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Természetes életközösség a méhlegelő
A HETILAP

Bácskai Gergely

2021.05.13.

Letölthető lesz a védettséget igazoló applikáció
Novák Rita

Székesfehérváron is egyre több helyen alakítanak ki méhlegelőket, ami a fenntarthatóság
mellett a beporzó rovaroknak is rendkívül
kedvező. A természetközeli, városi gyepgazdálkodásról a Tóvárosi sétány mellett tartottak
tájékoztatót szerdán délután.

Az úgynevezett méhlegelő a városba hozza
vissza a természetes életközösséget – ezt jelzi
a tábla is

Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai
vezetője elmondta, hogy az utóbbi húsz évben a beporzó rovarok
negyven százaléka kipusztult
Európában. Élelmiszereink nagy
része pedig összefüggésben van
a beporzók munkájával, ugyanis
az Európában termesztett kétszázhatvannégy haszonnövény
több mint nyolcvan százalékát
ezek a rovarok porozzák be,
továbbá több mint négyezer
zöldségfélét köszönhetünk a
méheknek. Ezért van nagy szükség rá, hogy a környezetünkben
védjük a beporzó rovarokat!

Nemzetközi példákon alapuló helyi
cselekvés ezeknek a területeknek
a kijelölése, hiszen ezeket csak mi
tudjuk létrehozni és üzemeltetni városunkban – emelte ki Cser-Palkovics
András polgármester.
A Tóvárosi sétányon is több száz
négyzetméteren meghagyják a gyepet,
ami kedvez a beporzó rovaroknak.
Bozai István városgondnok hangsúlyozta, hogy a természetközeliséget
szeretnék a városba visszahozni. A Városgondnokság által fenntartott ötmillió
négyzetméternyi zöldterülethez képest
ma még csak néhány százalékot tesznek
ki a méhlegelők. De sok nagyvárosban
jelölnek ki egyre több ilyen területet.

Fotó: Simon Erika

A város belterületén az idei évben
két és fél hektárra bővítette a
Városgondnokság a méhlegelők
nagyságát. A néha tévesen gazosnak mondott életterek tele vannak
élettel, mini életközösségek alakulnak ki bennük. Megismerésük és
elfogadásuk a legfontosabb feladat
mindnyájunknak.

Szerda reggelre háromezer alá csökkent a
koronavírus miatt kórházban ápoltak száma,
miközben kilencszázöt új fertőzöttet regisztráltak, és kilencvenhat beteg hunyt el. A legalább
egy oltást kapottak száma a négymillió-négyszázezerhez közelít. Napokon belül letölthető
lesz a védettségi igazolvány telefonos-táblagépes applikációja, mely a külföldi utazásoknál
is komoly haszonnal járhat.

A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy
az applikáció a postai úton küldött
kártyákhoz képest több informá-

ciót mutat majd a regisztrálást
követően. Szerepelni fog rajta, hogy
az alkalmazás használója mikor
kapta meg a vakcinákat, valamint
az első és a második oltás időpontja is látható lesz. Ez pedig fontos
lehet bizonyos országoknál, ahol a
beutazás feltétele a teljes védettség,
amely a legtöbb oltóanyag esetében
két dózis után számítható. A második oltás után az applikációban
frissülni fognak az adatok. A Magyar Hírlap információi szerint az
alkalmazás emellett mutatni fogja a
kapott vakcina típusát is.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

A védettségi igazolvány azonban továbbra
is fontos, hiszen az újranyitó intézményekbe
egyelőre ez jelenti a belépőt!

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

Tisztelet a hősöknek!

Fotó: Varjú Zoltán

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

A második világháború európai befejezésére a város több pontján emlékezett Székesfehérvár és
Fejér megye önkormányzata. A világégés mintegy hatvankétmillió ember életét követelte.

Századik születésnapján köszöntötték

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?

Fotó: Simon Erika

A székesfehérváriak nevében
kívánt jó egészséget a századik
születésnapját ünneplő
Jakab Lajosnénak
Cser-Palkovics András
polgármester
és Dienesné
Fluck Györgyi
önkormányzati
képviselő. Az
ünnepségen
jelen volt Jakab
Lajosné két fia is.

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

• 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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Rába Henrietta
Drónos, biológiai szúnyogirtás várható néhány
éven belül Székesfehérváron, ugyanis egy spanyol
cég városunkban hozta létre magyarországi telephelyét. A szúnyogok élőhelyének feltérképezése
megkezdődött a speciális eszközök segítségével,
de a gyérítés az idén még nem ezekkel történik.

Fotók: Simon Erika

A spanyol Lokímica cégnek köszönhetően drónok is segítik majd
a szúnyoggyérítést Székesfehérvá-

ron. Lehrner Zsolt alpolgármester
elmondta, hogy a vállalkozás
jelenléte számos előnyt jelent a
város számára: „A magyarországi
telephelye, magyarországi központja
itt lesz, Székesfehérváron. Ez egyrészt
munkahelyeket jelent, hiszen később
innen fogják a kelet- és közép-európai
terjeszkedésüket folytatni. Másrészt
azért tartom fontosnak, mert a lakosság egy teljesen újfajta szúnyoggyérítéssel fog megismerkedni.”

A természetvédelmi szakemberekkel együttműködve készítik el a város szúnyogtérképét

A spanyol vállalat több mint negyven éve áll a közegészségügy szolgálatában. Céljuk, hogy az
emberek életminőségének javítása mellett megóvják a környezetet.

Székesfehérváron egyelőre még a
katasztrófavédelem által szervezett
gyérítés várható. Most a fészkelőterületeket tárják fel a szakemberek. A spanyol céggel folytatott közös tudományos munka célja, hogy
öt-tíz éven belül már ne kémiai
anyagokkal, hanem biológiai módszerekkel történjen a szúnyogirtás.
Manuel García Howlett, a Lokímica
nemzetközi igazgatója lapunk-

nak elmondta: „Magyarországon
rendkívül jó a helyzet számunkra,
hogy sikereket érjünk el. A környező
országokat érintő terjeszkedésben is
gondolkodunk.”
Most a feltérképezés időszaka
kezdődött tehát meg, ami az ökoszisztéma megismerésén alapul. Így
alakul majd ki Székesfehérvár szúnyogtérképe. A munkához speciális
drónok nyújtanak segítséget.

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

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

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

Fehérvári fejlesztésű, intelligens zebra épül május
végén, június elején a kórház előtt, illetve a Horvát István út és a Hosszú sétatér csomópontjában.

A rendszer feltalálója, Nagy László informatikus, a Visible Crossing Kft. ügyvezetője
a következőképpen magyarázta a rendszer
működését: „A zebra négy sarkán van egy
oszlop, ezekből vetítünk szembe egy-egy vonallézert. Ezáltal a zebra felett egy láthatatlan fénysáv alakul ki. Ahogy egy gyalogos belép ebbe a
sávba, a lábán fény jelenik meg. A lépéseivel,
a mozgásával így villogó hatást lehet elérni,
amit még külön villogtatással is lehet fokozni. A
rendszer az éjszakai órákban működik, amikor
gyalogost érzékel. Eleve van egy figyelemfelhívó
sárga villogó a rendszerünkön, a plusz lézerfényhatás segítségével pedig azt is láthatjuk,

hol tart éppen a gyalogos a zebrán: az esős,
szürkületi, éjszakai időszakban, amikor a fények
szanaszét szóródnak, kiegészítő lokalizációt ad.”
Mint elmondta, az egyik intelligens megoldás a precíz gyalogosérzékelés: kifejezetten
az átkelést, a haladás irányát figyeli, és nem
ad hibás jelzést – például párhuzamosan
elhaladó gyalogos vagy egy busz esetében
nem indítja el a jelzést. Nagy László hozzátette: a jövő egyik kihívása az önvezető járművek világa lesz. Ezeknek a járműveknek
a környezetükkel, az ott lévő szenzorokkal
is kommunikálniuk kell.
A tervezés során alapvetően a kisebb, kétsávos utakra fókuszáltak, hiszen a négysávos
utak általában erősen meg vannak világítva,
a veszélyes helyeken pedig jelzőlámpás
átkelők vannak.
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Elektromos kórházi ágyak érkeztek
Elektromos kórházi ágyak segítik az
ellátást a Kossuth Zsuzsanna Szociális
Intézmény három telephelyén. A hét
elején érkezett meg huszonhat Hill-Rom
elektromos ágy.

Az elektromos kórházi ágyak teljes felszereltségűek, infúziós állvánnyal és akkumulátorral is el vannak látva, illetve
guríthatók. Elektromosan lehet emelni
a magasságot, felültetni a benne fekvő
személyt, fotelszerű testhelyzetbe állítani, lábat emelni. A korszerű, ergonomikus kialakítású, magas fokú higiéniai
előírások betartásával fejlesztett ápolási
eszköz komfortos az ellátottak számára,
és jelentősen megkönnyíti az ápolószemélyzet munkáját.
Forrás: ÖKK

Eszközbeszerzésre, épületfelújításra és működési
költségekre nyert közel hárommillió forintot a
székesfehérvári Kríziskezelő Központ a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán. Bútorokra,
műszaki eszközökre és épület-karbantartásra
fordítják az elnyert összeget.

