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Választókerületi programok
Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
A megszokott időponttól eltérően kedden
tart fogadóórát Deák Lajosné: a 11. számú
választókörzet önkormányzati képviselője május 14-én 17 és 19 óra között várja
a lakókat a Királykút Emlékházban, a
Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt

Lakossági fórum Palotavárosban
Május 13-án, hétfőn lakossági fórumra
várja a 8. számú választókörzetben, azaz
Palotaváros északi részén élőket Viza
Attila. A Vasvári Pál Általános Iskolában
17.30-kor kezdődő eseményen jelen lesz
Cser-Palkovics András polgármester, Bozai
István városgondnok, Steigerwald Tibor, a
Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kovács
Zsolt városi rendőrkapitány, Kálmán Lilla,
a Környezetvédelmi Iroda vezetője valamint
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője.

Légtelenítés erős hanghatással
Vezetékkiváltási munkálatokat végeznek a Kápolnásnyék-Dombóvár vonalon A MOL Nyrt. megbízásából. Május 15-én 13
órától indul az ehhez kapcsolódó légtelenítés, ami erős hanghatással jár. Székesfehérváron a FLAGA gázüzemmel szembeni,
az M7-es autópálya déli oldalán lévő területet érintik a munkálatok, melyek a délután folyamán több órán át tartanak – ennek
idejére kérik a környéken lévők türelmét és megértését.
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Mi Hazánk: Magyarország a magyaroké!
Látrányi Viktória

„A Mi Hazánk Mozgalom nemzeti radikális
pártként a rend pártján áll!” – ezt mondta
Apáti István országgyűlési képviselő székesfehérvári sajtótájékoztatóján. A politikus úgy
fogalmazott: az óriásplakátjukon olvasható
Magyarország a magyaroké! mondat nem csak
egy üres választási szlogen.

Apáti István szerint a kormányon
túl a Mi Hazánk Mozgalom az
egyetlen olyan politikai erő, mely
határozottan bevándorlásellenes:
„A mi pártelnökünk, Toroczkai László
találta ki évekkel ezelőtt a kerítésépítést. Ezt a kerítést mi – szemben az
egyesült balliberális tömbbel – nem
kívánjuk lebontani, hanem megerősítjük! Ha kell, bővítjük, továbbépítjük,
ha kell, élőerővel vagy technikai
eszközökkel kiegészítjük. Magyarország a magyaroké! Ez a mondat a Mi
Hazánk Mozgalom számára nem egy
üres választási szlogen. Szeretnénk
azt biztosítani, hogy Magyarország
magyar többségű maradjon a következő
generáció számára is. Éppen ezért az
ómigránsok és az újmigránsok háza
tájékán is rendet kellene már tenni! Kemény rendvédelmi eszközökkel fel kell
számolni végre a cigánybűnözést! Mi
vagyunk az egyetlenek, akik ki merjük
mondani, hogy létező jelenség a mai
napig a cigánybűnözés.”
A Mi Hazánk Mozgalom mindenféle migrációt elutasít, ez a párt

Kép: Körtvélyes Tivadar
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A Mi Hazánk Mozgalom a rend pártján áll! – fogalmazott Apáti István országgyűlési képviselő, aki a párt választási programját ismertető kampány keretében tartott sajtótájékoztatót
Árgyelán Jánossal városunkban

európai parlamenti választási
programjának első és legfontosabb
mérföldköve: „A munkaerőhiány
miatt betelepített migránsokkal
szemben is meg akarjuk védeni az
országot. Látható, hogy a tragikus
munkaerőhiányt betelepített migránsokkal, indiai, pakisztáni, bangladesi
vagy különböző, a terrorizmus által

érintett területekről érkező emberekkel próbálják meg orvosolni. Mi a
kivándoroltak hazacsábításában látjuk
a munkaerőhiány egyik pótlását,
illetve különböző vállalkozástámogató
ötletek megvalósítása révén, ami a
magyar munkaerőre építve kívánja ezt
a problémát megoldani!” – mondta
Apáti István.

Letették a parkolóház alapkövét
Négy év tervezés és előkészület után áprilisban
megkezdődött Székesfehérvár első parkolóházának kialakítása a Távírda utca és a Vár
körút közötti területen. Az alapkő is a földbe
került május másodikán, így kezdetét veheti az
építkezés!

Egyelőre hatalmas gödör tátong az
egykori parkoló helyén a Távírda
utca és a Vár körút között, de
hamarosan itt épül meg Székesfehérvár első parkolóháza. A négyezer-ötszáz négyzetméteres, négy-

szintes épületbe százharmincöt
autó és hat motorkerékpár fér majd
be. Lesz e-töltő is, és teljesen automatizált beléptetőrendszer engedi
majd az autósokat a parkolóházba,
ahol kamerák figyelik a területet.
A közlekedést könnyíti majd, hogy
az épület két bejáratot kap: a Vár
körút és a Távírda utca felől is lehetőség lesz be- és kihajtani.
Ez lesz a város első parkolóháza, de
a jövőben egy másik építkezés is
megindulhat a Palotai úton. Előbbi
magánberuházás, utóbbi önkormányzati forrásból valósulhat meg.

Illusztrációk: Green Point Garage Kft.

Papp Brigitta

A parkolóház százharmincöt autónak és hat motornak ad majd helyet

Mindkét oldalán lesz ki- és bejárat

Elektromos autók töltésére is lesz lehetőség

Együttműködés a magyar ifjúságért
Rába Henrietta
Megállapodást kötött az Országházban a Megyei
Jogú Városok Szövetsége és a Rákóczi Szövetség. A
szerződés a külhoni magyar iskolaválasztásban és a
Kárpát-medencei középiskolai kapcsolatok erősödésében nyújt előrelépést a jövőben.
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Kutatások a város fejlődéséért
A HETILAP

kiterjed sokak által ismert programokra is, mint amilyen például a
Királyi Napok.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta:
„Ez az együttműködés kölcsönös, és
alapvetően azt szolgálja, hogy a határon
túli magyar barátaink és testvéreink
és gyermekeik jöjjenek minél többet
Székesfehérvárra. Azt is lehetővé teszi,
hogy Fejér megyei, fehérvári gyerekek
határon túli területekre látogathassanak.”
Cser-Palkovics András hozzátette:
tavaly közel egy hetet töltött el a
Rákóczi Szövetség mintegy hatvan
határon túli fiatalja a városban.

Szabó Petra
Hallgatók bevonásával készülnek a jövőben kutatások, melyeket a városfejlesztésben is lehet hasznosítani. Együttműködést írt alá az önkormányzat, a
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi
Kara és a Prosperis Alba Kutatóközpont.

Városfejlesztési, városüzemeltetési, közlekedési, gazdasági, környezetvédelmi területeket érintő
kérdésekről készítenek a jövőben a
corvinusos hallgatók feltáró, összehasonlító kutatásokat.
Hogy ezek az eredmények hasznosuljanak, együttműködési meg-

állapodást írt alá a város önkormányzata, a Budapesti Corvinus
Egyetem Gazdálkodástudományi
Kara és a Prosperis Alba Kutatóközpont. A város polgármestere
szerint ez Székesfehérvár erős
jövőjét biztosítja.
A Prosperis Alba Kutatóközpont
nemrégiben alakult. A tudományos
intézmény a jövő Székesfehérvárját igyekszik megalapozni. A
központ ezen túl közreműködik a
gazdasági szereplők, a civilszervezetek, a munkavállalók, a lakosság
kutatással érintett részével történő
kapcsolat kialakításában is.

Az együttműködési megállapodást Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke
és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke írta alá. Az eseményen Kövér László, az Országgyűlés elnöke is beszédet mondott. A szerződéssel a Megyei Jogú Városok Szövetségének tagjai
anyagi támogatást is nyújtanak a Rákóczi Szövetség céljainak megvalósításához.

Fotó: Simon Erika

Kép: Megyeri Zoltán

A Rákóczi Szövetség – melynek elsődleges célja, hogy a határon túli magyarok
magyar nyelvű óvodába és iskolába írassák be gyermekeiket – már évek óta jó
kapcsolatot ápol a Megyei Jogú Városok
Szövetségével. A mostani megállapodás
még szorosabbra fűzi a szálakat.
Székesfehérvár már hosszú ideje együttműködik a Rákóczi Szövetséggel. Ez
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Hallgatók bevonásával készülnek kutatások a jövőben

Deák Dénesre emlékeztek

Emlékhelyek napja
Rába Henrietta

Kép: Preszter Elemér

Színes programokkal, szakvezetésekkel,
előadásokkal, koncertekkel várják a
látogatókat az emlékhelyek napján, május
tizenegyedikén, szombaton. Az országos
rendezvényhez idén is csatlakozik Székesfehérvár.

Nyolcvannyolc éves lenne Deák Dénes könyvtáros, műgyűjtő, művészeti író, aki majdnem
minden ingatlan és ingó vagyonát Székesfehérvárra hagyta. Az 1993-ban elhunyt mecénásra
konferenciával emlékeztek a Városháza dísztermében. A rendezvényen a Deák Dénes Alapítvány ösztöndíjasai tartottak előadást.
R. H.

Tűzoltónap volt Székesfehérváron

Az emlékhelyek napját már negyedik alkalommal rendezik meg
szerte az országban. A rendezvényt a Nemzeti Örökség Intézete
hívta életre. Radnainé Fogarasi
Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója elmondta:
„Magyarország ezeréves történelmét
a nemzeti emlékhelyein keresztül
tökéletesen be lehet mutatni.”
Székesfehérvár a kezdeményezés első évében csatlakozott az

országos programhoz, mely a
város egyik kiemelkedő rendezvénye. Cser-Palkovics András
polgármester hangsúlyozta: „Ez
a nap lehetőséget ad arra, hogy
bemutassuk a nemzet bölcsőjét, azt
a helyet, ami nélkül nem lehetne
magyar történelemről beszélni, és
mi ma nem hirdethetnénk meg az
emlékhelyek napját!”
Idén különlegességet is láthatnak a Nemzeti Emlékhelyre
látogatók. Újfajta, színházi
jellegű, kísérleti előadással, egy
sakkjátszmával készül Matuz
János rendezőként és a Tóparti
Gimnázium és Szakgimnázium diákjaival közösen. Május
tizenegyedikén városunkban
ingyenesen látogathatók a programok.

Háromezer férőhelyes csarnok épül
Fotó: Katasztrófavédelem

Kovács Szilvia

Felvonulással és koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak május negyedikén, a tűzoltók napján Székesfehérváron. A rendezvény a tűzoltólaktanyában a II. világháborúban hősi halált halt tűzoltók és
mentők emléktáblájának valamint az épület homlokzatán elhelyezett Vida Pál-emléktábla koszorúzásával kezdődött, majd a tűzoltóautók felvonulásával folytatódott. A megemlékezés után szerelési és tűzoltási bemutatóval várta az érdeklődőket a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság. K. V. O.

Megkezdődhet a háromezer férőhelyes
kosár- és kézilabdacsarnok építése a
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári
Campusának területén. Május hatodikán
ünnepélyes keretek között időkapszulát helyeztek el az építkezés helyén, ezzel elindult
a kivitelezés.

Hamarosan megépül a fehérvári
kosárlabda és kézilabda új otthona, ami tudományos-egyetemi
műhelyként is szolgál majd. Az
ötmilliárd forintos beruházás a
Magyar Kosárlabdázók Országos

Szövetségének támogatásával
valósul meg. Szalay Ferenc, a szövetség elnöke úgy fogalmazott:
ahhoz, hogy a sport stratégiai
ágazat lehessen, a mindennapos
testnevelés bevezetésén túl szükséges a létesítmények fejlesztése,
építése.
A csarnok megépítéséhez a
másfél milliárd forintos önerőt
az önkormányzat biztosítja. A
multifunkcionális létesítményben
helyet kap a kosár- és kézilabdapálya mellett egy edzőcsarnok, de
lesznek előadótermek, ruhatár és
gyermekmegőrző is.
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Kultúra

Szerelem, kikelet, életöröm

2019.05.09.

Vakler Lajos

Carl Orff életművének legjelentősebb darabja a középkori világi
énekeket feldolgozó mű. A Carmina Buranának nincs története, a
világot mozgató erőt, az életörömöt
állítja a középpontba. A szerelemről, a kikeletről, az ifjúságról, a
természet megújulásának élményéről szól.
A fehérvári kórusmuzsika kedvelői a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban hallgathatták
meg Orff művét. Pad Zoltán számára karmesterként is mindig nagy
kihívás ezt a különleges hangszerelésű remekművet megszólaltatni:
„Koncerteken általában a nagyzenekari
verziót szokták játszani. Itt viszont az
volt az elképzelésünk, hogy a darabnak
egy ritkán játszott letétjét adjuk elő,
mégpedig azt, ahol két zongora mellett
ütőhangszerek foglalnak helyet. Így aztán ez egy nagyon izgalmas összetételű
együttes, ugyanis az ütőhangszerek közül megszólalnak a dallamhangszerek,
és olyanok is, mint például a nagydob,
ami nem dallamos hangszer, emiatt
egészen izgalmas hangzást tudtunk
létrehozni és bemutatni.”

Fotó: Simon Erika

A Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házban mutatta be az Ars Oratoria Kamarakórus
Carl Orff Carmina Burana című oratóriumát.

Pad Zoltán Orff oratóriumát vezényli

Az esten a Pad Zoltán vezényelte
ütősök és zongoraművészek mellett
fellépett az Alaba Regia Szimfonikus Zenekar nemrégiben megalakult Ars Oratoria Kamarakórusa, a

Kodály iskola Gyermekkórusa és az
Alba Regia Vegyeskar is.
A koncerten mindenki megtapasztalhatta, hogy Orff zenéjének egyik fő vonzereje a ritmus,

Karosi Júlia Gershwin-estje
Vakler Lajos
Az Öreghegyi Közösségi Házban vendégeskedett
pénteken a magyar dzsessz egyik kiemelkedő
formációja, az itthon és külföldön is sikert
sikerre halmozó Karosi Júlia Quartet.

A Vágy nevű villamos

hozták el Fehérvárra. A koncerten
előadott Gershwin-átdolgozásokat
hallva megerősítést nyert, hogy
Karosi Júlia számára az amerikai
zeneszerző világa hidat képez a
klasszikus zene és a dzsessz között,
és ez a világ az ő és csapata otthona:
„Dzsessztanulmányaimat Gershwindalokkal kezdtem. Édesanyám kottatárában kiemelt helyen voltak. A
hangképzésemen és ahogy a zenéről
gondolkodom, mind a mai napig érződik
a klasszikus zene hatása. Talán ezért is
éreztem úgy, hogy nagyon is testre szabott számomra a Gershwin-program.
Részben így született meg az ötlet, hogy
csináljunk egy albumot és egy egész
estés koncertet. A különlegessége a
programnak, hogy a nagy koncerteken
vonósokkal kiegészülve játszunk.”

Vakler Lajos
A Vörösmarty Színházban bemutatták A Vágy nevű
villamos című darabot. Bagó Bertalan rendezése
Tennessee Williams egyik legismertebb, legsikeresebb drámáján, A vágy villamosán alapul.

