Megújulhat a könyvtár épülete is

„Köszönjük minden
magyarnak, aki segít!”

Megnyílt a Fanta-villa

Egy héttel később lesz
a halünnep
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Az öreg hölgy látogatása
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Választási tudnivalók

Vasárnap kora reggeltől, hat órától
este hétig lesznek nyitva a szavazókörök, ahol élhetünk választójogunkkal. Ahhoz azonban, hogy
le tudjuk adni szavazatainkat,
igazolni kell magunkat a bizottság
tagjai előtt. Erre többféle okmány
is megfelelő.
„A választójog gyakorlásához a
személyazonosság igazolása feltétlenül fontos. Ezt érvényes, magyar
hatóság által kiállított személyazonosító igazolvánnyal, érvényes vezetői
engedéllyel vagy érvényes útlevéllel
lehet megtenni. A diákigazolvány erre
a célra nem fogadható el. A lakcímkártyánkat magunkkal kell vinni.”
– mondta el lapunknak Kincses
Zsolt Dávid.
A Helyi Választási Iroda vezető
helyettese hozzátette: a kormány
hivatal szombaton 8-tól 18 óráig és
vasárnap 9-től 19 óráig ügyeletet
tart a Koch László utca 4/b. szám
alatt. Így az elveszett vagy megrongálódott személyi igazolványok
pótlása még lehetséges a hétvégén.

Márton Roland: kedvezőek a
közvélemény-kutatási adatok

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte: megérte a várakozás, hiszen mind a Budai
út, mind a Prohászka út teljes egészében, a közművekkel együtt újult meg, így remélhetőleg
hosszú ideig nem kell hozzájuk nyúlni

Látrányi Viktória
Fedett buszmegállót épített a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Maroshegyi Óvoda szomszédságában. Az
ünnepélyes átadásra ingyensörrel és vattacukorral
várták az érdeklődőket.
Kép: Megyeri Zoltán

A hat ellenzéki párt miniszterelnök-jelöltje kitért arra, hogy
Zelenszkij ukrán elnököt hősnek
tartja. Szívesen egyeztetne vele, de
ez nem történt meg. A miniszterelnök-jelölt elmondta, hogy korábban
Orbán Viktort jelentette fel rémhírterjesztésért, most pedig Szijjártó
Pétert jelenti fel. Azt is kifejtette:
adómentessé tennék a minimálbért,
amivel négy éven belül harmincezer forint maradna az emberek
zsebében.
„Legyünk egy ilyen európai demokratikus jogállam, egy szeretetország! Erre
kérem önöket. Mi már megtapasztaltuk,
és bizonyítjuk nap mint nap!” – fogalmazott Márki-Zay Péter, aki bár saját képviselőjelöltjét Márton Roland
helyett Márton Attilaként emlegette, a szimpatizánsok lelkesedését
ez nem zavarta. Mint ahogy az sem,
hogy összetévesztette Zelenszkij
ukrán elnök nevét Jeszenszky volt
magyar külügyminiszterével.
Mintegy százötven-százhetven
ember vett részt a reggeli fórumon,
amit sajtótájékoztató követett.
Azon Fazakas Attila képviselő

Víziközmű-rekonstrukcióval, teljes
átépítéssel, illetve csőbéleléssel
kezdődött közel hét hónapja a Pro-

hászka út felújítása. Ősszel a városi
közgyűlés a Budai út sávos helyre
állítása helyett a teljes rekonstrukció
mellett döntött, így a „kis” Budai
útként is ismert szakasz átépítésére
is lehetőség nyílt.
A nagyszabású fejlesztés során
kicserélték az út- és járdaburkolatot,
valamint kiszélesítették a belváros felőli járdát. A Budai út már elkészült,
a Prohászka úton még dolgoznak
a szakemberek. A műszaki átadás
április nyolcadikán várható.

Közösségi finanszírozásból buszmegálló

Látrányi Viktória

Szerda reggel az Alba Plaza előtti téren Márki-Zay Péter tartott fórumot a hat ellenzéki
párt Fejér megye 1-es és 2-es választókörzeteiben induló jelöltjeivel.

A kivitelező tudja tartani a határidőt, így
április nyolcadikáig a Budai út Prohászka és
Palotai út közötti szakasza, valamint a Prohászka út felújítása is elkészül. A nagyszabású, összesen mintegy hatszázmillió forintos,
önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló beruházás során teljes közműcsere történt,
új növényágyakat helyeztek el a kereszteződésben, és megújult az útburkolat.

Fotó: Simon Erika

Április harmadikán új országgyűlést választunk: Székesfehérváron kilencvenhárom
szavazókörben adhatjuk le szavazatunkat az
általunk támogatott pártra és országgyűlési
képviselőjelöltre. A választással egy időben
népszavazásra is sor kerül.

Azok a személyi igazolványok,
amelyeknek az érvényessége 2020.
március 11-ét követően járt le,
2022. június 30-ig meghosszabbított okmányok, így ezekkel el lehet
menni szavazni.
Székesfehérváron kilencvenhárom
szavazókörben várják a választópolgárokat: „Ezen szavazókörök
közül egyet emelnék ki, amelyik
speciális: ez a 200-as szavazókör,
mely a Fürdő sor 3. szám alatt, a volt
Szabadművelődés Háza épületében
található. Itt az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok fognak voksolni.
Ebben a szavazókörben logisztikailag is segítjük a szavazatszámláló
bizottság munkáját, mind a bizottsági
tagok számának megkétszerezésével,
mind a választási eszközök duplázásával. Tehát több szavazófülke áll majd
rendelkezésre, és több urnában fogják
tudni elhelyezni szavazólapjaikat
a választópolgárok.” – tette hozzá
Kincses Zsolt Dávid.
Mozgóurnát az előzetes egyeztetések alapján a Kossuth Zsuzsanna
Szociális Intézményben, a Büntetés-végrehajtási Intézetben és a
Papi Otthonban összesen száz fő
igényelt.
Fontos tudnivaló, hogy a szavazókörökben nem kötelező a maszkhasználat, de ha valaki mégis viseli,
néhány másodpercre, a személyazonosság ellenőrzésére annak
levételét kérik a bizottsági tagok.

Hamarosan elkészül a
Budai és a Prohászka út

Márki-Zay Péter támogatásáról biztosította
Fazakas Attilát és Márton Rolandot

jelölt elmondta, hogy szeretnék a
lehető legtöbb emberhez eljuttatni
a választási programjukat: „Több
választókerületben is mozgó autókkal,
hangosbemondón keresztül fogjuk
elmondani a fontosabb programpontjainkat.”
Diagnosztikai központ, a fiatalok
lakhatási támogatása, a lakótelepek zöldítése és a közlekedési helyzet rendbetétele – ezek szerepelnek
Márton Roland választási programjában: „A közvélemény-kutatások szerint vezetünk Székesfehérváron, mert
nagyon sokan támogatják ezt a programot.” – fogalmazott Márton Roland,
majd hozzátette: Fehérvár sikere az
ország sikerében is nagyon fontos,
ezért támogatja Márki-Zay Péter
és a hat ellenzéki párt is azokat a
terveket, amiket Székesfehérváron
megfogalmaztak.

Egy fából készült, a párt színeire
festett buszmegállót építettek fel és
adtak át vasárnap a Magyar Kétfarkú
Kutya Párt tagjai. A Maroshegyi Óvoda
szomszédságában lévő építmény már a
második buszmegálló, amit Fehérváron
létrehoztak. A párt tagjai azt mondják,
megfelelnek azoknak az igényeknek,
amiket az önkormányzat támasztott az
előző megálló esetében.
Varga Eszter, a párt országgyűlési

képviselőjelöltje azt emelte ki, hogy
azért is fontos a mostani átadó, mivel a
buszmegálló közösségi finanszírozásból
valósult meg. Varga Eszter a nők elleni
és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló isztambuli
egyezmény ratifikálásának szükségességéről is beszélt a délutáni programon.
„Ez Székesfehérvár első közfinanszírozású
buszmegállója!” – ezt már Fenekes Roland, a Fejér megyei 1-es választókörzetben induló képviselőjelölt hangsúlyozta,
aki fontosnak tartja az „ingyensör” párt
által szorgalmazott intézményét, melyhez vasárnap délutáni rendezvényükön
is hűek maradtak. Fenekes Roland a
régi fehérvári vidámpark újranyitását is
szorgalmazza.

