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Megújul a Balatoni út szervizútja

A katyni áldozatokra emlékeztek

Április tizenkilencedikén, kedden megkezdődtek a munkálatok a Balatoni út szervizútján,
ahol az első ütem keretében a Vörösmarty tér
és a Tolnai utca között ivóvízvezeték átépítése
mellett a teljes útpálya felújítása, parkolók
és új csapadékcsatorna kialakítása, valamint a
közvilágítás rekonstrukciója valósul meg.

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

Tíz évvel ezelőtt, a lengyel és magyar nép közötti
tisztelet jeléül avatták fel
, a székesfehérvári
Jávor Ottó téren a Katyn-emlékkeresztet. Április
tizenharmadikán, az áldozatok emléknapján idén
is koszorúztak a közélet képviselői.

Az egyes munkafázisok során bevezetésre kerülő forgalmi rendről, annak változásairól az
érintettek folyamatos tájékoztatást kapnak

Az emlékmű elkészítését a Doni
Bajtársi és Kegyeleti Szövetség kezdeményezte, Székesfehérvár önkormányzata pedig támogatta. Horváth
János szobrászművész alkotása annak
a huszonkétezer lengyel tisztnek és
tisztségviselőnek állít emléket, akiket
1940 tavaszán a Katyń környéki erdőkben végeztek ki és temettek jeltelen
tömegsírokba az orosz csapatok.
A katyńi áldozatok emléknapja
alkalmából április tizenharmadikán

Székesfehérváron minden évben megemlékeznek a tragikus eseményről. A
néma koszorúzás a lengyel és a magyar himnusz eléneklésével kezdődött
a Szent György Kórház Énekkarának
közreműködésével, majd a város
nevében Vargha Tamás országgyűlési
képviselő, Cser-Palkovics András
polgármester, Simon László kormánymegbízott és Pálffy Károly, a Fejér
Megyei Közgyűlés alelnöke helyezte
el az emlékezés virágait. Szintén
koszorúztak a történelmi egyházak,
valamint a Magyar Honvédség és a
Székesfehérváron szolgáló NATO- és
NFIU-egységek képviselői, városunk
önkormányzati képviselői, a Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat, a Székesfehérvári Diáktanács elnökségi tagjai
és a megjelent fehérváriak.

A Balatoni 3-15. közötti területre
érvényes lakossági parkolóbérleteket a Sütő utcai, Tolnai utcai,
Sziget utca 3-5. szám előtti, Tolnai
utca 1. szám alatti, Tolnai u. 3-5.
szám mögötti parkolókban is elfogadják. Parkolási célra alkalmas
még a Balatoni út és a Hosszúsétatér által határolt parkoló is.

Választókerületi
programok

Fotó: Simon Erika

folyamatosan száradnak el az ágaik.
Három fa kivágása a tervezett új
csapadékcsatorna miatt indokolt,
ami a már meglévő közművek miatt
máshol nem helyezhető el. A fák
pótlása még ebben az évben megtörténik.

,

Katyn örök jelkép

Elhunyt Horányi Ottilia

Felsőváros
Földi Zoltán
Felsőváros önkormányzati
képviselője április 21-én, csütörtökön 17 órától fogadóórát
tart. Földi Zoltán a 10. számú
választókörzetben élőket
19 óráig várja a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatti
épület emeletén található
irodájában.

Fotó: Simon Erika

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

Vakler Lajos

Fotó: Bácskai Gergely

Önkormányzati forrásból a közel
kilencvennégy méteres ivóvízgerincvezetéken felül mintegy
harmincnyolc méternyi bekötővezeték is felújításra kerül. Ezt követően százötvenkét méter hosszon
történik meg a szervizút felújítása
és negyvenöt parkolóhely kialakítása. Mindezeken felül kiváltásra
kerülnek a beruházás során érintett
közvilágítási oszlopok, valamint
megtörténik a csapadékcsatorna
rekonstrukciója is százhuszonnyolc
méteren.
A kivitelezés közműfeltárással és
-építéssel, valamint az elöregedett
fák kivágásával kezdődik. A vagyonbiztonság, valamint az építési
terület biztosítása érdekében a
kivágandó fák környezetében a parkolási lehetőséget korlátozzák. Az
ingatlanok, garázsok megközelítése
a kezdeti időszakban biztosított
marad, azonban előfordulhatnak
olyan időszakok, amikor az utcában
a forgalom időszakosan, rövid időre
szünetel.
Összesen hat fa kerül kivágásra,
ebből három nagyon rossz állapotú,

2022.04.21.

,

Horányi Ottilia (1943–2022)

Gyászol a magyar zenei világ:
életének nyolcvanadik esztendejében elhunyt Horányi Ottilia,
a Primavera Kórus Székesfehérvárért díjjal, Fejér megyei Príma
díjjal és Fricsay-díjjal kitüntetett
alapító karnagya és művészeti
vezetője.
Horányi Ottilia, Székesfehérvár
zenei életének egyik meghatározó alakja, zenetanár és karnagy
a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán diplomázott énektanári és karvezetői szakon.
Tanári pályafutását a fehérvári
Ének-zenei Általános Iskolában
kezdte 1966-ban, majd 1973-tól a
Vasvári Pál Gimnáziumban folytatta. 1996-tól a Hermann László
Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola tanáraként

ismertette meg tanítványaival a
kórusmuzsika alapjait.
Az iskolai kórusokkal számtalan országos és nemzetközi
fesztiválról hozott el díjakat,
emellett 1972 óta vezette városunk meghatározó női karát, a
Primavera Kórust, mely önálló
hangversenyei mellett rendszeresen énekelt oratorikus műveket az Alba Regia Szimfonikus
Zenekarral közös koncerteken.
Ezekről lemezfelvételek is
készültek. Rendszeres szereplői
voltak az Országos Filharmónia
helyi előadásainak, és a nyári
Harmonia Albensis hangversenysorozatnak egyaránt.
Emlékét megőrizzük.
Vakler Lajos
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A városi piac működése garantált

Látrányi Viktória

kérdőjelek és fenntartások az ellenzék
részéről, amiért nem tudtuk támogatni
az előterjesztést.” – összegezte döntésük okait Márton Roland.

Keddi rendkívüli ülésén Székesfehérvár önkormányzata lezárta a piacra vonatkozó pályázatot. A
testület arról döntött, hogy egységes koncepció
alapján újulhat meg az Alba Plaza, a murvás parkoló helyén pedig modern vásárcsarnok épülhet.

Fotó: Kiss László

Cser-Palkovics András lapunkat arról
is tájékoztatta, hogy a városi piac
működése garantált az építkezés alatt
is. Folyamatosan egyeztettek erről a
kereskedőkkel. A beruházás részeként
pedig egy ezerhétszáz férőhelyes új
parkoló is épülhet.
A polgármester elmondta, hogy a pláza
tulajdonosa és fejlesztője az értékbecslésnek megfelelő összeget, azaz bruttó
másfél milliárd forintot fizet ütemezetten a város önkormányzatának. Azt is
vállalták, hogy a saját költségükön új
piacot hoznak létre a murvás parkoló
területén. Folyamatosan működnie
kell a piacnak a munkálatok idején is:
„Az építkezés alatt egyetlen olyan nap sem
lehet, amikor nem működik a piac Szé
kesfehérváron. Elvárásunkat a befektető
írásban tudomásul vette.” – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András.
Az egyeztetések során arról is szó
esett, hogy ha szükséges lesz, akkor a
beruházó ideiglenes piacot hoz létre

Mi az, ami megvalósulhat?

A várhatóan jövőre induló beruházás magába foglalja a pláza épületének teljes felújítását,
bővítését, egy ezerhétszáz férőhelyes parkoló létrehozását, valamint a murvás parkoló helyén
egy vásárcsarnok jellegű piactér építését
a palotavárosi iparcikkpiac mellett.
Cser-Palkovics András azt is hang
súlyozta: bízik benne, hogy az épület
később a város tulajdonába kerülhet.

