában kérte a fehérváriakat, hogy vegyenek részt a
gyermekvédelmi népszavazáson

Fotó: Simon Erika

Kép: Halász István

A határozatban rögzített és eddig
jóváhagyott kérdések a következők:
1. Támogatja-e ön, hogy kiskorú
gyermekeknek köznevelési intéz
ményben a szülők hozzájárulása
nélkül szexuális irányultságokat
bemutató foglalkozásokat tartsa
nak?
2. Támogatja-e ön, hogy kiskorú
gyermekek számára nemi átalakító
műtéteket népszerűsítsenek?
3. Támogatja-e ön, hogy kiskorú
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Széles körű összefogással készül Székesfehérvár az Aranybulla-emlékévre
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Alkuképes az ár, de többe kerül a fa
Szabó Miklós Bence

Míg eddig jellemzően méterre adták a
kereskedők a fát, idén gyakoribb az, hogy
darabárat állapítanak meg a vágott fenyőkre. Fehérváron jó pár helyszínen árulják
már a karácsonyfának valót. Nordmann
fenyőből széles a választék, ugyanakkor
egyre kevesebb lucfenyőt találni a piacon,
az ezüstfenyő pedig szinte teljesen eltűnt a
kínálatból.

Hivatalosan a harmadik adventi
hétvégén indult a fenyővásár az

iparcikkpiac területén, de az áru
sok többsége már az azt megelő
ző héten árulta portékáját. Tavaly
óta a fenyő ára is emelkedett. A
Díszkertészek Szakmaközi Szer
vezete szerint nem kizárt, hogy
húsz százalékkal fizetünk többet
idén a karácsonyfáért. A drágu
lás részint a szélsőséges időjárási
körülményekkel magyarázható,
de a szállítási költségek és a
növények termelési költségei is
emelkedtek tavaly óta.
Az általunk megkérdezett őster

Fotók: Kiss László

Korábban méterre adták a fát, most viszont gyakoribb a darabáras fenyő

A frissen vágott fenyők között minden nap reggeltől késő estig válogathatunk az iparcikkpiacnál. A fenyő ára alku tárgya is lehet!

PDSZ: Holnap ki fog tanítani?
L. Takács Krisztina
A köznevelésben dolgozók helyzetére és a jövőbeli bizonytalanságokra hívta fel a társadalom
és a döntéshozók figyelmét a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete.

Fotó: L. Takács Krisztina

„Annyira kevesen vannak, annyira le
vannak terhelve a pedagógusok, hogy
emiatt úgy gondoltuk, most már tényleg
lépni kell valamit!” – indokolta a sza
badtéri sajtótájékozatót Bebesi Csaba,
a PDSZ országos választmányi tagja.
Felhívásukban hangsúlyozzák, hogy
a nevelésben-oktatásban dolgozók
bére nemcsak a diplomás átlag
bértől, hanem a nemzetgazdasági
átlagtól is elmarad, ami az egyre

romló munkakörülmények miatt csak
növeli a pályaelhagyók számát, és a
fiatalok számára sem teszi vonzóvá
a hivatást: „Kevés a pedagógus, ebből
pedig az következik, hogy egyfolytában
helyettesítenek, amiért a mostani törvény
szerint nem jár bérpótlék, pontosabban túlórapénz, csak egy bizonyos idő
után.” – tette hozzá a szakszervezet
képviselője.
A PDSZ közleményében hangsú
lyozza, hogy a pedagógusok megbe
csültsége társadalmi kérdés, ezért a
társadalom által megbecsült, köztisz
teletben álló nevelőkre, oktatókra van
szükség. Csak egészséges, kiegyen
súlyozott ember tud egészséges,
kiegyensúlyozott embert nevelni.

A Holnap ki fog tanítani? című akciósorozattal az ország nagyvárosaiba látogat el a szakszervezet

melő, Balogh Árpád több mint
négy évtizede foglalkozik fe
nyőkkel Nagykanizsa környékén.
Visszatérő árus Fehérváron is.
Mint mondja, az utóbbi években
egyre nehezebben viseli a magyar
klímát az ezüst- és a lucfenyő,
ugyanakkor rovarok és gombák
is tizedelik a fenyveseket, ezért
láthatunk több nordmann fenyőt
a piacon. Ebből viszont széles
választékot találnak Fehérváron

is a vásárlók.
Az eddigi tapasztalat azt mutat
ja, hogy míg korábban méterre
adták az őstermelők, a kereske
dők a fát, idén jellemzőbb az,
hogy darabárat állapítanak meg
a vágott fenyőkre. Az árusok
persze felhívták a figyelmünket
arra is, hogy piac lévén nem
riadnak vissza attól se, ha valaki
alkudozni kezd a hőn áhított
karácsonyfára.

Drasztikusan emelkedtek az
energiaárak
L. Takács Krisztina
A legnagyobb mértékben két városi közszolgáltatót érintenek az elmúlt hónapokban elszabadult
energiaárak – tette közzé kedden közösségi
oldalán Cser-Palkovics András. A polgármester
megerősítette: a közszolgáltatások működése,
színvonala stabil és biztosított, így lesz ez 2022ben is. Ennek a helyzetnek a fenntartása azonban
jelentős költségtöbblettel jár a közszolgáltatók
számára, ezért is tett javaslatot arra, hogy a
rezsicsökkentés terjedjen ki az önkormányzati
tulajdonban lévő cégekre is.
A megemelkedett energiaárak két váro
si közszolgálatót érintenek, a SZÉPHŐ
Zrt.-t és a Fejérvíz Zrt.-t. Az elektromos
áram 2022-ben mintegy kilencven
nyolcmillió forinttal fog többe kerülni a
SZÉPHŐ-nek, mint idén.
„A gáz árának emelkedése jóval durvább
terhet ró azonban a SZÉPHŐ-re, ennek
kapcsán mintegy hatszázmillió forintos
többletköltségünk lesz. A gázt most az E2
Zrt. szállítja a SZÉPHŐ-nek, az E2 pedig
október végén ultimátumszerű jelzést adott:
vagy kifizetjük az általuk kért többletpénzt,
vagy szerződést bont a SZÉPHŐ-vel, a
fűtési szezonban, a gázév október elsejei
kezdete után mindössze egy hónappal.”
– részletezte tájékoztatójában Cser-Pal
kovics András. A polgármester szerint
ez egy erősen megkérdőjelezhető
eljárás, a fűtés biztosítása érdekében
azonban a SZÉPHŐ-nek alkura kellett
jutni a kereskedő céggel. – „A SZÉPHŐ

azzal is igyekszik mérsékelni veszteségeit,
hogy a gázmotorjaiból származó elektromos áramot immár jobb áron adhatja el az
E.onnak, erről előrehaladott tárgyalásokat
folytat a két cég.”
A Fejérvíz esetében az elektromos
energia beszerzése kapcsán szembe
sült a város problémával: „A Fejérvíz is
közbeszerzéssel vásárolja az áramot, volt
is nyertes, a JAS Budapest Zrt. Október
29-én nyert a cég, november 4-én pedig
közölte, hogy mégsem „áll módjában” az
általa eredetileg adott áron szállítani az
áramot. Ez jogilag is komoly kérdéseket vet
fel, morálisan pedig úgy vélem, vállalhatatlan, de a lényeg, hogy új közbeszerzést
írt ki a Fejérvíz, aminek nyertese az
Audax Renewables Kft.” A polgármester
hozzátette: míg 2021-ben nyolcszáz
ötvenötmillióba került a Fejérvíznek
az áram, 2022-ben több mint kétszer
ennyibe fog.
Cser-Palkovics András pár héttel
ezelőtti levelében kérte a Miniszterel
nökséget, hogy az önkormányzati cé
geket is vegyék bele a rezsicsökkentés
körébe. A rezsicsökkentés kiterjesztése
mellett fontos lenne kiegészítő támoga
tásokat is biztosítani az önkormányzati
cégek 2022-es működéséhez.
„Félreértés ne essék, Fehérváron nem
fogjuk hagyni, hogy veszélybe kerüljenek
a közszolgáltatások, de azt sem szeretném,
hogy az önkormányzatokon nyerészkedjenek bizonyos cégek!” – írta közleményé
ben Fehérvár polgármestere.
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Közéleti hetilap

Miért lett drágább az élelmiszer?

L. Takács Krisztina

a csirkével, mert nem tudom annyiért eladni
a baromfit, mint amennyit akkor kapok, ha
egyszerűen eladom a takarmányt.” – mond
ta Beigerné Tóth Ilona, aki Szárazréten
termeli zöldségeit, gyümölcseit saját
kertjében.
Európában egyébként Magyarországon
az egyik legmagasabb a baromfifogyasz
tás mértéke.

Naponta szembesülünk vele, hogy jóval többet
fizetünk egy szimpla bevásárlásért a boltban, mint
akár néhány hónappal ezelőtt. Jogos a kérdés, hogy
míg a járvány első hullámaival az élelmiszer-kereskedők nem vesztettek, inkább nyertek, mi indokolja
a drasztikus drágulást? Ezzel a kérdéssel indultunk
útnak, hogy szakértőnk, a termelők és a kereskedők
segítségével rávilágítsunk az okokra.

