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Népszerű a diákbérlet

Háromszor annyian vásároltak januárban
diákbérletet, mint tavaly ilyenkor – tette
közzé Cser-Palkovics András közösségi oldalán.
8697-en vásároltak az új, kedvezményes diákbérletből, tavaly ilyenkor ez 2701 volt.

5872-en vásároltak diákbérletet januárban, tehát az utolsó „normál” évhez képest közel másfélszer annyi diákbérlet
kelt el városunkban. Ez remek hír, ami
mutatja, hogy ugyan nem csodaszer, de
igenis érdemes volt kétszáznyolcvan
forintra csökkenteni a havi diákbérletek árát, és hogy érdemes dolgozni az
új jegy- és bérletstruktúrán!” – fogalmazta meg a polgármester.

Fotó: Kiss László

„Igaz, hogy a 2020-as és 2021-es évek
diákbérlet-eladásait a járvány is jelentősen befolyásolta, azonban a 2019-es
évhez is tudunk hasonlítani: Akkor

A havi diákbérlet egy vonaljegy árába, kétszáznyolcvan forintba kerül Fehérváron

L. Takács Krisztina
Nyilvántartásba vették Fejér megye 1. és 2.
számú választókerületének azon képviselőjelöltjeit, akik már leadták a jelöltséghez
szükséges ötszáz érvényes ajánlást.

Kedden ült össze a megye 1-es
számú egyéni választókerületének választási bizottsága, és
két jelöltet vett nyilvántartásba:
„Mindenkinek ötszáz érvényes jelölést kell összegyűjtenie ahhoz, hogy a
nyilvántartásba vétele megtörténhessen. Ezt ebben a választókerületben
eddig két jelölt teljesítette: Márton
Roland és Vargha Tamás.” – tudtuk
meg Berdó Gábortól, a bizottság
elnökétől.
Márton Roland az ellenzéki
pártok közül a DK–MSZP–Jobbik–Momentum–Párbeszéd–
LMP-összefogás közös jelöltjeként, Vargha Tamás pedig a
Fidesz–KDNP képviseletében
indul a választáson. Az 1. számú
egyéni választókerületben még
hét jelölt összegyűjtött ajánlásait
várják, az ajánlóívek leadásának
végső határideje február 25-én,
pénteken 16 óra. Ekkor dől el,
hogy a Székesfehérvár nagyobbik
részét kitevő választókerületben
kik indulhatnak a választáson.
A megye második egyéni választó
kerületében is vannak már olyan
jelöltek, akik sikeresen össze-

Márki-Zay Péter Fehérváron járt
Rába Henrietta
Az ellenzék hat pártja szombaton este utcafórumot tartott Székesfehérváron. Az eseményen a
DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és
a Párbeszéd fehérvári jelöltjei, Márton Roland
és Fazakas Attila mellett Márki-Zay Péter is
részt vett.

gyűjtötték a jelöléshez szükséges ötszáz aláírást. A választási
bizottsági ülésén Törő Gábort, a
Fidesz–KDNP és Fazakas Attilát,
az ellenzéki pártok közül a DK–
MSZP–Jobbik–Momentum–Párbeszéd–LMP-összefogás közös
jelöltjét vették nyilvántartásba.
A jelöltek köre még bővülhet,
hiszen az aláírásgyűjtésre a többi
jelölőszervezet számára is van
még lehetőség.
„Még hét jelölttől várjuk az ajánló
íveket, ezek összegyűjtése folyamatban van.” – mondta el lapunknak
Pacher Ildikó, a 2. számú Ország
gyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Bizottság elnöke.

Melyik pártok gyűjtenek
aláírásokat?
A megye 1-es és 2-es választókerületében a választási iroda tájékoztatása
szerint a következő jelölőszervezetek
kértek ajánlóíveket: Fidesz–KDNP;
DK–MSZP–Jobbik–Momentum–Párbeszéd–LMP; Mi Hazánk Mozgalom;
Magyar Kétfarkú Kutyapárt; Normális
Élet Pártja; Megoldás Mozgalom; A Mi
Pártunk–IMA; Független Vidéki Demokrata Párt; Munkáspárt–ISZOMM.
A kedden nyilvántartásba vett négy
jelöltön kívül lapzártánkig mások még
nem adtak le ajánlóíveket.

Tovább a fejlődési pályán!

akarják szerezni a jövőjüket, vissza
akarják szerezni a reményt a gyarapodóbb mindennapok irányába.”
Fazakas Attila elmondta, hogy a
régió teljes megújulásán fog dolgozni: „Teljesen más mentalitással állunk
hozzá az egész környékhez. Rengeteg
feladat van akár Fehérvár, akár Polgárdi irányában is, de mondhatnánk
a móri problémákat: mondjuk a 81-es
főutat vagy a móri kórháznak, a móri
ellátás problémáit.”
Márki-Zay Péter többek között az
euró bevezetéséről beszélt, de azt is
hangsúlyozta, hogy Magyarország a
nyugathoz tartozik: „Mi az Európai
Uniónak szeretnénk a részei maradni,
és nem azt, hogy a legszegényebb,
a legkorruptabb és a leghalálozóbb
ország legyünk Európában.”

Vakler Lajos
A múlt szombaton indult választási kampányt
megelőzően Vargha Tamás és Törő Gábor
országgyűlési választáson való támogatására
buzdította a fehérváriakat Róth Péter, a Fidesz
városi elnöke.

Az elmúlt tizenkét év eredményeit
áttekintve a politikus úgy látja,
hogy amióta az Orbán-kormány
irányítja Magyarországot, azóta fontos fejlesztések valósulhattak meg
Székesfehérváron: „Elkészült a kórház fejlesztésének első üteme, és indul
a második ütem is, ezzel sok évtizedes
adósságot törlesztünk. Elindult a multifunkciós csarnok építése, az alapok
már láthatók. Emellett olyan mértékű

iskolafejlesztés zajlik Fehérváron – és
ez a következő években csak fokozódni
fog – ami egyedülálló, hiszen a hasonló
méretű városok Magyarországon nem
kapnak ekkora forrást iskolafejlesztésre.”
Róth Péter a környezetvédelem fontosságát is hangsúlyozta, kiemelve
a Sóstó megmentését, illetve a déli
összekötőút megépítését, ami a
közlekedési nehézségeket enyhíteni fogja.
A Fidesz városi elnöke végezetül
arra kért minden fehérvári polgárt, hogy adja támogató aláírását
Vargha Tamásnak és Törő Gábornak, hogy Székesfehérvár tovább
mehessen előre azon a fejlődési
pályán, amelyen elindult.

Bemutatkozott hat ellenzéki párt két székesfehérvári képviselőjelöltje, valamint miniszterelnök-jelöltje: Fazakas Attila és Márton Roland társaságában Márki-Zay Péter a DK, a Jobbik, az
LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd terveiről beszélt az utcafórumon

Kép: Zsiday Ádám

Fotó: Kiss László

Márton Roland, az 1. számú választókerület jelöltje szerint Székesfehérvár az ország egyik legfontosabb
városa, ezért is látogatott el az utcafórumra a közös miniszterelnök-jelölt: „Összegyűjtöttünk több mint ezer
aláírást, le is adtuk már az ajánlási
íveket a Városházán és itt, a téren
is szép számmal vannak. Azt látom,
hogy Székesfehérváron kormányváltó
hangulat van. A fehérváriak vissza
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Keddig négyen adták le az ajánlásokat

FehérVár hetilap

Róth Péter, a Fidesz helyi szervezetének elnöke a látványos városfejlődés folytatására a
garanciát Vargha Tamás és Törő Gábor személyében látja
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A felújítás érinti a gimnázium főépületét, valamint a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ – korábbi nevén A Szabadművelődés Háza – azon belső részeit, melyeket a Tóparti
használ. Külsőleg a teljes épületegyüttes megújul és egységes képet kap.

Tóparti is részesülni fog a későbbiekben az egész iskolafelújítási
program eszközfelújítási keretéből.
A felújítás a tanítással párhuza-

Új közösségi tér a civileknek
Csapó Ramóna
Újabb közösségi terekkel bővül Székesfehérvár idén nyáron. Az egykori Technika Háza
épületében már zajlanak a munkálatok, melyek
keretében megújul a villamoshálózat, és megtörténik a padlóburkolat cseréje is.
E-sport-termet, modern, tágas közösségi tereket alakítanak ki a Fehérvári Civilközpontban.

Ipari szennyezés a kubikgödör
csatornájában
Papp Brigitta
A múlt héten Székesfehérvár egyik fontos
záportározó területének gyűjtőcsatornájában
a víz tejfehérré változott ismeretlen eredetű
szennyeződés miatt, ami az Aszalvölgyi út felől
érkezett. Kiderült, hogy minden bizonnyal ipari
szennyeződés folyt a gugásvölgyi záportározó,
vagy ahogy jobban ismerhetjük, a kubikgödör
csatornájába.