„A Hajléktalanokért Közalapítvány
2020 végén jelentette meg a pályázati kiírását a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos feladatok ellátására. Számos
megjelölt cél volt, és mi is benyújtottuk a
jelentkezésünket, hogy pénzt szerezzünk
egyes feladatokra. Így nyertünk közel
hárommillió forintot!” – fogalmazott
Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője.
Az elnyert összegből emeletes
ágyakat, azokhoz tartozó lemosható,
műbőrburkolatú szivacsokat, mikrohullámú sütőt, hűtőszekrényt vásárol-

nak. Ugyancsak kap pénzt a központ
lakókonténerek és egy szaniterkonténer bérleti díjára, tisztítására, fertőtlenítésére, bontására és elszállítására.
A konténereket tavaly decemberben,
a város finanszírozásával kapta
meg az intézmény, hogy biztosítani
tudja az utcáról újonnan bekerülők
elkülönítését a járványidőszakban.
Most ezen költségek fedezetére kap az
intézmény egymillió forintot. Emellett
felújítják a Sörház téri éjjeli menedékhelyet és átmeneti szállót is.
Zsabka Attila hozzátette: az utóbbi időben az egyik legfontosabb
feladatuk volt, hogy a járvány idején
is folyamatos legyen a szakmai munka. A koronavírus elleni védőoltás
beadatására is ösztönözték ellátottjaikat: a hajléktalanok közül száznegyvennégyen kapták meg a vakcinát.

Fotó: Molnár Artúr

A használt, de nagyon jó állapotú eszközökből tizenhat a Rákóczi utcába,
nyolc Feketehegy-Szárazrétre, kettő
pedig Maroshegyre került. A beszerzés több mint hárommillió forintból
valósult meg.
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Fejlesztés a Kríziskezelő Központban
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Ez a típus a legkorszerűbbek közé tartozik: infúziós állvánnyal és akkumulátorral is ellátott,
teljes felszereltségű eszközről van szó

A Kríziskezelő Központban otthonos körülményeket biztosítanak az ellátottaknak

Díj az etikus piaci magatartásért
A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlant:
Fotó: Simon Erika

Móri u. 8. szám alatti irodaépület:

Idén immár hetedik alkalommal adták át a Fehérvári Fogyasztókért szakmai díjat. Gyártás
kategóriában a Tortapalota, szolgáltatás kategóriában az Öreghegyi Patika, kereskedelem
kategóriában pedig a Pinke Szivárvány Bt. érdemelte ki az elismerést.
F. Sz.

Pumpapálya épül Velencén
Rába Henrietta
Kerékpáros pumpapálya épül az újjászülető gyerektábor területén, Velencén. A „pumptrack” a kerékpározásnak egy fiatal szakága, melyben nem a tekerésé,
hanem a kerékpáros pumpáló mozgásáé a főszerep.

A tervek szerint nyáron a kerékpározás szerelmesei birtokba vehetik azokat az ügyességi
pályákat a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Gyerektábor és Kerékpáros Központ területén, melyek az egykori velencei gyerektábor
helyén épülnek fel hamarosan. A pumpapályák
néhány hónapon belül használhatók lesznek.
Rodics Eszter, a népfőiskola elnöke szerint a
pályákat sokan fogják használni: „A Velencei-tó
a kerékpárosok paradicsoma. Az elmúlt évtizedek

nagyon komoly fejlesztéseket hoztak a térségünkben a kerékpáros infrastruktúra terén, de ilyen
pálya még nincs!”
Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos elmondta, hogy vannak olyan területei a Velencei-tó
környékének, amelyekhez több évtizeden át
nem nyúltak hozzá. Az egykori gyerektábor is
ilyen. Most azonban elindulhat a fejlődés: „Az
Országos Bringaprogram háromszázmillió forintot
biztosított idén ilyen bringapályák létrehozására.
Ebből huszonkétmilliót nyert el a népfőiskola, és
még hozzá tudott tenni huszonhatmilliót. Így jöhet
létre Magyarország egyik legnagyobb pályája!”
A velencei bringapálya előnye, hogy
bármilyen biciklivel, bármilyen életkorban,
amatőrök és profik egyaránt ingyenesen
használhatják majd.

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

Érdeklődés:

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

FEHÉRVÁR

fókuszban

Közéleti hetilap

5

Megújuló terekkel és programokkal nyit Fehérvár
A HETILAP

Nem maradunk kultúra nélkül: egyre több
intézmény költözik vissza az online térből a
személyes találkozások helyszínére. Bővített
műsorral készül a nyárra a színház, újra
látogathatók a múzeumok, és hamarosan a
mozirajongók is leülhetnek a vászon elé. Az érdeklődőknek az aktuális járványügyi előírások
betartására kell számítani!

Irány a színház!
A héten ismertették a Vörösmarty
Színház újranyitásának menetrendjét.
„Nagyon örülök annak, hogy lesz nyári
színház, és annak is, hogy az elmúlt
napokban a bérleteseknek megküldött
levélben tájékoztatást kaptunk arról,
milyen módon lehet ebben a helyzetben a bérleti struktúrát megoldva
ajánlatot tenni a bérleteseknek. Azt
kérem, hogy legyünk megértőek, és
fogadjuk el a jelenlegi helyzetet, ezzel
egyébként a Vörösmarty Színháznak
is nagyon sokat segíthetünk!” – nyilatkozta Cser-Palkovics András
polgármester.
Szikora János, a színház igazgatója
tájékoztatta a színházbarátokat a
nyitás feltételeiről. A legfontosabb,
hogy az elmaradt előadásokat az új
évadban pótolják, illetve meghirdették a nyári színházat, melynek
négy helyszín ad otthont: a nagy
színház mellett Gorsium, a Szárazréti Színpad és a Bartók Béla tér:
„Tulajdonképpen az intézményvezetőkre bízták az újranyitás körülményeiről
szóló döntést. Munkatársaimmal úgy
ítéltük meg, hogy a járványhelyzetben
csak egy rendkívül kaotikus megoldással tudnánk kezelni a nyitást. Éppen
ezért hirdettük meg a nyári színházat,
mint egy olyan eseménysorozatot,
melyre frissen kell jegyet váltani az
oltási igazolvánnyal rendelkezőknek.”

Megújul a színház belső tere
A színház és az önkormányzat beruházási szakemberei egy felújítási
programban állapodtak meg, mely
tizenhatmilliós összköltségű munkát
jelent, és amelynek keretében
megújulnak a színház belső terei. A
következő években még szükség lesz
újabb fejlesztésekre, ezt részben a
megemelkedett kormányzati támogatásból, részben önkormányzati
forrásból tudják majd finanszírozni.

Nyiss Fehérvárra!
A Székesfehérvári Turisztikai Kft.
kezdeményezésére egy különleges
ajánlattal várják a város turisztikai szolgáltatói az újranyitás időszakában a látogatókat. A Nyiss
Fehérvárra! kedvezménykártya
célja, hogy a tavaszi-nyári hónapokban várható, nagymértékű
belföldi turistaforgalom egyik
kedvelt célpontja legyen Székesfehérvár.
„Volt időnk felkészülni az újraindítása, és munkatársaimmal mindent elkövettünk annak érdekében,
hogy színvonalas, minőségi, teljes
egészében megújult kommunikációval, vendégtérrel és fejlesztésekkel
várjuk a látogatókat, és segítsük a
helyi szolgáltatókat abban, hogy
nagyobb forgalmuk legyen. A Nyiss
Fehérvárra! program üzenete teljesen
egyértelmű, de mi továbbgondoltuk ezt, mert nemcsak a nyitásra
gondolunk, hanem arra is kérjük
a látogatókat, hogy maradjanak itt
egy vagy több éjszakára, hiszen ha a
programjainkat megtekintik, kiderül,
hogy rendkívül színes kínálattal és
olyan kedvezményekkel találkozhatnak, amiket nem szabad kihagyni!”

A megújult Bartók Béla téren számos színházi előadást láthatunk majd a nyáron

Fotók: Kiss László

L. Takács Krisztina, Vakler Lajos

Az iroda a korábbi szolgáltatásokat – információszolgáltatás, ajándékbolt, jegyiroda – immár
koncentráltan, egy helyiségben nyújtja, valamint új szolgáltatásokkal is bővült, köztük telefontöltőponttal, gyereksarokkal és csomagmegőrző szekrénnyel

– mondta el lapunknak F. Szegő
Krisztina, a Székesfehérvári
Turisztikai Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője.

A múzeum is várja a turistákat
Hosszú hónapok óta várták már
a Szent István Király Múzeum
munkatársai is, hogy végre
ismét látogathatóak legyenek a
kiállítóhelyek, gyűjtemények.
Élve a május elején életbe lépett
kormányrendeletben foglalt lehetőséggel, a Szent István Király
Múzeum is újra megnyitotta
kiállítóhelyeit. A szakemberek
segítségével betekintést nyerhetnek a látogatók a Nemzeti
Emlékhely és a leletegyüttes
fontosságába, nemzeti örökségünkben elfoglalt helyébe.
Az épületekbe történő belépéskor érintésmentes testhőmérséklet-mérést végeznek. Mindenhol
kötelező az egészségügyi előírások betartása és a maszkviselés,
valamint az ott tartózkodók
számára és a biztonságos távolságtartásra is figyelnek.
A múzeum munkatársai addig
sem tétlenkedtek, amíg zárva
volt az intézmény. Kihasználva a korlátozást, renoválták,
tisztították és szépítették a
kiállítóhelyeket. Megújult az
illatszertár, és a keddi nyitást
követően a Patikamúzeumban
már helyére került a növénysimogató is.
„A gyógynövénygyűjtő túráink
már vasárnap kezdődnek. Pátkára megyünk kirándulni, illetve
gyógynövényeket gyűjtögetni. Oda
nem szükséges oltási igazolvány,
de nyilván a szabályokat ott is be
kell tartani!” – mondta Krizsány
Anna, a Fekete Sas Patikamúzeum művelődésszervezője.
A Szent István Király Múzeum
kiállítóhelyeire vonatkozó nyitva-

tartási és látogatási információk
részleteiről a múzeum közösségi
oldalán lehet tájékozódni.