Kép: Németh-Nagy Róbert
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A vasárnap délutáni átadáson a szülőket ingyensörrel, a gyermekeket ajándék krétákkal és
vattacukorral várták
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Huszonöt éves a Kyndryl

Közélet

Az ukrán menekültek megsegítésére
rendezett jótékonysági koncertnek adott
otthont a Fehérvári Civilközpont. Buch Tibor
és a Horváth testvérek, Péter és Eli volt a
koncertdélután ötletgazdája, a kivitelezésben
pedig a Szegényeket Támogató Alapítvány,
valamint Vargha Tamás országgyűlési képviselő segített. A rendezvény ingyenes volt, a
kihelyezett perselyekbe várták a fehérváriak
adományait.
K. Sz.
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

A város polgármestere hétfő
délutáni bejegyzésében úgy
fogalmazott, hogy a szóban forgó
kétszázharmincmillió forintot a
Vörösmarty Mihály Könyvtár Bartók Béla téri épületének főhomlokzatára, a bejárati lépcső felújítására és a tetőszerkezet javítására
költenék. Kedvező kormánydöntés
esetén a pénzből jutna ezen felül
még a könyvtár térre néző, főhomlokzati nyílászáróinak felújítására
vagy cseréjére is.

a kormány is folyamatosan a megfelelő
beruházási környezet megteremtésén és
megújításán dolgozik ennek az ágazatnak az
érdekében.”
Szijjártó Péter hozzátette: a kormány
támogatásával tavaly tizenöt új szolgáltatóközponti beruházás valósult meg,
munkát adva kétezer-háromszáz embernek. A Kyndryl 2021-ben egymilliárd
forint támogatást kapott a kormánytól,
így egy három és fél milliárdos beruházási program keretében háromszáz új
munkahelyet hozott létre.
Vargha Tamás, Székesfehérvár ország
gyűlési képviselője elmondta: „Ismét
egy lépést tett előre a Kyndryl, és ismét egy
lépést léptünk előre mi, székesfehérváriak
is, hiszen háromszáz új munkahely jött létre
ezen beruházás eredményeként.”
Az évforduló alkalmából készült emléktábla felavatását követően a résztvevők
egy fát is elültettek a további fejlődés
szimbólumaként.

Kedvező kormánydöntés esetén a múzeum felújításából megmaradt összegből rendbe tennék a
Bartók Béla téri épület homlokzatát, a bejárat lépcsőjét, de még a nyílászárók cseréjére is futná

Választókerületi
programok
Köfém-lakótelep, Ráchegy,
Búrtelep, Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
Az önkormányzati képviselő
április 4-én, hétfőn 15 és 18
óra között az Erzsébet út 12.
szám alatti irodájában fogadja
az érdeklődő lakókat, április
5-én, kedden pedig 17 és 19
óra között a Köfém-lakótelep
1. szám alatt várja a 14. számú
választókörzetben élőket.

Városközpont-észak
Kovács Zsoltné
A 2. számú választókörzet
önkormányzati képviselője
április 6-án, szerdán 17 és
18 óra között a Vörösmarty
iskolában, április 7-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!

Fotó: Kiss László

Az ünnepség résztvevői megismerhették,
milyen fejlődésen ment át az informatika az
elmúlt huszonöt évben

Kezdeményezte a kormánynál a
fehérvári önkormányzat, hogy
a Szent István Király Múzeum
felújításából megmaradt pénzt egy
másik kulturális intézmény rendbetételére költhesse el – írta Cser-Palkovics András közösségi oldalán.

Bővítette kapacitását az E.on
Rába Henrietta
Elkészült az E.on Hungária transzformátorállomásának fejlesztési beruházása. Az új létesítmény Székesfehérvár déli részét pluszenergiával
látja el, és további fejlesztésekhez is alapot
biztosít.

Az E.on Székesfehérvár-dél elnevezésű transzformátorállomásán
bővült duplájára a kapacitás egy
úgynevezett transzformátormezővel.
A kivitelezési munkálatok fél éve
kezdődtek meg, a tervezés a várossal
közösen azonban már több éve
elindult.
Béres József, az E.on Hungária
vezérigazgató-helyettese elmondta,
hogy az állomás bővítését az új
igények tették szükségessé: „A város
déli része gyorsan fejlődik. Többhektáros ipari területek vannak itt, ezeknek az

igényeit ki kell szolgálnunk. Erre a régi
létesítmény nem lett volna elegendő.”
Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a beruházás
városüzemeltetési, városfejlesztési,
életminőségi és környezetvédelmi
szempontból is fontos Székes
fehérvár számára: „Nagyon sok olyan
fejlesztés, beruházás van előttünk vagy
már van folyamatban, melyeknek egy
közös pontja van: energiaigénnyel
rendelkeznek. Fontos tehát, hogy ezen a
téren stabilitást és biztonságot tudjunk
adni a fehérváriaknak.”
A polgármester hozzátette: a város
déli részén az önkormányzat új,
a fenntarthatóság jegyében épülő
városrész kialakítását tervezi. A
bővített állomásnak jelentős szerepe
lesz ezen új városrész mellett a
Velencei-tó és a megye déli részének
áramellátásában is.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Jótékonysági koncert a
menekültekért

Fotó: Kiss László

1997 óta van jelen Székesfehérvár életében a
Kyndryl Hungary Kft., illetve jogelődje. Az informatikai szolgáltatásokat nyújtó cégnél évfordulós
emléktáblát avattak hétfő délután.
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Megújulhat a könyvtár épülete is

A Szent István Király Múzeum Fő utcai épülete
kormányzati támogatásnak köszönhetően újult
meg, a munkálatokra szánt pénzből azonban
megmaradt egy jelentős összeg. Ezt egy újabb
középület felújítására fordítaná a város.

Rába Henrietta

Huszonöt éve létezik a világ legnagyobb
IT-szolgáltatójához tartozó magyarországi ügyfél-innovációs központ
Székesfehérváron, mely informatikai
szolgáltatásokat nyújt, beleértve a
hálózatmenedzsmentet, a szerverrendszerek üzemeltetését, a számítógépes
hardverek és szoftverek karbantartását
és felügyeletét. A cég 2021 novemberében vált ki az IBM-ből. Ma több mint
háromezer szakembert foglalkoztat.
Zerényi Zoltán, a Kyndryl Hungary
Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: „A székesfehérvári és a budapesti
telephelyünkön jól képzett szakembereink
éjjel-nappal támogatják az ügyfeleink informatikai rendszereit.”
Nagy szerepe van a szolgáltatószektornak Magyarországon. Nagymértékben
köszönhető ennek a nemzetgazdasági
ágnak, hogy gazdaságilag rekordév
lett 2021 – hangsúlyozta Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter az
évfordulós emléktábla avatóünnepségén: „Százötvenhat szolgáltatóközpont
működik ma Magyarországon, összesen
hetvenezer embernek adnak munkát. Ha
ötéves időtávlatban nézzük, ez azt jelenti,
hogy ötvenhárom százalékkal nőtt az ágazatban foglalkoztatottak létszáma. Ezért aztán

FEHÉRVÁR

Az új létesítmény javítja az energiaellátás biztonságát

FEHÉRVÁR

fókuszban
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„Köszönjük minden magyarnak,
aki segít!”
L. Takács Krisztina

Több mint egy hónapja kezdődött az oroszukrán háború, azóta folyamatosan érkeznek a
menekültek Magyarországra. Fehérváron mintegy kétszázan laknak átmenetileg vagy tartósan, többségében nők és gyerekek. Az egész
város segíti őket adományokkal, szociális és
orvosi ellátással, szinte mindennel. Riportunkban arra voltunk kíváncsiak, hogyan zajlanak a
menekültek és segítőik mindennapjai.

A József Attila Kollégium melletti
focipályán egy csapat gyerek rúgja

ugyanis három gyerekkel már egy
hónapja lakik a kollégiumban:
„Sokat gondolkoztam, hogy elinduljak-e a négy gyerekkel, mivel azonban
a lányoméknak itt volt helyük, úgy
döntöttem, megpróbáljuk. A gyerekek
eleinte örültek neki, jól fogadták, de így
három nap után már honvágyuk van.”
Krisztináéknak nem volt nehéz átjönni a határon, mert addigra már
rengetegen elhagyták Ukrajnát, így
elkerülhették a tömeget. Nem így
az idegenrendészet fehérvári ügyfélszolgálatán, ahol szerda délelőtt

Kép: Körtvélyes Tivadar
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Kép: Körtvélyes Tivadar

Angelika három gyermekével jött el Kárpátaljáról

Krisztináék három napja érkeztek egy magyarok lakta faluból

a bőrt, ide szoktak lejárni focizni
a Kárpátaljáról Magyarországra
menekült családok gyerekei. A
kollégiumban az egyik emeletet
kapták meg azok az édesanyák és
gyermekeik, akiknek családfője
Fehérváron dolgozik. Az épületben
rend van, nem zavarják egymást
az ott lakó kollégistákkal. Folyamatosan jönnek hozzájuk segítők:
szociális munkások tartós élelmiszerrel, ruhával, de szerveztek már
pszichológiai foglalkozást is, hogy
könnyebb legyen feldolgozni azt,
hogy bizonytalan időre ott kellett
hagyniuk otthonukat. A közeli
játszótéren a kisebbek játszanak,
az anyukák beszélgetnek, tapasztalatot cserélnek.
Lakatos Krisztina három napja
érkezett négy gyermekével. A
lányáék után jöttek, felnőtt lánya

több mint három órás várakozás
után tudták elintézni a papírügyeket annak ellenére, hogy időpontra
mentek. Rengetegen várnak a
sorukra: Fehérvárra naponta érkeznek családok, jelenleg mintegy
kétszáz embernek adnak szállást
csak itt, a városban. Vannak,
akik mindössze néhány éjszakára
maradnak, majd továbbutaznak,
és vannak, akik a háború kitörése
óta itt laknak. A kárpátaljai magyar
faluban, ahonnan Krisztináék
családja jött, nincsenek harcok, de
az utóbbi időben sokszor szólaltak
meg a szirénák.
„Azt mondták a faluban, hogy amikor
megszólalnak a szirénák, el kell
zárnunk a villanyt, a gázt, akinek van,
össze kell szednie az élelmet, vizet, és
olyan helyiségbe kell vonulni, ahol
biztonságban lehetünk. A gyerekeknek