Egy szál zöldség

Mindennek a járvány az oka?
Az áremelkedés egybeesett a korona
vírus-járvánnyal, vagyis egy olyan
időszakkal, amikor az egész világon
változtak a prioritások. Papp Gergely
szerint azonban nem egyértelműen a
járvány hozta a drágulást: „A járványnak is van hatása, hiszen a piacon
átrendezett bizonyos dolgokat, felértékelte
például az önellátás szerepét, de ami most
történik, az nem kifejezetten a járványnak
köszönhető. Sokkal inkább annak, hogy
Európában az energiahiány problémájával
találkozunk, ami úgy megemelte az energiahordozók árát, hogy emiatt a szállítás
vagy éppen a műtrágya gyártási költsége
is arányosan több lett.”
A műtrágya árát ugyanis közel nyolc
van százalékban a földgáz ára határoz
za meg – már ha nem számolunk az
ország egyetlen, Bige László tulajdo
nában álló műtrágyagyárával szemben
megfogalmazott versenyhivatali kar
tellváddal és az esetleges kartellezés
miatt bekövetkezett áremelkedéssel.
De ettől függetlenül, ha a földgáz
ára emelkedik, a műtrágyáé is, ami
a mezőgazdasági termények árában
csapódik le.
„Amikor a gázról vagy a villanyról
beszélünk, érdemes abba is belegondolni,
hogy egy nagyobb tejipari vagy húsipari
vállalatnak éves szinten milliárdokkal nőtt
a villanyszámlája.” – magyarázza Papp
Gergely.

Fotók: Kiss lászló

Nem a termelő járt jobban
„Nekünk egy picit más a meglátásunk az
élelmiszerárakkal kapcsolatban, hiszen mi
a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-előállítók szempontjából úgy látjuk a
helyzetet, hogy eddig voltak túl alacsonyak az élelmiszerárak. Harminc évvel
ezelőtt a jövedelmünknek sokkal nagyobb
részét költöttük élelmiszerre, mint amekkora részét most.” – kezdte Papp Gergely,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
szakmai főigazgató-helyettese.
Többet is termelnek, vagyis ma már
hatékonyabban képesek élelmiszert
előállítani a termelők, mint néhány
évtizeddel ezelőtt. Nagyobb a mennyi
ség, szélesebb a választék, komolyabb
az árverseny is. A mostani áremelke
dés azonban nem miattuk van, hanem
azért, mert az előállítási költségek
emelkedtek: „Kiemelendő a költségek
közül az energiahordozók ára, hiszen a gáz
vagy a villany olyan drasztikusan emelkedett, hogy az élelmiszer-előállítóknak
muszáj volt beépíteni a végtermék árába,
ahogy a megdrágult szállítási költséget
is, ami pedig a benzinár emelkedésének
köszönhető.”
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A húskészítmények ára jóval magasabb lett

Kartellezett-e Bige?
A Nitrogénművek Vegyipari Zrt. és a
vizsgálat során feltárt cégháló többi
tagja azzal, hogy az általuk kialakított
stratégiai együttműködési rendszer
keretében a beszerzési források közötti választás lehetőségét korlátozták, a vevők felosztására és az eladási
árak meghatározására irányuló, a
verseny korlátozását célzó, egységes
és folyamatos jogsértést valósítottak
meg – áll a Gazdasági Versenyhivatal októberi határozatában. A
hatóság emiatt tizenegymilliárd
forintos bírságot rótt ki Bige László
cégcsoportjára, mely a döntés ellen
fellebbezett.
Túlfogyasztás kontra mértékletesség
Magyarországon ugyan nincs probléma
az ellátással, de az európai energiahiányt
mi is megtapasztaljuk, legalábbis az
árak emelkedésében. Az élelmiszerhiány
sokak számára utópisztikus elképzelés
nek tűnik, mások pedig már a küszöbön
látják, mint megoldandó problémát.
Sokszor beszélünk túlfogyasztásról, de
valójában arról, hogy van-e ma túl
fogyasztás Magyarországon, eltérőek
a vélemények. Papp Gergely szerint a
civilizáció eddigi története azt mutatja,
hogy nem a fogyasztás visszafogása az,
ami a megoldást szokta hozni: „Általában
a növekvő jövedelemmel, a jobb életszínvonallal együtt jár az élelmiszer-fogyasztás
növekedése. Nyilván van egy telítettségi
pont, ami után már teljesen mindegy, hogy
mennyit növekszik az emberek jövedelme,
nem növekszik tovább a fogyasztás, de én
a következő évtizedben nem számítok arra,
hogy Európában az élelmiszer-fogyasztás
drasztikusan csökkenő tendenciát mutatna.”

Lesz-e élelmiszerhiány?
Azt, hogy beszélhetünk-e a jövőben
élelmiszerhiányról, nem lehet biztosan
megmondani. Már csak azért sem,
mert a mai élelmiszer-ágazat van olyan
szervezett, hogy élelmiszerhiány egyik
napról a másikra ne jelentkezzen: „Rövid

távon bizonyos kilengések előfordulhatnak,
ami okozhat néhány napos ellátási zavart.
Olyan, mint például legutóbb az autókhoz
való AdBlue néhány napos hiánya, de ez
sem az élelmiszeriparhoz kapcsolódott. A hiányt hamar megszüntették, az árban viszont
meglátszott a hatása.”
Vagyis attól, hogy nem lesz elég élelmi
szer, nem kell tartani, az viszont, hogy
mennyiért érhető majd el, már más
kérdés. A termelőknek az emelkedő
élelmiszerárak az érdekük, hiszen a
költségeik is emelkednek, és az, hogy a
boltban többet fizetünk az élelmiszerért,
nem a termelőknél csapódik le.
„Ez a mi legnagyobb fájdalmunk! Nem bánnánk mi az áremelkedést, ha ennek az lenne
a hatása, hogy a gazdálkodói jövedelmek
növekednek. De sajnos nem ez a hatása:
valójában azért emelkednek az árak, mert a
költségeink is növekednek.” – összegezte
Papp Gergely.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
szakmai főigazgató-helyettese szerint
számolni kell azzal, hogy a következő
években feltehetően még tovább növe
kednek az élelmiszerárak.

Csirkét már nem éri meg nevelni
A húskészítmények ára jóval maga
sabb lett, de a hús ára nem egységesen
változott. Míg a magyar csirke fogyasztói
ára kilónként ezernégyszázról ezer
nyolcszázra szökött, addig a sertéshús
nem lett jelentősen drágább, legfeljebb
ötven-hetven forinttal.
„Mi magyar csirkét árultunk, de már nem,
mert a nagyáruházak a külföldi csirkét
olcsóbban tudják adni.” – magyarázza a
városi piac hentespultjában Szegedi Zol
tán. A kereskedő arról is beszélt, hogy
az utóbbi időben ötven százalékra esett
vissza a forgalmuk, pedig magyar terme
lői füstölt árut, hurkát, kolbászt és szép,
friss sertéscombot is látni a pultban.
Egy másik piaci árus is arról panaszko
dik, hogy nem éri már meg neki csirkét
nevelni: „A zöldség-gyümölcs mellett vágott
baromfival is foglalkozom, de csak egyedi
megrendelésre hozok tyúkot, amit rajtam
kívül nem is igen árulnak a piacon. Jövőre
azonban én is be fogom fejezni, mert a
búzának és a kukoricának nagyon megemelkedett az ára. Bár én kapok a földjeim után
búzát, kukoricát, de nem éri meg megetetni

Maradunk még Ilonánál, hiszen a kér
dést neki is feltettük: kellett-e emelnie a
termékei árán az utóbbi hónapokban?
„A nyugdíjasok így is egy szál zöldséget,
egy szál sárgarépát vesznek, nincs pénzük
többre. Akkor hogy emeljek árat?” – kérdez
vissza a termelő. – „Maradtam a tavalyi
áraknál, ugyanis látom, hogy a nyugdíjasok, akik nálam többször vásárolnak,
nagyon árérzékenyek. Mivel van bőségesen
árum – magam termelem a kertemben – és
szeretném eladni karácsonyra vagy a tavaszra, ezért inkább olcsóbban adok mindent.
Gyümölcsösöm is van. Amit nem tudtam
eladni, azt befőztem lekvárnak, a zöldségeket
pedig savanyúságnak.” – foglalja össze a
szárazréti asszony.

Saját kert, önálló munka és egy kis bevétel –
Beigerné Tóth Ilona nyugdíj mellett termel

Hol van a lélektani határ?
Karácsony táján, télvíz idején az sem
mindegy, milyen áron jutunk mézhez.
Egy vándorméhésznek pedig számolnia
kell a benzinárakkal is.
„Az üzemanyagárak, az üveg ára és az
időjárás is befolyásolja az idei mézárakat.”
– összegzi Lódi Józsefné. Tíz-húsz szá
zaléknál nem emeltek többet, de az már
most látszik, hogy a kisebb kiszerelése
ket szívesebben vásárolják az emberek,
igaz, ez betudható annak is, hogy széles
a választék. Egy kiló virágméz jelenleg
kétezer forint. Ez most a lélektani határ.
Piaci látogatásunk során azt tapasz
taltuk, hogy jobb minőségű és eseten
ként olcsóbb terméket vásárolhatunk
magától a termelőtől. Nyilván ez egy
nagybevásárlás alkalmával bonyolul
tabb, de tény: ha célirányosan indulunk
vásárolni, kevesebb „potyautas” kerül a
kosárba, kevesebb lesz a „járulékos költ
ség”. Ez is egy olyan szemlélet, amit egy
jól gazdálkodó, huszonegyedik századi
fogyasztónak meg kell tanulnia. Lehet,
hogy érdemes elbeszélgetni a szülőkkel,
nagyszülőkkel, és megtudni, ők hogy
csinálták!
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Vörösmarty bár

Vakler Lajos
Augusztus tizenkettedikén, vasárnap este a
Vörösmarty Színház kávézójában különleges
csemegével várta a nagyérdeműt a társulat
tagjaiból összeállt Gabikvint zenekar.