Ideje moziba menni!
Immár fél éve, november tizenegyedike óta vannak zárva a
hazai mozik. A fehérvári közönség számára jó hír, hogy a város
művészmozija hamarosan újra
várja a nézőket, ráadásul premier
előtti vetítésekkel: május 27-én,
csütörtökön kezdődik a Cirkofilm Ideje moziba menni! című
fesztiválja, melyhez huszonkét
hazai filmszínház, köztük a
Barátság mozi is csatlakozott.
Az országos esemény európai
filmeket vonultat fel, ezek közül
választott ki a fehérvári mozi hat
olyan alkotást, amiket a későbbiekben újra műsorra tűz. Az
újranyitás ünnepén szórakoztató,
ugyanakkor gondolatébresztő filmek, fesztiváldíjas alkotások és
romantikus vígjátékok is vászonra kerülnek.
A mozi nemrég közreadott egy
kérdőívet, mellyel a nézők véleményét várja különböző kérdésekben. Az eddig beérkezett
válaszokból már látszik, hogy
nagy az igény a vígjátékokra.
Éppen ezért a fesztivál során
könnyedebb alkotások is várják
majd a felhőtlen kikapcsolódásra
vágyó nézőket. A programról
a mozi honlapján olvashatunk
részletesen.
Moziba menni jelenleg az érvényben lévő járványügyi szabályok
szerint lehet. Így a Barátság
mozit kizárólag a koronavírus
ellen védett személy, valamint a
felügyelete alatt lévő, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy látogathatja. A belépéskor
itt is szükség lesz a védettségi
igazolványra és személyazonosító
igazolványra.
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Vakler Lajos
José Fernandez, Jacques Levy és Steve Margoshes Fame – A hírnév ára című darabjának
dalain színészgenerációk nőttek fel. A musicalt
a Vörösmarty Színház is műsorára tűzi. A
szereplők válogatása jelenleg is folyik.

2021.05.13.

A hírnév ára
hogy megtalálják a musical szereplőit: „Nagyon élvezetes a válogató,
mert az egy nagyon nehéz műfaj,
amikor valakinek tíz-tizenöt perc alatt
kell megmutatnia magát. Ennyi idő
alatt persze nem derülhet ki, hogy
valaki tehetséges vagy sem, ezért egy
ilyen rövid, stresszes meghallgatás
nem feltétlenül alkalmas arra, hogy az
ember mélyen megmérettessen, de hát

Fotók: Torma Sándor

Hargitai Iván, a darab rendezője,
a zsűri elnöke számára is kihívás,

Kultúra

A szereplőválogatás felvételeiből készült összefoglalót szombaton 19 óra 45 perckor tekinthetik meg
az érdeklődő színházbarátok a Fehérvár Televízióban

ezt a világot éljük. Igyekszünk olyan
helyzetbe hozni a résztvevőket, hogy
megmutathassák, milyen képességekkel rendelkeznek.”
A szakmai zsűri tagja Molnár G.
Nóra, a teátrum új tagja is: „Én
is olyan ember vagyok, hogy egyes

Munkában a zsűri

szituációkban begörcsölök, és a
fiatalok között is van olyan, aki ebben
a helyzetben megijed egy kicsit, de aztán fel tud oldódni. Nagyon izgalmasnak tartom, hogy énekben, táncban,
zenélésben egyaránt megmutatják
tudásukat!”

Együttműködés Balázs Júlia emlékére
Együttműködési megállapodást írt alá a
Titkok Háza Tudományos Élményközpont és a
Kortárs Női Reflexiók Fóruma az első magyar
csillagásznő könyvtárának és hagyatékának
ápolására.

A szakmájukban sikeres nők, egyben felelős családanyák társadalmi
ismertségéért és elismeréséért a jövőben közösen kíván tenni az Echo
Innovációs Műhely és a Kortárs Női
Reflexiók Fóruma.
Ennek első lépéseként együttműködési megállapodást írtak alá az első
magyar csillagásznő könyvtárának
és hagyatékának ápolására. Balázs

Júlia a világon elsőként gyűjtött akkora anyagot, hogy az úgynevezett
RR Lyrae-csillagok pulzációváltozásainak okára magyarázatot lehessen találni. A bambergi változócsillag-konferencián nyilvánosságra
hozta elméletét 1959-ben, amit róla
neveztek el.
Molnár Tamás önkormányzati
képviselő a megállapodás aláírása
kapcsán elmondta, hogy a város
történelmi múltja komoly alapja a
jelennek, és azt a feladatot adja a
mindenkori városvezetésnek, hogy
Székesfehérvár jövőjéről is gondoskodjék.
Forrás: ÖKK

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Szabad terület:

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

Garázs:

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

Használaton kívüli hőközpontok:

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

Fotó: Simon Erika

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

Az együttműködés alapján a jövőben Balázs Júlia könyvtári hagyatékát a Titkok Háza kezeli,
hogy a csillagászati tárgyú élménypedagógiai programokat bővítse és továbbfejlessze

Érdeklődés:

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

Köszönet a mentősöknek

L. Takács Krisztina
Minden idők egyik legnehezebb időszakán
vannak túl az Országos Mentőszolgálat
munkatársai. A mentők napja alkalmából őket
köszöntötték.

Százharmincnégy éves a szervezett magyar életmentés, és hetvenhárom éves a mentőszolgálat.
A mentősök a világjárvány elmúlt
egy éve alatt százhatvanezer fertőzöttnek nyújtottak segítséget, valamint 1,2 millió koronavírustesztet
végeztek el.
Csak a világháborúk és az 1956os forradalom állította a mostani
járványhoz mérhető kihívás elé
a mentőszolgálatot – idézte az
MTI az Országos Mentőszolgálat
főigazgatóját a koronavírus-járvány
elleni védekezésért felelős operatív
törzs hétfői sajtótájékoztatójáról.
Csató Gábor a mentők napján
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Szolgálatukért tisztelet és hála jár!
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hangsúlyozta: erőfeszítéseiket a
járvány kezdetétől két cél vezérelte,
az, hogy mindent megtegyenek a
betegekért, és megóvják a mentők
testi és lelki egészségét: „Bajtársaink
a normál mentési feladataikon felül a
mai napig több mint százhatvanezer
fertőzésgyanús vagy koronavírusfertőzött embernek nyújtottak segítséget, és önkéntesek bevonásával
1,2 millió járványügyi mintavételt
végeztek.”
A jeles alkalomból Vargha Tamás
is köszöntöttötte a fehérvári
mentősöket: „A mentők napján
ezúton is szeretném megköszönni a
székesfehérvári mentősök helytállását és szolgálatát – nemcsak
ma, hanem az év minden napján
jár a köszönet!” – olvasható az
országgyűlési képviselő közösségi oldalán, amelyen a személyes
köszöntésről készült képek is
láthatók.

Ring Júlia
Az ápolók nemzetközi napja alkalmából közös
imádságot tartottak a Szent György Kórház
dolgozói számára. Az intézmény kápolnájában
megvalósuló ökomenikus szertartás Bucsi László intézményvezető munkatársai felé intézett
köszönetnyilvánításával kezdődött.

„Nagyon fontos, hogy megemlékezzünk
azokról, akik ott vannak a betegek
mellett napról napra, óráról órára, sőt
percről percre. Az a munka, amit ők
végeznek, emberpróbáló munka, sőt

mondhatom, emberfeletti munka! Az
ő helytállásuk nagy tiszteletet vált ki
minden jóérzésű emberből!” – fogalmazott Spányi Antal megyés
püspök.
A katolikus, református, evangélikus és baptista egyházak képviselői
Isten áldását kérték az egészségügyben dolgozókra és a betegekre
egyaránt, valamint köszönetet
mondtak az ápolók mindennapos
helytállásáért, szolgálatáért, és kívántak további munkájukhoz erőt,
kitartást.

Kép: Zsiday Ádám

Közéleti hetilap

Párizsba repítik a mentőket

1820. május 12-én született Florence Nightingale brit ápolónő, aki a krími háborúban önkéntes
ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónőképző iskolát
alapított. Rá emlékezve tartják ezen a napon az ápolók nemzetközi napját.

Oltás után is lehet vért adni!

Fotó: Molnár Artúr

Nem zárja ki a véradás lehetőségét a koronavírus elleni oltás, utána is lehet vért adni
– olvasható az Országos Vérellátó Szolgálat
honlapján. A következő két hétben hétköznapokon Székesfehérváron, a kórház területén lévő
véradóállomáson fogadják a donorokat.

A koronavírus ellen kapott védőoltás nem jelent kizáró okot:
amennyiben nem produkálunk
lázat, tünet- és panaszmentesek
vagyunk, akkor adhatunk vért.
Ugyanakkor az oltás után – különö-

A Vörösmarty Színház művészei egy külön, csak a számukra rendezett előadásra hívták meg a
mentősöket: július közepén, a nyári színház keretein belül a Boeing, Boeing című vígjátékot
láthatják majd a mentőszolgálat Fejér megyei dolgozói

sen az ismétlőoltást követően – néhány napig célszerű pihenőt tartani
– tájékoztat honlapján az OVSZ.
A levett vérből előállított legrövidebb lejáratú anyagot, az úgynevezett trombocitakészítményt csupán
öt napig lehet felhasználni, éppen
ezért nagyon fontos a véradások
folyamatosságának a biztosítása. A
hazai egészségügyi intézményeket
évente 390 000 véradással tudják
ellátni, ezért napi 1600-1800 véradóra van szükség!

A hírt az emberi erőforrások
minisztere közösségi oldalán
jelentette be. A betegek felvételének feltétele, hogy érvényes
védettségi igazolvánnyal, vagy a
tervezett beavatkozást megelőző
negyvennyolc órán belüli negatív
PCR-teszttel és a műtét napján
végzett negatív antigéngyorsteszttel rendelkezzenek.
Fertőzésgyanú esetén a fekvőbetegellátó intézetekben megtörténik az
izoláció, és az érintettek esetében

Fotó: Facebook.com/kasler.miklos.hivatalos

Május tizenharmadikán újraindultak az elektív
beavatkozások és a rehabilitációs ellátások,
amelyek az egészségügyi szolgáltatónál
előre egyeztetett időpontokban, a már bevált
egészségvédelmi óvintézkedések betartásával
történhetnek.