A realistának tűnő, köznapi történetről gyorsan kiderül, hogy sokkal
inkább egy költői, szimbolikus
rendszerre felépített darab. Legfontosabb üzenete, hogy addig, amíg a
múltban történteket nem zárjuk le,
hiába költözünk el bárhová, nem
fogunk tudni új életet kezdeni.
A kilencvenes évek eleje óriási várakozást ébresztett a magyar társadalomban. Életük jobbra fordulását
várták mindazok, akik tele voltak
tettvággyal, a határok megnyitása
soha nem látott lehetőséget adott
nekik. A darab főhőse, Balog Józsi

is egyike ezeknek: vállalkozását
baráti kapcsolatokra alapozza és
fiatal felesége, Csilla is szerelmes
támasza mindebben. A történetben
a Siófokon élő Józsiékhoz látogató
Ilona avagy Blanche személyében,
Csilla testvéreként adott egy nő, aki
mögött nincs meg a biztos családi és
polgári háttér, a nemiségéhez, férfiakhoz való viszonyát pedig traumatizálta egy kamaszkori kapcsolata,
és nincs számára kapaszkodó.
A gulyáskommunizmust követő
időszak, a testet és lelket gúzsba kötő évtizedek után, a kettős
tudatú társadalom peremén élő,
a gazdagság iránt áhítozó ember
mérhetetlen magánya, a köznapi
kiváltságok oltárán feláldozott vágyak, a magunknak hazudott siker
megannyi adalék A Vágy nevű
villamos mondanivalójának.

Karosi Júlia csapatával Öreghegyen is bizonyított

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

A fehérvári zenerajongó közönség
megtapasztalhatta, hogy Karosi
Júlia és csapata stílusát a kísérletező gondolkodásmód jellemzi, a
műfajban pedig a teljes repertoárra
a szabadságélmény mindenkori
csodájának megjelenítése vonatkoztatható egy egészen egyedi,
kifinomult hangzásba burkolva.
A zenekar tagjai a hazai dzsesszélet fiatal generációjának elismert
előadói. Ezúttal a közelmúltban
megjelent Gershwin-albumuk dalait

dallamai a szívig hatolnak, a múlt
álmába repítenek, bár kevéssé emlékeztetnek középkori muzsikára.
Időtlen zene, mely megragadja a
változó világot.

Varga Lili (Csilla) és Tóth Ildikó (Ilona) számára jutalomjáték ez a darab
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SZÉPHŐ – hetven éve a város szolgálatában – 3. rész
A sok állami bérlakáshoz – különösen a liftes
házaknál – házfelügyelőre volt szükség. Az általuk
használt lakásokkal az IKV gazdálkodott, megoldva
ezzel több tucat alkalmazott szakember lakáshelyzetét. A vállalat fő feladatai: a liftek karbantartása,
a fűtés biztosítása illetve idővel a konyhabútorok
és a padlóburkolatok cseréje valamint a különböző
felújítási, állagmegóvási munkák voltak. Bizonyos
esetekben – például a sötétítőfüggöny varrásakor vagy a fürdőkád cseréjekor – a költségeket a
bérlővel felezték, míg a parketta és a konyhabútor
cseréjét teljes egészében az IKV állta. A lakóépületek
korszerűsítésére fordított költségek és a műszaki
színvonal emelkedése megmutatkoztak az egyre
növekvő díjakban is.

Közösségi élet
Már a kezdetekkor nagyon jó közösségi élet jellemezte a vállalatot. A
Honvéd utcai épületben a közös menza
lehetősége is összehozta a dolgozókat.
Amikor még csak kevés otthonban
volt tv-készülék, a családok munkaidő után összejöttek a vállalat egyik
helyiségében televíziózni. Majálisok
idején a munkatársak a székháznál
gyülekeztek, onnan indultak felvonulni, és az ünneplést rendszerint a belső
udvaron folytatták. Népszerűek voltak
a brigádmegmozdulások, a színház- és
mozilátogatások, sportprogramok valamint a társadalmi munkák. Névadó
ünnepségeket is tartottak: összevártak néhány kisbabát, akiket együtt
ünnepeltek.

berendezései, a távhővezetékek és
a hőközpontok is ún. állami célcsoportos beruházásban létesültek.
Az utóbbiakat az ARÉV kivitelezte,
melyet az IKV ellenőrzött műszaki
osztályának közreműködésével, majd
vett át üzemeltetésre. A hőigények
kielégítése érdekében új forró vizes
távvezeték-hálózatok létesültek,
előbb a Déli I., majd a Déli II. jelű
gerincvezeték. Az Északi és a Déli
I. elnevezésű rendszert csak téli
üzemre, azaz csak fűtésszolgáltatásra tervezték. A lakótelepek építési
ütemével a távhővezetékek telepítése nem tudott lépést tartani, ezért
más megoldást kellett találni az új
épületek hőellátására: sorra létesültek
a lakókörzetek közvetlen közelében a
tömbfűtőművek. 1970-ben a Tóvárosi
lakónegyedben és az Erzsébet úton,
1972-ben a Szedreskerti lakónegyedben, 1973-ban a Sörház téren és az Almássy telepen, 1974-ben a Széchenyi
úton a 36-48. számú épületet ellátó,
1977-ben a József Attila kollégium

Fotók: SZÉPHŐ archívum

Üzemeltetés

el hőenergiával. Az ideiglenes kazánok
működtetéséhez gázgerinc-vezetékrendszer kiépítésére került sor, mellyel
párhuzamosan elvégezték a lakóházak,
továbbá az egyéb rendeltetésű, de
állami kezelésben álló épületek gázos
fűtéskorszerűsítését is, mely komoly
fejlesztést jelentett mind műszaki,
mind környezetvédelmi szempontból.
Az intenzív panelos terjeszkedés követ-

Megnövekedett igények

Égető szükség a fűtésre
Az 1970-es évek elejétől volt, hogy
évente ezernél is több távfűtéses
panellakás épült a városban. Kihívást
jelentett a folyamatos lakásátvétel,
és az a tény, hogy új infrastruktúrát

mellett, 1978-ban pedig a Károly
János utcában.

keztében sokan elveszítették a családi
házas életformát. Voltak, akik örültek
ennek a változásnak, hiszen a hetvenes
évek környékén a családi házakban
nem a maihoz hasonló körülmények
uralkodtak. Egy kényelmes, komfortos
vagy összkomfortos lakás napi több
órás emberi munkát spórolt meg a
bentlakóknak: folyt a csapból a hideg
és a meleg víz illetve gondozásmentes
fűtés volt télen.

Folyamatos modernizálás

kellett kiépíteni, továbbá biztosítani a folyamatos üzemet. Abban az
időben a panelházak, azok gépészeti

mű távhőszolgáltatási rendszerére.
Gazdaságossági megfontolásokból
néhány gáztüzelésű fűtőmű esetében
is megtörtént a kiváltás. A hetvenes
évek vége, nyolcvanas évek eleje más
szempontból is fontos állomás volt a
hőszolgáltatás életében, ugyanis ez
idő tájt kezdték el a távvezeték-építések során az előreszigetelt csöveket
alkalmazni, melyek mind élettartamukat, mind hőszigetelő képességüket
tekintve lényegesen jobbak elődjeiknél.
A purhabréteggel gyárilag szigetelt,
közvetlenül földbe fektetett csöveket
idővel visszajelző rendszerrel szerelték, így szivárgás esetén akár méterre
pontosan beazonosíthatóvá váltak az
esetleges hibák.

Székesfehérvár legnagyobb lakótelepének, a Palotavárosnak egy részét átmenetileg konténerkazánházakból látták

A hetvenes évek végére a széntüzelésű fűtőművek üzemeltetése egyre
nagyobb terhet jelentett, ezért a
Déli II. jelű távvezeték kiépítésével
program indult ezek kiváltására. Az
érintett épületek 1982-től ütemezetten
kapcsolódtak rá a Király sori fűtőerő-

1980 táján már közel tízezer otthon
fűtését és melegvíz-ellátását kellett
az IKV-nak biztosítania. A lakásszám
folyamatos növekedésével lépést tartó
városi hőigény szükségessé tette a
fűtőerőmű további fejlesztését. Új
vízlágyító berendezés és a nyolcvanas
évek első felében négy, egyenként 40
MW hőteljesítményű, pakuratüzelésű,
PTVM típusú forróvízkazán létesült a
Király soron. Bár a szükséges kapacitás
rendelkezésre állt, az Északi és a Déli
I. jelű távvezetékeket csak téli üzemre,
azaz csak fűtésszolgáltatásra tervezték,
ennélfogva ezeken a hőellátási területeken a használatimelegvíz-ellátást
egyedi gázbojlerekkel elégítették ki.

Kedves Olvasóink! Érdemes követni
a SZÉPHŐ történetét hétről hétre,
mivel az utolsó, 2019. május 30-i
megjelenéskor kvízjátékot teszünk
közzé, melynek fődíja egy vacsora
négy személyre. További információ játékunkról a www.szepho.hu
weboldalon!
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Fókuszban a választókerületek – 8. rész
A HETILAP

Cikksorozatunk minden egyes részében Fehérvár más-más választókerületét látogatjuk meg. Arra vagyunk kíváncsiak, mi történt az elmúlt években és milyen terveket szőnek a városrészek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdezzük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejárjuk szűkebb pátriájukat. Tartsanak velünk a nyár közepéig tartó sorozatunkban!

8-as számú választókerület: Palotaváros-észak

Legutóbb azzal az ígérettel zártuk a
7-es választókörzet bemutatását, hogy
ez alkalommal bővebben is szót ejtünk
majd a Fehérvár Tüdeje programról,
melyben Palotaváros északi fele jelentősen érintett. Felkerestük a városrész
önkormányzati képviselőjét, Viza Attilát, aki 2010 óta dolgozik azért, hogy
a környék az itt lakók számára minél
komfortosabb legyen.
„Palotaváros északi része valóban az egyik
legzöldebb városrész, hiszen itt vannak a
tavak, a Családok ligete és a Halász utcaCsapó utca által határolt szabadidőpark.
A tavak kilenc évvel ezelőttig egyfajta
Csipkerózsika-álmot aludtak, már nagyon
időszerű volt a változás. Egy ekkora
városrésznek szüksége van közösségi térre,
hiszen sem könyvtár, sem művelődési ház
nincs a körzetben – persze elérhető távolságban vannak. De jó, ha van egy közös
helyük a palotavárosiaknak! Reményeim
szerint még az idén elindul a megszavazott
1,2 milliárdos fejlesztési program. Ennek
keretében kialakításra kerülnek futópályák,
vizes játszótér, kosárlabdapálya, focipálya,
kis hidak, parkolók és egy olyan gasztrotér
is, ahol kulturált környezetben tölthetik a
szabadidejüket az ide látogatók.”
A palotavárosi tavak sport- és rekreációs célú hasznosítása a Fehérvár
Tüdeje program első ütemeként kerül
megvalósításra.
„Mindezt úgy igyekszünk véghezvinni, hogy
a futóknak, a kutyásoknak, a horgászoknak
és a kisgyermekeseknek is kedvezzünk. Ez
elég bonyolult feladat, kellő türelmet és
toleranciát szoktam kérni az érintettektől,
mert hiszek abban, hogy a párbeszéd visz
előre.” – bizakodik Viza Attila.

Tűzön vas, benne hal
Palotavárosban különösen nyüzsgő
közösségi élet folyik, elég ha csak két
nagy városi rendezvényt említünk,
a tavaszi szezonnyitó Halünnepet
és a nyári Tűzzel-vassal fesztivált. A
tavak körüli pezsgő horgászéletre és
a halfogyasztásra épülő rendezvényt

Fotók: Kiss László

A palotavárosi tavak környéke az egyik legzöldebb
városrész: szívesen is költöznek ide a családok. Az
ingatlanok felértékelődnek, a gördülékeny közlekedés biztosítása pedig egyre nagyobb kihívások elé
állítja a szakembereket.

Viza Attila elmondta: a Fehérvár Tüdeje program keretében hamarosan teljesen megújul a
palotavárosi tavak környéke

idén tavasszal már hetedik alkalommal
tartották meg: „Elmondhatjuk, hogy ez a
kezdeményezés bevált! 2019-ben több mint
nyolcvan csapat nevezett, rengeteg pozitív
visszajelzést kaptunk, tömegek álltak sorba
a város halászlevét megkóstolni. Utóbbi a
lecsófesztivál tanulsága volt: ha végigsétálnak a látogatók a bográcsok között, ne csak
az kóstolhasson, akinek az ismerőse részt
vesz a versenyben, hanem erre bárkinek
legyen lehetősége. A tavak körül régóta
pezsgő horgászélet folyik, amit igyekszem
évről évre fejlesztésekkel is támogatni:
az oda vezető út felújításával, villany
biztosításával, kemenceépítéssel, térkővel,
tereprendezéssel. Fontosnak tartom a
helyben élő, tevékenykedő civilszervezetek
munkáját. Hiszek benne, hogy ha lehetőséget adunk arra, hogy a saját ötleteiket,
szándékaikat megvalósítsák, abból csak jó
dolog sülhet ki. Ilyen lett a Halünnep is!”
– mondja Viza Attila.

Bővült a körzet
A 8-as választókerület, Palotavárosészak magába foglalja a palotavárosi
tavakat, a Halász utca és a Kodolányi
utca által határolt területet, a Palotai
út egyes részeit. „Az idei változás, hogy
az eddig a 9-es választókerülethez tartozó,
Gellért újsor és Bőrgyár utca által határolt
terület is idetartozik már. Újdonság, hogy

Nemcsak a palotavárosiak, de az egész város megszerette a Halünnepet

így családi házas övezet is került a körzetbe, kíváncsian és tettre készen várom,
milyen kérésekkel fordulnak hozzám az itt
élők!” – fogalmazta meg a képviselő.
A sok zöldterületnek, a pezsgő
közösségi életnek köszönhetően
előszeretettel költözik egyre több
kisgyerekes család a Palotavárosba. Ez
persze a lakásárak növekedésével is
jár, és az egyre több autó is nehezíti a
közlekedést: „Nagy előrelépést jelentett,
hogy elkészült az átkötő út a Schwäbisch
Gmünd utca meghosszabbításával, mely
egy újabb közlekedési lehetőséget nyitott
meg Palotaváros lakóinak. Nagy jelentősége van: a reggeli csúcsban megkönnyíti
az autósok életét. Olyan ütemben nő a
járművek száma a városrészben, hogy az
egyik legnagyobb problémánk a parkoló
autók elhelyezése. Ahol lehet, parkolót
építünk, felújítunk. Ez jár némi súrlódással
is, van, aki annak örülne, ha nem lenne
több autó.”
A másik fő nehézség a közlekedéssel
kapcsolatban, hogy sokan a Palotai
út alternatívájaként használják a
Kelemen Béla és a Horog utcákat. A
jelentős átmenő forgalom pedig rontja
az ott élők életminőségét: „Az erőteljes
reggeli gépjárműforgalmat látva nehéz
eldönteni, hogy a városrészből vagy a déli
agglomerációból érkezők töltik meg az utat.
Ez ügyben a közlekedési iroda kidolgozott
egy koncepciót: a szakemberek szerint ha
körforgalommal tudjuk lassítani a Kelemen
Béla utcán a haladást, akkor javulhat a
helyzet. Szóba került még a Bakony utca
kikötése az elkerülő útra, de az jó eséllyel
csak növelné a Kelemen Béla felé a forgalmat.” – véli a képviselő.
Mivel folyamatosan fejlődő városrészről van szó, ez azzal is jár, hogy
a lakosság cserélődik, fiatalodik. Az
igények is változnak, és a felmerülő
problémák is: „Mindenre megpróbálok
folyamatosan reagálni, megkeresni azt a
megoldást, ami a többségnek a legideálisabb. Számítok a közös képviselőkre, ők
azok, akik egyszerre tudják széles társadalmi réteg kérdéseit, problémáit közvetíteni.
Kilenc év alatt sikerült konstruktív együttműködést kiépíteni, közvetítenek a lakók
felé, meghívnak a társasházi gyűlésekre.