A Városgondnokság gyors reagálásának köszönhetően már múlt szerdán lezárták a leeresztőcsatornát
annak érdekében, hogy a szennye-

ződés ne kerüljön be a városi vízfolyásokba, a csatorna vize ugyanis
a Varga-, majd a Jancsár-csatorna
után a Gaja-patakba folyik.
Kenyeres Dániel, a Városgondnokság Belvízrendezési Csoportjának
mérnöke kiemelte: mivel régen a
terület agyagbánya volt, valószínűleg a szennyezőanyag nem tud
felszívódni.
Az ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is megkezdte a kivizsgálást, múlt pénteken pedig elkezdődött a terület
kármentesítése.

Fotó: Simon Erika

Az új közösségi tér kialakítása –
mely lehetőséget ad a civil szervezeteknek, hogy akár kávéházi
hangulatban találkozhassanak
egymással – már folyamatban van.
Ha elkészül, olyan programokat
is szerveznek majd itt, melyek
kiegészítik a Titkok Háza rendez-

vényeit. A közel százmillió forintos
európai uniós forrásból megvalósuló felújítás során a Titkok Háza
Tudományos Élményközpont
mellett létrejön több új kulturális
és közösségi tér is az épületben.
A péntek délutáni helyszíni bejáráson Róth Péter, Székesfehérvár
alpolgármestere mellett részt vett
Vargha Tamás országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, hogy a
városnak szüksége van a közösségi
terekre, melyek a fehérváriak fontos találkozási pontjai.
A százmillió forintos forrásból megvalósuló felújítások több ütemben
zajlanak majd, és várhatóan idén
nyáron fejeződnek be.

mosan, blokkonként fog zajlani,
ugyanis nincs másik iskola, ahol
részben vagy egészben el tudnák
helyezni a diákokat és a peda-

gógusokat. Átmeneti megoldást
jelenthetnek a konténertantermek,
melyeket igény szerint biztosítanak. Arra kiemelten figyelnek
majd, hogy az érettségi napjait
a munkálatokkal ne zavarják. A
rekonstrukció első szakasza, a
nyílászárócsere és a homlokzati
felújítás kivitelezési közbeszerzése
már folyamatban van.
A felújítás ütemezését és egyéb
részleteit Mészáros Attila alpolgármester ismertette. Elmondta, hogy
a közgyűlés várhatóan márciusban
dönt a nyílászárócsere és a homlokzati felújítás kivitelezőjéről, és
május-júniusban lesz a munkaterület-átadás. A kivitelezési határidő
tíz hónap, azaz jövő tavasszal fejeződhet be a renoválás ezen fázisa.
A többi munkálatra április-májusban írhatják ki a közbeszerzési
eljárást, év végén vagy a jövő év
elején biztosítják a munkaterületet,
és maximum tizennégy hónap kell
a kivitelezésre. Ez azt jelenti, hogy
2023 év végére vagy 2024 tavaszára teljes egészében befejezik a
felújítást.

Fotó: Papp Brigitta

A felújítás részben „bentlakással”,
azaz a tanítással párhuzamosan
fog zajlani, amihez a kivitelezők
folyamatosan egyeztetnek majd az
intézménnyel.
A Tóparti Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium, valamint a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ épületegyüttesének
elhasználódott állapota indokolja,
hogy a gépészeti és világítási rendszert korszerűsíteni kell, továbbá
szükséges a részleges energetikai
korszerűsítés, valamint az általános
építészeti felújítás. A megújulás
belső átalakítást is igényel, tartószerkezeti és biztonsági elemekkel.
A hétfői tanári tájékoztatón
Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, hogy a székes
fehérvári iskolafelújítási program
részeként két és fél milliárd forint
jut az épületegyüttesre, ezen felül a

Fotó: Simon Erika

Mintegy két és fél milliárd forintból kívül
és belül is megújul a Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakgimnázium. A munkálatokat várhatóan május-júniusban kezdik a nyílászárók
cseréjével és a homlokzat renoválásával.

Jelenleg még így néz ki a felújításra szánt terület, de hamarosan – az épület már megújult
termeihez hasonlóan – korszerű körülmények fogadják itt a fehérváriakat

Ilyen volt múlt héten a víz színe a város északi részén található záportározó csatornájában. A
kubikgödörként ismert terület védetté nyilvánítása is folyamatban van.
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Vakler Lajos
A Petőfi-emlékév keretében a fenti címmel
rendezte meg Székesfehérvár önkormányzata és
a Vörösmarty Színház az Atlantisz program színpadi bemutató előadásait. Idén a produkcióban
tizenegy fehérvári, illetve Fejér megyei általános
és középiskola diákszínpada vett részt, mintegy
háromszáz fellépővel.
A felkészülést a pedagógusok mellett
ismét mentorok, a színház művészei segítették. A program egyaránt
megerősítést jelentett a családok, a
pedagógusok és a diákok számára,
hogy a 21. században is szükséges
történelmünk nagyjaira emlékezni,
kreatív megoldásokkal megidézni az

adott kor szellemét.
Az Atlantisz program projektvezetője,
a színház szakmai munkáját összefogó
Lőrincz Zsuzsa kiemelte: a fiatalok
számára igazi ünnep és kihívás egy
ilyen megmérettetés, és az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy élnek
a lehetőséggel, és nívós produkcióval
állnak színpadra.
A jeleneteket ötfős zsűri értékelte:
Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum kancellárja,
Török Szabolcs, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületének igazgatója, Földi
Zoltán, a Felsővárosi Általános Iskola
igazgatója és Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója. A zsűri

Fotók: Simon Erika

A kreatív színpadi megoldások teljes tárházát mutatták be a csoportok

Ezen az estén mindenki győztes volt

elnöke pedig Cser-Palkovics András
polgármester volt, aki az előadás végén
megköszönte a programban résztvevők
munkáját, és elmondta, hogy minden, a produkcióban résztvevő iskola
számára százezer forintos támogatást
biztosítanak. Az összeg felhasználásával kapcsolatban az egyetlen kikötés,
hogy azt közösségi programokra kell
fordítani.
A díjátadó meglepetést is hozott,
ugyanis a szakmai grémium döntése

alapján valamennyi színpadi produkció
elismerést kapott, egy-egy, az általuk
előadott darabra jellemző gondolattal
kísérve, a hálás közönség vastapsával
övezve. Az est zárásaként volt még egy
meglepetés a színjátszók számára: mivel igazi előadássá állt össze a tizenegy
csoport játéka, a Vörösmarty Színház
lehetőséget ad arra, hogy a fiatalok a
színpadon többször is előadják a fehérvári közönség előtt az Égő szivárvány
százezer virágbul című műsort.

A szó győzelme
Farkas Szilárd

A Hiemer-ház Bálterme adott otthont a Szóval győzni! kommunikációs bajnokság harmadik döntőjének,
melyet a Prosperis Alba Kutatóközpont, valamint a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ
hirdetett meg. A tizenkét döntős
négy feladatban mérte össze tudását. Előbb beszédet tartottak, majd
interjún vettek részt Azurák Csaba
riporterrel, ezután levetítették a Székesfehérvárról szóló saját készítésű
kisfilmjeiket, végül egy improvizációs feladatban kellett helytállniuk.
Cser-Palkovics András, Székes
fehérvár polgármestere egy korábbi
jogi vitából adódó tapasztalata
alapján hívta életre a rendezvényt:
„A legfontosabb az, hogy a fiatalok
találkoznak, és szóval kell érvelniük
meggyőző módon, elmondani a világról
a véleményüket.”
A versenyt Molnár Szimonetta
Lucia telekis diák nyerte, a második
helyezett Bódis Bence, a harmadik
Furtenbacher Dorina, a különdíjas

Fotó: Simon Erika

Molnár Szimonetta Lucia, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium tanulójának
győzelmével zárult a harmadik alkalommal
megrendezett Szóval győzni! kommunikációs
bajnokság. A vetélkedő győztese értékes
jutalomban részesült, valamint egy napra ő
lehet Székesfehérvár diákpolgármestere.

A Szóval győzni! döntősei: Csizmadia Máté Noel, Dallos Kristóf Vladimir, Szvoren Eszter, Tóth Máté (Vasvári Pál Gimnázium); Bódis Bence, Kollár
Bálint, Molnár Szimonetta Lucia (Teleki Blanka Gimnázium); Major Benedek, Povlács Mira, Still Péter (Ciszterci Szent István Gimnázium); Furtenbacher Dorina (Tóparti Gimnázium); Molnár Dorina (Dunaújvárosi Szabolcs Vezér Technikum)
pedig Still Péter lett.
Molnár Szimonetta kérdésünkre
elmondta, hogy jogi pályára készül,
ehhez pedig elengedhetetlen a
hatékony és sikeres kommunikáció:
„Általános iskolás korom óta tudom,

hogy nekem ez lesz az utam. Remélem,
hogy sikerülni is fog! Éppen ezért tudatosan próbáltam odafigyelni arra, hogy
fejleszthessem a kommunikációmat,
a beszédkészségemet, így kötöttem ki
végül ezen a versenyen is.”

