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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Választókerületi
programok

Felsőváros

Földi Zoltán

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

Régi helyén az 
adóiroda

Ingyenes e-busz

Nyugdíjasok is gyűjtöttek a 
kárpátaljaiaknak

Az adományokat továbbra is várják Fehérváron, több helyszínen is. Az Alba Bástya nemrégiben 
egy kisokost is közzétett a közösségi oldalakon, mire van szükség elsősorban.

Szabó MiklóS bence

Továbbra is szép számban érkeznek adományok az 
ukrajnai háború miatt nélkülözők megsegítésére. 
A fehérvári nyugdíjasok is összefogtak: egy kis
teherautónyi tartós élelmiszer kelt útra hétfő dél
után a Lövölde utcai nyugdíjasszolgáltatóházból. 
A felajánlásokat Kárpátaljára, nehéz körülmények 
között élő időseknek vitték.

Több száz kilónyi tartós élelmiszert 
pakoltak be az autóba. Az adományok 
a Csapi Nyugdíjasklubhoz kerültek, 
onnan osztják majd tovább őket.
„Az ott lakó nyugdíjasoknak szánjuk az 
adományt, akiknek hasonló szervezetük 
van hét településen. Vannak, akik nagyon 
nehéz körülmények között élnek, és nagyon 
kevés nyugdíjból gazdálkodnak.” – tudtuk 
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Fehérváron már huszonkét gyűjtőpontra vihetjük

A használt étolaj méreg a Földnek és 
vizeinknek, ha a lefolyóba kerül, ám ér-
ték, ha elvisszük a Depónia valamelyik  
gyűjtőpontjára.

A legtöbb családnál már javában zajlanak 
a húsvéti előkészületek, az ünnepi sütés- 
főzés közben pedig sokkal nagyobb meny-
nyiségben használunk étolajat is. Fontos 

A húsvéti sütés-főzés közben se felejtsük el: 
a használt étolaj nem a lefolyóba való! 

PaPP Brigitta azonban, hogy még a legnagyobb rohanás 
közepén se válasszuk a pillanat hevében 
legkönnyebbnek tűnő utat: soha ne öntsük 
lefolyóba, húzzuk le a wc-n, vagy löttyintsük 
a szemetesbe a használt sütőolajat!
A csatornarendszer falára lerakódva dugu-
lást okozhat, az élővizekbe jutva egyetlen 
csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet 
is elszennyezhet, a talajba kerülve pedig 
korlátozza annak légáteresztő-képességét.
Székesfehérváron a Depónia Nonprofit Kft.-
nek köszönhetően 2021 novembere óta már 
22 gyűjtőpontra vihetjük a fáradt étolalajt. 
Ha így teszünk, nemcsak környezetbarát út-
ját választjuk a zsiradéktól való megszaba-
dulásnak, de értéket is adunk az egyébként 
hulladéknak tekintett anyagnak.  
A begyűjtött sütőolajat 100 százalékban fel-
dolgozzák: körülbelül 90 százaléka tisztított 
növényi olaj, mely elsősorban a biodízel-
iparágban hasznosul újra, azaz a gázolaj-
gyártás alkotójaként használják fel. A ma-
radék 10 százalék a szűrőkön fennakadt 
anyag, ez biogázüzemekbe kerül. A biogáz 
elektromos és hőenergia formájában hasz-
nosul, ezzel is segítve környezetünk védel-
mét és a körforgásos gazdálkodást.

Hová vihetjük a használt sütő-
olajat Székesfehérváron?

A 22 szelektív gyűjtőpont:

• Almássy-lakótelep 14. 
• Balatoni út. 10. 
  (Jancsárpiac előtti tér)
• Balatoni út 93/b. (Szilvamag)
• Börgöndpuszta, buszforduló
• Csala, Fő utca–Új utca sarok
• Fiskális út 3.
• Hübner András utca 4.
• Kisfalud, Művelődési ház mellett
• József Attila utca 7. (Skála-parkoló)
• Királykút lakónegyed 18.
  (ABC mögött)
• Köfém-lakótelep 14.
• Lövölde utca 36.
• Opole tér (Coop ABC előtt)
• Palotai út 1. 
  (Városi Piac ény. bejárat)
• Palotai út 117.
• Pozsonyi út 99. (Nyitra ABC)
• Rádió utca 23.
• Rákóczi utca 14.
• Sarló utca 13.
• Szárcsa utca 
  (Vadmadárkórház előtti tér)
• Tóvárosi lakónegyed 68.
• Barátság liget, buszforduló

Mi az, amit tilos?

• Tilos az étolajat beleönteni a 
  gyűjtőbe!
• Üvegben lévő étolajat tilos a 
  gyűjtőbe dobni!
• Tilos az étolajas flakont a 
  gyűjtő mellé helyezni!
• Tilos motorolajat, gépolajat
  bedobni!

Hogyan adjuk le az étolajat helyesen?

• A visszagyűjtéshez fontos, hogy    
  várjuk meg, amíg sütés után kihűl   
  az olaj!
• Ezt követően öntsük bele egy 
  gyűjtőedénybe, amihez mindenkép-   
  pen jól zárható műanyag  
  palackot használjunk, ami segíti az   
  újrahasznosítást.
• A megtelt palackkal pedig nincs  
  más teendőnk, mint eljuttatni a  
  legközelebbi gyűjtőpontok egyikére.

Befejeződött az önkormányzati adóiroda Vár körúti 
épületének felújítása, így ismét a régi helyen várják 
az ügyfeleket. 

Befejeződött a novemberben indult 
felújítás, így ismét a Vár körút 1/A. alatti 
épületben várják az ügyfeleket az iroda 
munkatársai. A személyes ügyintézésre 
szerdán és pénteken, előzetes időpontfog
lalással van lehetőség. Ehhez az elérhető
ségek megtalálhatók az önkormányzat 
honlapján, a hivatali telefonkönyvben, 
illetve kifüggesztve az adóiroda bejáratánál.

Csütörtöktől két hétig egy csuklós elekt
romos busz áll forgalomba Székesfehérvá
ron, több járatútvonalon. Ingyenesen lesz 
kipróbálható a jármű!

Április 14e és 27e között, két 
héten keresztül közlekedik majd 
városunkban a MAN Lion’s 
City 18 típusú, tizennyolc méter 
hosszú elektromos autóbusz. A 
kéthetes próbaidőszakban az 
alábbi járatok útvonalán áll majd 
– egyegy napközbeni időszak
ban – szolgálatba: 10, 11, 11A, 12, 
13A, 13G, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 
26, 26A, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37. 
A részletes menetrend a városi 
honlapon megtalálható.

meg Csetényi Attilánétól, az Alba Regia 
Nyugdíjas Egyesület elnökétől.
A most összegyűjtött adományo
kat Deák Lajosné és Juhász László 
önkormányzati képviselők koordinálá
sával szállították az ukrán határ mellé. 
Mindketten elkötelezettek a határon túli 
magyarok megsegítésében: „Az ottani át-
lagnyugdíj körülbelül harmincezer forintnak 
megfelelő hrivnya. Ha belegondolunk, hogy 
egy nyolcvan négyzetméteres ház befűtése 
legalább havi harmincötezer forintba kerül, 
akkor könnyű levonni a következtetéseket. A 
háború pedig még nehezebbé tette a helyzetet: 
Ungvár hasonló város, mint Székesfehér-
vár, száztízezren laknak ott, és harmincezer 
menekült is érkezett. A legnagyobb szükség 
továbbra is a tartós élelmiszerre van.” – 
tájékoztatott Juhász László.
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Nagy izgalommal készültek az elmúlt napokban a Kossuth iskola alsó tagozatos diákjai: kétszáznyolc-
van egyedi húsvéti tojást festettek, amiket a Pozsonyi út mellett álló fákra helyeztek ki kedden délelőtt
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Elindult az aktuális európai uniós tá
mogatási ciklushoz kapcsolódó fejlesz
tési tervezés, melyhez Székesfehérvár 
önkormányzata a lakosság véleményét 
várja. Kérik, hogy minél többen töltsék ki 
április végéig a városi honlapon elérhető 
kérdőívet!

„A mostani európai uniós finanszí-
rozási ciklus forrásait akkor tudjuk 
a legjobban elkölteni Fehérváron, ha 
önök is elmondják saját szempontjaikat, 
megosztják velünk, milyen területeket 
fejlesztenének, hogyan értékelik a mos-
tani helyzetet!” – hívta fel a figyelmet 
CserPalkovics András polgármester 
közösségi oldalán.

Húsvétra várva

Segély a menekülteknek Szennyeződés került a Gajába

Ünnepi nyitvatartás és ügyelet

Kérdőív a fejlesztésekről
A színház két előadásának bevételével támogatja az Ukrajnából menekültek megsegítését

Vakler lajoS látrányi Viktória

A színházi szakma is összefogott a háborús 
menekültek megsegítésére. A Vörösmarty Színház 
két Padláselőadás bevételét, közel hárommillió 
forintot ajánlott fel az Ukrajnából érkezettek 
megsegítését szolgáló Alba Bástya Család és 
Gyermekjóléti Központnak.

Szívet melengető találkozónak adott 
otthont a Vörösmarty Színház vasár
nap. Szikora János kezdeményezésére 
a Vidéki Színházigazgatók Egyesüle
tének tagjait és az Alba Bástya Család 
és Gyermekjóléti Központ munka
társait látták vendégül a harmadik 
emeleti társalgóban, hogy tájékoztas
sák őket az egyesület döntéséről, mely 
szerint A Padlás április kilencedikei 

Az autista gyermekeket ellátó óvoda 
költözik hamarosan az Ybl Tagóvoda 
épületébe. A gyermeklétszám csök
kenésére és a munkaerőhiányra 
való tekintettel az önkormányzat – a 
következő nevelési évre történő beirat
kozások előtt – kénytelen átszervezést 
javasolni. Az Ybl Miklós Lakótelepi 
Tagóvodát érinti a közgyűlés április 
huszonkilencedikei ülésére benyúj
tandó szakmai előterjesztés – adta 
hírül az Önkormányzati Kommunikációs 
Központ.

