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Segélyszállítmány indult
Opole ukrán testvérvárosába

Szombati nyitvatartás
Március huszonhatodikán a Depónia és a Széphő
ügyfélszolgálatai nem nyitnak ki, de bizonyos
szolgáltatások elérhetők lesznek.
A Depónia szombaton nem végez lakossági hulladékszállítást, és zárva tartanak
az ügyfélszolgálatok is. Március huszonhatodikán a csalai hulladéklerakó 8 óra és
11.30 között, míg a Palotai úti hulladék
udvar 8 és 12 óra között tart nyitva.
A SZÉPHŐ Zrt. ügyfélszolgálata és
pénztára is zárva lesz szombaton,
ugyanakkor március huszonötödikén,
pénteken 7.30 és 12 óra, illetve 12.30 és
15.30 között fogadják az ügyfeleket.

Vakler Lajos

Székesfehérvár önkormányzata
azonnal támogatta a kezdeményezést, hogy közösen nyújtsanak
segítséget az Opole ukrán testvérvárosában, Ivano-Frankivskban
élőknek. Az Alba Bástya Családés Gyermekjóléti Központ raktárában rendelkezésre álló készletből
közel ezer konzervet, bébiételt,
halkonzervet, májkrémet, kész
ételt, valamint takarókat, meleg
ruhákat, tisztálkodási szereket
készítettek össze, amit a Városgondnokság kisbusza szállított el
Opoléba.
Cser-Palkovics András polgármester örömének adott hangot, hogy
a székesfehérváriak ismét tanúbizonyságát adták segítő szándékuknak: „Köszönöm mindenkinek, aki az
utóbbi hetekben segített tárgyi vagy
pénzadománnyal annak érdekében,
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Humanitárius adománnyal csatlakozott
Székesfehérvár Opole missziójához: a lengyel
vajdasági székhely levélben kérte testvér
városait, hogy nemzetközi szinten, közös
erővel segítsék a háború sújtotta ukrán
testvérvárosukban élőket.

Hatszáz kilónyi adománnyal járult hozzá Székesfehérvár az Opole ukrán testvérvárosában
élők megsegítéséhez

hogy a menekülteket támogatni
tudjuk. Több mint tízmillió forint
támogatás és rengeteg tárgyi felajánlás érkezett. Eddig kétfelé mentek az
adományok: zömében a Fehérváron
elszállásolt menekülteknek, de jutott a
határra is, amit civilközösségek gyűjtenek és szállítanak folyamatosan,
a háború kirobbanása óta. Közben
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Somogyi Tamástól búcsúzunk

Póczos Tibor (1953–2022)
Életének hatvankilencedik esztendejében elhunyt Póczos Tibor Penna
Regia díjas operatőr, a helyi televíziózás ikonikus székesfehérvári alakja.
Munkásságát a Videotonban kezdte,
hogy aztán a Fehérvár Televízió megalapításától először külsős munkatársként, majd főállású operatőrként
jusson el arra a művészi szintre,
amelyet nyugdíjba vonulásáig számtalan hiteles híranyag, film őriz ma
is. „Póci”, ahogy kollégái és barátai
szólították, jó kedélyű, igazi közösségi ember volt, akitől a pályakezdő
fiatalok nemcsak a képalkotás
tudományát sajátíthatták el, de azt az
emberséget is, amely pályafutásának

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

Elhunyt Póczos Tibor

érkezett a megkeresés lengyel testvérvárosunkból. Azonnal a kezdeményezés mellé álltunk, hiszen ez nagyon
szép kifejezése a szolidaritásnak, de
egyben a lengyel-magyar barátságnak
is. Az Irányi Dániel utcai raktárból
közel hatszáz kilónyi adomány indult
a Városgondnokság autójával Opole
városába.”

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

Somogyi Tamás (1961–2022)
minden pillanatában a sajátja volt,
amellyel a hétköznapokat is ünneppé tudta tenni.
2009-ben munkásságát az önkormányzat Penna Regia díjjal ismerte
el. Nyugdíjas éveiben is megmaradt
örökmozgó, tevékeny, szerethető
embernek, aki megküzdött betegségével, mely végül legyőzte. Fájó
szívvel búcsúzunk egy legendától.
Temetése március huszonnyolcadikán, hétfőn délután egy órakor a
pákozdi temetőben lesz.
Emlékét megőrizzük.
Vakler Lajos

Hosszan tartó, súlyos betegségben,
életének hatvanegyedik esztendejében elhunyt Somogyi Tamás Penna
Regia díjas operatőr.
Soma fotóriporterként kezdte pályafutását, számos fotókiállításon bizonyította tehetségét, majd a Fehérvár
Televízió operatőreként teljesedett
ki. Kivételes látásmódja korán megmutatkozott, olyan filmek alkotásában vállalt kulcsszerepet, amelyek
máig meghatározóak a fehérvári és
a magyar televíziózás történetében.
Gondolattal teli, lírai képi megfogalmazásai a dokumentarista filmes
érzékenységével ötvöződtek. Értette
a vizuális történetmesélés logikáját.