A kormány az egészségügyi szolgáltatások
mielőbbi teljes körű újraindítására törekszik

antigéngyorstesztet végeznek a
diagnózis felállításához.

Fotó: Kiss László archív

Újraindulnak az elektív beavatkozások

A koronavírussal és véradással kapcsolatos tájékoztató – a véradás helyszínével és lehetséges
időpontjaival – elérhető az OVSZ honlapján!

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
• Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Érdemes átnézni a tervezetet!

2021.05.13.

A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta

Az szja-portálon március tizenötödike óta elérhetők a bevallási tervezetek. A NAV fontos
teendőkre hívja fel a figyelmet
az adóbevallások határideje
kapcsán: „Akik rendelkeznek
ügyfélkapus regisztrációval, azok
megnézhetik, kiegészíthetik tervezetüket, majd jóváhagyhatják,
be is küldhetik. Azoknak, akiknek tavaly ingatlan-bérbeadásból
volt bevételük, most kell számot
adniuk a jövedelmükről. A jövedelem megállapításával kapcsolatos
bővebb tájékoztató elérhető a NAV
honlapján, a 10. számú információs
füzetben!” – mondta Mártonné
Beke Éva, a NAV Fejér Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának
kommunikációs referense.
A bérbeadás teljes bevételéből
a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség

Fotó: Kiss László

A személyijövedelemadó-bevallás tervezetét mindenképpen érdemes átnézni,
szükség esetén módosítani! A jóvá nem
hagyott tervezet – az egyéni vállalkozók, a
mezőgazdasági őstermelők és az áfafizetésre kötelezettek tervezetének kivételével –
május huszadikán automatikusan bevallássá
válik.

Az adóbevallás NAV által elkészített tervezetét ki lehet egészíteni az ügyfélkapun. Ha nem módosítjuk, akkor is automatikusan adóbevallássá
válik május huszadika után.

a tételes költségelszámolás, a
másik a tízszázalékos költséghányad alkalmazása. A kommunikációs referens emellett
az ingatlaneladásról is beszélt:

InnoSchool – Sikerrel zárult a digitális tananyag tesztelése

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. az InnoSchool nemzetközi
projektben a Székesfehérvári Szakképzési Centrummal együttműködve fejlesztette ki és
tesztelte a középiskolások számára készített digitális tananyagot.
A tananyag koncepciója még 2018-ban született meg, s céljául tűzte ki a középiskolás diákok
vállalkozói ismereteinek bővítését egy olyan élményalapú oktatási szemlélet bevezetésével,
amelynek központi eleme egy digitális játék volt. A digitális játékban a diákok saját
vállalkozásukat dolgozhatják ki az ötlettől az üzleti tervig. A tananyag külön érdeme, hogy a
vállalkozói készségek fejlesztése mellett a társadalmi vállalkozásokat is fókuszába helyezi.
A tanulók hat témakörhöz – idősgondozás, környezetvédelem, munkaerő-elvándorlás,
gyermekjólét, vidéki térségek és kirekesztett csoportok – kapcsolódó kihívásokat és
társadalmi szükségleteket ismerhettek meg, s ezek megoldására hozták létre saját virtuális
cégüket.
A tananyag gyakorlati tesztelésére 2020. október és 2021. februárja között került sor
a Székesfehérvári Szakképzési Centrum iskoláiban. Az új szemléletű oktatóanyaggal
összesen több mint 150 diák ismerkedett meg és játszotta végig tanári vezetés mellett. Bár
a járványhelyzet nem könnyítette meg sem a tanulók, sem az oktatók helyzetét, az oktatási
anyaggal kapcsolatos tapasztalatok pozitívak voltak.
A programról további információkat talál az alábbi oldalakon:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool
http://www.kdriu.hu/innoschool/
Project co-fundedby European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
A projekt A Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

„Akik tavaly ingatlant adtak el,
azoknak hasznos segítséget nyújt a
befizetendő adó kiszámításához a
NAV oldalán található kalkulátor és
a 9. számú információs füzet.”

Mártonné Beke Éva emlékeztetett arra is, hogy akik papíron
adják be a bevallásukat, azoknak
alá kell írniuk a főlapot, különben a bevallás érvénytelen!
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Kurucz Tünde

Mennyit spórolunk a házimunkával?
Őszintén bevallom, nem vagyok
egy nagy házimunkaguru, aki
minden nap négykézláb csúszva
csutakolja csillogóra a konyhakövet, de még így is 278 ezer
forintot spórolok havonta a
családnak!
Néhány héttel ezelőtt bukkantam
rá a láthatatlanmunka-kalkulátorra, mely azt számolja ki, hogy
havonta mennyit spórolunk, ha
elvégezzük a házimunkát. Kíváncsi voltam, mennyit ér az otthoni
főzés, mosás, takarítás!
Először akkor lepődtem meg,
amikor a kalkulátor az adatokat
kérte, hogy mennyi időt töltök
el hetente takarítással, főzéssel.
Nehéz volt megsaccolnom, mert
ezek tipikusan azok a teendők,
amik elfolynak a nap során. Csak
egy egyszerű esti példa: vacsi után
leszedem az asztalt, és nekiállok
mosogatni. Két perc sem telik el,
közben jön a kisebbik fiam, hogy
rajzoljak neki egy halacskát, vagy
nem tudja felkapcsolni a WC-ben
a villanyt. Aztán szól a nagyob-

bik, hogy nem találja valamelyik
focis kártyát, és megköszönné, ha
segítenék megkeresni. Mire visszaállnék edényt súrolni, megszólal a
férjem, hogy hol a telefontöltő, ami
még délután a kanapé mellett, a földön hevert. Öt perc után visszaállok
mosogatni, és nagyjából tizenöt perc
alatt rendbe szedném a konyhát,
csak közben sípol a mosógép, hogy
lejárt a program. Mehetek teregetni,
mert ha elodázom, a vasalás látja
kárát.
Közben a gyerekeket megfürdeti az
apjuk, még mesét is olvas nekik.
Otthagyom az utolsó néhány ruhadarabot, mert az alvás előtti húsz
perchez én is ragaszkodom. Ilyenkor
valahogy a gyerekek olyan lelkiállapotba kerülnek, hogy olyan dolgokat
is elmondanak, amiket napközben
harapófogóval szednék ki belőlük.
Ezek a percek engem is feltöltenek,
mert jó érzés, hogy a fiaim megbíznak bennem, és őszintén el merik
mondani, mi bántja őket. Utána még
gyorsan bejezem a teregetést, a mosogatást, és a gyors esti zuhany után
már én is lazíthatok. Jobban mondva
lazíthatnék, mert öt, de legfeljebb tíz
percen belül elalszom.
És ez csak egy este a hétből! Még
nem beszéltem a főzésről, a bevásárlásról, a kertészkedésről, és sorolhatnám tovább. Mi belőle a munka, és
mi a minőségi idő?
A kalkulátor ezek között nem tesz
különbséget. De ha ezekre a felada-

HA KELL EGY JÓ ÁLLÁS!

Fotó: pixabay.com

A HETILAP

Hány forintba kerülne a házimunka?

tokra külön embereket fogadnánk fel,
az sok százezer forintba kerülne. A
házimunkát fel lehet fogni kötelező
feladatként és egyfajta hivatásként
is, ami néha pillekönnyű, máskor

meg ólomsúlyként nehezedik a
vállunkra. Minden csak nézőpont
kérdése. De azért néha jól esik
kivenni otthon is egy-két szabadnapot!

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

felvételt hirdet az Ágostonpusztai
telephelyére

mikrobuszvezetô, traktoros,
villanyszerelô
munkakörök betöltésére.
A mikrobuszvezetô munkakör betöltésének feltétele:
• D kategóriás jogosítvány
• OPERÁTOR
• ÖSSZESZERELŐ
• GÉPKEZELŐ
• GÉPKISZOLGÁLÓ

• LABOROS
• CNC GÉPBEÁLLÍTÓ
• ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
• AUTÓFÉNYEZŐ

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:
+36 22 783 013
+36 30 850 22 97
+36 30 992 1390

WHC IRODA
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR,
JÓZSEF ATTILA UTCA 2/A.

A munkakör betöltésénél elônyt jelent a Lajoskomáromi, Dégi, Középbogárdi lakóhely.
A traktoros munkakör betöltésének feltétele:
• Szakirányú iskolai végzettség
A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:
• Szakirányú iskolai végzettség
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat
elônyt jelent.

Jelentkezni a 06/30-9272-077
telefonszámon lehet.
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Hogyan termesszünk batátát?

2021.05.13.

A HETILAP

Temesvári Márta
Ha gondolkodott már azon, hogy édesburgonyát termesszen a kertben, van egy jó hírünk:
a batáta nevelése egyáltalán nem igényel nagy
szakértelmet! Hogy miként álljunk neki a termesztésnek? Ebben nyújtunk most segítséget!

