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Nem kis kihívás!
BIZTONSÁGOS VEZETÉS, MAGABIZTOS STÍLUS
Az új Suzuki S-CROSS 360 fokos kamerával és további számos vezetéstámogató rendszerével magabiztos vezetési élményt nyújt, míg a lágy
hibrid meghajtás hatékony üzemanyag-felhasználást tesz lehetővé.

A kép illusztráció, a tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Suzuki márkakereskedésekben vagy a suzuki.hu oldalon.

SUZUKI FEHÉRVÁR | AUTÓCENTRUM SZABÓ CSOPORT

H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 7. | Tel.: +36 22 200 500 | Internet: AUTOCENTRUMSZABO.HU
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Kihirdették a háborús
veszélyhelyzetet

Közösségi játszóeszközök Felsővárosban

Orbán Viktor kevéssel azután, hogy az Ország
gyűlésben esküt tettek ötödik kormányának
tagjai, bejelentette, hogy háborús veszély
helyzetet hirdettek ki Magyarországon. Ezt a
kedden elfogadott alaptörvény-módosítás tette
lehetővé. A rendelkezés szerdától hatályos, és a
kormány máris bejelentett néhány intézkedést.

Felsővárosi játszótereknek adományozott
játszóeszközöket a Kis Gyémántok Gyermekeket
Támogató Egyesület. A mindenki által hasz
nálható labdákkal, kismotorokkal, homokozóeszközökkel a kisgyermekes családokat segíti
az egyesület.

A miniszterelnök elmondta, hogy
szomszédunkban olyan háború dúl,
melynek még senki sem látja a végét:
„Ez a háború folyamatos veszélyt jelent
Magyarországra, veszélyezteti a családok
és a gazdaság energiaellátását és anyagi
biztonságát is.”
Orbán Viktor szerint a háború és a
szankciók felforduláshoz és áremelkedésekhez vezettek: „A világ egy gazdasági
válság küszöbén áll. Magyarországnak ebből
a háborúból ki kell maradnia, és meg kell védenie a családok anyagi biztonságát. Ehhez
mozgástérre és azonnali cselekvőképességre
van szükség, ezért a magyar kormány kihirdeti a háborús veszélyhelyzetet.”
A szerdai kormányülést követően a
miniszterelnök be is jelentette az első
döntéseket: megadóztatják a nagy
cégeket, és létrehozzák a rezsivédelmi
és a honvédelmi alapot. A részletek
még nem ismeretesek, de az extraprofit
elvonása a bankokat, a biztosítókat,
a nagykereskedelmi láncokat, az
energiaipari és kereskedőcégeket, a
telekommunikációs vállalatokat és a
légitársaságokat érinti.

Hétfő délután az Építőmunkás utcai
játszótéren nagy volt a nyüzsgés.
Itt adták át a Kis Gyémántok
Gyermekeket Támogató Egyesület
ajándékát: ezentúl hét felsővárosi
játszótéren labda, kismotor és homokozóeszközök várják a gyerekeket.
„Kisgyerekes anyukaként azt tapasztaltam, hogy kisgyermekkel elindulni a
játszótérre nem olyan egyszerű, hiszen
az alapvető dolgok mellett a játszóeszközöket is vinni kell. A gyerekek
bizony olyanok, hogy ha kismotort
hozott az anyuka, akkor labdára van
szüksége, ha labdát hozott, akkor homokozni szeretne. Úgy gondoltuk, hogy
ezeket az alapvető játszóeszközöket
próbáljuk biztosítani a játszótereken.”
– mondta el lapunknak Nagy-Pálfi
Regina, az egyesület alelnöke.
A játszóeszközöket feliratokkal látták el, hogy mindenki tudja, ezek
olyan játékok, amelyeket minden
kisgyerek használhat, hazavinni
azonban nem szabad.
A városrész önkormányzati
képviselője szerint a kisgyerme-

Elhunyt Láng Hugóné
Szomorú kötelességének
eleget téve adta hírül
Székesfehérvár önkor
mányzata, hogy életé
nek kilencvennegyedik
évében elhunyt Láng
Hugóné rubinokleveles
pedagógus, az Alba Re
gia Nyugdíjas Egyesület
korábbi elnöke.

Fotó: Simon Erika

zat, emlékezetes
kirándulás, számítógépes tanfolyam
szervezése és a
Nyugdíjas Szolgáltatóház létrejötte is
az általa fémjelzett
időszakhoz köthető.
Különösen büszke
volt a szociális
látogatók hálózatáLáng Hugóné
ra, melynek tagjai
1928. július 22-én
fáradhatatlan szeszületett. Tősgyökeretettel keresik fel
res székesfehérvári
idős barátaikat.
volt, aki aktív éveit
1950-ben kötöttek
pedagógusként tölházasságot Láng
tötte, a kisiskolások
Hugóval, városunk
első lépéseit segítve Láng Hugóné (1928–2022)
legendás matemaa tanulásban. A
tikatanárával és
Petőfi Sándor Általános Iskolából
későbbi alpolgármesterével, akivel
történt nyugdíjba vonulását követően több mint hat évtizedet töltöttek
tizennégy éven át, 2010-ig vezette az
együtt. Az élet minden területén
Alba Regia Nyugdíjas Egyesületet.
igazi társként éltek, melynek része
Jellegzetes, apró alakját leggyakvolt a sok közös utazás, élmény- és
rabban kerékpáron láthattuk a
ismeretszerzés, de részt vállaltak a
városban. Arca és szemei mindig mo- helyi közösség életében is.
solyogtak, barátsággal és nyitottan
Legutóbb 2018 nyarán, a kilencvenefordult mindenki felé. Rengeteg
dik születésnapja alkalmából szerismerősét örömmel üdvözölte, szávezett városi köszöntésen adhattunk
mon tartva a korábbi találkozásokat
hírt Rózsika néniről. Akkor is arról
és beszélgetéseket, nyomon követve
szólt, hogy a találkozás, a beszélgetés
életük alakulását. Rózsika néninek
a legnagyobb öröm számára.
nem volt lehetetlen feladat, amit a
Az elhunytat Székesfehérvár önkorjó cél és az általa képviselt közösség
mányzata saját halottjának tekinti,
érdekében ne tudott volna sikerrel
és ezúton is kifejezi őszinte részvétét
megvalósítani. Számos sikeres pályá- Láng Hugóné családja felé.

Fotó: Bácskai Gergely

L. Takács Krisztina

Ki tudna ellenállni egy színes kismotornak vagy labdának?

kes családok szívesen időznek a
körbekerített, biztonságos játszótereken. Földi Zoltán bízik benne,
hogy vigyáznak majd a közösségi
játékokra: „Ennek a felajánlásnak közösségformáló ereje is van:
vigyázni kell rá mind a gyermeknek,
mind a szülőnek, hogy minél tovább
lehessen élvezni ezeket a játékalkalmatosságokat!” – hangsúlyozta a
képviselő.
Az egyesület várja a további
felajánlásokat, hogy minél több, a

mostanihoz hasonló jó ügy meg
valósulhasson.
„Ha valaki szeretne csatlakozni a
kezdeményezéshez, nagyon szívesen fogadjuk: bármilyen otthon már
nem használt, de jó állapotú játékkal
hozzájárulhat a kezdeményezéshez, és
megkereshet minket a Facebook-oldalunkon!” – hívta fel a figyelmet Nagy
Zsolt, az egyesület elnöke.
A most átadott játszóeszközöket
gyermeknapig mind a hét felső
városi játszótéren elhelyezik.

Mi is tehetünk a szúnyogok ellen!
A meleg időjárásnak és a csapadékos időnek
köszönhetően hamarosan kezdődik a „szúnyog
szezon”. A szakemberek Székesfehérváron
is azon dolgoznak, hogy a szúnyogtenyésző
helyeket lokálisan szüntessék meg.

A szúnyogok elleni védekezés
nemcsak a komfortérzetünket
szolgálja, hanem egészségünket
is, hogy megelőzzük a már ismert
fertőzéseket és az új betegségek
megjelenését. Ezért és a helyi
ökoszisztéma védelme érdekében
Székesfehérváron komplex módon
végzik a szúnyogirtást. A központi
programot a Katasztrófavédelem
végzi, ez elsősorban földi kémiai
irtást jelent. Székesfehérvár önkormányzata emellett – saját kezdeményezésre – a lokális, biológiai
irtás rendszerének kialakítását is
megkezdte a Lokímica Magyarország Kft.-vel együttműködve. Ez a
korszerű, biológiai alapú módszer
döntően szelektív hatású, elsősorban biológiai szerekkel végzett
lárvairtáson alapul.
E komplex rendszernek egyik
alappillére a lakosság, ugyanis mi,

akaratunkon kívül is sok lehetőséget adunk a tenyészőhelyek
kialakulásának! Az erkélyen álló
műanyagdoboz, amelybe beleesett
az eső, a kertben fedetlenül álló
esővízgyűjtő hordó, a fahasábokat
vagy homokozót takaró ponyvában
összegyűlt víz éppen elég ahhoz,
hogy felneveljük otthonaink körül
a „házi” vérszívókat. Egy kis oda
figyeléssel tehát mi is sokat tehetünk annak érdekében, hogy minél
kevesebb szúnyog keljen ki.
A témában elkészült egy információs kisfilm, amit érdemes
megnézni a város honapján, hogy
minél kevesebb teret adjunk a
vérszívóknak!
Személygépkocsi javításban,
gyakorlattal rendelkező

