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Hét országos pártlistát jelentettek be a
szombat délután négy órai határidőig a
Nemzeti Választási Bizottságnál.

Emellett a roma kivételével
minden nemzetiség országos
önkormányzata állított listát az
országgyűlési választásra.
A bizottság kisorsolta az országos listák szavazólapon szereplő
sorrendjét is: a Nemzeti Választási Bizottságnak a listák beje-

lentésére nyitva álló határidő
után kellett ezt elvégeznie.
A Fejér megyei 1-es, illetve 2-es
egyéni választókerületben hat,
illetve hét egyéni képviselő
jelöltet vettek nyilvántartásba
a bizottságok, két-két jelölt
esetében azonban lapzártánkkor
a döntés még nem volt jogerős.
A képviselőjelöltek bemutatkozó
anyagát jövő heti lapszámunkban tesszük közzé.

Bírságoltak a választási bizottságok
Szabó Miklós Bence
Bírságok kiszabásáról is döntött kedden
Fejér megye 1-es, illetve 2-es számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületeinek Választási Bizottsága. Azoknak a
jelölőszervezeteknek kell fizetniük, amelyek nem vittek vissza határidőre minden
kikért ajánlóívet.

Az 1-es választókerület választási bizottsága három szervezet
esetében döntött bírság kiszabása mellett – a legmagasabb
összegű büntetés ötvenötezer
forint: „A törvény szerint ajánló
ívenként ezer forintos bírságot
kell kiszabnunk, ha a jelölőszerve
zetek nem hozzák vissza a kikért
ajánlóíveket. A törvény konkrétan

Választókerületi
programok
Belváros
Szabó Bakos Györgyné
Március 8-án, kedden fogadóórát tart Szabó Bakos
Györgyné. Az 1. számú
önkormányzati választókerület képviselője 15 és 18 óra
között a Piac tér 4. szám alatti
képviselői irodában (busz
pályaudvar udvara, volt Vidi
shop) várja a belvárosiakat.

Városközpont-észak
Kovács Zsoltné
A 2. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
március 9-én, szerdán 17 és
18 óra között a Vörösmarty
iskolában, március 10-én,
csütörtökön pedig – ugyancsak 17-től 18 óráig – a
Rákóczi iskolában várja a
lakossági javaslatokat, észrevételeket, kérdéseket. Minden hónap második hetében
megszervezi fogadóóráit
Kovács Zsoltné önkormányzati képviselő a fenti helyszíneken, melyekre várja a
városrészben élőket!

leírja, hogy ennyi a bírság összege.
Ezt a bizottság jóvá is hagyta, egy
fő tartózkodása mellett.” – mondta el Berdó Gábor bizottsági
elnök.
Öt jelölőszervezet esetében
döntött bírságolás mellett a 2-es
körzet választási bizottsága.
A szervezetek itt sem vittek
vissza minden kikért ajánlóívet.
Volt olyan szervezet, amelyet
csak ezer, de akadt, amelyiket
huszonh atezer forintra bírságoltak – tájékoztatta lapunkat
Pacher Ildikó, a választási
bizottság elnöke.
A megbírságolt jelölőszervezeteknek három nap áll rendelkezésükre a határozat elleni
fellebbezésre.

Mi a tét?
L. Takács Krisztina
A választások előtti helyzetképet elemzik a Mathias
Corvinus Collegium következő programjának előadói.
Helyzetkép a 2022-es országgyűlési
választás előtt alcímmel tartja következő
ismeretterjesztő előadását a Mathias Corvinus Collegium Székesfehérvári Képzési
Központja. A március 9-én, szerdán 17
órakor kezdődő program vendége lesz
Hajdú András, a kollégium Politika
tudományi Műhelyének kutatótanára és
Lánczi Tamás politológus. A rendezvény
végén lesz lehetőség arra, hogy a hallgatóság a felmerülő kérdésekre választ
kapjon. A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött.
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Ismertette programját a Mi Hazánk
Látrányi Viktória
Megvannak a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjei a két
fehérvári parlamenti választókörzetben – ők is
bemutatkoztak a Petőfi Kultúrtérben szervezett
szombati programon. Az eseményen részt vett
Toroczkai László, a párt elnöke.
Végh Annamária, az 1-es választókörzetben induló jelölt is ismertette elképzeléseit: „Szeretnék egy olyan polgárőrséget
létrehozni, ahol a problémásabb területen
éjszaka is figyelnének a környékre, a lakók
biztonságára. Sajnos több jelzést is kaptunk,
hogy vannak problémásabb helyek, annak
ellenére, hogy egyébként azt lehet mondani,
hogy Fehérvár biztonságos város!”

Schmidt Roland is összegyűjtötte a
szükséges és érvényes számú aláírásokat. Ő a 2-es választókörzetben indul
a Mi Hazánk jelöltjeként: „Talán a
legnagyobb probléma az egészségüggyel van.
Sajnos a móri térségben az ellátórendszer
nagyon minimálisan működik, mindenért
el kell jönni Székesfehérvárra. Ezen biztos,
hogy változtatnunk kell!”
Országjárása során Toroczkai László
pártelnök is Székesfehérvárra érkezett.
A rendezvényen elmondta: „Egyre
inkább látszik, hogy gazdasági átalakítás
zajlik, most már érezzük ezt a bőrünkön az
inflációval, az áremelkedéssel. Itt most egy
egypólusú világrend kialakítása történik,
ami már háborúvá fajult Ukrajnában.”

Kép: Szeifert Richárd

Hét pártlistára szavazhatunk
Fehérvár Televízió

A párt programját is ismertette Toroczkai László

Rákay Philip Fehérváron járt
Farkas Szilárd
Vargha Tamás országgyűlési képviselőjelölt
Rákay Philippel beszélgetett csütörtök este
a Civilközpontban. A nyilvános találkozón
aktuálpolitikai történések mellett az április
harmadikán esedékes országgyűlési választás
volt a központi kérdéskör.

A Fidesz-kampány országjárásának keretében beszélgetett Vargha
Tamás Rákay Philip kommunikációs és médiaszakemberrel. Vargha
Tamás kiemelte, hogy április
harmadika nagyon fontos nap lesz

a magyar emberek életében: „Arra
szeretnénk kérni a fehérváriakat, hogy
gondolják át a mögöttünk hagyott majd
tizenkét esztendőt, gondolják át, hogy
mit tettünk ezért a városért és ezért az
országért, mielőtt április harmadikán
döntenek!”
Rákay Philip hangsúlyozta, hogy az
áprilisi választásokon óriási a tét:
„Az a tét, hogy dönthetünk-e a saját
sorsunkról, hogy dönthetünk-e arról,
mennyi legyen az adó, mennyi rezsit
fizessünk, mennyibe kerüljön a gáz,
legyen-e gyerekek után járó adókedvez
mény vagy ne.”

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Kép: Tar Károly
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Megindult a gyűjtés

Látrányi Viktória, Kovács V. Orsolya,
Szabó Miklós Bence

„Az Ukrajnában zajló háború elől menekü
lők fogadására megtettük, illetve jelenleg is
hajtjuk végre a szükséges intézkedéseket.”
– fogalmazott hétfőn Cser-Palkovics
András. A város adományszámlát
nyitott, ahová magánszemélyek és vállalatok felajánlásait egyaránt várják. Az
önkormányzat elsőként huszonötmillió
forintot különített el a Székesfehérvárra
érkező menekültek ellátására.