Brunner-Tóth Andrea
Itt születtem a Palotavárosban, és
ide is költöztem vissza. Két kisgyereket nevelünk. Nagyon örülünk
a parkolófelújításoknak. Ám a
gyalogosok és az autósok között
még mindig állandó konfliktusforrás, hogy nincs elég hely, ezért ott
is megállnak az autók, ahol nem
lenne szabad.
Szeretjük az elkerített játszóteret, mert biztonságos, de vannak
játékok, melyek balesetveszélyesek: darazsak tanyáznak bennük,
ahogy az ivókút tövében is.
Ami még zavar bennünket, hogy a
tízemeletes panelsor aljában lévő
kis élelmiszerbolt előtt gyülekeznek az ivócimborák, mióta megszűnt a kocsma. Volt már, hogy
mi hívtunk a gyerekekkel mentőt
egyikükhöz.
Úgy érzem, így, kisebb csoportokban
hatékonyabb a közös munka, mint a nagy
lakossági fórumokon.”
Amikor a Fehér Palotában lévő hipermarket mögött még játszótér volt a Rác
utcai panelház tövében, sok panasz érkezett a lakóktól, hogy a bulizni induló
fiatalok itt gyülekeztek, hangoskodtak.
Ebben azóta több változás is történt:
a játszótér megszűnt, helyette ma már
színvonalas szabadidőpark szolgálja
minden korosztály kikapcsolódását
a Halász utca és a Csapó utca között,

Bálesné Elekes Rita, a SZÉNA Egyesület vezetője
A SZÉNA Egyesület a Családokért
székhelye már régóta Palotaváros.
Gyermekeseknek szóló programjaik számára kiváló helyszín a
körzet: „Mivel a város lakosságának
körülbelül egyötöde lakik a Palotavárosban, kiemelkedő szerepük van
a közösségi tereknek.” – mondja
Bálesné Elekes Rita, az egyesület
vezetője. – „Ezért is örülök, hogy
elindult egy felújítási folyamat a
Családok ligetében, a skanzen mögött.
Mivel a fák gyökere felnyomta a játszótér kőburkolatát, elengedhetetlenné
vált ez az átalakítás. Tapasztalatom
szerint sokat javult a közbiztonság
errefelé, jól működik az élni és élni
hagyni elve. Több adományosztó
szervezet is működik a városrészben,
így a rászorulókhoz is eljut a segítség,

Fotó: SZÉNA Egyesület

Kovács V. Orsolya

és az adományosztásokkal járó sorban
állás úgy veszem észre, szerencsére a
lakókat sem zavarja.”
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Élet a Rácvárosban
Az 1543-ban Székesfehérvárt elfoglaló török
kötelékben harcoló martalóc csapatok katonái
és családjaik valamint a kiszolgálásukra érkező kereskedők és iparosok is a harcok miatt
megcsappant lakosságú nyugati külvárosban
telepedtek le. Többségüket a szerbek közül
toborozták, Magyarország-szerte és helyben
is rácként emlegették őket. Ez a magyarázata
annak, hogy újabb korokban gyakran emlegetik a nyugati külvároson belül Rácvárost,
ahol az itt letelepült szerbek többsége élt,
és ahol közösségük templomot, majd iskolát
tartott fenn.

Baranyai Miklós
1995 óta élek Palotavárosban,
legtöbbet a Kelemen Béla úton laktam. Munka után délutánonként
órákig üldögélünk itt a parkban
a barátaimmal. Nagyon jó, hogy
ennyi asztal, pad van, levegőzhetnek a lakótelepen élők is! Csak
lehetne több kuka! Az a baj, hogy
a fiatalok néha vagánykodnak,
úgy fitogtatják az erejüket, hogy
kitördelik a kukákat. Mégis ránk
morognak sokszor az idősek,
amiért itt ülünk.
kellő távolságra minden lakóépülettől.
„Elértük azt is, hogy a hipermarket csak
este tízig legyen nyitva, ezzel a hajnali
„Bemegyünk egy tálca sörért és megisszuk
a játszótéren” kezdetű történetek befejeződ-

A török alóli felszabadulás után
1688-ban készült jegyzékek említik
a nyugati külvárosban a Rác templomot, pontosabban a mai templom
17. századi elődjét, s emellett néhány
olyan házat is, melyekben rácok
élhettek.
1690-ben a nagy szerb költözést
követően a szerbek száma növekedett
Székesfehérváron is. A Koszovó vidékéről történő kényszerű elköltözéskor
ugyanis olyan városokba törekedtek,
ahol már éltek görögkeletiek. A
fehérvári közösség és temploma tehát
ide vonzotta az újonnan letelepülő
rácokat is. A templom rövid ideig még
püspöki székhely is volt.
A Palotavároson belül Rácváros a rác
iparosok, kereskedők és földművesek

ELSŐSORBAN
ÓVODÁS és ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALSÓ TAGOZATOS
CSOPORTOK jelentkezését várjuk!
(A részvétel a jelentkezések sorrendjében, befogadóképességünk függvényében történik!)
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A Felmayer Kékfestőgyár

lakóhelye volt, de az egész külváros
lakóinak többségét mindvégig magyarok alkották. Fényes Elek kiemeli
1846-os leírásában, hogy a Palotaváros iparosok lakóhelye, s különösen
a vízigényes iparok telepedtek ide,
hiszen a huszadik századig a víz még
fedetlen csatornákban (Malom-csatorna, Varga-csatorna, Szél-kanális,
Tobak-csatorna) folyt.
A rácok hagyományos iparokat űztek:
vargák, csapók, szűrszabók voltak. Legjellegzetesebb iparág a tobakoké, akik a
Tobak utca névadói is lettek. Eredeti-

Montskó Lászlóné

Nagy Attila

Nekünk a szánkódomb a kedvencünk,
nagyon szeretnek ide járni az unokák.
Tavasszal és nyáron sokszor még
uzsonnázni is a parkba jövünk ki.
Békés városrész ez, szépen gondozott
a tavak környéke is. Huszonkilenc éve
itt élünk, előnyére változott ezalatt a
lakótelep. Néha a fiatalok azért hangosabbak, mint kéne.

A kutyaürülékes kukákból a rongálók miatt egyre kevesebb van.
Tavaly áprilisban szóltunk, hogy
nem működik a térfigyelő kamera.
Egy éve elvitték és azóta nincs,
pedig nagyon kéne! Volt már azóta
itt falopás is. Hiányoljuk a közterület-felügyelőket, gyakrabban
felbukkanhatnának a környéken!

tek.” – foglalta össze a képviselő.
Viza Attila szerint nőtt a szubjektív
biztonságérzet a környéken, köszönhetően annak is, hogy a polgárőrség
újraszerveződött. Az Alba Regia Polgárőr-egyesület rendszeresen járőrözik.

támogatással lepte meg a palotavárosiakat,
amit Cser-Palkovics András polgármester
úr még tizenkétmillió forinttal kiegészített,
és létrejöhetett ez a városban egyedülálló
játszótér, valamint elkészült a városrész
első műfüves focipályája.”
Május tizenegyedikén ünnepélyes keretek között birtokba is veszik a családok ezt a területet: a SZÉNA Egyesület
szervezésében családi napot tartanak,
ahol a különféle játékok és műsorok
mellett ismét csatlakozik Székesfehérvár az Emeljünk magasba minél
több gyereket! elnevezésű világrekordkísérlethez. „A rendezvényre ezúton is
hívom és várom Palotaváros gyermekes családjait és a nagymamákat, nagypapákat unokáikkal!” – zárta gondolatait a képviselő.

Világrekord-kísérlet

PÉNTEKEN 9 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG

SZÉKESFEHÉRVÁR – CSALA PÉNZVERŐVÖLGYI
HULLADÉKKEZELŐ TELEP
• A telepre való kijutás egyénileg történik!
• A nyílt napon való részvétel 18 év alatti gyermek esetén
kizárólag szülői felügyelettel vagy
kísérő pedagógussal lehetséges!

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Depónia Nonprofit Kft.
www.deponia.hu

leg szattyán- és kordovánkészítők
voltak, később azonban a kifejezést
a birka- és kecskebőrrel dolgozó
tímárokra általában használták.
Ugyanígy volt ez a gyárakkal:
elsősorban a vízigényes iparágak
alapítottak itt üzemet. A Felmayer
Kékfestőgyár a Palotaváros szélén,
a Gaja vizét kihasználva működött.
A gyárat 1996-ban szüntették meg,
helyére épült fel az Alba Plaza
1999-ben.
(Forrás: Demeter Zsófia: Székesfehérvár
Anno 3. kötet – A derék város)

A képviselő szerint az utak és parkolók
mellett a gyermekes családok számára
a legfontosabb a játszóterek fejlesztése. Most éppen a Családok ligetét
újítják fel, emellett a már említett
Halász utcai szabadidőparkban került
sor a leglátványosabb fejlesztésekre:
„Vargha Tamás képviselő úr egy belügyminisztériumi pályázat során ötvenmilliós

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 •
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A nagybetűs élet kapujában

2019.05.09.

Kurucz Tünde

Fotók: Kiss László

A zuhogó eső miatt a városi ballagás elmaradt, így a közel ezerhétszáz diák intézményi keretek
között búcsúzott régi iskolájától, tanáraitól és társaitól. Cser-Palkovics András polgármester Facebook-oldalán bejelentette: egy közös bankettet szerveznek majd a végzősöknek, ahol megünnepelhetik, hogy mindnyájan átléptek a nagybetűs életbe.

A végzősök virággal és lufikkal búcsúztak a középiskolai évektől

Ballag a vén diák

Kiszivároghattak a történelemérettségi témái
Nyomozást indított a BRFK, miután bejelentés érkezett az Oktatási Hivatalhoz, hogy egy internetes
közösségi oldal zárt csoportjában a középszintű történelemérettségi feladatsorának esszétémáit a
vizsga kezdete előtt közzétehették. A hivatal ismeretlen tettes ellen feljelentést tett, ugyanakkor
szerdán este bejelentették: nem kell újra vizsgázniuk a diákoknak.

Az alsóbb évfolyamok sorfalat álltak a ballagóknak

Mándy Iván és gráfelmélet – megkezdődtek az érettségik
Egy játékról szóló szövegelemzés, Mándy Iván-novella elemzése valamint egy Radnóti- és egy József Attila-vers összehasonlítása – többek között ezek a feladatok szerepeltek az
idei középszintű magyar érettségin. Fehérváron hetvenhat
osztály mintegy ezerhétszáz diákja ad számot a tudásáról.

Az érettségizőknek a szövegelemzésre hatvan
percük volt, melynek keretében egy játékról
szóló szöveghez tettek fel nekik kérdéseket. A
második gyakorlati, szövegalkotásos részben
két feladat közül választhattak: vagy régészeti
témában írtak hivatalos levelet az önkormányzatnak vagy érveltek a filmek szinkronizálása
mellett vagy ellen. A harmadik része a vizsgának műértelmezés volt. Az érettségizőknek vagy
egy Mándy Iván-novellát kellett elemezni vagy
összehasonlíthatták József Attila Kertész leszek
és Radnóti Miklós Istenhegyi kert című versét.

Horoszkóp
május 9. – május 15.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kellemetlen élményekben lehet része a héten. Többször
is úgy érezheti, mintha a sors szándékosan igyekezne
kibabrálni Önnel. Sőt olyanok tesznek keresztbe
Önnek, akiknek korábban segített és mindig jó volt
hozzájuk, most pedig nem érti, miért teszik azt, amit.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Még néhány perc, és kezdődik az írásbeli

Nem szerencsés, hogy a héten egyszerre akar
mindent! Annyira túlvállalhatja magát, hogy semmit
sem fejez be. Éppen ezért már most okosan teszi,
ha inkább csak egy-két dologba kezd bele, de azt
legalább biztosan elvégzi!

A Fehérvár Tv által megkérdezett érettségizők
szerint az idei feladatsor átlagosan nehéz volt.
Nem lepődtek meg rajta, hogy olyan szövegekkel is kellett dolgozniuk, melyek nem szerepelnek a tankönyvekben, szöveggyűjteményekben.
A keddi matematika írásbeli első részében
többek között gráf- és halmazelméletet,
stasztikai alapfogalmakat valamint vektorokat
kaptak a diákok. A második részben a szöveges feladatok a diákok trigonometriával, sík- és
térgeometriával és valószínűségszámítással
kapcsolatos ismereteit kérték számon, a korábbi évek középszintű feladatsorainál lényegesen
nehezebbnek tűnő példákkal.
Szerdán történelemből érettségiztek a végzősök. A vizsgák csütörtökön az angol, pénteken
a német írásbelivel folytatódnak.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bár lesz egy-két kollégája, aki szabályosan ugrál az
idegein, de Ön most mégis nyugodtan kezeli őket. Kiváló eredményeket érhet el a napokban nyugalmának
és összeszedettségének köszönhetően: nem kapja fel a
vizet és nem stresszel folyamatosan mindenen.

Érdemes a héten merésznek és vállalkozó szelleműnek
lennie, nem bánja meg! Merjen újítani, kicsit nagyobban,
de reálisan gondolkodni, és újabb eredményeket, sikereket
könyvelhetne el! Semmi és senki nem fogja megakadályozni
a következő napokban abban, hogy gond nélkül elérje céljait.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Rengeteg feladat gyűlt össze a mindennapokban. Az
volna a legjobb, ha segítséget kérne szeretteitől, nem
kell mindent egyedül csinálnia vagy elintéznie! Lehet,
hogy kímélni szeretné őket, de így csak meg fog háborodni, ha hősiesen próbál mindent egymaga intézni.

Nem ártana kicsit jobban odafigyelnie az egészségére! Össze-vissza eszik, iszik, nem mozog eleget,
és mellette folyamatos rohanásból áll az élete. Ne
lepődjön meg, ha megelégeli a teste, és egyszer csak
ágynak esik vagy kellemetlen jeleket észlel!

Közéleti hetilap
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Hetvenöt év után ballagtak
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Kovács V. Orsolya
1944-ben a háború miatt elmaradt a ballagásuk,
most, hetvenöt esztendő elteltével elballaghattak a száztizenhat fős évfolyam még élő tagjai.
A világban szinte példa nélkül álló, megindító
esemény Székesfehérváron, a Szent István Szakközépiskolában történt május negyedikén.

Ács Béla, Bogárdi Lajos, Tihor Péter
és Rozinger Rudolf. Ők négyen
élnek még abból a száztizenhat fős
évfolyamból, akik 1936 és 1944 között jártak a Székesfehérvári Magyar
Királyi Állami Ybl Miklós Gimnáziumba, mai nevén a Szent István
Szakközépiskolába.
Már diákkorukban is kiemelkedően
összetartó közösség voltak. 1940ben meg is kötötték azt a találkozási
szerződést, melyben mindannyian
aláírásukkal pecsételték meg, hogy
az iskola befejezése után is kapcsolatban maradnak, minden évben
találkoznak. A háborús évek nem
könnyítették meg a fogadalom betartását. Egy hét helyett egy nap alatt
kellett letenniük az érettségi vizsgát,
amit nem előzött meg szalagavató és
ballagás. Igazi bankettre sem volt lehetőség: az elsötétített ablakú Árpád

Bogárdi Lajos, Ács Béla és Tihor Péter

gést, félelmet kiváltó II. világháború és a
hozzá kapcsolódó események hatásai.” –
emlékezett vissza Ács Béla. – „Különösen súlyos hatást váltott ki, amikor
1941-ben a Bárdossy-kormány hadat
üzent a Szovjetuniónak, ezzel is hitet
téve a hitleri német rendszer mellett.

további tanulásra érettnek nyilváníttatott. Sajnos rá kellett ébrednünk, hogy
„a béke szigetét” nem a mi számunkra
telepítették, amikor a postás kézbesítette
a Honvéd Hadkiegészítő Parancsnokság
levelét. Számunkra is megkezdődött
a háború: a levélben kapott értesítés
értelmében 1944. december 3-án nyolc
órakor három napi hideg élelemmel és
az időjárásnak megfelelő öltözékben
meg kellett jelennünk a Hadkiegészítő
Parancsnokságon.”
A háború végeztével végül valamennyien hazatértek különböző
körülmények között, és hozzáláthattak elképzelt terveik megvalósításához.
Bármerre sodorta is az élet őket
szerte a világban – került ki közülük
mérnök, építész, világhírű kardio-

lógus, szülész, egyházi ember és
közgazdász is – hűek maradtak az
iskolás években tett eskühöz. Bár a
hetvenedik találkozón, 2014-ben már
felmerült, hogy az az utolsó hivatalos keretek között történő találkozás,
azóta is minden évben összegyűlnek. Felkeresik egykori iskolájuk
épületét, megkoszorúzzák az épület
előtti emlékműveket, majd együtt
ebédelnek és múltidéző beszélgetésekbe merülve töltik a napot. A már
elhunyt iskolatársak leszármazottai,
gyermekei, unokái, dédunokái közül
is sokan összegyűlnek velük ilyenkor, így történt ez idén is.
A 2019-es, hetvenötödik találkozó
különlegesebb volt minden korábbinál: a még élő négy osztálytárs
ugyanis Barna József iskolaigazgató
és kollégáinak segítő szervezésében
bepótolhatták az 1944-ben elmaradt
ballagást. Rozinger Rudolf betegsége miatt távol maradt, a többiek
emelt fővel sétáltak végig az iskola
folyosóján a Ballag már a vén diák
dallamaira.
„Csodálkozással, örömmel, izgalommal
vártuk ezt az eseményt, remélem, hogy
az iskola mindenben tudta biztosítani azt
a színvonalat, ami kijárt nekik!” – fogalmazta meg meghatottan Barna József
igazgató. – „Arra vagyok a legbüszkébb,
hogy el tudtam ballagtatni őket. Mert
hetvenöt éves érettségi találkozóval és
azzal egybekötött ballagással vagy egyáltalán egy hosszú évek múlva bekövetkezett ballagással sem dicsekedhet a város
egyetlen más intézménye sem!”
Ács Béla egykori iskolatársai nevében hangsúlyozta: azt kívánják a
most idejáró osztályoknak, hogy közülük is sokan átéljék majd nyolcvan
év múlva ezt az összetartozást.