AUTÓSZERELŐT
ÉS
MUNKAFELVEVŐT

FELVESZÜNK.
Szakmai önéletrajzokat az

ugyvezeto@motormechanic.hu e-mail
címre kérjük. Érdeklődni a

06 30/9976-201 telefonszámon.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Háromszáztizenhét e-mail érkezett,
tíz lakossági fórum volt, valamint
kétezer-négyszáz felhasználó által
ötezer utazástervezés történt a
buszmenetrend hálózatbővítésének
véleményezési időszakában.
Mielőtt a tervezett változtatás a
közgyűlésen napirendre kerül, a
szakemberek folyamatosan várták
és építették be ezeket az észrevételeket – számolt be a hálózatbővítést
érintő fejleményekről Mészáros
Attila alpolgármester. Amennyiben
a csütörtöki közgyűlés elfogadja, abban az esetben az új buszmenetrend
már augusztus elsején életbe léphet.
A végleges menetrend elektronikus
formában letölthető lesz, valamint
nyomtatott formában is hozzájuthatnak a fehérváriak. A szakemberek kérik, hogy a jelenleg is elérhető útvonaltervező segítségével
– amelyben már a járatindulások
időpontjai is megtalálhatók – mindenki tervezze meg saját útvonalait
a könnyebb átállás érdekében. Az

útvonaltervezőt a város honapján
érhetik el.
A bővítés időszerű lépés volt, hiszen
a mostani hálózat 1976-os életbe
lépése óta sokat változott mind a város szerkezete, mind a lakosság életvitele és utazási szokásai. A bővítést
most erre tekintettel dolgozták ki a
szakemberek: „Alapvető célunk, hogy
a lehető legtöbb embernek kínáljunk
alternatívát az autók használata helyett.
Ennek egyik eszköze a közösségi
közlekedés fejlesztése, azon belül is a
buszhálózat bővítése és módosítása.” –
fogalmazott az alpolgármester. Mint
elhangzott, a közösségi közlekedés
fejlesztésének másik eszköze a
bérletstruktúrák áttekintése: az
új, kétszáznyolcvan forintos havi
diákbérlet például megkétszerezte
az eladott bérletek számát a járvány
előtti időszakhoz képest.
A jelenlegi menetrend szerint
egy évben 3,2 millió kilométert
tesznek meg a buszok Székes
fehérváron. A bővítésnek
köszönhetően ez 3,6 millió
kilométerre emelkedik. A járatok száma 46-ról 39-re csökken,
miután néhány járat egybeolvad,
és az új járat útvonala meghos�-

Új befektetők a Continestnél
Farkas Szilárd
Az összecsukható konténerek fejlesztésével és
gyártásával foglalkozó székesfehérvári társaság
2,4 milliárd forintos tőkebefektetéshez jutott.

A menetidők kapcsán további két,
fontos változás lép érvénybe. Miután
1976-hoz képest lényegesen több
jármű közlekedik a városban, így
a menetidőket sem lehet az akkori
állapotokhoz mérni. Ennek nyomán
szabbodik. Ennek köszönhetően
egy-egy járat akár több városrészt is érint, menetideje pedig
megnő. A legtöbb változás a
vasútállomásról induló, harmincas járatokat fogja érinteni. „Az
alapvető cél az átszállási kényszer
csökkentése.” – emelte ki Mészáros Attila alpolgármester.

A szekesfehervar.realcity.io
oldalra kattintva érhető el az
új, bővített menetrendet és az
új hálózatot bemutató felület.
A térképen az egyes megálló
helyekre kattintva az ott
megálló járatok menetrendje
is elérhető. Emellett a rendszer
a két tetszőleges pont közötti
legkedvezőbb eljutást is megmutatja.

Vargha Tamás átvette megbízását

számát, és ami a város szempontjából
még fontosabb: megduplázzuk az itt
dolgozó munkavállalók létszámát is.
Ezt körülbelül év végére tervezzük.” –
mondta el lapunknak Kis-Márton
Vidor, a Continest Technoligies Zrt.
alapító-vezérigazgatója.
A társaság ma közel ötven munkavállalóval dolgozik, ebből negyvenen
székesfehérváriak vagy környékbeliek. A fejlesztéseknek köszönhetően
pedig év végére további ötven fővel
bővül a létszám. A társaság tizen
nyolc országba exportálja termékeit,
így szállít konténeregységeket többek
között Norvégiába, Litvániába, Lengyelországba, Romániába, Szerbiába,
Izraelbe, az Egyesült Királyságba és
Szaúd-Arábiába is.
„Ez az ipari fejlesztés jó példa arra,
hogy lássuk, milyen az, amikor egy cég
fejlettségben, termékpalettában elér egy
magasabb szintet.” – emelte ki Cser-
Palkovics András polgármester.

Fotó: Bácskai Gergely

Ünnepélyes keretek között mutatták
be a Continest Technologies Zrt.
befektetőit. A társaság jelenlegi tőkebefektetőjéhez, a Takarék Kockázati
Tőkealap I-et kezelő DBH Investment
Zrt.-hez csatlakozott a Székes
fehérvári Városi Alap, valamint az
MFB-csoporthoz tartozó Hiventures.
A három hazai kockázatitőkealap-
kezelő jóvoltából 2,4 milliárd forintos
tőkebefektetést kapott a vállalat
növekedési tervei megvalósításához.
„A leglátványosabb fejlesztés ebből a
tőkeinjekcióból a következő gyáregységünk lesz, ami már gyakorlatilag
szerkezetkészen áll, és szeptemberben
fogjuk átadni. Ezzel megduplázzuk
a Fehérváron gyártott konténereink

Érdemes használni az internetes útvonaltervezőt,
mert megkönnyíti az új menetrend használatát!

a bővített menetrendbe már az új,
tényleges menetidők kerülnek be,
megkülönböztetve a csúcsidőszakok
és az azokon kívüli órák menetidejét.
Erről az utazóközönség a buszmegállókban is könnyen tájékozódhat: a
menetrend tábláira az adott busz
megállóból való indulás időpontja
lesz kiírva, az eddigi, végállomásról
való indulás ideje helyett.
A hálózatbővítés előtt, akár már
júliustól – több ütemben – csatlakozhatnak a jelenlegi buszflottához
az új elektromos autóbuszok. A
tervek szerint ezeket a zajcsökkentés jegyében először a lakótelepi
és a kertvárosi járatoknál állítanák
forgalomba, de ahogy bővül a számuk, úgy tűnhetnek fel az összes
járat útvonalán.

A felek aláírták a tőkebefektetésről szóló megállapodást, majd a vendégek kíséretében meg
tekintették az új gyáregység épületét, melyben az ősz folyamán indulhat el az érdemi munka

Fotó: facebook.com/varghatamasjanos

A korszerűsített buszhálózat tervezett változásai
már egy hónapja elérhetők a lakosság számára,
a beérkezett észrevételeket pedig folyamato
san értékelik a szakemberek. A tervek szerint
augusztus elsejétől életbe lépő, bővített menet
rend részleteiről Mészáros Attila alpolgár
mester hétfőn sajtótájékoztatón számolt be.

Fotó: Kiss László

Augusztustól bővül a buszhálózat

Szerdán Novák Katalin köztársasági elnöktől és Orbán Viktor miniszterelnöktől vehette át kine
vezését Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, aki miniszterhelyettesként,
parlamenti államtitkárként tér vissza a Honvédelmi Minisztériumba

Lezárások a Zrínyi utcában
Szennyvízcsatorna-építési munkálatok kez
dődtek a minap a Zrínyi utcában. A munkálatok
július közepéig tartanak, addig szakaszosan
teljes szélességű lezárásokra és forgalmi
rend-változásokra kell számítani az utcában és
környékén.

A június ötödikéig tartó első ütemben a Zrínyi utca Budai út és az
Interspar-parkoló Budai út felé eső
első bejárata közötti szakaszát zárták le teljes szélességében. Emiatt a
Budai útról sem lehet bekanyarodni
az utcába egyik irányból sem.
A június hetedike és tizenkilencedike közötti második ütemben az
Interspar-parkoló Budai út felé eső

első bejárata és az áruház hátsó
parkolójának bejárata közötti szakaszt zárják le teljes szélességében.
Ebben az időszakban a Budai útról
ismét lehet majd a Zrínyi utcára
kanyarodni és az áruházi parkolóba
behajtani, vagy azon keresztül kikerülni az építéssel érintett szakaszt.
A június huszadika és július harmadika közötti harmadik ütemben
az Interspar hátsó parkolója és a
Huszár utca közötti szakasz kerül
lezárásra, majd a július negyedike és
tizenhetedike közötti negyedik, egyben befejező ütemben a Huszár utca
és a Bem József utca közötti szakaszt
zárják le teljes szélességben.
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Farkas Szilárd
A hagyományoknak megfelelően ismét meg
rendezte az önkormányzat a nyugdíjasoknak
szóló ajándékműsort az Alba Regia Sportcsar
nokban. Az idősebb fehérváriak köszöntőjén
Soltész Rezső fellépését élvezhette a közönség.

építeni. A generációk közötti együttélésnek ez egy nagyon szép példája!”
– fogalmazott ünnepi köszöntőjében
Cser-Palkovics András polgármester.
Csetényi Attiláné, az Alba Regia
Nyugdíjas-egyesület elnöke örömét
fejezte ki, hogy ismét szép számban
gyűlhetett össze Székesfehérvár
nyugdíjasainak közössége: „A jó idő
ellenére nagyon sok ember összejött!
Ez azt jelenti, hogy fontosnak tartják és
örülnek, hogy minden évben ajándékműsorral köszönti őket a város. A mai
nyugdíjasok aktív korukban fejlesztették,
építették Fehérvárt, és erről nem feledkezik el a városvezetés!”