Az adományszámla száma:
12023008-00153647-06700001
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy Magyarország érdeke,
hogy ebből a háborúból kimaradjon,
ugyanakkor mindenfajta humanitárius segítséget megadunk az
Ukrajnából érkező menekülteknek:
„Arra szeretném kérni a fehérváriakat,
hogy aki teheti, segítsen! Én magam is
ötszázezer forint adományt utalok erre a
számlára.” – mondta el Vargha Tamás,
és felajánlotta pártja Rózsa utcai és
Piac téri irodáját is a városban zajló
adománygyűjtésre. Így az Alba Bástya
mellett ide is várják a tartós élelmiszereket, ruhaneműket.
Ezzel párhuzamosan Vargha Tamás
közvetítésével az önkormányzat is

Lukácsy József

Magyarul imádkozni
Örökbefogadott kislányát én
kereszteltem. Tizenhét évig
ültünk egy padban, iskolában,
egyetemen. Édesapjának „foga
dott fia” voltam. Mikor katona
ként karácsony előtt néhány
napra eltávozást kaptam, Katalin
az állomáson várt. Egyenesen
volt iskolánkba mentünk, két ta
nárunkat meglátogatni. Az egyik,
művészettörténész és rajztanár,
mikor meglátott minket, kiabálni
kezdett: „Most mondjátok meg,
melyik országba fogtok disszidál
ni, mert innen el kell menni!” A
másik, kémiatanár és a tudomá
nyok doktora, alig tudta vissza
ráncigálni kollégáját a tanáriba.
Egyetem után, közel három évig
még egy helyen dolgoztunk a
marosvásárhelyi gyermekfogá
szati rendelőintézetben. Aztán ő
Németországba ment gyógysze
rész szülei után.
Katalinnak nehéz, időnként hor
rorisztikus epizódokkal tarkított

Fotó: Látrányi Viktória

Adományszámlát nyitott a város önkormányzata,
egyúttal huszonötmillió forintot máris elkülönítettek az ukrajnai menekültek ellátására. A
polgármester várakozásai szerint sok család érkezik
Székesfehérvárra, akik a háború elől menekülnek.

Bőröndbe zárt életek – több ezren indultak el
Ukrajnából mindent hátrahagyva, csecsemőkkel, kisgyerekekkel
egyeztetéseket kezdett az állami
szervekkel – ezt már Cser-Palkovics
András mondta el hétfőn lapunknak,
hozzátéve, hogy a következő napokban a városba érkező menekültek
elszállásolásához is segítséget kér:
akinek van felesleges szálláskapacitása, jelentkezzen a segitofehervar@
szekesfehervar.hu e-mail-címen!

Az önkormányzat a tárgyi felajánlásokat
az Irányi Dániel u. 4. szám alatti ingatlan Városfejlesztési Kft. felőli oldalán
található udvari raktárában fogadja,
az Alba Bástya Családsegítőnél. Az
alábbi nyitvatartási időben várják az
adományokat: hétfőn és kedden 8-tól
16, szerdán 8-tól 18, csütörtökön 8-tól
16, pénteken 8-tól 13 óráig.
élete volt. Egyik éjszaka sírva
hívott fel. Ukrán asszisztens
nője, mióta fegyverek szólnak
hazájában, nem tudja, mi van a
szüleivel, mert még a mobiltele
fonok sem működnek.
A Lembergtől negyven kilo
méternyire lakó szülőket
többször próbálták rávenni, hogy
költözzenek ki lányukhoz, de
nem akarnak eljönni hazájukból.
Gyermekük értetlenül áll dönté
sük előtt. Mondtam Katalinnak:
magyarázd el neki, hogy mi ezt
megértjük és átérezzük, hiszen
nekünk is el kellett hagynunk a
szülőföldünket.
„Örökös padtársam” azt is elpa
naszolta, hogy csak németül tud
imádkozni a hétvégi miséken, és
ilyenkor nem érzi azt az isten
közeliséget, ami hatalmába keríti,
amikor magyarul mondhatja a
Miatyánkot. Nem tudja, ki tudna
neki ebben segíteni.
Talán az a Salzburg mellett élő
teológus, professzor emeritus,
aki lefordította német és fran
cia nyelvre Prohászka Ottokár
Elmélkedések az evangéliumról
című művét. Tamási Áron Csa
lóka szivárvány című drámá
jának utolsó mondata juthat
eszünkbe: „Ne sírj kisfiam,
látod az Isten is egyedül van, és
milyen szépen hallgat.”

Az első menekültek már a hét elején
megjöttek Székesfehérvárra: két itt
dolgozó ukrán állampolgár családja
érkezett a városba.
„A következő napokban arra számítha
tunk, hogy folyamatosan fognak érkezni
a családok, köztük rengeteg gyermek,
elsősorban azok, akiknek rokona dolgozik
Fehérváron.” – fogalmazott hétfőn Székesfehérvár polgármestere, aki a Fehérvár Televízió szerdai Híradójában az
aktuális helyzetet értékelve elmondta,
hogy már több mint száz ukrán állampolgárt helyeztek el Székesfehérváron,
önkormányzati férőhelyeken. Jelentős
részük kisgyermek. Az önkormányzatnak körülbelül még egyszer ennyi
férőhely-kapacitása van, azután a katasztrófavédelmi szervek veszik át ezt
a feladatot. Mindkét esetben nagyrészt
nem lakásokban, hanem kollégiumi
típusú intézményekben, munkásszállókon történik az elhelyezés. Cser-Palkovics András hozzátette: lényeges a
további férőhelyek kijelölése, hiszen
nem tudhatjuk, mennyire lesz átmeneti
ez az állapot, és hányan érkeznek még
Székesfehérvárra.
A polgármester arra kért mindenkit,
hogy senki ne menjen el csak úgy a
határra, és hozzon el onnan menekülteket regisztráció nélkül. Az idegenrendészeti nyilvántartásba való felvétel
nagyon fontos minden érkezőnek,
hiszen így juthatnak hozzá a megfelelő szociális ellátásokhoz, például a
kisgyermekek az óvodában a közétkeztetéshez, valamint az ideiglenes
okmányokhoz.
„Zömében olyanok érkeztek eddig Fehér
várra, akiknek valamelyik családtagja
már itt él, itt dolgozik. Székesfehérváron
körülbelül ezerkétszáz ukrán állampol
gárságú munkavállaló van, köztük sokan
kárpátaljai magyarok. Feltételezhetően az
ő rokonaik közül érkezhetnek még a város
ba.” – mondta Cser-Palkovics András.
Ennek pontosabb feltérképezésére a
város folyamatosan tartja a kapcsolatot
a két legnagyobb érintett munkaadóval, a Videotonnal és a Densóval, ahol
az említett munkavállalók nagy része,
körülbelül kilencszáz ember dolgozik.
Cser-Palkovics András elmondta azt
is, hogy már e-mailen is nagyon sokan
ajánlották a támogatásukat, segítségüket, a létrehozott adományszámlára
pedig már több mint hárommillió forint érkezett: „Megérkeztek az első céges
érdeklődések is, így ez az összeg biztosan
tovább fog emelkedni!”

„A Legsegítőbb Város”
Vasárnap tíz kisteherautó indult
el Székesfehérvárról Tiszabecsre.
Szerkesztőségünk is a helyszínen járt.
A hétvégén mintegy tizenöt-tizenhat
ezren érkeztek Ukrajnából ezen a
határátkelőn keresztül. A legtöbben
gyalogosan, babakocsival, kisgyerekekkel vágtak neki az útnak. Számukra
gyűjtöttek adományokat Fehérváron.
Völgyi Szabolcs koordinálta a gyűjtést
Juhász László önkormányzati képviselő
közreműködésével. Deák Lajosné ön-

kormányzati képviselő egész hétvégén
segítette a munkát. De nem szabad
megfeledkezni a sok ezer székes
fehérvári és környékbeli felajánlásáról,
hiszen ők gondoskodtak arról, hogy
volt mit elvinni Tiszabecsre.
Lőrincz Gusztáv, Tiszabecs polgármestere vasárnap azt mondta, hogy a
megelőző három napban közel tizenötezren érkeztek a faluba. Vasárnap kora
délután is közel ezerötszázan álltak
sorba, hogy átjussanak Ukrajnából
Magyarországra.
A helyszínen vannak a Baptista
Szeretetszolgálat önkéntesei, akik
rengeteg adománnyal érkeztek pákozdi
központjukból. Sokan egy bőröndbe
csomagoltak, hátrahagyták egész életüket, otthonukat Ukrajnában, és gyalog
vágtak neki az útnak kisgyerekekkel,
csecsemőkkel. Velük is beszélgettünk,
de Tiszakóródon is jártunk, ahová az
első adományokat a fehérváriak szállították. Éppen a tornatermet alakították
át, igyekeztek felkészülni a háború elől
menekülő családok fogadására.
„Hozzávetőlegesen negyven tonnányi
segélyt szállítottunk el az elmúlt öt napban,
köszönhetően a széleskőrű összefogás
nak!” – összegezte kedd este az addigi
eredményeket Völgyi Szabolcs, aki
azt is hozzátette, hogy a határ menti
településeken már úgy nevezik Székes
fehérvárt, hogy a Legsegítőbb Város.