nagyon nehéz volt. Egyre nyugtalanab
bak lettek a szirénák hangjától, ezért
is döntöttem úgy, hogy elindulunk
Magyarországra.” – magyarázza az
édesanya. Felnőtt lányáék a Fehérváron töltött négy hét alatt megszokták a szállásukat, és igyekeznek otthonosan, családként élni.
Ide jöhet haza hozzájuk a családfő
is, aki napközben dolgozik. Este
vacsorával várják. – „Kaptunk rezsót,
fazekat, élelmiszert, tudunk főzni, úgy
élünk, mint otthon.” – meséli Papp
Angelika. A háromgyermekes
anyuka a háború kitörése után nem
sokkal indult útnak a gyerekekkel.
– „Nem volt könnyű, mert kitört a
pánik a határnál. Rengetegen akartunk
egyszerre átjönni, de hála az Úrnak,
sikerült! Mindenki szeretett volna
átkelni, de a férfiakat nem engedték,
a nők és a gyerekek jöhettek csak. Egy
kisebb verekedés is kitört. Már éppen
úgy döntöttünk, hogy mégsem jövünk,
hanem hazamegyünk, de volt ott egy
úr, aki látta a sok gyereket, és segített
nekünk átjutni a kapun.”
Angelikáék saját lakásukat és az
egész életüket hagyták hátra a biztonságért: „Nagyon jó szívvel vártak
bennünket, nagyon sok segítséget kaptunk. Köszönjük minden magyarnak,
aki segített, hogy befogadtak minket!
Nincs hiányunk semmiben, nagyon
figyelnek ránk, és most, hogy végre
sikerült elintéznünk az ideiglenes lakcímet, a gyerekek iskolába, óvodába is
tudnak majd járni. Magyarul tanultak,
így reméljük, hogy ott folytathatják a
tanulást, ahol abbahagyták!”

Kép: Körtvélyes Tivadar

A város szociális ellátást nyújt

Fehérváron a menekültek biztonságosan élhetik családi életüket

A Fehérváron elszállásolt ukrajnai menekültek ellátását az Alba
Bástya Családsegítő Központ
koordinálja. Munkatársaik jelenleg
mintegy kétszáz menekültért felelnek, akiket a város kollégiumaiban
helyeztek el. Ételt, ruhát szállíta-

nak, segítenek nekik a papírügyek
intézésében, és ha kell, mentálisan
is. Sokféle társadalmi réteg előfordul a menekültek között, a mélyszegénységben élőktől az átlagpolgárokig kell ellátni az igényeket.
„Központunk alapvetően a fehérvári
családok szociális segítésére jött létre,
most azonban kibővült ez a kör. Már a
háború utáni első napokban is érkeztek
ide családok. Többségben vannak
azok, akiknek a családfője itt dolgozik
a városban.” – adott friss helyzetképet Tisztl Henrik, a családsegítő
központ vezetője.
Az Alba Bástya önkormányzati
intézmény. A pluszkiadásokra
is biztosított a város keretet, és
a partnerszervezetek is azonnal
bekapcsolódtak a segítségnyújtásba. A központ raktárába folyamatosan érkeznek az élelmiszerek és
a tisztálkodási eszközök. Egész
nap van ügyelet, bárki vihet oda
adományt. Cégek, magánszemélyek
adományoznak – legutóbb az Alba
Fehérvár kosárlabdacsapata gyűjtött nagy mennyiségű tartós élelmi
szert. „Ahogy az utóbbi hetekben
tapasztaltuk, burgonyára, savanyú káposztára, szeletelt, csomagolt kenyérre
mindig szükség van. Partnerünk egy
pékség is, akik a kenyérellátásban segítenek, de folyamatosan szükség van
az utánpótlásra.” – tudtuk meg Tisztl
Henriktől.

Az alapvető szükségletektől az
oktatásig
Orsós Anita a Szabadságharcos
út 59. szám alatti szálláshelyen
lakóknak segíti a mindennapjait:
„Itt mélyszegénységben élő családok
laknak, ezért már az első naptól fontos
volt, hogy az alapvető szükségletekre
is gondoljunk, mint például a tisztálkodási szerekre. Évszaknak megfelelő
ruházatra, cipőre, a kicsiknek pelenkára is szükségük volt. Amikor ezeket
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a menekültek. A háború kitörése
után két héttel érkeztek Odesszából és Kijevből nők és gyerekek.
Jelenleg is laknak menekültek a
kollégiumban, kilencen vannak,
édesanyák, egy-két gyermekkel.
„Az az érdekes, hogy Ukrajnában
folyik a tanítás, és ezek a gyerekek
online kapcsolódnak be. Biztosít szá-

Fotó: Torma Tamás

biztosítottuk, utána lehetett már más
dolgokra koncentrálni. A kisgyerekek
például tudják, hogy szerdán rajznap
van, ekkor festenek, rajzolnak nekünk
– szintén adományként kapott eszközökkel – mert tudják, hogy jutalmul jár
nekik valami kis édesség, csokoládé.”
– mondja a szociális gondozó. A
mindennapi rutin része, hogy men-
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Fotó: Simon Erika

Menekült gyerekek rajzai a barabási segítőponton

A fehérvári kosarasok is rengeteg adományt gyűjtöttek

mukra a kollégium tanulószobát, ahol
részt tudnak venni az online oktatásban.” – mesélte Párkányi András.

Mindeközben az ukrán-magyar
határnál
Fehérváron sok civil vesz részt a
menekültek ellátásában. Torma Tamás kezdetben a Prohászka úton
lévő éjjel-nappali bolt gyűjtésébe

emberi oldal fogta meg: „Néztem
a képeket, a videókat, és olyan
tekinteteket láttam, amit valószínűleg a tükörben is láttam volna, ha
én lettem volna ilyen helyzetben.
Kettős érzés volt hazajönni: lelkileg
nagyon megterhelő volt ez az egy
hét, ugyanakkor örülök, hogy
tudtam segíteni, és ez valamennyire
feltöltött. Amikor visszaértünk Fehérvárra, befelé jövet elhajtottunk a
Halesz mellett, a lakóházak mellett,
és az volt a fejemben, hogy ezek
az épületek még állnak! Beléptem
az otthonomba, ami nem túl nagy,
nem is túl gazdag, de mégiscsak az
enyém. A biztonságot jelenti számomra, és közben tudom, hogy ezt
mennyien elvesztették odakint!”

Fotó: Torma Tamás

tálisan is segítsék az itt lakókat. –
„A gyerekek várnak bennünket, közös
játékokat is szoktunk szervezni nekik.”
Párkányi András a Nemes Nagy
Ágnes Kollégiumban lakókért felel:
„Komoly szakmai kihívás volt, ugyanis
akik először érkeztek, mélyszegénységből jöttek, és a kollégium nyolcadik
emeletén szabadítottak fel szobákat
számukra. Azt tudni kell, hogy ezek a
családok földszintes épületekben laktak
eddig, a lift és a magasság szokatlan
volt számukra, főleg a gyerekeknek. Ez
komoly kihívás elé állította a kollégium
vezetését: hogyan tudják kezelni a menekülteket a háromszáz kollégista lány
mellett, akik azért vannak ott, hogy
tanuljanak, pihenjenek a középiskolai
tanítás után.”
Végül a menekültek számításai
nem úgy alakultak, ahogyan tervezték, így maguk döntöttek úgy, hogy
visszamennek Ukrajnába. Kértek
buszt, és a határig azzal mentek.
„Úgy gondolom, hogy a szülők is
elfáradtak, hiszen az az anyuka, aki
hat-nyolc gyerekkel elvan otthon a portán, ebben a környezetben nem tudta
úgy élni a mindennapjait, ahogyan
megszokta. A gyerekeket folyamatosan
rendre kellett inteni. A gyerek olyan,
hogy ha gombot lát, megnyomja. Addig
nyomogatták hát a liftet, hogy végül el
is romlott. Ők ahogy tudtak, éltek a kialakult helyzetben, de néhány éjszaka
után egy nagyobb csoport úgy döntött,
hogy visszamennek.” András szerint
az is nehézség volt, hogy a családok férfiak nélkül jöttek. Abban a
kultúrkörben viszont, ahonnan ők
érkeztek, a nő a férfi nélkül nem
tud boldogulni, így óriási teher volt
az anyukákon.
Kellett idő, amíg azokból a térségekből, ahol a háború dúl, ideértek

segített be, aztán úgy döntött,
Fehérvárról az ukrán-magyar
határig utazik, hogy részt vegyen
az ott folyó munkában. Kivett
egy hét szabadságot, és egészen
Barabásig ment, a menekülteket
befogadó ideiglenes szálláshelyre, amit a Katolikus Karitász tart
fenn: „Folyamatosan jöttek a háború
elől menekülők. Sokféle emberrel
találkoztam, voltak, akiken látszott,
hogy egy hajszál választja el őket az
összeomlástól. Mások erősek, határozottak tudtak maradni. Akik hozzánk
érkeztek, mind a jövőre koncentráltak,
a következő lépésre.”
Tamás a háború kitörése óta
megszállottan olvasta a híreket,
de nem a politikai, hanem az

Találkozás a határnál
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Négy új zebra készül

Felsővárosban, a Tompa Mihály utcánál két
helyen, Sóstón az új közösségi ház előtt,
Alsóvárosban pedig a Sárkeresztúri út és
Akácfa utca között tudnak majd biztonságosabban átkelni az úton a gyalogosok.

bin még egy további helyszínen,
az Akácfa utcai csatlakozásnál is
létesítenek gyalogos-átkelőhelyet.
Felsővárosban, a Tompa Mihály
utcában két helyszínen, a Vajda sornál és a Koppány utcánál
alakítanak ki átkelőket, melyek
mellett két-két, szabványos megvilágítást biztosító kandeláber is
helyet kap. Az átkelőhelyekre forgalomlassító, sárga burkolati jel
hívja fel a járművel közlekedők
figyelmét, valamint harmincas
sebességkorlátozást vezetnek be
ezeken a helyszíneken. A munkálatok a tervek szerint május
végéig befejeződnek.