A közleményből kiderül, hogy 
a szeptembertől induló nevelési 
évre már nem vesz fel gyerme
keket az intézmény, a következő 
nevelési évben még óvodaköteles 
gyermekek azonban egy évig 
még az intézményben maradhat
nak az óvodapedagógusokkal és 
a dajkákkal együtt.
Az óvodai dolgozókkal és a 
szülői munkaközösséggel több 
körben egyeztettek a javaslatról. 
Az önkormányzat nem adja el az 
épületet, az továbbra is a kisgyer
mekeket szolgálja majd, hiszen a 
tervek szerint az autizmussal élő 
gyerekek számára működtetett 
óvoda költözik az ingatlanba. Ők 
régóta helyhiánnyal küzdenek, 
és fontos szülői igény a megfelelő 
körülmények között való elhelye
zés biztosítása.   

Szennyeződés került a Gajapatak felső szakaszának 
vizébe múlt szombaton. A hírrel kapcsolatban 
közleményt adott ki a Fejérvíz Zrt. A szolgáltatónak 
nincs köze az esethez, szabályosan működnek. A 
laboratóriumi vizsgálatok elvégzését is felajánlot
ták, hogy kiderüljön, mi történhetett.

Szennyeződés került a Gajapatak felső 
szakaszának vizébe – erről lehetett 
olvasni a megyei napilapban. A Hor
gászegyesületek Fejér Megyei Szövet
sége adott a részletekről tájékoztatást. 
Urfi Tamás, a HOFESZ vezetője úgy 
fogalmazott, hogy szerinte egymásfél 
órán át grafitszínű szennyeződés folyt 
a vízbe. A szakember azt mondta, hogy 
halpusztulás jeleit is észlelték a szennye
ződés hatására. Mintát vettek a vízből, 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

valamint a hatóságot is értesítették a 
szennyeződésről. Nemrégiben igen 
nagy mennyiségű pisztrángot telepítet
tek a Gajába, ezért is aggasztja a helyzet 
a szövetséget. 
A szolgáltató közleményében elhatáro
lódik a szennyeződéstől: „Társaságunk 
szennyvíztisztító telepei folyamatos ellenőr-
zés mellett, az előírások szerint működnek. 
A fent nevezett esettel kapcsolatosan társa-
ságunk semmilyen mértékben nem érintett.” 
A szolgáltató azt is hangsúlyozta, hogy 
az élővilág és a vízkincs megóvása 
kiemelt feladata. Rendkívül fontosnak 
tartják, hogy a szennyezés oka mielőbb 
kiderüljön: „Ennek vizsgálatához ivóvíz- és 
szennyvízvizsgáló laboratóriumaink térítés-
mentesen állnak az érintettek rendelkezésé-
re.” – zárul a közlemény, mely a társaság 
közösségi oldalán érhető el.

és tizedikei előadásainak bevételét a 
nézők és a színművészek összefogásá
nak köszönhetően az ukrajnai háború 
miatt bajbajutottak megsegítésére 
ajánlják fel.
Az Alba Bástya szociális munkásai 
családtagjaikkal érkeztek. Hajós 
Mónika a szakmai szolgálati egység 
vezetőjeként kiemelte: nagyon fontos 
számukra, hogy Székesfehérváron az 
összefogás megteremti a lehetőséget a 
menekültek befogadására.
A telt házas előadás előtt Szikora 
János adta át jelképesen az összegyűj
tött összeget CserPalkovics András 
polgármesternek, aki hangsúlyozta, 
hogy a város továbbra is minden 
segítséget megad a háború sújtotta 
Ukrajnából érkezőknek.

A 2021–2027es uniós költségve
tési ciklus támogatási forrásainak 
felhasználási feltétele az integrált 
területi, városi stratégiák készítése. 
Székesfehérvár esetében ennek 
alapja az úgynevezett Fenntart
ható Városfejlesztési Stratégia. A 
lakossági részvétel érdekében online 
kérdőíves felmérést indít
Székesfehérvár 
önkormányzata, 
amelyet a városi 
honlapon lehet 
elérni, vagy en
nek a QRkód
nak a beolvadá
sával letölteni.

Április 15én, nagypénteken, április 17én, húsvét
vasárnap és április 18án, húsvéthétfőn kizárólag a 
huszonnégy órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, 
valamint az ügyeletes és a készenlétet biztosító 
gyógyszertárak várják a betegeket, vásárlókat.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelme
zésegészségügyi Intézet arról tájékozta
tott, hogy április 16án, nagyszombaton 
a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógy
szertárak nem a szokásos szombati, 
pihenőnapi munkarendjük szerint, ha
nem általában 12 óráig tartanak nyitva, 

zárás után pedig csak az ügyeleti vagy 
készenléti szolgálat érhető el.
A gyógyszertárak bejáratánál jól 
látható helyen és jól olvasható módon 
kell jelezni a legközelebbi, folya
matosan nyitva tartó vagy ügyeleti, 
illetve készenléti szolgálatot teljesítő 
gyógyszertár nevét, címét, telefon
számát, valamint az ügyeleti, illetve a 
készenléti szolgálat kezdő és befejező 
időpontját. Emellett fel kell tüntetni a 
legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi 
ügyelet címét, telefonszámát.

Idén Öreghegyen is csatlakoztak a húsvétváró tojásfadíszítés kezdeményezéséhez: a Kossuth Lajos Ál
talános Iskola alsó tagozatosai festették meg a tojásokat, amiket képviseletükben a 3. b osztályosok, 
illetve a Városgondnokság munkatársai helyeztek fel kedden délelőtt a Pozsonyi út melletti fákra.

Átalakítás Székesfehérvár 
óvodai hálózatában

Jelenleg tizenegy óvodát tart 
fenn húsz telephelyen, össze
sen 3284 férőhellyel az önkor
mányzat. A március huszadi
kai állapot szerint százhúsz 
csoportban 2746 fő az összes 
felvett gyermekek száma, azaz 
538 üres férőhely van. Évek óta 
csökken az óvodába beíratott 
gyermekek száma, illetve nyolc 
magán és egyházi fenntartású 
intézmény is működik Székes
fehérváron, összesen tizenegy 
telephelyen, 628 férőhellyel. 
A környező településeken 
megépült vagy épülő új óvodák 
szintén befolyásolják a váro
si óvodai gyermeklétszámot. 
Folyamatos problémát jelent a 
munkaerőkérdés is: az intézmé
nyekben a hiányzó óvodapeda
gógusok miatt az ellátást több 
helyen pedagógiai assziszten
sekkel és nyugdíjasok vissza
foglalkoztatásával oldják meg.
A jelenleg az Ybl Miklós 
Lakótelepi Tagóvoda körzeté
be tartozó utcák a Belvárosi 
Brunszvik Teréz Óvodához, a 
Felsővárosi Óvodához, illetve a 
Liget sori Óvodához kerülnek 
át. Erről és az óvodai beirat
kozás időpontjáról (várhatóan 
2022. május 1920.) a Humán 
Közszolgálati Szakbizottság 
dönt majd.
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Az esős idő sem vette el a főzőcsapatok kedvét

A halünnepre látogatók idén is megtapasztalhatták, hogy Pamminger Ede érti a dolgát!

Hagyomány, tehetség, minőségi alapanyag és szeretet: ha ezek megvannak, biztos, hogy rendkívüli finomságok kerülnek ki a mesterek keze alól!
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Vakler lajoS

A hagyományokhoz hűen a palotavárosi 
tavakkal övezett park adott otthont a 
nyolcadik Fehérvári Halünnepnek. Bár az 
időjárás nem fogadta kegyeibe a szomba
ti rendezvényt, így is negyven csapat vett 
részt a népszerű gasztroünnepen. 

A megnyitón a Székesfehérvá
ri Helyőrségi Zenekar játszott 
Mergl Róbert százados vezény
letével, majd köszöntőt mondott 
CserPalkovics András polgár
mester, Vargha Tamás ország 
gyűlési képviselő, valamint Viza 
Attila és Farkas László, Palota
város önkormányzati képviselői.
CserPalkovics András kiemelte 
azt az összefogást, amely lehető
vé tette, hogy két év után ismét 
találkozhattak a Palotaváros
ban: „A horgászoknak, illetve az 
őket tömörítő egyesületnek ez egy 
nagyon jó kezdeményezése, hiszen a 
halünnep kiváló közösségi program, 
ugyanakkor a halfogyasztást és az 
egészséges étkezést is népszerűsíti, 
azaz fontos gasztronómiai értékeket 
közvetít.”
A Fehérvári Halünnepet 2013
ban rendezte meg először a 
Horgászegyesületek Fejér Megyei 
Szövetsége, azóta pedig növekvő 
népszerűség jellemzi. A város ha
lászleve idén is Pamminger Ede, 
a királyi város ízmestere receptje 
alapján készült. A különleges 
ízvilágot képviselő akasztói 

Esőben is jól sikerült a halünnep!

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS – NYITVATARTÁS
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 

Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást 
2022. április 15-én, pénteken és 2022. április 18-án, hétfőn a 

 MEGSZOKOTT ÜRÍTÉSI REND SZERINT VÉGZI.
Kérjük a gyűjtőedényeket reggel 6 órára szíveskedjenek kihelyezni!

Ügyfélszolgálati irodánk, a Palotai úti hulladékudvar és a 
Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ

2022. április 15-18. között

ZÁRVA TART!
Ezúton kívánunk minden kedves ügyfelünknek

kellemes húsvéti ünnepeket!
 www. deponia.hu

pontyból, eredeti szegedi papri
kából és bajai tésztából készült 
levesből idén is nagyon sokan 
falatozhattak.
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l. takácS kriSztina

A gyerekek készíthettek húsvéti ajándékokat és lakásdíszeket is

Lehetőség volt berzselésre, írókázásra is, hiszen a hagyományos technikákat soha nem lehet megunni!
A nap folyamán többféle tojásfestő és tojásdíszítő technikát sajátíthattak el a résztvevők. Az idősebbek 
a tudásukat, a gyerekek pedig a lelkesedésüket és fantáziájukat hozták magukkal.
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Két év kihagyás után ismét megrendezte a Tojásfestő maratont a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. 
Múlt szombaton a legkülönfélébb tojásfestési technikákkal ismerkedhettek meg a résztvevők. Az 
egésznapos programot a Rác utcai Kézművesek Házában rendezték meg.