Demonstráltak a háború ellen
A Székesfehérváron dolgozó ukránok
vasárnap este tartottak demonstrációt,
hogy így tiltakozzanak a hazájukban
dúló háború ellen. A több mint száz
fő a belvárosban gyűlt össze. Sokan
ukrán zászlókkal, nemzetüket éltető és
az orosz inváziót elítélő táblákkal érkeztek. Közülük többen is felszólaltak.
Mindannyian családjukért, barátaikért
aggódtak. A demonstrálók elénekelték
az ukrán himnuszt, és mécseseket helyeztek el a II. világháborús emlékműnél. A városban mintegy ezerkétszáz
ukrán állampolgárságú munkavállaló
dolgozik – magyar és ukrán nemzetiségűek egyaránt.

Sberbank: nincs teendője az
ügyfeleknek
Az Oroszország elleni nemzetközi gazdasági szankciók az orosz
tulajdonú Sberbankot sem kímélték.
Megrogyott a magyarországi leányvállalata is, így elrendelték annak
felszámolását. A bank telefonszámai
már nem elérhetők, honlapja is csak
hellyel-közzel töltődik be. A Sberbank Magyarország Zrt. felszámolása egyedi eset a magyar pénzügyi
piacon, a többi bank stabilan végzi
tevékenységét. Az orosz bank fiókjai
előtt nem érdemes sorban állni,
ugyanis az Országos Betétbiztosítási
Alap keresi majd a bank ügyfeleit. Az
alap százezer euróig, azaz körülbelül
harminchétmillió forintig tíz napon
belül helytáll a betétesek követeléseiért – erősítette meg Kandrács Csaba,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
szerdai online sajtótájékoztatóján.
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Új utakon az agrárfinanszírozás
Vakler Lajos
A Közös Agrárpolitika uniós szabályrendszerében alapvető változások következtek be, a tagállamoknak ezért a forrásaik összességére az
ágazati célokat és az azok eléréséhez szükséges
intézkedéseket is magában foglaló stratégiai
tervet kellett készíteniük.

Honvédelmi nap a Vasváriban

az agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkára,
Fürjes Balázs, a kamara országos
elnöke, Tessely Zoltán, a térség
országgyűlési képviselője és vendéglátóként Varga Imre István, a
házigazda megyei kamara elnöke.
Az előadásokból a gazdák megtudhatták, hogy a 2023 és 2027 között
megvalósuló Közös Agrárpolitika
kereteit a Megújuló vidék, megújuló agrárium elnevezésű program
megvalósításának szentelik. Ebben
a tudatban fejlesztik az agráriumot
és az élelmiszer-előállítást, megőrzik a természeti értékeket, illetve a
vidéken élők számára jobb életminőséget tesznek lehetővé.

Kép: Németh-Nagy Róbert

Az új teljesítési modell szerint az
intézkedések sikerességét előre
lefektetett eredménymutatók tényleges elérésével kell alátámasztani.
A Bicskén nagy érdeklődés mellett
megrendezett múlt csütörtöki
gazdafórumon a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara meghívására erről
tartott előadást Papp Zsolt György,

Nagy érdeklődés kísérte az uniós agárpolitika változásait bemutató előadásokat

Hamarosan minden városi oktatási-nevelési
intézményben elérhető lesz a hirtelen allergiás
rohamot kezelő Epipen-injekció. Székesfehérvár közgyűlése a napirendi pontok között erről
is döntött múlt pénteki rendkívüli ülésén.

Az iskola hagyományos programját
a térség önkormányzati képviselője
nyitotta meg. Viza Attila örömét
fejezte ki, hogy idén ismét az
iskola falai között rendezhették
meg a programot, amely a március
tizenötödikei ünnepségek egyik
felvezetője.
Török Szabolcs tankerületi igazgató köszöntőjében hangsúlyozta: a
világpolitikai helyzet különleges

Vakler Lajos

követően anafilaxiás rohamban
meghalt. Az ilyen tragikus esetek
elkerülésére Gyula példáját látva
Székesfehérvár is az Epipen-injek
ciók beszerzése mellett döntött
az oktatási-nevelési intézmények
számára. Cser-Palkovics András
polgármester elmondta: „Az elmúlt
hetekben szakembereink az előkészítő
munkát elvégezték. Ennek megfelelően
nemcsak az iskolák és óvodák, hanem
a bölcsődék is bekerültek a programba.
Ez egy nóvum ebben a tárgykörben. Az
injekciók használatának oktatását is
megszervezzük, ez a mentőszolgálat és
az önkormányzati intézmények közre
működésével fog megtörténni.”

A kommunista diktatúra áldozatairól először
2001. február 25-én emlékeztek meg az Országgyűlésben. 1947-ben ezen a napon a szovjet
hatóságok köztársaság-ellenes összeesküvés
vádjával letartóztatták és a Szovjetunióba
hurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
főtitkárát.

A múlt pénteki emléknapon a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai adtak emlékező műsort: versrészletekkel, történelmi áttekintésekkel
idézték meg a kommunista rendszer
kísértetét, az egypártrendszer nyomasztó zsarnokságát, az államosí-

tásokat, a munkatáborba hurcoltak
szenvedéseit, majd Lehrner Zsolt,
városunk alpolgármestere tekintett
vissza a sorsfordító időszakra, és
vázolt fel egy emberi jövőképet.
A megemlékezés koszorúzással
zárult. Az emlékműnél a kivégzett,
meggyilkolt, börtönbe vetett, otthonuktól és értékeiktől megfosztott
áldozatok előtt néma főhajtással
tisztelegtek Székesfehérvár és Fejér
megye önkormányzata, a közhivatalok, a honvédség, a fegyveres és
rendvédelmi szervek, az egyházak,
a pártok, a hagyományőrző civil
szervezetek és a felsőoktatási intézmények képviselői.

Fotó: Simon Erika

A rendkívüli ülésen döntés született az iskolafelújítási program folytatásáról is: öt általános
iskolánál indították el a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A programon belül
összesen tizenöt iskola vizesblokkját újítja fel az önkormányzat.

jelentőségűvé emelte a mai eseményt, ezzel együtt a hazaszeretet
fogalmát is.
A tornateremben kétféle sporttal
is megismerkedhettek az iskola
diákjai: a Székesfehérvári Judo
Sportklub jóvoltából bepillantást
nyerhettek a gyerekek a küzdősport alapjaiba, míg a terem másik
oldalán a vívás került terítékre a
Székesfehérvári Vívó és Szabadidő
Sportegyesület képviselői által.
A Vasvári honvédelmi napját a
Honvédelmi Sportszövetséggel
évekkel ezelőtt kötött együttműködési megállapodás keretében
szervezték meg idén is.

A diákok sorfallal tisztelegtek a történelmi zászlók előtt, melyeket ifjú huszárok dobpergés
kíséretében vittek a honvédelmi sportnap megnyitójára

Fotó: Simon Erika

Egy szimbolikus döntést is hoztak
a képviselők: az Esztergom és Baja
megyei jogú várossá nyilvánítását
célzó törvényjavaslat a parlament
asztalán van – egy nyilatkozattal
ezt a törekvést egyhangúlag támogatja Székesfehérvár közgyűlése.
Néhány hónappal ezelőtt egy
újpesti kisgyermek iskolai tortázást

Honvédelmi napot tartottak hétfőn a Vasvári
Pál Általános Iskolában. Az iskola hazafias
nevelést szolgáló programjában szerepelt
középkori és huszár-hagyományőrző bemutató,
vívás, légpuskalövészet és dzsúdóoktatás is.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

Minden intézménybe jut
Epipen-injekció
Rába Henrietta

2022.03.03.