Az első helyezés egy go-pro kamerával, valamint százezer forinttal
járt, ezenkívül a győztes jelképesen
megkapja Cser-Palkovics Andrástól
a város kulcsait, és egy napra ő lehet
Fehérvár diákpolgármestere.
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Kovács Szilvia

Készültek a loknik, szép sminket
kaptak a lányok, majd felvették
a csinos ruhákat, és egy napig
királynőnek érezhették magukat. A
különleges online divatshow ötletgazdája Lengyel Zsófia, városunk
esélyegyenlőségi referense volt, aki
látássérültként maga is rendszeres
résztvevője hasonló rendezvényeknek, most azonban elérkezettnek
látta az időt, hogy Székesfehérváron
is megmutassák: a szépség mindenkiben ott van!
Az Ability Fashion ügynökség fogyatékossággal élő modelljei három
hazai divattervező ruháit mutatták
be a Valentin-nap alkalmából szervezett rendezvényen. A farmerdivattól kezdve a koktélruhákon át
az estélyi ruhákig számos egyedi
különlegességben ragyoghattak a
modellek Réti Éva, Lőrincz Ildikó
és Dudik Szonja divattervezők
jóvoltából.

Fotók: Simon Erika

Különleges esemény helyszíne volt
szombaton a Hiemer-ház, ahol fogyatékkal élő modellek mutatkoztak be három
hazai divattervező szebbnél szebb ruháiban.
Lengyel Zsófia esélyegyenlőségi referens
Valentin-napi online divatshow-t szervezett
hagyományteremtő szándékkal.

Az esemény létrejöttében sokan segítettek

A különleges divatbemutatóból
Pletser Ádámnak, az Értékmentők
csapatának, valamint Aracsi Norbert filmrendezőnek köszönhetően
egy kisfilm is készült, hogy min-

denki láthassa: senki sem tökéletes,
mégis bárki ragyoghat a színpadon!
Az eseményen készült felvételt
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjével együtt az ügy-

nökség Youtube-csatornáján bárki
megtekintheti, és bár ez az első
ilyen rendezvény volt a városban, a
szervezők ígéretet tettek arra, hogy
ősszel folytatása következik!

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.

A piros ruhaköltemények Valentin-napi hangulatot varázsoltak

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu
Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?
• 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.

A modellek Dudik Szonja divattervező koktél- és estélyi ruháiban megmutatták: mindenkiben
ugyanaz a szív dobog!
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Országszerte fejlesztik az egynapos
sebészeti részlegeket
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Január végéig az újonnan kialakított, illetve
felújított egynapos sebészeti részlegek ös�szesen tizenegy kórházi helyszínen valósultak
meg, többek között Székesfehérváron, a Szent
György Kórházban is.

Az egynapos sebészet olyan speciális,
a többnapos kórházi kezelést kiváltó
ellátás, mely – a kórházi ellátáshoz
hasonló körülményeknek között, a
beavatkozást végző egészségügyi
intézményben – huszonnégy óránál
rövidebb ellátási időt igényel.
A projektben kidolgozták az egynapos
sebészet betegút-ellátásszervezési és

Fotó: Bácskai Gergely

Összesen csaknem tizenegy és fél
milliárd forintos fejlesztés van folyamatban az egynapos sebészeti részlegek országos hálózatában – közölte
az Országos Kórházi Főigazgatóság

Január végéig az újonnan kialakított, illetve felújított egynapos sebészeti részlegek összesen
tizenegy kórházi helyszínen valósultak meg, többek között Székesfehérváron, a Szent György
Kórházban is
szakmai ellátásszervezési irányelveit,
valamint infrastrukturális és gép–műszer-fejlesztést hajtanak végre. A szak-

mai, infrastrukturális és eszközfejlesztések eredményeképpen lerövidülhet a
kórházban töltött idő.

Az orvostechnikai eszközök beszerzése terén eddig összesen csaknem
bruttó ötmilliárd forint értékben műtői
eszközök, sebészeti kéziműszerek,
sebészeti motorok, műtőbútorzat,
műtői képalkotó eszközök, szemészeti
eszközök, aneszteziológiai és diagnosztikai eszközök, valamint laparoszkópos
tornyok, artroszkópos berendezések és
endoszkópos eszközök beszerzése és
kiszállítása történt meg országosan.

A Szent György Kórházban tavaly
készült el az egynapos sebészeti
részleg, amely felveszi a versenyt
bármelyik privát egynapos sebészettel az országban. A fejlesztés célja
volt a rövidebb ápolási idő, a gyorsabb gyógyulás, és mivel a részleg a
kórház falain belül van, így a fokozott
betegbiztonság is egyértelműen
tetten érhető.

Segítség a kismamáknak
Újra indít szülésre felkészítő online tanfolyamot a
Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. A február
huszonnyolcadikától induló ingyenes kurzusra
Facebook-üzenetben, e-mailben vagy telefonon
kell bejelentkezni. Ezenkívül az iroda egyéni
tanácsadásokat is szervez több témában.
A hatalkalmas, szülésre felkészítő
tanfolyamot február huszonnyolcadika
és április negyedike között, hétfői napokon tartják online formában. A tavaszi
kurzusra elsősorban azokat várják,
akik áprilisban vagy májusban várják
gyermekük érkezését. A később szülő
hölgyek is jelentkezhetnek, amennyiben
betöltötték a várandósságuk huszadik
hetét. Témák, amiket érintenek: a vá-

randósság utolsó hetei, a szülés menete,
együtt szülés, szoptatás, újszülöttgondozás, légzési technikák, a várandósság
hatása a párkapcsolatra.

Az ingyenes tanfolyam előzetes
regisztrációhoz között. Jelentkezni
lehet privát üzenetben az iroda
Facebook-oldalán, e-mailben az efi@
efi.szekesfehervar.hu címen vagy
telefonon a 70 455 9930-as számon.
Az Egészségfejlesztési Iroda személyre szabott diétás, pszichológiai és
gyógytorna-tanácsadást is szervez.
Ezzel kapcsolatban ugyancsak a fenti
telefonszámon lehet további tájékoztatást kérni.

Jogellenes volt a kórházigazgató
menesztése
Másodfokon is pert nyert Csernavölgyi István: a
győri ítélőtábla döntése szerint nem volt jogos a
kórházigazgató menesztése.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk,
2020. április kilencedikén azonnali
hatályú felmondással leváltották a
Szent György Kórház igazgatóját, Csernavölgyi Istvánt. A felmondást azzal
indokolták, hogy a volt kórházigazgató
megszegte a koronavírus-járvány
kapcsán korábban előírt pontos és
teljes körű adatszolgáltatás követelményét. Csernavölgyi István fellebbezett a

munkaügyi bíróságnál a döntés ellen,
és első fokon meg is nyerte a pert. Kedden került sor a másodfokú tárgyalásra
Győrben, ahol az ítélőtábla meghozta a
végleges döntést.
„Az ítélőtábla határozata indokolásában
egyetértett a törvényszék ítéletével abban,
hogy az alperes 2020. április 9. napján kelt
azonnali hatályú felmondása jogellenes,
mivel abból a felmondás oka, a felmondás
alapjául szolgáló tényleges munkavállalói
magatartás világosan nem tűnik ki.” –
olvasható a lapunk szerkesztőségéhez
eljuttatott közleményben.
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Digitális fejlesztés az iskolákban
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

FŰTÉSSZERELŐ

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• fűtésszerelői tevékenység ellátása;
• fűtésszerelői karbantartási munkálatok elvégzése.
Amit kérünk:
• szakirányú szakmunkás végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.

Március végéig mintegy százhúszezer
noteb ook érkezik a köznevelési intézményekbe – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért
felelős államtitkára.

Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott:
ezzel elkezdődött az oktatás
digitalizációjának „zászlóshajóprojektje”. A kormány 2016-ban
fogadta el a digitális oktatási
stratégiát, melynek megvalósítása részben költségvetési, részben uniós forrásokból indult el.
Az államtitkár közlése szerint
2018 és 2019 fordulóján mintegy
százezer informatikai eszközt

vásároltak a köznevelési intézményeknek. Ennek volt köszönhető, hogy 2020 márciusában,
a járvány kezdetén a magyar
iskolarendszerben mintegy
háromszázötvenezer számítógép, laptop, digitális oktatásra
is alkalmas eszköz állt rendelkezésre.
Maruzsa Zoltán szerint az Európai Unió újjáépítési alapjának
felhasználásában a kormány
prioritásként kezeli az oktatás
digitalizálását, ennek megfelelően e célra kétszázmilliárd
forint felhasználásáról született
döntés.

Előny lehet:
• szakmai gyakorlat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humaneroforras@szepho.hu e-mail címre!