Fotó: Simon Erika

A város hagyományos, nyugdíjasoknak szóló ajándékműsorát a járvány
miatt többször is el kellett halasztani,
azonban csütörtök délután végre bepótolták azt az Alba Regia Sportcsarnokban: „Ez mindig ajándék és köszönet.
Köszönet azért, hogy évtizedekig építették
azt a várost, amit mi igyekszünk tovább-

Mesenap a Gárdonyiban

Soltész Rezső előadása és dalai visszarepítették a közönséget néhány évtizeddel ezelőttre,
emlékeztetve őket fiatalságukra, valamint arra a szeretetre és hálára, ami a város fiatalabb
polgárai felől érkezik feléjük

Családi nappal köszöntötték a napsütéses szombati napon a gyermekeket Maroshegyen. A Gárdo
nyi Géza Művelődési Ház szervezésében színes, változatos programok várták a résztvevőket.

Fotó: Kiss László

Hangosan szólt az ének!

2022.05.26.

Az egyik legnépszerűbb helyszín a jurta volt, ahol őseink életformáját néhány perc erejéig a
mai gyerekek is kipróbálhatták

Közeledik a döntő!

Fotó: Simon Erika
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A XII. Fehérvári Versünnep döntőjébe nyolc tehetséges fiatal jutott be. Pazar versekre és színvona
las előadásokra számíthatunk a május huszonnyolcadikán, szombaton rendezendő tehetségkutató
versenyen. Az esemény nyilvános, a szervező Fehérvár Médiacentrum mindenkit szeretettel vár ki
lenc órától a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házba, hogy együtt ünnepeljük az irodalmat!
Aki pedig nem tud ott lenni, később felvételről megnézheti a döntőt a Fehérvár Televízióban.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

FŰTÉSSZERELŐ

RENDSZERGAZDA

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi
légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• fűtésszerelői tevékenység ellátása;
• fűtésszerelői karbantartási munkálatok elvégzése.
Amit kérünk:
• szakirányú szakmunkás végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• szakmai gyakorlat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás
• Cafeteria
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humaneroforras@szepho.hu e-mail-címre!

Főbb feladatok:
• rendszergazdai tevékenység,
• Microsoft operációs rendszerek, Office és egyéb alkalmazói
programok telepítése, hibaelhárítása, a felhasználók támogatása.
Amit kérünk:
• középfokú végzettség.
• informatikai szakképesítés.
Előny lehet:
• középfokú szakirányú végzettség.
• Cisco és/vagy Microsoft megoldások, ismeretek.
Amit mi ajánlunk, többek között:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás
• Cafeteria
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humaneroforras@szepho.hu e-mail-címre!

Közéleti hetilap

Telekis diákok a húszezredikek

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
hetedik osztályos diákjai lettek a Királyok
és Szentek – az Árpádok kora című kiállítás
húszezredik látogatói.

helyettese, valamint Cser-Palkovics
András polgármester köszöntötte.
„Minden évben járunk a múzeumba,
és legalább egy kiállítást megnézünk.
Általában a Deák Képtárba szoktunk
menni, most pedig a Szent István Király Múzeum rendházépületére esett a
választás. Fontos, hogy a diákok olyan
információkhoz is hozzájussanak a
múzeumban, amikhez a tankönyvekben nem!” – számolt be a látogatás
céljáról Danka Attila.
A fiatalok a látottakat hamarosan
történelem-, valamint osztályfőnöki
óra keretein belül is megbeszélik,
értékelik.

FEHÉRVÁR

A telekisek látogatásán elhangzott: jó esély van rá, hogy a kiállítás eredeti, június tizenötödi
kei záróidőpontját akár a nyár végéig is meghosszabbítsák
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Elismerés az emlékparknak

A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti
Emlékhely lett az idén Az év emlékhelye. Az
elismerést a múlt hét végén, az emlékhelyek
napja alkalmából adták át Budapesten.

Az év emlékhelye díjat 2020-ban
alapította a Nemzeti Örökség Intézete, hogy elismerje és méltassa a
legaktívabb és a státuszukat leginkább kiaknázó emlékhelyeket. Két
éve a székesfehérvári, míg tavaly a
mohácsi nemzeti emlékhely kapta
a jeles elismerést.
Idén a Katonai Emlékpark Pákozd
– Nemzeti Emlékhely lett a díjazott
a példaértékűen, következetesen
és igényesen végzett tevékenysége
elismeréseként. Móczár Gábor,

a díjalapító NÖRI főigazgatója
hangsúlyozta, hogy a KEMPP
mintaértékűen dolgozik együtt a
többi emlékhellyel, emellett fontos
szerepet játszik térsége hagyományainak ápolásában, emlékeinek
megőrzésében.
A KEMPP által életre hívott Hazáért körút elnevezésű mintaprogram
hatékonyan támogatja a NÖRI
Nemzeti Emlékezetpedagógiai
Programját és a többi emlékhely
hasonló célú tevékenységét is –
tette hozzá a főigazgató.
A budapesti Fiumei úti sírkertben
rendezett ünnepségen Görög István,
az emlékhely vezetője vette át a díjjal járó herendi porcelánserleget.

Fotó: KEMPP

Fotó: Simon Erika

Danka Attila, a Teleki 7. A osztályának osztályfőnöke nem sejtette,
hogy a rendhagyó tanóra keretében
tartott múzeumlátogatás ekkora
meglepetést hoz majd. A fiatalok
lettek ugyanis a márciusban megnyílt Királyok és Szentek – az Árpádok kora című kiállítás húszezredik
látogatói. A diákokat és osztályfőnöküket Kuczi Petra, a Szent István
Király Múzeum általános igazgató-

KULTÚRA

Az emlékhelyek napján idén is különleges programokkal várta látogatóit az emlékpark, hogy
minél többen ismerjék meg a magyar honvédség múltját

Soproni Kiss Sándor palackpostája
Vakler Lajos

Burján Zsigmond rendező-operatőr,
a Fehérvár Médiacentrum munkatársa nyitotta meg múlt pénteken
azt a tárlatot, mellyel folytatódott
Soproni Kiss Sándor missziója
Székesfehérváron. A festőművész
gyakori vendég városunkban,
ezúttal Palackposta címmel hozta
el legújabb, a koronavírus-járvány
csendességében született munkáit.
Soproni Kiss Sándor új szemléletmóddal alkot. Szeret mesélni,
képei játékosak, de elvont, komoly
tartalmat is hordoznak. A Palackposta képein fellelhető művészi
gondolatsor tanúbizonyságot
adott arról, hogy az alkotó ember
mindenkor képes felülemelkedni a
megszokotton, tudatosan keresi a
réseket, műveivel átlép egy másik
dimenzióba, segítve a látogatót
felfedezni azt: „Mindig akkor ves�szük észre, hogy valami hiányzik az
életünkből, amikor azt elveszik tőlünk.
Egyszer csak rádöbbenünk, milyen
fontos számunkra a szabadság és a
szabadság adta lehetőségek, az élet, a

Fotó: Simon Erika

Megérkezett Székesfehérvárra Soproni Kiss
Sándor palackpostája. Az Országzászló téri Ma
nír Pubban nagy érdeklődés mellett megren
dezett tárlaton a művész a koronavírus-járvány
idején készült munkáit tárta a nagyközönség
elé.

Soproni Kiss Sándor és palackba zárt üzenete

napfény és a körülöttünk lévő világ
élvezete. A kiállítás címe azért lett
Palackposta, mert ezt a palackpostát
elküldtük valamikor két-három évvel
ezelőtt, amikor még normális volt a
világ. Most kibontjuk, és meglátjuk, mi

van benne. Elárulom: az van benne,
amit mindig is szerettünk! Valójában
nincs nagy varázslat, hacsak az nem,
hogy visszakapta a gyermek a játékát,
és újra tud vele játszani!”
A kiállításon sokadszor tapasz-

talhattuk meg, milyen az, amikor
a tehetség és a kimeríthetetlenül
találékony emberi, művészi szellem
látomásokat szerkeszt képpé,
amikor tanulságos valósággá válik
az álom.

FEHÉRVÁR
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Fehérvári filmrendező filmje az HBO Max kínálatában
Papp Brigitta

Az alkotók azt a lélektani pillanatot
mutatják be, amikor kiderül: minden elveszett. A film azoknak állít
emléket, akiket elsöpört a világ
háború borzalma.
„A cél, hogy egyfajta társadalmi
párbeszéd induljon el a világégést átélő
fiatalokról.” – mondta el lapunknak
a rendező egy korábbi interjúban.
A négy katonát Jászberényi Gábor,
Cservák Zoltán, Hajduk Károly és
György Zoltán Dávid alakítja.
„Az Elfelejtett nemzedék négy magyar
katonát helyez a középpontba, akik
1945 telén beássák magukat a lövész
árokba. Az ő kalandjaikról, illetve
túlélésükről szól a film. Körülbelül
tizenöt-húsz percben zajlik, és az ő
sorsukra koncentrál a cselekmény:
milyen volt annak idején négyen egy
lövészárokban, úgy, hogy érkezik az
ellenség.” – mesélte Gundy Kristóf,
a CineArt Studio producere.
Aracsi Norbert és csapata a filmet
eredetileg 2020. május 9-én, a II.
világháború befejezésének hetven-

Illusztráció: HBO Max

Aracsi Norbert 2019-ben Pákozdon, a Katonai
Emlékparkban forgatott filmje az elesett kato
náknak állít emléket. A történet négy magyar
katona sorsát mutatja be a II. világháború
sújtotta Magyarország végnapjaiban.