Beszélgetések kötetbe szerkesztve

kiegészülve egy egyedi zenei csokor
ral kedveskedtek közönségüknek.
Az est alaphangját Andrássy Máté
adta meg, aki ismét egészen kivéte
les, ízig-vérig mai gondolatfüzérek
kel várta a nagyérdeműt.
Varga Gabrielláról, Kricsár Kamill
ról és a többiekről régről tudjuk,
hogy színházi munkájuk mellett
zenészként is kivívták a fehérvári
ak szeretetét, ezen az esten pedig
fantasztikus hangulatot varázsoltak
a szépszámú közönségnek.

L. Takács Krisztina
Megjelent a Fehérvári beszélgetések portrégyűjtemény negyedik kötete. A Fehérvár Médiacentrum szerkesztője és újságírója, Vakler
Lajos a város azon szereplőit mutatja be, akik
meghatározzák, formálják közösségünket.
A Vörösmarty Társaság művészei
és a kultúra azon szereplői is helyet
kaptak Vakler Lajos kötetében, akik
meghatározzák városunk életét.
Zenészek, az Alba Regia Táncegyüt
tes táncosai és zenekarai, a Vörös
marty Színház színészei, a helyi gaz
dasági élet egyéniségei, de a fehérvári
kötődésű Müller Cecília portréja
is színesíti a Fehérvári beszélgeté
sek negyedik kötetét. Vakler Lajos
legújabb portrégyűjteményét a múlt
pénteken mutatták be a színházban.
„Mindig nagyon szeretem, amikor Lajos

kérdez, mert már maga a kérdés is olyan
pontos és lényegre törő, hogy arra nagyon könnyű jót válaszolni!” – fogalma
zott személyes hangvételű köszöntő
jében Vargha Tamás. Székesfehérvár
országgyűlési képviselője arról is
beszélt, hogy a kötetben csupa olyan
szereplővel találkozhatunk, akikhez
közünk van, akikhez kötődünk.
„George Bernard Shaw úgy fogalmaz:
képzeld el, amit kívánsz, kívánd, amit
elképzeltél, és teremtsd meg, amit
kívántál. Ennek jegyében készültek ezek
az interjúk is. Fontosnak tartottam, hogy
bulvármegközelítés nélkül közelebb hozzam azokat az embereket, akikről tudjuk,
hogy sokat tettek értünk, illetve akiket
nap mint nap látunk.” – vallja a szerző,
Vakler Lajos, aki már dolgozik új kö
tetén, a Nagy színészkönyvön, mely
a fehérvári színház utóbbi évtizedét
dolgozza fel.

Az egyedülálló összeállítás ismét bebizonyította, hogy a Vörösmarty Színház társulatának
művészei műfajoktól függetlenül a város kulturális életének meghatározó szereplői

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

Vörösmarty bár címmel folytatódott
a nyáron már nagy sikert aratott
Mert ehhez van kedvünk! című est.
A társulat művészei, Varga Gabri
ella, Réti Anikó és Kricsár Kamill
Cserta Gáborral és Kovács Csabával

2021.12.16.

A portrékötet szereplői közül sokan részt vettek a könyvbemutatón

Mit üzen Antigoné a mának?
Új bemutatóval jelentkezik januárban a Vörösmarty
Színház: Nagy Péter rendezésében Szophoklész
Antigoné című drámája kerül színre.

Vakler Lajos
A Székesfehérvári Balettszínház a Vörösmarty
Színházban mutatta be Csajkovszkij örökbecsű
klasszikus balettjét, a Diótörőt. Az Egerházi
Attila rendezésében és koreográfiájával készülő
darab egyszerre ötvözi a modern és a klasszikus
elemeket: a régi karácsonyok hangulatát emeli
át a mai gyermekek világába, megőrizve a
Diótörő lényegét.

Csajkovszkij Diótörője mára el
maradhatatlan kellékévé vált a ka
rácsonyi készülődésnek, és szinte
nincs olyan gyermek vagy felnőtt,
aki ne ismerné az orosz balett
remekművét vagy annak zenéjét.
Ez köszön vissza a balettszínház
előadásában is – kicsit másként:

Kép: Megyeri Zoltán

Az olvasópróbán Nagy Péter kifejtette,
hogy az ógörög mítoszok mind a mai
napig meghatározó módon alakítják
az önmagunkról és a világról alkotott
képünket, és az Antigoné ennek talán
legjobb példája. A darabban Antigoné
és Iszméné testvéri szeretete, a Kreón
nal kialakult vita a halottak rituális
eltemetésének törvényéről az istenek
által alkotott és fenntartott világrend
egészébe illeszkedik, ugyanakkor
korunk gondjait is leképezi: „A tragédia

mint műfaj nemcsak szomorújátékot jelent,
hanem számomra egy olyan történetet,
aminek tanulsága van, és annak közös át
élése a nézőkkel nagyon fontos. Szophoklész
Antigonéja egy testvérháború, illetve egy
polgárháborút követő időszak reményeit
tárja elénk. Jelen pillanatban a mi társadalmunk is annyira megosztott, hogy túlságosan is könnyű Szophoklész történetét a mai
világba helyezni, illetve ennek a világnak
a folytatásaként elképzelni és értelmezni.
Szeretném ezt a történetet úgy felvázolni,
hogy ne jussunk erre a sorsra!”
Az előadásban a címszerepet Molnár G.
Nóra, Iszménét, a testvérét Varga Lili,
míg Kreónt Sághy Tamás alakítja. A
darab premierje január harmincadikán,
a Kozák András Stúdióban lesz.

Jó hangulatban kezdődött meg az Antigoné próbafolyamata

„A Diótörő a szeretet ünnepéről szól.
A mi Diótörőnknek az az üzenete,
hogy az emberek szívében ne kizárólag
karácsony alkalmával lángoljon a szeretet tüze, hanem a hétköznapokon is.
Ennek megfelelően a darab dramaturgiája és képi világa úgy alakul, hogy az
első felvonásban szürkék a díszletek és
a jelmezek, az álomvilág, amit Marika
álmodik, az pedig színes. Ha a karácsony üzenetét megértjük, akkor egész
évben a szívünkben tudjuk hordozni
a szeretetet!” – fogalmazta meg a
társulat mondanivalóját Egerházi
Attila, a balettszínház igazgatója.
A darab premierje kedden volt
a Vörösmarty Színházban, de a
balettkedvelők megtekinthetik
december huszonnyolcadikán is.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Vakler Lajos

Diótörő a balettszínházban

Balett a szeretetről

Közéleti hetilap
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Mit tegyünk, ha
koronavírusos a gyermek?

Honnan lehet tudni, hogy gyermekünket koronavírus vagy más fajta vírus támadta meg?
A koronavírus-fertőzés az esetek jelentős
hányadában tünetmentesen vagy
enyhe tünetekkel zajlik le, úgy, mint egy
másik légúti vírusfertőzés. Alaptünet
a láz, a száraz köhögés, a légzészavar,
az ízlelés- és szaglászavar. De egyéb
tünetek is jelentkezhetnek: fáradékony
ság, hasmenés, hányinger vagy hányás,
izomfájdalom, mellkasi fájdalom, hasfá
jás, torokfájás. Fontos adat lehet, hogy
találkozott-e a beteg olyan személlyel a
tüneteket megelőző tizennégy napban,
akinek koronavírusra utaló tünetei, eset
leg igazoltan pozitív tesztje volt. Lényeges
szempont az is, hogy oltott-e az illető.
Amennyiben a tesztelés során bebizo
nyosodik a fertőzés, a tünetek súlyossága
alapján dönti el a háziorvos, hogy otthoni
megfigyelés elegendő-e, vagy kórházi
kezelés szükséges. Segítheti az orvos
munkáját, ha a betegnél már megelőzően
megtörténik a testhőmérséklet, a pulzus
és a légzésszám mérése. Ha otthonunk
ban erre mód van, a vérnyomás és az oxi
génszaturáció mérése is hasznos lehet.
Milyen gyakorlati tanácsokkal látná el a
szülőket?
Enyhe panaszokkal – náthával, torok
fájással, láztalan, vagy két-három napos,
a harminckilenc fokot tartósan nem
meghaladó lázzal járó köhögéssel – is
lehetőleg maradjanak otthon a betegek.
A gyermekeket otthonukban kezeljék
tüneti szerekkel (bő folyadék, meleg
tea, méz, orrszívás, orrcsepp, fájdalom
csillapítók). De minél kevesebb recept
nélkül kapható gyógyszert használjanak:
jelenleg nincs olyan ismert, vírus elleni
készítmény, ami jelentősen lerövidítené
ezeknek a fertőzéseknek a lefolyását.
Kisgyermeknek ne adjanak köptető és
köhögéscsillapító gyógyszert! A lázat
nem kell agresszívan csillapítani, mert
az immunrendszer láz alatt dolgozik
optimálisan. A lázas gyermek fájdalmát,
szenvedését kell enyhíteni. A folyadék
bevitel viszont fontos! A köhögés néha
száraz, néha hurutos, az orrfolyást szinte
mindig kíséri köhögés is. Egy átlagos
légúti vírusfertőzés gyermekkorban egy
hétig tart.
Mennyi idő a karantén most?
Enyhe esetben a tünetek kezdetétől szá
mítva tíz napig kell otthon elkülöníteni a
beteget, aki a közösségbe három láztalan
nap után, teljesen tünetmentesen térhet
vissza. Az oltatlan kontaktszemélyekre
is tíz nap karantén vonatkozik az utolsó
kontaktustól számolva. Az oltottaknál

Fotó: Mentaház

Általában enyhe tünetekkel vészelik át a gyermekek
a koronavírus-fertőzést, de nem árt az óvatosság:
fontos, hogy időben felismerjük, ha baj van! Bauer
Zita gyermekorvost, pulmonológus főorvost kérdeztük a koronavírus-járvány gyermekekre gyakorolt
hatásáról, és a már nekik is beadható védőoltásról.