FEHÉRVÁR

7

Júliustól bölcsődeként üzemel

Szabó Miklós Bence
Végéhez közelednek a munkák az egykori Mancz
ovinál – az épület energetikai korszerűsítésen
esett át az elmúlt időszakban. Július elejétől
pedig bölcsődeként szolgálja majd a legkisebb
fehérváriak nevelésének ügyét.
A megújult épületben egy harmincegy
férőhelyes bölcsődét alakítanak ki,
mely július elején fog megnyitni Mancz
Minibölcsőde néven. Az épület energetikai korszerűsítésen esett át az elmúlt
időszakban, és szinte teljes egészében
megújult.
„Még az udvar van hátra, amit tavasszal a
Városgondnokság felújít, illetve az eszkö-

zök érkeznek még. Júliustól a tervek szerint
négy csoportszobával indul a Mancz Minibölcsőde.” – mondta el Cser- Palkovics
András polgármester azon a bejáráson,
melyet Vargha Tamás országgyűlési
képviselővel tartottak múlt pénteken.
„Sokkal tágasabbak a csoportok, több eszköz és játék fog elférni, tehát a gyermekek
mozgásigénye rossz idő esetén, csoporton
belül is kielégíthető lesz. Sokféle játékot tudunk berendezni, így a tevékenységi körök
skálája is szélesedni fog.” – tette hozzá
Rusznyák Lászlóné bölcsődevezető.
A beruházás százötvenmillió forintba
kerül, melyet részben európai uniós
forrásból, részben önkormányzati
önerőből finanszíroznak.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Már javában zajlanak a munkálatok Sóstón: a Szárcsa utcánál
készül a családi házas övezet és
az új közösségi tér közötti gyalogos-átkelőhely – írja közleményében az Önkormányzati Kommunikációs Központ. A középszigetes
zebrát új lámpatestekkel világítják meg, június közepére pedig
megépül a járda is a Szárcsa utca
és a Sárkeresztúri út között. Utób-

Közélet

Ilyen most az egykori Mancz óvoda vizesblokkja. A több mint százéves épületet az elmúlt egy
évben újították fel, a jövőben pedig bölcsődeként működik tovább.

A Szárcsa utcánál is nagyobb biztonságban lesznek a gyalogosok: már építik az átkelőt

Fotó: Bácskai Gergely

Forgalmirend-változás a Börgöndi úton

Változott a Börgöndi úton, a Juharfa utcánál korábban kialakított ideiglenes forgalmi rend.
A lezárás hossza ugyanakkora marad, de a másik oldalt érinti: a forgalmat a félig elkészült
körforgalom pályájára terelik. A kivitelezők kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel
közelítsék meg a helyszínt, és a félig kész körforgalmú csomóponton egyenesen haladjanak
tovább, kövessék a kihelyezett jelzéseket! A korlátozás április 22-én estig marad érvényben.

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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Színház

A hattyúk tava, mint pszichodráma
Április 14-én a Vörösmarty Színházban újra
látható lesz A hattyúk tava balettszínházi
előadás. Ahogy már megszokhattuk, izgalmas
táncszínházi produkció készült a balettszínház műhelyében: Egerházi Attila rendezőkoreográfus másként, más történettel fogalmazta újra Csajkovszkij darabját.

Április 6-án utoljára láthatjuk ebben az évadban
Az ember tragédiája 2.0 előadását a Vörösmarty
Színházban. Pár nappal később, április 12-én
Budapesten, a Nemzeti Színházban lehet meg
tekinteni a darabot.
„Éljék át velünk egy évszázad történéseit: szálljanak fel a Titanic fedélzetére,
vigyenek haza egy téglát a berlini falból,
alkossanak együtt Picassóval, és tisztítsuk

meg együtt a PET-palackoktól a Csendes-óceánt! Az időutazásra négy rendező,
Bagó Bertalan, Hargitai Iván, Horváth
Csaba és Szikora János hívja önöket, a
szellemi muníciót Darvasi László, Márton
László, Tasnádi István és Závada Pál
biztosítja, útitársaik pedig társulatunk
tagjai lesznek.” – invitál a Vörösmarty
Színház az április hatodikai, este
hatkor kezdődő előadásra.

Fotó: Kiss László

Aki egy kicsit is kedveli a táncos
előadásokat, az biztos látta már A
hattyúk tavát, de legalább ennyire
biztos az is, hogy nem úgy, ahogy
a Székesfehérvári Balettszínház
produkciójában láthatjuk. Egerházi
Attila rendező-koreográfus kevert
egyet a kártyákon, és teljesen újraértelmezte a darabot: olvasatában
Siegfried egy hasadt tudatú fiatalember, akit édesanyjával való viszo-

nyából eredő gyermekkori traumái
fogva tartanak – áll a táncszínház
hivatalos oldalán.
A darab karakterei és történései tulajdonképpen Siegfried agyszüleményei, látomásai. Ő maga mindvégig
egy szobában ül, miközben önmaga
jó és rossz énjét vetíti ki Odette és
Rothbart figurájára. A táncszínházi
produkció egyfajta pszichodráma,
ha úgy tetszik, pszichoanalízis.
A rendező-koreográfus számára
fontos, hogy Csajkovszkij erőteljes
és briliáns zenei világát képpé formálja, láthatóvá tegye a zenét.
A hattyúk tavát a Székesfehérvári
Balettszínház előadásában április
14-én, csütörtökön 19 órától láthatjuk a Vörösmarty Színházban.

Az ember tragédiája 2.0
utoljára az évadban

Az ember tragédiája 2.0 online is megtekinthető az eSzínház műsorán

Szabadidő

Újra nyitva a BMX- és gördeszkapálya
A deszkások, görkorisok, biciklisek,
snake-boardosok és rolleresek két éve
sportolhatnak a megújult extrém pályán
a Bregyóban. A létesítmény most újra
kinyitott.

Fotó: Bácskai Gergely

A borítást két éve cserélték ott,
ahol szükséges volt. A pályán
egy rámpa- és egy emelvény
kombináció, két korlát, piramis és
emelvényeszköz, egy asztal, illetve
egy félcső- és ugratórámpa-kombináció van. Összességében mintegy
negyven elemet cseréltek le, és

statikailag is megerősítették a
pályát, az esőzések és a közvetlen napsütés hatására ugyanis a
rétegelt lemezből készült felületek
fellevelesedtek, megkoptak, balesetveszélyessé váltak.
A görkorcsolya- és a BMX-pályára
új, impregnált, csúszásmentesített lemezeket építettek be.
Elvégezték a szerkezet statikai
megerősítését is. A felújítás
mintegy hárommillió forintba
került. A belépők ára azonban
nem változott.

Fotó: Nick Risinger

A pályán a sisak kötelező, és erősen ajánlottak a különböző védőfelszerelések is!

2022. márc. 31.–ápr. 6.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A következő napokban rájöhetsz, hogy valaki nagyon vonzódik
hozzád, s ennek a vonzalomnak feltűnő jeleit is adja. Kellemes és
izgalmas flört alakulhat ki kettőtök között, mely egy kis színt és
pezsgést ad a hétköznapjaidnak. Önbizalmad ugrásszerűen megnő,
amitől nagyon jól érzed magadat a bőrödben.

Egy különleges szerelem ragyogja be az életedet, mely titkos, és
valamilyen okból nehezen teljesül be. Ez azt jelenti, hogy várnod
kell egy kicsit arra, hogy végre közelebbről megismerd a számodra nagyon vonzó partneredet. A kérdés csak az, hogy érdemes-e
ebbe a viszonyba ennyi érzelmi energiát belefektetni.