A batáta felhasználása igencsak
sokoldalú: süthető, főzhető, párolható, grillezhető. Állhat az asztalon
önmagában, köretként, pürésítve,
sütemény formájában, levesként,
italként. Készülhet belőle liszt,
keményítő, szeszesital és még
bioüzemanyag is!
Ha már ilyen széles körben számíthatunk rá – és finom is – nem
hiányozhat a mi kertünkből sem!
Felkerestem hát egy termesztőt,
hogy tanácsot adjon az induláshoz,
és arra vonatkozóan is, ami a palántázás után vár ránk.
Szakács Sándor öt éve foglalkozik
batáta termesztésével. Korábban
más zöldségekre és gyümölcsökre
koncentrált, ám amikor először
próbálkozott az édesburgonyával,
azonnal tudta, hogy ez egy igazán
tartós barátság lesz, mivel termesztése rendkívül egyszerű. Nem
igényel túl sok munkát, sem időt.
Nagyon fontos, hogy mindenki
kísérletezze ki, melyik fajtát milyen
eredményességgel tudja saját
kertjében nevelgetni. A palánta ültetését május végén, a fagyveszély
elmúltával érdemes elkezdeni. A talaj legyen minél lazább szerkezetű,
homokos, mert a kötött földet nem
kedveli a batáta. Mivel egy melegés fényigényes növényről van szó,
ezért lehetőség szerint ne árnyékos
helyet nevezzünk ki otthonának!
A sortávolság pedig egyméteres
legyen!
A termesztést a könnyebb betakarítás érdekében célszerű úgynevezett
bakhát kialakításával végezni, amibe harminc centiméteres tőtávol-

ságra kerüljenek a palánták! A föld
felszíne felett csak a két első levél
legyen, a többi bújjon a föld alá! Az
első két hétben tartsuk nedvesen
a bakhátakat, amíg a gyökerek
kellő mértékben megerősödnek a
talajban! A későbbiekben elegendő
heti két alkalommal öntözni.
„Műtrágya és növényvédő szerek
nélkül is eredményesen termeszthetjük.” – árulta el szakértőnk. – „A
termés minőségének és mennyiségének
emelése érdekében időnként érdemes
lehet káliumtúlsúlyú tápoldattal meglocsolni!”
A nyári időszakban főként a gyommentesítésről kell gondoskodnunk,
amit talajtakaró fóliával nagy hatékonysággal meg lehet oldani.
Növényvédelmi szempontból
szerencsés helyzetben vagyunk
Magyarországon, mert még nem
jelentek meg nálunk a batáta
ellenségei. Ennek egyik oka a helyi
klíma, másrészt az, hogy még nem
annyira terjedt el e növény hazánkban. Amire figyelnünk kell, azok a
pajorok, drótférgek. Ezek károsíthatják a gumót. A narancssárga fajtákat szereti a cserebogárpajor, és a
rágcsálók is megdézsmálhatják.
Az édesburgonya betakarítása
szeptember elejétől október-novemberig is eltarthat – vannak ugyanis
korábban és később betakarítható
fajták. Az őszi fagyok megjelenéséig végeznünk kell e művelettel!
A hosszú gyökérgumójú fajoknál a
legjobb megoldás a kézi kiásás, ami
egyben a legkíméletesebb módszernek is számít. Ha gépi betakarítást
tervezünk, előtte érdemes lezúzni
a nagy tömegű lombozatot. Akkor
mondhatjuk azt, hogy a termés jó
volt, ha növényenként legalább egy
kilónyi gumót tudunk begyűjteni.

Szakács Sándor kertjében hatalmas édesburgonyák is teremnek

Gnocchi édesburgonyából
Finom, laktató és egészséges

Szakács Sándor számára fontos az egészséges táplálkozás, ezért is tölt be nagy szerepet életében az édesburgonya. Most egyik kedvenc batátás receptjét osztja meg olvasóinkkal!

Hozzávalók
• 1 kg édesburgonya
• 12,5 dkg ricotta
• 3 dkg parmezán reszelve
• parmezánforgács a szóráshoz
• 1 tojás
• 1 teáskanál só
• só a főzővízhez
• 1 késhegynyi őrölt szerecsendió
• frissen őrölt bors
• 28 dkg liszt
• a munkalapra vaj vagy olaj
• 1-2 evőkanál aprított petrezselyem
a díszítéshez

Fotók: Szakács Sándor

Melegítsük fel a sütőt kétszáz fokra!
Szurkáljuk meg az édesburgonyát
villával, majd tegyük egy sütőpapírral
kibélelt tepsibe! Süssük negyvenöt percig! Ezt követően vágjuk fel

Édesburgonya betakarításkor

Finom és egészséges!

hosszában a batátákat, és szedjük
ki a belsejüket! Turmixoljuk pépesre, adjuk hozzá a ricottát, a reszelt
parmezánt, a tojást, a fűszereket, és
géppel vagy kézzel dolgozzuk simára!
Gyúrjuk bele a lisztet, és pihentessük
legalább két órát! Ha letelt az idő,
tegyük lisztezett felületre a massza
negyedét, szórjuk meg liszttel, és
sodorjuk körülbelül egy centi vastag
hengerré! Vágjuk a hengert egy centis
darabokra, és formázzuk bordásra egy
villával!
Forraljunk vizet egy fazékban, s
lobogó, forró vízben főzzük a tésztát
két-három percig! Miután leszűrtük,
egy tapadásmentes serpenyőben
forrósítsunk fel egy kis vajat, futtassuk
meg rajta a gnocchit, majd szórjuk meg
aprított petrezselyemmel, forgassuk
össze, és jöhet rá a parmezánforgács!
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Megújulva várja vendégeit a Hatpöttyös
A HETILAP

Ring Júlia

A pályázati úton elnyert épületrész
elhanyagolt állapotban volt, így
nagy felújításra volt szükség. Új
falakat húztak fel, de megújult a
víz- és a gázrendszer, a gépészet is.
A felújítással járó anyagi fedezetet
is sikerült előteremteni, amit egy, a
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség és a Civil Centrum Alapítvány koordinálásával, a
város lakosságának összefogásával
megvalósuló, meglepő és szívmelengető segítség is kiegészített: „Hárommillió-hatszázezer forintot kaptunk
ajándékba, ami fantasztikus segítséget
jelentett a talpon maradáshoz. Enélkül
nem sikerült volna. Ezúton is köszönet
a követeknek és minden adakozónak,
akik úgy gondolták, hogy jó helyre
kerül az adományuk!” – emlékszik
vissza a nagyvonalú segítségre az
étterem tulajdonosa, Hermann-né
Nagy Vera. Egy ember kivételével az egész csapat vele tartott
a Seregélyesi úti főzőkonyhába,
akik vállalták a munkába járással

Fotó: Kiss László

Tavaly augusztusban költözött átmeneti főzőkonyhájába a Hatpöttyös étterem csapata, akik
immáron megszépült külsőt és belsőt kapott,
új helyszínen és új szolgáltatásokkal nyitották
meg az étkezde kapuit a Prohászka úton.

Családias, barátságos környezetben várja vendégeit a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató étterem

járó terheket is. Mire elfogyott
az erejük, be lehetett költözni az
új helyre, így most egy jókedvű,
aktív és munkára kész csapat várja

az új szolgáltatásokkal is bővülő
étteremben a vendégeket. – „Bővítettük az à la carte kínálatunkat, és
szeretnénk folytatni a rendezvénye-

ket, a kitelepüléseket is. Szervezett
vacsoraesteket tervezünk, gondolok
itt a Séfvendégségre vagy néhány jól
sikerült borestünkre.”

A Fehérvár Televízió műsora május 15-től 21-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2021. 05. 15. SZOMBAT

2021. 05. 16. VASárnAp

2021. 05. 17. Hétfő

2021. 05. 18. Kedd

2021. 05. 19. SZerdA

2021. 05. 20. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:55 Városrészek titkai – ismétlés
09:00 Úton – ismétlés
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István és Mits Márton
10:40 Hangvilla - a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István és Mits Márton
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bucsi László, a
kórház főigazgatója
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ: Egyiptom
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Gógl Árpád egykori
egészségügyi miniszter
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Felsőfokon a munka világába
19:40 Törd meg a csendet! – a Fame
című musical válogatója a
Vörösmarty Színházban
21:00 Virtuózok és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
22:40 Hírek – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
08:00 Snooker magazin – ismétlés
08:10 Kezdőkör – ismétlés
09:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Gógl Árpád egykori
egészségügyi miniszter
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Gógl Árpád egykori
egészségügyi miniszter
10:35 Úton – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István és Mits Márton
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bucsi László, a
kórház főigazgatója
12:40 Hírek – ismétlés
A Fehérvár Televízió
rövid hírei
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és élet ünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Soós
Péter ultramaraton-futó
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Illényi Katica és a
Budapesti vonósok
koncertje – 1., 2. rész
21:25 Székelyderbi
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Diagnózis – ismétlés
07:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Soós
Péter ultramaraton-futó
08:25 Hitünk és életünk – ismétlés
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Diagnózis – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Soós
Péter ultramaraton-futó
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Farmerzseb – Fiatal Zenekar
15:50 TáncPercek – összefoglaló
a 2016-os Zala megyei
táncfesztiválról
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Simon
Kornél főorvos
18:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Alba Fehérvár–Balatonboglárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
21:15 Budapest Cowbells–
Fehérvár Enthronersamerikaifutballmérkőzés
közvetítése felvételről
23:35 Híradó – ismétlés
23:55 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Simon
Kornél főorvos
08:20 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Simon
Kornél főorvos
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:50 Lelkünk épületének
szolgálatában – Vakler Lajos
interjúkötetének bemutatója
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Mező Katalin
osztályvezető főnővér
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör – magazinműsor
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Szőr Manó krónikája
– rajzfilm
20:25 Paletta – ismétlés
20:50 Kezdőkör – ismétlés
21:40 FehérVászon (16)
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Mező Katalin
osztályvezető főnővér
08:20 Honvéd7 – ismétlés
08:50 Kezdőkör – ismétlés
09:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Mező Katalin
osztályvezető főnővér
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 Benkő Imre-portré
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 Snooker magazin
18:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Snooker magazin – ismétlés
20:05 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Bogártalálkozó
20:35 Bringafieszta 2016
21:05 FehérVászon (16)
21:35 Híradó – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 Snooker magazin – ismétlés
08:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Snooker magazin – ismétlés
11:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:35 Seuso-kedd – Vadászat
az ókorban
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Gyimesi csángók
Patakországból
21:35 Velencei-tavi
Ütősfesztivál 2016
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 05. 21. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Bajnokok városa – ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés
08:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:40 Benkő Samu-portré
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 A varázsfurulya – rajzfilm
20:05 Nálatok mizu? – ismétlés
21:10 Agrárinfó – ismétlés
21:40 FehérVászon (16)
22:15 A Fehérvár Televízió
archívumából – Drogfilm
22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 17. 21:00 Alba Fehérvár–Balatonboglár-kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről

FEHÉRVÁR

programajánló

Újraindult a városnéző kisvonat

Városnézés
Újraindult Székesfehérvár egyik legkedveltebb
turisztikai attrakciója, a városnéző kisvonat.
Háromnegyedórás útja során idegenvezetéssel
kalauzolja el az utasokat a város nevezetességeihez, érdekességeihez. Jegyet a vezetőnél lehet
vásárolni, közvetlenül az utazás előtt.