Bauer Zita gyermekorvos, pulmonológus
főorvos szerint érdemes beoltatni az öt és
tizenkét év közötti gyerekeket is
a hatályban lévő szabályok szerint nem
szükséges járványügyi megfigyelés.
Mi az a sokszervi gyulladás?
Egy gyermekkorban észlelt új kórkép,
ami a koronavírus-fertőzés után kettő-hat
héten belül jelentkezhet. Több szerv
rendszert érintő gyulladásos szindró
maként is ismeretes, ami egy veszélyes,
de ritka betegség. A vizsgálatok során
megállapították, hogy a fentiekhez
hasonlóan fájdalommal, lázzal és a
szervezet különböző részein előforduló
gyulladással jár, ideértve a szívet, a
tüdőt, az agyat, a szemet, a bőrt, illetve a
gyomor- és bélrendszer szerveit. A szind
róma feltehetően autoimmun betegség.
Még vizsgálják a kialakulásának pontos
mechanizmusát. Kórházban kezelendő
betegség!
Az öt és tizenkét év közötti gyermekek számára indul a koronavírus elleni oltás beadása.
Javasolja a szülőknek, hogy kérjék az oltást
gyermeküknek?
A fertőzés gyermekkorban enyhébben
zajlik, mint felnőttkorban, ennek ellenére
én javaslom! A negyedik hullámban
a Delta-variánssal nő a gyermekek
megbetegedése, a megnövekedett sür
gősségi betegforgalmat mi is észleljük.
A koronavírus-fertőzést jó elkerülni a
szövődményei miatt is: az úgynevezett
long covid megbetegedés tünetei négy
héttel a betegség után léphetnek fel,
melyek kellemetlenül befolyásolják az
életminőséget: állandó fáradtság, nagy
alvásigény, kedvtelenség, érdektelen
ség, nem múló fejfájás, terhelés utáni
rosszullét, koncentrációs problémák,
étvágytalanság, hasi panaszok, szédülés,
mellkasi fájdalom, légszomj, csökkent
szaglás és ízérzékelés. Fontosnak tartom
a gyermekek oltását, mert a gyermek
közösségek fertőzési gócnak tekinthetők,

a közösségekből a gyerekek hazaviszik
a vírust idősebb családtagjaikra is. Azon
gyermekek esetében, akik bizonyítottan
átestek a fertőzésen, legalább három
hónapot kell várni az oltással!
Mivel lehet és egyáltalán érdemes-e tesztelni
gyermekünket a koronavírusra jellemző
tünetek megjelenésekor?
Antigén kimutatására szolgáló gyors
teszttel. A tünetmentesek szűrésére ke
vésbé alkalmas, a legjobb a harmadik-he
tedik tünetes napon alkalmazni, hiszen
ez a teszt a tünetesek szűrésére való. Az
antitest kimutatására szolgáló teszt az
átvészelt betegségről ad tájékoztatást,
nem a friss megbetegedést jelzi.
Az öt év alatti korosztály számára nem
elérhető az oltóanyag. Mennyire vannak
veszélyben a legkisebbek?
Gyermekkorban bármely életkorban
felléphet a fertőzés, bár újszülöttkorban
ritka. Általánosságban elmondható, hogy
enyhébb lefolyású. Kisebb arányban
érintettek a kisgyerekek, és sok a tünet
mentes fertőzött. Kevesebb kórházi és
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életveszélyes eset fordul elő a felnőt
tekhez képest. A koronavírus okozta
halálozás gyermekeknél extrém ritka. A
csecsemőkori tünet lehet láz, lázgörcs,
táplálási zavar, csalánkiütés, enyhe légúti
tünet, bronchiolitis, azaz hörgőcske
gyulladás. Nagyobb gyerekeknél nátha,
torokgyulladás, krupp, hörghurut,
asztmás roham, vírusos tüdőgyulladás,
hasmenés fordulhat elő tünetként. A
jelenlegi Delta-variáns sokkal fertőzőbb,
több gyermeket érint, azért is, mert főleg
ők az oltatlanok.
Tavaly nem javasolták a közös családi ünnepeket a fertőzés veszélye miatt. Mennyire kell
ettől tartani idén? Mire figyeljünk oda, ha
mégis családtagjainknál teszünk látogatást?
Az oltatlanoknak most sem ajánlanám
a találkozást! Azok az oltottak, akiknél
már kialakult az immunitás, és nem mu
tatnak semmilyen légúti fertőzésre utaló
tünetet, a megfelelő higiéniai szabályokat
betartva találkozhatnak. Tartsunk kellő
távolságot, viseljünk maszkot, fertőtlenít
sünk, alaposan szellőztessünk!

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: L. Takács Krisztina • 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: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Koncert

Hétvégi koncertek a múzeumban

Két koncertet is szervez az előttünk álló hétvégén
a Szent István Király Múzeum. December 18-án,
szombaton este a Hetedhét Játékmúzeumban
karácsonyi hangversenyére, míg december 19-én,
vasárnap a Lakner-Kasó duó fellépésére várják a
közönséget.
Szombaton 18 órakor kezdődik a kará
csonyi koncert a Hetedhét Játékmúzeum
Réber-termében a MusiColore Ének
együttes és a Parlan-Duo közreműködé

Töltse le iOS-re,

Székesfehérvár applikáció
Hírek
Események
Hibabejelentés
Közszolgáltatók hirdetményei

Fehérvár Médiacentrum
ÚJSÁG - TELEVÍZIÓ - RÁDIÓ - ONLINE

sével. Az eseményen legfeljebb hatvan
főt tudnak fogadni érkezési sorrendben.
A részvétel védettségi igazolványhoz
kötött, és kötelező a maszk viselése.
Vasárnap 17 órától a Lakner-Kasó duó
koncertezik a Városi Képtár–Deák-gyűj
teményben. Énekel Lakner Roberta,
basszusgitáron játszik Kasó Máté.
Fellépésükre negyvenöten mehetnek be
érkezési sorrendben, valamint itt is köte
lező a védettségi igazolvány és a maszk.

vagy Android-ra!

Útinform
Okostérkép
Városkártya
Hasznos információk

Jegyértékesítés:
a Vörösmarty

2021.

december

Színház
előcsarnokában
(Székesfehérvár,

28., kedd
11 óra

Fő utca 8.),
valamint a www.
jegy.hu
weboldalon.

VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ

WWW.FEHERVARIBALETT.HU

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fotó: Nick Risinger

Úgy érzed, jól esne kiönteni a lelkedet valakinek.
Családtag helyett inkább egy barátodra bízd a titkod!
Ne félj, nem árul el téged!

2021. dec. 16. – dec. 22.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Az ünnepek közeledtével több szórakozásra,
kikapcsolódásra van szükséged. Bulizz nyugodtan,
idén már korszakalkotó dolgot úgysem tehetsz le az
asztalra!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Eddig csak magadnak merted bevallani, de most
végre a szerelmed is megtudhatja, hogy nem tudod
nélküle elképzelni az életedet. Az ünnepi hangulat
lánykérésre is kiváló alkalmat teremthet!

Békülnél, de a büszkeséged miatt mégsem kezde
ményezel. Lépj át a saját határaidon, és egy békés
karácsony vár majd rád. Hidd el, megéri engedni!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Idén utoljára látogatod meg a fodrászodat. Légy
bátor és vágj bele, vagyis vágasd le! Álmaid frizurája
nem csak a katalógusban mutat jól!

Szinte minden ajándékot beszereztél, így az utolsó
hétre csupán pár apróság megvásárlása maradt. Az
advent hátralévő napjai így az elcsendesedésről, a
békés ünnepvárásról szólhatnak!

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
Szilveszter

Zene

Szilveszter a belvárosban
pedig a hagyományos Szerencse
hozó lencse rendezvénye várja majd
a fehérváriakat. A programok csak
védettségi igazolvánnyal látogatha
tók, a maszk használata ajánlott, de
nem kötelező. A szilveszteri műsor
részleteit idei utolsó, december 21-i
lapszámunkban olvashatják!

Ha nem lesznek további szigorítások, akkor Fehérvár belvárosában december 31-én, pénteken
este nyolckor kezdődik a Fehérvári szilveszter
elnevezésű óévbúcsúztató, újévköszöntő rendezvény a Zichy színpadnál.