Fotó: Simon Erika
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Néma főhajtás az áldozatok emléke előtt

Közéleti hetilap

Számítanak a nyugdíjasokra!

A város idei költségvetéséről, az Aranybullaemlékév programjairól és napi aktualitásokról
tájékoztatta hétfőn Székesfehérvár nyugdíjas
szervezeteinek vezetőit, képviselőit Cser-Palkovics András polgármester. A Városháza
Dísztermében tartott találkozón szó volt a
klubélet újraindulásáról és az időseknek nyújtott
önkormányzati támogatásokról is.
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Megújult a Hosszúsétatér
Fehérvár Televízió

emelkedett. Azok, akik januárban
már beadták kérelmüket az akkor
még ötezer forintos támogatásra,
automatikusan megkapják a két
összeg közötti különbözetet.
Az Aranybulla-emlékév programjai közül Cser-Palkovics András
kiemelte a március közepén nyíló
Királyok és szentek című nagy
szabású tárlatot, a desszertversenyt,
valamint az emlékév áprilisi, ünnepi
nyitóhétvégéjét. A napi aktualitások
között az Ukrajnából menekülőknek nyújtott segítségről, a városi
összefogásról adott tájékoztatást
Székesfehérvár polgármestere.

Rába Henrietta

Megújult a Hosszúsétatér útburkolata, és
a kerékpáros-infrastruktúrát is kiépítették az útszakaszon. A beruházás európai
uniós forrásból valósult meg.
A Hosszúsétatér felújítása tavaly
tavasszal kezdődött meg. A
Balatoni út és a Horvát István út
közötti több mint háromszáz méteres szakasz, valamint a vasúti
aluljárótól a Horvát István útig
tartó másik ugyanekkora szakasz
átépítésére nagy szükség volt.
Cser-Palkovics András polgármester lapunknak elmondta:
„Nagyon rossz volt ennek az útnak
az állapota, felújításra szorult már.
Ezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy

kerékpársávot is létrehoztunk. Ez
a városi kerékpárút-hálózat fontos
eleme, hiszen összesen több mint
hatszáz méterről van szó.”
A vasúti aluljáró és a Horvát
István út közötti szakasz az Eurovelo és a Budapest–Balatonkerékpárút nyomvonala is egyben. Törő Gábor országgyűlési
képviselő elmondta: „Azzal, hogy
épül az országos kerékpárút-hálózat,
a fehérváriak elérhetik a Balatont, a
Velencei-tavat, de az intézményein
ket is.”
A beruházás keretében a köz
világítás korszerűsítése is megtörtént, és gyalogátkelő is létesült. A
beruházás százharminchatmillió
forintos európai uniós forrásból
valósult meg.

A találkozó örömteli pillanatokkal zárult: a polgármester egy csokor virággal és a város közösségének jókívánságaival köszöntötte Tiringer Györgynét, aki a napokban ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Anna néni az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület aktív tagja a mai napig. Az
egyesület Liget sori nyugdíjasklubját 1998 óta vezeti, és az idei évtől csatlakoztak hozzájuk a
palotavárosi klub tagjai is.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A polgármesteri tájékoztatóban elhangzott, hogy a városban mintegy
huszonegyezer hatvanöt év feletti
jogosult az önkormányzat által
nyújtott, időskorúaknak címzett
támogatásra, melynek éves összege
februártól hétezer-ötszáz forintra

Közélet

A környék útjainak felújítása a Balatoni úti szervizút idén tavasszal induló rekonstrukciójával válik teljessé

Péntek Imre nyolcvanéves
Vakler Lajos

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR MÁRCIUSI NYITVATARTÁSI IDEJE AZ
ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

Pályatársai, barátai és tisztelői hétfőn a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban
köszöntötték Péntek Imre költőt nyolcvanadik
születésnapján.

A József Attila-díjas lírikus pályája
ezer szállal kötődik Székesfehérvárhoz. A legendás Kilencek tagjaként
groteszk-filozofikus versei, majd
az avantgárd stílus mestereként
mesés-szürreális motívumok jellemzik alkotásait, szövegeit. Versei
mellett tanulmányai, kritikái, publicisztikái okán a jelenkor irodalmi
kánonának megbecsült alakja.
Az ünnepen a város nevében

Lehrner Zsolt alpolgármester
kiemelte Péntek Imre máig ható,
nagy ívű szerepvállalását, amelyet
az Árgus folyóirat főszerkesztőjeként, a Fejér Megyei Hírlap főmunkatársaként, illetve a Vörösmarty
Társaság tagjaként végzett.
L. Simon László múltidéző gondolataiban kifejtette: számára Péntek
Imre munkássága példa arra,
milyen fontos egy-egy költői életút
a magyar líra számára.
Az ünnepelt nemrégiben úgy fogalmazott: „A jelenidejűség mámora,
a feladatok fontossága és a kortárs
művészet továbbvitele: ez stimulál,
ez tart életben. Az idő múlására a
munka a legjobb terápia.”

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

Fotó: Simon Erika

2022. MÁRCIUS 14-ÉN (HÉTFŐ) ZÁRVA
2022. MÁRCIUS 25-ÉN (PÉNTEK)
7.30-TÓL 12.00; 12:30 – 15:30 ÓRÁIG
2022. MÁRCIUS 26-ÁN (SZOMBAT) ZÁRVA

Lehrner Zsolt alpolgármester a város nevében köszöntötte Péntek Imrét
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Kultúra

Válás Veronában

2022.03.03.

Tudunk-e bánni a tűzzel?

Kép: Megyeri Zoltán

Fehérvár Televízió

A Vasvári Diákszínpad Csizmadia Máté Noel, Kutassy Bálint és Bencze Zoltán rendezésében
telt ház előtt mutatta be múlt pénteken Gáli József tragikomédiáját az Igézőben. A diákok a
huszonegyedik századba hozták el Rómeót és Júliát.
V. L.

Március második hétvégéje hosszú hétvége lesz, ezt
pedig vétek lenne nem kihasználni! Egésznapos programokra hívja a családokat a Nagy-Magyarország Park.
Március 12-én, szombaton családi napot,
13-án, vasárnap pedig főzőversenyt
tartanak Királyszálláson. A családi napot
a Felvidék-teraszon, illetve az egész park
területén tartják.
A hétvége egyik különlegessége a
királyszállási langalló lesz, amit szabadtéri kemencében sütnek. Szombaton a
kicsiket ugrálóvár és játszóház várja, majd
11 órától a fehérvári Beruska Muzsika
gyermekzenekar szórakoztatja a közön-

séget. Lesz karaoke és büfé is, és persze
bejárható a történelmi Magyarországnak
emléket állító park egész területe, ahogy
a környékbeli erdős rész is, ami remek kirándulóhely. Vasárnap szintén a Felvidékteraszon szervezik a főzőversenyt. A
hagyományteremtő célú közösségi
programra ingyenes a nevezés. A zenéről
Tibiton és Tóth Melinda gondoskodik, de
lesz Menthol karaoke is.
A királyszállási Nagy-Magyarország Park
a Bakony dél-keleti, erdővel körülvett,
különlegesen szép részén található, Várpalotától hat, Székesfehérvártól harminc
kilométerre.

Fotó: Simon Erika

Családi nap és főzőverseny
Királyszálláson

Új bemutatóval kezdte az évet a Székesfehérvári Balettszínház: vasárnap este hét órai kezdettel két
felvonásból álló táncszínházi est várta a közönséget, melynek első része Alexander Ekman Szeszély
című műve, a második pedig az est címadó darabja, a Prométheusz volt
V. L.

Megnyílt a Vörösmarty Kuckó

Rádi, Süni és Mamóka
Vakler Lajos

Kép: Megyeri Zoltán

Idestova harmincöt éve mutatták be a magyar
színjátszás máig legsikeresebb és legtöbbet játszott zenés darabját, Presser Gábor,
Sztevanovity Dusán és Horváth Péter A padlás
című mesemusicaljét. A darabot a Vörösmarty
Színház is műsorára tűzte.