Családi, baráti kiruccanások kedvelt
célpontja a városnéző kisvonat,
mely ismét várja a különleges élményre vágyókat Székesfehérváron.
Hétvégén délelőtt tíz és este hat

között minden egész órakor indul
a Városház térről, az Országalmától, és ugyanide tér vissza. Negyven-negyvenöt perces útján idegenvezetéssel, audio guide segítségével
kalauzolja el az utasokat a város
nevezetességeihez, érdekességeihez.
A programokon jelenleg kizárólag
védettségi igazolvánnyal rendelkezők és a velük érkező tizennyolc év
alattiak vehetnek részt. A városnéző
kisvonaton kötelező a maszkhasználat.

Iparművészeti szalon és vásár a Károlyi-kastélyban

Iparművészet
Negyedik alkalommal ad otthont a Friss
termés elnevezésű iparművészeti vásárnak
a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély. A május
tizenötödikén, szombaton tizenegykor nyíló
szalonban két napon át válogathat az érdeklődő közönség az alkotók különleges munkáiból.

A Károlyi-kastély és parkja örömteli újranyitással és kettős kulturális programmal várja vendégeit a
hétvégén.
A védettségi igazolvánnyal látogatható Friss termés iparművészeti
szalon és vásár rendezvényén
közel harminc hazai iparművész
mutatkozik be. A tavaly év végén
a járvány miatt elmaradt eseményt

Természet

új időpontban, május tizenötödikén és tizenhatodikán rendezik
meg. A kastélyban két napon át
válogathat az érdeklődő közönség a textil- és öltözéktervezők,
ékszertervezők, grafikusok, bútor-,
üveg- és kerámiatervezők különleges munkáiból. Az eseményre
meghívott művészek alkotásai
szombaton este hétig, vasárnap
pedig délelőtt tíztől este hatig
láthatóak.
Vasárnap délután kettőkor a héthónapos álmából ébredő parkban
folytatódik a botanikai séta, mely
maszkban és korlátozott létszámban indul Zsolnay Balázs kertészmérnök, növényorvos vezetésével.

A madarak és fák napja Sóstón

A madarak és fák napja alkalmából ökotúrára
várják a kirándulni vágyókat Sóstóra. A séta
május tizenötödikén, szombaton délelőtt
tízkor kezdődik. A sétán való részvétel előzetes
regisztrációhoz kötött, és a program csak
védettségi igazolvánnyal látogatható.

maximalizálják a szervezők, így a
sétához előzetes regisztráció szükséges. Jelentkezést csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőktől
fogadnak el.

Illusztráció: Sóstó-látogatóközpont

Miért és mikortól ünnepeljük a madarak és fák napját? Kik és minek
köszönhetően hozták létre ezt a
jeles napot? Miért tartoznak össze a
fák és a madarak? A világnap alkalmából a szombati ökotúra résztvevői a természetjárás mellett ezekre a
kérdésekre is választ kapnak majd.
A résztvevők számát tíz főben

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kicsit fellélegezhetsz, könnyedebbé válhatsz! A
szerelem is szabad utat kaphat az életedbe, elképzelhető, hogy valamilyen távkapcsolat formájában realizálódik. Ha hosszú távon szeretnéd működtetni a
viszonyotokat, érdemes lehet elfogadni a távolságot!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. máj. 13. – máj. 19.

Ideje szembenézned eltúlzó ragaszkodásoddal, vagy azzal, ha
birtokolni szeretnél valakit! Minél jobban szorítod a markodban
az embereket, annál inkább kicsúsznak a dolgok a kezedből. Bízz
magadban, s abban, hogy értékelik azt a stabilitást, amit nyújtani
tudsz! Ha nem élsz vissza ezzel, hálás lesz érte a környezeted!

2021.05.13.

Újranyit a katonai emlékpark

A HETILAP

Honvédelem
A honvédelem napján, május huszonegyedikén
nyitja meg újra a kapuit a látogatók előtt a
Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely.

A honvédelem napjára egy kisebb
megemlékezéssel készülnek, illetve
a kiállításaik is nyitva tartanak, és a
járványvédelmi szabályoknak megfelelően fogadják a látogatókat.
A felújított létesítményben árokharcot mutatnak be a tervek szerint
június huszadikán, az emlékhelyek
napján, a MATASZ közreműködésével. Ezt megelőzően, június tizenkilencedikén, a Múzeumok éjszakája részeként éjszakai harci bemutatót láthatnak az érdeklődők.
Ugyancsak elkészült a KEMPP-ben a
tűzszerészek tevékenységét bemutató tűzszerészkert, melyet hivatalosan július elsején adnak át.

Fotó: Katonai Emlékpark Pákozd
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)
Jókai u. 6. fsz. 7.
Kodolányi J. u. 4. 9/2.
Mészöly Géza u. 1. 8/806.

Alapterület

(m2)
64 m2
50 m2
32 m2

Szobaszám

Komfortfokozat

Induló bérleti díj
(Ft/hó)

2
2
1

komfortos
összkomfortos
összkomfortos

55.170,50.000,32.000,-

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a
bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át vagy letölthető a honlapról.
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2021. 05. 08.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Végre megértik, amit mondani szeretnél, megértik, mit
szeretnél! Szabadjára engedheted magad egy kicsit, és
nem tolják az arcodba, hogy felelőtlen vagy. Most egy
kicsit jobban megismerheted magad, milyen is vagy
valójában, ha kiszabadulsz az elvárások korlátaiból.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Néhány napot érdemes azzal töltened, hogy megvizsgáld, mitől van bűntudatod! Rövidesen úgy érzed majd,
hogy ideje kézbevenni az irányítást, és ha nem teszel
rendet előtte az érzelmi életedben, akkor jövő hét közepén veszteségek érhetnek az akaratosságod miatt.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Vigyázz a jövő hét közepétől arra, hogy szembe jöhet
veled valami, ami arra figyelmeztet, ne várj túl sokat
magadtól! A kevesebb néha sokkal több, és ezt most
nehéz lesz érzékelned.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Tetszeni fog, ami az előtted álló hét első felében
vár rád, hiszen a dolgok a játékszabályaid szerint
alakulnak. Terveztél, s változnak is a dolgok ennek
megfelelően. A jövő héttől próbálj kicsit lazítani, vízpartra menni, mert könnyebb lesz úgy felismerned,
amit el kéne engedned!

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap

Már Néró császár is evett fagylaltot
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A HETILAP

Ficsóri Erika
Senki sem tudja biztosan, ki készített először
fagylaltot. Azt sem, hogy mikor. Kétezer évvel
ezelőtt azonban Néró római császár megparancsolta a rabszolgáinak, hogy hozzanak neki
havat egy közeli hegy tetejéről. Néró aztán
a havat gyümölccsel és mézzel ízesítette,
elkészítve magának a történelem egyik első
vizes fagylaltját.

ségre tett szert az Egyesült Államokban. Robert Green mindezt
megváltoztatta: 1874-ben Philadelphiában egy nagy rendezvényen
dolgozott, amikor a mulatság kellős
közepén hirtelen elfogyott a krém a
szénsavas üdítőitalhoz. Green egy
merőkanál vaníliafagylaltot kevert
bele helyette. A keverék pezsgett,
habzott, és azonnal sikert aratott.

adagban szolgálta fel a fagylaltot, a
tetejére pedig gyümölcsöket, csokoládét és felvert tejszínhabot tett.
A vendégek imádták. Elterjedt
a híre, és nemsokára a hét többi
napján is „vasárnapi fagylaltot”
rendeltek. Bár nem mindenkinek
tetszett a desszert neve: sokan úgy
gondolták, hogy az Úr napja márkanévként való használata tiszteletlenség. Smithson így megváltoztatta az írásmódot, a finomság így lett
sundae a Sunday helyett.

A tölcsért is a kényszer szülte

Fotó: hu.pinterest.com

Feltalálásának pontos történetét homály fedi, egy dolog azonban biztos:
a tölcséres fagylaltot az 1904-es St.
Louis-i világkiállításon találták ki. A
rendezvényen két férfinak egymás
mellett állt a gyorsbüféje. Egyikük
fagylaltot árult papíredényben, a
másik, Ernest Hamwi pedig zalabiát, egy ostyaszerű, cukorral hintett
tésztaféleséget kínált.

Az augusztus nagyon forró volt.
A hideg finomságokra óriási volt
a kereslet, és a fagylaltárus üzlete
nagyon jól ment. Az egyik tikkasztó napon olyan sok jégkrémet
adott el, hogy délre kifogyott a
papíredényekből, nélkülük pedig
be kellett volna zárnia a büfét, és
le kellett volna mondania félnapi
bevételéről.
A történet egyik változata szerint
Hamwi sietett a segítségére. Egy
forró ostyát tölcsér alakúra sodort,
hagyta lehűlni és megszáradni, majd
odaadta szomszédjának, aki fagylaltot tett bele. Mások egy fagylaltkereskedőnek tulajdonítják a tölcsér
ötletét, megint mások azt állítják,
hogy a kereskedőt egy barátnője segítette ki. Bármi legyen is az igazság,
a kiállítás vendégei imádták a hideg
és ropogós kombinációt. A nyalánkság olyan népszerűvé vált, hogy
1920-ra az Egyesült Államokban
elfogyasztott fagylalt egyharmadát
tölcsérből ették.