Fotó: Kiss László archív

Fellép Kátai JR és Dj Zsiráf, a Dis
cover Band és az UFO. Újév napján

Újra hangos, népes szilveszterre számíthatunk!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány
zata a tulajdonában lévő alábbi lakást piaci
alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Karácsonyi
koncert a ciszter
templomban
Ebben az évben is lesz karácsonyi koncert a
Ciszterci templomban: az előadást advent negyedik vasárnapján, este fél nyolckor rendezik
meg.
Ezen az estén az Alba Regia Szimfo
nikus Zenekar lesz hallható, valamint
partnerei, az Ars Oratoria Kamara
kórus, az Alba Regia Vegyeskar
(karigazgató: Kneifel Imre) és az Ars
Musica Kórus (karnagy: Szabó Adri
enn). Vezényel: Pad Zoltán Liszt-díjas
karnagy. A műsor az alábbi: Saint-Sa
ens: Karácsonyi oratórium, Vivaldi:
Concerto RV443 (flautino).
A zenekar meglepetéssel is készül,
ugyanis Dobri Dániel kortárs művé
szeti vezető külön erre az alkalomra
komponált dallamai is felcsendülnek
majd. Az Ünnepi bérlet Ciszterci
templomban rendezendő második
estjének programján az olasz barokk
és a francia romantika két jeles mes
terének muzsikája csendül fel.
FÖLDLABDÁS
ÉS VÁGOTT FENYŐ VÁSÁR

Cím
(Székesférvár)
Toronysor 7. 8/3.

Alap Szoba
terület szám
52 m2

2

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

összkomfortos

52.000,-

A Vörösmarty
Színház műsora
December 16. 15 óra, Nagyszínpad:
Don Quijote – Süsü-bérlet
December 17. 17 óra, Nagyszínpad:
Fame – Bringa-bérlet
December 18. 19 óra, Nagyszínpad:
Fame – bérletszünet
December 19. 19 óra, Nagyszínpad:
Fame – bérletszünet
December 21. 19 óra, Nagyszínpad:
Boeing, Boeing – bérletszünet
December 26. 15 óra, Nagyszínpad:
Diótörőcske – bérletszünet
December 27. 19 óra, Nagyszínpad:
Boeing, Boeing – Fehérvár-bérlet
December 28. 19 óra, Nagyszínpad:
Boeing, Boeing – Iglódi-bérlet
December 29. 19 óra, Nagyszínpad:
Fame – bérletszünet
December 30. 19 óra, Nagyszínpad:
Fame – bérletszünet

4 Évszak kincsei • Berényi út 5.
+ 36 30 703 6744

KARÁCSONYI HALVÁSÁR!

Pályázati nyomtatvány az alábbi helyről letölthető:
https://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati-kiiras_-nyomtatvanyok

Várjuk kedves Vásárlóinkat Székesfehérváron,
a Móri úti halastavaknál, a Horgászdűlőn!

További részletek:

A következő napokon:

www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

2021. december 17. 9-15 között
2021. december 18. 9-12 között

Székesfehérvár, 2021. december. 14.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sportsikereid miatt úgy érzed, tiéd a világ. Valóban
büszke lehetsz magadra, hiszen sokat dolgoztál az
elért eredményekért, de soha ne feledd, honnan
jöttél!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Habár a szabadságod elfogyott, főnökeid jóvoltából jut
idő a pihenésre az év végén. Használd ki a lehetőséget,
és vonulj el kedveseddel pár napra a hegyek közé!

2021. december 20. 9-15 között
2021. december 22. 9-15 között

További információ: www.facebook.com/albaagrarzrt

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vigyázz az egészségedre, mert ebben az időszakban
könnyen megbetegedhetsz! A vitaminok és az immun
erősítés hasznodra válhat.

Pároddal tökéletesen egymásra hangolódtok. Bár
kisebb viták adódhatnak a karácsony előtti rohanás
ban, de ez sem rontja el a meglévő idillt.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A párkapcsolatodat mindig elhanyagolod a barátaid
miatt. Most sincs ez másképp, így könnyen lehet,
hogy az ünnepi asztalnál egyedül ücsörögsz majd.
Biztos megéri?

Hajlamos lehetsz másokat manipulálni, pedig ezt
most tudatosan vissza kell fognod! Nagyon sokat je
lent számodra a párod közelsége. Töltsetek legalább
egy kis időt kettesben!
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Fellobbant az öröm lángja

2021.12.16.

Fotók: Simon Erika

Vasárnap elérkeztünk az adventi időszakban az öröm gyertyájának meggyújtásához. A hit és a
remény gyertyája után a rózsaszínű gyertya is lángra lobbant a Városház téren vasárnap este, ahol
hangulatos műsorral, ünnepséggel várták a látogatókat.

A rendkívül szeles időjárás ellenére is sokan választották vasárnap délután az adventi fényekbe és díszekbe öltöztetett belvárost

Az öröm gyertyáját Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Tornyai Gábor öreghegyi plébános
gyújtotta meg. Mint Tornyai Gábor atya elmondta, az öröm gyertyája a közelgő karácsony
felé, a megajándékozottság felé irányítja az életünket: „A kísértő ügyesen dolgozik azon,
hogy a hiányainkra irányítsa a figyelmünket, arra, ami nincs, vagy amire szükségünk lehetne.
Elfeledkezünk arról, hogy mi mindenünk van! Ez az időszak talán abban is segíthet nekünk,
hogy azokra az értékeinkre, kincseinkre rálássunk, amink van. Legyen szó akár személyes kapcsolatainkról, akár tárgyi dolgokról, akár szellemi dolgokról, az emlékekről, amik ott lehetnek
az életünkben.”

Folytatva a hagyományt, fél hatkor ismét kinyílt egy ablak a Városházán: az adventi kalendáriumban ezúttal Keller János színművész énekelt az ünnepről

Vasárnap este a Vox Mirabilis kamarakórus koncertjét hallgathatta meg a közönség a Városház
téren felállított színpadnál

Ezen a napon is utazhattak az érdeklődők a Fényvonattal, mely a Várkörúton és a Zichy liget
körül mutatta be az adventi fényeket, díszeket, és amely az utolsó adventi hétvégén is körbejár
majd
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Lucával a jövő évi bőségért

A Lucákat köszöntötték hétfői névnapjukon a
Civilcentrumban. A köszöntőből szeretnének
hasonló hagyományt teremteni, mint amilyen a
Katalin-napi köszöntés a belvárosban.

Fotók: Simon Erika

A lucanap.hu oldalon megtalálható
virtuális kiállítással és személyes
Luca-napi találkozóval emlékeztek
meg Fehérváron a különleges hagyo

mányokban gazdag ünnepnapról.
Kiállításmegnyitóval, előadással,
búzaültetéssel és a Lucák köszönté
sével várták az érdeklődőket és a Lu
cákat a Cselekvő Fehérvár program
keretein belül.
A város nevében Molnár Tamás
köszöntötte a vendégeket: „Az utóbbi
időben hajlamosak vagyunk Fehérvár
kapcsán csak a gazdasági erőcentrumról, az iparunkról, a vállalkozásokról,

A résztvevők közösen ültettek búzát

A felsőoktatási modellváltásról
Megéri fiatalnak lenni, sokkal nagyobb lehetőségek állnak előttük a felsőoktatási modellváltással, mert a hallgatók lesznek leginkább a
fókuszban, és versenyképes tudást kaphatnak –
hangsúlyozta a felsőoktatásért felelős helyettes
államtitkár múlt pénteken Székesfehérváron.

A Luca-napi hagyományokról szólt az
előadás

Lucák lehetnek gyermekek, édesanyák, sőt nagymamák is. A Luca-napra minden korosztályból
jöttek névnaposok.

Ingyenes parkolás az ünnepek alatt

indítanak, valamint nagy hangsúlyt
fektetnek az infrastruktúra fejleszté
sére és a kutatásokra is.
A helyettes államtitkár arról is
beszélt, hogy ma tíz egyetemistából
hét-nyolc állami ösztöndíjas, ami
nemzetközi viszonylatban is kiemel
kedő arány, és ez az új modellben is
így marad. Megemlítette, hogy a világ
tíz legrangosabb egyeteme közül hét
alapítványi formában működik.
Az egyetemi élet egyik fontos
szegmensének nevezte a sportéletet,
melynek megerősítése alapvető cél
itthon is. Szeretnék a külföldön már
jól bevált aktív egyetemi sportéletet
hazánkban is meghonosítani, hiszen
a tanulásnak és a mozgásnak együtt
kell jól mennie – fogalmazta meg
Hankó Balázs.

Fotó: Bácskai Gergely

Hankó Balázs a Tóparti Gimnázium
és Művészeti Szakgimnázium végzős
diákjainak tartott előadásában azt
mondta: az egyetemek átalakításának
lényege, hogy a gyakorlatot beviszik a
képzésbe, így a hallgatók olyan tudást
szerezhetnek, mely nem a jelenre,
hanem a jövőre készíti fel őket.
A jelentősen megnövelt állami támo
gatásért cserébe elvárják az egyete
mektől, hogy jóval kevesebb hallgató
morzsolódjon le. Tehetséggondozási,
mobilitási és mentorprogramokat

az iparűzési adóról beszélni, emellett
azonban nagyon fontos, hogy szóljunk a
helyi, a mezőföldi hagyományokról!” –
fogalmazott az önkormányzati kép
viselő. – „Ezek a hagyományok hosszú
évszázadok óta meghatározzák városunk
identitását, gondolkodásmódját, ezért is
fontos, hogy megemlékezzünk róluk!”
Ezen hagyományok közé tartozik
például az is, hogy december tizen
harmadikán búzát ültetünk egy kis
tálba, előrevetítve ezzel a jövő évi
gazdag búzatermést. Ilyen „búzafe
jeket” kaptak most a Lucák névnapi
ajándékul.