Felkészültek húsvétra

Vollein Ferenc alkotásait május kilencedikéig láthatja a közönség Kisfaludon 
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látrányi Viktória

Az Isten által teremtett világ szépsé
geit szeretné visszaadni Vollein Ferenc 
festőművész. A színekre, az egyediségre és 
az eredetiségre mindig is nagy hangsúlyt 
fektetett a fiatal alkotó, akinek immár az 
ötvenharmadik kiállítása nyílt meg Székes
fehérváron, a Kisfaludi Közösségi Házban.

Szakrális témák, itáliai tájképek, 
balatoni legendák és a balatoni 
táj – ezek a témák szerepelnek 
a mostani kiállításon. Vollein 
Ferenc több mint ötven alka
lommal mutatkozott már be a 
nagyközönségnek. Ötvenhatvan 
alapszínnel dolgozik, sohasem 
vegyíti ezeket. Csak fehérrel 
töri meg a színeket, és több száz 
színárnyalatot tud létrehozni. 
Olajfestékkel, vászonra alkot.
„Én képviselem egyedül ezt a naív, 
neoreneszánsz irányzatot Magyar-
országon, de elterjedt Dél-Itáliában, 
valamint Dél-Amerikában.” – fo
galmazott a festőművész. 
Tehetsége már kilenctíz éves 
korában megmutatkozott, ekkor 
volt az első kiállítása Zala
egerszegen. Egy műve a vati
káni múzeumba is bekerült. A 
művész édesapja – aki egyben a 
menedzsere is – elmondta, hogy 
A nemzet fiatal tehetsége címet 
négyszer nyerte el Vollein Fe

Színek az égből
renc, és több mint száz alkotása 
van köz és magángyűjtemények
ben: „Állandóan kísérletezik és újít. 
Ezúttal például a balatoni tájképfes-
tészetben – több ilyen képe is van. 
Ő alkalmazta először az arany-
ezüst kollázstechnikát festékkel.”
A tárlatmegnyitón Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere 
videóüzenetben köszöntötte a 
látogatókat, és méltatta a fiatal 
festőt: „A művészeti alkotások 
hiába természeti világunk részei, 
sokkal többet jelentenek. Az alkotó 
saját gondolatait, lelki világát feje-
zik ki. Bemutatják, hogyan látja ő a 
világot: a földit és az égit, az embert 
és a teremtőt. Ezáltal az alkotás 
gondolatokat ébreszt a befogadóban, 
és megérteti vele a világot.”
A tárlatnyitón CserPalkovics 
András a Vollein Ferenc művé
szetét bemutató Színek az égből 
című kötetből idézett: „Egy fiatal 
alkotó számára – különösen, ha 
nem iskolákba tagozódva, mestere-
ket követve járja útját – a tehetség 
mellett a szorgalom és az alázat 
megléte elengedhetetlen a sikeres 
pályához!” Székesfehérvár pol
gármestere kiemelte, hogy már 
ötödik alkalommal nyílik tárlata 
a városban a fiatal művésznek, 
legutóbb 2019ben, a Szabad
művelődés Házában találkozhat
tunk vele.



KARRIER LENDÜLET ÖTVEN FELETT! 
INGYENES DIGITÁLIS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÉPZÉS

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az 

Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Szeret tanulni, fejlődni? Ismeri szakmájának csínját-bínját, de meglassítja folyamatait a folyton 
frissülő számítógépes rendszerek, programok kiismerése, használata? Szeretné a fiatalok 
magabiztosságával használni a legújabb alkalmazásokat?
Az április 19-én Székesfehérváron induló és online is elérhető 40 órás képzés a számítógé-
pes alapokkal már rendelkező 50 év feletti munkavállalóknak nyújt segítséget abban, hogy 
magabiztosabban mozogjanak a digitális világban, hogy rugalmasan és tudatosan, segítség 
nélkül legyenek képesek használni a különböző platformokat, programokat és applikációkat.
A kurzus átfogó ismereteket nyújt a különféle Windows, Android, IOS platformokkal működő 
eszközökről, hálózatokról és szolgáltatásokról.
Elmélyíti ismereteit az irodai alkalmazások használata terén, elsősorban a Microsoft Office és 
a vállalati kommunikációs és együttműködési eszközökre koncentrálva. Megmutatja, hogyan 
használhatja tudatosan eszközeit, hogyan lehet biztonságban az interneten.

Részletek és regisztráció:
https://innoskart.digital/esemenyek/karrier-lendulet-50-ev-felett/

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az eDigiStars@innoskart email címen!
A képzés Magyarországon az Innoskart Digitális Klaszter és a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Non-
profit Kft. együttműködésében, az eDigiStars Interreg Danube Transnational Programme projekt keretében valósul meg.

Képzési modulok és időpontok: 
https://innoskart.digital/wp-content/uploads/eDigiStars-digit%C3%A1lis-kompetenciafejlesz-

t%C5%91-k%C3%A9pz%C3%A9s-az-50-gener%C3%A1ci%C3%B3nak.pdf
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Hozzávalók

    • 60 dkg finomliszt
    • 3 dkg élesztő
    • 5 dkg vaj
    • 1 tojás
    • 1 evőkanál só
    • 1 csapott evőkanál cukor 
    • 4 dl tej

Hozzávalók

A nyers, vegán, narancsos répatorta 
három rétegből áll. A talphoz kell 200 
gramm datolya, 200 gramm őrölt man
dula, 100 gramm dió, 100 gramm répa, 
kevés fahéj és egy kanál kókuszzsír.
A krémhez 200 gramm beáztatott 
kesudió, 100 gramm kókusztejszín és 
100 gramm kókuszzsír, ehhez pedig íz
lés szerint adagolt agavészirup és ízlés 
szerint hozzáadott citromlé szükséges.
A süti tetejét nyers zselé fedi 200 
gramm mangóból, 100 gramm (vagy 
1 deci) narancsléből, 100 gramm 
répából, valamint 2025 gramm 
útifűmaghéjból.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a. Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu 
• Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 22 516 100 • az e heti lapszáM szerkesztője: l. takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: MediaWorks hungary zrt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: Médialog-dMhM logisztikai zrt. • a FehérVár Megjelenik hetente 30 000 példányban • issn: 2061-2273

A saját sütésű pékárunál nincs jobb!

A vegán, narancsos répatorta fő hozzávalói
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Répatorta a húsvéti asztalra
koVácS V. orSolya

A tradicionális húsvéti desszertek, ételek mellett 
újat is ki lehet próbálni: az egyik székesfehérvári 
cukrászda vezetője ezúttal egy nyers, vegán répa
tortát ajánl a kalács mellé az ünnepi asztalra. 

Ha húsvét, akkor rögtön eszünkbe 
jut a sonka, a torma, a tojás és a 
kalács – utóbbi akár sós, akár édes 
formában. Ám a háziasszonyok 

látrányi Viktória

Nehezen tudok ellenállni a friss, ropogós kifli
nek, így nagyon örültem, amikor megkaptam 
ezt a receptet az egyik kollégámtól. Ez egy 
nagyon könnyű, gyorsan elkészíthető változat. 
A család számára a friss kifli pedig fantasz
tikus reggeli, akár a sós, akár az édes ízeket 
kedvelik.

Egy csésze gőzölgő kakaóval, vajjal, 
felvágottal, friss paradicsommal 
mindenki szereti a friss, ropogós 
házi kiflit reggelire vagy vacsorára.

Egykét deci langyos, cukros 
tejben felfuttatjuk az élesztőt. Ezt 
követően egy nagy tálba szitáljuk 

Friss házi kifli gyorsan és könnyen
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a lisztet, amihez hozzákeverjük a 
sót és a cukrot, majd a felfuttatott 
élesztőt is beledolgozzuk. Hozzá

adjuk a maradék tejet is. 
Ezt követően gyúrjuk simára a 
tésztát! Olvasszuk fel a vajat, 
majd adjuk hozzá a tésztához, és 
így is gyúrjuk simára! Ha azt érez
zük, hogy túlságosan lágy lett, 
adjunk hozzá még egy kis lisztet, 
majd osszuk egyenlő részekre a 
tésztát! (Ebből a mennyiségből 
hatnyolc egyforma kis halmocs
kát tudunk kialakítani.) Az 
adagokat liszttel meghintett gyú
ródeszkán nyújtsuk ki húszhu
szonöt centi átmérőjű köröcskék
ké. Ezeket a lapokat vágjuk nyolc 
cikkre, majd a szélesebb végükön 
kezdve tekerjük fel a cikkeket, 
formáljunk kifliket! Ezt követően 
helyezzük őket tepsibe, sütőpa
pírra. Figyeljünk, hogy a kiflik 
ne legyenek egymáshoz túl közel! 
Verjük fel a tojást, majd kenjük 
meg a kiflik tetejét. Hagyjuk kelni 
tíztizenöt percig, majd kétszáz 
fokon süssük tíz percig!