Az ellenzék nem támogatta az
elképzelést
A közgyűlés nagy többséggel támogatta a javaslatot. Márton Roland, a fehérvári ellenzéki összefogás frakcióvezetője azonban kérdésünkre elmondta:
ők azt kifogásolták, hogy habár nagyon

vonzó látványterveket és fejlesztési
kilátásokat vázolt a pláza tulajdonosa,
de ennek egyik feltétele a beruházó részéről a városi piac értékesítése, amivel
nem értenek egyet.
A politikus hozzátette, szerinte a fehérvári közpolitika elveszíti a rendelkezési
jogot afelett, hogy ezen a piacon ki, mit
és mennyiért árul: „Ahogy polgár
mester úr is utalt rá a zárt ülésen, ezt
egyfajta üzemeltetési megállapodással
lehetne orvosolni, de jelenleg ez csak
egy tízéves időszakra szól. Ezek azok a

Az építkezés magába foglalja az Alba Plaza épületének teljes felújítását, bővítését,
a murvás parkoló beépítését, egy ezerhétszáz férőhelyes parkoló létrehozását,
valamint a murvás parkoló helyén egy
vásárcsarnok jellegű piactér építését, ami
a mostani piac befogadóképességéhez
hasonlóval rendelkezik majd.
A mostani funkciókat újabbakkal is
kombinálják. A terveket és elképzeléseket pedig lakossági fórumokon
ismertetik majd.
„A piac pontos belső kialakításáról, az
üzemeltetés formájáról, ebben a város
szerepéről tovább tárgyalunk. Az ügy
állásáról a város előzetesen tájékoztatta a
piac kereskedőit. Szempontjaikat az önkor
mányzat ismeri, és a pláza tulajdonosával
való egyeztetéseken képviseljük is azokat. Ez
a további egyeztetéseken sem fog változni,
minden lépésnél figyelembe vesszük az
érdekeiket! Legkorábban 2023-ban indulhat
az építkezés, miután minden szükséges
engedélyt megszerzett a pláza tulajdonosa.”
– fejtette ki Cser-Palkovics András.

Szombaton nyit a vadvédelmi központ

A létesítmény feladata egyrészt a
gyógyítás, másrészt a szemléletformálás, az állat- és természet
védelmi ismeretterjesztés. A
központban a vadon élő sérült,
beteg állatok – védett és fokozottan védett emlős, hüllő és
madárfajok – ellátását, gyógyítását végzik majd a legmodernebb
orvostechnológiai berendezésekkel felszerelt műtőkben, vizsgálókban. A frissen operált állatokat
öt gondozóhelyiségben ápolják,
a lábadozó páciensek, illetve a
gondozók által felnevelt fiókák
pedig a kinti röpdékbe kerülnek
át, ahol megerősödhetnek, felkészülhetnek a szabad életre, hogy
aztán egészségesen engedjék őket
vissza a természetbe.
A parkban négy nagy és tizenhat
kisebb röpde mellett gólyaudvar
is található, így a központ lehetőséget teremt arra is, hogy a gyógyult, de maradandó károsodást

Fotó: Bácskai Gergely

Nagyszabású és látványos közönségnappal
nyitja meg kapuit április huszonharmadikán,
szombaton tíz órakor a Sóstó Vadvédelmi
Központ és Közösségi Ház. A létesítményben lesz többek között solymászbemutató,
vetített képes előadás a méhekről, valamint
ökojátszótér. Az érdeklődők vezetett bejáráson ismerhetik meg a központot és annak
tevékenységét.

A Sóstó Vadvédelmi Központ és Közösségi Ház a Sárkeresztúri út mellett, a Sóstó Természet
védelmi Terület keleti kapujától néhány lépésre található

szenvedett állatok életük végéig
itt maradhassanak.
Az egyik nagy röpdében a megnyitón is lesznek már lakók: a
rétisaspárt a látogatók közvetlen

közelről figyelhetik meg. Fontos
cél a szemléletformálás is: ha
például valaki behoz egy sérült
állatot, annak felajánlják, hogy
tájékoztatják az állapotáról, sőt a

felgyógyulása után akár a természetbe való visszaengedésénél is
jelen lehet. A látogatók nemcsak
szabadtéren figyelhetik meg az állatokat, de az épületen belül, üveg
mögül láthatják a gyógyítómunkát, a kezeléseket is. Mindezek
mellett az épületben kialakított
közösségi tér alkalmas arra is,
hogy ott bemutatókat, előadásokat, csoportos foglalkozásokat
szervezzenek: az óvodás, iskolás
korosztály mellett mindenki mást
is szívesen fogadnak a Sóstó Vadvédelmi Központban.
Csete Gábor, a Városgondnokság
természetvédelmi szakmai vezetője elmondta, hogy a beruházással
– a Fővárosi Állat- és Növénykert
mellett – létrejön egy regionális
szerepet betöltő, európai szintű
állat- és növényvédelmi központ.
Szakmai együttműködésük van a
Fővárosi Állatkerttel és a DunaIpoly Nemzeti Parkkal, melyek
komoly segítséget fognak nyújtani
a központ működéséhez.
Az intézmény nagy része nyitott
és látogatható lesz, és már most is
nagy az érdeklődés! Három pácienst már ápolnak: egy csóka, egy
kócsag és egy cinege gyógyul a létesítményben. Szombatig érkezik
a fővárosból két nagy rétisas, és
várnak még vízimadarakat is.
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Menjünk ki a mezőre!
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Európa legnagyobb terelőversenye a Nyúl dűlőben

Szabó Miklós Bence

Három pályán, három bíróval,
párhuzamosan folytak a futamok
egészen húsvétvasárnapig az Új
Csóri út melletti réten.
„A birkák ki vannak engedve, a ku
tyáknak pedig különböző feladato
kat kell teljesíteni: milyen irányba,

Fotók: Kiss László

Európa legnagyobb terelőversenyének
adott otthont Székesfehérvár a húsvéti
hétvégén. Nyolc országból ötven kutya,
huszonegy fajta képviseltette magát a
rangos rendezvényen.

A látogatók a magyar fajták mellett találkozhattak tradicionális francia, belga és
ausztrál terelőkutyákkal

Közösen dolgozik a terelőkutya és gazdája a nyáj összetartásán

Nyolc országból ötvenegy kutya érkezett a terepversenyre

hová és hogyan tereljék a birkákat.
Ez egy nagyon népszerű verseny!” –
mondta el Szigli István.
A terelőversenynek Feketehegy-Szárazrét adott otthont. A
városrész önkormányzati képviselője hozzátette: „Fontosnak
tartom, hogy a versenynek Fehérvár
a házigazdája, a város adja a bázist,
és hozzá a birkákat.”
Magyarországon több mint
húsz éve rendeznek hasonló
versenyeket. 1999-ben indult a
terelősport, pár lelkes embernek
köszönhetően pedig mára már

bulvár
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A siker titka a kutya és a pásztor közötti összhangban rejlik

nagyon sokan vannak, akik felismerték, hogy a terelőkutyáknak
ez az ideális elfoglaltság.
„Ez itt Európa legnagyobb terelő
versenye. Azért tartjuk Fehérváron,
mert itt adottak a lehetőségek. Ez
a terelőközpont régóta működik,
és ismert a külföldiek körében is.”
– tudtuk meg Belényi Beától, a
Suhanó Bárányok Kutyás Szabad
idő Egyesület alelnökétől.
A mostani versenyt a tradicionális osztályba tartozó terelőkutyáknak hirdették meg.
Igyekeztek a feladatokat úgy
összeállítani, hogy életszerű
helyzeteket teremtsenek a párosoknak. Így a kutyák meg
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A rendezvény jó alkalom volt az ismerkedésre és a tapasztalatcserére

A terelési technikák országonként és kutyafajtánként is változnak. A Nyúl dűlői pályán sokféle
megoldással, érdekes bemutatókkal találkozhattunk.

Kutya és ember a nézőtéren is összhangban

Végül mindenki a helyére került!

tanulják mindazt, amit őseiknek
tudniuk kellett.
„Már a kezdetektől megalapozzuk
azt, hogy a kutya odafigyeljen a
testjeleinkre. Az, hogy együtt akarja
tartani a birkákat és felém akarja
hozni őket, a kutya természetes ösz
töne, mi pedig ezt az ösztönt igyek
szünk felhasználni a munka során.
Ha tudom, hogy hová helyezkedjek,
akkor a kutya tudja, hogy hová kell
hozni a birkákat. Persze a birka is
önálló tudattal rendelkező lény,
így azt is figyelni kell, hogy milyen
passzban vannak. Nekik is vannak
jó és rossz napjaik.” – magyarázta Tóth Szandra, az egyesület
elnöke.
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Tudományos konferencia az
Aranybulla jegyében

Farkas Szilárd

Az Aranybulla-emlékműnél
néma koszorúzással kezdődött
az a tudományos konferencia,
melyet az Aranybulla kiadásának
nyolcszázadik évfordulója kapcsán rendeztek a Hiemer-házban.
Az eseményen részt vett többek
között Horváth-Lugossy Gábor, a
Magyarságkutató Intézet főigazgatója, valamint Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.
„Az emlékév kapcsán fontos, hogy
legyenek olyan partnerek, akik
különböző megvilágításban néznek
erre a történelmi eseményre és do
kumentumra. Így tett a Magyarság
kutató Intézet. Külön megköszönöm,
hogy maguk kezdeményezték ennek
a konferenciának a létrehozását és

Fotó: Simon Erika

Az Aranybulla kibocsátásának nyolcszázadik évfordulója alkalmából tudományos
konferenciát rendeztek szerdán Székes
fehérváron. A nyolc előadást magába
foglaló rendezvény a Királyok és szentek
– Az Árpádok kora című kiállítás tárlatvezetésével zárult.