Sörözőben búcsúztatták titokban
diákéveiket.
„A szerződéskötést követő időszakra,
az 1940-es évekre sajnos már nem a
nyugodt, gondtalan tanulás, könnyed
lovaglás volt a jellemző, hanem a rette-

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Olyan érzése van, hogy egyik-másik kollégája
szándékosan hátráltatja, legalábbis próbál Önnel kitolni. Ha ez a helyzet, azt semmiképpen se hagyja,
hanem fékezze meg mielőbb, különben kellemetlen
helyzetbe kerülhet!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Érdemes kockáztatnia, mert sikere lehet! Merjen üzletet
kötni, megpályázni egy állást vagy előléptetést igényelni!
Ugyanúgy ajánlatos cselekednie, ha munkahelyet szeretne váltani. Karrier és anyagiak terén sikeres előrelépésre
számíthat, utóbbi esetén akár nem várt pénzösszegre is!

Az események valamennyi családot
érintették valamilyen formában. 1944.
május 22-én a két osztály hatvanegy
diákja – a 8/A. osztály Inokai Béla tanár
úr, a 8/B. Cseh Antal tanár úr vezetésével – eredményesen vizsgázott, és a

Fotók: Kiss László

Minden évben koszorúznak az iskola épülete előtt

Részt vettek a ballagáson a most végzett diákokkal együtt

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mostanában többször is követhet el meggondolatlan tetteket,
sokszor előbb beszél, és csak azután gondolkozik. Ne csodálkozzon
azon, ha így kellemetlen helyzetbe kerül! Lassítson le, és fontolja
meg, mit csinál! Ugyanakkor nagyon vigyázzon a pénzére, mert
valaki megpróbálhatja kicsalni Öntől, akár egy ismerős személy.

Úgy érzi, készen áll arra, hogy megszilárdítsa kapcsolatát a kedvesével, és továbblépjenek egy következő
szintre. Talán célozgatások helyett célravezetőbb
lenne ezt a a tudtára adni! Legyen vele megértő és
türelmes, bármilyen választ is adjon Önnek!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Úgy érzi, régóta próbálkozik azzal, hogy elérjen valamit, de sehogy sem akar összejönni. Ez azt jelenti,
hogy más módszerekkel kellene megpróbálkoznia!
Ám az sem kizárt, hogy nem most van itt az ideje a
sikernek.

Gyakran érezheti magát hullámvasúton a napokban. Lesznek
kimondottan szerencsés, gördülékeny napjai, mikor minden
egy csettintésre sikerül, majd jönnek azok, amikor semmi
sem akar majd összejönni és folyton falakba, nehézségekbe
ütközik. Ám szerencsére olyankor is akad majd segítsége!

FEHÉRVÁR

10

Kultúra

Hangos Biblia készül

Kovács V. Orsolya
Több mint ezerhatszáz önkéntes felolvasóra van
szükség, hogy elkészülhessen az Ószövetség teljes
szövegéből a Hangos Biblia. Székesfehérváron az
augusztusi ünnepi időszakban lesznek felolvasások.

A Kárpát-medencében élő, különböző magyar dialektusban beszélő
ötszáz önkéntes háromperces részletekben olvasta fel az egész Újszövetséget a Szegedi Nemzetközi Biblikus
Konferencia Alapítvány kezdeményezésére. Benyik György székesfehérvári sajtótájékoztatóján szólt arról,
hogy folytatódik a 2016-ban elindított
Hangos Biblia-program. Az egyházmegyénként szervezett felolvasócsoportok segítségével háromperces
részletekben a teljes Ószövetséget
szeretnék rögzíteni. Ennek megvalósításához legalább 1641 felolvasóra
van szükség, ezért több mint tíz városban szerveznek ilyen csoportokat.
A tervek szerint szeptember 29-én,
a Szentírás vasárnapján ér véget a
program.

Látrányi Viktória
Tízéves jubileumához érkezett a Fehérvári
Versünnep. A tehetséggondozó program példaértékű, országosan is egyedülálló. E jeles
alkalomból egy nagyszabású eseménnyel
tisztelegnek a szervezők a kerek évforduló előtt.
Május 17-én a Fehérvári Versünnep Jubileumi
Gálaműsorára invitálnak minden érdeklődőt!

A programot a kezdetek óta a Fehérvár Médiacentrum, a Székesfehérvári Egyházmegye és Székesfehérvár
önkormányzata a városi intézményekkel együtt szervezi és támogatja. A tehetséggondozó programhoz
szorosan illeszkedik a kezdetek
óta a Székelyföldi Verstábor, ahol
a Fehérvári Versünnep résztvevői
mellett Kárpátaljáról, Vajdaságból,
Felvidékről és a vendéglátó Székelyföldről is érkeznek fiatalok, hogy a
tábor programjai mellett megismer-

kedhessenek Székelyföld történetével, népi kultúrájával a csíkcsomortáni verstáborban.
A Fehérvári Versünnepen az elmúlt
években sok száz tehetséges diák
vett részt. A tíz évvel ezelőtt útjára
índított kezdeményezés mára komoly, értékteremtő és közösségépítő
mozgalommá vált Székesfehérváron. Május 17-én a Fehérvári
Versünnep Jubileumi Gálaműsorán
fellépnek majd a korábbi évek
döntősei közül mintegy harmincan.
Megelevenednek a Fehérvári Versünnep emlékezetes pillanatai, de
felejthetetlen képsorokat láthatnak
a résztvevők a verstáborból is. is.
A gálán közreműködik a Misztrál
együttes. Május 17-én, pénteken
18 órakor kezdődik a gálaműsor a
Szent István Király Múzeum Díszudvarán. A program esőhelyszíne a
Városháza Díszterme.

Ünnepe volt a versnek idén is, ezt most egy jubileumi gála követi az elmúlt tíz tehetségkutató
résztvevőivel, közreműködőivel

Székesfehérváron augusztusban lesznek a felolvasások

Egy hamisítatlan időutazásra invitálta a
dzsessz, a swing és a vintage stíílus rajongóit
Váradi Eszter Sára és a Casablanca Club a
Vörösmarty Színház kávézójába.

A negyvenes, ötvenes évek amerikai zenéjének szerelemesei
varázslatos esten bizonyosodhattak
meg arról, hogy a műfaj nagyon
is él! Sára számára egy régi álom
beteljesülése ez a nagy sikerű est:
„Nagy vágyam volt, hogy egyszer
megmutathassam, milyen az én igazi
zenei ízlésem! Szerettem volna egyszer
olyat csinálni, amit hallgatni is nagyon

A legaranyosabb fehérvári KRESZ-tábla

szeretek, ami igazán közel áll hozzám. Úgy látszik, most álltak úgy a
csillagok, hogy összejött ez a csapat, és
létrehozhattuk ezt a koncertet.”
A találkozás betekintést engedett
a kor legnépszerűbb dalainak
különleges miliőjébe. Megidézték
a műfaj koronázatlan királynőjét,
Edith Piafot, a varázslatos Karády
Katalint és Lady Gagát, a popdívát
éppúgy, mint Louis Armstrongot és
Nat King Cole-t. Az ARTeatrum alapítvány jóvoltából remek esttel tett
hitet az igényes muzsika mellett Váradi Eszter Sára és csapata: Cserta
Gábor, Fövenyi Máté, Kovács Gergő,
Tóth Marcell és Kovács Zsolt.

Családbarát kiegészítő KRESZ-táblát
kapott a Deák Ferenc utca és a Béke tér
kereszteződésében található várakozni
tilos tábla. A Kiss & Go zónában három
percet kapnak a szülők, hogy iskolába
indítsák vagy a tanítás végén felkapják a gyerekeket.
lyen zónát jellemzően reptereknél,
pályaudvaroknál vagy iskolák előtt
jelölnek ki külföldön. A legtöbb helyen
általában két percnyi autóban várakozást engedélyeznek, ehhez képest baráti, hogy Fehérváron egy perccel több
jut a reggeli vagy délutáni műveletre.
Bár a tábla nagyon aranyos, valójában
időt spórol, és kevesebb eséllyel lesz
zsúfolt a környék a várakozó szülők
autói miatt.
F. G.

Fotó: Kiss László

Sára és a Casablanca Club
Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Egy mintegy ötezer ember bevonásával
készült, kézzel írott Biblia hasonmás
kiadása érkezett május hatodikán a
Szent István Hitoktatási és Művelődési
Házba. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója, Benyik
György biblikus tanár, plébános által
elindított kezdeményezés keretében
a következő hónapokban önkéntesek
olvassák fel az Ószövetség teljes szövegét, s születik meg a Hangos Biblia.
Székesfehérváron erre az augusztusi
ünnepi időszakban kerül sor.

2019.05.09.

Tízéves a Fehérvári Versünnep

A HETILAP

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az Autósbolt mellett.

Fotó: Kiss László

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.

A színházi kávézó közönsége visszatekinthetett a swingkorszakra

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

rejtvény

11

A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk a Floraliához kapcsolódott. Az első megfejtés egy római
császárt rejtett, aki 202-ben hadai élén bevonult Gorsiumba: Septimius Severus.
A második megoldásból kiderült, hogy a rómaiakon kívül milyen harcosok
életével és szokásaival lehetett megismerkedni: markomannok és a kelták.
A harmadik Plautus egyik híres komédiáját rejtette, amit a tavaszünnepen
nézhettek meg a látogatók: Szamárvásár.
E heti rejtvényünk három megfejtése közül az elsőben arra a kérdésre keressük

a választ, mi a neve annak a mozgalomnak, mely az autózás helyett a kerékpározásra biztat a hétköznapokban. Ennek keretében tartottak bringás uzsonnát május hatodikán, hétfőn Székesfehérváron.
A második megfejtésünk egy új színházi előadás címe, melyet a napokban
mutattak be Székesfehérváron.
Harmadszorra pedig arra vagyunk kíváncsiak, milyen különleges eseményre
került sor az idei ballagás napján a Szent István Szakközépiskolában.

FEHÉRVÁR
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egészség

Évente egy kisvárosnyi magyar betegszik meg
A HETILAP

Kovács Szilvia
Május első keddje az asztma világnapja,
melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a
betegséggel kapcsolatos problémákra, melyek
az emberek életét a leghétköznapibb módokon
érintik. Az asztmás betegek ugyanakkor teljes
életet élhetnek, ha megfelelően szedik a
gyógyszereket, és figyelnek az egészséges
életmódra!

Fotó: tudokozpont.hu

Fulladás, nehéz légzés, köhögés,
mellkasi feszülés – többek között
ezek az asztma tünetei, melyek
leginkább spontán jelentkeznek,
gyakran a hajnali órákban vagy
fizikai terhelés, sportolás hatására,
de vannak a beteg életében tünetmentes periódusok is. Leggyakrabban kisgyermekkorban fordul elő

Az asztma leggyakrabban kisgyermekkorban
fordul elő

a súlyos betegség, melyet felnőtt
korra a legtöbben kinőnek.
„Ma már nagyon jól lehet kezelni, s a
korszerű terápiák a kórházból szinte
száműzték az asztmás betegeket.
Általában ambulánsan a háziorvos és
a tüdőgondozó együttműködésével jól
kezelhetők a betegek. Nagyon ritkán
látunk súlyos asztmás rohammal
kórházba kerülő beteget.” – fogalmazott Pápai-Székely Zsolt, a kórház
pulmonológiai osztályának vezető
főorvosa.
Az esetek nagy részében az allergiás típusú asztma miatt irritálódnak a légutak, de vannak, akiknél
semmilyen típusú allergia nem
igazolható. Ezért a kór kialakulása pontosan nem ismert, a fő
kockázati tényezők közé sorolják
a genetikai hajlamot. A szakember
azt mondja: ma már leginkább ambuláns ellátást igényel a betegség.
Évente egy kisvárosnyi embernél
diagnosztizálják a légutak tartósan fennálló gyulladásos megbetegedését. Hazánkban mintegy
négyszázötvenezer gondozott
asztmás beteg él, és közülük több
tízezren a betegség súlyos formájától szenvednek. A világnappal
azt a célt akarják elérni, hogy az
embereket tájékoztassák a gyógymódokról, valamint szeretnék
növelni az asztmával kapcsolatos
tünetek megértését, és felhívni a
figyelmet az egészséges életmód
fontosságára.

2019.05.09.
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Táncház és jótékonysági koncert

A HETILAP

A Barátság mozi műsora
Bazi nagy francia lagzik 2.
Május 10. 18 óra

Programok május 10-től 19-ig

Nyitva
Május 10. 21.30

Szabó Petra
Május 10.
Leiner Laura dedikál
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Mindenki egy kötetet dedikáltathat.

Testvérlövészek
Május 11. 18 óra,
Bohém rapszódia
Május 11. 21 óra

Da pacem domine
18 óra, Kármelhegyi Boldogasszony Szemináriumi
templom
Idén is megszervezik az Országos Papi Otthon
jótékonysági koncertjét. A koncerten fellép a Hermann
László Kamarazenekar. Közreműködik Fehér Csaba
(hegedű) és Kersák Edina (szoprán). A belépés díjtalan,
de a befolyt adományokat a Katolikus Szeretetszolgálat
Országos Papi Otthonában élő ellátottak támogatására
fordítják.

X – A rendszerből törölve
Május 12. 21 óra
Ferenc pápa – Egy hiteles ember
Május 13. 18 óra
BÚÉK
Május 13. 21 óra

Madarak és fák napja
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Lendvai Balázs és Kalmár Lajos Gábor fotókiállítása.
Megtekinthető június 29-ig.

Egon Schiele – A halál és a lányka
Május 14. 18 óra
Az Úr hangja
Május 14. 21 óra

Rebben egyet a meglepett öröklét
18 óra, Igéző
A madarak és fák napján nyíló kiállításon Szabó Lajos
újrahasznosított anyagokból készült madarait és Szarka Flóra selyemfestő iparművész selymeit tekinthetik
meg az érdeklődők.