Aracsi Norbert Elfelejtett nemzedék című alkotása tizenöt országban látható

ötödik évfordulóján szerette volna
bemutatni, de a koronavírus-járvány felülírta a tervet.
Az alkotás 2021-ben a Prágai
Nemzetközi Indie Film Fesztiválon
is sikert ért el, a legjobb színész
és a legjobb operatőr díját hozta

el. A díjat az egyik katonát alakító
Cservák Zoltán, valamint a film
operatőre, Kalotai Dániel kapta.
Akkor a film rendezője, Aracsi
Norbert lapunknak elmondta: elképzelhetőnek tartja, hogy az Elfelejtett nemzedéket a közeljövőben

Néptáncegyüttesek versenyeztek
Rába Henrietta
Tizenöt néptáncegyüttes közel háromszáz tánco
sa mutatkozott be és versenyzett a Malom utcá
ban vasárnap. Kilencedik alkalommal szervezték
meg a Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek
Fesztiválját Húzd keresztül! elnevezéssel.

Fotó: Kiss László

Perdültek a lányok, röppentek a
szoknyák, dobbantak a lábak a
néptáncegyüttesek fesztiválján.
A találkozót kilencedik alkalommal rendezte meg az Alba Regia
Táncegyesület az Örökség Nemzeti
Gyermek és Ifjúsági Népművészeti
Egyesület szakmai támogatásával.
Majoros Andortól, a fesztivál szervezőjétől megtudtuk: „Rendezvényünk fő célja a műhelyek találkozása.
Ha van egy táncműhely, melynek tagjai csak a szülőknek mutatkoznak be,
az nem biztos, hogy a további fejlődést
segíti. Inkább lássanak a fiatalok más
táncegyütteseket is, hogy össze tudják

magukat hasonlítani, egy külső szakmai zsűri pedig jótanácsokkal tudja a
további munkához ellátni őket!”
A megmérettetésre a Közép-Dunántúl régióból tizenöt néptáncegyüttes érkezett. Komárom-Esztergom,
Veszprém és Fejér megyéből mérték össze tánctudásukat a kisebbek
és nagyobbak. Székesfehérvárról
négy csoport vett részt a rendezvényen. A fesztiválon háromtagú
zsűri ítélte meg az előadásokat.
Sikentáncz Szilveszter zsűritag, az
Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke
elmondta: „Nagyon fontos a tánctudás,
a folklorisztikai hitelesség, hogy a
választott táncanyagnak a megvalósítása
mennyire stílushű. Fontos a koreográfiai
megfogalmazás, hogy a színpadon milyen
ötleteket, elképzeléseket látunk, a színpadi megjelenés, az ének-zenei megvalósítás
és a megjelenés: hogy mennyire hű az
adott tájegység stílusához a viselet.”

A néptáncegyüttesek munkáját bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítéssel ismerte el a
zsűri. Kiosztották a fesztiváldíjat, a koreográfiai díjakat, a különdíjakat, és javaslatot tettek,
hogy kik vegyenek részt jövőre a Gyermek és Ifjúsági Antológián.

az online térben meg lehet majd
nézni. Az HBO Max még a hónap
elején közölte a hírt: a magyar film
napja alkalmából a kínálatába emel
több magyar alkotást, köztük a
fehérvári rendező II. világháborús
kisjátékfilmjét is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon
történő bérbeadásra hirdeti meg:
Alap
terület
(m2)

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

Kelemen B. u. 34.
4/2.

37

1

összkomfortos

33.300,-

Jókai u. 2.
1/1.

20

1

komfortos

20.000,-

Jankovich F. u. 2.
4/4.

53

1+2

összkomfortos

53.000,-

Cím
(Székesfehérvár)

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a:
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.
Székesfehérvár, 2022. május 24.

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

Közéleti hetilap
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Japán egy karnyújtásnyira!

Szamurájok viseletei, mandalák, bonsaicsodák, katanák, harcművészeti bemutatók, kokeshi babák
és persze sushi – a japán kultúra és hagyományok széles tárháza várta szombaton az érdeklődő
ket, akik ellátogattak az Alba Dojo szervezésében megvalósult tematikus szabadidős programra a
Fehérvári Civilközpontba.

Fotók: Simon Erika

Folyamatosan érkeztek az érdeklődők a Fehérvári Civilközpontba, ahol többek között bon
saiokat, szamurájkardokat és -viseleteket, kokeshi babákat, illetve mandalákat láthattak,
miközben bemutatók és vetítések is várták őket

„A városban nagy hagyománya van a különböző távol-keleti sportágaknak, és a gazdaság is
egy nagyon fontos szegmens: van komoly munkáltatóként működő japán cég Székesfehérvá
ron. Örülünk minden olyan lehetőségnek, amikor ezek a kapcsolatok tovább épülhetnek!” –
emelte ki Mészáros Attila alpolgármester a Japán Kulturális Nap megnyitóján

Apró, de kidolgozott: a japán kultúra szépsége a részletekben rejlik

A japán harcművészetben nem az életkor, hanem a tapasztalat számít

Meglepetés Horvátországból
Kulturális napot rendezett múlt pénteken a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. A
program keretében flashmob és turisztikai tájékoztató is várta az érdeklődőket.

Jakubek Tiborné, a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte
a jó hangulatú eseményhez csatlakozó nézőket, valamint a város képviseletében jelen lévő
Cser-Palkovics András polgármestert és Róth Péter alpolgármestert

Fotók: Simon Erika

Tradicionális horvát táncokkal és muzsikával lepte meg a belvárosban sétálókat a Székesfehér
vári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

A horvát népi flashmobnak nagy sikere volt a járókelők körében

A látványos belvárosi táncbemutató ugyan nem teremtett tengerparti hangulatot, a déli ország sok
színűségére és a mienkhez hasonló népi kultúrájára azonban felhívta a figyelmet. A program a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódott, ahol a Horvát Idegenforgalmi Közösség szak
emberei prezentációjukban mutatták be a nagyközönségnek, hová érdemes utazni a főszezonban.

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

Lomtalanítás: Keressük a gyűjtőpontokat!
L. Takács kriszTina
Már zajlik a lomtalanítás a társasházi
övezetekben, azonban nem a korábban megszokott rendben. Érdemes
odafigyelni, mert ezúttal nem a házak elé kell kirakni a lomokat, hanem
a közelben kijelölt gyűjtőpontokon
kell leadni. Arról, hogy mikor és hol
gyűjtik a lomokat, a társasházak
közös képviselői tájékoztatják a
lakókat.

Fotók: Kiss László

A Depónia szakemberei lakossági
igények alapján úgy döntöttek, ezúttal
nem engedik, hogy szemétszigetek
csúfítsák a várost a lomtalanítási időszakban. Egy sokkal tisztább és kultu-

ráltabb megoldást találtak a fölösleges
lomok begyűjtésére: előre megadott
napon és helyen gyűjtik össze a környéken élők fölöslegessé vált holmijait.
Arról, hogy mikor és hol gyűjtik a szemetet, a társasházak közös képviselői
időben tájékoztatják a lakókat, akik
a megadott dátumon maximum száz
méteres körzetben elérhetik az erre a
célra odatelepített hulladékgyűjtő autót.
Egy-egy ilyen gyűjtőponton az előre
meghirdetett napon délelőtt tizenegytől
délután hat óráig bármikor le lehet adni
a lomot.
„Mindenki tudja, hogy Székesfehérváron, a tömbházas övezetekben a
lomtalanítás alkalmával milyen kaotikus és rendezetlen állapotok szoktak

Segítsége is van a lakóknak: a Depónia munkatársai gondoskodnak arról, hogy a kidobásra
szánt hulladék egyből a kukásautóba kerüljön

Toborzónap
az ALDI-ban

Hétfőn az Almássy-telepen parkolt a Depónia hulladékszállító autója, ide hozhatták a
környéken lakók a lomtalanításra szánt hulladékot
lenni. Ezt próbáljuk most egy újfajta
megoldással elkerülni. Voltak már
korábban is erre vonatkozó kísérleteink a tavalyi és a tavaly előtti évben.
Összegyűjtöttük a tapasztalatokat,
és ennek alapján találtuk ki ezt az új
rendszert.” – mondta el lapunknak
Budai Dóra. A Depónia Nonprofit
Kft. PR-vezetője felhívta a figyelmet,
hogy a leadáskor ne hagyjuk otthon
a lakcímkártyát, mert azt a Depónia
munkatársai ellenőrzik: „Ezzel a szolgáltatásra nem jogosultakat próbáljuk
meg kiszűrni. Az is előnye ennek a
fajta lomtalanításnak, hogy az illegális
hulladékgyűjtők tevékenységét visszaszorítjuk.”

Székesfehérváron a társasházi
övezetekben előreláthatólag
május-június-július hónapokban, 11 és 18 óra között végzi a
lomtalanítást a Depónia. Arról,
hogy mi számít lomnak, a város
médiafelületein és a Depónia
honlapján lehet tájékozódni.