Hankó Balázs kiemelte, hogy az egyetemi alapképzést elvégző hallgató a munkaerőpiacon az
átlagbér százötven-százhatvan százalékát, mesterképzés után kétszázhúsz százalékát keresheti, ráadásul a munkához jutás átlagos időtartama alig több, mint egy hónap

Bácskai Gergely
December tizenhetedikén, pénteken kell utoljára fizetni a parkolásért a városban, és egészen
január 3-ig díjmentes lesz a parkolás Székesfehérváron.

Fotó: Bácskai Gergely

L. Takács Krisztina

11

Az ingyenes parkolásról mindenki értesül, aki parkolójegyet szeretne váltani, ebben az
időszakban ugyanis nem működnek majd a parkolóautomaták a városban. A történelmi
belvárosba, ami kiemelt parkolási zóna, ezen időszak alatt is csak engedéllyel lehet behajtani
és ott parkolni!

Rászorulók adománya rászorulóknak

Fotó: Simon Erika

Közéleti hetilap

Egy tál forró étellel, ajándékcsomaggal és szívből jövő, igaz szeretettel ajándékozták meg a
Szent Kristóf Ház különleges képességű lakói a Kríziskezelő Központ ellátottjait. A fiatalok
egész délelőtt azon dolgoztak, hogy egy tál meleg étellel örömet okozzanak hajléktalan embertársaiknak karácsony közeledtével.
K. Sz.

FEHÉRVÁR
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Rókák a városban

Hagyjuk őket békén vagy vigyük vissza a természetbe?
Kurucz Tünde, Pál Loránd
A Balatoni úton, az Ybl Miklós utcában, de a
palotavárosi központi parkban is láttak rókákat a fehérváriak. Utánajártunk, mi a teendő,
ha mi is rókával találkozunk.
Több képet is megosztottak a
fehérváriak a közösségi oldalakon
a Balatoni úton settenkedő rókáról,
mely feltehetően a környéken él. Ke
resztes Krisztián vadfogó elmondta,
hogy a jelenség nem egyedi. Sok-sok
évvel ezelőtt azokban a nagyvárosok
ban, ahol sok a zöld és a hulladék –
ami az állatoknak könnyű táplálékul
szolgál – megjelentek a ragadozók,
többek között rókák, borzok. De
arra is akadt példa, hogy a toronyház
tetején vándorsólyom rakott fészket.

területen élnek.” – mondta a szakem
ber, majd hozzátette: ez természetes
folyamat, amihez alkalmazkodnunk
kell. Csak a problémás, beteg egye
deket kell eltávolítani.
Hogy miért? Ha nem lövik le a rókát,
hanem befogják, utána visszaviszik
a természetbe. Ez nem jó, két okból
sem: egyrészt ezeken a helyeken
általában vadgazdálkodás folyik,
másrészt mivel territoriális állat
ról van szó, nagy eséllyel annak a
területnek már van „rókagazdája”.

Ilyenkor pedig a két állat elkerülhe
tetlenül összemarja egymást. Ha túl
közel engedik el a városhoz, akkor
pedig jó eséllyel visszatalál a régi
helyére.

Nincs egységes jogszabály
A helyzetet csak tovább bonyolítja,
hogy nincs szabályozva, a belterü
leten lévő vadakat kinek kell be
fognia. A szakértő hozzátette, hogy
a vad – akárhol is él – az állam

„Ezek a ragadozók értelmes állatok, fel
tudják mérni, hogy egy ilyen helyen
sokkal kisebb energiabefektetéssel meg
tudják teremteni a megélhetéshez és
a szaporodáshoz szükséges feltételeket. Jelenleg Salgótarjánban vagy a
Balaton-felvidéken több vaddisznóról is
tudunk, melyek az emberek által lakott

Fotó: Vágó Erdélyi Katalin

Könnyebb a rókának a városban
élni

A képeken jól látható, hogy egy társasház előkertjében falatozik a róka

tulajdona, a vagyonkezelője pedig
az adott terület vadásztársasága.
„A lakott területek részei a vadásztársaságok vadászterületének. Ha például betéved egy őz a városba, akkor a
vadásztársaság befogja és visszaviszi.
De a házak között élő rókánál már
nem ilyen egyszerű a helyzet. Nem
tudni, kinek kell befogni, vagy milyen
engedélyekkel lehet a számukat gyéríteni. Ha egyáltalán lehet...”

Rókát láttam, mit tegyek?
A vadbefogó szerint a legjobb ilyen
esetben tisztességes távolságot
tartani. Ha valaki túl közel merész
kedik hozzá, az állat veszélyben
érezheti az életét, ezért megtámad
hatja az embert. Ez a távolság nyílt
területen tíz-harminc méter, de a
városban lecsökkenhet kettő-öt
méterre: „Ha valaki eteti a rókát, és
ezzel magához szoktatja, akkor az állat
legyőzi magában a távolságtartási
ösztönt. De innentől kezdve kiszámíthatatlan a viselkedése: bármikor
odakaphat. Ha azonban nem akarjuk
őket megszelídíteni és nem megyünk
hozzájuk közel, akkor élhetünk békében egymás mellett!”

Megrongálták az egyik legszebb fát
Papp Brigitta
Keddre virradóra új szintre emelkedett –
vagy inkább süllyedt – a graffitizés: a Szent
István téren álló, száz évnél idősebb, védett
platánfa törzsét firkálta össze valaki.

A kéretlen és sokszor a legmini
málisabban sem esztétikus graffi
tikre a falakon, műemlékeken
sajnos már lassan fel sem kapjuk
a fejünket, úgy tűnik, az önjelölt
művészek lelkesedése múlhatat
lan. A Városgondnokság évente
nem kevés energiát, pénzt és
időt fektet abba, hogy eltakarítsa

ezeket a kéretlen műveket.
„Ezt most nem lehet letakarítani,
mert a platán kérge alatt lévő, klorofillban gazdag zöld réteg minden
vegyszert felszív, és ez végzetes
lenne a fa szempontjából. Meg kell
várnunk, amíg a felirat lekopik.” –
mondta el lapunknak Homoki
László, a Városgondnokság köz
terület-fenntartási divíziójának
vezetője.
A felirat tehát egyelőre marad.
Szerencsére a fának nem okoz
kárt, ám a vizuális élmény erősen
megkérdőjelezhető. És marad a
nagy kérdés is: ezt miért kellett?

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálat és
pénztár ünnepi nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
2021. DECEMBER 16-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)
7.30-TÓL 15.00 ÓRÁIG
2021. DECEMBER 23-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN)
7.30-TÓL 12.00 ÓRÁIG

Két ünnep között az ügyfélszolgálat és pénztár kizárólag

Fotó: Bácskai gergely

2021. DECEMBER 29-ÉN (SZERDÁN) LESZ NYITVA
7.00-TÓL 19.00 ÓRÁIG

Cupa és Zsá – valaki úgy gondolta, hogy a gyönyörű, védett platánfa törzsén jól mutatnak ezek
a feliratok vörössel

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY TÁRSASÁGUNK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN ÉS PÉNZTÁRÁBAN KIZÁRÓLAG
ELŐZETES IDŐPONTFOGLALÁST KÖVETŐEN LEHETSÉGES A
SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS!

Közéleti hetilap

Állatorvosi emléknap Kulcson

Vakler Lajos
Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg a
Fejér Megyei Állatorvosi Emléknapot Kulcson.
Az ünnepi találkozó bevezetéseként
L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum
főigazgatója mondott köszöntőt, majd Sziebert Gergely megyei főállatorvos tekintett
vissza az év állategészségügyi történéseire.

Simon László, a Fejér Megyei Kor
mányhivatal kormánymegbízottja
ünnepi beszédében hangsúlyozta:
Magyarország számára kiemelten
fontos az élelmiszerbiztonság és az
állattenyésztési ágazat, így rend
kívül fontos, hogy az állatgyógyá
szat szakemberei miként tudják
biztosítani és segíteni ezt

FEHÉRVÁR
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Szavazatszámlálók jelentkezését várják

a felelősségteljes munkát. munkát.
Sótonyi Péter kettős minőségében,
az Állatorvosi Egyetem rektora
ként, illetve az egyesület országos
vezetőjeként értékelte az elmúlt év
eseményeit.
A találkozón átadták a kamara
2021-es szakmai díjait is. A Dr.
Lancz Endre-életműdíjat Bertóti
Béla, Az Év Állatorvosa díjat Kell
ner Péter, míg az Állategészség
ügyért díjat Sáriné Szücs Angéla
vehette át.
Az ülésen döntés született arról
is, hogy a legendás kulcsi hatok
példájára megerősítik az Állat
orvosi Kamara szerepét a megye
állategészségügyi hagyományainak
ápolásában.