Valósítsd meg
GYEREKKORI ÁLMOD a DEPÓNIÁNÁL!
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

HŐTERMELŐBERENDEZÉS-KEZELŐ ELEKTRIKUS

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi légkör, a
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• Gázmotorok, kazánok és segédberendezéseik üzemeltetése,
üzemképességének fenntartása.
• Üzemviteli ellenőrzések.
• Eseti hibaelhárítások, meghibásodások során részvétel a munkákban.
• Villamos energiatermelés, kiadás, vételezés ellenőrzése, mérési adatok
rögzítése.
• 0,4 – 120 KV-os kapcsolások végzése a telephelyeken.
• Vízkezelés felügyelete.
Amit kérünk:
• villamos hálózat-kezelői képesítés.
Előny lehet:
• kazánkezelői (2-12 th), kazángépészi (12t/h felett) végzettség,
erőműves tapasztalat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

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

GYERE hozzánk KUKÁS SOFŐRNEK azonnali belépéssel!
Székesfehérvári indulással, „C” típusú jogosítvánnyal,
GKI kártyával hulladékgyűjtő járművek vezetése,
hétfőtől-péntekig 6 és 14 óra között.

Amit kínálunk:
• Stabil bejelentett munkahely,
versenyképes jövedelem
• Új gépjárműpark
• Munkába járás támogatása

• Munkaruha, kiváló szociális
körülmények
• 3 hónap próbaidő után
cafetéria juttatás

JELENTKEZZ

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
munkaugy@deponia.hu | 06-22/504-413

www.deponia.hu/allashirdetes
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„A NATO mi vagyunk!”
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Székesfehérvár és a NATO

Látrányi Viktória
„Az erődemonstráció és párbeszéd egysége
teremtheti meg a békét az orosz–ukrán-helyzetben.” – erről beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter egy keddi háttérbeszélgetésen,
melyre szerkesztőségünk is meghívást kapott.
Erről és a várost érintő fejlesztésekről is
kérdeztük a honvédelmi minisztert.

Hogy milyen változások voltak a
Magyar Honvédség életében, illetve Székesfehérvár számára mit
hoz a jövő, arról Benkő Tibor az
alábbiakat osztotta meg lapunkkal: „Egyrészt a Magyar Honvédség Parancsnoksága hoz bővülést,
másrészt a Többnemzeti Hadosztály-parancsokság és még két másik
NATO-elem bővítése, erősítése jelent
Székesfehérváron plusz katonai jelenlétet. Mindez hatással lesz a város
működésére, fejlesztésére egyaránt.”

Az orosz–ukrán-helyzetről

A honvédség átalakulásai

Kép: Körtvélyes Tivadar archív

Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: Magyarországon jelenleg is két NATO vezetési
elem működik, az egyik Fehérváron

Boszniába indulnak a katonák
Farkas Szilárd
Kibocsátó ünnepség keretében búcsúzott el
pénteken az EUFOR huszonhatodik kontingense
a székesfehérvári Alba Regia laktanyában. A
száznegyvenhét magyar katona Boszniában
váltja a hazatérő békefenntartó erőket.

Már átutalták a fegyverpénzt

teljesítenek szolgálatot a műveleti
területen: járőrözés, objektumok
őrzése-védelme, nemzetközi
törzsvezetői, valamint tűzszerészi
feladatok ellátása lesz a dolguk.
„Bosznia-Hercegovina a bonyolult
etnikai és vallási helyzete, illetve igen
speciális államszerkezete miatt a mai
napig nem tekinthető stabil államnak. Állandó törékenység jellemzi,
folyamatos a konfliktusok lehetősége,
azonban az EUFOR missziója erősíti
a térség biztonságát.” – mondta el
Garas László, a Magyar Honvédség
Parancsnokságának törzsfőnök
műveleti helyettese.

Fotó: Simon Erika

Tizenhét szervezettől érkező
száznegyvenhét magyar katonát
búcsúztattak el ünnepélyes keretek
között az Alba Regia laktanyában.
Az MH EUFOR Kontingens 26. váltása Bosznia-Hercegovinában fog
ellátni békefenntartói feladatokat.
A katonák február végétől egy évig

Elbúcsúztatták a Boszniába induló katonákat

Benkő Tibor arról is beszélt, hogy
1989 óta milyen változásokon
ment keresztül a magyar haderő.
Volt átszervezés, reform, felülvizsgálat, amelyek következtében
csökkent a Magyar Honvédség
képessége: „2015-ben tudtunk
elindulni a lejtő aljáról. Az első
lépések között valósulhatott meg
az illetmények emelése, ami 2002
óta volt változatlan. Ezzel tudtuk
stabilizálni, később pedig növelni a
honvédség létszámát. 2016 óta sikerült vonzóvá tenni ezt az életpályát,
és a honvédség meg is tudja tartani
a katonákat.”

Rába Henrietta
Február közepéig a rendvédelemben hivatásos
jogviszonyban állók számlájára átutalták a
fegyverpénzt. A hathavi juttatásra Magyarország
gazdasági növekedése miatt volt lehetőség.
Erről tartott sajtótájékoztatót Vargha Tamás,
Székesfehérvár országgyűlési képviselője.

2022-ben lehetővé vált a tervezett
hathavi illetmény, vagyis a fegyverpénz kifizetése a rendvédelemben
hivatásos jogviszonyban állók
számára. Vargha Tamás, Székes
fehérvár országgyűlési képviselője
elmondta, hogy erre Magyarország
gazdasági teljesítménye adott
lehetőséget: „2021-ben miniszterelnök
úr bejelentette, hogy amennyiben a
magyar gazdaság teljesítménye úgy ala-

kul az egész év folyamán, mint ahogy
az év első részében, akkor a katonáink
egy összegben hathavi illetményüknek
megfelelő fegyverpénzben részesülnek.
Nemcsak a katonák, de a rendőrök és
más fegyveres szolgálatot teljesítők is.”
Vargha Tamás hozzátette, hogy az
ország a GDP-növekedési célt túl is
szárnyalta, ezért a rendvédelemben
dolgozók megkaphatták a fegyverpénzt: „7,1%-kal bővült a GDP az
elmúlt esztendőben, így februárban
katonáink, rendőreink megkaphatták
a fegyverpénzt. Nekünk, fehérváriaknak azért is különösen fontos ez, mert
Székesfehérvár katonaváros, évtizedek
óta sokan dolgoztak, szolgáltak itt, és
szolgálnak most is. Fehérvár büszke
arra, hogy a Magyar Honvédség Parancsnokságának adhat otthont!”

Fotó: Simon Erika

Benkő Tibor kiemelte, hogy a magyarországi hírszerzési információk
nem támasztották alá, és a célját
sem látták annak, hogy a NATO
pluszerőket telepítsen az országba.
A honvédelmi miniszter elmondta:
„A NATO mi vagyunk, Magyarországon jelenleg is két NATO vezetési elem
működik, az egyik Fehérváron.”
A beszélgetésen arról is szó esett,
hogy a régióban – Magyarország
szomszédságában – nyugtalanságra
adnak okot az elmúlt időszak történései. A mostani orosz–ukránkonfliktus is rövid idő alatt eszkalálódott.
További kihívásokról is szó esett:
ezek között az észak-afrikai,
közel-keleti instabil államokat, a
terrorizmust, a migrációt, a hibrid
hadviselést és a kibertámadások
veszélyét is említette a miniszter.

A fegyverpénzzel többek között a katonák és a rendőrök illegális migráció elleni védekezésben,
illetve a koronavírus-járvány idején tanúsított helytállásáért mondott köszönetet a kormány
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Társasjáték

Éjszakai Tigris
Hosszabb játékidővel várja a társasjáték
kedvelőit a Tigris és Eufrátesz Társasjátékklub. Február 19-én, szombaton nemcsak a
könnyedebb, rövidebb, hanem a hosszabb
időt igénylő, komplex játékokra is jut idő
a résztvevő családoknak, baráti társaságoknak: a Királykút Emlékházban 15 órától
éjfélig lehet játszani.
Székesfehérváron havi rendszerességgel szerveznek társasjáték
klubot. A Tigris és Eufrátesz
nevű klubban hónapról hónapra
az elmúlt harminc évben kiadott
komolyabb stratégiai, taktikai,
versengő és kooperatív, tábla- és
kártyajátékokkal játszanak. A
logikát, kreativitást, kooperációt és
agyafúrtságot, valamint némi szerencsét is igénylő, remek hangulatú mérkőzéseken mindenki nyer
– a végeredménytől függetlenül.
A családi, délutáni klub mellett
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Romhányi Anikó

szeretnék elindítani a klub „éjszakai” változatát, ahol a késői órákba
nyúlóan kerülhetnek az asztalra a
komplexebb és hosszabb játékidejű, valamint a felnőtt témájú társasok is. Természetesen a könnyedebb játékok kedvelőit is szívesen
látják. Az első alkalomra február
19-én, szombaton kerül sor.