Fagylaltárus a harmincas években

A krémhez adjunk szirupot és
szódavizet!
Ilyen egyszerű a receptje annak a
szénsavas italnak, amely egy évszázaddal ezelőtt hatalmas népszerű-

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ha vezetőként éled az életed, erős késztetést érezhetsz arra, hogy
változtatnod kellene a dolgaidon. Szeretnél kiszabadulni, eltávolodni a kötelezettségeid alól. Ez akár a kapcsolatodban is jelentkezhet,
ha te vagy az irányító. Ha fordítva van, ha kívülről várod a stabilitást
valamilyen formában, akkor a bizonytalanságod fokozódni fog.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mostanában úgy érezheted, kicsit lustálkodhatsz, engedhetsz az
érzékeid csábításának. Nemsokára azonban kicsúszik az irányítás a
kezedből, és nem fogod érteni, mitől lettél ennyire dühös és haragos.
Érdemes a szabadidődet befelé fordulással, önismereti munkával, meditációval tölteni, hogy megelőzd ezt a váratlan érzelmi összeomlást!

Sundae
Egy Smithson nevű férfi ételbárt is
üzemeltetett wisconsini üzletében,
ahová az emberek gyakran betértek
egy frissítő fagylaltra. 1890-ben, az
egyik vasárnap aztán Smithson bajba került: vészesen apadni kezdett
a fagylaltkészlete. Hiába volt tele a
raktár gyümölccsel, csokoládéöntettel és sűrű tejszínhabbal, a
fagylalt már nagyon fogyóban volt.
Vasárnap lévén, nem szállítottak
házhoz, így Smithson kénytelen
volt azzal beérni, amije volt. Kisebb

Fotó: Kiss László

Az évszázadok során a találékony
emberek újabb és újabb kiegészítőket adtak a jeges keverékhez. 1600
körül népszerűvé vált a krémfagylalt. A feltalálók keverték, felverték
és formázták, hogy mindenféle
pompás nyalánkságot hozhassanak
létre.

A fagyi ma is megunhatatlan desszert!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Erősödik benned a közösséghez tartozás élménye. Ha
korábban úgy érezted, hogy kirekesztenek a körülmények valami számodra érdekes világból, akkor ez most
enyhülni fog. Felismered, hogy saját magadat szigetelted
el valamilyen régi sérülés miatt.

Egyre jobban élvezed, hogy a dolgokat úgy tudod létrehozni, ahogyan az leginkább ínyedre van. Ettől talán a világ
tetején is érezheted magad, békére és derűre találsz. Figyelj
oda azonban arra, hogy érdemesnek találd magad minderre, nehogy a végén mégis menekülni kezdj az álmaidból!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Figyeld a világot gyermeki nyitottsággal! Ehhez számodra bátorságra lehet szükség, de egyre inkább felfedezheted, hogy túlzottan
erős volt benned a késztetés, hogy magadat vond felelősségre a
történésekért. Ez eltávolíthatott az emberektől, ám itt az idő, hogy
újra megtaláld, hogyan kapcsolódhatsz be a feladatokba!

Tudod használni az intuíciódat! Érett és tiszta képeid, meglátásaid lesznek a feladataidról. Elképzelhető, hogy a fiatalabbakkal
nehezen jössz ki, főleg a gyerekekkel, de emiatt ne fájjon a fejed!
Ha rosszul érint a kritika, mindig vizsgáld meg, hogy összhanban vannak-e az érzelmeid azzal, amennyire súlyos a helyzet!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Pálfalvi András

Bokros Judit

Sírsz, jössz

Valse triste
Egy rongybaba sodródik a vízen
karolják apró kis örvények
forgatják forgatják
egymásnak átadják
szinte tánc ez
lassú keringő
umtattaumtatta
sosem volt habselyem kendője
szekrénynyi ruhája
festett ajka loknis frizurája
sem pislogó pillás nagy szeme
valamikor mégis ő volt
valakinek a mindene
egy ismeretlen kisleány
egyetlen öröme
járd ezt a lassú táncot
járd ezt a lassú táncot
hullámok forognak
hullámok forgatnak
ez a lassú víz
most a bálterem
fodrai kézről kézre adják
kék égbolt tükrében
napsugár fényében
örvényről örvényre
forogva pörögve
sziporkák szikráznak
varázsa varázsnak
umtattaumtatta
egy-két-há
egy-két-há
lassan forogva
tengerig utazva
örökre elhagyva
Bartal Klári

Télutó
Ébred a fűzfa, hajlik az ága,
Bomlik a barka, zöldül a rét,
Égerek ága lépted vigyázza,
Lágyan lehajtja fű a fejét.
Cserreg a csóka, nyílik a nárcisz,
Kéklőn borul rád felhőtlen ég,
Friss szelek fújnak, víg tüzek gyúlnak,
Megdobogtatva vének szívét.
Futva, rohanva március jön már,
Bizton ígérve nyár idejét,
Messzi elűzi északi tájra
Félelmünk s véle tél hidegét.
Pilinszky János (1921-1981)

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

LÁBADOZÁS

Káliz Sajtos József

Sírsz.
Sírsz az óvodaajtóban,
a lovas tanya bejáratánál,
az iskola kapujában,
a nagymamánál.
Sírsz, hogy ne menjek el,
mert félsz, mert hiányzom.
Arcod könnytől maszatos,
szemed piroslik, alatta mélyülő karika,
szád lefelé fittyed,
orrod folyik.
Hozzám bújsz,
fogod a kezem,
követsz,
bánatos szemekkel nézel utánam „Nana, ne menj el, hiányzol.”
Könnyedtől maszatos a ruhám.
Gombóc a torokban.
„Semmi baj, jövök hamarosan,
a délután mindjárt itt lesz” beszél ki belőlem valaki hangosan és
vidáman.
Aki belül van, szintén sír.
xxx
Jössz.
Szaladsz felém,
arcod vidám, mosolyod széles, hajad
lebben.
Hosszú karjaiddal és lábaiddal szinte
repülsz.
„Nana!” – kiáltod, és már ugrasz is rám.
Milyen jó, hogy már délután van.
És milyen jó, hogy még ilyen vagy,
mert lesz mit felidéznem akkor,
amikor örömmel nézed majd a távozásom.

Életkép a hadak útján
Döcögve bár – megy a szekér,
elöl húzzák. Vonják hátul –
és eközben a rakományt
dézsmálgatják. „Hopp, egy kátyú!
Még egy gödör, és a járgány
széjjelesik darabokra…
Sose jutunk el akkor a
rég áhított otthonunkba.”
„Van időnk még álldogálni
– a mienk lett, lám, a hadtáp…
A szekeret meg fene bánja,
a fiaink majd összerakják!”
( Ez a vers hibásan jelent meg áprilisi számunkban. A helyes változatot itt közöljük.
A szerzőtől elnézést kérünk.)
Gál Csaba

VAN VAGY NINCS
(találós vers)
a sötétben is van fény
a véleményben van tény
a szóban is van csend
a sorsban is van rend
a kérdésben van válasz
a kétségben van támasz
a távolban is van cél
a mennyben is van vér
a városban is van kert
a miértben van mert
a múltnak is van szava
a jövőnek is csak a
pénznek nincs szaga
a gonosznak haszna

jött egy zivatar mint régi nyarakon
a lázálmot villám ölte meg
halomban hevertek a kórházudvaron
a betegségtetemek
oszlásuk úgy fél óráig tartott
a nap ködfoszlányokat zabált és vöröslött
utána a kórházkert kivirágzott
vaságyaikat a gyógyultak ott hagyták
a könnyűségben kirepültek
helyüket átadták a bódító illatnak
ami a kórtermekbe költözött

ELSŐK TISZTÁBB
SUGÁRZÁSSAL
úgy látom az elsők később
még tisztább sugárzással érkező
újabb hullámai büszke arccal
néznek a szürkületbe
egyre elmosódottabb felvonások
következnek az egyre álmosítóbb időben
kivehető a beékelődő hideg
mint egykedvű kő a hóból
márványba vésett felrobbant hős helyett
elsőnek sem utolsó időtöltés
utolsóvá válni az élet kedvéért
egy parkolót a szállingózó hó belep
egyet a pók besző
egy ponton túl néhány erős test elgyöngül
néhány a normálistól eltér
pánikra nincs ok
ha leáll a forgalom a sugárúton
egymásra torlódnak a meg nem érkezők
különféle benyomások érnek egyeseket
mennének tovább ha nem kellene fizetni
érte
de ha kell ha nem innen már
nincs visszaút