A Vörösmarty Társaság a Grund kávézóban otthonteremtő szándékkal indította el a Vörösmarty
Kuckó elnevezésű sorozatát. A találkozók célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a középiskolás
korosztály diákírói számára a bemutatkozásra.
V. L.

Múlt héten pénteken a világ számos más pontja mellett Fehérváron, a Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házban is megkezdődött a tizenötödik Wass Albert-maraton. A rendezvényen
résztvevők a felolvasás mellett személyes formában mondhatták el a számukra kedves költeményeket és írásokat.
V. L.

Kép: Szeifert Richárd

Fotó: Kiss László

Wass Albertre emlékeztek

A történet egy padlástérben játszódik, ahol Rádi, az ifjú feltaláló, a
szerelmes Süni és egy varázslatos
néni, Mamóka mellett az „örökre
szépek” bolygójára igyekvő négy
jóindulatú szellem küzd meg a
gonosz házmesterrel a fordulatos
történetben.
Süni szerepében Katona Klaudiát
köszönthetjük, aki az első pilla-

nattól belopja magát a szívünkbe,
hiszen a szerzők olyan örökérvényű zenét és történetet álmodtak
színpadra, melyben neki is fontos
szerep jut a csodák és a valóság
határmezsgyéjén.
Váradi Eszter Sára Mamókája és
az ő szilvás gombócáról készült
dal három évtizede mindenkinek
sláger, ugyanolyan lelkesedéssel
és szeretettel szólít meg minden
korosztályt, az ifjabb és az idősebb
közönséget egyaránt.
A darab vége pedig mi más lehetne,
mint hogy Rádi – akit Tóth Károly
alakít – és Süni egymásra talál, a
négy bolyongó otthonra lel a Révész segítségével, a zsémbes háziúr
pedig elnyeri méltó büntetését.

A padlás a Vörösmarty Színházban is felejthetetlen élményt nyújtott

Közéleti hetilap
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Szűrővizsgálatokkal a családokért
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Fehérvár Televízió

Vakler Lajos

Az esemény minden korosztálynak
kínált programot: játékos ismeretterjesztő foglalkozás gyerekeknek,
szűrővizsgálatok, tanácsadások
és persze a szokásos termelői és
biopiac várták a látogatókat.
Schultz György, a Jancsárkert
Piac és Közösség Egyesület elnöke
elmondta: az eseményt a közelgő
tavasz jegyében szervezték, és sokféle, a testi-lelki egészség megőrzését célzó hasznos és érdekes programot kínáltak a látogatóknak.
Keresztury Lászlóné, a fehérvári
Egészségfejlesztési Iroda szakmai
vezetője kiemelte, hogy a hagyományos szűrővizsgálatok szervezése
mellett támogatják a helyi termékeket, népszerűsítik az egészségtudatos és környezetbarát életmódot.

Kép: Megyeri Zoltán

Harmadik alkalommal rendezett családi
hétvégét a Jancsárkert Piac és Közösség
Egyesület és a Székesfehérvári Közösségi
és Kulturális Központ: február 24. és 27.
között várták mindazokat, akiket érdekelt
az egészség- és környezettudatos életmód
vagy az újrahasznosítás témaköre.

A szűrővizsgálatokat idén is sokan vették igénybe

A Zöldellő Sárrét Egyesület
jóvoltából egészségtudatos és
környezetbarát életmódra nevelő,

játékos foglalkoztatóprogram várta
az általános iskolás csoportokat,
melynek keretében hallhattak arról

is, miért fontos az újrahasznosítás,
és mit lehet tenni ennek szellemében környezetünkért.

Az influenza is fenyeget!
L. Takács Krisztina
Szinte nincs olyan család, ahol ne találkoztak
volna ebben az időszakban köhögéses, lázzal járó
betegséggel, a gyorstesztek azonban nem mindig
mutatják ki megbízhatóan a baj okát. Az is kérdéses, miért van az, hogy amíg a koronavírusjárvány már lecsengőben van, sok helyen most is
az osztály fele hiányzik az iskolából.

Fotó: L. Takács Krisztina

Vannak gyerekek – főleg a kisebb
korosztályban – akik néhány hete
már hiányoztak az iskolából vagy az
óvodából a koronavírus omikron-variánsára jellemző tünetek miatt, most
pedig újra megbetegedtek. Gruiz
Andrea gyermekorvostól megtudtuk,
hogy ebben az esetben feltehetően
nem a koronavírus áll a háttérben,
hanem a már jól ismert influenzavírus.
A koronavírustól legyengült szervezet

ugyanis fogékonyabb erre a betegségre, ezért tűnhet úgy, hogy a gyermek
visszaesett.
„Bár ez esetben nem kell komolyabb
szövődményekkel számolni, mégis fontos,
hogy komolyan vegyük a betegséget! Az
influenza ugyanis a gyerekeknél általában
magasabb lázzal jár, és hosszan elnyúló,
száraz köhögésre is számíthatunk.” – magyarázza a gyermekorvos.
Az influenza ellen a legjobb orvosság a
pihenés, a mézes tea, magas láz esetén
a lázcsillapító és a megfelelő köhögés
elleni orvosság: „Fontos, hogy a száraz
köhögésre másfajta hatóanyagú gyógyszert
kell választani, mint a hurutosra!” – hívja
fel a figyelmet Gruiz Andrea.
Általános tapasztalat az is, hogy amíg a
koronavírus-fertőzést a szülők általában
elkapják a gyerekektől, a jelenleg terjedő influenzavírusra ez nem jellemző.

Ha néhány nap alatt nem enyhül a köhögés, érdemes orvoshoz fordulni, nehogy nagyobb baj legyen!
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,
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VELÜNK ÉLŐ
ÖRÖKSÉG

Fedezd fel a hazai kastélyokat,
és barangolj ezerszínű parkjaikban!

GÖDÖLLŐ

csodasmagyarorszag.hu
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Fotó: Kiss László

Márciusba fordult a naptár, de kellett némi „varázslás”, hogy ne csak hivatalosan legyen tavasz.
Hétvégén még egy utolsó, nagyböjt előtti kolbásztöltést tartottak a Jancsárkertben, a Szabad
Színház télűző maskarás felvonulásával pedig végképp befellegzett a télnek! Húshagyókedden
Mohán is megjelentek a maskarások, hogy a tikverőzés népi hagyományával korommal űzzék el a
hideg időt. Fotósaink pedig lencsevégre kapták a legjobb pillanatokat!

Fotó: Simon Erika

Kormos arcok, alakoskodó lányok, szalagos bohócok, szalmatörök és kéményseprő – idén is megrendezték az országban is egyedülálló télűző maskarás fesztivált, a mohai tikverőzést, hogy meghozzák a bőséget. A hagyomány szerint húshagyókedden a településen így búcsúztatják el a telet.

Fotó: Simon Erika

A település asszonyai is kivették a részüket a munkából: igazi mohai fánkot sütöttek, hogy az
ország minden részéről érkező látogatókat kínálják

Hetedik alkalommal rendezték meg a múlt hétvégén a Kolbásztöltő fesztivált a Jancsárkertben.
A szakmai zsűri idén a Kata-Sumi Team kolbászát találta a legjobbnak.

Fotó: Simon Erika

Koromban idén sem szűkölködtek a mohaiak

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

A banya, miután megjárta a Jancsárkertet, végigvonult a városon, hogy beteljesítse küldetését:
el kellett vinnie minden rosszat, bút, bajt, betegséget Fehérvárról. Reméljük, sikerült neki!