Mozgékonyságod, mobilitásod kerül előtérbe. Ha most mész el
akár üzleti, akár magánjellegű útra, biztosan eléred célodat, és
hasznodra válik az utazás. Emellett nagyon jól szórakozol, átérzed
a szabadság ízét.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Anyagiak területén egy nagyobb lépést tehetsz előre. Hivatásodban
végre úgy érezheted, hogy megvalósulnak álmaid. Nemcsak anyagi
téren gazdagodhatsz a következő napokban: rájöhetsz arra is, hogy
érzelmi életedben, szerelmi kapcsolatodban sokkal több az érték,
mint gondoltad volna.

A következő hetekben nagyon különös álmaid, megérzéseid
lehetnek. Ezek az álmok olyan problémáidra adhatnak megoldást, amelyeket már régóta nem tudsz rendezni. Érzékenységed
még inkább fokozódik, bár egyéb körülmények között is a
legérzékenyebb, legempatikusabb emberek közé tartozol.

Nem kapsz annyit másoktól, mint amennyit adsz. Nagyon sokat
hozzáteszel a közös munkához, és még emberileg is a munkatársaid
mellett állsz, maximálisan támogatva céljaikat, lelki életüket egyaránt.
Mégsem érzed azt, hogy fordítva is ilyen jól működne a kapcsolat.
Már-már azt hiszed, hogy munkatársaid kihasználják jóindulatodat.

programajánló
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Tudomány

A várható kedvezőtlen időjárás miatt egy
héttel később, április 9-én rendezik meg a
VIII. Fehérvári Halünnepet a palotavárosi
tavaknál. A város egyik legnépszerűbb
gasztronómiai eseménye horgászversenyt, főzőversenyt, színpadi és családi
programokat kínál jövő héten szombaton.
A nap sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy
együttes lesz.
Esős, hűvös időjárás ígérkezik az
előttünk álló hétvégére, ezért a
szervezők, a Horgászegyesületek
Fejér Megyei Szövetsége és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ egy héttel később,
április 9-én rendezik meg a VIII. Fehérvári Halünnepet a palotavárosi
tavak melletti rendezvényterületen.
A 2013 óta létező, a kulináris
élvezetek és a szórakoztatás mellett
az egészséges halételek népszerűsítését is szolgáló, egyre kedveltebb
programot az utóbbi években több
ezer ember látogatta alkalmanként.
A nap hagyományosan a
HOFESZ évadnyitó egyéni
horgászversenyével indul. Erre
március 25-ig lehetett jelentkezni

Kérdések a génmódosításról

felnőtt, női és ifi kategóriában.
A regisztrálók fenekezős vagy
úszós módszerrel próbálkozhatnak. Főzőversenyt is rendeznek,
melyre március 31-ig nevezhetnek az érdeklődők a HOFESZ
Pilinszky tér 1–2. szám alatt található irodájában – a résztvevők
halászlevet vagy bármilyen más
halételt készíthetnek a maguk és
barátaik örömére. A versenyzők
számára egy bográcsra való halat,
tűzifát, tűztálcát, főzőhelyet,
sörpadgarnitúrát és a rendezvény
logójával ellátott kötényt biztosítanak a szervezők. Az elkészült
ételeket a zsűri folyamatosan
bírálja, a legjobbakat a szervezők
értékes ajándékokkal díjazzák.
Az eredetileg meghirdetett színpadi és kísérőprogramot igyekeznek
tartani a szervezők, de ebben még
lehetnek kisebb változások. Érdemes figyelemmel kísérni a rendezvénnyel kapcsolatos híreket a
www.fehervariprogram.hu oldalon
és a rendezvény hivatalos közösségi oldalán: www.facebook.com/
fehervarihalunnep.

Miért ilyen nagyok a gyümölcsök és a
zöldségek? Vajon mivel érték el, hogy
ekkorák legyenek? Egészségesek ezek
az ételek? Mi a különbség a boltban
kapható, illetve a piacon árult zöldségek,
gyümölcsök között? Többek között ezekre
a kérdésekre is választ kaphatnak az
érdeklődők április elsején, pénteken 16
órától a Felsővárosi Közösségi Házban,
ahol Lombos Laura tart előadást.

egészségügyi – probléma megoldható lenne. Beszél arról is,
hogyan alakult ki a génmódosítás,
milyen jelentősége van. Szó lesz
az előnyeiről, hátrányairól és az
etikai vetületéről is.
Az előadásra több fehérvári középiskolából is érkeznek diákok,
de a program mindenki számára
nyitott.

Lombos Laura második évét tölti
a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi karán dietetikus
hallgatóként. Már gimnazista
korában is érdekelték az egészséggel, a táplálkozással kapcsolatos kérdések.
Ezért választott olyan hivatást,
mellyel segíthet az embereknek
abban, hogy egészségesebbek
lehessenek. Megismert több, az
egészségtelen táplálkozással járó
betegséget, így jól ismeri azon
anyagokat, amiket az élelmiszergyártók tesznek termékeikbe.
Előadása során szeretné tisztázni
a táplálkozást érintő kérdéseket,
eloszlatni a kételyeket, mert úgy
érzi, ezzel számtalan – nem csak
TETŐDOKTOR

Régi, hajlott tetők javítása, cseréje,
beázás elhárítása, bádogozás,
Lindab-tető, új tető cserepezése,
kisebb javítások,

A génmódosításról időszerű részletesebben is
beszélni, hiszen jobb, ha tudjuk, mi kerül az
asztalra, és annak milyen hatásai vannak a
fogyasztókra!

Fotó: Kiss László archív

S.O.S munkák!
06-30/622-5805 ; 06-20/492-4619

Fotó: Kiss László

Egy héttel később
rendezik a halünnepet

Április kilencedikén a palotavárosi tavakhoz várnak mindenkit!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A következő napokban számíthatsz némi feszültségre, mégpedig
abban a témában, amely neked talán a legfontosabb. Szerelmi életed
tele lehet olyan pillanatokkal, amikor a feszültség váratlanul és a
legmeglepőbb formában bukkan fel közöttetek. Akár egy nyári vihar:
amilyen gyorsan érkezik, olyan gyorsan el is illan!

Szerelmi életedben gyengéd megnyilvánulásokat tapasztalhatsz.
Boldogsággal tölt el, hogy párod ilyen figyelmes és kedves veled.
Talán eszedbe sem jut, hogy ez a kedvesség a te jóindulatú gesztusaidnak a visszatükröződése. Már csak arra kell ügyelni, hogy ezt
az idillt meg tudjátok őrizni hosszabb távon is!

Békés időszakodat élheted – ez vonatkozik a családi életedre, de más
társas kapcsolataidra is. Úgy érezheted, hogy elfogadnak, és nem ér
semmilyen támadás. Azonban mégsem teljesen felhőtlen a hét, hiszen valakit kellemetlenségek érhetnek a közvetlen környezetedben.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Művészi képességeid kivirágozhatnak, akár még az írással is érdemes
lenne megpróbálkoznod! Hitelesen tudnád visszaadni mondanivalódat, és mások élvezettel olvasnák művedet. Nem utolsó szempont,
hogy te nagyon élveznéd ezt a fajta tevékenységet, és önmagadhoz is
egy lépéssel közelebb jutnál általa!

Mindenáron meg akarod győzni környezetedet valamiről,
csakhogy te magad sem tudod pontosan, valójában mit is akarsz
elérni. Ennek eredményeképpen alaposan felpiszkálhatod azokat
az embereket, akikkel nap mint nap találkozol. Nem is csoda, ha
ingerültek lesznek, hiszen nem könnyű eligazodni rajtad!-

Mindenki, akivel találkozol, jóindulatúan és szeretettel bánik veled.
Megtörténhet, hogy számodra ismeretlen emberek felől is olyan
pozitív megnyilvánulásokat tapasztalsz, hogy magad is meglepődsz!
Élvezd ezt a feléd áramló energiahullámot, de azért az objektivitásodat se veszítsd el teljesen!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
MK_testimonial_216x288.indd 2
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Vakler Lajos

A régmúltban még minden szép volt...
pen minden olyan dologban meg kell
tennünk, amely szörnyű és drámai. Meg
kell találnunk azt a groteszk humort,
ami feloldja és a mélybe taszítja a nézőt.
Fontos, hogy merjünk önmagunkhoz is

kegyetlenek lenni, és legyünk őszinték
magunkhoz!”
Dürrenmatt tragikomédiája mára a
megkérdőjelezett humanista szólamok, az emberi kiszolgáltatottság és

Megújult a Fanta-villa
Vakler Lajos
Átadták a felújított Öreghegyi Közösségi Házat. A
Fanta-villa néven ismert egykori kultúrház esztétikai és műszaki renoválása, átalakítása januárban
kezdődött, és a napokban fejeződött be. A földszinti
rész megszépült, és vonzó közösségi térré alakult.