ilyenkor is bőséggel készülnek édes 
süteményekkel: ki nyuszis méze
sekkel, ki linzerekkel, ki tortával, 
ki csokis finomsággal rukkol elő az 
ünnepre.
S ha már torta, hát ilyenkor kerül 
elő általában a répatorta, melynek 
szintén több változata létezik. 
Most a lényegében mindenmentes, 
laktóz, glutén és tojásérzékenyek 
számára is fogyasztható, nyers, ve

gán, narancsos répatorta receptjét 
mutatjuk be. Nem csupán egész
séges, de finom is. Elkészítése sem 
bonyolult, ráadásul nem kell sütni. 
Lássuk, mi kell hozzá!
A talp elkészítéséhez a datolyát 
beáztatjuk, majd aprítógéppel 
összedaráljuk, a reszelt répát, 
az aprított diót és a többi hozzá
valót összegyúrjuk. A krémhez a 
beáztatott kesudiót szintén a többi 
hozzávalóval kell összekeverni, és 
a sütemény teteje is így készül: a 
reszelt répát a mangóval, a gyü
mölcslével, a répával és az útifű
maghéjjal ugyancsak elkeverjük. 
A három réteget ezután szépen 
egymásra kenjük, és narancs
darabokkal díszítjük.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Ne hagyd, hogy az április bolondot csináljon belőled! Most lehe-
tőséged adódik arra, hogy magasabb szintre emeld az életedet. Fe-
szültségekkel és konfliktusokkal teli időszakot jelez ez a hónap, de a 
párkapcsolatodban és az otthonteremtés területén nagyot fejlődhetsz! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Olyan új emberekkel kerülhetsz kapcsolatba, akik a pályafutáso-
dat előremozdítják. A karriered terén most egyébként sem lehet 
okod panaszra, hiszen kimagasló sikereket érsz el! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Párkapcsolat és külföld, ez a két téma lebeg most leginkább a 
szemed előtt. Döntés előtt állsz, és színt kell vallanod! Muszáj tiszta 
lapokkal játszanod, bár igazság szerint nehezedre is esne másképp. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A szüleid vagy egy felettesed egészségi gondjaival kell szembesülnöd, 
emiatt lehet, hogy kicsit vágysz a magányra, és inkább átgondolnád, 
mit lehet ebben a helyzetben tenni. A barátaid azonban nem hagynak 
magadra.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A munkádban kedvező fejleményekre számíthatsz a héten! 
A státuszod megváltozhat, és kilátásban van egy kinevezés is. 
Az új feladat társadalmi elismertséget hozhat. Új értelmet is 
nyerhet az életed! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha eddig nem történt volna meg, akkor az április egészen biztosan 
elhozza számodra a szerelmet! Olyan szinten becsül meg és emel fel 
leendő társad, amiről korábban azt hitted, csak a filmekben létezhet. 
Használd ki a ritkán adódó helyzetet! 

2022. ápr. 14.–ápr. 20.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nagyszerű időszak ez a párkapcsolatodban! Elképzelhető, hogy a 
családalapítás is szerepel a terveid között. Az elszántság már megvan, 
amit az áprilisi telihold is támogat – feltéve, hogy nem zavar bennete-
ket az éjszakai kutyaugatás...
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ha még keresed a párodat, megismerkedhetsz valakivel, aki 
nagyon szórakoztató, és vibráló elmével rendelkezik. Ha házasság-
ban élsz, valószínű, hogy a családdal sok helyen megfordultok, és 
rengeteg játékban, szórakozásban lesz részetek.
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagyon elszánt vagy. A benned rejlő hatalmas erőt bármilyen 
megterhelő feladat megoldására fel tudod használni, végtelen lesz 
az energiád. A pénzügyeid az eddigiekhez képest nagyszerűen 
alakulnak, még téged is meglep, milyen mértékben növekszik a 
bankszámlád egyenlege!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A munkád körül számíthatsz változásokra. Lehetséges, hogy valami 
átalakul, talán új munkatárs érkezik. A horoszkóp szerint szerelmi 
vakság áldozata leszel. Annyira elveszi ugyanis a realitásérzékedet egy 
most megjelenő partner, hogy bármire hajlandó leszel érte.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Érdemes elgondolkodni azon, mit is kellene másképp tenned! Ha 
még független vagy, lehet, hogy itt az ideje az elköteleződésnek! 
Életedben gyökeres változásokra számíthatsz!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Egyik legszerencsésebb jegye vagy a hétnek! Nincs ezen mit csodál-
kozni, hiszen két uralkodó bolygód, a Jupiter és a Neptunusz mellett a 
Vénusz és a Mars is a jegyedbe lép, és ontják rád a pozitív energiákat. 
Remekül érzed magad a bőrödben, minden kívánságod teljesül!   

 Táncház 

Táncház lesz húsvétvasárnap

 Színház 

Trianon előadás Fehérváron és Pesten

 Fotográfia 

Őri Tóth István: Álom és élet

 Mozi 

Frankofón filmnapok
Április 17én rendezi meg ünnepi családi 
programját az Alba Regia Táncegyesület. 
Lesz kézművesség, népi gyermekjátszó, 
vajdaszentiványi tánc tanítása, a végén pedig 
mulatság.

A program délután öt órakor kez
dődik a Táncházban. A kézműves 
foglalkozáson húsvéti tojást lehet 
díszíteni karcolással, Pintérné 

Április 20án a székesfehérvári közönség ismét 
megnézheti a Sárosi István Trianon című drámá
jából készült előadást, 26án pedig a társulat 
Budapestre utazik, hogy a József Attila Színház 
közönsége is részt vehessen ezen a rendhagyó, 
múltidéző zárt tárgyaláson, amit Gáspár Sándor és 
Seress Zoltán vezet végig.

Azt firtatni száz év távlatából, hogy 
ki a felelős, talán túl nagy falat lenne. 
Ehelyett kizárólag történelmi tényekre 
hagyatkozva jelennek meg érvek pro és 

A legfrissebb francia nyelvű filmtermést vonul
tatja fel a Frankofón filmnapok rendezvénye, 
melyet idén tizenkettedik alkalommal szervez meg 
partnerei segítségével a budapesti Francia Intézet. 
Az eseményhez idén is csatlakozott a Barátság 
mozi, mely április 28án és 29én ad otthont a 
fehérvári vetítéseknek.

A műfajilag is sokszínű filmszemlét 
hagyományosan a Frankofón Feszti
vál keretében szervezi meg a Francia 
Intézet, több mint harminc partner 
közreműködésével. A filmnapokon 
vetített két tucat alkotás többsége a 
cannesi és velencei fesztiválon díjazott 
munka. A gazdag kínálatból négyet 
választott ki a Barátság mozi az április 
végi vetítésekre.
A filmnapok első előadása A fiunk 
élete című tunéziai dráma lesz 
április 28án, csütörtökön 18 órakor. 
A megrázó erejű alkotás a 2019es 
Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 
Interfilmdíjat, Sami Bouajila pedig a 
legjobb férfi főszereplő díját nyerte el. 
A történet középpontjában Farès és 
Meriem áll, akik tízéves fiukkal, Aziz
zal a jól szituált, modern arab családot 
testesítik meg. Vidáman kocsikáznak 
Tunézia déli vidékein, amikor beüt a 
mennykő: az úton megtámadja őket 
egy terroristasejt, és Aziz kap egy 
golyót. Májátültetésre van szüksége, 
mégpedig minél gyorsabban.
Egy 1955ben készült klasszikus kul
tuszfilm, az Ördöngösök lesz a követ
kező bemutatandó darab április 28án, 
csütörtökön 20 órakor. Az alkotást a 

Markovich Marcella irányításával. 
A szervezők kérik, hogy a részt
vevők hozzanak otthonról egy
színűre festett tojásokat!
Hat órától Kneifelné Laczkó Krisz
ta vezeti a népi gyermekjátszót, 
fél nyolctól pedig vajdaszentiványi 
táncokat oktat Nedvig Bendegúz 
és Kósa Adrienn. Az ünnepi prog
ramot táncházi mulatság zárja.

filmnapok Horror Filmmaratonjából 
választották ki a szervezők. A történet
ben egy francia kisváros sivár isko
lájában Michel, az igazgató zsarnoki 
szigorral uralkodik a diákokon, a tanári 
karon és szívbeteg feleségén. Az elgyö
tört asszonynak talpraesett kolléganője 
segít kivitelezni a benne gondolatban 
lassan érlelődő gyilkosságot.
Az idei rendezvény minden bizonnyal 
egyik legnagyobb kedvence a tavalyi 
Césaron hat díjat, köztük a legjobb 
film díját elnyert Elég a hülyékből! 
című vígjáték lesz, amit április 29én, 
pénteken 18 órakor láthatnak a nézők. 
Amikor a film főhőse, a negyven három 
éves Suze Trappet megtudja, hogy a 
betegsége bizony nem vicc, úgy dönt, 
megkeresi a gyerekét, akit tizenöt 
évesen szült, és akiről akkor kénytelen 
volt lemondani. A hivatali útvesztőben 
a véletlen társakat is sodor mellé: egy 
ötvenes, kiégett férfit és egy vak, de 
roppant motivált levéltárost. Így, hár
masban vágnak neki a nyomozásnak, 
mely a lehetetlennél is lehetetlenebb 
kalandokat tartogat számukra.
A filmnapokat a Lány bilincsben című 
francia thriller zárja április 29én, pén
teken 20 órakor. A címszereplő lány, 
Lise tizennyolc éves, a szüleivel lakik, a 
körülményei rendezettek, az érettségit 
sikerrel letette. Csakhogy két éve házi 
őrizetben van, bűnügyi vizsgálat alatt 
áll: a legjobb barátnője meggyilkolá
sával vádolják. Az alkotás a 2019es 
Locarnói Nemzetközi Filmfesztivál 
versenyprogramjában szerepelt.

Húsvétvasárnap is várják a Táncházba a ropni vágyókat!
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Élete utolsó éveiben maga Őri Tóth István 
állította össze Álom és élet címmel váloga
tását fotográfusi életművéből, amit immár 
albumként tarthatunk kezünkben. Április 14
én, csütörtökön 17 órakor a Pelikán Galériába 
várnak minden emlékezőt és érdeklődőt. 
A kötetet Klotz Miklós fotográfus, a könyv 
kiadója és Szűcs Erzsébet művészettörténész 
mutatják be.