A hideg idő indokolta a kiadós falatokat!
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Öltöztessük virágba otthonunkat!
Fehérvár Televízió

L. Takács Krisztina
Bár az időjárás még csak a napsütéssel
emlékeztet a tavaszra, visszavonhatatlanul a
küszöbön áll a jó idő, így – ha még nem tettük
meg – szedjük le a porosodó téli dekorációt
a párkányról, sőt az ajtóról is, hiszen most
minden színekért, virágokért kiált!

fotók: Kiss László

Ondrousek Andrea, a Manócska
Kézműves Kuckó tulajdonosa
leginkább intuícióira hagyatkozik,
ha dekorációról van szó, képzelete
pedig határtalan! A képeken is
látszik, hogy a selyem- és műanyag

A lágy színekkel, virágokkal díszített fácska a
vidék romantikáját idézi

virágokból készült alkotásokat
könnyű megszeretni, és hamar
megtalálhatjuk helyüket a lakásban: „Hollandiából, Lengyelországból,
Amerikából és Kínából származnak
az alapanyagaim, amelyek nemcsak
tartósak, de bármilyen kompozíció
kreálható belőlük!” – magyarázza a
szakember.
A dekorációk alapanyagai selyemből és gumiból vannak, de – ellentétben a megszokott művirágokkal
– ezeken már nem látszik, hogy
nem valódiak. Előnyük, hogy tartósak, és sokáig megőrzik a színüket:
„A gumiból készült tulipánok esetében
érdemes figyelni rá, hogy ne tegyük ki
tartósan közvetlen napfénynek, mert
egy-két év alatt megkophat a színük!
Tisztítani könnyen lehet ezeket az
anyagokat: csak egy nedves szivacs
kell hozzá, és máris portalaníthatjuk
őket!” – javasolja Andrea.
A tavaszi összeállításokat a játékosság jellemzi: a virágok között
különböző kis figurák bújnak meg,
így mindegyik egy külön kis világot
képvisel: „Nem ajánlatos sok külön
böző színt használni egyszerre, inkább
az árnyalatokkal érdemes játszani,
így egységes marad a kép, mégsem
unalmas a kompozíció!” – vallja a
dekoratőr.
A legnépszerűbb tavaszi dekorációk az asztali díszek, hiszen azt saját
részre, de ajándékba is szívesen
választják, és kedvelt kiegészítőelemek az ajtódíszek is. A dúsan
tűzött virágkoszorúk látványosak
és kelendőek, a szolidabb dekorációt kedvelők pedig a „kevesebb

Ondrousek Andreának szenvedélye a dekorációkészítés

több” elvet követve inkább az
ágakból font, kisebb virágokkal
ékesített ajtódíszeket választják.
Praktikus és esztétikus díszítésnek
számítanak a virágkosarak vagy a

kis fák is, melyek mellé általában
egy-két tavaszt idéző figura is dukál. Ezeket a bejárati ajtó elé vagy
a szoba egy-egy hangsúlyosabb
pontjára is helyezhetjük.

ÉPÍTŐANYAG
BURKOLAT

ÉPÍTKEZÉSBEN,
FELÚJÍTÁSBAN
SZÁMÍTHATSZ RÁNK!

SZANITER
NYÍLÁSZÁRÓ
BARKÁCS

A piros és a sárga élénksége a tavasz frissességét hozza otthonunkba
Cortina Dekor és Függöny Stúdió

MANÓCSKA KÉZMŰVES KUCKÓ
Egyedi lenyűgöző luxus
örökvirág csokrok, dekorációk
Tel.: 06 70 397 9013

22/513-220

Szfvár., Károly János utca 5.

Székesfehérvár, Móri út 102.
info@braunbau.hu

www.braunbau.hu

Fotó: Nick Risinger

braun

2022. márc. 5.–márc. 11.

hello@luxenfloower.hu

Székesfehérvár, Széchenyi út 138-142.

Tel.: 06 - 20 - 988 - 9474 www.facebook.com/cortinadekor.hu
06 - 22 - 399 - 208 E-mail: cortinadekor@gmail.com

www.luxenfloower.hu

f.: Manócska-Kézműves-Kuckó

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ha szakmát váltanál vagy új dologba vágnád a fejszédet, akkor most
jött el a te időd! Érdemes új tanulmányokba kezdeni, ezektől ugyanis
hosszú távú sikereket remélhetsz! Nehezen kötelezed el magadat, ám
úgy érzed, a kedvesed elvárja tőled. A magánéleti válság hamarosan
megoldódik.

A család kerül a középpontba a héten – ezzel kapcsolatban
a legfontosabb, hogy egyensúlyba tudd hozni a karriert a
magánélettel. A párok számára a nagy szerelem időszaka
ez, de egyedülállóként is nagy esélyed lesz a szerelemre!
Ha még családalapítás előtt állsz, akkor egy új jövevény is
érkezhet az életetekbe.

Békét és sikereket ígérnek a csillagok. Kibékülhetsz olyanokkal is,
akikkel régóta haragos viszonyban vagy. A szerencse is a tenyerén
hordoz, csak az a fontos, hogy el tudd fogadni mindazt a jót, amit az
élet tálcán nyújt neked! A munkádban is folytatódik a sikersorozat.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha egyedülálló vagy, akkor biztos, hogy eltalál Ámor nyila! Ha
kapcsolatban élsz, akkor pedig még a házasság is szóba kerülhet. A
munkában viszont vigyázz, hogy ne hajszold túl magadat – a bolygók
jelzése szerint a stressz ebben az időszakban különösen érzékenyen
érint, és testi tüneteket is okozhat!

Dolgos hétköznapok kezdődnek, és úgy tűnik, teljesen ura
vagy az életednek. Ám egy flört alaposan összekuszálhatja
a szálakat. A szenvedély magával ragad, és nehezen enged
racionális döntéseket hozni. Ha párkapcsolatban élsz,
akkor komoly krízist élhetsz át.

Egy utazás során megismerkedhetsz valakivel, aki talán az igazi lesz
számodra. Nehezen hozol döntést fontos kérdésekben. A munkahelyeden alaposan túlhajszolod magadat, de szerencsére családod
időben felméri ezt, és leveszi a terhek egy részét a válladról.

FEHÉRVÁR
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Márciusi feladatok a kertben
Az enyhe február hatására sajnos
idén is túlságosan korán fakadnak
a gyümölcsfák. Ha szerencsénk van
a következő két hétben marad a
hűvös idő, és nem borulnak virágba a gyümölcsfák. Tavaly már sokan használták, és nagyon jó viszszajelzéseket kaptunk a Damisol
BB Gabona lombtrágya hatásáról.
Amennyiben a virágzó gyümölcsfákra a fagy előtt
közvetlenül (minimum 4 óra kell a felszívódáshoz)
DAMISOL BB Gabona lombtrágyát juttatunk ki finom
porlasztással, kis vízmennyiséggel, akkor az a virágok
felé történő tápanyagszállítást indukál, amely segítségével jelentősen megnő a virágok szénhidrát koncentrációja. Ez a megnövekedett szénhidrát tartalom,
amely órák alatt jön létre, védi a virágokat a hideg hatásától. Alma, körte esetében -5 - -7 C°, csonthéjasok
esetében -3 - -5 C° fagy hatását tudja a szer orvosolni.
A csonthéjasoknál az éves vessző háncsán is felszívódik a készítmény. A készítmény bór tartalma ráadásul
a termések kötödését is segíti, így több a kötött virág,
tehát több lehet a gyümölcs is.
Aki még nem kezdett bele a lemosó permetezésekbe,
érdemes mielőbb alkalmas időt keresni, nehogy lemaradjon róla. Az őszibarack tafrinás levélfodrosodása is
újra hódító útjára indul. A rezes lemosó itt csak gyérít, az igazi feladat a levélrügyek egérfüles állapotban
történő permetezése lesz Alfa-solo, Score, Cuproxat