A Nánási-kiállításon különleges kompozíciókat láthatott a közönség

Fotók: Simon Erika

Megújult az épület földszintjének elektromos hálózata, gépészeti és építészeti
átalakításon ment keresztül a földszinti
férfi mosdó és a büfé, valamint – a
színházterem kivételével – megújult a
földszinti helyiségek padló- és falburkolata, mennyezete is. A büfé átalakításával, az új bútorokkal és lámpatestekkel
tágasabb, barátságosabb lett a földszinti
előtér. A színházterem előtt kialakítottak egy ruhatárat, a kiállítótermekben

A Fanta-villa néven ismert, mintegy hetvenéves kultúrház esztétikai és műszaki renoválása,
átalakítása januárban kezdődött, és a napokban fejeződött be. A földszinti rész megszépült, és
vonzó közösségi térré alakult.

korszerű, kifejezetten kiállítások megvilágítására alkalmas lámparendszert
szereltek fel.
A megújult közösségi házat szombaton
este vehette birtokba a nagyközönség a
Nyitva című programmal. Kiss Kamilka
és Lőrincz Ádám – Potesz Balázzsal
és Csóka Petivel kiegészülve – azaz a
Kamilka és a Pesti Sikk nevű formáció a
nevéhez hűen a húszas, harmincas évek
magyar sanzonjaival, őszinte zenei vallomásaival hódította meg a közönséget.
A koncertet követően az egyik
legismertebb hazai fotós, Nánási Pál
kiállítását a művész felesége, Ördög
Nóra nyitotta meg. Az est végén a
Coco Loco zenekar koncertjével zárult
a megnyitó programja.

a tömegpszichózis drámájává vált, és
imigyen felveti azt a kérdést, tudunk-e
elegendő távolságtartással fogalmazni
oly módon, hogy senki se érezhesse
magát felmentve.

Halljunk tündérszót!
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
újra meghirdette a Tündérszó határok nélkül
elnevezésű meseíró pályázatát. A világ
bármely országában élő, nyolc és tizenöt év
közötti gyerekektől várják a magyar nyelvű
történeteket április tizedikéig.
A pályázaton 2007. január 1-je
és 2013. december 31-e között
született gyerekek vehetnek részt
magyar nyelven írt történettel,
melynek terjedelme maximum
hatezer karakter lehet.
A Word-dokumentumként
szerkesztett szövegben tizenkettes méretű Times New Roman
betűtípust és másfeles sorközt
kell használni, a témát illetően
azonban nincs megkötés.
A meséket csatolmányként kérik
elküldeni a tunderszopalyazat@
gmail.com e-mail-címre április
tizedikéig. Az eredményhirdetést
és a díjátadót június negyedikén
rendezik meg a Székesfehérvári
Népmeseponton.

Fotó: Simon Erika archív

A megmentő a városba negyven esztendő után visszatérő Claire Zachanassian, a jótékonyságáról közismert
milliárdos, akinek – mint kiderül –
elszámolnivalója van a múlttal. A huszadik század szorongó életérzésének
emblematikus története – Tóth Ildikó
alakításában – egyszerre moralitás
játék, sorstragédia és izgalmas krimi.
Alfred Ill szerepében Gáspár Sándor
hitelesen válaszol a felmerülő kérdésekre. Megérthetjük, hogy a gyávaságra, a megalkuvásra nincs mentség,
ahogy a morális válságból sem jelent
kilépést a kisszerűség és az álszentség adta megalkuvás.
Bagó Bertalan nem köntörfalazott,
őszinteségre, önkritikára szólított
fel: „A darab alapvetése, hogy próbáljunk meg, merjünk elfogultság nélkül
kritikusak lenni önmagunkkal, merjünk
ironikusan nézni önmagunkra, merjünk
pátoszmentesek lenni. Ezt tulajdonkép-

Fotó: Simon Erika

A Vörösmarty Színházban bemutatták Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatása című kultikus
drámáját. A Bagó Bertalan rendezte klasszikus
darab azt a rejtélyt bogozza ki, hogy mi a
teendő, ha egy remek adottságokkal rendelkező
kisvárosban a gyárak sorra bezárnak, a népszerű
üdülőközpont pang az ürességtől, és már a székesegyház harangját is lefoglalta a végrehajtó.

A pályázatról további részletek olvashatók a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház közösségi oldalán
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Jól halad az
Aranybulla-emlékmű felújítása

Papp Brigitta, Lukács Tivadar László
Még állnak a kordonok, vagyis munka
területnek számít az Aranybulla-emlékmű
és környéke, de hamarosan élvezhetjük a
gyönyörűen megújult, kedvelt emlék- és
kirándulóhelyet.

kialakították a fő látványelemeket:
a kilátóteraszt, a Csúcsos-hegy déli
lábánál a közösségi pihenő- és piknikezőhelyet, az Árpád-lépcsőt – amely
a legrövidebb utat biztosítja majd az
emlékműhöz – a hangulatos sétautat,
valamint a kerékpáros pihenőt és
a negyven férőhelyes, autóbuszok
fogadására is alkalmas parkolót.
Bár a kordonok még állnak, a

KörTeKert Stúdió és Vojtek Tímea
tájépítész által megálmodott tervek
valósággá váltak. Igazi közösségi
hellyé szépült Székesfehérvár egyik
gyöngyszeme, ami nemcsak a célirányosan ide látogatóknak kínál majd
remek programot – legyen szó akár
egy baráti, sütögetéssel egybekötött
piknikről – de a környéken bringázóknak is pihenési lehetőséget nyújt.

Fotók: Pál Loránd

Tavaly nyáron indult el az emlékmű,
illetve környezetének rekonstruk-

ciója. A hatszázötvenmillió forint
összértékű beruházás egyik fontos
eleme az idei Aranybulla-emlékévnek. A munkálatok jól haladnak, az
elmúlt időszakban a Városgondnokság munkatársai százötvenkét fát és
több mint ötezer cserjét is elültettek
a területen.
A tavaszi ültetés pedig már az
utolsó lépések között van. Mostanra

2022.03.31.

Várhatóan április huszonnegyedikétől vehetjük birtokba a megújult emlékhelyet

Helyi buszbérlet a
MÁV-Start automatáiból

Tavaly június végén zárult a
MÁV-Start jegykiadó automatái
nak megújítása. Ennek köszönhetően mostantól az automaták
kínálatában is elérhetővé váltak
a MÁV-alkalmazásban megvásárolható Volánbusz-bérletek

és bizonyos Volánbusz-jegyek
tíz városban: Békéscsabán,
Egerben, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pápán, Siófokon,
Székesfehérváron, Szolnokon,
Várpalotán és Zalaegerszegen.
A szolgáltató közleményében kiemelte: a közlekedési társaság folyamatos fejlesztéseinek hosszú
távú célja, hogy az utasok egységes felületen, egyszerűbben tudják megváltani menetvvjegyeiket
és bérleteiket – legyen szó akár
buszos, akár vasúti, helyi vagy
helyközi utazásról.

A meredek domboldalt lépcsőkkel tették járhatóvá

Régi fényében A Nap kapuja

Fotó: Kiss László

Két éve a MÁV mobilalkalmazása új
menüponttal bővült, hogy a térségi és
városi jegyek is elérhetők legyenek,
így ma már tíz város helyi Volánbusz-bérletei és egyes buszjegyei
is megvásárolhatók a vasúttársaság
applikációjában.

Felújították és szombaton újraavatták a Királyok parkja előtt található díszkaput a Palota
városban. A kapu állapota 1986-os felállítása után néhány évtizeddel életveszélyessé vált,
így azt elbontották. Néhány évvel ezelőtt Viza Attila palotavárosi önkormányzati képviselő egy
raktárban találta meg a darabjait. Az avatóünnepségen Vargha Tamás országgyűlési képviselő
mondott köszöntőt.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Szegedi Kovács György versei

Kaszás István

LÓSIRATÓ
Júlia szép leány a régi erdélyi népballada szerint, önként ment a mennyei karba, mert
odafönt híja lett a szüzek seregének, ő pedig kész volt e világot otthagyni, hogy a men�nyei kegyes rend vele ismét beteljen. Édesanyja még éltében elsiratta. Emitt, a sántikálva
poroszkáló idős ló nem önként választotta elmúlása helyszínéül a vágóhidat. Igás lónál
a lábtörés többnyire a földi szolgálat végét jelenti. Törött lábú lovat nem temetnek már
régóta gazdája mellé. Ha másutt nem, akkor bőrével, esetleg húsával még egy utolsó
szolgálatot tehet ebben a haszonelvűvé szürkült világban. Vágóhídon végzi. Az őszbe
csavarodó hosszú hajú nő, aki a ló nyakát öleli, rázza egész testét a zokogás, érthetetlen
szavak hörögve törnek ki belőle, ő is még éltében elsiratja az e világot itt hagyni készülő
lovat.
A vaskorlátok közé szorított, melankolikusan ballagó lovat, marhát már nem lelkes
jószágnak, hanem feldolgozásra váró terméknek tekintik, akik mielőtt csörlőkre kerülnének, mechanikus kábítással múlnak ki ebből a világból. A kábítás nagykalapácsot
jelentett akkor, vastag szeggel a végében, amivel a jószágok fejére sújtottak, akiknek
idejük sem volt összerogyni, már is megkezdődött a feldolgozásuk, és szalag másik végénél, már hatalmas, felfüggesztett húsoldalakként hagyták el a vágó teret, hűtőkamrákba
kerültek.
– Nem én akartam így – jajveszékel a nő. Karikagyűrű csillog kezén, kora szerint akár
unokái is lehetnek, látott már derűt, borút, de az égett zsír-, és bőrszagú vágóhíd azért az
mégis más. Régen a táltos, ha késével fehér lovat áldozott, előtte megölelte az állatot. A
nagyipar nem ismeri az ölelést, a simogatást. Üt, szúr, és vág.
Ugyan itt nincs táltos, csak egy fájdalmát leplezetlenül kimutató, lova nyakát ölelő nő.
A keményre edzett szívű böllérek is mintha ellágyultak volna, és ahogy csak tőlük telik
gyengéden megfogják a kantárszárat. A ló felhorkan, Az asszonytól olyan óvatosan,
szelíden veszik el a mént, mint az óvó néni a gyermekét először az óvodában hagyó,
síró édesanyától a gyermeket. – Ne féljen asszonyom, minden rendben lesz. A nő újból
könnyekben tör ki.
Nem csodáltam, hogy sírt. A férfi is sír ilyenkor. Esős idő volt a Széchenyi úti aluljárónál,
mikor még kövezett volt az út. A nehéz terhet húzó állat az emelkedőn megcsúszott,
lábát törte. A kemény férfi, a Háromlépcsős kocsma fenegyereke az esőben leugrott a
bakról, odafeküdt munkatársa, barátja, a ló mellé, és keservesen sírt, mint most itt ez a
nő, és ordította a lova fülébe, – Csillag lovacskám kelj föl, kelj föl! Nem hallotta a feltorlódott autósor türelmetlen dudaszólamát. Révületében, fekvő lovát átölelve, visszazuhant
gyermekkorába, hallotta a mének dobogását, amint a Rác réten át futnak a gémeskúthoz, és anyja mellett ott látta ügetni későbbi munkatársát, a szeleburdiskodó kiscsikót,
Csillagot is. Az égszakadás utáni reggelen a mennyei ménes csikósa meglepődve látta,
hogy az éjjel a ménes gyarapodott egy, a homlokán csillagot viselő táltos paripával.
Szüts Diana