Tiszteletdíj és egy nap szabadság jár
Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését
várja a Polgármesteri Hivatal Székesfehérváron.
A jelenlegi testületek megbízatása lejár, ezért
új bizottságokat kell választani még a 2022-es
országgyűlési választások előtt. December
31-ig jelentkezhetnek azok, akik szeretnének
aktívan részt venni ebben a fontos munkában,
és megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
A bizottsági tagok tiszteletdíjat, a szavazást
követő napra pedig szabadságot kapnak.
A bizottságok feladata többek között,
hogy biztosítsák a választások tisz
taságát, törvényességét, és megál
lapítsák a választás eredményét. A
jelenleg működő testületek megbí
zatása lejár, így meg kell választani a
szavazatszámláló bizottságok tagjait a
következő időszakra.

Kép: Zsiday Ádám

Kik lehetnek bizottsági tagok?

Sziebert Gergely megyei főállatorvos köszöntötte a szakma képviselőit

Tagnak jelentkezhet minden Székes
fehérváron állandó lakóhellyel rendel
kező, nagykorú magyar állampolgár,
aki szerepel a központi névjegyzék
ben, és nem áll fenn vele szemben a
választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott összeférhetetlenségi
ok.

Hogyan lehet jelentkezni?
Szavazatszámláló bizottsági tagnak a

Jelentkezés szavazatszámláló bizott
sági tagnak elnevezésű nyomtatvány
kitöltésével lehet jelentkezni 2021.
december 31-ig. Ezt postai úton a Vá
lasztási Iroda (Polgármesteri Hivatal,
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)
címére kell elküldeni, vagy személye
sen a Polgármesteri Hivatal Városház
tér 1. szám alatti portáján található
gyűjtődobozban elhelyezni. A nyom
tatvány beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Városház tér 1. szám alatti
portáján, vagy letölthető Székesfehér
vár honlapjáról, a www.szekesfeher
var.hu oldalról

Mivel jár a tagság?
A bizottsági tagok fogadalmat tesz
nek, oktatáson vesznek részt, vala
mint a szavazás napján a szavazás
teljes időtartama alatt a szavazókör
ben munkát végeznek. Mindezért
tiszteletdíjat kapnak, a szavazás
másnapján pedig mentesülnek a
munkavégzési kötelezettség alól.

További információ
kérhető munkaidőben a
Polgármesteri Hivatal 22
537 135-ös telefonszámán!

Adomány a menhelynek
Novák Rita

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

A fehérvári önkormányzat Fidesz-frakciója – ahogy évek óta hagyományosan – ezúttal is karácsonyi ajándékot vitt a HEROSZ Állatotthonában élő kutyák és macskák számára.

A Fidesz helyi képviselői minden évben gondolnak a menhelyre, Horváth Miklósné szerint azért,
mert a jótékonykodással az itt élők figyelmét is szeretnék felhívni a hányatott sorsú állatok
támogatására

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

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

Képek: Preszter Elemér

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!

Karácsony környékén sokan segítik a menhelyeket, de az eledelek mellett nagy szükségük van
kutya- és macskavitaminokra, törölközőkre, tisztítószerekre egyaránt!
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Makovecz közelebbről

2021.12.16.

Újabb érték az értéktárban
Fotó: L. Takács Krisztina

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovecz Imre Alapítvány jóvoltából Székesfehérvárra érkezett
az a két és fél méter magas installáció, melynek célja, hogy közelebb hozza Makovecz Imre építész
munkásságát és szellemiségét az emberekhez. Az impozáns utazóoszlop a jövő év elejéig lesz
látható a Bartók Béla téren.

Fotó: Bácskai Gergely

A Fehérvár Televízió operatőre, Burján Zsigmond Csak még egyszer előre! című filmje, mely a
fehérvári 17-es gyalogezrednek állít emléket, része lett a Fejér Megyei Értéktárnak. A helyi
értékeket bemutató gyűjtemény online és nyomtatott változatban is elérhető, a filmet pedig a
Youtube-on is megnézhetjük!
L. T. K.

Makovecz Imre Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, a magyar organikus építészet megteremtőjének életművével számos helyen találkozhatunk országszerte. Többek között a makói Hagymaház, a lendvai színház, a csíksomlyói búcsú Hármashalom-oltára, valamint Székesfehérváron több jellegzetes, öreghegyi épület is az ő nevéhez fűződik. Halálának tizedik évfordulójára
a Magyar Nemzeti Múzeum és a Makovecz Imre Alapítvány egy különleges kerítéskiállítással,
valamint egy utazóoszloppal készült.

Milyen hulladékot,
mikor és hová tegyek?
A címben feltett kérdésekre első ránézésre
egyszerű és egyértelmű a válasz, ám a Depónia
ügyfélszolgálataihoz mégis sokszor érkeznek meg
a fenti kérdések. Éppen ezért most összegyűjtjük a
válaszokat!
A hulladékszállítás ügye az a témakör,
ami elsőre mindenkinek kézenfek
vő: berakom a kukába a szemetet, a
kukát meg a ház elé, a szemétszállítási
napokon – válaszolhatnánk. Ennek
ellenére a Depónia Nonprofit Kft. ügy
félszolgálataira számos kérdés érkezik a
hulladékszállítás rendjével, mikéntjével
kapcsolatosan. Ezekből szemezgettünk,
és összegyűjtöttük a válaszokat.
Mikorra kell kitenni a hulladékot?

Feledékenyeknél nem ritka pillanat,
hogy lélekszakadva rángatják ki az
utcára a hulladékgyűjtő edényeket,
amikor az utca elején felbrummog a
kukásautó jellegzetes hangja. Szeren
cse, ha kiérünk időben, bosszúság, ha
nem, vagy ha később, esetleg a mun
kahelyünkön jut eszünkbe, hogy már
megint elfelejtettük kitenni a kukát.
A legjobb, ha már a szállítási napot
megelőző este kikerül a hulladékgyűj
tő edény, így a reggeli rohanásban

biztosan nem marad el – pontosabban
bent, a kertben. A Depónia ugyan
akkor azt kéri, hogy legkésőbb a
szállítási napon reggel 6 órára készít
sük ki a hulladékot, legyen az zöld,
szelektív vagy kommunális. Ebben az
esetben garantáltan nem maradunk le
a járatról!
Melyik héten viszik el a kommunális, a
szelektív és a zöldhulladékot?
Nincs mit szépíteni, én gyakorta a
szomszédokra hagyatkozom: ha kint
a szelektív kukájuk, én is kitolom, ha
nincs kint, akkor csak a fekete kuka
kerül az utcára. Ha ennél egy kicsit
tudatosabbak szeretnénk lenni, akkor
egyrészt érdemes megtartanunk és
jól látható helyre tűznünk a Depónia
által minden év elején kiküldött hul
ladéknaptárt. Ebben a szelektív és a
zöldhulladék szállítási rendje mellett
azt is megjelölik, mikor szabadulha
tunk meg az üveghulladékunktól.
Ha a papírt elkevertük, akkor pedig
letölthetjük a naptárt a Depónia hon
lapjáról: a településkeresőbe beírjuk
lakóhelyünket, majd a Hulladék
naptárra kattintva megtaláljuk a
menetrendet.
Hová kell kihelyezni a hulladékgyűjtő
edényt?

A szolgáltató kérése az, hogy a
házunk előtti közút mellé, jól látható
és megközelíthető helyre tegyük, úgy,
hogy az se a gyalogos-, se a járműfor
galmat ne akadályozza. Amennyiben
az ingatlan nem megközelíthető, úgy
a Depóniával előre egyeztetett módon
kell kihelyezni a kukát.
Hogy alakul az ünnepi hulladékszállítás?
Ha ünnep, akkor pihenő? Nem! A
hulladékszállítás rendje ünnepnapo
kon is változatlan.
Mekkora mennyiségű hulladékot szállítanak el?
Kommunális hulladék esetén a szer
ződésben foglalt mennyiséget, éppen
ezért érdemes figyelni arra, hogy a
megfelelő méretű és minőségű kukát
vásároljuk meg! Zöldhulladék esetén
Székesfehérváron, illetve vidéken is a
matricával ellátott zsákok és köte
gek kerülnek elszállításra. Szelektív
hulladék esetén nincs mennyiségi
megkötés.
Mi a teendő többlethulladék esetén?
A települési vegyes többlethulladékot
Depónia-emblémás hulladékgyűjtő
zsákban kell kihelyezni, ezt a szolgál
tató elszállítja. A többlet zöldhulladé
kot csak érvényes zöldhulladék-matri
cával ellátott áttetsző zsákban – amely

legfeljebb 110 liter űrtartalmú lehet, il
letve kötegekben, amelyek maximum
70 cm hosszú és 50 cm átmérőjűek
lehetnek – szállítják el.
A települési vegyes többlethulladék
gyűjtésére szolgáló Depónia-emblé
más zsák, illetve a zöldhulladék elszál
lítását biztosító zöldhulladék-matrica
megvásárolható az ügyfélszolgálato
kon, illetve a kijelölt helyeken. Utóbbi
ról, vagyis az aktuális árusítóhelyekről
a Depónia Nonprofit Kft. oldalán
a Településkeresőn keresztül, vagy
az ügyfélszolgálati irodáknál lehet
érdeklődni.

Fotó: Papp Brigitta

Papp Brigitta

A kukával ne akadályozzuk a forgalmat!

Közéleti hetilap

Somos Zoltán
Győzelemmel mutatkozott be az Alba Fehérvár
kispadján Matthias Zollner. A negyvenéves
német szakember már a ZTE elleni meccs második percében időt kért, de utána elégedettebb lehetett a csapattal.