A Királykút Emlékházban 15 órától
éjfélig lehet kipróbálni a társasjátékokat. Az éjszakai klub eseményeivel
kapcsolatosan a szervezők elkészítettek egy tervező-szervező táblázatot,
ahol a különböző tervezett, vezetett
játékokra már előzetesen lehet
partnereket keresni. Bővebb információért érdemes felkeresni a Tigris és
Eufrátesz Társasjátékklub közösségi
oldalát!

Krízishelyzet, élelmiszerbiztonság, színházi
kulisszatitkok – néhány azon témák közül,
amikről a Vörösmarty Rádió új műsoraiban
hallhatnak. Szerdánként még mesével is
várjuk a fiatalabbakat!
Időről időre új műsorokkal jelentkezik a Vörösmarty Rádió a már
megszokott izgalmas, közérdekű
magazinok mellett. Krízishelyzet
címmel az utcán élők mindennapjaiba, az ellátórendszer működésébe
enged bepillantást a Kríziskezelő
Központ vezetője. A hajléktalanok
életéről szóló beszélgetéssorozatból
megtudhatjuk, mit jelent az utcai
szolgálat, mi a feladata a nappali
melegedőnek, hogyan segíthetünk
bajba került embertársainkon.
Bokányi Zsolt és vendége, Zsabka
Attila minden hétfőn délután kettőkor várja az érdeklődőket.

városunkban – ennek kapcsán
kísérhetjük figyelemmel azt a
lebilincselő sorozatot, melyben a
honfoglalástól kezdve az Árpád-házi királyok életén át történelmi
időutazást tehetünk Sasvári Csilla
műsorvezető és Szabados György
történész jóvoltából. A beszélgetés
hétfőnként jelentkezik, délelőtt
tizenegy óra után.
Súgók, kellékesek, öltöztetők a vendégei a Színház a kulisszák mögött
című magazinműsornak. A fehérvári teátrum háttérben dolgozó
munkatársait szintén Sasvári Csilla
faggatja minden páratlan hétfőn
este hét órai kezdettel.
Különkiadással jelentkezik a Tiszta
szex! című műsor: a Szülőtréning
segít abban, hogy megértsük, mit
is jelent a szexuális nevelés, mit,
mikor és hogyan mondjunk el
gyermekünknek – vagy éppen hogyan ne. Séllei Györgyi szexológus

Történelem

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából Hahner Péter egyetemi
docens, történész Diktátorok címmel tart
előadást a Vörösmarty Mihály Könyvtár
Budai úti Tagkönyvtárában.
2001 óta minden évben február
25-én tartjuk a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját.
Ebből az alkalomból tart előadást
Diktátorok címmel február 25-én,

pénteken Hahner Péter egyetemi
docens, történész. A Budai úti
könyvtárban 17 órától kezdődő
előadás az aktuális járványügyi
szabályok betartásával valósul
meg.
Hahner Péter 1985 óta tanít a pécsi
egyetemen, történelem szakon.
Több mint húsz könyve jelent már
meg történelmi témákban. 2020-tól
a Rubicon Intézet főigazgatója.

99,2 Vörösmarty Rádió

KRÍZISHELYZET

Fotó: Nick Risinger

Hétfőnként 14 és 15 óra között Bokányi Zsolt vendége
Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője.

2022. febr. 17. – febr. 24.

Illusztráció: Galántai Zsuzsi

Diktátorok

A Vörösmarty Rádió műsorait a rádió Youtube-csatornáján bármikor meghallgathatják!
A hallgatókat segíti az a műsor
is, melyben Sziebert Gergellyel, a
Fejér Megyei Kormányhivatal főosztályvezetőjével, megyei főállatorvossal beszélget szintén Bokányi
Zsolt élelmiszer-biztonságról, az
agrárügy és az állategészségügy
aktuális és kiemelt témáiról. A
kedden tizennégy óra után hallható
műsorból kiderül, mit tehetünk az
élelmiszer-pazarlás ellen, melyek az
élelmiszerekben használt adalék
anyagok, és ezek közül melyektől
jobb óvakodni. A szakembertől
megtudhatjuk, mire érdemes különösen figyelnünk az élelmiszerek
jelölésén, de szó lesz a sertéspestisjárványról és a madárinfluenzáról
is.
2022 az Aranybulla emlékéve

és Galántai Zsuzsi műsorvezető
vár minden szülőt egy informatív,
inspiráló és tabudöntögető beszélgetésre, ahol az örömteli és felelősségteljes szexuális magatartás
kialakításának lépéseiről beszélnek
minden szerdán este kilenctől.
Visszatértek az éterbe a sportos és
a sporthoz is értő fiatalemberek: a
fehérvári és a nemzetközi sportvilág témáit hétfőnként és péntekenként hallhatják Somos Zoltántól és
Kaiser Tamástól – reggel nyolc után
Schéda Zoltán kérdezgeti őket.
Mesével is várja az érdeklődő
fiatalokat a Vörösmarty Rádió: a
fehérvári Szabad Színház társulatának tagjai mesélik izgalmas
történeteiket minden szerdán fél
hat után!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Komoly változást hozhat a hét, ami az év hátralévő részére is kihatással lesz. Okosabban teszed, ha magad hozod meg az olykor fájdalmasnak vélt döntéseket! Ha a munkádban vagy a magánéletedben
olyan esemény következik be, hogy kérdésessé válik a hogyan tovább,
tekintsd ezt jelnek, és tedd meg te az első lépést! Ugyanakkor nagyon
figyelj arra, hogy a meghozott döntés ne legyen öncélú!

Komoly lehetőségek előtt állsz, de mielőtt bármibe beleélnéd magadat, tájékozódj, és hozd összhangba saját lehetőségeidet a kivitelezhetőséggel! Komoly segítséget jelenthetnek
a barátok, hiszen segítenek túllátni az önös érdekeken, és
megtalálni a legjobb lehetőségeket. Ha teheted, használd ki
a tél végét pihenésre, de óvakodj az extrém sportoktól!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Érdemes lenne átgondolnod, milyen célokat akarsz megvalósítani a
közeljövőben! Lehet, hogy nem kapod meg azt a segítséget, támogatást, amire számítottál, de ne sértődj meg és ne veszekedj: előbb át
kellene gondolnod, valóban ezt akarod-e! Ha igen, akkor fogalmazd
meg úgy a terveidet, hogy mások is tisztán értsék, mit szeretnél!
Igyekezz annyi szabadságot adni a családodnak, amennyire szükségük van, és ne akarj folyton irányítani!

Ne számíts rá, hogy a hónap második fele nyugodtan telik: gyakran
érzed majd magadat feszültnek és idegesnek. Jó, ha erre tudatosan
készülsz! Jó hír viszont, hogy a Vénusz, a Mars és a Plútó is segít most
a szerelemben: izgalmas napokat ígér a hét, de vigyázz, mert egy
ártatlannak induló kaland akár a mai kapcsolatod végét is jelentheti!

Hideget és meleget is hoz számodra február második fele.
Rövid távú dolgaidban sikereket könyvelhetsz el, ugyanakkor komolyabb, hosszabb távú terveidet sorra megvétózza
valaki. Anyagi téren kedvező változások állhatnak be, de
ne hozz most komoly, eget rengető döntéseket!

Szűz 8. 23. – 9. 22.
Nagy lendülettel állsz neki a mindennapoknak. Arra azért figyelj, hogy ez
ne másokat irányító akarat legyen, hanem inkább közös cselekvés! Sikeresen
alakulnak kapcsolataid, akár új barátságokra is találhatsz. Anyagi ügyekben
most ne hozz jelentős döntéseket, kissé költekezőbb vagy a kelleténél!
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Külpolitika

Verseny

Merre tart a világ?

Tízpróba Fehérvárról

Globális és regionális kihívások
Újabb érdekes előadásra várja az érdeklődőket a Mathias Corvinus Collegium
Székesfehérvári Képzési Központja.
Ezúttal külpolitikai kérdésekre kaphatunk
válaszokat.
A képzési központ két előadót
hívott meg február 22-re: Vargha
Tamás országgyűlési képviselő, külügyi államtitkár, valamint Porkoláb
Imre, az MCC Vezetőképző Akadémiájának igazgatója délután öt tart
pódiumbeszélgetést. Az eszmecsere
témái között lesz az orosz–ukrán-

konfliktus, a Nyugat-Balkán
helyzete és a migráció, az Európai
Unió bővítése és mindezek hatása
Magyarországra.
Az eseményen történő részvétel
ingyenes, azonban regisztrációhoz
kötött, amit az alábbi oldalon lehet
megtenni: https://tinyurl.com/
MCC222GLO.