Csajos est: Düh, harag és sértődés
Május 15. 18 óra
A filmvetítéssel egybekötött beszélgetés meghívott előadói Koller Krisztián
kineziológus és Koller Zsuzsanna
coach. A 18 órakor kezdődő beszélgetés után az Egy fiú hazatér című
amerikai drámát vetítik.

Május 11.
A táncház napja
17 óra, Táncház
Program:
17 óra: kézműves foglalkozás – táncos báb készítése
Pintérné Markovich Marcella irányításával
18 óra: népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Kriszta
vezetésével
19.30: a Magos együttes Forgatós című lemezének
bemutató koncertje
21 óra: táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba zenekar.

Gettó Balboa
Május 15. 21 óra
Apró mesék
Május 16. 21 óra
Ruben Brandt, a gyűjtő
Május 17. 21 óra

Színes tavasz
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Családi mesedélelőtt papírszínházi előadással, kézműves foglalkozással. Ezúttal A kék ló című előadást
tekinthetik meg az érdeklődők.

Május 15.
Luc Ex’ Assemblée-koncert
20 óra, Vörösmarty Színház, Pelikán Terem
Az európai modern dzsessz zenekara lép fel Fehérváron.

VII. Magyar Gyapjúfesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Előadások, mesterségbemutatók és kirakodóvásár is
várja az érdeklődőket.

Május 16.
Ragyogás
17 óra, Köfém Oktatási és Közművelődési Központ
Bita-Simon Erika gyöngyékszerkészítő kiállítása. A
tárlat megtekinthető június 6-ig.

Táncház
17 óra, Táncház
Program:
17 óra: kézműves foglalkozás
18 óra: népi gyermekjátszó
19.30: Magos Együttes
21 óra: táncházi mulatság
Muzsikál a Galiba zenekar.

Raktárhelyiség
kiadó

Május 12.
Éremgyűjtő találkozó
8 óra, Művészetek Háza
Hagyományos országos seregszemléjét rendezi a
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba
Regia Szervezete. Lesz szabad éremcsere és vásár,
és bemutatják a Fehérvári nagyjaink éremsorozat
újabb darabját. Az aktuális évfordulóhoz kapcsolódó
előadásra és kiállításra is sor kerül, utóbbi május
17-ig látogatható a Művészetek Házában 10 és 18
óra között.

(max. 170 m2)

a

NEXT STOP

Üzletközpontban

(Székesfehérvár, Holland fasor 1.)

Május 13.
Körtevirágok
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Érdeklődni a
+36 1 484 31 00 telefonszámon
vagy az info@nextstop.hu
e-mail címen lehet.

Május 14.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Az Alma Latina együttes tavaszi koncertje.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Egy nap
Május 18. 21 óra

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Balatoni úti üzletünk vasárnap is nyitva 8:00-14:00 óráig!

FANTASZTIKUS TAVASZI ÁRAK A RÓ-RA MARKETBEN!

Unitox légy-és
szúnyogirtó aerosol 400 ml

Vape szúnyog-és
kullancsriasztó spray 100 ml

599 Ft

HappyPet bolha-és
WellDone 4,5 l mosószer
kullancsriasztó csepp
kétféle
3x5 ml kutyáknak
3x2 ml cicáknak

999 Ft

(1.497,5 Ft/l)

(9.990 Ft/l)

1.999 Ft

1.999 Ft

(333.166 Ft/l)

(133.266 Ft/l)

1.099 Ft
(244,5 Ft/l)

Foval hangyairtó
gél 5 g

1.499 Ft
(299.800 Ft/kg)

Foval csótányirtó
gél 5 g

1.499 Ft
(299.800 Ft/kg)

WellDone színfogó
kendő 20 db

499 Ft
(25 Ft/db)

Vanish folttisztító 1 l
Calgon vízlágyító
500 g

799 Ft
(799 Ft/l)

659 Ft
(1.318 Ft/kg)

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2019. május 9-23-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Hoppá!

CSOMAG FELADÁS ÉS ÁTVÉTEL A BALATONI ÚTI RÓ-RA MARKETBEN!

Vállaljuk céges és családi rendezvények
teljeskörű szervezését és lebonyolítását!

Heti menü ajánlat: 2019.05.13.-05.17.
Ebéd idő: 11.30-15.00
Levesek

Spárgakrém leves bacon forgáccsal
Francia hagymaleves füstölt sajt szórással
Csirkeraguleves
Kolbászos burgonyaleves

Főételek

Lasangne
Harcsapaprikás kapros-túrós csuszával
Csirkemell csíkok Orly-módra mazsolás rizzsel
Jambalaya (Észak-Amerikai fűszeres rizses hús)

A menü ára: 1.490 Ft
Desszert

Fagylaltkehely
Palacsinta
Gesztenyés kocka
https://www.facebook.com/hotelplatanszekesfehervar/
Székesfehérvár, Cyümölcs u. 28.

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhosszon főként azokat a közérdekű
információkat szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és a rádió adáskörzetébe
tartozó települések mindennapjaival kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint
nap azon dolgoznak, hogy a hallgatók a lehető legszélesebb körben értesüljenek a vételkörzet politikai, közéleti, gazdasági, oktatási, kulturális, sport és
egészségüggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár hetilapban igyekszünk közelebbről is bemutatni a rádió különböző műsorsávjait, az ott dolgozó munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat. Ezúttal az építkezéssel,
a barkácsolással, az otthonunk csinosításával kapcsolatos állandó műsorokat
ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Bokányi Zsolt: Puska Józseffel, az
építőipar fenegyerekével várom a hallgatókat a készülékek mellé a minden
héten kedden 13 órától jelentkező
építőipari magazinunkkal, a Vakolattal. Műsorunk az építőipar aktuális
eseményeihez és híreihez igazodik.
Tényszerűen, mégis közérthetően és
érdekesen tálaljuk az ágazat értékeit,
eseményeit. Eközben a hiányosságait
is feltárjuk, de persze csak „építő”
céllal, és néha még a lehetséges megoldásokról is beszélgetünk. Célunk,
hogy bemutassuk az építőipar szépségeit és nehézségeit, beszéljünk a
kétkezi munka fontosságáról, mert ha

valamit, akkor az építőiparban közreműködők elképesztő emberi és fizikai teljesítményét meg kell mutatni! A műsorórában helyet kapnak az ágazatban
megjelenő újítások, de beszélgettünk
már a betonozás, a falazás, a festés és
ezer más szakterület fortélyairól is. Építkezne, felújítana, de nem tudja, hogyan
kezdjen hozzá? Hangoljon ránk, építsük
közösen a rádiót hallgatók közösségét
ezzel a műsorral is!
Sasvári Csilla: A vasárnap délelőtti
műsor összeállításánál is igyekeztünk
a hallgatók igényeire koncentrálni, és
felmerült bennünk a kérdés, vajon mivel
töltik a pihenőnap első óráit hallgatóink,
ebben az időszakban milyen műsor
nyújthat számukra kikapcsolódást vagy
adhat lendületet az éppen aktuális ház
körüli teendőkben. Mindezek mérlegelése után döntöttünk úgy, hogy érdemes
beszélnünk az úgynevezett „férfi munkákról”. A háziasszonyok ugyanis jól tudják, hogy egy ügyes kéz aranyat ér az
apró-cseprő házimunkák elvégzésekor.

Sok olyan feladat adódhat a lakásban,
a házban vagy akár az udvaron, amit
egy kis információgyűjtés után mi magunk is el tudunk végezni anélkül, hogy
szakembert kellene hozzá keresni és
az elvégzett munkáért fizetni. Barkácsműsorunk rendszeres vendége Veres
István – a városban többen Boniként
ismerik – aki negyvenéves házassága
alatt az otthoni munkákat főként saját
maga oldotta meg, és az itt szerzett tapasztalatait örömmel osztja meg a Vörösmarty Rádió hallgatóival. A minden
második vasárnap 11 óra után hallható
műsor nemcsak ötleteket ad, hanem
igen gyakran beszélgetéseket is elindít,
sok hallgató maga is hozzáfűzi saját ismereteit például a zárak karbantartásáról vagy a törmelékmentes falfúrásról.
Így az a röpke negyedóra bárkinek jól
jöhet, hiszen néhány perc alatt is gyarapodhatunk új ismeretekkel! Tartsanak
velünk legközelebb május 12-én 11 óra
5 perckor is!
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Bringázz a munkába!

2019.05.09.

A HETILAP

Szabó Petra
Kezdetét vette a Bringázz a munkába! című
kampány. A kezdeményezés célja, hogy minél
többen közlekedjenek országszerte két keréken.
A program kezdete alkalmából bringás uzsonnával várták a kerékpározókat, többek között
itt, Fehérváron is.

A belvárosban kerékpározók, ha
megálltak, finomságokkal teli zacskót kaptak hétfőn, ugyanis elindult

a Magyar Kerékpáros Klub 16.
Bringázz a munkába! kampánya. Ez
alkalomból a bicikliseket uzsonnával várták.
„Szeretnénk megjutalmazni a kerékpárosokat azért, mert kerékpároznak!
Minden tavasszal és ősszel bringás
uzsonnával, reggelivel várjuk őket,
most az uzsonnára esett a sor. Az a
célja az eseménynek, hogy ösztönözzük az embereket.” – mondta Pallagi
Zsuzsa, az egyik önkéntes.

A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

Kft.

betanított gépkezelő, operátor
munkatársat keres

Feladatok:
• a beállított CNC gépek biztonságos
kezelése, működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása
Elvárások:
• minimum 8 általános végzettség
• pontos, igényes munkavégzés
• 2 vagy 3 műszak vállalása

Amit ajánlunk:
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• versenyképes bérezés
• bejárási támogatás
• jelenléti bónusz
• tiszta, kulturált, modern munkakörnyezet
• kellemes légkör, fiatalos csapat
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát,
az alábbi e-mail címre: hr@polyax.hu
Az Emerson Process Management Magyarország Kft. egy amerikai központú vállalatcsoport tagjaként csúcsminőségű ipari folyamatszabályozó és
mérő berendezések gyártásával foglalkozik Székesfehérváron. Gyáregységünkbe keressük leendő munkatársainkat az alábbi munkakörökbe:

HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁLYOS /
CNC ESZTERGÁLYOS /
CNC MARÓS (megmunkálóközpontra)
Jelentkezés: 00394@emerson.hrszoftver.hu
Elvárások:
• gépi forgácsoló szakképesítéssel és minimum 1-2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező jelentkezőket várunk • 3 műszak vállalása.

ÖSSZESZERELŐ
Jelentkezés: 00410@emerson.hrszoftver.hu

Feladatok:
• késztermékek összeállítása, tesztelése.
Elvárások:
• műszaki irányú szakmunkás bizonyítvány, • jártasság ipari termékek
összeszerelésében.

RAKTÁROS
Jelentkezés: 00460@emerson.hrszoftver.hu

Feladatok:
• kiszállításra és belső raktározásra kerülő alkatrészek összekészítése,
csomagolása, • bejövő-, és készáru minőségének ellenőrzése, azok
készletre tétele, • csomagolóanyag készletek feltöltése, és a készletek
dokumentálása, • belső alapanyag és alkatrész mozgatása, • alapanyagok és késztermékek leltározása.
Elvárások:
• középfokú végzettség (szakmunkás vagy érettségi bizonyítvány), • emelőgépkezelő jogosítvány (vezetőüléses és gyalogkíséretű), • alapfokú
számítógépes ismeretek.

AMIT AJÁNLUNK: • délutános műszakpótlék • mozgóbér • családias, nívós munkakörnyezet • stabil vállalati háttér • támogató,
barátságos kollégák • széles körű szakmai
fejlődési lehetőségek • ingyenes sportolási
lehetőségek • étterem • étkezési hozzájárulás
• munkába járás támogatása.

A kampány május végéig tart. A
részvételhez a Bike Citizens mobilapplikációt kell letölteni, majd
minimum egy kollégával csapatot
alakítani és regisztrálni, majd
minden nap elgurulni a munkahelyre. A megtett kilométereket
rögzíteni kell az alkalmazásban. A
szerencsések a kampány végeztével
nemcsak sportosabbak lesznek, de
különféle bringás ajándékokat is
bezsebelhetnek. Minden informá-

ció megtalálható a bringazzamunkaba.hu weboldalon.
A kampány a hónap végéig tart,
de utána sem kell lelakatolni a
bicajokat!

Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas

autószerelőket
autóvillamossági szerelőket

keresünk
Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel,

nettó 300-350 ezer Ft
fizetéssel!

Induló tanfolyamaink:

Szakirányú végzettség szükséges.

• Volfrám- és Fogyóelektródás hegesztő
• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő • Földmunkagép kezelő

Jelentkezni Bauman Péter műszaki
vezetőnél lehet az alábbi
elérhetőségeken:

(E-000352/2014/A001-019)

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

bauman.peter@homm.hu
Tel.: 36-20-442-4747

A FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY
EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
munkatársakat keres az alábbi munkakörökben:

ÁPOLÓ, VILLANYSZERELŐ, FESTŐ,
HÁZTARTÁSI GÉPSZERELŐ, SZAKÁCS, TAKARÍTÓ
Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal, bizonyítvánnyal a személyügyi csoportnál
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. E-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

Szeretnél olyan fejlődő és bővülő cégnél dolgozni, ahol értékelik a véleményed, nyitottságod a tanulásra,
ahol izgalmas feladatok várnak és befogadó, támogató csapat segíti a munkádat? Csatlakozz hozzánk!
26 éves cégünk mérföldkőhöz érkezett. Hamarosan birtokba vesszük új székesfehérvári főhadiszállásunkat, a Klaszbau Építő Központot, ahol az építőipar több területét fejlesztve kapacitásunkat növeljük.
Amennyiben csapatunkat választod, lehetőséged van egy új, hatékony rendszer kialakításának formálására, valamint méretében és funkciójában változatos magasépítési projektekben való közreműködésre.

MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ
Feladatok
• Tervek számolása
• Anyaglisták készítése
• Árajánlatok készítése,
ártárgyalások lebonyolítása
• Anyagrendelés
• Ütemtervek készítése
• Az építési folyamatok összehangolása
az építésvezetővel közösen
• E-napló ügyintézés
Amit kérünk
• Szakirányú középfokú/technikusi
képesítés
• ArchiCad ismeret
• Csapatszellemű, együttműködő
magatartás
• Fejlődésre való törekvés
Amivel előnyt élvezhetsz
• Építészmérnöki/Építőmérnöki diploma
BSC/MSC
Amit kínálunk
• Kreativitást, önállóságot biztosító
munkakör
• Szakmai fejlődés
• Fiatalos, egymást segítő csapat, baráti
hangulatú munkahelyi légkör
• Vonzó juttatási csomag

ÉPÍTÉSVEZETŐ
Feladatok
• Az alvállalkozók és a kivitelezési
folyamatok magabiztos irányítása, összehangolása
• E-napló használata
Amit kérünk
• Legalább középfokú szakmai végzettség
• Felhasználói szintű számítástechnikai
ismeretek
• Csapatszellemű, együttműködő magatartás
• Fejlődésre való törekvés
• „B” kategóriás jogosítvány
Amivel előnyt élvezhetsz
• Építészmérnöki/Építőmérnöki diploma
BSC/MSC
Amit kínálunk
• Kreativitást, önállóságot biztosító munkakör
• Szakmai fejlődés
• Fiatalos, egymást segítő csapat,
baráti hangulatú munkahelyi légkör
• Vonzó juttatási csomag
KLASZBAU ÉPÍTŐ KÖZPONT

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajzodat a kaszti.tamas@klaszbau.hu e-mail címre várjuk.
A jelentkezés határideje: 2019.05.17.