Az egy hónapos szünet mintha
teljesen eltompította volna az Alba
játékosait: mire észbe kaptak, a
Zalaegerszeg már 9-0-ra vezetett
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ellenük. Hazai pályán a sereghajtó
ellen ez hideg zuhany, nem csoda,
hogy Matthias Zollner hamar ma
gához rendelte csapatát.
A fejmosás után csikorogva ugyan,
de beindult a gépezet, a második
negyedben pedig már támadásban
és védekezésben is feljavult az
Alba, így húsz pont előnyt csinált
korábbi tízpontos hátrányából.
Ha valaki azt gondolta, hogy az
edzőváltással a játék hektikussága

Fotók: Simon Erika

Vojvoda Dávid csapatkapitányhoz méltón játszott, huszonhárom pontot szerzett

Először szerepelt az Alba vezetőedzőjeként Matthias Zollner. Volt mit mondania...

Somos Zoltán
Az MTK otthonában nyert, így első idegenbeli
győzelmét aratta szombaton a Mol Fehérvár. Az év
utolsó bajnokiján a Mezőkövesd érkezik a sóstói
stadionba.

Jól tartották magukat

izgalmak után. Az MTK otthonában
az utolsó percben előbb úgy tűnt, akár
a Vidi ellen ítélhetnek tizenegyest, de
végül a másik oldalon Petrjak lőtt gólt,
és állította be a 2-0-s végeredményt.
Az idegenben elvesztett korábbi
pontok is magyarázzák, hogy miért
csak negyedik a táblázaton Szabics
Imre csapata, de jó hír, hogy szomba
ton hazai pályán zárhatják a 2021-es
évet. Itthon nem volt gond eddig, hat
győzelme is van a Vidinek. Igaz, ha
megszerzi a hetediket, akkor sem fog
tudni fellépni a dobogóra a téli szünet
re, vagyis mindenképpen javítania kell
majd a folytatásban!

Három szettben kikapott a MÁV Előre
SC-Foxconn az esélyesebb FINO Kaposvártól
a férfi röplabda Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.

Előzetesen ugyan az Extraligában
szereplő Kaposvár számított a
párharc egyértelmű esélyesének,
de Dávid Zoltán együttesének
hazai pályán az volt a célja, hogy
megnehezítse magasabb osztályú
ellenfele dolgát.
Az első játszmát 25:20-ra nyerték
a somogyiak, a második felvonás
ban pedig csak 25:21 arányban
bizonyultak jobbnak a vendégek.

A harmadik szettben sem adta
meg magát könnyen a MÁV Előre,
19 pontot sikerült összehozniuk
Boa Szabolcséknak, így a FINO
Kaposvár végül 3:0-ra nyerte a
meccset, de a fehérvári csapat
nem vallott szégyent.
Dávid Zoltán vezetőedző így
értékelt a vereség után: „Több
volt ebben a meccsben, egy szettet el
kellett volna hoznunk! De tisztesen
helytálltunk egy magasabb osztályban szereplő csapat ellen!”
A negyeddöntő visszavágóját ja
nuár negyedikén, kedden játsszák
a Kaposvár Arénában.

Fotó: molfehervarfc.hu

Nem kapkodta el a Vidi: nyolcadik
alkalommal játszott vendégként a sze
zonban, és csak most sikerült először
nyernie. A ZTE, a Gyirmót, a Mezőkö
vesd, a Debrecen, az Újpest, a Ferenc
város és a Kisvárda ellen nem sikerült,
pedig ez több mint az ellenfelek fele!
A bajnokság harmadán túl aztán végre
összejött a győzelem, igaz, nem kis

hosszabb távon jó védekezéssel
lehet elérni, és ez alighanem igaz
lesz a következő meccsekre is.
Szombaton Oroszlányban bizo
nyíthatja az Alba, hogy a Zoll
ner-éra előrelépést hozott. A
táblázaton ez már megtörtént,
de a jelenlegi kilencedik helynél
is feljebb kell jutni, hogy a kupa
nyolcas döntőjében érdekeltek
legyenek Pongóék.

Fotó: fehervarvolley.hu

Győztes évzáróra várva

is megszűnt, a harmadik negyed
ben rájöhetett tévedésére: mint ko
rábban többször, most is engedte
visszajönni a meccsbe ellenfelét az
Alba. Így végül nem lett kiütés, de
legalább nyerni sikerült, a szezon
ban ötödször. Figyelmeztető, hogy
átlagban az egész mezőnyben a
legtöbb pontot kapja a Fehérvár
meccsenként, igaz, sokat is dob.
De mint tudjuk, jó eredményt

Kenan Kodro a mezőny fölött: nyolcadik gólját szerezte a bajnokságban a Vidi bosnyák csatára

Nem mindig tudott mit kezdeni a kaposvári sánc Leonardo Doda ütéseivel
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00:00 Képes hírek
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Bajnokok városa
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó
14:20 Nálatok mizu?
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sarádi Zsolt
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
19:50 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Karácsonyi ételek
20:05 Kerékbe zárt álom
21:30 Szent István-emlékek
Rómában
22:35 A hét hírei – ismétlés
22:55 Képes hírek

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Seuso Kedd
Honvéd7
Kolonics György,
a sportlegenda
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Ignác
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
V. Jótékonysági estély
A világ Koczka módra
Szent László nyomában
Erdélyben
Hírek – ismétlés
Képes hírek
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22:45
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Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sarádi Zsolt
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Schirilla György: Az
ifjabb pesti rozmár
Székesfehérvári virtuózok
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Ünnepi beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Egerházi Attila, a
Székesfehérvári
Balettszínház igazgatója
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A szeretet dicsérete
1-2. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Ünnepi beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Egerházi Attila, a
Székesfehérvári
Balettszínház igazgatója
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Ünnepi beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Pozsonyi Imre: Zuhanás
az emlékekbe
Mits Jazz Band
Híradó
Paletta
Hírek
Ünnepi beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Berze
János református lelkész
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Csíkcsomortáni Varga
Sándor Verstábor
– Ünnepi gála
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 12. 22. SZERDA
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17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55

21:55
23:15

Képes hírek
Híradó
Paletta
Ünnepi beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Berze
János református lelkész
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Ünnepi beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Simon Károly-portré
Verstábor 2014
Híradó
Családőrzők
Hírek
Ünnepi beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Szász
Zoltán református lelkész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Alba Fehérvár AV19–
Vienna-jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 12. 23. CSÜTÖRTÖK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Családőrzők
07:50 A Fehérvár Televízió

2021. 12. 24. PÉNTEK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20

archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:30 Farmerzseb

08:50
11:00
11:30
12:00
13:00
14:10
15:30

17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 Ünnepi beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bencze András evangélikus

17:00
17:05
17:45
18:15
19:10
19:40

püspökhelyettes
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából

20:20

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa

22:20

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Skandináv est – koncert
21:55 Híradó – ismétlés
22:15 Képes hírek

22:50
23:35
00:00

Képes hírek
Híradó
Köztér
Bajnokok városa
Ünnepi beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bencze András evangélikus
püspökhelyettes
Képes hírek
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Vershúron 2016
A Fehérvár Televízió
archívumából
Szeged–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Hírek
Visszatekintő – Január
Úton
Városrészek titkai
Agrárinfó
Ünnepi beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Spányi Antal
megyés püspök
Fehérvári Titánok–
Dunaújvárosjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Ünnepi beszélgetések
– ismétlés
Vendég: Spányi Antal
Illényi Katica és a
Budapesti vonósok 1. rész
Híradó – ismétlés
Éjféli mise – Élő közvetítés
a Szent Imre-templomból

Kiemelt ajánlatunk: december 24. 24:00 Éjféli mise – élő közvetítés a Szent Imre-templomból
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2021. 12. 20. HÉTFŐ

2021. 12. 21. KEDD

2021. 12. 22. SZERDA

2021. 12. 23. CSÜTÖRTÖK

2021. 12. 24. 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: Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
09.35 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
10.10 Vendég: Fejér Kata
párkapcsolati coach
11.35 Katasztrófavédelmi percek
Vendég: Koppán Viktor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
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:
Varga Zalán
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
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 Tér és harmónia Vendég:
Varga Nikoletta
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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Együtt egy zöld úton
– a Depónia műsora
Vendég: Polónyi Dóra
és Czentár Ottó
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss
György Hírszerkesztő
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Berta Gábor,
Rendeczki Andrea, Bakonyi
Balázs, Maráz Anna – Járd
be az Országos Kéktúrát
egy fehérvári csapattal!
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Kastélyok és arisztokraták
Fejér megyében Vendég:
Dr. Séllei Erzsébet
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:
Bóna Éva
09.10 Évértékelő Vendég:
Majoros Andor és
Majoros Róbert
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
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.05 Az egészség
hullámhosszán – Vendég:
dr. Altorjai András
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Évértékelő: Vendég:
Egerházi Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Gemeiner Lajos
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Évértékelő Vendég:
Ruff Tamás
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Évértékelő Vendég:
Nagy Judit
18.10 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 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 Évértékelő Vendég:
Bálesné Elekes Rita
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 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Kiss György
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Évértékelő Vendég:
Hagymásy András
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Gyermekeink fejlődése
Vendég: Fekete-Cseri
Zsuzsanna Szerkesztő:
Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Évértékelő Vendég:
Görög István
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Évértékelő Vendég:
Smohay András
16.10 Évértékelő Vendég:
Szikora János
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
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.