Időpont: február 22. kedd, 17 óra
Helyszín: Király sor 30. (Grand
Inkubátorház)

Tízéves a Székesfehérvári Diáktanács – a
jubileumhoz kapcsolódva tízpróbára hívja a
fiatalokat. A február 23-án induló verseny
során a csapatoknak a város különböző
helyszíneihez kapcsolódó feladatokat kell
megoldaniuk.
Tíz nap alatt, február 23. és
március 4. között tíz állomást
kell a csapatoknak megkeresni a
belváros területén. Az ott talált
QR-kódok segítségével juthatnak a

helyszínhez kapcsolódó feladatokhoz. Mindenki saját tempójában
járhatja végig az állomásokat, akár
egy séta során, akár megszakítva,
több alkalomra bontva. A következő helyszínt mindig az adott állomás feladatainak végén találják a
versenyzők.
Jelentkezni február 22-ig lehet. A
jelentkezés módja és a játék pontos leírása megtalálható a Jubileumi 10 Próba Facebook-eseménynél.

Koncert

Farsangi operaparádé
Borban az igazság! címmel rendezik a
Vox Mirabilis Kamarakórus hangversenybérletének farsangi operaparádéját február 19-én, szombaton este
a Szent István-teremben.

fotó: Simon Erika archív

A Vox Mirabilis Kamarakórus
meglepetésekkel is készül a

zeneszerető közönségnek, a
koncert végén pedig mindenkit megvendégelnek egy pohár
borral. A koncert meghívott
vendégei: Zemlényi Eszter és
Gábor Géza énekművészek,
valamint Kéry Tamás zongora
művész.

A Vox Mirabilis Kamarakórus farsang idején rendszeresen megrendezi különleges koncertjét

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Többet szeretnél pihenni, mert kimerültnek érzed magadat. Válaszd
az aktív pihenést, keress kreatív teendőket vagy sétálj nagyokat!
Érdemes lenne átgondolnod azt is, mit kellene esetleg lezárnod
vagy befejezned az életedben! Aminek lejárt az ideje, azt engedd el
nyugodtan!

Foglalkoztatnak az ingatlanokkal kapcsolatos terveid, felmerülhet
egy új lakás vásárlásának ötlete is. Ha adódik kedvező lehetőség,
ragadd meg az alkalmat! A szerelmi életedet kisebb-nagyobb ös�szezördülések nehezítik, de ez egy Nyilas számára nem újdonság,
ez a párkapcsolat velejárója.

Ha tehetnéd, egy kicsit előrepörgetnéd az idő kerekét, hogy végre
tavasz legyen, és minél több időt tudj a szabadban tölteni. Amíg ez
nem következik be, addig otthon próbáld meg lekötni a felesleges
energiádat! Ezer ötleted támad, hogy mit és hogyan kellene átalakítani, átépíteni az otthonodban. Ne csak álmodozz, cselekedj is!

Sikeres időszak vár rád, amennyiben nem régi sérelmeidet akarod
folyton felemlegetni, hanem képes vagy végre megbocsájtani. Jó
érzékkel látod meg most az igazságot, szinte belelátsz mások ki nem
mondott gondolataiba, érzéseibe.

Közvetlen környezetedben váratlan fordulat következhet be,
aminek a távolabbi kimenetelét egyelőre nem leszel képes átlátni.
De téged nem kell félteni, hiszen mindig tudod a lehetőségeket
racionálisan felülvizsgálni, dönteni, továbblépni! Ha van időd,
lehetőséged, lépj ki a négy fal közül a pároddal, és élvezzétek
egymás társaságát!

Az elmúlt hetekben kimerítetted magadat testileg és lelkileg egyaránt. Ki kellene törnöd ebből a mókuskerékből egy-egy napra, és
olyan programokon részt venni, amelyekből energiát meríthetsz! A
párkapcsolatban élőknek most a szerelmük adhat erőt.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

FEHÉRVÁR
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Együttérzés a szenvedőkkel

Új rabbi Fehérváron
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Spányi Antal főpásztor a város
papságával koncelebrált szentmisét
mutatott be, melynek keretében
kiszolgáltatta a betegek kenetének
szentségét, valamint megemlékeztek mindazokról az orvosokról,
nővérekről, betegápolókról, akik
önzetlen szolgálatukkal enyhítik a
szenvedők fájdalmait.
A püspök Ferenc pápa az idei
betegek világnapjára szánt mottójához – Legyetek irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas! – kapcsolódva
a szeretet útjáról beszélt: „A fájdalom és gyötrelem is összeköt minden
embert. De mint Istengyermekre tekintsünk a másik emberre, aki az egyházban testvérünk, és nézzünk a szenvedőre az együttérzés, a megértés, segíteni
akarás lelkületével! Méltatlankodás és
kritika nélkül fogadjuk el a másikat!
Éljünk Jézus lelkületével, aki nem
ment el senki mellett érzéketlenül, aki
részvéttel megkönnyezte Lázár halálát.
Együttérzett minden szenvedővel!”
Spányi Antal azt is hangsúlyozta,
hogy közösen viseljük a terheket
a betegekkel, szeretettel, irgalommal, együttérző szívvel enyhítve
fájdalmaikat, mint ahogy Cirenei
Simon és Veronika is tette Jézus

szenvedésének útján, a keresztúton: „Különösen is meghívja Isten
erre a közös teherviselésre az orvosokat, az ápolókat, amikor hivatásukat
gyakorolva gyógyítanak, enyhítik a
bajt, de együttérző szeretettel állnak a
rászorulók mellé. Ezért az egészségügyi
dolgozóknak kijár a megbecsülés, a
tisztelet! Ha nem is tudatosul bennük,
Isten munkatársai lesznek az irgalom
munkájában, az együttérzés lelkületében.”
Az ünnepi szentmisén Bucsi László
is részt vett: „Édesanyám tervei között
szerepelt a lourdes-i zarándoklat, és
halála előtt néhány évvel sikerült is
ezt teljesítenem. Elmentük Lourdes-ba,
és egy csodálatos hétvégét töltöttünk
együtt. A lourdes-i víz, Bernadett története nagyon sok gyógyulás forrása, ami
egy orvos számára nehezen megmagyarázható, de a hitem segít abban, hogy
elfogadjam ezeket a csodás gyógyulásokat.” – mondta el lapunknak a Szent
György Kórház főigazgatója.

II. János Pál pápa kezdeményezésére
1993 óta február tizenegyedike a
betegek világnapja annak emlékére,
hogy 1858-ban Lourdes-ban ezen a
napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett tizennégy éves francia
lánynak, majd február tizenötödikén
a sziklabarlangban csodatévő forrás
fakadt.

Vakler Lajos
Cser-Palkovics András múlt pénteken sajtó
tájékoztató keretében mutatta be Darvas Istvánt,
Székesfehérvár rabbiját.
A polgármester hangsúlyozta: a város
régi adósságot törleszt, hiszen Székesfehérváron idestova hetven esztendeje
nem volt rabbi. A huszadik század
történelmi eseményei a helyi zsidóságot sem kímélték, a második világ
háború során elkövetett deportálások
megtizedelték a helyi közösséget.
1944 júniusában Hirschler Pál rabbit
Auschwitzba deportálták, a Várkörúton lévő neológ zsinagógát pedig
bombatalálat érte: 1946-ban elbontották, majd utolsó rabbiját 1956-ban
vesztette el a hitközség.

A székesfehérvári önkormányzat
2020-ban döntött úgy, hogy támogatja
a Székesfehérvári Zsidó Hitközséget
egy új rabbi foglalkoztatásában. Darvas István elmondta: mint a közösség
vallási, szellemi vezetője, a jövőben
szeretné összefogni a zsinagógai
istentiszteleteket, irányítani a zsidó
közösség zsinagógán kívüli vallási
szertartásait, illetve kiemelt szerepet
vállal a közösség oktatási életében,
hiszen a rabbi pedagógusként az élet
minden területén tanít, és emberi
hitelességének példaértékűnek kell
lennie. Hozzátette, hogy a legfontosabb számára a hagyomány átadása
oly módon, hogy az nyomot hagyjon
az emberek viselkedésében és az élethez való viszonyában, és megerősítse
a zsidó közösséget Székesfehérváron.

Fotó: Simon Erika

Koncelebrált püspöki szentmisével köszöntötték múlt pénteken a betegek világnapját: a
Szent Imre-templomban Spányi Antal megyés
püspök emlékezett meg a II. János Pál pápa által
kihirdetett világnapról.

Darvas István rabbi és Cser-Palkovics András polgármester a sajtótájékoztatón

PÁ LYÁ Z ATI FELHÍ VÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi nem lakás céljára szolgáló helyiségeket bérbeadásra hirdeti meg:
Helyiség címe
(Székesférvár)

Alapterület
(m2)

Helyrajzi
szám

Helyiség Induló bérleti díj
állapota
Ft/hó+ÁFA

Deák Ferenc u. 1.

70 m

Kelemen Béla u. 65.

783/A/8

közepes

196.000,-

36 m2

5446/12/A/42

elégséges

50.400,-

46 m

5862/33/A/101

Sütő u. 12

2

Sziget u. 4.

41 m2

Tolnai u. 8.

35 m2

Tolnai u. 12.

35 m

Piac tér 4.