Valahol az út szélén
Az óesztendő rosszkedvűen üldögélt a betonúton. Undokul csöpögött az eső, és dióbarna bozontos haja beitta a nedvességet. A tizenkét éves fiú, akinek felvette az alakját talán mégsem
volt a legjobb választás. Néhány járókelő aggodalmas pillantásokat vetett felé, de senki nem
állt meg, hogy megkérdezze, jól van –e, ő pedig egészen élvezte a helyzetet. Ártalmatlan, hatalmas, sötét őzike szemek, így ni. Ha nincs vér a pucádban, hogy megkérdezd, minden rendben
van –e, mit bámulsz? Ettől ugyan nem leszel jobb ember, csak a privát szférámat sérted meg…
-Hello, öcsi! – Az Óesztendő irritáltan összerezzent, aztán a hang irányába
fordult.
-Ezt nem mondod komolyan – morogta. – Még van egy teljes éjszakám! Tűnj
innen!
-Ah, ugyan már, erre semmi szükség – vigyorgott az Újesztendő, és maga is
letelepedett az útszélre. Tizenhat éves kamaszfiúként jelent meg, szőkén,
pimasz zöld pillantással. – Nem vágysz társaságra?
-Nem a tiédre – mormolta az Óesztendő és lesöpörte a vízcseppeket sárga esőkabátjáról.
-Valaki rémesen savanyú ma – vonta fel a szemöldökét a másik.
-Ez az utolsó napom!
Néhány pillanatig csak nézték az emberek forgatagát; mindenki sietett valahova,
   akadt aki kutyát sétáltatott, mások bosszúsan kiabáltak a telefonjukba.
A tizenkétéves fiú a kamasz vállára hajtotta a fejét, nem törődve azzal, hogy
annak bőrkabátja csupa víz.
-Szerinted boldogabbak lesznek idén? – kérdezte. A szőke kamasz felvillantotta
nemtörődöm mosolyai egyikét.
-Ki tudja – felelte aztán, váratlanul gyengéd hangon. – Mindig azt hiszik.
-Elmondod jövőre?
-Hát persze.
A fiú a rakoncátlan barna hajjal felnézett, és egész nap először elmosolyodott; az
arcán gödröcskék tűntek fel. Megérintette a fivére kezét, majd eltűnt.
-Érzelgős kismajom – motyogta az Újesztendő. Hiányolta a kisebb kezet a
tenyerében; az érintés melege lassan elpárolgott, eggyé vált az esővel, és hűvös
magányt hagyott maga után.
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Bartal Klári

Ígéret

Végül megállt
Plafonra szegzett nyakkal
játszott a zongorán, és
énekelt harsányan.
A csárdásokat,
azokat nagyon szerette.
Szinte pattogott a kis székén.
Ilyenkor olyan volt,
mintha táncolna is a parketten
egy csinos, elegáns férfival.
Főleg amikor a jól ismert keringőket
vette elő.
Én mindig a búzába ment a disznót
kértem.
Még meresztgette is rám a szemét,
s láttam a búzából kiálló malacfüleket.
Végül megállt.
Megjelentek azok a könnyek,
s a csönd lenyelte a lélegzetem.
Ezt pedig Neked, édes Istenem, mondta,
és ahogy eddig is tette,
eljátszotta a Mennyben lakó én Istenemet,
áhítatosan, hálatelt szívvel,
mintha a Magasságos is jelen lenne
közöttünk.
A sírástól nehézkesen
végig nyöszörögte még ezt a zsoltárt
az anyám.

Barnabás

Mikor a poklost gyógyítottam,
A lelketeken kopogtattam.
Köztetek néhány, aki látta,
Kapuját s szívét is kitárta.
Utam tovább vitt. Megszomjaztam,
Sarum elkopott, s hogy lerogytam,
Szamáriában a kút mély volt
S magasan, messze fönt az égbolt.
És jött egy asszony. Ismeretlen.
Megszánta szomjam. Nem feledtem.
S ha véget ér majd földi léte,
Csöndesen lehajolok érte.
A vendégeim mind örülnek,
Hogy ő is asztalomhoz ülhet
S pohara telve lesz majd nálam
Az örök élet italával.
Péntek Imre versei

Fagyott rögön
Az obsitos verőlegény
felszáll a trágár villamosra,
minden cigi földbe taposva
és tündököl bazári fény.
Lódoktornál a sütemény,
félig (magadban) beporozva
ne gondolj se jóra, rosszra,
csak így sikerül a tünemény.
Nem tudható: mi vár a télen,
fagyott rögön, hófehéren
elröppen egy jeges madár-dísz,

Jávorszarvas, bozontos kutya
és a te bánatos tekinteted,
ahogyan szorítod magadhoz őket.
Szoríts magadhoz engem is,
talán elférnék még játékaid között.

s ahol a földre dől egy csacska
lepuffantott apró nyulacska,
ott folyik el a nyúlós kanális.

Majd fölrepülök kéklő ékszer szemedhez,
összetartozó odasimulásban.
Aztán zsugorodunk, zsugorodunk
a jávorszarvashoz, kutyushoz
nagy-nagy óriásra.

a hétfájdalmú szűzanya
feltartja fátylát véderőként
mehetünk már gyalog haza
köröttünk a gyanús erőtér

Balajthy Ferenc

VILÁGUL, MAGYARUL…
(NEMES NAGY ÁGNES 100)
Szobrokat hajóval vittél Ehnatonnak,Százévente egyszer szóljon a harsona!
Magyarnak lenni, és világul beszélni
Nem pille, s pokoltól elérjen az égig!
Hisz ma is magyarul okulunk s világul,
Szíved, ha rojtos is, ezerszálú szó szól.
Villámszaggatta út, mesterműve tárul,
Szomjúság éltető, perc mind az utolsó!
Göncöl-szekérbe befogva a csordultig
Telt Éteren, legyen szó, megoszthatod
Mindenkivel, és új gyökerek új fákban!
Madárcsőr hozhat csírázó koponyákat,
Járjanak bénák, - és láthassanak vakok,
Világul, magyarul örökzöld nem hullik!

A pályabér

grandiózus a sejtelem
mely átver kemény koponyát
a gázpuff/kkantós értelem
épp a stafétát adja át
a verseny úgyis késve-kés(z)
esengve peng a mandolin
s hiába jő az agysebész
a páciens megint szabin
de akkor is: a pályabér
kissé remegve visszanéz
ne higgy esetleg remélj
míg szádba jő a tiszta méz
Kalász Márton

Négy sor
Nem lazíthat ügyemen senki.
A versekben mindent szabad.
S legnehezebb kiverekedni
érdes világosságomat.

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Közéleti hetilap

Jön a meglepetéscsapat!

Somos Zoltán
A Kisvárda ellen folytatja bajnoki szereplését a Mol
Fehérvár. A szezon előtt ezt nem sokan nevezték
volna rangadónak, ám a szabolcsiak jelenleg a
harmadik helyen állnak, és tizenkét ponttal többet
gyűjtöttek, mint a Vidi.

van a negyedik helytől, ami szerencsés esetben még érhet nemzetközi
kupaindulást. Ugyanakkor a tizedik
Mezőkövesdnél néggyel gyűjtött több
pontot a Vidi, vagyis kicsit még hátrafelé is tekingetni kell.
Szombaton nehéz feladat követezik,
mert a szezon meglepetéscsapata, a Kisvárda érkezik Fehérvárra.
Mindössze négyszer kaptak ki eddig
a vendégek, igaz, abból egyszer, még
augusztusban, a sóstói stadionban.
Kisvárdán viszont ők nyertek, és
akár egy fényesebb érem is elérhető
számukra. Az biztos, hogy jó formára
lesz szüksége a fehérváriaknak, hogy
közelebb kerüljenek az élmezőnyhöz!