2022.06.02., csütörtök
15:00-18:00
R,
8000 SZÉKESFEHÉRVÁ
JANCSÁR KÖZ 1-3.
Részletekért kattints
a Facebook oldalunkra!
ALDIKarrier

HR_ujsaghirdetes_Toborzonap_Fehervari_hetilap_216x142_Szekesfehervar.indd 1
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L. Takács Krisztina

„Unatkozik? Vásároljon mosómedvét!” – jutott eszembe Hrabal
örökzöld mondata a Szabad Színház
legújabb premierje, a Mesteremberek
előadásán. Azt persze pontosan nem
tudnám megmondani, hogy mi köze
a mosómedvének egy házfelújítási
munkálatokkal, de főként a felújítást
kivitelező szakikkal küzdő házaspárhoz, azt pedig végképp nehéz
lenne kimagyarázni, hogy jön össze a
csehek írózsenije és korunk skandináv drámaírója, a dán Line Knutzon.
Hacsak úgy nem, hogy a mosómedve
otthoni tartását is éppen annyira
kívánja meg az ember a Sörgyári capricciót olvasva, mint a lakásfelújítást
a Mesteremberek láttán.
A szomorú az, hogy egy percig sem
érezzük az előadást fikciónak. Gyakorlatilag nyakig benne vagyunk
a történetben, szinte már az első
jelenettől kezdve. Szórakozásunkat
a ráismerés is garantálja: az Igéző
nézőterén abban a másfél órában
csupa saját moziját néző embert láttam. Akik ha tán nem is felhőtlenül,
de jókat kacagtak azon a rémálmon,

Fotó: Szabad Színház

Premieren jártunk az Igézőben. A Szabad Szín
ház ezúttal Line Knutzon Mesteremberek című
darabját vitte színre Nagy Judit rendezésében.

A mesteremberek legközelebb június elsején, szerdán este hétkor lépnek színre az Igézőben

amit a színpadon láttak, de amit sokan maguk is átéltek vagy éppen átélnek ma is. És ha túl vagyunk ezen
a „szomorú” felismerésen, jöhet a
jó hír: a Mesteremberek nemcsak
remek darab, hanem – olykor szó
szerint – brutálisan szórakoztatóan
került a Szabad Színház színpadára.
Nagy Judit rendezése és a kiváló
szereposztás különleges katasztrófa
színházi élményt ad annak, aki erre

HORVÁTH SÍRKŐ

AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK
AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,

KOMPLETTEN 520.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL,
10 ÉV GARANCIÁVAL!
Hétvégén is hívható telefonszámaink:
20/9756-229; 20/325-3391; 22/200-363
Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.

(Érv.: 2022.05.31-ig, illetve a készlet erejéig!)

Horváth Sírkő

vágyik, de még annak is, aki inkább
elkerülné a hasonló katasztrófákat.
Mondjuk úgy: a mosómedve másfél
órában a legüdítőbb háziállat lehet
a világon, ahogy a mesteremberek
jelenléte is állati vicces szituáció, de
egyiket sem fogadnám hosszú távra
az otthonomba.
Nem mesélem el, mi a végkifejlet, de annyi spoiler talán belefér,
hogy a kezdeti kabaréhangsúly a

végére abszurd árnyalatokat kap: a
szakmunkát dilettáns és nemtörődöm kaszabolássá silányító szakik
maguk is megismerkednek némi
kaszabolással…
A darab szereplői: Cseh Katalin,
Csille Ildikó, Kovács Máté, Balogh
Mihály, Szabó Miklós, Szabó Miklós
Bence, Németh Dávid, Csizmadia
Máté, Megyeri Maja, Solymossy Zoltán, Stéger Ildikó és Börcsök Gábor.

Aranybullácska
A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ által meghirdetett Aranybullácska
kreatív pályázatra beérkezett alkotásokból
látható kiállítás május huszonötödikétől június
elsejéig az intézmény Fürdő sori épületének
aulájában.

Az intézmény ez év márciusában
hirdetett kreatív pályázatot óvodás
és általános iskolás gyermekek
részére, négy kategóriában.
A pályázaton, melynek hírét több
iskolába és óvodába „királyi hírnök” vitte, egyedi aranybullácskával, aranypecséttel lehetett indulni.
Az alkotások létrehozásához mindenki tetszés szerinti alapanyagot,
technikát alkalmazhatott. Összesen
harminckét pályamunka érkezett
be, többségükben rajzok, de emellett kisplasztikai alkotásokat, sőt
ásványvizes üveg kupakjából készült művet is szemügyre vehetett a
zsűri, mely szakértő tagokból állt.
Az eredményhirdetés és a díjátadó
a Hetedhét Játékfesztiválon lesz
május huszonnyolcadikán, szombaton délután háromnegyed ötkor
a Városház téren felállított színpadon, ahol kategóriánként az első,
második és harmadik helyezettek
kapnak értékes ajándékcsomagot.
A beérkezett műveket ledfalon
lehet majd látni a fesztivál ideje
alatt, de a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori
központjában élőben is meg lehet
nézni őket május huszonötödikétől
június elsejéig.

FEHÉRVÁR
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Gyereknap

A hétvégén jön a nagymama!
Hetedhét Játékfesztivál a belvárosban

Május 28., szombat:

Utcai játékok

9.30: Szárnyas Sárkányok
– gólyalábas-felvonulás
10 óra: Megnyitó
10.10: A halhatatlanság országa
– Fabók Mancsi Bábszínháza
11 óra: „Egy utca só” – a Tűzmadarak
cirkuszcsoport előadása
13.30: A sárkány és az ördög – a Kámfor Zenés Bábszínház előadása
15 óra: Játékos, zenés családi program
az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar művészeivel
16.45: Az Aranybullácska kreatív
pályázat eredményhirdetése
17 óra: Tücsöklakodalom – Szarka Gyula
és zenekara koncertje

• Artistkids
– művészeti foglalkozás gyerekeknek
• Batyu Színház
– játék cirkuszi kellékekkel
(csak vasárnap)
• Gördülő energia
– rendhagyó fizikaóra
mindkét napon 15.30-tól
a Hiemer-ház foglalkoztatójában
(bejárat a Jókai utca felől)
• Heper mesejátéktér
– Óperenciás-tenger, Tündérkert,
Sárkányvár
• Kádár Ferkó Fotószínháza
• Levendula
– kézműves foglalkozások
• Magyar Hagyományőrző Faművesek
– alkotótevékenység, mesterségek
parkja és szerszámkiállítás
• Mimuido, a mindenrekellő
– improvizatív pantomimperformansz
Szarka Fedor Guidóval
(csak szombaton)
• Molyolda – régmúlt játékaink
(csak szombaton)
• Paprika Jancsi Csúzlizdája
(csak szombaton)
• Tintaló Társulás – Tintaló Cirkusz
• Tudor – táblajátékok mindenkinek
• Vitéz László bábjáték-automata
(csak vasárnap)
• Ládavasút és más játékok

Május 29., vasárnap
10 óra: Grim/m/aszok – a Figurina
Animációs Műhely előadása
11.15: Gólyalábas móka
Langaléta módra
– Langaléta Garabonciások
13 óra: Mazsola – a Csodamalom
Bábszínház előadása
15 óra: Brumi Bandi Band
– családi koncert
16.45: A mi játékfesztiválunk pályázat
eredményhirdetése
17 óra: Kolompos együttes
– családi koncert

Magas áron vásárolok
Zsolnay, Herendi tárgyakat, mindennemű porcelánt, teljeskörű hagyatékot,
festményeket, ezüsttárgyakat, Singer varrógépet, karórát, zsebórát, faliórát,
pénzérméket, kardokat, kitüntetéseket, zongorát, könyveket és bútorokat.
Arany, ezüst felvásárlás napi árfolyamon.
Tisztességes, korrekt üzletkötés érdekében válasszon minket!

Szabó József, 06-30/195-1351

Vörösmarty Rádió
99.2

ILLEMTAN
Bokányi Zsolt műsora
minden hétfőn 13 órától!
Vendég: Óber László
illemtan szakértő

A Hetedhét Játékfesztivál igazi
paradicsom a gyerekeknek, akik
ebben az évben is rengeteg játékot
próbálhatnak ki a belvárosban.
„Továbbra is az a célunk, hogy múzeumként legyünk jelen a fesztiválon, a
gyűjteményünket közvetítsük, szemléletet formáljunk és érvényesítsük a
játék értékét és erejét.” – fogalmazott
Nagy Veronika, a Hetedhét Játékmúzeum muzeológusa, aki szerint
kifejezetten ez a múzeumi jelenlét
az, ami hivatottá teheti a játékfesztivált arra, hogy a város határain túl
is ismert legyen.
Az idei hétpróbáról elmondta, hogy
az a játékmúzeum „családjához”
kötődik. A történet szerint Zsuzska,
Fruska és Olivér nagy bajban van,
mert elázott a családi fotóalbum,
és mindjárt megérkezik a szigorú
nagymama, aki szereti, ha minden
rendben van körülötte. A gyerekek
számos dologban segíthetnek a
Hetedhét Játékmúzeumban lakó babacsaládnak: dolguk lesz a szatócs
boltban és a patikában, de a gyerek
szobában is rendet kell tenniük. A
játékhoz szükséges menetlevelet

idén is a Városház téren kapják meg
a hétpróbázók. A játékban érdemes
részt venni, már csak azért is, mert
jégkrém lesz a jutalom a Rotary
Klub felajánlásának köszönhetően!
Benkő-Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője
a programokkal kapcsolatban
elmondta, hogy idén is rengeteg
játékot próbálhatnak ki a gyerekek
a Városház téren és a Fő utcán: lesz
többek között Molyolda a régmúlt
játékaival, Ládavasút, Paprika
Jancsi csúzlizdája, Vitéz László
bábjáték-automata, Tintaló cirkusz
és rendhagyó fizikaóra is.

Illusztráció: SZKKK

Május utolsó hétvégéje újra a gyerekeké lesz Székesfehérvár belvárosában: a tizedik Hetedhét Játék
fesztivál május 28-án és 29-én várja a családokat. Lesz hétpróba vizes kalamajkával és szigorú nagy
mamával, a színpadon pedig igényes koncertek és bábműsorok szórakoztatják a résztvevőket.

A Hetedhét Játékfesztivál programjai nem
csak színvonalasak, de ingyenesek is!