A konferencia résztvevői megkoszorúzták az Aranybulla-emlékművet

igazgatója beszédében köszönetét
fejezte ki, hogy Székesfehérvár
városa otthont adott a tudományos
konferenciának, mely korosztály-

azt, hogy ez itt, Székesfehérváron
kerüljön megrendezésre.” – fogalmazott Cser-Palkovics András.
A Magyarságkutató Intézet fő-

Szökés és szöktetés
Vakler Lajos
Hetvenötödik születésnapján köszöntötték múlt
héten szerdán a kortárs irodalom kiváló alakját,
Balajthy Ferencet a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban, akinek Szökés és szöktetés
címmel megjelent kötetét is bemutatták.

tól függetlenül minden generáció
számára érdekes és tanulságos:
„A Magyarságkutató Intézet szerint
tudhatnánk jóval többet az Aranybul
láról, és ezek a tudományos ankétok
hozzájárulnak ezekkel az előadások
kal. Veszprémy László, Vizi László
Tamás, Pósán László, az Országgyűlés
Kulturális Bizottságának elnöke – aki
egyben kiváló történész – tart elő
adást, de Bárány Attila alkotmány
bíró, jogtörténész is.” – mondta
Horváth Lugossy Gábor.
Az első előadást Veszprémy László, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem tanára tartotta a Magyar
Királyság helye és stratégiai szerepe a 12-13. században címmel:
„Nagyon nehéz röviden felvillan
tani kétszáz év eseménysorozatát,
történéseit, annyit azonban megálla
píthatunk, hogy a Magyar Királyság
meghatározó, kiemelkedő szerepet
játszott az európai történelemben. A
térség középhatalma, ha nem nagyha
talma volt, és ennek megfelelő súllyal
vett részt az európai politika alakítá
sában.” – foglalta össze az előadás
tartalmát Veszprémy László.

Álom és élet

szerető fehérváriakkal együtt.
Balajthy Ferenc, a mindig mosolygós költő úgy fogalmazott: számára a sors adta tehetség mellett a
mindennapok is ihletet nyújtanak.
Verseiben ezért is találhatjuk meg a
mindenség eredőjét, örömöt, bánatot, vagyis mindazt, ami az embert
emberré teszi.
Balajthy Ferenc a kötetet gondolat
ébresztő sorokkal zárja. Kányádi
Sándort idézve, illetve őt kiegészítve úgy fogalmaz: „A verset írni,
mondani és szeretni kell!”

Vakler Lajos
A Pelikán Galériában egy fotóalbummal tért
vissza közénk múlt pénteken a 2010-ben
elhunyt legendás fotográfus, Őri Tóth István.
Családja, barátai, egykori tanítványai körében
mutatták be Álom és élet című fotóalbumát,
melyet ő szerkesztett, s amelynek megjelenését sajnos már nem érhette meg.

Az albumot az egykori tanítvány,
a jelen egyik meghatározó fotósa,
Klotz Miklós, a könyv kiadója és
Szűcs Erzsébet művészettörténész
ajánlotta a közönség figyelmébe.
Őri Tóth István városunk kulturális
életének meghatározó alakja volt.
A nyolcvanas években a fehérvári

Riportszolgálatot vezette, ami hamar
szellemi műhellyé alakult, de ő
hozta létre a Fal Galériát, majd a
Várfal Galériát is. Őri Tóth István
műhelyteremtő tanárként, galériát
és kiállításokat szervező aktivistaként a magyar fotóművészetnek
adott szállást Fehérváron. Tette ezt
egy magas képzőművészeti kultúrájú
városban, ahol a fotóművészet és a
fotográfia kortárs kiállításait a képzőművészeti kiállatásokkal mérték
együtt. Hogy milyen kortörténeti
jelentőségű alkotó volt, azt a most
kiadott kötet megerősíti, s hogy milyen tanár volt, azt mi sem bizonyítja
jobban, mint a jelen fotográfusainak
meghatott emlékezése.

Balajthy Ferenc kivételes empátiával közelít az emberi sorsokhoz

Fotó: Simon Erika

Kép: Szeifert Richárd

Bobory Zoltán, a Vörösmarty
Társaság elnöke, a kötetbemutató
moderátora köszöntőjében hangsúlyozta: hálás a sorsnak, hogy egy
kivételes, példaértékű emberi-alkotói életútnak lehet tanúja a vers
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A kötet hitelesen mutatja be Őri Tóth István műfajteremtő törekvéseit

Közélet

Közéleti hetilap

A bölcsődék munkatársait köszöntötték
Rába Henrietta

A székesfehérvári önkormányzati bölcsődék vezetőit, nevelőit, munkatársait köszöntötték a bölcsődék
napja alkalmából. A megújult Rákóczi utcai
épületben, a leendő Mancz János Minibölcsődében
az elmúlt két évért, a járvány alatti helytállásért is
köszönetet mondtak a város vezetői.

Kaiser Tamás
Szerdán délelőtt átvette mandátumát Vargha Tamás,
Fejér megyei egyes számú országgyűlési egyéni
választókerületének újraválasztott képviselője.
Vargha Tamás köszöntőjében kiemelte, hogy szimbolikus a helyszín,
ahol átveheti megbízólevelét: a Szent
István Király Múzeum rendházépületének felújítása az elmúlt négy
esztendő egyik legfontosabb városi
fejlesztése volt. A következő négy
év is komoly kihívásokat tartogat:
„Köszönöm mindenkinek a támogatást!
Én minden székesfehérvárit képvi
selni fogok! Számos nagy projekt van

előttünk: a kórház felújítása és bővítése,
a déli összekötőút befejezése, az inter
modális csomópont megépítésével egy új
városrész kialakítása, illetve a multi
funkcionális csarnok megépítése, mely
a hokisoknak lesz az otthona. Az egyik
feladat pedig hozza a másikat, hiszen
utakat, infrastruktúrát kell építeni. De a
kisebb feladatok is nagyon fontosak, és
mint országgyűlési képviselő, ezeket is
meg fogom oldani!”
Cser-Palkovics András is gratulált a
mandátum megőrzéséhez. Székes
fehérvár polgármestere szerint az
egyik legfontosabb feladat a következő időszakban a közösségépítés,
illetve a város további fejlesztése lesz.

Fotó: Kiss László

Mancz János 1894-ben harmincezer forintot hagyományozott végrendeletében a városra, hogy
felállítson egy óvodát. A Rákóczi utca 28. szám alatti kisdedóvó tíz évvel később fel is épült.
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Újabb négy esztendő a
város szolgálatában

Fotó: Simon Erika

Cser-Palkovics András polgármester a
rendezvényen elmondta, hogy a város
élete elképzelhetetlen az intézményrendszere nélkül: „Intézményeink között
kiemelten fontosak azok, amelyek gyerekek
kel, különösen kisgyermekekkel foglalkoz
nak. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy az
intézményvezetőkön keresztül megköszön
jük valamennyi bölcsődei dolgozónak, hogy
a mindennapokban nagy szeretettel, alázat
tal teszi a dolgát a kisgyermekek érdekében!”
Blaskovics Zsuzsanna, a Tündérkert

Bölcsőde vezetője elmondta: „A leg
nehezebb és egyben a legszebb hivatás is a
kisgyermeknevelői hivatás, hiszen a legki
sebbekkel, legvédtelenebbekkel foglalkozunk,
építjük, egyengetjük az útjukat, kibonta
koztatjuk a tehetségüket. A bölcsődében
kezdődik az alapnevelés, itt tanítjuk meg
őket a szokásokra. Nagyon nehéz fizikailag
is, szellemileg is ez a hivatás, de a gyermek
szemében csillogó fény, a mosoly az, ami
elismerést ad számunkra.”
A polgármestertől ajándéktárgyakat vehettek át a bölcsődék vezetői. Cser-Palkovics András lapunknak elmondta azt
is, hogy a Rákóczi Utcai Óvoda Mancz
János Tagóvodája új funkciót kap: július
elsejét követően, az épület felújítása
után a Nyitnikék Bölcsőde költözik oda,
mely Mancz János Minibölcsőde néven,
harminckét férőhellyel várja majd a
legkisebbeket nap mint nap.

FEHÉRVÁR

Vargha Tamás minden székesfehérvári képviseletére készül

Húsvéti meglepetés a gyerekeknek
Kovács Szilvia
A húsvéti nyuszi ajándékaival lepte meg a
háború elől városunkba menekült ukrajnai
családok gyermekeit az önkormányzat és az
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ
az ünnep közeledtével. A Fehérváron elszállásolt gyermekek édességeket és a színház
felajánlásából kézzel készített nyuszikat
vehettek át múlt héten szerdán az átmeneti
szálláshelyeken.