Fontos, hogy a túlságosan hideg talajba vetett magok nem, vagy csak vontatottan, rosszul kelnek, ezét
figyeljünk a tasakokon feltüntetett talajhőmérsékleti értékekre is. Március második felében az időjárás
függvényében már burgonyát is vethetünk. Érdemes
a jó minőségű, fémzárolt gumókat megvásárolni, hiszen a megfelelő tápanyag ellátás mellett, ez az
egyik biztosítéka a bőséges termésnek. Az idei évben újra kapható a közkedvelt Balatoni rózsa, és a
Hópehely fajta is.
Bogyós gyümölcseink is meghálálják a kezeléseket. A
ribiszke friss levelein hamar megjelennek a levélpirosító ribiszke-levéltetű kolóniái, és piros hólyagosra
csípik azt. Sajnos a hosszú élelmezés egészségügyi
várakozási idő (évi) miatt csak az időben elvégzett védekezés lehetséges. Erre a Full 5CS-t javaslom.
Az egres amerikai lisztharmata sok egres kedvelőnek
okoz gondot. Sokszor csak akkor venni észre, amikor
már a bogyót fertőzi, azonban ilyenkor már elkésett a
védekezés. Virágzástól kezdődően folyamatos permetezés indokolt. Permetezőszerként a Quadrist, vagy a
bio Thiovit Jet növényvédőszereket ajánljuk. Védelem
nélkül a bokor néhány év alatt elpusztul.
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek bennünket üzletünkben, és kérdezzenek bátran.
Hallgassák hetente pénteken 14 órakor a Vörösmarty
rádióban aktuális kertészeti tanácsainkat.
Örömmel teli kertészkedést kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

készítményekkel. Ha nem sikerül időben elkapni a fertőzést, már csak a hólyagos piros levelek szedegetése marad, ami komoly lombvesztéssel, és a termések
elhullatásával is járhat. Fontos, hogy a védekezést
mindaddig folytatni kell, amíg a tartós meleg idő be
nem köszönt.
Sokaknak okoz gondot a körtefákon egész évben károsító körtelevélbolha. Az áttelelő egyedek 5-6 C°-os
léghőmérsékletnél bújnak elő, és párzás után a hajtásokra rakják petéiket. A védekezés alapja az ezekből
kelő lárvák elpusztítása. Ennek időpontja a levelek
egérfüles állapotában van, és ha sikerrel járunk, akkor
abban az évben már nem kell komoly kártételre számítani. Az időzítés mellett különösen fontos a szerválasztás is. Sajnos a körtelevélbolha több szerre is
rezisztens, a szerválasztást bízzák szakemberre, aki a
korábbi években használt szerek alapján a megfelelő
hatóanyagot javasolja.
A csonthéjasok virágfertőző moníliája idén sem fog
kimaradni. Védekezésként a virágzás kezdetétől használjuk a Chorus, Signum, vagy a Switch készítményeket. Sajnos a több évtizede használt Dithane M45 engedélyét visszavonták, így már nem elérhető. Helyette
a Cuproxat-ot ajánljuk kontakt monília elleni készítményként. Bár a Topas is monília ellenes szer, hatását
csak melegebb időben, 12 C° fok felett tudja kifejteni,
így azt a kora tavaszi hideg időben nem javasoljuk.
A lassan melegedő talaj alkalmas a borsó, retek,
saláta, hagyma, fokhagyma, pasztinák vetésére.

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
www.kenderzsineg.com

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

om

Sarokülő, kanapé, franciaágy akár

Hőszigetelés folyamatosan készleten!

25% engedménnyel!
Hol?
Részletek az üzletben, érv.: 03.31-ig.

Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 1.
Telefon: +36 205675504 • kikolbutor.hu

Chemikál Építőanyag- és Festékáruház
Szfvár, Szárcsa u. 42.
Tel: 30 633 5355

Ajánlatkérés: rendeles@chemikal.hu e-mail címen.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Sikert sikerre halmozol, és a hosszú távú kapcsolataid is megerősödnek. Az anyagi helyzeted jól alakul. Viszont adódhat néhány
probléma, amiket nem odázhatsz el újra, szembe kell velük nézned!
Nagy megkönnyebbülés lesz végre, amikor lezárhatod a témát.

Ismét munkahelyi gondok zavarják meg a pihenésedet. Kezeled a
helyzetet, de egyre többször gondolsz arra, hogy váltanod kellene.
Vonzerőd mágikus, csak kapkodod a fejedet, hogy mennyien
próbálnak közeledni hozzád. Ne állj ellen a csábításnak!

Különc, de nem rideg természetű vagy, ám most úgy tűnik, túlságosan is hideg fejjel döntesz. Az érzelmi kérdésekben ez nehézséget
okozhat. Vigyázz, ne szakíts hirtelen felindulásból kedveseddel, ezt
később ugyanis még megbánhatod! Próbálj meg inkább a karrieredre koncentrálni, ezen a területen jól jön a racionalitás!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a stabilitás megalapozásának időszaka. Anyagi és érzelmi biztonságra törekszel, és hatalmas teherbírásoddal meg is teremted mindezt.
Harmónia kíséri a hetet, így élvezheted azt, amit megteremtettél!

Alapvetően hűséges típus vagy, ennek köszönhetően kiegyensúlyozott a párkapcsolatod is. A következő napokban azonban
háttérbe szorulnak az érzelmek, inkább a karrieredre fókuszálsz
majd. Jól is teszed: kitartóan küzdj a céljaidért, és a siker nem
marad el!

Igazán szerencsés csillagzat alatt indult az év a Halak számára!
Nagyon segítőkész vagy, de figyelj rá, hogy ne éljenek vissza a
jóindulatoddal! Párkapcsolatod kisebb válságot élhet át. Mellőzve
érezheted magadat, mert párodat túlságosan leköti a saját karrierje.
Ne aggódj, hamarosan helyreáll a béke!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
MK_testimonial_216x288.indd 1
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Beléptünk a nagyböjt időszakába

L. Takács Krisztina

A Szent Imre Katolikus Általános
Iskola diákjai misére érkeztek szerda reggel a Szent Imre-templomba.
A nagyböjt a lelki gazdagodásról,
az akaraterőnk próbájáról, valamint
arról szól, hogy nem vagyunk egyedül a mindennapi küzdelemben –
hangsúlyozta Ugrits Tamás atya, az
egyházmegye iskolabiztosa: „Negy
ven napon keresztül mi is csatlakozunk
Jézushoz, hiszen ő is lelkünk győzel
mében segít bennünket. Ahogyan ő
legyőzte a gonosz lélek hatalmát, erőt
ad nekünk, hogy megújuljunk lélekben,
Istenhez forduljunk, hagyjuk el azt,
ami eddig rossz volt az életünkben,
tegyünk meg mindent, ami rajtunk
múlik, hogy jobbak lehessünk.”
A jobbá válás nem öncélú, hiszen a
környezetünkre is hat. Ez egy olyan
odaadás, amivel saját erőnket, akaratunkat, jóra való szándékunkat

Fotó: Kiss László

Hamvazószerdával kezdődik meg a kereszténység legnagyobb ünnepére, húsvétra való
felkészülés. Ezen a napon a katolikus templomokban szentmise keretében emlékeznek
az élet mulandóságára és a nagyböjtöt
jellemző bűnbánat fontosságára. A liturgiát
minden fehérvári templomban megtartották.

Hamvazószerdán az élet mulandóságára és a hitben megélt reményre emlékeztet a liturgia
tettekben is kifejezhetjük. Ezáltal
épülünk mi magunk is.
„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy
és porrá leszel!” – ez hangzik el a
hamvazószerdai liturgián, amikor
szentelt hamuból keresztet rajzolnak a hívők homlokára. Ugrits
Tamás szerint az élet végességét a

fiatalok is éppúgy értik és érzik,
mint a felnőttek: „Törékeny az
emberi élet! A járványok és a háborúk
között hogyne éreznék ezt a fiatalok
is? Megtapasztalják, hogy több az em
beri élet, mint amit megfoghatunk. Én
úgy látom, hogy komoly lelki terheket
hordoznak, amit Istenbe vetett hit

nélkül, remény nélkül nagyon nehéz
viselni.”
A nagyböjti időszakban benne
van a remény és a gondviselés is
– hirdeti az egyház. A következő
negyven nap pedig arra tanít, hogy
váljunk nyitottá az anyagiakon túli,
lelki életre.

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

Húszéves negatív rekord

Somos Zoltán
Ukrán játékosai nélkül játszott és kapott ki
Pakson 3-2-re a Mol Fehérvár. Ez volt zsinórban az ötödik vereség a bajnokságban. Ilyenre
két évtizede nem volt példa.