Közéleti hetilap
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László-Takács Krisztina
A SEWS Komponens és Elektronika Európa Kft. móri
gyára évek óta olyan vezető autómárkák számára
gyárt kisméretű csatlakozókat, biztosítékházakat,
csatlakozódobozokat, relay boxokat vagy tisztatérben
gyártott kapcsolóegységeket, mint a Volkswagencsoport, a Renault vagy a Nissan. Most pedig gyártói
tevékenységüket egy új gyártósorral bővítik, ahol a Ford
Transitokhoz gyártanak vezérlőegységeket.

„Az új gyártósor jelentős lépés a cég jövője
szempontjából, és tizenöt új munkahelyet
teremt. Az 1,3 milliárd forintos eszközberuházás mellett a szükséges alapanyagok ötven
százalékát magyar beszállítók fogják szállítani.” – mondta Marton Zsolt, a SEWS
Komponens és Elektronika Európa Kft.

gyárigazgatója. A SEWS elektronika és
komponens divíziójának egyetlen európai
gyára található Móron, és itt található a
központ is.
Jelenleg ötszázhúsz ember dolgozik a móri
gyárban, a komponensdivízió kis méretű
csatlakozókat, csatlakozókat, az elektronikai divízió pedig elsősorban biztosítékházakat, relay boxokat, tisztatérben gyártott
kapcsolóegységeket készít autókba.
„A móri ipari park három jelentős résztvevője
is bezárt, de a SEWS stabil pontnak számít
a móri gazdasági életben. A jövőben újabb
technológiákat kívánunk a móri gyárba hozni,
a következő két évben olyan fejlesztések
várhatók, melyek Magyarországon, sőt Európában is ritkaságnak számítanak.” – tudtuk
meg a gyárigazgatótól.

Új gyártósorral bővült a tevékenységük

Közbeszerzési konferencia Székesfehérváron
A 21. század meghatározó folyamatai és egyben kihívásai a technológiai modernizáció
és digitalizáció, a helyi környezet változása, valamint az egészségi szektorra nehezedő
nyomás növekedése. Milyen szerepe lehet a közbeszerzéseknek e kihívások
megoldásában? Hogyan tudnak az önkormányzatok megfelelni a változó és növekvő
lakossági elvárásoknak? Miként válhatnak a közbeszerzések a technológiai modernizáció
motorjává? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a május 14-én megrendezésre kerülő 3.
PPI2Innovate Napok Székesfehérváron.
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a PPI2Innovate Európai Uniós
projekt vezető partnere, melyben hat különböző közép-európai ország szervezetei,
köztük helyi, megyei és regionális szintű önkormányzatok, valamint az innovációban és
a vállalkozások fejlesztésében érdekelt felek dolgoznak együtt az innovatív megoldások
közbeszerzési eljárás közép-európai népszerűsítésén.
A projekt zárásaként 2019. május 14-én a székesfehérvári Hotel Magyar Király biztosít
helyszínt annak a térítésmentes nemzetközi konferenciának, amelyen az innovatív
közbeszerzés témakörében hallgathatnak előadásokat az érdeklődők. Az egész napos
rendezvény előadói bemutatják az innovatív közbeszerzés nyugat-európai tapasztalatait,
valamint a projekt partnerség is prezentálja az energetikához, egészségügyhöz
és telekommunikációs szektorhoz kapcsolódóan megvalósult közbeszerzéseiket.
Magyarországról kiemelt előadóink a Somogy Megyei Önkormányzattól és az Állami
Egészségügyi Központtól érkeznek, akik az egészségügyi innovatív közbeszerzés
hazai lehetőségeit mutatják be. Rajtuk kívül az innovatív közbeszerzések és innovatív
partnerség hazai jogi kereteit bemutató szakjogász is tart előadást. A rendezvény
egy kerekasztal beszélgetéssel zárul, ahol az innovatív közbeszerzés hasznosulásait,
lehetőségeit és korlátait beszélik át a téma szakértői.
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, mely az alábbi linken tehető meg:
https://ppi_conference.eventbrite.com
A rendezvényről, illetve a projektről bővebb információkat a folyamatosan frissülő
honlapjainkon találhat:
www.kdriu.hu
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/PPI2Innovate.html

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
The project is co-funded by the European Union under the Interreg Central Europe Programme.

Fotók: Kiss László

A HETILAP

A gyártás úgynevezett tisztatérben történik

A cégnél tevékenykedő japánok elsősorban támogató pozícióban vannak, a
gyár menedzsmentje azonban magyar. A
fejlődés kulcsa, hogy világos perspektívát
látnak maguk előtt, ezért dolgoznak, ez
az, ami motiválja a kollégákat. Mindennapi munkájukban a precizitás, a hibák
kivizsgálása és orvoslása, a pontos betanítás és az üzleti terv mind hozzájárulnak a
sikerhez. A legfontosabb a biztonságos és
minőségi munkavégzés.
Az új gyártósor átadásán szó volt arról is,
hogy a cél nem más, mint a nulla százalékos hibaarány. Ezt a célt a Toyota-soron
már elérték. A gyártás az úgynevezett
tisztatérben történik, ahol olyan képzettebb dolgozók tevékenykednek, akik
hosszú tréningezés után kerülhetnek

be a gyártásba: „Meg kell tanulni nagyon
pontosan a munka minden mozzanatát ahhoz,
hogy minőségi és hatékony munkát tudjanak
végezni.” – mondja Marton Zsolt.
A beruházás gazdasági szempontból is
jelentős a vállalat számára, de a fejlődés itt nem áll meg: a SEWS egy másik
új termék gyártósorának elindításával
tervezi bővíteni kapacitását már az idei
nyár során.
A SEWS Komponens és Elektronika Európa Kft. az
európai autóipari üzletág legjelentősebb beszállítói között van a minőségi elektronikai komponensek terén. A cég a kilencvenes évek óta van jelen
Magyarországon. 2003-ban épült a jelenlegi üzem,
melyet azóta két lépcsőben bővítettek. A gyárban
az elektronikai és a komponensdivízió van jelen.

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg az ország
egyik legjelentősebb beruházója, az abroncsipar 7. legnagyobb
globális szereplője. Az immár 885 millió euró összértékű
beruházásból, az ország közepén épült fel a világ egyik
legkorszerűbb abroncsgyára, amelynek már a harmadik
egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő
Feladatok

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Elvárások

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Előnyt
jelent

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Amit kínálunk
• havi bruttó 300 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló,
• a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék (46% 18:00 és 6:00 óra között),
• negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
• választható cafeteria,
• munkahelyi étkezés hozzájárulás,
• ingyenes légkondícionált buszjáratok 60 km-es körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből),
• kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
• ingyenes szakmai és nyelvi képzések.
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk önéletrajzát a munka@hankooktire.com e-mail címre, vagy levélben a 2459 Rácalmás, Hankook tér 1.
postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni
kívánt pozíció megnevezését. Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu weboldalon.
További információ a 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.
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Demográfia, egészség- és szociálpolitika a fókuszban
A HETILAP

Hogyan lehet a népességfogyást megállítani, milyen
szerepe van a kórházaknak, az egészségügyi intézményeknek, az államnak, a médiának a gyermekvállalási
kedv növekedésében? Ezekről a kérdésekről hallhattak
elődadásokat a Demográfia, egészség- és szociálpolitika – A keresztény családi élet értékeinek bemutatása
a médiában című tudományos rendezvény résztvevői a
Városházán.

A szociális és az egészségügyi szféra szakemberei, a székesfehérvári önkormányzat
és a Katolikus Egyház képviselői érkeztek

Fotó: Simon Erika

Rába Henrietta

A tudományos rendezvényen kórházak, egészségügyi intézmények,
egyetemek, főiskolák vezetői, szakemberei tartottak előadást. A
témák között szerepelt, hogy milyenek a nemzetközi trendek az
okoseszközök által navigált világunkban, de tájékozódhattak a
résztvevők a lombikbébiprogram szülésig tartó útjáról, és hogy
milyen kihívások vannak a család és a média kapcsolatában.

arra a konferenciára, melyet már hetedik
alkalommal rendeztek meg. A találkozó
fontos témája a népességcsökkenés megállítása volt.
Bártfai György, a VII. Demográfia, egészség- és szociálpolitika tudományos rendezvény szervezője elmondta: „Ha a demográfiai
folyamatok így folytatódnak, tehát nem lesz
áttörés, javulás, akkor az Egészségügyi Világszervezet illetve az ENSZ jóslata, előrejelzése
szerint 2060-ra nyolcmillió, 2075-re pedig hatmillió alá csökken Magyarország lélekszáma.”
Első dunántúli helyszínként Székesfehérvár
adott otthont a konferenciának.

Az Atlas nem csak a fej hordozója

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a
körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet 30
országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 7
Atlasprof® specialista van, aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint hat éve
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart
Székesfehérváron május 13-án (hétfőn) 18 órakor a
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben.
Cím: III. Béla Király tér. 1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

A Vörösmarty Rádió műsora május 11-től 17-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 5. 11. SZOMBAT

2019. 5. 12. VASÁRNAP

2019. 5. 13. HÉTFŐ

2019. 5. 14. KEDD

2019. 5. 15. SZERDA

2019. 5. 16. CSÜTÖRTÖK

2019. 5. 17. PÉNTEK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ Műsorvezető:
Bóna Éva Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltán
10.10 Horgász – vadász
magazin Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
11.10 Művésztársalgó –
színházi magazin
Szerkesztő: Bóna Éva
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Hetvenéves az Alba
Regia Táncegyüttes
(emlékek a gáláról) –
Sasvári Csilla műsora
Vendég: Juhász Zsófia,
Majoros Róbert
18.10 Könyvespolc irodalmi
műsor Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Barkács műsor
– Sasvári Csilla
műsora Vendég:
Veres István Boni
11.40 Negyedóra két
keréken – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Dr. Pásztor László
13.10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófittnesz Vendég:
Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna
Éva Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15. 10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila
18.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
19.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – színes
beszélgetések
Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Mesterségem címere
11.10 Párbaj Vendég:
Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty
Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – színes
beszélgetések
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi
műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég:
Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Bóna Éva
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19.10 Lapszemle
20.10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Kiss Dorottya,
Ocsenás Katalin
14.10 Biztonságtechnikai
magazin Vendég:
Varga János
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő:
Bóna Éva
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila

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

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A ZICHY LIGETBEN május 10–18.
Kortárs Liget – a Székesfehérvári Művészek Társaságának
képző- és iparművészeti alkotásai az újrahasznosítás jegyében
Kortárs Képregény Kiállítás Fábián István AllStar című
képregényéből, valamint Ambrus Izsák GOTTHEM és A pillangók hétköznapi élete című, Kovács Milán által írt képregények elkészülési folyamataiból a Mátyás király körút és Ybl
Miklós utca sarkán
INGYENES KERTMOZI A ZICHY LIGETBEN
Május 10., péntek 21.30 Nyitva – magyar romantikus
komédia, 2018, 96 perc 16 Május 11., szombat 21.00
Bohém rapszódia – amerikai-angol zenés életrajzi dráma, 2018, 134 perc 12 Május 12., vasárnap 21.00 X – A
rendszerből törölve – magyar thriller, 2018, 114 perc 16
Május 13., hétfő 21.00 BÚÉK – magyar dráma, vígjáték,
2018, 104 perc 16 Május 14., kedd 21.00 Az Úr hangja –
magyar dráma, 2018, 108 perc 16 Május 15., szerda 21.00
Gettó Balboa – magyar dokumentumfilm, 2018, 90 perc 16
Május 16., csütörtök 21.00 Apró mesék – magyar romantikus thriller, történelmi film, 2019, 112 perc 16 Május 17.,
péntek 21.00 Ruben Brandt, a gyűjtő – magyar animációs
akció-thriller, 2018, 96 perc 12 Május 18., szombat 21.00
Egy nap – magyar játékfilm, 2018, 99 perc 12
A fesztivál minden napján 20.15-től rövidfilmek:
Válogatás a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar
Média Mecenatúra programjának támogatott filmjeiből és a
7. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál alkotásaiból. A kertmozi a Barátság mozi szervezésében működik.
Részletes műsor: www.baratsagmozi.hu. Esőhelyszín és esőnap
nincs, kedvezőtlen időjárás esetén a vetítések elmaradnak.
MÁJUS 10., PÉNTEK
15.00–19.00 Képregényfestés: Ambrus Izsák élőben
festi A pillangók hétköznapi élete című, Kovács Milánnal közös
egészfalas képregényét – a festésbe bárki bekapcsolódhat.
A festés ideje alatt a ZSIGER.hu Kiadó és más szerzői
képregények vására a helyszínen. • Mátyás király körút és
Ybl Miklós utca sarka
18.00 „Rebben egyet a meglepett öröklét!” – kiállításmegnyitó Szabó Lajos újrahasznosított anyagokból készült
madaraiból és Szarka Flóra selyemfestő iparművész batikolt
technikával készült selymeiből. • Igéző, Basa utca 1.
20.00 Rutkai Bori, Bujdosó János és Németh Csaba
trió: Mikor a vér... Ikon Klub, Fürdő sor 1. • Belépő: 1500 Ft
20.30 Mika Mylliaho: Pánik – a Szabad Színház vígjátéka.
Igéző, Basa utca 1. • Belépő: 1500 Ft
MÁJUS 11., SZOMBAT
9.00–12.00 és 13.00–16.00 Képregényfestés: Ambrus
Izsák élőben festi A pillangók hétköznapi élete című, Kovács
Milánnal közös egészfalas képregényét – a festésbe bárki
bekapcsolódhat. A festés ideje alatt a ZSIGER.hu Kiadó és

más szerzői képregények vására a helyszínen. • Mátyás király
körút és Ybl Miklós utca sarka
16.00–17.00 A Kortárs Képregény Fesztivál megnyitója, megnyitja: Varga Tomi képregényalkotó • Mátyás király
körút és Ybl Miklós utca sarka
18.00 A Székesfehérvári Művészek Társasága kiállításának megnyitója, az alkotók tárlatvezetése • Zichy liget
19.30 A 20 éves Leonardo Jam koncertje a 20 éves
KMF-en • Zichy liget
20.30 Mika Mylliaho: Pánik – a Szabad Színház vígjátéka.
Igéző, Basa utca 1. • Belépő: 1500 Ft
Sötétedéstől: Fényvetítés a Kortárs Ligetben • Zichy liget
MÁJUS 12., VASÁRNAP
10.00–16.00 Re+Concept táska workshop – egyedi design táska készítés újrahasznosított reklámmolinóból. • Zichy
liget (esőhelyszín: Új Magyar Képtár, Megyeház u. 17.)
16.00 Diákok a Kortárson – válogatás a Fejér Megyei
Diáknapok legjobb produkcióiból • Zichy liget
18.30 Játékok és szerelmek – Kovács Kriszta és Nyáry
Krisztián koncertje, közreműködik Schneider Zoltán (gitár)
Zichy liget
Sötétedéstől: Fényvetítés a Kortárs Ligetben • Zichy liget
MÁJUS 13., HÉTFŐ
8.00–12.00 Képregény workshop a Fúzió Egyesülettel – Kovács Milán és Fábián István rendhagyó rajzórái a
város iskoláiban
15.00–19.00 A ZSIGER.hu Kiadó alkotóinak bemutatkozása és képregényíró-rajzoló workshopok gyerekeknek is
Mátyás király körút és Ybl Miklós utca sarka
19.00 Körtevirágok – a Prospero Színkör előadása.
A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.
MÁJUS 14., KEDD
8.00–12.00 Képregény workshop a Fúzió Egyesülettel – Kovács Milán és Fábián István rendhagyó rajzórái a
város iskoláiban
15.00–19.00 A ZSIGER.hu Kiadó alkotóinak bemutatkozása és képregényíró-rajzoló workshopok gyerekeknek is
Mátyás király körút és Ybl Miklós utca sarka
19.00 GreCSOKOLlár – Grecsó Krisztián és KollárKlemencz László estje • Zichy liget
MÁJUS 15., SZERDA
8.00–12.00 Képregény workshop a Fúzió Egyesülettel – Kovács Milán és Fábián István rendhagyó rajzórái a
város iskoláiban
17.00 Origami és paverpol – Alkotás és újrahasznosítás
kiállítás megnyitója • Aranybulla Könyvtár, Köfém ltp. 1.
19.00 Körtevirágok – a Prospero Színkör előadása •
A Szabadművelődés Háza, Fürdő sor 3.
20.00 Luc Ex’ Assemblée koncert • Pelikán Kamaraszínház • Belépő: 1500 Ft