A kedvesség mindig jól jön az
ünnepek közeledtével. Az ukrán
és kárpátaljai menekültek nehéz

helyzetben élik a mindennapokat, így az ajándéknak különösen
örültek. A József Attila Kollégiumban elszállásolt gyerekek arcára
mosolyt csalt a sok meglepetés.
Mészáros Attila alpolgármester
és Tisztl Henrik, az Alba Bástya
Család- és Gyermekjóléti Központ
vezetője adta át az édességeket rejtő csomagokat a színházi dolgozók
kézzel készített nyuszifiguráival
együtt. A kollégium mellett a város
három másik helyszínére is jutott
a csomagokból – közel kilencven
gyermeknek tették szebbé a húsvé-

Fotó: Varjú Zoltán

Mészáros Attila alpolgármester a József Attila Kollégium lakóit látogatta meg

A gyerekek nagy örömmel vették át a húsvéti meglepetéseket

ti készülődést. A segítségre pedig
folyamatosan szükség van! Tisztl
Henrik lapunknak elmondta: a
fehérváriak segítőkészsége nem
hagyott alább az elmúlt hetekben
sem, továbbra is sok felajánlás érkezik. A legnagyobb igény burgo-

nyára és szeletelt kenyérre van.
Fehérváron száznegyvenhat menekültet látnak el. Nagy többségük
gyermek, akik közül sokan óvodai
ellátásban részesülnek, és hamarosan már az iskolák is fogadják a
nagyobbakat.
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Természet

2022.04.21.

Könyvbemutató

Tavaszi zsongás

Alkotmányjogi utazás Amerikában

Gyógynövénygyűjtő túra Csalán
Tavaszi zsongás címmel szervezi meg következő
Herbarius túráját Csalán a Szent István Király
Múzeum. Az április 24-én, vasárnap 9 órakor induló
programon a résztvevők elkezdhetik gyűjteni a friss
gyógynövényeket.
A tavaszi túra résztvevői szedhetnek többek között pitypangot, galajt, csalánt, zamatos turbolyát és tyúkhúrt, melyekkel
tisztíthatják, roborálhatják szervezetüket.

Érdemes begyűjteni a virágos galagonya
hajtását is, melyet szívproblémákra vagy
azok megelőzésére alkalmazhatunk.
A túrát hagyományosan Lencsés Rita
gyógynövényszakértő vezeti. Célszerű vágószerszámot, kosarat vinni. A
résztvevők 9 órakor találkoznak a csalai
kastély parkolójában, melynek megközelítése egyénileg vagy a 8.30-kor Lovasberénybe induló járattal lehetséges.

Április 26-án, kedden 17 órakor a Grand
Inkubátorházban (Király sor 30.) mutatják be az Alkotmányjogi utazás Amerikában című interjúkötetet.
Milyen tényezők befolyásolják
a jogállamiságot? Melyek az
európai egységesülés előtt álló
legfontosabb kihívások a tengerentúli tanulságok fényében?
Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresi a választ a Mathias
Corvinus Collegium következő
programja.

Az interjúkötet izgalmas anekdotákon keresztül rántja le a leplet a
tengerentúli demokrácia torzulásairól és a hagyományos amerikai
életmód értékeit fenyegető veszélyekről. A beszélgetés azokat a kérdéseket járja körül, amelyek nélkül
a jelenkor amerikai és európai
politikai vitái nem érthetők meg.
Előadó: Sándor Lénárd jogász, a
kollégium Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője. A rendezvény ingyenes, de a részvétel regisztráció
hoz kötött.

Koncert

Építsünk hidat!
Közös koncerttel készül az Ismerős Arcok a
felvidéki Kor-Zár és az erdélyi TransylMania zenekarral április 22-én, pénteken a Fezen Klubban.

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges: krizsany.anna@szikm.hu, 70 338 6173,
lencsesrita82@gmail.com, 30 296 6480

Oktatás

Pedagóguspiknik:
jutalmazz a szavaiddal!
A SZÉNA Egyesület áprilisban is várja a regenerálódni és feltöltődni vágyó pedagógusokat a hagyományos Pedagóguspiknikre. A kétórás rendezvény
során a kollégák tapasztalatot cserélhetnek, és
jobban megismerhetik egymás munkáját.

Fotó: Facebook/Ismerős Arcok

A piknikre azokat a pedagógusokat várják, akik inspiráló és támo-

gató módon szeretnének fejlődni,
valamint jó hangulatban szeretnének tapasztalatot cserélni.
Az április 22-én 14 órakor kezdődő találkozó témája a szavakkal
jutalmazás lesz. A résztvevők kipróbálhatják, milyen visszajelzést
adni és kapni.

Ki ne ismerné az Ismerős Arcok
emblematikus, Építsünk hidat! című
dalát, mely oly sokszor hangzott már
el két évtized alatt a Kárpát-medence
legkülönbözőbb pontjain – Dunaszerdahelytől Csíkszeredáig – kifejezve a
magyarság összetartozását és kulturális
kapcsolódását?
A Máté Péter-díjas együttes művészetét
az egyedi hangzásvilág és a mindenki
által érthető és befogadható gondolatok jellemzik. Dalaik az értékteremtés
szellemében születnek, legfontosabb

jellemzőik a család- és hazaszeretet,
kultúránk megőrzése és ápolása.
A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében és képviseletében
nyílt pályázatot írt ki a Kárpát-medencei magyar zenei klubhálózat kialakításának ösztönzésére, a hazai és határon
túli magyar könnyűzenei, világzenei és
dzsesszelőadók és produkcióik együttműködésének támogatására.
A kitűzött cél megvalósításának érdekében az Ismerős Arcok zenekar
Építsünk hidat! címmel az erdélyi
TransylMania, valamint a felvidéki
Kor-Zár együttessel ad közös koncertet Székesfehérváron.

Fotó: Nick Risinger

A Pedagóguspiknik online rendezvény, melyet legalább öt jelentkező esetén rendeznek meg.
Érdemes ellátogatni az esemény közösségi oldalára, ahol naprakész információkat kaphatnak az
érdeklődők az esetleges változásokról.

2022. ápr. 21.–ápr. 27.

Az eseménynek a Dunántúl legnagyobb rendezvényhelyszíne, a fehérvári Fezen Klub ad
otthont, mely elkötelezett mind a hazai, mind a határon túli könnyűzenei együttesek és produkciók magyarországi népszerűsítése mellett

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A Merkúr jegyet vált a héten, ennek köszönhetően anyagi fellen
dülésre számíthatsz. Sokkal jobban átgondolod a pénzügyeidet, és
nem költekezel fölöslegesen. Uralkodó bolygód, a Mars a Vénusz
közelében járva titkos szerelmi kapcsolat lehetőségét jelzi.

A karriered és a népszerűséged ezen a héten magasba szök
kenhet. Úgy tűnik, nemcsak a munkában leszel sikeres, de az
érzelmi életben is. Szerelem is szövődhet, egy közeli ismerős
rabolja el a szívedet.

Párkapcsolat és külföld, ez a két téma lebeg most leginkább a
szemed előtt. Döntéshelyzet előtt állsz! Áprilisban muszáj tiszta
lapokkal játszanod, bár igazság szerint nehezedre is esne másképp.
Lehetséges, hogy a régi és egy új szerelem között kell döntened. A
tisztázó, őszinte beszélgetések sokat segítenek!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szívesen kötsz új ismeretségeket a héten. Remek a rábeszélőképes
séged, s ha van valamilyen üzleti ötleted, a többiek szívesen értenek
veled egyet. A társasági életed nagyon színes lesz a héten: előnyös ba
rátságokat köthetsz, sőt a levegőben ott van a szerelem lehetősége is!

Spirituális élményekben lehet részed ezen a héten. Figyelj
az álmaidra, mert lehet, hogy iránymutatást kapsz! Tisztán
érezheted a dolgok értelmét, hiszen az erős hited vezet. Minden
energiádat beveted, hogy új ismereteket szerezhess. Kedvesed
del kisebb kiruccanás vár rátok.