Kenan Kodro még nem talált be tavasszal. Talán majd a Kisvárda ellen!

Somos Zoltán
A kosárlabda-bajnokság alapszakaszának végére
a negyedik helyet harcolta ki az Alba Fehérvár.
Mielőtt folytatódna a küzdelem, a hétvégén a
Magyar Kupában vár feladat a csapatra.

A Szeged elleni hazai bajnokin egyszerű volt a képlet: egy győzelemmel
az Alba bebiztosíthatta helyét az első
öt között. Végre jól kezdtek Vojvodáék, de szünetig azért ez a meccs is
szoros volt. A harmadik negyedben
sikerült meglépni, és az itt kialakított nagyobb előny már elég is volt a
sikerhez. A 90-81-es győzelem, valamint a Sopron veresége azt jelentette,

hogy negyedikként zárt az Alba,
pedig volt, amikor csak a tizenegyedik helyen állt a tabellán.
A középszakaszban a Falco, a Szolnok, a Körmend és a Sopron ellen
vár a csapatra összesen nyolc mérkőzés. A cél minél jobb pozíciót szerezni a rájátszásra. A bajnokságban
most annyi szünetet tartanak, hogy
beleférjen a kupa nyolcas döntője.
Csütörtökön Debrecenben a házigazda DEAC ellen játszik a Fehérvár. Ha
nyer, másnap a Falco–Szeged-párharc
továbbjutója vár rá az elődöntőben.
A kupadöntőt szombaton rendezik,
a bajnokság pedig szerdán, Körmenden folytatódik az Albának.

Az MTK elleni magabiztos, tízgólos győzelem
után immár a középmezőnyt is célba veheti az
Alba Fehérvár KC kézilabdacsapata.

Három „meccslabda” a Volánnál

zést, és remek játékkal, a meccset
végig kontroll alatt tartva győztek
tíz góllal, 30-20-ra. Ez pedig azt
jelenti, hogy az Alba 14 ponttal
áll a tizedik helyen, és már nem
is tűnik elérhetetlennek a hetedik
helyezett, 18 pontos Kisvárda sem.
Az Alba hétfőn pótolta a Ferencváros ellen elhalasztott összecsapását. Józsa Krisztián ezúttal
nem lehetett elégedett, a vártnál
nagyobb verésbe szaladt bele a
fehérvári gárda: az Elek Gyula
Arénában 39-21-re győztek a
házigazdák.
Folytatás pénteken, Szombathelyen.

Somos Zoltán
Folytatta remeklését az osztrák liga elődöntőjében is a Hydro Fehérvár AV19. Négy meccs
után 3-1-re vezetnek Háriék, vagyis a következő
háromból elég egyet nyerniük, hogy bejussanak
a döntőbe!
A Villach ellen idegenben kezdtek a
fehérváriak, és hiába vezettek 2-0-ra,
az első meccset még elbukták. Utána
viszont simán nyertek itthon (6-3), még
simábban Villachban (4-0), így érkeztek a negyedik, fehérvári mérkőzéshez.
Óriási várakozás közepette, hiszen
immár kimondva is a döntőben reménykedik a szurkolótábor. Nem úgy

tűnt, hogy nyomasztja a tét a mieinket: szerda este az első harmad felén
túl már hárommal vezettek a Raktár
utcában. Csakhogy a Villach sem ajándékba kapta az elődöntős szereplést,
jól reagált a hátrányra, és rendesen
megsorozta a Volánt.
A második harmadban ledolgozták
hátrányukat a vendégek, de Erdély
Csanád újra vezetéshez juttatta a
Fehérvárt. Az utolsó előtti percben
aztán ismét egyenlített a nagy erőkkel
támadó Villach, így a hosszabbítás
döntött. Ebben ezúttal Hári János lett
a hős: góljával 5-4-re nyert, és a döntő
küszöbére lépett a Volán. Még egy győzelem szükséges a történelmi sikerhez!

Töpfnerék alaposan megszórták az MTK-t

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Három nap alatt kétszer is fővárosi ellenféllel találkoztak Józsa
Krisztián tanítványai. Az Alba
előbb pénteken az MTK-t fogadta
hazai pályán, és bár a kék-fehérek
a tabellán elfoglalt pozíciójuk
alapján valamelyest esélyesebbnek
számítottak, a pályán ebből nem
köszönt vissza semmi. Boldizsár
Biankáék a találkozó elején magukhoz ragadták a kezdeménye-

Fotó: Simon Erika

A kupadöntőben is bemutathat látványos zsákolásokat Shaheed Davis, az Alba légiósa

Lehet előre nézni!
Kaiser Tamás
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Kupadöntő Debrecenben

Fotó: molfehervarfc.hu

Hét vereség után mindenki fellélegzett, hogy Gyirmóton végre nyerni
tudtak Nikolicsék, de a tabellára
pillantva látjuk: ezzel még nem
érték el céljaikat. Legyen szó akár az
előkelőbb helyezésről, vagy – mert
bizony ez is felmerült – a veszélyesebb
helyek elkerüléséről.
A Fehérvár jelenleg három pontra

FEHÉRVÁR

sport

Erdély fontos góljai is kellettek ahhoz, hogy közel jusson a döntőhöz a Volán

A Fehérvár Televízió műsora április 2-től április 8-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 04. 03. VASÁRNAP

2022. 04. 02. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
10:00
10:30
10:55
11:25
11:55
12:20
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
16:00
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
20:15
20:45
21:45
22:10
22:15

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
Úton
Újraépül a Nemere
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Elkészült immár a
ház koronája
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
VII. Csíki Versünnep
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Horváth Viktor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
In memoriam Póczos Tibor
In memoriam
Somogyi Tamás
Parlami d’Amore –
Tre Tenori
Karok és lábak művészete
Hírek – ismétlés
Képes hírek

00:00 Képes hírek
08:10 Bajnokok városa
08:40 Filmválogatás a Fehérvár

2022. 04. 04. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55

Televízió archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Úton

08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00

12:05 Fehérvári beszélgetések

12:30

12:40 Hírek – ismétlés

13:00
13:15
15:35
16:05

12:45 Köztér
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó
14:20 Városrészek titkai
15:25 Úton
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Hegedűs Ferenc
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából

17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
21:30

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:30 Választás 2022
23:30 A hét hírei – ismétlés
23:50 Képes hírek

23:30
23:50

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Hegedűs Ferenc
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
E kávéházi szegleten
Molnár Dániel – Elszakadni
a földtől – 1. rész
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Siti Eszter
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Molnár Dániel – Elszakadni
a földtől – 2. rész
Fehérvár AV19–VSVjégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 04. 05. 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
21:10
22:20
22:40

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Siti Eszter
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
Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
középkori történelme
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Horog László újságíró
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Muksó, a szaxofonok
királya
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 04. 06. 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
16:30
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25

22:25
22:45

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Horog László újságíró
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Országos Főnix
Táncverseny 2016
Híradó
II. Székesfehérvári
székely bál
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Magyar-madjar találkozó
Hírek – ismétlés
XVII. Aranybulla
Művészeti Fesztivál
VSV–Fehérvár AV19jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 04. 07. CSÜTÖRTÖK

2022. 04. 08. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:00 Boogieshow
09:05 Képes hírek

07:20 Köztér
07:50 Bajnokok városa
08:20 Képes hírek

11:00 Családőrzők – ismétlés

11:00 Köztér – ismétlés

11:30 A Fehérvár Televízió

11:35 A Fehérvár Televízió

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:30 Fehérvári Versünnep
2018 Elődöntő – 1. rész
17:00 Híradó

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Krinolin, turnűr, halcsont –
A babák és a divat – 1. rész

17:20 Köztér

17:00 Híradó

17:50 Hírek

17:20 Agrárinfó

17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa

17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:20 Nálatok mizu? – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

20:30 Fehérvári Versünnep

19:55 Agrárinfó – ismétlés

2018 Elődöntő – 2. rész
22:10 Körmend–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről

20:25 Krinolin, turnűr, halcsont –
A babák és a divat – 2. rész
21:30 Boogieshow

23:40 Híradó – ismétlés

22:55 Híradó – ismétlés

00:00 Képes hírek

23:15 Képes hírek
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2022. 04. 02. SZOMBAT

2022. 04. 03. VASÁRNAP

2022. 04. 04. HÉTFŐ

2022. 04. 05. KEDD

2022. 04. 06. SZERDA

2022. 04. 07. CSÜTÖRTÖK

2022. 04. 08. 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, Kalmár Ádám
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 –
táplálkozás Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben
Vendég: Nagy Attila,
a HOFESZ elnöke
12.10 Csak stílusosan!
Vendég: Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai –
Választások a 20. század
elején Vendég: Váczi Márk
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
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 Fehérvári beszélgetések
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
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 (12)
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.