FEHÉRVÁR

PROGRAMAJÁNLÓ

Közéleti hetilap

11

Zene

A Marcello Sebastiani Trio lesz a Dzsessz
péntek vendége júniusban a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ Fürdő sori
épületében. Marcello Sebastiani az olasz
dzsesszélet meghatározó bőgős egyénisége.
Magyarországi turnéján a hazai dzsesszélet
két kiválósága, Gáspár Károly zongorista
és Bágyi Balázs dobos lesz a partnere. A
fehérvári koncert június 3-án, pénteken 19
órakor kezdődik.
A kiváló olasz bőgős Pescarában
szerezte diplomáját, a klasszikus
zene és a dzsessz területén is sokat
dolgozott. Pályafutását Abruzzo
környéki dzsesszzenészekkel kezdte, később neves európai és amerikai muzsikusokkal játszott együtt
sokféle stílusban. Résztvevője volt
számos nagy fesztiválnak, 2007ben Székesfehérváron is fellépett.
A zenélés mellett tanít is, egyénre
szabott módszerével számos ifjú
muzsikussal foglalkozott az évek
során.
Bágyi Balázs dzsesszdob-előadó
művész, zeneszerző, zenetanár, a
Magyar Dzsessz-szövetség jelenlegi
elnöke. Kitüntetéses diplomáját a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Dzsessztanszékén szerezte.

Mára a hazai, illetve a nemzetközi
dzsesszélet elismert és sűrűn foglalkoztatott művésze. Az európai színtér mellett az Egyesült Államokban
és Kínában is gyakran turnézik,
részt vesz nemzetközi együttműködésekben. A saját neve alatt működő és saját zenéit megszólaltató
Bágyi Balázs New Quartet a mai
magyar dzsessz egyik legsikeresebb formációja. 2013-as alapítása
óta számos külföldi turnén vettek
részt, rengeteg fesztiválon léptek
fel. Bágyi Balázs zeneszerzőként is
aktívan alkot, szerzeményei több
mint tíz lemezen jelentek meg
eddig, de színházi produkciókhoz
is írt kísérőzenét.
Gáspár Károly zongorista a hazai
dzsesszélet másik meghatározó
szereplője. Sokrétű zenei tevékenysége mellett a Karc FM szerkesztő-
műsorvezetője, a Jazzma.hu
kritikai rovatának vezetője. Zenéje
friss és előremutató, romantikus és
esztétizáló, ugyanakkor tiszteletben
tartja a dzsessz hagyományait. A
Gáspár Károly Trió eddig három,
nagy sikerű lemezt készített. Idén
márciusban látott napvilágot a
művész szólózongora-albuma.

Illusztráció: SZKKK

Dzsesszpéntek június harmadikán

Folytatódik a pénteki dzsesszestek sora a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban

Börze

Találj új kedvenceket!
Használtruha-csereberét hirdet a Museum
Café. Lehetőség lesz a megunt ruhákat
elcserélni vagy jótékony célra leadni.
Hozd el, és találj új kedvenceket! –
hirdeti szokásos csereberéjét a Museum

Café. A május 29-én, vasárnap 14 órakor
kezdődő nyári gardróbfrissítésre mindenkit szeretettel várnak, akik megunt,
esetleg sosem használt, de a szekrényben helyet foglaló ruháikat szeretnék
elcserélni vagy jótékony célra leadni.

A Fehérvár Televízió műsora május 28-tól június 3-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 05. 28. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:50
08:55
09:25
09:55
10:25
10:50
11:20
11:50
12:40
13:00
13:30
14:15
14:40
15:05
15:35
17:00
17:05
17:55

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

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Úton
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Karok és lábak
művészete
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ
– Kovács Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Hári János válogatott
jégkorongozó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Generációnk
Alba Fehérvár–Sopronkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Szent László nyomában
Erdélyben
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 05. 29. VASÁRNAP
00:00 Képes hírek
08:10 Bajnokok városa
08:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Úton
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:15 Családőrzők
13:45 Agrárinfó
14:15 Városrészek titkai
15:20 Úton
15:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Erdély Csanád válogatott
jégkorongozó
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
– ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:20 Fülöp Attila, a bodajki
fegyvergyűjtő
20:50 Skandináv est – koncert
22:15 A hét hírei
– ismétlés
22:35 Képes hírek

2022. 05. 30. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55

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

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

Képes hírek
A hét hírei
Generációnk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Erdély Csanád válogatott
jégkorongozó
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Generációnk
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk – ism.
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kóger Dániel válogatott
jégkorongozó
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Sopron–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Fehér vászon (12)
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 05. 31. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

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

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:35
22:00
22:25
22:45

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kóger Dániel válogatott
jégkorongozó
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ism.
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
ARAK AKTIV
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Görög István, a Pákozdi
Katonai Emlékpark
ügyvezetője
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Székely derbi
Kerékbe zárt álom
Tiber László-portré
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 01. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:40
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:40
16:05
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:55
21:50
22:20
22:40

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Görög István, a Pákozdi
Katonai Emlékpark
ügyvezetője
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Kultúrkorzó 2016
Királykúti beszélgetések
Vendég: Gáspár Ferenc
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Kallós-emlékest
Hírek – ismétlés
VII. Csíki Versünnep
Corvinus Alba
Vendég:
Tihanyi Tóth Csaba
Zorán
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 02. CSÜTÖRTÖK

2022. 06. 03. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 A Fehérvár Televízió

07:20 Köztér

archívumából

07:50 Bajnokok városa

08:20 Képes hírek

08:10 Képes hírek

11:00 A Fehérvár Televízió

11:00 Köztér

archívumából
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:50 Farmerzseb
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
– ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek
– ismétlés
19:55 Köztér
– ismétlés
20:30 Bringafieszta 2016

– ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:55 Közéleti és
Kulturális Szalon
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó
– ismétlés
19:20 Agrárinfó
– ismétlés
19:50 Hírek
– ismétlés
19:55 Nálatok mizu?
– ismétlés

21:00 Táncverseny

21:00 Áprily Lajos emlékezete

21:45 Híradó

22:15 Híradó

– ismétlés
22:05 Képes hírek

– ismétlés
22:35 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 29. 17:55 Vakler Lajos vendége Erdély Csanád válogatott jégkorongozó
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Rába Henrietta
Ásványok, ékszerek, aranymosás, homokkép
készítés, kővágás és csiszolás – ezek mind
várták az érdeklődőket vasárnap a Videoton
Oktatási Központban. Kényszerű kihagyás után
ismét megrendezték az Alba Regia Nemzetközi
Ásványbörze és Ékszervásárt.

A Videoton Oktatási Központban
két év kihagyás után szervezték
meg újra az ásványbörzét és ékszervásárt, melyen nemcsak a felnőttek,
hanem a kisebbek is találhattak
érdekességeket, programokat
maguknak. Kovács Pál, a rendezvény szervezője elmondta: „Egy tatai
hölgyet kértem meg, hogy hozza el a
színes homok készítésének tudományát

a gyerekeknek. A kis folyosón pedig
kristályokat ragasztanak össze papírból.
Van egy Sungit nevű, több milliárd éves
ásványunk is, talán a Földön kívülről
jött ide, mint egy meteorit.”
Fónad Sándor kiállítótól meg is
tudtuk, milyen jellemzői vannak a
Sungit nevű ásványnak. Egyedüli
lelőhelye Oroszországban van, és
csak elméletek léteznek arról, hogy
kerülhetett a Földre, mivel olyan molekulaszerkezete van, ami a Földön
nem jöhetett létre: „Az 1700-as évektől
használják Oroszországban az élet
minden területén, a gyógyászattól kezdve
a mezőgazdaságig, az állattenyésztésig.
Napjainkban a legfontosabb tulajdonsága
az, hogy az elektroszmog káros hatásait
megszünteti vagy csökkenti.”

Fotók: Kiss László

Értékes ásványok, ékszerek a kiállításon

Az ásványbörze valódi kincsestár volt

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

BETANÍTOTT KARBANTARTÓ

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi légkör, a
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:

Több mint hatvan kiállító mutatta meg értékes köveit, a belőlük készült tárgyakat, ékszereket
pedig meg is vásárolhatták a látogatók

• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, falazás,
betonozás, szivattyúzás.
• hőközponti helyiségeknél karbantartási munkák végzése.
• kezelőaknákban történő munkavégzés során búvónyílások felszínen
történő elkerítése.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• C kategóriás gépjárművezetői engedély és vezetési gyakorlat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
•
•
•
•
•
•

Fotó: Nick Risinger

Az aranyért meg kell dolgozni! Ezt a legfiatalabbak is megtapasztalhatták a börzén.

2022. máj. 26.–jún. 1.

Egészségprogram
Hűségprogram
Ajánlási rendszer
Útiköltség-támogatás
Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás
Cafeteria

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Lobbanékony természetednek a bolygók különleges kapcsolata szab
hat gátat. Sok könnyelmű kijelentéstől menthetnek meg a csillagok, a
kommunikációval kapcsolatos kérdések különösen foglalkoztatnak.
Párkapcsolati ügyekben nehéz dűlőre jutnod. A féltékenység most
erősebb benned mindennél.

Szerencsés vagy, ha megbízható társ áll melletted, olyan,
akire minden helyzetben számíthatsz. Szeretnéd élvezni az
életet, a hétköznapok azonban máshogy alakulnak. Érzéke
nyen reagálsz a téged érő kihívásokra. Kritikáról hallani sem
akarsz, de uralkodó bolygód, a Merkúr tréfálkozásra buzdít.