Olyan utazáson vehetsz részt, ahol magadba szívhatod a tudást, az
új ismereteket. Az is lehet, hogy ezen a héten vizsgázol valamiből, de
nincs okod aggódni, sikeres lesz! Életedbe besétálhat a nagy Ő. Magas
elvárásaidnak is meg tud felelni az illető.
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Komolyzene

Tóték a határon túlról

Fotó: Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház

A társulat éppen az ukrajnai háború
kirobbanásakor jött Magyarországra
vendégszerepelni, azóta, bár hazahúz a
szívük, mégsem mehetnek. A magyar
színházak példa nélküli összefogással
igyekeznek segíteni beregszászi kollégái
kon, hogy minél több helyen színpadra
állíthassák Örkény fájóan aktuális művét.
A Tóték a Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház emblematikus
előadása. Sokak szerint az őrnagyot
megformáló Trill Zsolt alakítása minden
túlzás nélkül vetekszik Latinovits
Zoltánéval, aki az 1967-es ősbemutató és a Fábri Zoltán által rendezett
legendás film főszereplője volt. A IX.
Pécsi Országos Színházi Találkozón Trill
Zsolt kapta a MASZK színészzsűrijétől

a legjobb férfi alakítás díját.
„1943. január 13-án a Don-kanyarban elkezdett lefelé görögni az a szikla, amel�lyel a magyar hadsereg sziszüphoszi
sorsa elvégeztetett. Egy barátom, Cseres
Tibor, aki ugyanezt megélte, kifejtette
egyszer, hogy ezt a háborút magyar
írónak lehetetlen megírnia. Ebbe a
gondolatba nem tudtam beletörődni.
Hatvanezer ember fagyott meg ott,
abban az aknatűzben, a jeges szélben,
a hóban. Az, hogy én élek, a valószínűségnek egészen kicsike töredéke csak.
Talán ezért van az, hogy az ő telük, az ő
sorsuk azóta sem hagyott megnyugodni.
A Tóték nem róluk szól, vagy nem csak
róluk, sőt talán egészen másról, de én
írás közben mindig rájuk gondoltam.
A legtöbben ülve fagytak meg, s ahogy
ott ültek, márványba fagyott arccal, még
most is hátamban érzem a tekintetüket.” – írja Örkény a Tóték előszavában.

Különleges koncerttel készülnek péntekre a Csók
István Képtárban: az intézmény könyvtárában őrzött
muzeális kottagyűjtemények darabjai a Traverata
kvartett előadásában csendülnek fel.
A Szent István Király Múzeum és a
Fejér Megyei Múzeumegyesület által
az MMA Művészeti Ösztöndíjprog-

ramja keretében rendezendő koncerten a múzeum könyvtárában őrzött
kottagyűjtemény darabjai szólalnak
meg. A műsor Joseph Haydn G-dúr
fuvolanégyesével kezdődik, majd Stefan Franz C-dúrja és Raphael Dressel
A-dúrja zárja a koncertet. A darabokat
a Traverata kvartett adja elő.

Fotó: Bácskai Gergely

Április 27-én Székesfehérvárra érkezik a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Tóték című
előadása.

Zenei örökségünk

Az április 22-én, pénteken 18 órakor kezdődő koncertre a belépés ingyenes, a rendezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

A Vidnyánszky Attila rendezésében színpadra állított Tóték nem egy valamikori háborúról vagy
általában a háborúról szól, hanem konkrétan a második világégést idézi meg Örkény szellemében

Sport

Pénteken indul az Alba Nyuszi kupa
Hagyományteremtő céllal szeretnék útjára indítani
az Alba Nyuszi kupát, ahol a város egyetemei
minifutballban mérhetik össze tudásukat. A pénteki
tornán három mérkőzést láthat a közönség.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Kara, a Budapesti Corvinus
Egyetem Székesfehérvári Campusa és
a Kodolányi János Egyetem csapata
szereplésével veszi kezdetét pénteken
az első Alba Nyuszi kupa. A futballtorna célja, hogy az egyetemisták
egy sportos napot töltsenek együtt,
kihasználva az infrastruktúra adta

lehetőségeket. A bajnokságnak nem
csak a játékosok számára van fontos
tétje: az az egyetem, amelyik a legtöbb
szurkolót viszi el a rendezvényre,
különdíjban részesül.
A program április 22-én, pénteken 11
órakor Mészáros Attila alpolgármester
és Nagy Lajos, az Országos Minifutball-szövetség szakmai vezetőjének
köszöntőjével kezdődik, majd 11.30tól az Óbudai Egyetem és a Corvinus
csapatai feszülnek egymásnak.
A rendezvénynek a Budai út 43. szám
alatt található sportpálya ad otthont.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Sok energiád van, és fegyelmezetten végzed a rád bízott feladatokat.
Nagy örömet találsz a munkában, sőt még többet is vállalhatsz belőle.
A párod kevesli az együtt töltött időt – meg kell teremtened a karrier
és a magánélet egyensúlyát!

Bár benned mindig nagy a vágy a kalandra, most mégis az
ellenkezője igaz rád: semmire sem vágysz jobban, mint hogy a
családdal töltsd az időt. Harmónia uralkodik az otthonodban.

Remek az anyagi helyzeted, sőt több is befolyik, mint amennyire
számítottál. Csakhogy a költekezési kedved is növekszik, hajlamos
lehetsz meggondolatlanul szórni a pénzt. Alkalmas ez a hét arra,
hogy családi ügyekkel oglalkozz vagy ház körüli munkálatokat
végezz.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha rendezett kapcsolatban élsz, akkor a mostani remek időszak,
hogy megéljétek a teljes harmóniát. Ha még keresed a párodat, új
szerelem beköszöntére számíthatsz! Teljesen be leszel zsongva, nem
lesz könnyű a feladatokra koncentrálni. De az új kapcsolatból tartós
elköteleződés is kialakulhat.

Nagyon közel tudsz kerülni másokhoz, és meg tudod nyitni a
lelkedet is előttük. Képes leszel őszintén beszélni bármiről, ami
érzelmileg foglalkoztat. Lehetőséged nyílhat egy tanfolyamon
részt venni, ami önismereti szempontból különösen hasznosnak
ígérkezik!

Igazán izgalmas hét vár rád! Rengeteg az energiád, bármit meg
valósíthatsz, amit szeretnél. Szakmai sikerekben is részed lehet, de a
magánéletről se feledkezz meg!

Eljárt az idő a 3G-internetet
használó mobilkészülékek felett
A hazai mobilszolgáltatók 2022ben fokozatosan megszüntetik a
3G-hálózataikat, ami azt jelenti,
hogy azokkal a mobiltelefonokkal, amelyek ezeket a hálózatokat
használják, nem lehet majd elérni
az internetet. A Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH)
támogatási programmal segíti az
elavult készülékek korszerűbbre
cserélését.
A legnagyobb szolgáltatók
bejelentették, fokozatosan
megszüntetik a 3G-hálózataikat, annak érdekében, hogy
kapacitásaikat teljes egészében a gyorsabb és jobb minőségű internetelérést biztosító
4- és 5G- hálózatok építésére

fordítsák. A Magyar Telekom
az év második felére az egész
országban megszünteti a 3G-t,
a Yettel 2022 júniusában szintén elindítja az első nagyobb
lekapcsolási hullámot.

Mit fogunk érzékelni mindebből?
Aki csak telefonálásra és
sms-ezésre használja mobilját, annak nem szükséges

cserélnie, hiszen ezek a
funkciók továbbra is elérhetőek lesznek. Akik viszont
a 3G-készülékeken adatforgalmat is használnak,
azoknak érdemes váltaniuk
egy sokkal nagyobb adatátvitelt nyújtó 4- és 5G-s
mobilra, enélkül ugyanis –
otthoni wifi hiányában vagy
az utcára kilépve – elérhetetlenné válnak az internetes böngészők, az üzenetküldő appok vagy például a
GPS-alapú navigáció is.
Mit tegyünk, ha továbbra
is szeretnénk mobilinternetezni?
Akik mobilinternetet is
használnak készülékükön,
azoknak érdemes a sokkal
nagyobb adatátvitelt és így
jobb minőségű felhasználói élményt nyújtó 4G- és
5G-képes mobiltelefonokra
váltaniuk. A hazai 4G-hálózat lefedettsége és stabilitása az európai élvonalba
tartozik, az 5G pedig
hamarosan megváltoztatja
mindazt, amit a mobilinternetről gondolunk. Érdemes
tehát most váltani olyan
készülékre, ami mindezt
kihasználni képes.
Ehhez nyújt támogatást az NMHH
készülékcsere-támogatási programja. A bruttó 20 ezer forintos támogatásra minden magyarországi
lakóhellyel rendelkező természetes
személy jogosult, aki olyan 3G-s
vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerű, 4G- vagy 5G-képes
okostelefonra cserélni, amelyen
2021. július 1. és december 31.
között legalább egyszer sikeres
hanghívást indított, adatforgalmat
bonyolított vagy sms-t küldött.
A támogatást a hazai szolgáltatók és
kereskedők üzleteiben veheti igénybe. A részletekről bővebben a
www.netrefel.hu weboldalon
olvashat.
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Medvehagyma-fesztivál Soponyán

Farkas Szilárd

Első alkalommal rendezett medvehagymafesztivált a Vadex Zrt. a soponyai Ökoturisztikai Központban. A húsvéti hosszú
hétvége szombatján számos család választotta kikapcsolódásnak a rendezvényt.