„A 2010ben, ötvenöt évesen meghalt 
fényképész, fotográfus Őri Tóth 
István Székesfehérvár kulturális éle
tének meghatározó alakja volt. Egy
személyes kulturális „intézmény”. 
Tudtuk, mondtuk már akkoriban is. 
A nyolcvanas években a fehérvári 
Riportszolgálatot vezette, ami hamar 

szellemi műhellyé is alakult. 1991
ben megnyitotta a Fal Galériát, majd 
ennek kényszerű megszűnte után 
a Jókai utca 4ben a Várfal Galéri
át. Kiállító művész, iskola nélküli 
pedagógus, könyvkiadó, kiállítás és 
rendezvényszervező volt, és min
dig kedves, szeretetteljes ember. A 
sokfajta, kiáradó munka gyorsan 
felőrölte erejét. Élete utolsó éveiben 
még ő maga állította össze – Álom 
és élet címmel – azt a válogatást 
fotográfusi életművéből, amelyet a 
most megjelent könyv tartalmaz. A 
sajtótallózót és bibliográfiát már az 
utódok tették hozzá.” – olvasható az 
invitáció a csütörtöki programra a 
Pelikán Galéria honlapján.

kontra. Hiszen nézőként valóban egy 
tárgyaláson vagyunk: van védő, ügyész, 
tanúk. És persze jelen vannak a nagy 
háború utáni világpolitika képviselői, 
akik a széljárástól függően hol erre, hol 
arra teszik le a voksukat. Az előadás 
nem ítél, nem ítélkezik, nem dönt, nem 
akar befolyásolni, érzelmeket felkorbá
csolni. Tényeket mutat be, párbeszédre 
sarkall egy olyan megosztó kérdésben, 
ami – ha tetszik, ha nem – a magyar 
történelem része marad.

Április huszadikán Székesfehérváron, huszonhatodikán pedig a budapesti József Attila Szín-
házban láthatjuk a Trianont. Mindkét előadás este hétkor kezdődik. 
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Kubassek János számára fontos az Almásy-életmű megismertetése

A kiállításon ott volt a város művészetkedvelőinek apraja-nagyja
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A Szahara bűvöletében

Száz éve született M. Tóth István

Vakler lajoS

Vakler lajoS

Kubassek János Székesfehérváron is bemutatta 
Almásy gróf, azaz „Az angol beteg” hiteles 
életútját. A kötetben nyomon követhetjük a 
legendás felfedező pályafutását.

Egy rendkívül érdekes könyvbemu
tatónak lehettek tanúi az érdeklő
dők a Tiszti Klubban. A Honvéd 
Nyugállományúak Klubja és az 
Öreg Sasok meghívására Kubassek 
János tartott előadást a közelmúlt
ban megjelent, a Szahara bűvö
letében című kötetéről, mely Az 
angol beteg igaz története – Almásy 
László hiteles életrajza alcímmel a 
legendás Afrikakutató életművét 
dolgozza fel.
A geográfusszerző, az érdi Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója 
nyomon követte a XX. század 
legsikeresebb magyar földrajzi fel
fedezőjének, utazójának életútját. 
Felkereste Almásy László kalandos 
pályafutásának európai, ázsiai 
és afrikai helyszíneit: „Levéltári 
kutatások Angliában, Németországban 
és Egyiptomban arra ösztönöztek, 
hogy megírjam az életrajzi kötetet, ami 
hiteles dokumentumok tükrében és a 
helyszínek megismerése alapján átfogó 
képet ad egy rendkívüli életútról. 
Sikerült eljutni azokra a helyszínekre, 

Az M. Tóth Istvánemlékév keretében a Székes
fehérvári Művészek Társasága és a Szent István 
Király Múzeum a Pelikán Galériába, emlékkiállí
tásra invitálta a képzőművészet barátait az alkotó 
születésének századik évfordulója alkalmából.

M. Tóth István festőművészként, 
grafikusművészként és tanárként is 
megkerülhetetlen alakja volt a szé
kesfehérvári képzőművészetnek. 
Festményei és köztéri alkotásai 
számos helyszínen megtalálhatók. 
Művei eljutottak többek között 
Finnországba, Japánba és Kanadá
ba is. Művészeti tevékenységének 
elismeréséül 1979ben Székes
fehérvárért Emlékérmet, 1982ben 
Székely Bertalandíjat, 1997ben pe
dig Fejér Megye Díszpolgára címet 
adományoztak számára.
A kiállításon Lehrner Zsolt 
alpolgár mester köszöntőjében 
kiemelte a művész városban betöl
tött, kivételes szerepét: „Az alkotót 
nem kell és nem is lehet sürgetni! Az 
alkotást nem lehet időhöz kötni! A 
szívből jövő alkotások megszületéséhez 
sugallat, lendület kell, ami a szabadság-
ból születik. És ahogy nincs megírva 
az idő által egy mű megszületése, úgy 
nincs megírva az elmúlása sem. Aki 
szabad szívvel alkot, az örök időkre 
alkot! Az ilyen alkotóra nagyon sokáig 
emlékeznek, még azután is, hogy fizi-

kai valójában itthagyta a földi világot. 
Ilyen ember volt M. Tóth István: 
beírta, „befestette” magát szeretett 
szülővárosának művészeti közösségé-
be, pedagógusként pedig életre szóló 
tanításokkal, bölcsességekkel engedte 
útnak tanítványait.”
A művész életéről, hagyatékáról és 
magáról a kiállításról Szűcs Erzsébet 
művészettörténész, a tárlat kurá
tora elmondta: a Székesfehérvári 

Művészek Társasága fontos szerepet 
játszott M. Tóth István életében, aki 
alapító tagja volt, majd örökös tagja 
lett a szervezetnek.
Árkövi Klára, M. Tóth István özvegye 
meghatottan mondott köszönetet 
mindazoknak, akik ma is megbecsü
lik és éltetik a festő művész kultuszát.
A tárlaton M. Tóth István egy kézzel 
írott gondolatsora is rávilágít a mű
vész példaértékű életére: „Bármerre 

is jártam a világban, lélekben mindig 
itthon voltam, mert ezt a szeretetet, 
megbecsülést másutt nem éreztem. 
Összejártam fél Európát, de csak 
azért, hogy a világgal térjek haza. 
Túlzás nélkül állíthatom, imádom 
hazámat és a szülőföldemet! Csak 
azért mászkáltam a világban, hogy 
legyen hová hazatérnem, mert nem 
az a szülőföld, ahonnan elindulunk, 
hanem ahová hazatérünk!”

amelyek Almásy László kutatóútjai 
nyomán váltak ismertté.”
A kötet végigkíséri a kilenc Oscar 
díjjal kitüntetett film, Az angol 
beteg főhősének életútját. Felele
veníti gyermekéveit, első világhá
borús tevékenységét, illetve hiteles 

megfogalmazásban tárja elénk IV. 
Károly királypuccsaiban játszott 
szerepét.
„Mivel Almásy grófot hosszú ideig, 
évtizedeken át nem említették Ma-
gyarországon, és még az Új Magyar 
Lexikonból is kimaradt a második 

világháborús szerepvállalása miatt, 
ezért úgy véltem, hogy mindenképpen 
érdemes, szükséges és fontos, hogy 
életútját, életművét, megpróbáltatása-
it, sikereit, kudarcait és eredményeit 
egy teljes kötetben mutathassam be.” 
– mondta el a szerző.
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Telt ház fogadta az újraindult irodalmiest-sorozatot a Királykúton

M. Kiss Katalin tárlata megerősítést nyújt 
hívőknek és nem hívőknek egyaránt
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Ellenszer Gál Csabától

Ne féljetek!

Vakler lajoS

Vakler lajoS

Hosszú kényszerszünet után, de a hagyomá
nyokhoz hűen folytatódott hétfőn a Királykúti 
esték, Bakonyi István irodalmi portré
beszélgetéssorozata. A költészet napján 
a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ, valamint a Vörösmarty Társaság 
szervezésében Gál Csaba költő és felesége 
– egyben alkotótársa és a kötet illusztrátora – 
Pék Eszter Anna volt a meghívott vendég. 

Bakonyi István számára fontos, 
hogy a magyar irodalmi kánon két 
meghatározó alakja, József Attila 
és Márai Sándor születésnapján 
egy mai költőt szólítson meg: 
„Nagyon örvendek, hogy a hatvanas 
évek óta létezik a költészet napja Ma-
gyarországon! Hozzáteszem: nemcsak 
József Attila, hanem Márai Sándor 
születésnapjára is emlékezhetünk, 
hiszen ő öt évvel József Attila előtt, 
1900. április 11-én született. Bár Má-
rai elsősorban prózában alkotott jelen-
tőset, de azért van olyan verse is, ami 
a magyar költészet klasszikusaihoz 
tartozik. A versre, arra a hangra, amit 
a költészet tud közvetíteni az ember 
számára, mindig nagy szükség volt, 
az ilyen háborús időkben különös-
képpen. A költők tudják a dolgukat. 
Gál Csaba is, akinek az új kötetét, az 
Ellenszert mutatjuk be, ami továbblé-

Kivételes, bibliai tárgyú kerámiákat tekinthettek 
meg a művészetbarátok a Szent Korona Galériában. 
M. Kiss Katalin kiállításán a szentírás üzeneteit 
hordozó alkotásait mutatták be.