Kaszás István

MIASSZONYUNK
Evéskor előre, iváskor hátradőlsz, a munka elől pedig félreállsz. Ehhez
hasonló bölcsességeket olvashat az ember a fénymásoló tágas
üzletterében a falon függő pólókon. A számítógépen nevelkedett,
angolt is értő ifjak számára van egy másik kollekció is: Born in
december. A férfi a pénteki túlórázástól még mindig kissé álmosan
lépett be az üzletbe, és rögtön felfedezte a neki hátat fordító, az
önkiszolgáló fénymásolónál szorgoskodó maszkos nőt. – Honnan
ismerős? – Gizi lenne, akit legalább húsz éve nem láttam, és sokat
köszönhetek neki, hogy nem lettem alkesz? Ezek a falhoz szorított
önkiszolgáló fénymásolók olyanok, hogy aki velük dolgozik, hátat
fordít mindenkinek, az arca nem látható. A szemet vonzó titokzatos lény, miként egy gótikus katedrális, hátulról is szépen ívelt
formákat mutat, amiben áhítattal lehet gyönyörködni. Talán nem
véletlen, hogy a katedrálisok hazájában, nőnemű szóval illetik a
léleknek otthont adó, varázslatos arányokat mutató építményt.
Szemből azoknak a káprázatos katedrálisoknak az ékessége a
kőbe faragott Miasszonyunk, akinek oltalmába a templomot
felajánlották. Na de nem is ez volt az első gondolata a férfinek,
amikor a hullámzó formákat meglátta, és nem is a szeplőtlen
fogantatás. Mindenesetre elmosolyodott. – Ismerős, de nem a
nejem az biztos, mert neki hosszú, hosszú, gyönyörű haja van.
– Talán az a kávéházi ismeretség? Nem volt másutt hely, csak
ahol a manökenszerű nő ült. Odamentél – kezét csókolom. Gábor

vagyok, megengedi, hogy leüljek ide, ígérem, hogy negyedórán
belül távozom. – Meg ahogy te ezt elképzelted! Mentél volna, de
a nő haza kísértette magát, mert őt mindenki csak úgy letegezi,
hellót köszönnek neki azok az ittas tahók, végre egy úriember! –
Ki kell ábrándítanom hölgyem, nem vagyok az. Elég lassan ment a
bizonyítás – csóválta álmosan a fejét. – A bizarr illatú hölgyemény
lenne, akit a céges bulin kértél fel, meglehetősen ellazult állapotban? A nő is elég laza volt. Sok mindent ígérgettél a tánc közben,
de szégyen – az arcát sem tudod pontosan felidézni. Kicsit szélirányba helyezkedve próbált a férfi a fénymásoló felé lépni – azért
nem ment illetlenül közel – és beleszippantott a levegőbe. – Nem,
ez nem ő.
Zsuzsa volna tán a formatervezett szépség, akit négy évig csodáltál
a gimiben, de már időtlen idők óta nem láttál? Nem, a Zsuzsák
nem ilyen kendőt hordanak. Az Annák, esetleg még a Tündék
szoktak ilyen kendő mögé rejtőzni.
Eközben a szkenneléssel végzett a segítőkész alkalmazott, mégy
fizetni a pulthoz. Mögötted megszólal egy kedves hang. – Gábor, hogy kerülsz ide? – A hang hihetetlenül ismerős. Megfordulsz, hát ott áll mögötted a feleséged, a rejtélyes nő maszkban,
nyakra csúszott kendőben, rövid hajjal, kacagó szemekkel. A
szád tátva maradt, elfelejtetted, hogy az asszonyod fodrászhoz
is készülődött!
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Kevin Constantine a hokisok új vezetőedzője
A HETILAP

Somos Zoltán

Az egykori kapus első évében az
NHL legfiatalabb vezetőedzője
volt. Az 1993/1994-es szezonban az év edzőjének járó Jack
Adams-díjra is jelölték – nem is
csoda, hiszen a San Jose ötvennyolc ponttal többet szerzett
Constantine irányítása alatt,
mint az előző évadban.
Az NHL-es éveket követően
dolgozott a WHL-ben, ahol 2004ben az év edzőjének választották,
majd az AHL-ben is. 2010-ben az
Angers vezetőedzője lett, majd
a fehérvári szurkolók előtt is jól
ismert Ambri Piotta kispadjára
került. A svájci kitérőt követően
visszatért a WHL-be, majd az
Ázsia-ligában töltött három év
után a tavalyi szezonban a lengyel
Unia Oświęcimet irányította.

Fotó: fehervarav19.hu

Kevin Constantine személyében komoly
szaktekintély érkezik a Hydro Fehérvár AV19
kispadjára. Az amerikai tréner 1993 és 2002
között többek között a San Jose Sharks, a Calgary Flames, a Pittsburgh Penguins és a New
Jersey Devils csapatánál is dolgozott vezetőés másodedzőként, de edzősködött korábban
az amerikai juniorválogatott mellett is. A
hatvankét éves szakember kettő plusz egy éves
megállapodást kötött a fehérvári hokiklubbal.

A Hydro Fehérvár AV19 új vezetőedzője a héten háromrészes videósorozatban mutatkozik be a
klub Youtube-csatornáján

„Sok okot említhetnék arra, hogy
miért éppen a Hydro Fehérvár
AV19 csapatát választottam, de

egyet kiemelnék: korábban az
Ambri Piotta együttesénél Diego
Scandella volt a csapat másodedző-

Szabics Imre elégedett a szezonzárással
Farkas Szilárd

Simán kikapott hazai pályán a Debrecentől az
Alba Fehérvár KC a női kézilabda-bajnokságban.
A hátralévő négy fordulóban kell bebiztosítani a
bennmaradást az első osztályban.

Fotó: molfehervarfc.hu

Hosszú idő után lehettek ismét nézők
a Köfém-sportcsarnokban, de nem
mondhatjuk, hogy fergeteges hazai
pályát teremtettek az Albának. Igaz,
ha megtették volna a szurkolók, akkor
sem lett volna sokkal több esély a
Debrecen ellen. Az Afentálert, Temest,
Vargát és Pijević-et is nélkülöző
fehérváriak korán komoly hátrányba
kerültek, a meccs végén pedig

33-20-as debreceni győzelemhez kellett gratulálniuk.
Talán ez volt a realitás, bár Józsa Krisztián vezetőedző elmondta: nagyobb
harciasságot várt volna csapatától.
Februárban még tudott nyerni Debrecenben az Alba, de azóta nagyot
változott a helyzet, olyannyira, hogy
most a kiesés elkerülése a fő cél. Jelenleg tizenegyedik helyen áll a csapat,
négy meccse van hátra, és hat ponttal
előzi meg a már kieső helyen található
Szombathelyt. A másik fő rivális, a
néggyel kevesebbet gyűjtő Boglári
Akadémia vasárnap érkezik Fehérvárra. Alighanem az lesz a kulcsmeccs a
bennmaradás szempontjából!

A vezetőedző bízik a jövőben

hogy korrekciókat végezzen az ember
– nemcsak a játékoskeretben, hanem
minden téren – hiszen az a célunk,
hogy fejlesszük a csapatot, illetve az
egyesületet is.”
Szabics Imre elmondása alapján
a következő szezonban az a cél,
hogy a csapat minden tekintetben felülmúlja az idei évben
elért teljesítményét. A Vidi a
bajnoki harmadik helyezéssel
megszerezte a jogot, hogy nemzetközi porondra lépjen: jövőre
az újonnan induló Konferencialigában szerepelhetnek a fehérvári futballisták.

Fotó: Kiss László

A szezon utolsó mérkőzésén a
Vidi 4-0-ra múlta felül a DVTK
együttesét. Így harminchárom
mérkőzés után tizenhat győzelemmel, nyolc döntetlennel és
kilenc vereséggel zárta a bajnoki
idényt.
„Nagyon sikeresnek értékelem ezt a
hat hetet. Másodikak lettünk a kupában, harmadikak a bajnokságban.
Többet kihoztunk belőle, mint ami
volt valójában ebben a szezonban.”
– mondta a vezetőedző. Szabics
Imre hozzátette: „Hiányérzet nincs
bennem az elvesztett kupagyőzelem
miatt, hiszen nagyon nagy plusz lett
volna megnyerni ebben a szezonban
a kupát, amire a későbbiekben is
lesz még lehetőségünk.” – A Vidinél nyáron sem áll meg az élet,
hiszen az átigazolási időszakban
minden bizonnyal új játékosok érkezése várható. – „Mindenképpen
szerettem volna már a szezon végén
átvenni a Vidi vezetőedzői pozícióját, hiszen fontos tapasztalatokat
lehet szerezni a játékosokról, illetve a
közegről, és ez nagyon hasznos lesz
a nyári döntések meghozatalakor.
Nyáron, illetve télen van átigazolási
időszak, a lehetőség megvan arra,

Izgalmas lesz a hajrá!
Somos Zoltán

Szabics Imre közel másfél hónapja, április
elsejétől irányítja vezetőedzőként a MOL
Fehérvár focicsapatát. Bajnoki mérlege hét
mérkőzésből öt győzelem, egy döntetlen és
mindössze egyetlen vereség.

je, aki jól ismeri a ligát, jól ismeri
a fehérvári klubot. Az ő véleményét is kikértem, mielőtt a döntést
meghoztam volna, és nagy szerepe
van abban, hogy Székesfehérvárra
kerültem. Korábban jártam már
a városban – egy alkalommal
majdnem a csapat vezetőedzője is
lettem – hiszen korábbi játékosom,
Tyler Dietrich a klub edzője volt.
De ami igazán Magyarországra
hoz, az az edzősködés iránti szenvedélyem. Szeretem ezt csinálni,
szeretem látni, hogy a játékosaim
fejlődnek. Úgy érzem, az tart
fiatalon, ha minden nap bemehetek
a pályára, és együtt dolgozhatunk a
csapattal!” – indokolta döntését
Constantine.
„Kevin Constantine nagy tapasztalattal rendelkező, rendkívül strukturált edző. Szükség van arra, hogy a
csapatunk szervezettebb jégkorongot
játsszon a következő szezonban. Az
edzővel szemben ez az elvárásunk.
Nagyon remélem, hogy amellett,
hogy a csapatnak is tud segíteni,
az edzőkollégáknak is jó mentora
lesz! Járt a legmagasabb szinteken a
tengerentúlon és Európában is, így
bízunk abban, hogy vele a csapat
a következő szintre tud lépni!” –
mondta Szélig Viktor, a klub
általános menedzsere.

Győzött a debreceni túlerő, Triscsukkal és az Albával szemben is
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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 Mesterségem címere
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
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 A filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsa
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.40 Légzőgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária.
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
Menhelyen élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, FeketeCseri Szilárd
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

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

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

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

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

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