Fotók: Kiss László

Sok színes program várta az
érdeklődőket az első alkalommal
megrendezett medvehagymafesztiválon a soponyai Öko
turisztikai Központban. A Vadex

Számos gasztronómiai érdekesség került terítékre

Medvehagyma felhasználásával készült
rizottós szűzérmét is kóstolhattak a látogatók

Zrt. szervezésében megvalósuló
programon a látogatók megismerhették a medvehagymát és
felhasználási módjait, volt kutyás
bemutató, vadászgörény-bemutató, gasztronómiai programok, a
gyerekeket pedig bábszínház és
erdei játszótér is várta.
„Számos programmal készültünk:
egyrészt szerettük volna megismer
tetni ezt a sokoldalú növényt, bemu
tatni, hogy mennyire sokféleképpen
fel lehet használni a gasztronómiá
ban. A gyerekeknek és a kisgyerekes
családoknak kutyabemutatóval,
változatos zenei programokkal és

Egy nap Amerika a Bugátban
Csapó Ramóna
Amerika kultúrája, amerikai szokások – ezeket
ismerhették meg a bugátos diákok színes programok és előadások keretében az Amerika-napon.
A székesfehérvári Bugát Pál Technikum is nyert
ugyanis az Egyesült Államok nagykövetsége és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt
pályázaton.

egyéb szórakozási lehetőségekkel
kedveskedtünk.” – mondta el Tóth
Anna, a Vadex Zrt. közjóléti és
turisztikai ágazati igazgatója.
A Vadex Zrt. jó néhány standot
felállított a helyszínen, ahol számos gasztronómiai különlegességet fel lehetett fedezni, köztük
medvehagymás szarvassonkát is.
A fesztivált az említettek mellett
kulturális és ismeretterjesztő
programok színesítették: meg
lehetett nézni, hogy történik a
madárgyűrűzés, volt solymászbemutató, a gasztronómiai élmények után pedig táncház várta a
közönséget.

Kutyás bemutató is szórakoztatta a fesztivál közönségét

Tavaszi élelmiszer-ellenőrzések

történelmüket, akár étkezési szokásai
kat, illetve egyéb kulturális tényeket a
távoli földrészekről, országokról.
A nagykövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
programra középiskolák pályázhattak,
amit a Bugát mellett még öt középiskola nyert el az országban. A diákok
többek között ellátogathattak a Las
Vegas Casinóba, vagy kipróbálhatták
magukat a hollywoodi színészek világában. A cél az volt, hogy egy napra az
iskola falai közé hozzák Amerikát.
A diáktanács elnöke, Szente Klaudia
így vélekedett erről a napról: ,,A diákön
kormányzat részéről nagyon jó kezdemé
nyezés volt, hogy megszervezte ezt a napot.
A tavaszi szünet előtt végre nem csak az
iskolapadban ültünk, hanem kihasználhat
tuk ezt a napot, hogy minél több élményt
szerezhessünk osztálytársaink körében!”

Vakler Lajos
Folytatódott a tavaszi, szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés: az országos akció a húsvéti
ünnepek végéig, azaz március végétől április
közepéig tartott.

Sziebert Gergely, a Fejér megyei
Kormányhivatal főosztályvezetője,
megyei főállatorvos lapunknak
elmondta, hogy az ellenőrzés-sorozat középpontjában ezúttal is a

szezonálisan népszerű termékek,
valamint az azokat előállító és
forgalmazó helyek álltak. A termékek közül a sonka, a tojás, a bor,
a különféle édességek, valamint a
szezonális zöldségek és gyümölcsök
is górcső alá kerültek. Az érintett
termékköröket és célterületeket
előre nyilvánosságra hozták, az elsődleges cél ugyanis az volt, hogy az
esetleges hibákat még az ellenőrzések előtt kijavítsák az érintettek.

A tavaszi szünet előtti utolsó napon a diákok a nagykövetség munkatársaival és egymás társaságában tölthettek el egy önfeledt, vidám napot, ahol ugyan a szórakozásé volt a főszerep, de
lehetőségük volt játszva tanulni is

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Táncbemutatóval indult a tavaszi
szünet előtti utolsó nap a Bugátban.
A diákönkormányzat szervezésében
megvalósuló Amerika-nap keretében a
diákok játékos módon ismerkedhettek
meg a kontinens kultúrájával, az ottani
szokásokkal.
A megnyitón részt vett Mészáros Attila
alpolgármester is, aki szerint fontos,
hogy a diákok megismerjenek különböző népeket és kultúrákat, akár a
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A mintavételek során kevés problémával szembesültek a szakemberek
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Aranybulla-piknik a Városház téren

A városvezetés célja, hogy az Aranybullaemlékévet Székesfehérvár minden polgára magáénak érezze, és közösen éljük
meg az ünnepi rendezvényeket. A Városház téri piknik jó hangulatáról a Bordó
Sárkány Régizenerend gondoskodik. 15
és 17 órakor az Alba Regia Táncegyesület
senior csoportja hívja táncba a látogatókat – a 15 órai táncházban a talpalávalót
a Kákics zenekar húzza. Az esemény
résztvevői utcaszínházat is láthatnak
majd: a Székesfehérvári Királyi Napokról ismert és kedvelt Jobku és Dzsevu
akrobatikus történelemóra-színházában
II. András és az Aranybulla történetét
játssza és meséli el Egger Géza és Lábodi
Ádám. Az előadás 16 órakor kezdődik.
„Az Aranybulla-emlékév hivatalos
megnyitója január tizennyolcadikán volt
a Városháza Dísztermében. Az emlékév
tervezésekor számos szempontot figyelembe
kellett vennünk, hiszen nem tudhattuk, hogy
milyen hatással lesz rá a járvány. Abban
azonban biztosak voltunk, hogy Szent
György napján, április huszonnegyedikén,
amikor az Aranybullát II. András kiadta,
méltó rendezvénnyel szeretnénk köszönteni
a történelmi esemény évfordulóját!” – fogalmazott Lehrner Zsolt alpolgármester.

1222 címmel összművészeti történelmi
produkció is készül, mely olyan jelentős
társulatok művészeit vonultatja fel, mint
a Vörösmarty Színház, a darabot létrehozó Székesfehérvári Balettszínház, az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar, az Alba Regia Táncegyesület, valamint a Vox Mirabilis Kamarakórus. A fenti intézmények,
illetve társulatok mellett egy szcenírozott
installációval képviselteti magát a Szent
István Király Múzeum is. A zenés történelmi játékot április huszonnegyedikén,
vasárnap 15 és 19 órakor mutatják be a
Vörösmarty Színházban. Jegyeket jelképes áron vásárolhatnak a nézők a színház jegypénztárában (Székesfehérvár, Fő
utca 8.), valamint a jegy.hu oldalon.
„Az Aranybullát II. András 1222-ben, a
székesfehérvári országgyűlésen adta ki. Az
ünnepi produkció koncepciójának meghatá
rozó szándéka, hogy Székesfehérvár gazdag
és színes kulturális életének legjelentősebb
intézményei, annak művészei közreműkö
dése révén egy színházjellegű produkciót
hozzunk létre.” – tudtuk meg Egerházi
Attilától, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatójától. Az előadás rendezője
hozzátette: öröm, megtiszteltetés és
nem kis feladat számukra létrehozni
a produkciót, amely műfaját tekintve
atipikus, nem is meghatározható. Nem
prózai, nem zenei és nem is táncszínházi alkotás, hanem mindent ötvöző,
ízig-vérig színházi produkció, melyben
egyenlő súllyal vannak jelen a különböző kulturális intézmények és az általuk
képviselt műfajok.

Folytatódott a Madárbarát
Fehérvár program
Farkas Szilárd
A Madárbarát Fehérvár program folytatásaként
szerdán a Táncsics Mihály Általános Iskola
épületére is fecskefészkeket telepítettek. A
munkálatokból a diákok is kivették a részüket.
Tíz mesterséges fecskefészket telepítettek a szakemberek a Táncsics
Mihály Általános Iskola homlokzatára
a Madárbarát Fehérvár program keretében. A fészkek előkészítésébe az
iskola tanulói is besegítettek: agyaggal
kenték be a mesterséges fészkeket.
„A Sóstó közelsége miatt gyakran tartunk
tanórákat kint, a természetben. Örömmel

fogadtuk a fecskefészkek telepítését, és re
méljük, hogy minél több gyereket tudunk
ezáltal bevonni a természetvédelmi felada
tokba!” – mondta el lapunknak Molnár
Tamásné, az iskola igazgatóhelyettese.
Csete Gábor, a Városgondnokság
természetvédelmi szakmai vezetője
kérdésünkre válaszolva elmondta,
hogy a Madárbarát Fehérvár program
immár öt éve zajlik a városban. Az oktatási intézmények bevonása kapcsán
pedig a környezeti-nevelési szempontoknak is megkülönböztetett jelentőségük van: már a kisiskolásoknak is
tisztában kell lenniük azzal, hogy a
madarakra igenis vigyázni kell!