MÁJUS 16., CSÜTÖRTÖK
17.00 Bita-Simon Erika ékszerkészítő kiállításának
megnyitója • Köfém Oktatási és Közművelődési Központ,
Verseci utca 1–15.
MÁJUS 17., PÉNTEK
16.00–20.00 Textil-Beton-Műanyag Workshop – textilszatyrok és gym bagek, a pólót újragondoló betonpecsételés és nyári, kerti égősor készítése műanyagflakonokból •
Zichy liget (esőhelyszín: Új Magyar Képtár, Megyeház u. 17.)
18.30 Ruhák újrahasznosított anyagokból – a SzSzC
Árpád Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
diákjainak divatbemutatója • Zichy liget
19.30 Ady-est – Pinguin Sound – a MéhKasaula zenés
irodalmi estje verslemezekről • Zichy liget
Sötétedéstől: Fényvetítés a Kortárs Ligetben • Zichy liget
MÁJUS 18., SZOMBAT
10.00–13.00 Balettóra szabadon – a Székesfehérvári
Balett Színház nyílt balettórája az emberi test mozdulatainak, gesztusainak újrahasznosításával • Zichy liget
16.00 Csillagkapu – Csoóri Sándor gyermekkönyvének rendhagyó bemutatója. Játékmester: Novák Péter,
közreműködik a Parapács zenekar, az Alba Regia AMI
Pulutyka csoportja és a Kispendely Énekegyüttes • Zichy
liget (esőhelyszín: Táncház, Malom utca 6.)
16.00–22.00 20. Jam-Bory-Vár – kisfesztivál a
Bory-várban • Máriavölgy 54., Belépő: 900 forint, 12 éves kor
alatt ingyenes • Esőhelyszín: A Szabadművelődés Háza
16.00 Spirotic retextil mandala workshop a Százoszlopos
udvarban • 16.30 Ágoston Béla: Versi varsa – gyerekprogram a Napsugárkertben • 16.30 Handpan piknik, Viabhadra, ToSoDa project a Százoszlopos udvarban • 17.00 Mesterházy Kata és Mákó Rozi dj set az Elefántos udvarban
• 18.00 Megnyitó a Százoszlopos udvarban • 18.30 20 éves
a Jam-Bory-Vár – a MéhKasAula kiállításának megnyitója a
Vagyóczky-teremben • 19.00 Mörk koncert a Százoszlopos
udvarban • 20.00 JamBory Slam az Elefántos udvarban •
20.40 ColorStar koncert a Százoszlopos udvarban • 22.00
Project Prometheus – tűztánc-színház a vár egész területén • Egyéb programok: Moiré „elektro zen kert” •
Sötétedéstől a vár külső homlokzatát a Fullkolor vetíti
be, a Százoszlopos udvaron és a tornyokon a Méhkas Dia
Project munkái láthatók
A Bory-vártól a KNYKK különjáratai díjtalanul szállítják be
a közönséget a városközpontba. A hivatalos after a Kossuth
Udvarház udvarán a Sexpants-szel.

A 20. Kortárs Művészeti Fesztivál eseményeire a belépődíjasként
jelzett programok kivételével a belépés ingyenes.
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
A Zichy ligetbe szervezett programok közül azok, amelyeknél nincs
jelezve esőhelyszín, kedvezőtlen időjárás esetén elmaradnak.

www.facebook.com/kortarsmuvesztifesztival
www.fehervariprogram.hu
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Bartal Klári

Tavaszi dal
Fázott a lélek, didergett árván
Tegnapi télben tavaszra várván.
S hirtelen ébredt - nézd a bolondotBimbó az ágon, s mára kibomlott.
Méhecske döng a kéklő virágon –
Színe az égé, illata álom.
Rebben egy pille, szárnya kibontva:
Nap sugarában úszó vitorla.
Hullatja szirmát rózsák királya,
Liliom borzong korai lázba’.
Akácok, bodzák fürdenek fényben,
Izzik a vágy a május szívében.
Saitos Lajos

Radnóti stációi
A ház akkor még nem állott
itt Balatonkenesén mert csak
abban az évben építették
amikor én is megszülettem
de a falut átszelő országút
erre „kacskaringózott” képzeletemben s valóságosan is
Szentkirályszabadja felé
az „erőltetett menettel” –
benne Radnótival és annyi
fival – itt a költő oly kedves
Balatonja mellett s emlékeivel
stációjárásában az abdai
vesztőhelyig – jut eszembe
valahányszor kinézek a
kenesei öreg ház ablakán…!
Zádori Gábor/ Wilhelm Ottó

Húsvét reggelén

(Barlay Ö. Szabolcs atya emlékének)

Harcos, mit őrzöl e
Sírbarlang előtt:
Tetemet, emléket,
Bálványt, zendülőt?

Merítesz belőle?
Őrzöd-e szavát?
Zuhog elegendő
Kegyelméből rád?
Meggyőz szenvedése
És a kínhalál,
Melytől követőre,
Hű társra talál?
Ne a fanfároktól
Harsogjon e nap;
Ne a fogadkozás
Szüljön álmokat...
Tisztuljon a szándék,
Tett és akarat;
Ne az önzés fogjon
Elénk lovakat –
Mikor a félelem
És halál fölött
Győztesült Szentlélek
Belénk költözött!
Bobory Zoltán

Kárpátaljai magyar rapszódia
Dupka Györgynek
Először
itt tartotta őket a remény:
nem tarthat soká ez a szörnyűség
Aztán
a hit a Jóisten talán így
próbálja ki őket – hisznek-e benne
hiszik-e hogy nem felejti őket
nem hagyja el ezt a maroknyi népet?

Ledőlt már a szikla,
Amit őrzöl: űr –
Míg a Példa erjed
Benned is belül.

Majd
a hűség az ősök földjéhez
bőrükben őrzött szülőföld szaga-illata
a jajveszékelő földbe süppedő fejfák
a töpörödő sírhantok- mint púpos hátú
öregek –
éppúgy körbefogottan a temetőkben
az Istent szólító sóhajokkal

Harcos, mit őrzöl még
Húsvét reggelén,
Mikor árad, vakít
A fénylő remény;

A megmaradt
virtus az elszánás a szálfa egyenesség
a sunyító-lapuló csihatag-emberek között
szívükig felérő gazban véresen

Mikor beteljesült
Ige és malaszt,
Mikor Világosság
Bizalmat fakaszt;

Örök
büszkeségük csak a földnek s Istennek
meghajoló ércgerincük
lábuk nyomába sem érő rájuk öklendezők
– mégis – Istentől parancsolt szeretete

Mikor a félelem
És halál fölött
Győztesült Szentlélek
Belénk költözött?
S mit őrzöl Te, Ember?
Halál illatot,
Megváltónk külsejét,
Gyolcsát, balzsamot?
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Végső
menedékük a megmaradás gyökere-lombja
rendíthetetlen bevehetetlen váruk
könyörgésüket imáikat hordozó
áldott magyar nyelv
Itt
tartotta őket S teremti újra lelkük szent hitét
Istenük

Kaszás István

A reménység állapotában

A reménység állapotában levő hős, Puskás Klára – miként Jókai is
megírta – lóra kapott, miután egész napos küzdelemben hét tatárt
levágott, este három egészséges fiúgyermeknek adott életet. Korunk
hőse, törékeny várandós anyuka hiába remélte, hogy átadja valaki a
helyét a buszon. Füldugó a fülben, sapka a szemen, nem lát, nem hall
– pedig vélhetően anya szülte őt is – kézrátétellel kell noszogatni, add
át a helyed, fiam! Nem volt akkor még okostelefon, az angyali szeretetet
sugárzó óvónénik felraktak bennünket a Sóstóra döcögő 7-es autóbuszra, kezünkben keménypapírból hajtogatott pohárkával, hogy tudjunk
majd vizet inni. Megtanították melegében, add át a helyed a buszon az
idősebbnek! Versengtünk, ki tudja gyorsabban átadni. Az idősebb angyal már az újabb időket kellett képviselje. Azt hittük, a cigarettafüsttől
fehér a haja, a háborút átszenvedett, túlélt asszonynak, aki Moszkvában
is járt. Hazatérve mesélt nekünk egy nagy messzi országról, és egy nagyon jóságos bácsiról, aki nem nézhette tétlenül, hogy beteg gyermekek
sötét viskóban lakjanak szegény szüleikkel. Varázspálcára nem emlékszem, de valahogyan minden gyermek szép fényes palotában folytatta
az életét. Később megtudtam, hogy e gyermekrajongó férfiút Lenin
bácsinak hívták. A korabeli vicc szerint, amikor a kertjébe berúgták a
labdát, ő mosolyogva visszadobta a gyerekeknek, pedig le is lövethette
volna őket. A barna hajú angyal hegedűjátéka a szívünkben visszhangzott, és észre sem vettük, közben páros táncra is megtanított. Irányítása
alatt vörös huszársipkát ragasztottunk csontenyvvel krepp-papírból,
és gombostűvel nemzeti színű szalagot tűztünk rá. Jóságos angyalaink
szelíd irányítása mellett az udvaron retket neveltünk, lestük, miként zöldülnek, majd pirosodnak. A teremtés csodáját ismertették meg velünk.
Ma délelőtt fölszállt a férfi a Múzeumnál a 33-as buszra. Ketten is ugrottak, hogy átadják a helyüket. – No, azért annyira öreg még nem vagyok
– tiltakozott egy kicsit, de azért leült. Az állomásig még időnként maga
elé dohogott, mintha valóban mérges lett volna.
P. Maklári Éva

Fekete-tengeri

Könnyű ma már, öregem! Beülsz a szuper autódba vagy felszállsz egy szuper
repülővel – persze, ha nem reszketsz a félelemtől, hogy idétlen a pilóta
és éppen öngyilkolásra készül – s hipp-hopp, ott vagy a tengernél. Na, de
akkor, öregem! Se nyugatra, se délre, észak felé – mondjuk a lengyelekhez
– meg minek mentem volna. Hogy csak az ujjam dugjam a tengerbe, aztán
iszkoljak a takaró alá? Csak kelet felé, kisapám, csak a románok meg a
bulgárok!
Nahát, a Fekete-tenger! Már attól is izgalomba jöttem, hogy fekete. Egy
tenger? Kék vagy zöld. Estefelé meg – ahogy belebukik a nap – vörös, mint
itt ez a pohár bikavér. Feketében fürödni? – Két nap után már te is fekete
leszel – mondták – olyan meleg van, még fürdőruha sem kell a vízbe. Hát el
is mentünk az asszonnyal. Jól telepakoltuk a kis kocsi hátulját, még takarót
is vittünk meg gumimatracot, egy csomó kaját. Ami nem fért el hátul, azt az
asszony lábához raktam előre.
– Hogy milyen szállodába mentünk? Ne röhögtess! Sátor, apafej, kétszemélyes, meg camping.
Ez ám az igazi. Jó kis erdős hely volt. Úgy harmincezer ember, haver. Csehszlovákok, lengyelek, bulgárok, magyarok meg NDK-sok meg úgy öt WC.
Gondolhatod, micsoda trágyagyár vette körül még a környékét is abban az
iszonyú forróságban. A parti homokban megfőtt a tojás meg a talpad is.
Láttam is bőrdarabot odasülve, legalábbis annak nézett ki.
Három svéd sráccal laktunk egy óriási fa árnyékában. – Hogy azok minek
jöttek oda? – Biztos, melegedni. Egész nap ültek az árnyékban és kártyáztak. Estére mindegyik úgy nézett ki, mintha most szedték volna le őket a
máglyáról. Mi meg minden nap vettünk egy üveg bolgár
konyakot vagy bort, tudja a fene. Éjszaka hol az asszony húzott belőle 3-4
kortyot, hol én. A lényeg: reggelre mindig üres volt az üveg.
– Ja, hogy fekete volt- e a víz? Hát nem egészen, inkább olyan szürkés.
Estefelé talán feketébb. Meg mi is, mire hazajöttünk. Nem kellett oda takaró,
pulóver, de hát hogy is tervezhetne a magyar, ha még sohasem látott tengert?
– Tudod, mi volt a legjobb? Még étteremben is ettünk. Valami kebabcse-félét
vagy mi a fenét. Olyan tekert hús volt. Elegáns, szuper hely volt, jó nagy, és
csak ketten voltunk az egész étteremben. Három pincér ugrált körülöttünk.
– Nyemecki? – kérdezték. Ki se nézték volna belőlünk a Hungáriát. Meg is
lepődtek, mikor válaszoltunk. S tudod, pajtikám, mennyibe került a tíz nap?
Hatezer Ft-ba. Igaz, akkor még ezért két hónapig kellett melóznom. Nahát,
mit kapsz ma ennyi pénzért? Hát Fekete-tengert nem, esetleg két pohár
pliskát meg két feketét.

Autócentrum Szabó: a lehetőségek kínálata

készséggel segítenek a tökéletes
döntés meghozatalához.
Az elmondottak alapján itt az autóvásárlás nem merül ki a gépjármű
kifizetésében.
Természetesen mi a vásárlás után
sem engedjük el az új autótulajdonos kezét. Az Autócentrum Szabó

dennapjaink hasznos tagja, amely
azon felül, hogy megkönnyíti a hétköznapi közlekedésünket, számos
élményhez, és feledhetetlen családi
programhoz is hozzásegít minket.
Márkaszervizeink igénybevételével
biztonságban tudhatja autóját és
családját, hiszen nálunk nem csak
különlegesen képzett szakemberekkel várjuk vissza, hanem
átlátható, fix árakkal, folyamatos
szerviz kedvezményekkel, és díjmentes szerviz csereautó szolgáltatással. Ráadásul márkaszervizeink
hozzáértését, gondoskodását
megfizethető áron kínáljuk!
Van-e lehetőség a szerviz idejére csereautót igénybe venni?
Igen, sőt ez egy díjmentes szolgáltatás nálunk. Mi az Autócentrum
Szabó Székesfehérvárnál tudjuk,
hogy felgyorsult életünkben az
autó munkánk eszközévé, mindennapjaink fontos részévé vált.
A gépkocsi szükségszerű nélkülözése komoly problémát okozhat a

Székesfehérvárnál a hitvallásunk
az, hogy „Nálunk az autó is a családhoz tartozik!”. Ennek a szellemiségnek megfelelően a vásárlást
követően is biztos lehet a vásárló
abban, hogy a legjobb kezekben
lesz a gépjárműve. Az autó min-

karbantartások és javítások ideje
alatt. Éppen ezért cégünk piacvezető szolgáltatásként díjmentes
csereautóval kívánja biztosítani,
hogy ügyfeleink a javítások ideje
alatt is gondtalanul élvezhessék az
autó nyújtotta szabadságot.

Legyen szó autóvásárlásról vagy szervizelésről,
az Autócentrum Szabó Székesfehérvár-nál
mindenre van lehetőség. A széleskörű szolgáltatásokról Bohon Ákost a Autócentrum Szabó
székesfehérvári telephely vezetőjét kérdeztük.