A Szent Korona Galéria adott otthont 
M. Kiss Katalin aranydiplomás kerámia
tervező Ne féljetek! című kiállításá
nak. A tárlat köszöntőjében Spányi 
Antal székesfehérvári megyés püspök 
kiemelte, hogy olyan alkotót láthatnak 
vendégül, akiről tudjuk, hogy a vallás, 
a hit áll művészete középpontjában: 
„Amikor ezt a kiállítást megnézzük, látjuk 
Isten alkotását, a leveleket, a természetet. 
Látjuk a leveleken Isten szavát, Isten üzene-
tét, mely tanúságot tesz erről, és látjuk azt az 
embert mögötte, aki képes a maga hitéről a 
világban tanúságot tenni. Mind azt mondja: 
ne féljetek! Remélem, hogy ez a kiállítás 
hozzásegít bennünket ahhoz, hogy bátran 
legyünk hitvalló keresztények, és a magunk 
hitvallásával segítsük a mesterségesen szét-
szakított emberi kapcsolatokat újraegyesíte-
ni, méghozzá hitben és szeretetben!”
A kiállításon bevezetőt mondott a 
világhírű korondi keramikus család mű
vészettörténészkeramikus tagja, Józsa 
Judit is, aki kiemelte azt a küldetéstuda
tot és eszközrendszert, ami kivételessé 
teszi M. Kiss Katalin misszióját: „Minden 
keresztény magyar embernek látnia kell ezt 
a tárlatot, hogy megerősödjön, hogy érezze 
azt az isteni szeretetet, azt az igét, amit M. 
Kiss Katalin ezeken a csodálatos, termé-
szetes faleveleket megelevenítő lapokon, 
mint hordozókon ír bibliai szavakkal. Ha el-

mélyülünk a tárlat anyagában, nincs olyan, 
aki ne feltöltődve távozna, és erre nagy 
szükség van ebben az időben!”
M. Kiss Katalin indíttatásként Isten 
önfeláldozó szerepét emelte ki, ami 
hozzásegítette a felismeréshez, hogy 
munkáiban megfogalmazza azt a min
denséget, amit Jézus hirdetett: „Az em-
bernek megtérése során megváltozik a gon-
dolkodása, az értékrendje, és egészen más 
dolgok lesznek fontosak számára. Azokat a 
felfedezéseket, amiket Istennel kapcsolatban 
az ember megtapasztal, szeretné továbbadni. 
Főleg egy művészember számára fontos, 
hogy a művészet nyelvén is továbbadhassa 
az örömhírt, az evangéliumot, a Jézusról 
szóló csodálatos történeteket.” 
A tárlaton lehetőség nyílt személyes 
tárlatvezetésre, illetve kerámiák meg
vásárlására is: M. Kiss Katalin a befolyt 
összeget az Ökumenikus Segélyszerve
zeten keresztül a kárpátaljai menekül
tek számára ajánlotta fel.

pést is jelent a pályáján. Már koráb-
ban is megismerhettük azt a sajátos 
hangot, ami csak rá jellemző, amikor 

a szakralitásnak és a profánnak az 
együttes jelenlétét is megfigyelhettük. 
Fontos, hogy a Székesfehérvárhoz 

kötődő versei is számottevőek!”
A kötet címe árulkodó: Ellen
szer. A Gál Csabától megszokott 
közéleti tartalommal bíró versek 
mellett megjelenik benne az irónia 
éppúgy, mint a gondolkodásra 
késztető, filozofikus áthallásban 
fogant költemények: „Az Ellen-
szer című kötetemre elnyertem a 
Lánczos–Szekfű-ösztöndíjat. Ennek a 
támogatásnak köszönhetően tudtam 
az elmúlt év végén publikálni. A kötet 
tartalmát négy tematikus fejezetre 
osztottam. Igyekeztem a témákat egy-
egy fejezetbe betenni, illetve a stílust 
megjeleníteni a fejezetekben. Amikor 
a kötet az olvasó kezébe kerül, láthat-
ja, hogy vannak benne ironikusabb, 
szatirikusabb versek ugyanúgy, ahogy 
megjelenik a komoly líra is. A formai 
részét tekintve vannak köztük szabad-
versek, a vége felé pedig törekedtem 
arra, hogy kötött formájú versek is 
megjelenjenek.” 
Az irodalombarátok ezúttal sem 
csalódhattak: Gál Csaba költé
szetében továbbra is egybeolvad, 
szervesül hagyomány és modern
ség, részletgazdagság és elvonat
koztatás, környezetünk tárgyszerű 
leltárba vétele és intellektuális 
átlényegítéseelemelése, líraiság és 
gondolatiság, játékosság és komor
ság, a kezdet és a vég.

Negyvenéves a Hétvezér

Az utókornak szóló üzenetekkel, zenés, mesés műsorral és közös énekkel, születésnapi tortával 
ünnepelték negyvenéves iskolájukat a Hétvezér diákjai, pedagógusai

Farkas szilárd

Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte 
a székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola. A 
záró ünnepség alkalmat adott egy időkapszula 
elhelyezésére is.

1981. szeptember elseje óta működik 
Székesfehérváron a Hétvezér Általános 
Iskola. Negyven évvel ezelőtt harminc
kilenc pedagógussal és négyszáznegy
ven tanulóval indult el az intézmény. 
A jubileumi évforduló előtt énekzenei 
és drámai előadásokkal, valamint egy 
időkapszula elhelyezésével tisztelegtek a 
diákok és a tanári kar.
„Egy időkapszulát is elhelyeztünk, melybe 
a gyermekek gondolatai, képei kerültek. A 
kisebbek rajzoltak, a nagyobbak fogalmazást, 
élménybeszámolót írtak, a hetedik-nyolcadik 
osztályosok pedig korrajzot készítettek arról, 
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milyen is ez a 2022-es esztendő, és mi-
lyennek képzelik el az iskolát a jövőben.” – 
mondta el lapunknak Nagyné Mészáros 
Beáta, az iskola igazgatója.
Mészáros Attila alpolgármester a város 
szempontjából is kiemelt jelentőségű
nek nevezte az iskola fennállásának 
negyvenedik évfordulóját:  „Egy több 
mint ezeréves városban negyven év talán 
nem tűnik nagy időnek, de egy intézmény 
életében jelentős. Jó is, hogy megállunk egy 
kicsit, és visszatekintünk az elmúlt időszak-
ra! Nagyon büszkék lehetünk, és hálánkat 
fejezhetjük ki az iskola minden dolgozójá-
nak, tanulójának, oktatójának, vezetőjének 
az elmúlt negyven évért!”
Az ünnepélyes alkalom csúcspontját az 
időkapszula elhelyezése jelentette, amit 
a tervek szerint legkorábban 2052ben, 
azaz harminc év múlva bonthatnak 
majd fel a következő generációk tagjai.
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Böjte Csabát Nobel-békedíjra jelölte március végén Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának minisztere több mint három év tizedes humanitárius munkájának elisme-
réseként, amivel „lebontotta a Kelet-Közép-Európában élő nemzetiségek közti falakat”. A 
miniszter meglátása szerint Böjte Csaba az elmúlt években egy, az ideológiákon és a politikai 
érdekeken is túlmutató gyermekmentő programot hozott létre: „Csaba testvér filozófiája az, 
hogy olyan keresztény alapvetéseket vezessen be az ott élő gyermekek felkarolásánál, amely 
túlmutat a kulturális különbségeken és a történelmi ellentéteken.”
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Hit, család, béke, szeretet
rába Henrietta

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője volt 
a vendége annak a telt házas rendezvény
nek, melyet a Velenceitavi Sportért és 
Kultúráért Egyesület szervezett Gárdonyban. 
Az est hívószavai a hit, a család, a béke és a 
szeretet voltak.

A Velenceitavi Sportért és Kul
túráért Egyesület ötlete alapján 
2021 októberében indult el az 
a rendezvénysorozat, melynek 
korábban Nógrády György és 
Rákay Philip voltak a vendégei. 
Rövid, de alapos szervezőmunka 
után Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes tarthatott telt házas elő
adást a gárdonyi Csuka Csarnok
ban. Hornok Róbert, az egyesület 
elnöke köszöntőjében elmondta: 
„Egyesületünk egy keresztény-kon-
zervatív értékrendet valló szervezet, 
ezért is gondoltam arra, hogy hívjuk 
meg Böjte Csabát. Őszinte leszek, 
nem fűztem hozzá nagy reményt, de 
egy óra múlva visszaírt, hogy rend-
ben. Nehezen hittem el, de most már 
érdemes elhinni, hiszen Gárdonyba 
érkezett Böjte Csaba!”
A szerzetes előadásában szemé
lyes történeteket mesélt. A húsvét 

Böjte Csaba alapította a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. A gyermekmentő szervezet 
célja az  Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő 
gyermekek felkarolása. Jelenleg az alapítvány huszonhat bentlakásos intézmé
nyében több mint kétezerötszáz gyermekről gondoskodnak, további százakról 
nevelőszülői rendszerben. Csaba testvért több helyen eltöltött papi szolgálata után 
1992ben helyezték Dévára, ekkor vett jelentős fordulatot az élete. Oltalmába foga
dott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen 
álló ferences kolostorba költöztek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és 
többször felszólították az épület elhagyására. Böjte testvér válasza az volt, hogy a 
gyerekeket rakják az utcára a rendőrök! Ez végül nem történt meg. 
Az árvákat befogadó ferences szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára tevékeny
ségét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, NyugatEurópában, 
sőt a tengerentúlon is. Az alapvető életfeltételeken kívül a gyerekek taníttatásával 
is foglalkozik, amibe vallási és erkölcsi nevelésük is beletartozik.

Böjte Csaba hisz a gondviselésben és abban, hogy nincs lehetetlen, ha szeretettel élünk! 
Mindennapjaival, munkásságával is erről tesz tanúbizonyságot.
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előtti időszakban, nagyböjt idején 
fontos gondolatokat osztott meg 
a közönséggel: „Mindig kampányo-
lok a nagyfőnöknek. Az enyémnek! 
De őt nem mi választottuk meg, 
hanem ő választott ki bennünket, 
gyermekeit. Nagyböjt van, nem-
csak a naptárban, hanem az egész 
világon. Ami Ukrajnában zajlik, az 
mindannyiunk számára, de főleg 
nekik nagyböjt. A békét meg lehet 
ölni, a szabadságot el lehet temetni, 
de hisszük, hogy fel is támadnak! És 
hisszük azt is, hogy átdöfött szívvel 
is lehet szeretni. Jézus példájára mi 
is fel tudunk támadni, újrakezdeni, 
egymást szeretettel üdvözölni!”
Böjte Csaba a fiatalok számára 
is megfogalmazta üzenetét, mely 
szerint merjenek feladatokat vál
lalni: „Mindig van remény! Jó buli 
ez az élet, merjenek élni! A gyere-
keknek mindig azt mondom, hogy ha 
elmegyünk síelni, akkor nem a lapos 
területen síznek, hanem felmennek a 
fekete pályára is, amelyen reszket az 
ember lába, de mégis ott az izgal-
mas. A fiataloknak is azt mondom: 
ne a kispadon üljenek, jöjjenek be a 
pályára, merjenek feladatokat vál-
lalni, munkát végezni, vegyék észre, 
hogy jó dolog Istennek társa lenni, a 
világot továbbteremteni!”