Fotó: Bácskai Gergely

Tavaly decemberben hirdették meg a 2022-es Aranybulla-emlékévet, melynek kiemelkedő közösségi
napja lesz április huszonnegyedike, vasárnap. Ezen a
napon a Vörösmarty Színházban mutatják be a Székesfehérvári Balettszínház 1222 című összművészeti
történelmi produkcióját, a Városház téren pedig az
Aranybulla-piknik zajlik majd.

2022.04.21.

A Madárbarát Fehérvár program keretében Csete Gábor vezetésével telepítették a táncsicsos
diákok a fecskefészkeket

életmód
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Pál Loránd
Egészen érdekes jelenséggel találkozhattak
mostanában a fehérváriak: egy magasított bicikli
járja a várost, rajta egy ifjú hölggyel, akiről senki
nem tud semmit. Így hát utánajártunk a különleges
jelenségnek: ki és miért teker egy ilyen extrém
járgánnyal Székesfehérváron?
Rövid keresgélés után rábukkantunk
a bátor fiatalra, Ocskó-Kü Katára, akit
gyorsan meg is kérdeztünk: mi az a
különös szerkezet, amit nap mint nap
hajt Fehérváron?

Kata elmondása szerint sokkal egyszerűbb
közlekedni a magasított szerkezettel, mint
normális biciklivel

„Egy nagyon kedves erdélyi barátom
készítette nekem tavaly nyáron, aki Olasz
országban él. Meghívott egy biciklitúrára,
majd egyszer csak jött az ötlet, hogy mi
lenne, ha ilyen magas biciklikkel mennénk?
Mondtam, hogy ha megtanít vele közle
kedni, akkor lehet róla szó. Így kezdődött
közös kalandunk a különleges bicajjal, amit
több alkatrészből hegesztettek össze.” –
kezdte a történetet Ocskó-Kü Kata.
Hozzátette, hogy elég könnyű felszállni
rá, ahhoz viszont már egy kis gyakorlás kell, hogy az ember egyenesen el
tudjon indulni, meg le is tudjon szállni,
közúti közlekedésre alkalmasan. Katának körülbelül egy hét volt a gyakorlás,
mielőtt elindultak a túrára: „Normál
biciklikhez képest az egyensúly jobb rajta,
de nagy különbséget nem tudnék mondani,
maximum annyit, hogy többnyire moso
lyognak az emberek, ha meglátnak.”
Az olaszországi kiruccanás során
nagyon sokan megállították, hogy
meséljen a bicikliről. Magyarországon viszont vannak, akiknek ez nem
tetszik. Fehérváron eddig csak néhány
alkalommal állították meg azzal, hogy
meg szeretnék közelebbről is nézni
a bringát, ám többen is rákiabáltak,

Fotók: Pápai Barna

A titokzatos lány, aki egy furcsa
biciklivel jár
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Ocskó-Kü Kata és a városszerte megcsodált magasított bicikli
hogy tűnjön el vele a közlekedésből.
„Eddig nagyjából kétezer kilométert teker
tem vele, ez idő alatt egyszer sem estem el.
Ha vészhelyzet van, le lehet ugrani róla,
az gyorsabb, mint egy esés. Az a jó, hogy a
felső része női vázas. Ha bármi gond len
ne, csak gyorsan leugrom az egyik oldalra,
így könnyen el lehet kerülni az ütközést.” –

válaszolt az esések számára vonatkozó
kérdésemre Kata.
Ocskó-Kü Kata és magasított biciklis
barátai a tervek szerint nyáron
megint a nyakukba veszik Olaszországot, ám mivel tavaly a nyugati
parton tekeregtek, idén a keleti
partot szeretnék bejárni.

Székesfehérvár a
Virágos Városok versenyén
Vakler Lajos
Az idei évben három hazai település képviseli
hazánkat a kétéves kényszerszünet után újrainduló Entente Florale európai környezetszépítő
versenyen. Székesfehérvár és Orfű 2019-ben,
míg Veresegyház 2021-ben nyerte el a jogot a
nemzetközi szereplésre.

Fotó: Kiss László

Homoki László kertészmérnök, a
Városgondnokság parkfenntartási
vezetője koordinálja a felkészülést,

hiszen komoly feltételeknek kell
megfelelniük a versenyen induló
településeknek. Gyönyörű városokkal kell versenyeznie Székesfehérvárnak, ahol szintén magas szinten
művelik a zöldterületek gondozását, de a Városgondokság kertészcsapata maximálisan felkészült – a
kiválasztott helyszínek is bizonyítják ezt: „Június huszonegyedikén
kerül sor az Entente Florale Europe
verseny bejárására. Jelenleg zajlik a

Fotó: Bácskai Gergely

A virágok már készen állnak!

Egyre több a zölddel, virággal beültetett terület a városban

felkészülés. A főbb bírálati szempon
tok változatosak, így ezek tükrében
hoztuk létre a bejárandó útvonalat,
mely érinti a belvárost, a Koronás
parkot, a palotavárosi tavakat, a Sóstó
teljes területét, az egyik ipari parkot,
illetve az Aranybulla-emlékművet is.
Az utolsó helyszínünk pedig a Béla úti
temető lesz.”

A szakember hozzátette, hogy
nem lehet megmondani, milyen
esélyekkel indul Székesfehérvár,
hiszen egy ilyen megmérettetésnek
nagyon sok összetevője van: nem
csak a virágosításról szól, hiszen ez
egy környezetszépítő verseny, ahol
fontos az is, hogy érzik magukat a
település lakói.
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Kényelmes, halk és környezetbarát

L. Takács Krisztina

Az MAN elektromos csuklós busz
egyelőre tesztelés alatt áll, az utasoknak és a közlekedési társaság
sofőrjeinek is újdonság, de a cél az,
hogy minél több ilyen jármű álljon
forgalomba. Közülük is leginkább
saját, vagyis az Ikarus által Fehérváron gyártott. Mint azt megtudtuk,
a fehérvári buszgyár fejlesztő szakemberei is végeznek felméréseket
egy-egy ilyen tesztüzem kapcsán,
melynek során azokat a sofőröket
is megkérdezik a tapasztalatokról,
akik ebben a két hétben vezetik a
tesztelt járművet.

Fotók: Kiss László

Napok óta jár egy elektromos csuklós busz a
fehérvári vonalakon, és a hónap végéig bárki
ingyenesen kipróbálhatja! Egy MAN típusú autó
busz állt forgalomba, de az Ikarus is tervezi az
elektromos csuklós buszt. Fehérvári üzemükben
pedig már gyártás alatt van a városban még idén
forgalomba álló tizenkét elektromos busz.

Április huszonhetedikéig tart az elektromos csuklós busz próbaidőszaka, ami alatt a korábbi gyakorlathoz hasonlóan most is ingyenesen utazhatunk vele. Menetrendje megtalálható a város honlapján.
számít, a német precizitással épített
MAN busz pedig kellemes utazási
élményt nyújt. Világos, tágas, és
letisztult formavilág jellemzi. Ráadásul minden ülésbe USB-csatlakozót
építettek, így akár utazás közben is
lehet telefont tölteni.
Az elektromos csuklós busz minden

István egy nappal nyugdíj előtt vezette a járművet
A lapunk által megkérdezett
utasoknak nem volt panaszuk, sőt
volt, aki kifejezetten azért utazott az
elektromos csuklós busszal, hogy
kipróbálja. Találkoztunk például egy
háromfős fiútársasággal, akik maguk
is buszrajongók, ezért ültek fel a
keddi 15-ös járatra. Egyikük, Gyetvai
Roland nem csak az elektromos

buszokért rajong: „Lényegesen csende
sebb, mint a belső égésű motoros társai,
és jobban is gyorsul, mint a többi!” – ismerte el a fiatalember, majd hozzátette: „Az MAN egy jól ismert gyártó, és
ez a busztípusa is nagyon tetszik! Bízom
benne, hogy elnyeri a járművezetők,
illetve az utasok tetszését is!”
Az ingyenesség is nagy vonzerőnek

Letisztult, tágas és világos belső tér fogadja az utasokat

nap más vonalon közlekedik, hogy
minél többen kipróbálhassák. A szerdai 36-os járat különlegessége az volt,
hogy egy olyan sofőr vezette, aki másnap ment nyugdíjba. Istvánnak külön
kérése volt, hogy nyugdíj előtt egy
nappal – ha már lehetőség adódott rá
– ő is vezethesse az MAN buszt.