A nyár szülötte vagy! Ahogy megérzed az első napsugarakat, máris
jobb színben látod a világot. Társaságot keresel, előnyben részesítesz
minden olyan lehetőséget, rendezvényt, ahol a középpontban
lehetsz. Optimista vagy, elsősorban anyagi téren érzed úgy, hogy
számodra nincs akadály.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Alaposan fontold meg, mire adod ki a pénzedet! Elképzelhető,
hogy szakmai továbbképzésen veszel részt. Egy darabig úgy érzed,
bedobtak a mély vízbe. Olyan témák és újdonságok kerülnek elő,
amelyekről eddig fogalmad sem volt. A barátaiddal lazulós hétvégét
terveztek.

Túl érzékeny, lelkizős lehetsz a következő napokban. Néhány
régi esemény nem hagy nyugodni. A hónap második felében
egyre kedvesebb és őszintébb leszel. Sok hódolód, rajongód
akad, akik szívesen töltik veled az időt. Egy kollégád rosszin
dulatú pletykát indít rólad, de ne vedd fel a kesztyűt!

A főnököddel való kapcsolatod akkor alakul a legjobban, ha igazat
mondasz, de nem avatod be a legapróbb részletekbe. Ügyesen, dip
lomatikusan lavírozva még a legkaotikusabb helyzetekből is ki tudsz
jönni. Kerüld a stresszel járó szituációkat! Érzékeny lelked, precíz
természeted megsínyli, ha valami nem halad zökkenőmentesen.

Közéleti hetilap

LENDÜLET

Bringázz, Fehérvár!
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Több százan kerekezték körbe a várost

Bácskai Gergely
Szombaton délután újra kerékpáros találkozót
szervezett a Bringázz, Fehérvár! mozgalom. A
palotavárosi tavak melletti KRESZ- és pumpapályáknál várták délután két órától a fehérvári
akat, hogy négykor végigbringázzanak a városon.

Pásztor László köszöntötte a bicikliseket a tóparton. Mint mondta, szeretnék
elérni, hogy az úttesten járműként
szabályosan, biztonságosan vehessenek
részt a forgalomban a kerékpárosok is.
Kiemelte, hogy értékelik a kerékpáros
infrastruktúra évek óta folyó bővítését,
hiszen a kiépülő szakaszok néhány év
múlva hálózattá fejlődnek.

Az elmúlt hetekben két nagy kerékpárver
seny mutatta meg, hogy Székesfehérvár is
kerékpáros város. Fehérváron a kerékpárosok
azonban nemcsak szurkolni tudnak, hanem
aktívan biciklizni is!

A lényeg, hogy biztonságban eljussunk bárhová!

Székesfehérvár, Budai út 175.
tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

Székesfehérvár, Budai út 175.
tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

Fotók: Bácskai Gergely

A nagy felvonulást a rendőrök és a polgárőrök is segítették, hogy biztonságosan járja körbe
a várost a több száz kerékpáros. A felvonulás célja nem volt más, mint felhívni a figyelmet a
kerékpárutak fontosságára.

Nem maradt el a szokásos kerékpáremelés sem
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

*Nálunk vásárolt olaj esetén.

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓ Ü VE G
CENTRUM
S Z É LV É D Ő C S E R E
É S -J AV Í TÁ S
CASCÓVAL AKÁR INGYEN IS!
8000 Székesfehér vár,
Móri út 15 4.

8000 Székesfehérvár, Raktár utca 12/B.

+36/22 379 150, +36/30 3353 445
info@szakiolajcsere.hu

w w w.pilkington.hu
+36 22 310 615

www.szakiolajcsere.hu

+36 70 203 5943

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Komoly gátlásokkal küzdesz, ha az otthonod és a munka
helyed közötti kapcsolat kerül terítékre. Választott hivatásodat
érzékenyen véded, ugyanakkor otthon megpróbálsz keményen,
határozottan fellépni. Vedd elő a valódi énedet, a könnyed,
diplomatikus stílus átsegít a problémákon!

Igazán jól érzed magad a bőrödben. Intellektuális kihívás
szép számmal akad most az életedben. Szellemi fölényed
hatására időnként csípős kritikával illetsz másokat. Eleven
humorérzéked rendkívül vonzóvá tesz az ellentétes neműek
körében. Ideje megtervezni az idei nyaralást!

Szerencsés, alkotó periódus köszönt rád. Az élet fontos te
rületein, azaz a munka és a párkapcsolat terén is te aratod le
a babérokat. A személyiségedből vidámság és határozottság
sugárzik.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Magad helyett most inkább másokkal foglalkozol. Segítő
szándékodat akár még önzetlennek is nevezhetnénk, ha nem
tudnánk, hogy a háttérben mindig egy kis intrika, a túlzott be
avatkozás igénye bujkál. Érzelmi területen tiéd a pálya! Komoly,
hosszú távú kapcsolat kiépítésére is lehetőséged nyílhat.

Jól hasznosítod a tapasztalataidat munkafronton. Különösen
azok számára kedvező a hónap, akik kereskedelemmel
foglalkoznak. Vállalj sokat, hiszen éppen ez hozhatja meg
a továbblépés lehetőségét! Párkapcsolatodban, szerelmi
életedben nagyon szenvedélyes időszak előtt állsz.

Halak 2. 19. – 3. 20.
Igazán jól alakul a pénzügyi helyzeted! Ne várd a főnyere
ményt, de az biztos, hogy a korábbi hónapoknál sokkal
több pénz folyik be a kasszádba. Erről persze a családtagok
is tudomást szereznek. Lehet, hogy valaki egy kis nyaralási
zsebpénzért áll sorba. Egy jó ötlet fellendítheti a munkádat,
egy régóta dédelgetett álmod valóra válhat!
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Boros Pál köszöntése

2022.05.26.

Vakler Lajos

Tizenhat esztendős voltál, amikor egy
újságcikkben Csiszár István, a Videoton sportvezetője nyilatkozott rólad a
megyei lapnak: „Boros Pali példamutató sportember, akinek akaratereje,
szerénysége és klubhűsége a sok-sok
nehézség és a hátrányos körülmények
ellenére nagyon szép eredményekhez
vezet majd.” 1963-at írtunk, és szép
reményű fiatal tehetségnek könyveltek
el. Hogy sikerült úgy fejlődnöd, hogy
később a magyar élvonal egyik meg
határozó tagja lehess?
Sokat köszönhetünk az akkor már
Videoton névre hallgató sportklubnak mi, kerékpárosok is, de még így
is sok nehézséggel kellett megküzdenünk. Egy budapesti versenynél

Fotó: Simon Erika

Ünnepre készült vasárnap a Szingo Szabadidős
Sportegyesület. A járókelők érdeklődéssel
nézték, hogy egyre több bringás gyülekezik az
Országalmánál. Kilenc óra táján pedig minden
kinek világossá vált, hogy valóban különleges
eseménynek lehet tanúja, hiszen megérkezett a
magyar és a fehérvári kerékpársport legendája,
Boros Pál, aki mint kiderült, ezen a napon ünne
pelte hetvenötödik születésnapját. A láthatóan
elérzékenyült bajnok különleges ajándékokat
vehetett át az ötletgazda Oláh Gábortól, az egye
sület elnökétől és csapattársaitól, hogy aztán
folytatódjék az ünnep, stílszerűen két keréken.

Boros Pál és társai továbbra is útra készen!

fordult elő, hogy reggel ötkor indult
a vonat, és mi már négykor elindultunk az Öreghegyről stoplis cipőben
a vasútállomásra. Előző nap feladtuk a vonatra a bicikliket. Kitekertünk Kelenföldről a start helyszínére, ami harminc kilométerre volt, és
utána kezdődött a verseny.
Egyre magasabb színvonalra jutottatok, végül az országos kerékpáros

Családi nap Csalán

csapatbajnokságon a fehérvári csapat
győzedelmeskedett.
Mi állandóan együtt voltunk:
Boros Attila, Asztalos Sanyi,
Nagy Attila és én. Mivel az eredményeim révén egy idő után már
sportállásban voltam, megkaptam
a lehetőségeket, és napról napra
százötven-százhetven kilométeres
edzéseket csináltam. A többiek

öt évvel fiatalabbak voltak nálam,
de a táv felétől velem tartottak ők
is. Kialakult egy vetélkedés, ami
nagyon jót tett az eredménynek.
Mit kívánjunk a születésnapodon?
Ha lehet kívánni, akkor jó egészséget magamnak, és azt, hogy még
sokáig tudjak örülni annak, hogy
felkelve eszembe jut, hogy ma merre fogok biciklizni!

Kormányablak hétvégén is
Fejér megyében négy kormányablak tart nyitva
hétvégén is az országos akció keretében. Ekkor
kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyi
igazolványok, jogosítványok és útlevelek
cseréjét lehet intézni.

Fotó: Kiss László

Rendkívüli, hétvégi nyitvatartással
segítik a kormányablakok a június
harmincadikán lejáró személyazonosító okmányok cseréjét. Május
utolsó hétvégéjétől június végéig
Budapest és Pest megye valamennyi
kormányablaka, vidéken pedig több
mint százhúsz kijelölt kormányablak
fogadja az ügyfeleket szombaton és
vasárnap 8 és 14 óra között, pünkösdvasárnap kivételével.

Gyermekmajális és családi nap várta vasárnap a kikapcsolódni vágyókat Csalán. Arcfestés,
csillámtetoválás, társasjátékok, ugrálóvár és meseelőadások színesítették a programot,
színpadi előadások, koncertek szórakoztatták a látogatókat. A programokat a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ szervezte.
R. H.

Fejér megyében négy helyen tudunk
ügyet intézni hétvégén az országos
akció alatt:
• Bicskei Járási Hivatal,
Bicske, Szent István út 7-11.
• Dunaújvárosi Járási Hivatal,
Dunaújváros, Október 23. tér 1.
• Móri Járási Hivatal,
Mór, Kapucinus tér 2.
• Székesfehérvári Járási Hivatal,
Székesfehérvár, Koch László utca
4/B.