A Dévai Szent Ferenc Alapítvány több száz gyermekről gondoskodik, mégis olyan, mint 
egy nagy család
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A járvány miatt a keresztút két évig csak a virtuális térben valósulhatott meg. Idén azonban 
ismét személyes részvétellel, valós helyszínen jöhetett létre a találkozás és a közös imádság.

A Mécs Közösség tagjai, a székesfehérvári plébániákhoz tartozó gyermekek és felnőttek vettek 
részt idén is a családi keresztúton

Az állomásokat hagyományosan gyerekszereplők elevenítik meg. A keresztúton minden évben 
részt vesz Spányi Antal megyés püspök is.

Az egyes állomásokra énekekkel, elmélkedésekkel készültek a családok
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Jézus nyomában járva
rába Henrietta

Hagyomány, hogy a nagyhetet megelőző vasárnap családi keresztutat tartanak városunkban. Virág
vasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk: a hívek ezen a napon meghallgatják Jézus 
szenvedéstörténetét, a passiót, amelyet idén is gyermekek jelenítettek meg a Sóstói Tanösvényen.

Spányi Antal megyés püspök húsvét ünnepén 
arra a felelősségre hívta fel a figyelmet, amit 
a szabad akarattal kaptunk Istentől. 

„A húsvét a Katolikus Egyház leg-
nagyobb ünnepe. Ilyenkor a kereszté-
nyek mindenhol Isten felé fordulnak, 
és próbálják befogadni azt a kegyel-
met, amellyel meghív. A végtelen 
kegyelmet, amelyet megváltásnak 
tekintünk, és próbáljuk az életünket 
ennek szellemében alakítani. Amikor 
olyan sok egymás ellen fordulást 
látunk, olyan sok vita, veszekedés és 
széthúzás van az emberi szívekben, 
családokban, még inkább felérté-
kelődik Isten szeretetének és Isten 
békéjének befogadása! Fontos, hogy 
a sokféle nehézség, a fájdalmak, a 
szenvedések ellenére lássuk meg, 
hogy Isten velünk van az ő atyai 
szeretetével! Ránk bízta a világot, 
mi vagyunk felelősek a világban 
történtekért. Hogy milyen a világban 
az élet, azt még formáljuk, de Isten, 
mint egy jó atya, szeretettel néz 
bennünket, vigasztalni, gyógyítani, 
erősíteni, felkarolni akar bennünket. 

„Ránk bízta a világot!”
Fontos, hogy ez a húsvét arra is 
szólít bennünket, hogy tanúságtevő 
keresztények legyünk. Megdöbbenve 
láttam, hogy Budapesten, a válasz-
tások előtt két nappal egy tüntető 
táblát cipelt magával, amin az volt 
olvasható: „Elég a keresztény dikta-
túrából!” Nem keresztény diktatúrát 
akarunk, hanem a hit örömét, a hit 
szabadságát, a keresztény remény-
séget szeretnénk az emberek szívébe 
ültetni, hogy legyen több erejük, tud-
janak emelkedettebben élni, tudjanak 
a mindennapi küzdelmekben úgy 
helytállni Isten szeretetének üzene-
tével, hogy az alakítsa és formálja 
a világot. Hiszen Krisztus ezért 
jött el és ezért halt meg értünk. Ezt 
igazolva támasztotta fel őt az Atya, 
hogy egy új életet kezdhessünk. Nem 
a múlt számít, hanem amit mostan-
tól teszünk, amit mostantól akarunk 
jobban és szebben megélni. Szívből 
kívánom mindannyiunknak, hogy ez 
a krisztusi hit, ez az isteni kegyelem 
formáljon bennünket jobb emberré, 
szentebbé, hitben élővé és remény-
ben célba érkezővé!”
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Biztosítani kell a 
Velencei-tó vízpótlását

Az államfő Kék bolygó című podcastjának leg
újabb, hétfői adásában beszélgetett a Velenceitó 
vízpótlásáról Reich Gyula vízépítő mérnökkel, a 
Vízügyi Tudományos Tanács titkárával.

A szakember emlékeztetett arra, 
hogy a Velenceitó vízpótlásának 
lehetőségeit vizsgáló munkacsoport 
tavaly év végén arra a megállapításra 
jutott, hogy hosszú távon biztosítható 
a tó egészséges vízállása. Kiemelte: 
ennek eléréséhez új üzemrendet kell 
kialakítani a Velenceitó két víztározó
jánál, lehetővé kell tenni a vízpótlást a 
rákhegyi és a csákvári karsztvizekből, 
valamint az agárdi szennyvíz tisztítá
sából.
Reich Gyula szerint ezekkel a lépések
kel összesen akár nyolcvanöt centi
méterrel is emelhető a tó vízállása, 
mely tavaly szeptemberben mindössze 
hetvenegy, jelenleg pedig kilencven
nyolc centiméter, ami tíz centiméterrel 
alacsonyabb a tavaly ilyenkor mértnél.
Kifejtette, hogy a Velenceitó egyetlen 
állandó forrása a Császárvíz, mely 
jelenleg a zámolyi és pátkai tározókon 
keresztül jut el a tóba.
Reich Gyula szerint egyik első 

A Fehérvár Televízió műsora április 16-tól április 22-ig
Fehérvár Televízió

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 04. 16. SZOMBAT 2022. 04. 17. VASÁRNAP 2022. 04. 18. HÉTFŐ 2022. 04. 19. KEDD 2022. 04. 20. SZERDA 2022. 04. 21. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Diagnózis
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Abkarovits Géza

08:25  Hitünk és életünk 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Diagnózis
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés 
13:30  Farmerzseb
14:30  Dienes Ottó-portré
15:20  Arany János-est 1. rész
16:05  Fa Nándor
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán

18:25  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Hangvilla – ismétlés
20:50  A teremtés
22:35  Híradó – ismétlés
22:55  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bobory Zoltán

08:20  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hangvilla – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  Arany János-est 2. rész
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Lukácsy József

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Katonafoci
21:30  Donato Renzetti: Az 

olasz maestro
22:25  Híradó – ismétlés
22:45  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó
07:20  Paletta 
07:50  Fehérvári beszélgetések 

Vakler Lajos vendége 
Lukácsy József

08:20  Honvéd7 
08:50  Kezdőkör 
09:40  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  E kávéházi szegleten
16:20  Szarajevó
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Farmerzseb
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Kultúrkorzó – 1-2. rész
21:15  Corvinus Beetető 

– Cloud9+
22:20  Híradó – ismétlés
22:40  Képes hírek 

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők 

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Gorsium együttes

08:55  Képes hírek

11:00  Vörösmarty 

Irodalmi Szalon

12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Seuso Kedd

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Köztér – ismétlés

20:30  Bajnokok városa – ismétlés

21:00  Sopron–Alba Fehérvár-

kosárlabdamérkőzés 

közvetítése felvételről

22:20  Székesfehérvári virtuózok

22:55 Híradó – ismétlés

23:20  Képes hírek

2022. 04. 22. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:10  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:45  Pálosfalvi Brúnó: Élni 

a bátrak életét

16:15  Schirilla György, az 

ifjabb pesti rozmár

17:00  Híradó

17:20  Agrárinfó

17:50  Hírek

17:55  Nálatok mizu? 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Agrárinfó – ismétlés

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Nálatok mizu? – ismétlés

21:00  Út az újrakezdéshez

21:20  Seuso Kedd 

23:05  Híradó – ismétlés

23:25  Képes hírek 

K iemel t  aján la tunk :  áp r i l i s  17.   16:15  Vak le r  L ajo s  vendé ge  A bkarov i t s  G éz a

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
08:20  Városrészek titkai
09:25  Agrárinfó 
09:55  Együtt magazin
10:25  Fehérvári beszélgetések 
10:55  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
11:20  Fehérvári beszélgetések
11:50  Paletta magazin
12:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Úton
13:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
 Jancsó Miklós
14:15  Honvéd7 
14:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából – Paletta: 
Jancsó Miklós

15:05  Agrárinfó – ismétlés
15:35  Seuso Kedd
17:00  Hírek
17:05  Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szente Gréta

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  Rendhagyó tárlatvezetés 

a Trianon kiállításon 
– 1-2-3. rész

23:10  Hírek – ismétlés
23:15  Képes hírek 

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

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  Úton
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:45  Családőrzők
14:15  Agrárinfó 
14:45  Városrészek titkai  
15:50  Úton
16:15  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Abkarovits Géza főorvos 