Közéleti hetilap

sport

A középszakasz felénél

Somos Zoltán

Az már biztos, hogy az Alba
ott lesz a rájátszásban, de nem
mindegy, melyik pozícióból kezdi
azt. Az első négyben kellene
végezni ahhoz, hogy a hazai
pálya előnye a negyeddöntőben a
mieink mellett legyen. Már csak
azért is fontosnak tűnik ez, mert
pályahátrányból indulva még
nem nyert párharcot a rájátszások történetében az Alba. Tavaly
ugyan a Debrecen ellen kis híján
sikerült, de emlékezhetünk:
végül 2-0-s előnyből is elbukták
a negyeddöntőt Vojvodáék. Ha
már az a párharc szóba került: a
sérüléseknek elég nagy szerepe
volt annak alakulásában, és úgy
tűnik, ezzel az átokkal most is
meg kell(ett) küzdenie a Fehérvárnak.
A középszakasz első két mérkőzésén ugyanis meglehetősen
tartalékosan állt fel Matthias
Zollner csapata. Körmenden
csak két, utána itthon, a Szombathely ellen egyetlen bevethető

Fotó: Simon Erika

Sűrű a program a kosarasoknál, hiszen a
bajnokság középszakaszában háromnaponta
követik egymást a meccsek. Az Alba Fehérvár mérlege negatív ebben a periódusban.

Húsz pont fölött átlagol a középszakaszban az Alba Fehérvár vezére, Vojvoda Dávid

légiósa maradt a vezetőedzőnek.
Két vereség lett a vége, bár a
címvédő szombathelyiek ellen
Pongó, Vojvoda és Lukács személyében a magyar mag olyan�nyira kitett magáért, hogy végig
nyílt volt a meccs.

Ilyen előzmények után fogadta a
friss kupagyőztes Szolnokot az
Alba, végre kiegészülve néhány
korábbi sérülttel. A múlt szombati
rangadón nagyon jól játszva, végig
koncentrálva sikerült 98-85-re
nyerni, ezzel a kulcsfontosságú
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negyedik helyezés megint biztosabbnak tűnt. Szerdán aztán Sopronban volt jelenése az Albának,
annál az SKC-nál, amelynek volt
tizenhárom meccses győzelem
sorozata is a szezonban. Most
azonban hat vereségből érkezett.
Az emlegetett negyedik helyért
ők az Alba fő riválisai, ezért sem
volt mindegy, mi lesz az eredmény.
Sajnos a Szolnok elleni remek
dobóformának az első félidőben
nyoma sem volt, miközben a hazai
ak szépen megszórták triplákkal a
Fehérvárt. Szünetben tizenöttel vezetett a Sopron, innen kezdte meg
a felzárkózást Vojvoda vezérletével
az Alba. A csapatkapitány eddig
fantasztikusan termel a közép
szakaszban, minden meccsen eljutott legalább húsz pontig. Ezúttal
is. De hiába jött vissza egyetlen
kosárnyi különbségre a Fehérvár,
a végjáték megint a Soproné lett,
és így a meccs is, 83-75-re.
A két rivális most egyforma
pontszámmal áll a táblázaton. Elég
valószínű, hogy a rájátszásban is
egymás ellen küzdenek majd. De
még nem tudjuk, kinek a pálya
előnyével.
Az Alba legközelebb jövő héten
szerdán a Körmendet fogadja a
középszakaszban.

Sportos lesz a május elseje!
Csapó Ramóna
A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ idén tizenegyedik alkalommal rendezi
meg május elsején a Sportmajálist. A rendezvény minden évben a várost átszelő, több ezer
sportolót és rajongót összefogó felvonulással
indul, ezt pedig nem mindennapi bemutatók és
edzések követik a sóstói stadion körül.

Fotók: Simon Erika archív

Az idei majálisra közel negyven
sportegyesület jelentkezett, köz-

tük foci-, ökölvívó, kosár- és teniszcsapatok is. A hagyományos
felvonulást követően színpadi
produkciót is bemutatnak majd a
sportolók a stadion előtti téren.
A cél az, hogy minél több embert
szólítsanak meg és buzdítsanak sportolásra. Mindemellett
számos program várja majd az
érdeklődőket.
„Lesznek közös edzések olyan
ismert sportolókkal, mint Katus At

Három éve az eseményt nyitó felvonuláson több mint ötven sportegyesület vett részt, és közel
kétezer sportoló vonult fel a Petőfi-szobortól a stadionig

A sportegyesületeknek lehetőségük lesz egész napra kitelepülni és bemutatókat tartani a
stadion körül, valamint a rendezvény színpadán, hogy a látogatók minél több sportággal
ismerkedhessenek meg, a legnépszerűbbektől a legextrémebbekig

tila, de jelen lesz a majálison Béres
Alexandra is, akivel szintén együtt
lehet majd tornászni. Nem marad
el a zumba, a fitnesz, az aerobik
sem, és kipróbálhatják az érdeklő
dők a zone edzést is.” – monda el

lapunknak Sábián Anna rendezvényszervező.
Este pedig Király Viktor koncertjét, valamint Dj Kátai produkció
ját láthatják-hallhatják majd az
érdeklődők.

A Fehérvár Televízió műsora április 23-tól április 29-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 04. 24. VASÁRNAP

2022. 04. 23. SZOMBAT

00:00 Képes hírek
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 Családőrzők
13:50 Agrárinfó
14:20 Nálatok mizu?
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Somos Zoltán
vendége Novák Péter
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:10 Csíkország szelei
21:00 Fehérvár köszönti katonáit
23:25 A hét hírei – ismétlés
23:45 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Köztér
07:55 Nálatok mizu?
09:00 Agrárinfó
09:30 Együtt magazin
10:00 Fehérvári beszélgetések
10:30 Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Paletta magazin
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:30 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 VIII. Varga Sándor
Verstábor – Misztrál-est
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Katona Ferenc
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 Stadionnyitány
21:15 Musica Sacra
22:30 Hírek – ismétlés
22:35 Képes hírek

2022. 04. 25. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55

08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
14:15
15:35
16:25
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
22:20
22:40

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Somos Zoltán
vendége Novák Péter
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Seuso Kedd
Diákszínpad:
Makrancos Kata
Vértes vitéz – előadás
Művészeti sikerek
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Felkai Miklós
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
ARAK AKTIV
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 04. 26. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:30
15:30
16:00
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:15
22:30
22:50

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Felkai Miklós
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Farmerzseb
Fa Nándor – Kikötés
E kávéházi szegleten
Portrék a Királykúton –
vendég: Buda Ferenc
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kerkai Miklós gitáros
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Táncvarázs
Géniuszok kézfogója
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 04. 27. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:20
15:55
16:45
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
21:55
22:50
23:10

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendégei
Gál Csaba író és Pék
Eszter Anna illusztrátor
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Székely derbi
Elkészült immár a ház
dicső koronája
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Parlami d’amore
– Tre tenori
Kárpátaljai tragédia
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 04. 28. CSÜTÖRTÖK

2022. 04. 29. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából

07:20 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei

08:20 Képes hírek

Jogú Város közgyűléséről

11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Barcelona World Race
2015 – A Spirit of
Hungary megérkezik
12:00 A Fehérvár Televízió

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

archívumából
13:00 Híradó 1-kor

12:30 Bajnokok városa

13:15 Képes hírek

13:00 Híradó 1-kor

15:50 XVII. Aranybulla

13:15 Képes hírek

Művészeti Fesztivál
16:20 Makk Károly-portré

15:50 Bassology: Muck Éva Trió

17:00 Híradó

17:00 Híradó

17:20 Köztér

17:20 Úton

17:50 Hírek

17:50 Hírek

17:55 A Fehérvár Televízió

17:55 Városrészek titkai

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó

19:50 Hírek – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés

19:55 Városrészek titkai

20:25 Alba Fehérvár–Körmendkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről

– ismétlés
21:00 Csíki versek az Aranyemlékévben – 1-2. rész

21:55 R-GO-koncert
22:35 Híradó – ismétlés

23:30 Híradó – ismétlés

22:55 Képes hírek

23:50 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: á pr ilis 28. 20:25 Alba Fehér vár— Kö r mend - ko s árla bdamér kőzé s

A Vörösmarty Rádió műsora április 23-tól április 29-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 04. 23. SZOMBAT

2022. 04. 24. VASÁRNAP

2022. 04. 25. HÉTFŐ

2022. 04. 26. KEDD

2022. 04. 27. SZERDA

2022. 04. 28. CSÜTÖRTÖK

2022. 04. 29. 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: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Kovács Dániel séf
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: Berzeviczy Gábor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás
Vendég: Krizsány Anna
17.10 Filmkocka Vendég: Kalmár
Ádám és Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak és macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
– a rendfokozatok
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben –
gombászkodás Vendég:
Várhidy Zsuzsanna
12.10 Csak stílusosan!
Vendég: Pánczél Anikó
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, 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 Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég: Óber László
14.10 Krízishelyzet Vendég:
Zsabka Attila
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 Színház a kulisszák mögött
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
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 Középpontban az
élelmiszer-biztonság
Vendég: Sziebert Gergely
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 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
09.05 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
15.10 Útravaló
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.10 Nézőpontok Vendég: Vacsi
Viola és Varju Rudolf
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.10 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló – Gábor
szerint a világ
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
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 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
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.