FEHÉRVÁR

15

Felnőttek közt a fiatalok
Fehérvár Televízió

elvileg élcsapat lenne a Vidi…
Legutóbb sokkal mostohább körülmények között, a 2000/2001-es
szezonban volt ilyen negatív széria.
Akkor a játékosként klublegenda
Csongrádi Ferenc vezetőedzői
állásába került a negyedik zakó,
az ötödiket már Várhidi Péterrel
a kispadon szenvedte el a Vidi.
Egy döntetlen szakította meg azt a
vereségsorozatot 2001 áprilisában
– most, huszonegy évvel később a
Zalaegerszeg ellen lehet erre esély.
De addig csütörtökön a kupában is
vár egy idegenbeli meccs a fehérváriakra. A Győr otthonában kellene
kivívni a legjobb négy közé jutást,
némi vigaszt nyújtva az érthetően
elégedetlen szurkolóknak.

Somos Zoltán
A fedett pályás atlétikai magyar bajnokságon
Mohai Regina 200 méteren harmadik, 60
gáton negyedik helyen végzett.

Az ARAK Utánpótlás-akadémia
növendékei közül a felnőtt fedett
pályás atlétikai magyar bajnokságon többen is elérték a kvalifikációs szintet. Mohai Regina
egy napon kellett rajthoz álljon
mindkét számában. Először 60
méteres gátfutásban került döntőbe, ahol 8,47-es egyéni csúccsal a
negyedik helyen végzett. Ebben a
versenyszámban térdelt rajtgépbe
Gombolai Nóra is, ő a tizenegye-

dik helyen zárt. Mohai ezután már
az egykörös, 200 méteres sprinttáv
mezőnyében jeleskedett: 24,61-es
idei legjobbjával a dobogóra állhatott Varga Tamás tanítványa.
Szabó Dániel 60 méteren 6,86-os
idei legjobb eredménnyel került
a döntőbe, ahol ezt megismételve negyedik helyen ért célba. A
nők vágtaszámában két fiatal,
Mészáros Luca és Gimesi Kata
indult. Mindketten a B-döntőbe
jutottak. Gimesi távolugrásban
tizenegyedik helyen zárt. A férfiak
200 méteres számában Blaumann
Marcell egyéni csúccsal, 22,47-tel
kilencedik, Mészáros Bálint 22,89cel tizenkettedik lett.

Ilyen tavasza van a Vidinek, avagy: kép kommentár nélkül

Fotó: Ambrus László

Fotó: molfehervarfc.hu

Érthető, hogy az ukrán légiósok
nem voltak abban az állapotban, hogy hasznára legyenek a
Vidinek a legutóbbi bajnokin,
de nélkülük is vezetett 2-0-ra
a csapat a Paks otthonában.
Csakhogy aztán kapott három
gólt, így továbbra is győzelem,
sőt pont nélkül áll ebben az
évben. A sorozatban elszenvedett
ötödik vereség szinte klubtörténeti mélypont, pedig manapság

sport

Két számban is remekelt Mohai Regina a fedett pályás bajnokságon

Betegség után bajnoki cím
Kaiser Tamás

Komoly eredményt ért el a hétvégén a
Fedettpályás Magyar Bajnokságon Badics
Mila: a Kiskút Teniszklub játékosa párosban
aranyérmes lett.

HORVÁTH SÍRKŐ

A magyar bajnoki cím értékét
tovább növeli, hogy Badics Mila
nemrég épült fel koronavírus-fertőzéséből.
„Nem lepődtünk meg az eredményen,
tudtuk, hogy jó formában van!” –
kezdte az értékelést edzője, Pákai
Norbert. – „Annak ellenére bíztunk a
sikerben, hogy a betegsége miatt igazá
ból edzésképpen indult el az országos
bajnokságon.”
Badics Mila idén már a nemzetközi

mezőnyben is letette a névjegyét,
hiszen Szlovéniában néhány hete
megnyert egy ITF-tornát. Pont a
maribori versenyt követően lett
pozitív a tesztje. Mint lapunknak elmondta, ezért is különleges számára
ez a bajnoki cím: „Nagyon boldog
vagyok, hogy ennyi befektetett munka
után összejött a bajnoki cím! Korábban
voltam már elődöntős is, de a finálé
még hiányzott!”
Mila Bartha Pannával az oldalán győzött az ob-n, ahol egyesben a legjobb
tizenhat közé jutott: ott a későbbi
győztes Dankó Vanesszától kapott
ki. A Kiskút teniszezője a következő
hetekben Horvátországban, illetve a
korosztályos magyar bajnokságon áll
majd rajthoz, komoly esélyekkel.

AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK
AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,
Fotó: Magyar Teniszszövetség

KOMPLETTEN 490.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL,
10 ÉV GARANCIÁVAL!
Tel.: 20/9756-229; 20/325-3391; 22/200-363
További információ: Horváth Sírkő

Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.
(Érv.: 2022.03.15-ig!)

Badics Mila (balra) számára remekül indult az idei szezon

A Fehérvár Televízió műsora március 5-től március 11-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 03. 06. VASÁRNAP

2022. 03. 05. SZOMBAT
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09:40
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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
21:10
22:00
22:25
22:30

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Fizikai kísérletek: Az erők
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
Úton
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Agrárinfó – ismétlés
Fehérvári Versünnep
2018 – elődöntő, 1. rész
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lukácsy József
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Forgószínpad
Fehérvári Versünnep
2018 – elődöntő, 2. rész
Kempógála
Csík 30
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

2022. 03. 07. 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
17:00
17:20
17:50
17:55

17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Döbrentey Gyula
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
19:50 Hitünk és életünk
– ismétlés
20:20 Fehérvár köszönti katonáit
22:40 A hét hírei – ismétlés
23:10 Képes hírek

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
21:50
22:30
22:50

Képes hírek
A hét hírei
Forgószínpad
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Döbrentey Gyula
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Forgószínpad
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kávéházi szegleten
Királykúti beszélgetések
Vendég: Gáspár Ferenc
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lukácsy József
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Teatrum Café –
Vándorszínészek
Szarajevó
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 08. 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
15:50
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lukácsy József
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
Hangos, színes és büdös
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Siti Beáta kézilabdázó
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
VII. Varga Sándor
Verstábor – Misztrál-est
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 09. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:40
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:50
16:20
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
21:20
21:50
22:10
22:30

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Siti Beáta kézilabdázó
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Pozsonyi Imre – Zuhanás
az emlékekbe
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Skandináv-est – koncert
XVII. Aranybulla
Művészeti Fesztivál
750 éves Nádasdladány
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 10. CSÜTÖRTÖK

2022. 03. 11. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:20 Arany János 150 –
Az eperfa alatt
08:55 Képes hírek

07:20 Köztér
07:50 Bajnokok városa
08:10 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió

11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek

13:15 Képes hírek

15:50 Stámusz Ferenc-portré

15:50 Bassology: Muck Éva trió

16:45 Fizikai kísérletek:

17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

Elektrosztatika
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek

19:00 Híradó – ismétlés

17:55 Nálatok mizu?

19:20 Bajnokok városa

19:00 Híradó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Bajnokok városa – ismétlés
21:00 Fehérvári Versünnep
2018 – elődöntő, 1. rész

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Pecakúra (16)

22:30 Híradó – ismétlés

22:40 Híradó – ismétlés

22:50 Képes hírek

23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: minden vasárnap 17 órakor A hét hírei jelnyelv i tolmácsolással

A Vörösmarty Rádió műsora március 5-től március 11-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 03. 05. SZOMBAT

2022. 03. 06. VASÁRNAP

2022. 03. 07. HÉTFŐ

2022. 03. 08. KEDD

2022. 03. 09. SZERDA

2022. 03. 10. CSÜTÖRTÖK

2022. 03. 11. 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:
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 –
szervezetünket terhelő
méreganyagok 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 – Gemenc
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan! –
testalkattípusok 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 Gemeiner Lajos
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 Élelmiszer-biztonsági
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 Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes Vendég:
Antal Vali 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 Nézőpontok Vendég: Vacsi
Viola és Varju Rudolf
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.