Fontos, hogy kizárólag a veszélyhelyzet alatt lejárt személyazonosító igazolvány, vezetői engedély és útlevél
cseréjét lehet intézni.
Június harmincadikán valamennyi,
a járványügyi veszélyhelyzet idején
automatikusan meghosszabbított személyazonosító okmány érvényessége
lejár. A határidő közeledtével egyre
többen keresik fel a kormányablakokat, ezért bővítik azok kapacitását,
így a hétvégi nyitvatartással június
végéig ötszázezerrel több ügyfelet
tudnak kiszolgálni.
A várakozással és ügyintézéssel együtt
átlagosan harminc-hatvan perc alatt
elintézhető az okmánycsere. Nincs
szükség előzetes időpontfoglalásra.
A jogosítvány meghosszabbítása
az Ügyfélkapun keresztül online,
automatikusan is megoldható, ha a
háziorvos kiállította az orvosi alkalmassági engedélyt. A lejárt forgalmi
engedélyek miatt nem a kormányablakokat, hanem a műszakivizsgaállomásokat kell keresni.
Nem érdemes az utolsó pillanatra
halasztani okmányaink megújítását,
hiszen ezek a mindennapi élet számos területén – például banki ügyintézéskor, ajánlott levelek átvételekor
– elengedhetetlenül fontosak!

Fehérvár Televízió

Közéleti hetilap
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Söpréssel az elődöntőben

Somos Zoltán
Kevesen fogadtak volna rá, hogy három meccsen
kiharcolja a továbbjutást az Alba Fehérvár, de
így történt: a Sopron ellen kétszer idegenben,
egyszer itthon nyertek a fehérvári kosarasok.

az már a harmadik soproni győzelem
volt a szezonban Vojvodáék ellen, így
aztán még esélyesebbnek is tűntek.
Ehhez képest most már az a hír, hogy
az Alba a lehető legrövidebb úton,
három mérkőzéssel lezárta a negyeddöntőt, mindháromszor megverve a
Sopront!
Utólag már látható, hogy az első,
egyetlen ponttal, hosszabbításban
megnyert meccsnek hatalmas jelenFotók: Simon Erika

Két héttel ezelőtt, a középszakasz
végén a Sopron 89-85-re nyert Fehérváron, amivel eldőlt, hogy a rájátszás
első körében pályaelőnyből vág neki
az Alba elleni párharcnak. Ráadásul
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Látványos jelenetekben sem volt hiány, itt éppen Lanzelle Smith zsákol a védője fölött

tősége lett. Mert utána Fehérváron
remek játékkal, végig magas szinten
védekezve győzött 87-72-re az Alba,
kényszerhelyzetbe hozva ellenfelét.
A Sopron már nem hibázhatott, és
hiába játszott kedden megint hazai
pályán, a lélektani terhet nem tudta
elviselni. Illetve szűkebb keretéből
fizikailag is sokat kivettek az addigiak, így hiába volt a negyedik negyed
előtt tizennégy pontos előnyben
a házigazda, a Fehérvár a végére

Igazi vezér a rájátszásban Vojvoda Dávid (99), aki a három meccsen 18,3 pontot átlagolt

Nem kis kihívás!

Igazolások és BL-sorsolás

Több ezren sportoltak Fehérváron
Napfelkelte után is dübörgött A
kihívás napja, többek között a
város bölcsődéiben, óvodáiban és
iskoláiban, így például a Németh
László Általános Iskolában is, ahol
a régi idők gimnasztikáját egy
flashmobbal idézték meg.
A kihívás napja üzenetét ezrek
tették magukévá Székesfehérváron.
Számos program várta a mozogni
vágyó idősebbeket is: a Nyitott
tornatermek program keretében
volt nyugdíjastorna, tollaslabda és
nordic walking is.
A nap zárásaként este hattól
teqballbemutatót tartottak a Bregyóban, és köredzés is volt.

Fotó: Simon Erika

Volt, aki láthatósági mellényben tornázott, nem véletlenül, ugyanis ezt
követően kerékpárra pattant, és csatlakozott a Magyar Kerékpárosklub
Székesfehérvár és Térsége Területi
Szervezete éjszakai túrájához. Közös
gyaloglásra és futásra is várták a mozogni vágyókat, a Bregyóban pedig
a labda pattogott. Az uszodában a
reggeli órákig folyamatos mozgás
lehetőség várta a sportolókat.

Somos Zoltán

Régi idők gimnasztikája a Németh László Általános Iskolában

Egyre-másra jelenti be az érkező vagy éppen
maradó játékosokat a Hydro Fehérvár AV19
vezetősége. A csapat a Bajnokok Ligájára is
készül: már tudjuk, kik lesznek az ellenfelek!

Az osztrák liga döntőjébe jutó
fehérvári hokicsapat vezetői láthatóan törekednek rá, hogy legyen
állandóság a keretben. A szurkolók
nagy örömére bőven van, akivel
sikerült ismét megállapodni, hiszen
az előző idény védői közül Tim
Campbell, Henrik Nilsson, Gleason
Fournier egyaránt rábólintott az
újabb ajánlatra. Új hátvédként pedig a kanadai Ben Betker érkezik,

aki Innsbruckban játszott legutóbb.
Josh Atkinson viszont elköszönt Fehérvártól. A magyarokkal, Horváth
Milánnal, Szabó Dániellel, Stipsicz
Bencével együtt azonban így is
biztatóan alakul a védelem.
Támadóposzton a Bolzanóból
is ismert Brett Findlay az eddigi
egyetlen érkező, a hosszabb ideje
itt játszó Anze Kuralt és Alex Petan
pedig marad a csapatnál.
Szerda délután elkészült a Bajnokok Ligája sorsolása is. Az európai
elitsorozatban a lengyel GKS Katowice, a svájci ZSC Zürich Lions
és a svéd Rögle BK lesz az először
induló Hydro Fehérvár AV19
ellenfele.

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

A szerdai nap minden percét kihasználták azok,
akik A kihívás napja programjaihoz csatlakoz
tak. Éjfél után a Csitáry uszodánál áloműzőbemelegítő gimnasztikai gyakorlatokkal
startolt el a versengés.

újfent bedarálta. Bravúros utolsó negyedet produkált Matthias Zollner
csapata, végül 92-87-re ezt a meccset
is megnyerte.
A párharcból így söpréssel jutott
tovább az Alba, és várhatja az elődöntőt, ahol a Falco-Szeged (lapzártánkkor 2-1-re álló) párharc továbbjutója vár majd rá. Alighanem a
bajnok Szombathely, és ha így lesz,
a lehető legkeményebb feladat vár a
jó formába került fehérváriakra!

Anze Kuralt ötödik idényét kezdi Fehérváron, és már nemcsak az osztrák ligában bizonyíthat!

STYLE+ FELSZERELTSÉGŰ

KORANDO MODELLEK
A FÁBIÁN AUTÓNÁL!

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön SsangYong márkakereskedésünkben vagy a fabian.hu weboldalon. A kép illusztráció.
A SsangYong Korando vegyes CO2 kibocsátása: 164-197 g/km; vegyes fogyasztása: 5,91 - 8,61 l/100 km.

SSANGYONG FÁBIÁN SZÉKESFEHÉRVÁR

Székesfehérvár, Budai út 175. | tel.: +36 22 303 406 | www.fabian.hu
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2022. 05. 28. SZOMBAT

2022. 05. 29. VASÁRNAP

2022. 05. 30. HÉTFŐ

2022. 05. 31. KEDD

2022. 06. 01. SZERDA

2022. 06. 02. CSÜTÖRTÖK

2022. 06. 03. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati ismeretek
Vendég: Fejér Kata
11.10 Vendég: Vaszkó András
veszélyjelző meteorológus
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: Szollár- Kaczur
Beatrix és Hevesi László
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka – Vendég:
Pál Loránd, Buda Andrea
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Színház a kulisszák mögött
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek,
programajánló
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán – stressz
Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk
az ASKA menhelyén
élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
– huszárság
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben
12.10 Csak stílusosan!
– fürdőruhák
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
M.vez.: Schéda Zoltán
Hírszerk.: Germán Márton
08.10 Sport
Vendég: Somos Zoltán
és Kaiser Tamás
09.10 Autófitnesz
Vendég: Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt
M.vez.: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév 2022
– érdekességek, különlegességek Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő
13.10 Illemtan
Vendég: Óber László
14.10 Krízishelyzet – Vendég:
Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután
M.vez.: Galántai Zsuzsi
Hírszerk.: Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Kecskés Timi és
László Csongor – Járd
be az Országos Kéktúrát
egy fehérvári csapattal!
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések –
Fejér megyei kastélyok és
arisztokraták
Vendég: dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk:
dr. Czenczi Anikó ügyvéd
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
M.vez.: Schéda Zoltán
Hírszerk.: Germán Márton
09.10 Munkaügyek – Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
M.vez.: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat
Vendég: Puska József
14.10 Élelmiszer-biztonsági
és állategészségügyi
magazinműsor
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
Vendég: Antal Vali
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír
Vendég: Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.00 Nézőpontok
Vendég: Vacsi Viola
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
09.10 Állati dolgok
Vendég: Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház
Vendég: Egyed Attila
12.10 Ebédidő
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő: Bóna Éva
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek
Vendég: Ábrahám Csaba
17.10 Gyógynövények világa
Vendég: Lencsés Rita
18.00 Zöldellő utakon
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
8.10 Sport
Vendég: Somos Zoltán
és Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Katalin
12.10 Ebédidő
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– 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.