Autóbeszámítási opciónkkal még
egyszerűbben intézheti új autó
vásárlását. Szakértő kollégáink
mindenben a segítségére lesznek.
Az egyszerű és kényelmes jelző
mennyire takarja annak lehetőségét,
hogy nem kell várni a kiválasztott
modellre?
Széles modellválasztékkal és többszáz készleten lévő autóval rendelkezünk, így akár azonnal birtokba
vehető a kiválasztott modell.
Számíthat-e a vásárló kedvezményes
ajánlatokra?
Természetesen! Állandó, és időszaki kedvezményes ajánlatainkkal
a legkedvezőbb áron juthat új
autójához! A kiemelt árkedvezményeken felül, a gyári garanciaidő
utáni időszakra cégünk egyedi, Autócentrum Szabó garanciát nyújt,
amely tovább biztosítja a gondtalan
autózás örömét.
Milyen finanszírozást választhatunk?
Legyen akár készpénzes fizetés,
autó-beszámítás, vagy banki autófinanszírozás, mindenre van megoldásunk! Értékesítési szakértőink

Önhöz a legközelebb!
Autócentrum Szabó Fehérvár

Fotók: Kiss László

Miért lehet jó választás az Autócentrumnál vásárolni?
Ez nagyon egyszerű! Azért, mert
nálunk, az Autócentrum Szabó
Székesfehérvárnál a régió legszélesebb és legnagyobb kínálatából
választhat egy helyen. Szakembereink mindig rendelkezésre állnak,
így biztosan megtalálja álmai
autóját. A legtöbb márkaképviselethez képest itt egy helyen lehet
megtekinteni és összehasonlítani
a Suzuki, a Fiat, a Fiat Professional, az Abarth, a Jeep, és a Honda
modellkínálatát. Az vásárlónak
itt nem kell mást tenni, csak a megtapasztalt és a kereskedőink által
elmondott jellegzetességek alapján
kiválasztani a számára legmegfelelőbb autót, a legmegfelelőbb
konstrukcióval. Egy ilyen háttér
már önmagában elegendő a sikerhez. Ügyfeleinknek kiemelkedően
kedvező árakat, tesztvezetési lehetőséget és teljes körű ügyintézést
biztosítunk. A vásárlónak elegendő
kiválasztania álmai autóját, az
ügyintézés terhét az Autócentrum
Szabó Székesfehérvár vállalja. Erős
piaci pozícióknak köszönhetően
nagyon kedvező hitel- és biztosítási ajánlatokat tudunk kínálni.

H-8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 7.
Telefon: +36 (22) 200-500

Nyitvatartás:
H.-P.: 08.00-17:00
Sz.: 09:00-13:00
www.autocenrtumszabo.hu
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A strandokon nem múlik a nyár!
A HETILAP

játszótérrel és sok árnyékkal nemcsak a parton, de a tó fölé kifeszített napvitorláknak köszönhetően
a vízben is. A tényleg bokaszinttől
induló vízmélység a bébiknek is
biztonságos, ráadásul a két mini
vízi csúszdáért a legtöbb korosztály odavan.

Papp Brigitta
Közzétette idei első listáját az ÁNTSZ, melyben a természetes fürdőhelyek vízminőségét osztályozza. A Velencei-tavi strandok
többsége kiváló minősítést kapott.

Velence Korzó, Velence

Fotó: Velencei Vízi Vár

Bár az idei fagyosszentek jó
hosszan villantják meg fogukat, a
mostani közel sem strandbarát időjárás ne tévesszen meg
senkit: néhány hét, és jól fog
esni a hűsítő habokba merülni!
Székesfehérvár földrajzi helyzete
ilyen szempontból is szerencsés,
hiszen a Balatonhoz sem kell
órákat utazgatni, az első Velencei-tavi strand pedig alig tizenöt
kilométernyire található.
Az ÁNTSZ áprilisban már
közzétette első idei minősítését,
melyben a hazai természetes
fürdővizek állapotát osztályozza.
Szerencsére mind a Velencei-tavi,
mind pedig a balatoni strandok többsége kiváló besorolást
kapott, szóval akár gyermekkel
is bátran megmerítkezhetünk a
habokban!
Persze a vízminőség egy – bár
kétségkívül nagyon fontos – dolog, ám ha kisgyermekkel indulunk neki a strandolásnak, nem
árt, ha a kiválasztott hely legalább nyomokban baba- és gyer-

A Velence Korzó csemege a
tengerparti hangulat és a homokvárépítés rajongóinak. A víz
lassan mélyül, így pici babával is
élvezhető a strand. Amennyiben
tömegfóbiánk van, keressünk
inkább más célpontot vagy menjünk hétköznap, ha tehetjük, hiszen egy-egy forró nyári hétvégén
komoly embermennyiség gyűlik
össze.

Velencén több gyermekbarát és kiváló vízminőségű strand is van

Velencei Vízi Vár, Velence

mekbarát. Szerencsére az utóbbi
években, évtizedben több helyen
bontották el legalább részben a
betonszegélyeket és alakítottak ki
lassan mélyülő, a legkisebbeknek
is élvezhető vízpartot.
A következő három Velencei-tavi
strandra bátran indulhatunk a
kicsikkel is, hiszen mindegyik
partja gyermekbarát, így akár

Itt is megvan a lassan mélyülő víz,
a pacsálós part és a játszótér is, a
betonos-füves parton pedig nyugodtan pihenhetünk. A nagyobb
gyerekeknek bónusz az óriás vízi
csúszda, amiből három is van!
Aki szereti a nagyobb tereket, itt
megtalálja a számítását, hiszen a
strand közel öt hektárnyi területen fekszik!

az éppen csak ülni tudó baba
is élvezheti a vízben pacsálást.
Mindhárom strand kiváló minősítést kapott az ÁNTSZ-től.

Napsugár Strand, Agárd
Az agárdi Napsugár Strand
tényleg valódi gyermekbirodalom
lassan mélyülő, homokos parttal,

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2019. május 14-én
ügyfélszolgálatunk zárva tart.
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Közéleti hetilap

Hazai aranyérem az Öttusa Világkupán
Németh Krisztián
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Történelmi mélypont
A HETILAP

Somos Zoltán
Tizenegyedik helyen végzett az Alba Fehérvár
a kosárlabda-bajnokságban. Mindenki reméli,
ennél csak jobb jöhet, de ezért tenni kell!

Székesfehérvárra volt hivatalos
május elseje és ötödike között
az öttusázás krémje. Elképesztő
nagyságú és minőségű mezőny
jött össze, minden idők egyik
legnívósabb világkupáját rendezhették a Bajnokok Városában.
A női selejtezőben gyengén
kezdett Alekszejev Tamara, majd
megrázta magát, és a döntőben
magabiztos győzelmet aratott:
„A selejtezőben tudatosult bennem,
hogy nagyot kell váltanom fejben!”
– értékelt az Alba Öttusa világklasszisa. – „Nem tudok olyan
számot mondani, amiből a döntőben
ne hoztam volna ki a maximumot.
Végig éreztem magam mellett
elhunyt edzőm, Komlódy Zsolt
jelenlétét, nagyon sokat segített.”
A férfiaknál már az is nagy eredmény volt, hogy a több műtéten
áteső Demeter Bence kiharcolta a döntőbe jutást. A Volán
versenyzőjének derékfájdalmaival is meg kellett küzdenie a
fináléban. Málits István szintén
teljesítette célkitűzését: az erős
mezőnyben a huszonötödik
helyen zárt. Legjobb magyarként
Marosi Ádám a tizenharmadik
lett.

Még a Videoton volt az első számú
fehérvári kosárcsapat, a „kistestvér” pedig Alba Regia Építők néven
szerepelt, amikor utoljára jegyezték
ennyire lent a táblázaton. Ennek
már csaknem harminc éve, ami
jól érzékelteti, mekkora mélypont
lett ez a szezon. Ahogy a csapat
ereje, úgy a közönség is elfogyott,
az utolsó hazai meccsen, a Szeged
ellen már csak lézengtek a nézők
a csarnokban. És az újabb vereség

Fotó: uipmworld.org

Alekszejev Tamara bravúros győzelmet aratott a hazai rendezésű versenyen. A magyar
delegáció még egy ezüstérmet is szerzett.

(64-70) különösebben már meg
sem lepett senkit, igaz, ez már nem
osztott, nem szorzott.
Az Albánál volt edzőcsere, a légiós
állomány zömét is átvariálták,
de a csapat semmit nem lépett
előre tavaly év végi állapotához
képest. Az alsóházban legalább
láttunk fiatalokat a pályán, talán
lesz köztük, aki hosszabb távon
szerezhet örömet a szurkolóknak.
De a hagyományokhoz sokkal méltóbb folytatáshoz nagyon komoly
tanulságokat kell levonni és utána
új csapatot építeni a vezetőségnek.
Idő lesz rá, hiszen mostantól csaknem fél évig nem játszik tétmec�cset az Alba Fehérvár...

A zárónapon Alekszejev Tamara
vegyes váltóban Regős Gergel�lyel párban indult, de itt nem
állhatott dobogóra, ellentétben
a második helyen végző Guzi
Blanka–Kardos Bence duóval.

Fotó: Simon Erika

Alekszejev Tamara parádés teljesítményt
nyújtott a döntőben

A fiatalokat legalább nem érheti kritika – Varga Máté kezdő volt a Szeged ellen

Nekifutunk a Balatonnak!
Somos Zoltán

Tiszteljük a szent őrülteket, akik
egyéniben vágnak neki a 221 kilométeres tókerülésnek, de hiszünk
a futás csapatépítő közösségi
erejében. Így aztán a Fehérvár
Médiacentrum tízfős csapata
benevezett az Ultrabalatonra – pedig nem volt egyszerű: a hatalmas
népszerűségnek örvendő eseményre az online nevezés megnyitását követően huszonkét perc
alatt telt be az indulói létszám!
Pedig nem kevesen, tizenháromezren fognak futni szombaton és
vasárnap a Balaton körül.
Csapatunkban van korábbi
élsportoló, és olyan is, aki ilyen
tömeges eseményen még nem
vett részt. Közös, hogy ma
mindannyian hobbifutók vagyunk, akik nagyon komolyan
veszik, hogy teljesíteni kell a
naponta vállalt távokat. Igaz,
ez egy kicsit nagyobb táv lesz a
megszokottnál. De ez is növeli az
elszántságot! Csapatkapitányunk
a Fehérvár Televízió híradós arca,
egyben lapunk sportszerkesztője,
Kaiser Tamás, aki már tudja, mire
vállalkozunk.

Fotó: Kiss László

Szombat kora reggel kezdődik a XIII. Ultrabalaton, a magyar tengert kerülő, hangulatában semmi mással össze nem hasonlítható
nagy futóesemény. A tizenháromezer induló
között ott lesznek a Fehérvár Médiacentrum
váltójának tagjai is!

Heten a tízből, a rajt előtt még könnyen mosolyogva

„Éppen hétfőn pakolgattam a futócuccaimat, és a kezembe kerültek a
korábbi ultrabalatonos pólóim, összesen három. Mindhez rengeteg szép
élmény köt, valamennyi Ultrabalaton

beleégett valamiért az emlékezetembe. Somos Zolival átéltem mindhármat, és az utolsó kettőn Regős Dóri
is ott volt, így ők pontosan tudják,
hogy miről beszélek, hogy miről szól

az a nagyjából húsz-huszonnégy
óra. Nagyon várom a mostanit, és
nemcsak azért, mert újabb érzelmi
hullámvasútra ülhetek fel, amiből
hetekig „megél” utána az ember,
hanem azért is, mert ezúttal médiacentrumos csapattal vágunk neki a
Balaton-körnek. Persze az Ultrabalaton egy olyan csapatnak, mint
a miénk, nem klasszikus verseny: a
mi csapatunk tagjai saját magukat
fogják legyőzni!” – mondja Kaiser
Tamás.
A balatonfüredi rajt után a csodás
Balaton-felvidék dombjait is le
kell küzdeni a táv elején, aztán
jön tóparti, éjszakai, hajnali futás
is, mire – nagyjából egy nap alatt
– célba érünk, ismét Füreden. A
váltóban mindenki felkészültségének megfelelő távot vállalt,
legalább kétszer valamennyien
fogunk futni.
A Fehérvár Televízió vezetője,
Regős Dóra „hazai pályán” mozog
majd, hiszen Almádiban lakik:
„2015-ben éppen az Ultrabalaton
hétvégéjén érkeztünk Szegedről teleknézőbe. Emlékszem, három napot
töltöttünk a városban, és csoda volt
számomra, hogy jártunkban-keltünkben, reggel, délben, este rajtszámos
futókkal lehetett találkozni. Nekem,
akinek a futás az élete, varázslatos
volt ezt látni. Az viszont, hogy
egyszer én is a résztvevők között
legyek, csak álomnak tűnt. Aztán két
év múlva csoda történt: ott állhattam
a rajtnál!”

FEHÉRVÁR

24

hirdetés

2019.05.09.

A HETILAP

A Fehérvár Televízió műsora május 11-től 17-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 5. 11. SZOMBAT

2019. 5. 12. VASárnAp

2019. 5. 13. Hétfő

2019. 5. 14. Kedd

2019. 5. 15. SZerdA

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Görög István, a
Honvédség és Társadalom
Baráti Kör alelnöke
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Cristina Porres
Mormeneon (Júlia), Luis
Fernando Gabriel (Rómeó)
és Egerházi Attila (igazgató,
rendező-koreográfus),
Rómeó és Júlia hamarosan
a Székesfehérvári
Balettszínház előadásában
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Eszterhai Katalin író
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy
Ákos jégkorongos és
szakkommentátor
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Vásáry André énekes
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Szent László nyomában
Erdélyben
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Mischinger
Péter Exatlon-résztvevő
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed
19:50 Kunszentmártontól
Budaörsig – Szabó Gyula,
a Nemzet Színésze
21:00 Corvinus Alba – vendég:
Vastag Csaba énekes
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Mischinger
Péter Exatlon-sztár
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Görög István, a
Honvédség és Társadalom
Baráti Kör alelnöke
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Cristina Porres
Mormeneon (Júlia), Luis
Fernando Gabriel (Rómeó)
és Egerházi Attila (igazgató,
rendező-koreográfus),
Rómeó és Júlia hamarosan
a Székesfehérvári
Balettszínház előadásában
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Eszterhai Katalin író
16:30 Stadion Nyitány –
népszerű filmzenék az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar előadásában
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Radics Éva és
Bódi Réka, a MusiColore
karvezetője és énekese
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Finisszázs – a
Trianon kiállítás záró
beszélgetése Jankovics
Marcell grafikusművész
filmrendezővel
21:00 Farsangi Operaparádé 2019
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Radics Éva és
Bódi Réka, a MusiColore
karvezetője és énekese
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán,
téma: Carmina Albae Regiae
– Versek országútján
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 A magyarság
totemállatainak nyomában
– ismeretterjesztő film
21:10 Sportmajális 2019
21:40 Aranybulla Művészeti
Napok 2017 – Deák
Bill Gyula-koncert
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Jenei Márton
vendégművész, Barna
Krisztián Mercutio II.,
Sarah Maycas és Bokrossy
Barbara művészeti titkár,
dajka a Rómeó és Júlia
táncdráma szereplői
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 Tim – ausztrál filmdráma (12)
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Jenei Márton,
Barna Krisztián, Sarah
Maycas és Bokrossy Barbara
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dilán
Salih divattervező
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:20 Fehérvár köszönti
katonáit 2017
A Vörösmarty Színházban
tartott gálaest
közvetítése felvételről
22:40 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:25 Képes hírek

2019. 5. 16. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dilán
Salih divattervező
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mészárovits Imre
nagymester, Noé-hegyi
Szent István Borlovagrend
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 In Memoriam Vargas
– Kubik Anna és a
Misztrál közös estje
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: május 12. 21:00 Farsangi Operaparádé 2019

2019. 5. 17. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
közgyűléséről
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mészárovits Imre
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Dániel
András úszóedző
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Portrék a Királykúton
– vendég: Kelemen
István, a Vörösmarty
Színház színművésze
21:35 Gorsium Floralia 2016
22:20 Híradó és Köztér – ismétlés
23:30 Képes hírek