54 m2

2

5862/17/A/68

5862/24/A/143

Alapterület
(m2)

Helyrajzi
szám

Helyiség Induló bérleti díj
állapota
Ft/hó+ÁFA

CUKRÁSZDA / KÁVÉZÓ/ÜZLET

IRODA/ ÜZLET
2

Helyiség címe
(Székesférvár)

közepes
jó
közepes

81.000,73.800,63.000,-

5862/24/A/149

közepes

63.000,-

335/2

jó

200.000,-

Koronás Park - Liget sor

220 m2

4393

kiváló

215.600,-

Jókai u. 1-3.(Városház tér)
Hiemer-ház

190 m

258

kiváló

266.000,-

2

GARÁZSOK
4086/C/3

közepes

9.600,-

18 m

2

4086/B/4

közepes

10.800,-

Kelemen B. u. 36. 7.j

18 m

2

5446/15/A/63

közepes

16.200,-

Kelemen B. u. 58.

17 m

2

5447/11/A/57

közepes

13.600,-

Kelemen B. u. 64.

18 m

5447/11/A/71

közepes

16.200,-

Széchenyi u. 2. 5. jelű

16 m2

530/3

közepes

14.400,-

Vörösmarty tér 3.

12 m2

5735/4

közepes

12.000,-

Vörösmarty tér 6.

17 m

521

közepes

13.600,-

Havranek J. u. 12.

12 m2

Havranek u. 12.

2

2

A pályázati nyomtatvány az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/meghirdetettüzletek, irodák, garázsok
További részletek: www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.
Székesfehérvár, 2022. február 02.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Ugorj be most!

Vakler Lajos
Az Értékmentők csapata – az iGeneráció
Egyesület rendezésében – a színház kávézójában folytatta a nyáron életre hívott Ugorj be
most! című, a Vörösmarty Színház művészei
nek humoros, szatirikus alaphelyzetekre,
rögtönzésekre és helyzetgyakorlatokra épülő,
négyszereplős színházi játékát.

FEHÉRVÁR

részesül támogatásban az előadás
bevételéből. Az est életre hívója,
az iGeneráció Egyesület elnöke,
Pletser Ádám és munkatársai ismét
nagyot alkottak: a telt ház megerősítést adott számukra, hogy érdemes a segíteni vágyókat meghívni
egy kötetlen hangulatú színházi
játék megtekintésére.
Az esten a színház társulatából Kiss
Diána, Varga Gabriella, Krisztik
Csaba és Kovács Tamás mutatta be
improvizációit, mosolygós pillanatokat hozva a színházbarátoknak.

Az improvizációs játék meghódította Székesfehérvárt is

Észak-német hitvallások,
barokk mesterek

Vakler Lajos
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Somorjai
Ferenc-bérletsorozatának harmadik estjére a
kóruszene, valamint a zenei különlegességek
iránt érdeklődő zenebarátokat invitálták.
A Budai úti Református templomban német barokk mesterek ritkán
felcsendülő műveit hallgathatták meg
múlt pénteken a kórusmuzsika iránt
érdeklődők. Az Ars Oratoria Kamara
kórust az együttes művészeti vezetője, Pad Zoltán karnagy vezényelte,
aki elmondta: a repertoáron szereplő

két alkotó, a hallei orgonista, karnagy
és zeneszerző, Samuel Scheidt,
illetve Johann Sebastian Bach egyik
legnevesebb elődje, Johann Hermann
Schein kóruskompozíciói felülmúlhatatlan, színes művekkel gazdagították
a zeneirodalmat, és hiteles körképet
adtak a tizenhetedik század protestáns egyházzenéjéről.
Erről meggyőződhettek a fehérváriak
is, hiszen a telt ház előtt rendezett
esten az értő zenebarátok megerősítést nyerhettek, hogy a kórusmuzsika
gyöngyszemei a protestáns szerzők
műveiben tetten érhetők.

Fotó: Simon Erika

A barokk zene értő fülekre talált

Új bemutatók a balettszínházban
Farkas Szilárd
A Székesfehérvári Balettszínház idei terveiről
tartott sajtótájékoztatót hétfőn a Hiemer-házban Egerházi Attila, a társulat igazgatója és
Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere.
A tájékoztató fő témáját a Prométheusz, a
balettszínház új bemutatója szolgáltatta.

„A Prométheusz fontos darab: olyan
mitológiai témát dolgoz fel, ami örök
érvényű. A fiatal generációnak azért
fontos, mert még nem ismeri, tehát
most feltehetően tanul róla, a középgeneráció ismeri, az idősebb generáció
pedig lehet, hogy már felejti, ezért jó,
hogy újra felidézheti.” – mondta el
lapunknak Egerházi Attila.
A Székesfehérvári Balettszínház
igazgatója hozzátette, hogy a
Szeszély bemutatója azért is fontos,
mert Alexander Ekman világhírű
koreográfus darabját játszhatják
el a művészek. Érdekesség, hogy
Ekman Magyarországon a Székesfehérvári Balettszínházon kívül
csak a Magyar Nemzeti Balettnak
adott eddig darabot.

Az Árpád-házi királyok és az
ország előkelői
Vakler Lajos
Hétfőn este tartották a Vörösmarty Mihály
Könyvtár Aranybulla-emlékévhez kapcsolódó
nyitóelőadását. Font Márta történész, a középkori
magyar és kelet-európai történelem kutatója, a
Pécsi Tudományegyetem dékánja Az Árpád-házi
királyok és az ország előkelői címmel tartott
előadást az olvasóteremben.
Az előadás résztvevőit Cser-Palkovics
András polgármester köszöntötte,
majd Font Márta a korabeli történések tudományos hátterét elemezte
rendkívül érdekes előadásában: a
magyar királyok uralkodói viszonyait,

a dinasztikus szálak kötődéseit, amelyek nagyban hozzájárultak az ország
megítéléséhez és biztonságához.
A könyvtár következő történelem
tudományi programja Zsoldos Attila
előadása lesz, mely az Anjou-korral
foglalkozik majd. A történész, akadémikus, középkorkutató kutatási
területe az Árpád- és Anjou-kori
Magyarország politika- és társadalomtörténete. Az előadás-sorozat harmadik részeként pedig Mezey Barna
jogtörténész, az ELTE tanszékvezető
egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora tart előadást
az Aranybulláról.

A huszonhetedikei bemutatót megelőzően, este negyed héttől Egerházi Attila igazgató közönségtalálkozót tart a Vörösmarty Színház földszinti büféjében

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Új bemutatóval kezdi az évet a
Székesfehérvári Balettszínház:
február huszonhetedikén, vasárnap
este hét órai kezdettel két felvonásból álló táncszínházi est várja a
közönséget, melynek első felvonása
Alexander Ekman Szeszély című
műve, második felvonása pedig az
est címadó darabja, a Prométheusz
lesz.
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Kép: Preszter Elemér

A pénteki, telt házas színházi
esten Vargha Tamás országgyűlési
képviselő felajánlásának köszönhetően ezúttal a Kríziskezelő Központ

Kultúra

Font Mária előadása új adalékokkal szolgált az Árpád-ház koráról

ÉLVEZD
A TÉL LEGSZEBB
PILLANATAIT!
Utazz itthon, és töltődj fel
élményekkel!

MÁTRA

csodasmagyarorszag.hu

Közéleti hetilap

Szabics ment, Boris jött

Somos Zoltán
Azután, hogy harmadik idei meccsét is elvesztette a Mol Fehérvár, nem érte meglepetésként a
közvéleményt a szerdai, edzőváltásról szóló hír.

FEHÉRVÁR

Hivatalosan közös megegyezéssel
váltak el tőle. Nem folytathatja a
munkát a szakmai stáb másik két
tagja, Juhász Roland és Torghelle
Sándor sem.
Nem sokkal a döntés bejelentése
után az utódról is beszámoltak a
klub honlapján: ennek értelmében
a negyvenhat éves Michael Boris
a Vidi új edzője, aki korábban
az MTK-t vezette, és dolgozott a
magyar utánpótlás-válogatottak
élén is. A német szakemberrel és
segítőjével, Preisinger Sándorral a
szezon végéig kötöttek szerződést,
bemutatkozásuk a vasárnapi, Újpest
elleni hazai mérkőzésen lesz.

Michael Boris vezetőedző és Sallói István sportigazgató a szezon végéig állapodott meg

Hullámvasúton

Somos Zoltán
Egyvalami biztosan hiányzik az Alba Fehérvár kosarasainak idei teljesítményéből: a
kiegyensúlyozottság. Persze ez azt is jelent,
hogy van, amikor sikerülnek a dolgok, mint most
a Kaposvár ellen.