16:45  A Fehérvár Televízió 
archívumából

17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:50  Fehérvár AV19–Salzburg-

jégkorongmérkőzés 
közvetítése felvételről

19:50  Enthroners–Cowbells-
amerikaifutballmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:50  Alba Fehérvár–Szolnok-
 kosárlabdamérkőzés 

közvetítése felvételről 
00:20  A hét hírei – ismétlés
00:40  Képes hírek

lépésként létre kell hozni egy olyan 
csatornát, melynek segítségével a patak 
elkerülheti a víztározókat, és vize köz
vetlenül eljuthat a Velenceitóba. Ezzel 
párhuzamosan pedig megtörténhet a 
két tározó kotrása.
Elmondta, hogy a két tározóból együt
tesen mintegy tízmillió köbméter vizet 
lehet a tóba engedni, amennyiben meg
felelő a vízminőségük. Az elmúlt ötven 
év alatt azonban lepusztult a két tározó 
állapota, jelentősen megnőtt bennük 
az iszap és a szervesanyagtartalom, 
így az ott tárolt víz minősége romlott. 
Ez is hozzájárult a Velenceitó jelenlegi 
alacsony vízállásához.
Reich Gyula hangsúlyozta: olyan új 
üzemrendre tettek javaslatot, amely már 
akkor is előírná a Velenceitó vízpótlá
sát, ha a vízszint százhetven centiméter 
alá süllyed. De szerinte a Velenceitó 
vízpótlásához fel kellene használni a 
Rákhegynél és Csákvárnál jelentkező 
karsztvízfölösleget, ami ugyanúgy nem 
jelentene semmilyen problémát, mint 
a klórmentesen megtisztított agárdi 
szennyvíz felhasználása.
Áder János ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozta: a tisztított szennyvizet 

a világ több pontján sikerrel hasz
nosítják újra, Szingapúrban például 
ivóvízként is palackozzák.
Reich Gyula beszélt arról is, hogy 
hosszú távon érdemes elgondol
kodni a Velenceitó vízszintjének 
további megemelésén, valamint 

egy ökológiai és vízgazdálkodási 
látogató központ létrehozásán.
A szakember hozzátette: a Velen
ceitó vízminősége az alacsony vízál
lás ellenére viszonylag jó maradt, a 
korábban tapasztalt halpusztulást a 
tó rendkívüli felmelegedése okozta.
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A fehérvári hokisok idén rengeteg örömet okoztak a szurkolóknak

A döntő után az arcokon még kevés a mosoly, de a szurkolók tudják, hogy történelmet írt a csapat!
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Egy csodás szezon vége
SoMoS zoltán

Négy kiélezett, szoros meccset játszott, 
és mindegyiken alulmaradt az ICEleague 
döntőjében a Hydro Fehérvár AV19. Az 
utolsó, hétfői találkozón 31re nyert a 
Red Bull Salzburg, így a mi jégcsarno
kunkban ünnepelhette a bajnoki címet. 
De a fehérvári szurkolóknak is volt okuk 
az örömre, hiszen az ezüstéremmel meg
koronázta nagyszerű szezonját a Volán!

Talpon volt az egész csarnok, a 
közönség úgy ünnepelt, mintha 
nem elvesztette, hanem megnyer
te volna a bajnoki döntőt a fehér
vári hokicsapat. És mivel ezúttal 
– történetében először – ez az 
osztrák liga döntője volt, nem is 
lehet csodálni, hogy csalódottság 
nélkül éltette kedvenceit a szur
kolótábor.
A Red Bull Salzburg ellen 
ugyanis valóban mindent kiadott 
magából az összes fehérvári 
hokis, és nemcsak az utolsó, 
hétfői meccsen. Az NHLben is 
elismert, hatalmas tapasztalattal 
rendelkező vezetőedző, Kevin 
Constantine is meghatottsággal a 
hangjában bizonygatta, hogy ezt 
a döntőt nem csalódásként élte 
meg: „Nagyon boldog vagyok! Hogy 

van-e bennem csalódottság? Ahogy 
a csapat játszott, ahogy küzdöttek 
egymásért a srácok, azok után tény-
leg semmiféle csalódottság nincs. 
A játékosokat persze sajnálom, 
hiszen a legjobbat akarja az ember 
azoknak, akiket szeret. Ez az egyik 
legjobb csapat és klub, ahol valaha 
edzősködtem. A fiúk az egész sze-

zonban olyan keményen játszottak, 
amennyire csak tudtak. Ezért a ve-
reség után miattuk vagyok csalódott, 
nem bennük csalódtam. A Salzburg 
egy kiváló csapat, mi pedig komoly 
kihívást jelentettünk számukra. Egy 
kicsit jobbak voltak, mint mi, de 
mindent megtettünk, amit lehetett. 
Ennél többet nem kérhetünk egy 

sportolótól!” – mondta a mester, 
aki talán a legfontosabb szerepet 
játszotta a minden várakozást 
felülmúló szezonban.
A játékosok persze nehezen élték 
meg, hogy bár a döntő valameny
nyi találkozóján volt esélyük, és 
egyszer sem nőtt játékban fölé
jük az ellenfél, végül apró dolgok 
mindig a Salzburg javára dön
töttek. Tegyük hozzá: vitathatat
lanul a Bikáké a legjobb csapat 
a ligában, hiszen vereség nélkül 

hengerelték végig a rájátszást. 
De a négyből háromszor üres 
kapus gól, a negyedik alkalom
mal pedig hosszabbításban ütött 
találat hozta meg a győzelmet 
nekik, vagyis mindegyik meccs a 
legvégéig nyitott volt. Ha csaló
dásra nem is, bosszankodásra 
tehát volt ok. Pláne, mert a Volán 
is meg akarta nyerni a döntőt!
„Örülni nem tudunk, mert nem ez 
volt a cél. A bajnoki cím volt a cél 
az elejétől kezdve. Mi nem az a 
csapat vagyunk, amelyik kicsiben 
gondolkodik, hogy csak jussunk 
az elődöntőbe, és akkor nagyon jó 
minden. Nekünk a bajnoki cím volt 
a cél, és jövőre is az lesz! Szerintem 
még tudunk egy kicsit fejleszteni a 
kereten, és visszavágunk! Az egész 
szezon alapján megérdemelte a 
Salzburg a győzelmet, gratulálunk 
nekik! Mi pedig elemezzük, min 
kell javítani, és jövőre bajnokok 
leszünk!” – jelentette ki Hári 
János, a döntő legeredményesebb 
fehérvári támadója.
Alex Petan mindehhez hozzátet
te: „Nyilvánvalóan nem jó érzés 
kikapni, egyszer sem a szezonban, 
ilyenkor pláne! De ha az összképet 
nézzük, az egész idényt, akkor lát-
hatjuk, hogy a fantasztikus szurko-

lók, az edzői stáb végig mögöttünk 
volt, mindenki beletette a magáét, 
és a csapat is a legjobbját nyújtotta. 
A végén valakinek veszíteni kell. Ez 
egy kemény és nehéz érzés, de büsz-
kének kell lennünk magunkra!”
A történelmi sikerből sokan 
vették ki a részüket, s mindenki 
abban bízik, hogy ez még csak 
a kezdet. A következő idényben 
már nemcsak ebben a mezőny
ben, hanem a Bajnokok Ligájá
ban is bizonyíthat a Fehérvár!
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06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

08.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Hétvégi programajánló 

Vendég:	Ocsenás	Katalin
12.10		 Ebédidő	
13.10		 A	bor	szerintünk	(12)	

Vendég:	Fáncsi	Viktória
14.10  Kertészeti magazin 

Vendég:	Németh	László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	
Galántai Zsuzsi

15.10  Útravaló
17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00		 Városrészek	titkai	

Vendég:	Váczi	Márk	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 04. 22. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási 
lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről	

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10		 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég:	dr.	Paál	Csaba

10.10		 Párkapcsolati	ismeretek	
Vendég:	Fejér	Kata

11.10  Dojo önvédelmi és távol-
keleti	művészeti	magazin	
Vendég:	Rétlaki	Gábor

12.10		 Virágpercek	Vendég:	
Winkler Kriszti

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég:	Koppán	Viktor

14.10  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

14.30		 Az	vagy,	amit	megeszel!	
Vendég:	Szollár-	
Kaczur	Beatrix

15.10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.10  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.10		 Filmkocka	Vendég:	Pál	
Loránd,	Kalmár	Ádám

18.10  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.00		 Színház	a	kulisszák	mögött	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek, 
programajánló

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán	–	
táplálkozás	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10		 Gazdát	keresünk	az	ASKA	
menhelyén	élő	kutyáknak	
Vendég:	Molnár	Tamásné

11.10		 Ez	it t	az	én	hazám!	
Vendég:	Oláh	László

11.40		 Szabadidőben	Vendég:	
Szipola	Antal

12.10		 Csak	stílusosan!	
Vendég:	Pánczél	Anikó

13.05		 A	táncdalfesztiváloktól	
napjainkig	Vendég:	
Kiss György

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss György 

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 04. 16. SZOMBAT

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10		 Aranybulla-emlékév	

2022	–	érdekességek,	
különlegességek 
Magyarország 
történelméről,	az	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	
13.10		 Illemtan	Vendég:	Óber	László
14.10		 Krízishelyzet	Vendég:	

Zsabka	Attila,	a	Kríziskezelő	
Központ	vezetője

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	Zsuzsi	
Hírszerkesztő:	Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Kék jelzésen, zöld úton 

Vendég:	Berta	Gábor,	
Rendeczki	Andrea,	Bakonyi	
Balázs,	Maráz	Anna	–	Járd	
be	az	Országos	Kéktúrát	
egy	fehérvári	csapattal!

17.10		 Pénzügyi	percek	Vendég:	
Potolák	Gábor

18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Internetes ügyeink 
Állandó	szakértőnk:	dr.	
Czenczi	Anikó	ügyvéd	
Szerkesztő:	Kiss	György

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Munkaügyek	Vendég:	
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
11.10		 Kézműveink
12.10		 Ebédidő	
13.10		 Vakolat	Vendég:	

Puska	József
14.10		 Élelmiszer-biztonsági	

és állategészségügyi 
magazinműsor	Vendég:	
Sziebert	Gergely	
megyei	főállatorvos,	a	
megyei kormányhivatal 
főosztályvezetője

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10		 Vörösmarty	kocka	Vendég:	

Gombaszögi	Attila
17.10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai	Margó
18.00		 Mindenmentes	Vendég:	

Antal	Vali	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán 

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
12.10		 Ebédidő	
13.10  Környezetbarát 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10		 Szuvenír	Vendég:	

Grósz	Pálma
17.40  Meseszieszta a 

Szabad	Színházzal
18.00		 Nézőpontok	Vendég:	Vacsi	

Viola	és	Varju	Rudolf	
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi	

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

09.10		 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó	Gábor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
10.10  Útravaló
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed	Attila
12.10		 Ebédidő	
13.10		 A	Városgondnokság	

műsora
14.10		 Az	orvos	válaszol	
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva	

15.10  Útravaló
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10  Gyógynövények világa 

Vendég:	Lencsés	Rita
18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