Két vereségből érkezett a szerda esti
fehérvári meccsre az Alba. Ráadásul
ebben a szezonban a hazai pálya
sem biztosíték a sikerre, hiszen
hatszor kapott ki itthon a csapat.
A közvetlen rivális Kaposvár ellen
aztán az egész találkozó olyan
volt, mint maga a szezon: tiszta
hullámvasút. Egy-egy jó periódust

több hiba és hátrány követett, és az
utolsó negyed előtt még a vendégek
álltak jobban. Hogy egyéni képességek tekintetében van potenciál az
Albában, azt ezúttal főleg Vojvoda,
Pongó, Fakuade és Stark bizonyította: nekik köszönhetően sikerült
végül az utolsó pillanatig izgalmas
rangadót 96-92-re megnyerni. A
fehérvári mérleg így huszonhárom
meccs után eggyel több győzelem,
mint vereség a bajnokságban.
Most három hét szünet jön, utána
pedig a hajrá: az alapszakaszból
három mérkőzés van még hátra,
ebből kettőt itthon játszhat majd az
Alba Fehérvár.

Fotó: Simon Erika

Kapitányhoz méltón állt a csapat élére a Kaposvár ellen Vojvoda Dávid

Újabb értékes győzelem
Kaiser Tamás
A Mosonmagyaróvár elleni sikernek a Vasas
elleni győzelem alkalmával lett igazi értéke.
Bő két hete régi-új edzőjével, Józsa Krisztiánnal verte meg az előző bajnokság bronzérmesét az Alba Fehérvár KC, a mögöttünk hagyott
szombaton pedig igazi alsóházi rangadót
nyertek Töpfner Alexandráék.

Éremhalmozó ARAK

gárda. A 27-20-as győzelem mellett
annak is örülhettek a fehérvári
szurkolók, hogy több hónapos
kihagyást követően – a szezonban
először – pályára lépett Afentáler Sára is. Az átlövő ráadásul
meghosszabbította szerződését,
további két évig marad a Köfém
Sportcsarnokban.
Az Alba a héten újabb meccsre készült, a Ferencváros elleni
összecsapást azonban a zöld-fehérekre a Bajnokok Ligájában váró
elfoglaltság miatt elhalasztották,
így legközelebb a Győr otthonában
lép pályára a csapat a jövő héten.

Somos Zoltán
Az U18-as és U20-as atlétikai bajnokságon, Nyíregyházán mindkét korosztályban remekeltek a
fehérvári akadémia kiválóságai. Összesen tizenöt
érmet szereztek.

A kétnapos viadalon Mohai Regina
200 és 400 méteren is a dobogó
legmagasabb fokára állhatott. Varga
Tamás válogatott atlétája ráadásként
60 méter gáton még egy ezüstérmet
is szerzett. Kerék Patrik hármasugrásban utasította maga mögé a mezőnyt, magasugrásban pedig egyéni
csúcsát beállítva ezüstérmet szerzett.
Az egykörös sprinttávon Mészáros
Balázs szerzett aranyat.
Az ARAK stafétái közül az U20-as

nők és fiúk sem találtak legyőzőre.
Az előbbiek Gribits Liliána, Gimesi Kata, Gombolai Nóra és Szabó
Gréta, az utóbbiak Csornai János,
Tatai Zalán, Kovács Bence és Bolla
Gergő összeállításban arattak rajt-cél
győzelmet.
Blaumann Marcell 60 gáton második
helyen ért célba. Mészáros Luca is
három ezüstöt szerzett: 60 méteres
sprintben, 200-as vágtában, végül
pedig az ARAK Ritter Lolával,
Langmár Katával, Bodnár Lilivel
felálló váltójával. Az U18-as fiú váltó
(Trenka Ádám, Czéh Tamás, Kertész
Torda, Mészáros Balázs) ezüstérmes
lett. Csornai János az U20-as fiúknál,
Gimesi Kata a lányok 60 méteres
döntőjében érdemelt bronzérmet.

Besszer Borbála támadásban és védekezésben is hasznosan játszott a Vasas ellen

Fotó: arakatletika.hu

Fotó: Kiss László archív

A Vasas ellen végig vezetve,
magabiztos játékkal szerezte meg
az Alba a két pontot, melynek
köszönhetően sikerült megnyugtató távolságba kerülni a kiesőzónától – immár a tizedik helyen áll a
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Fotó: molfehervarfc.hu

Kispesten 3-1-re kapott ki a Vidi,
így ebben az évben mindhárom
bajnokiját elvesztette. A harmadik
helytől immár tíz pont választja
el a piros-kékeket, a nemzetközi
kupaszereplés kivívása kérdésesnek
tűnik.
A klubvezetés – ilyen előzmények
után nem meglepő módon – edzőcseréről döntött, és menesztette
a tavaly kinevezett Szabics Imrét.

sport

Alig férnek el egy képen az ARAK-akadémia bajnoki érmesei

A Fehérvár Televízió műsora február 19-től február 25-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 02. 20. VASÁRNAP

2022. 02. 19. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
09:40
10:10
10:40
11:10
11:40
12:10
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
22:10
22:15

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Fizikai kísérletek:
Folyadékok és gázok
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
Úton
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Videoton-film Kárpátaljáról
Agrárinfó – ismétlés
A tánc világnapja 2017
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tölgyesi Balázs atléta
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
Csíki versek az Aranyemlékévben 1-2. rész
Hírek – ismétlés
Képes hírek

00:00 Képes hírek
08:10 Bajnokok városa
08:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Úton
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó
14:20 Városrészek titkai
15:25 Úton
16:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Varga János
Téma: Bolyai-évforduló
18:25 Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
19:50 Hitünk és életünk
– ismétlés
20:20 Kallós-emlékest
20:50 Parlami d’Amore
– Tre Tenori
22:50 A hét hírei – ismétlés
23:10 Képes hírek

2022. 02. 21. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55
08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
16:05
16:40
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:50
23:10

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Varga János
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Láttál-e már
könnycseppet esőnek?
Kolonics György,
a sportlegenda
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Wittmann Géza
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Fehérvár AV19–Salzburgjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 02. 22. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
16:05
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:15
23:00
23:20

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Wittmann Géza
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Bringafieszta 2016
Seuso Kedd
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Virincsik Anasztázia
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Kultúrkorzó 2016
Misztrál-koncert
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 02. 23. SZERDA

2022. 02. 24. CSÜTÖRTÖK

2022. 02. 25. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Paletta

07:20 Családőrzők

07:50 Fehérvári beszélgetések

07:20 Köztér

07:50 A Fehérvár Televízió

Vakler Lajos vendége
Virincsik Anasztázia

archívumából
08:20 Gorsium együttes

08:20 Honvéd7

08:50 Képes hírek

08:50 Kezdőkör

11:00 Családőrzők – ismétlés

09:40 Képes hírek
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Muksó, a szaxofon királya
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:25 Makk Károly-portré

08:10 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés

13:00 Híradó 1-kor

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

13:15 Képes hírek

15:50 II. Székesfehérvári

15:50 Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – 1. rész
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

székely bál
16:15 Katonafoci
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:20 Bajnokok városa

19:50 Hírek – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés

19:20 Családőrzők – ismétlés

20:30 Bajnokok városa – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

21:00 Igazságszolgáltatás

19:55 Fehérvár AV19–Innsbruck-

az Alaptörvény

jégkorongmérkőzés

tükrében 2. rész

közvetítése felvételről

07:50 Bajnokok városa

20:25 Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében 3. rész
21:20 Virtuózok és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar

21:55 Gyógyult utakon

21:55 Híradó – ismétlés

22:25 Híradó – ismétlés

23:00 Híradó – ismétlés

22:15 Képes hírek

22:45 Képes hírek

23:20 Képes hírek
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2022. 02. 19. SZOMBAT

2022. 02. 20. VASÁRNAP

2022. 02. 21 HÉTFŐ

2022. 02. 22. KEDD

2022. 02. 23. SZERDA

2022. 02. 24. CSÜTÖRTÖK

2022. 02. 25. 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: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati ismeretek
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Katasztrófavédelmi percek
Vendég: Koppán Viktor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég: Kalmár
Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Színház a kulisszák mögött
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,
programajánló
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán –
érbetegségek Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
– békefenntartás
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben – Hévíz
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan! –
tavaszi színtípusok és
öltözködési tanácsok
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:
Germán Márton
08.10 Sport Vendég: Somos
Zoltán és Kaiser Tamás
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő
13.10 Illemtan Vendég: Óber László
14.10 Krízishelyzet Vendég:
Zsabka Attila, a Kríziskezelő
Központ vezetője
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 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Czenczi Anikó ügyvéd
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Élelmiszerbiztonsági
és állategészségügyi
magazinműsor Vendég:
Sziebert Gergely
megyei főállatorvos, a
megyei kormányhivatal
főosztályvezetője
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi és Varga
Zalán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 Játszótér
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:
Germán Márton
09.10 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
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 Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.00 Beszéljünk róla!
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 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:
Szöllősi Attila
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
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 Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Gyógynövények világa
Vendég: Lencsés Rita
18.00 Zöldellő utakon 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:
Szöllősi Attila
08.10 Sport Vendég: Somos
Zoltán és Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Katalin
12.10 Ebédidő
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
15.10 Útravaló
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.