Határozott céllal indult el az útján,
és valósította meg elképzeléseit.
Fantáziája, kompozíciós érzéke,
egyéni látásmódja lehetővé tette,
hogy a képek nyelvén megfogalmazza, megvalósítsa, kiteljesítse
megálmodott alkotói útját. Hittel
élő emberként 2010-től a püspökség
szolgálatában, a Székesfehérvári
Egyházmegye liturgikus, pasztorális és kulturális eseményeinek
tudósításaival teljesedett ki, keresve
a feljebbvalóhoz vezető utat.
Emlékét megőrizzük.
Vakler Lajos

Csökkentik a környék
légszennyezettségét

Novák Rita
Üzembe helyezte az Arconic-Köfém Mill Products
Hungary Kft. legújabb környezetvédelmi beren
dezéseit. A cég az elmúlt három évben kétmilliárd
forintos fejlesztést hajtott végre – ezúttal füstgáz
szűrő berendezést telepítettek a gyár területére.

Rába Henrietta

beruházással is meg tudtak volna
felelni a jelenlegi környezetvédelmi előírásoknak, mégis úgy döntöttek, hogy
a legmodernebb technológia mellett
teszik le a voksukat.
A füstgázszűrő berendezés beszerzése
jól illeszkedik Székesfehérvár környezetvédelmi programjához – mondta a
város polgármestere. Cser-Palkovics
András kiemelte: a városnak és az
iparnak is vannak vállalásai.
A mostani beruházással a gyár környékének légszennyezettsége jelentősen
csökken, ami megkönnyíti a lakosok
mindennapi életét, és hozzájárul egy
egészségesebb környezet eléréséhez.

A beruházás összesen kétmilliárd forintba került, amit a cég saját forrásból finanszírozott
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A szerkezet három részből áll, és azért
telepítették, hogy az üzem kemencéiben keletkező füstöt megtisztítsa.
Ezentúl a hatvan méter magas, vörös
téglás kéményeket már nem használja
a vállalat, de mivel fontos tájékozódási
pontként szolgálnak, nem bontják le
őket. A cég ügyvezetője szerint kisebb
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Az új, háromszintes épület, melyben helyet
kap a pulmonológia, az onkológia és az
infektológia, várhatóan 2023 október végére
épül fel.
Az új belgyógyászati tömb előkészületi munkálatai tavaly októberben kezdődtek meg. Bucsi László
főigazgató a keddi, ünnepélyes
alapkőletételen az elmúlt tíztizenkét év megvalósult kórházi
fejlesztéseit foglalta össze, Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere pedig hangsúlyozta, hogy
a kormány ötszázmilliárd forintot
fordított a vidék egészségügyének
fejlesztésére.
Az új belgyógyászati tömb tizenegy
és fél milliárd forintos beruházást
jelent: „Az új épületben hatezer
négyzetméteren, három szinten kap új
otthont a pulmonológia, az infektológia
és az onkológia. Sokat tudtunk már
eddig is közösen előrelépni. Főigazgató
úr össze is foglalta azokat a beruházásokat, amelyeket az elmúlt tizenkét
évben végrehajtottunk. Ennek egyik
csúcspontja volt 2015-ben, amikor a
kórház fejlesztésének első ütemét át
tudtuk adni.” – mondta el az ünnepségen Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője.
Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy a vidék egyik
legnagyobb egészségügyi intéz-
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Az új épületet egy függőfolyosó kapcsolja majd
a sürgősségi fogadóhelyhez, így biztonságosabbá válik a betegek szállítása. Az új kórházi
épület várhatóan a jövő év őszén készül el.

ménye a Szent György Kórház. Az
új belgyógyászati tömb a Modern
Városok Program keretében, a város önkormányzatával való együttműködésben épülhet meg: „Fontos,
hogy a várossal való együttműködésben és a Modern Városok Program
keretében tudjuk ezt a fejlesztést
megvalósítani, hiszen ez tette lehetővé
a parkolóépítést és a légtechnika cseréjét azokban az épületekben, ahol arra
nagy szükség van. Pontosan tudjuk,
hogy nyáron mit jelent ez az ott dolgozóknak és a betegeknek!”

A mártírokra emlékeztek

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR MÁRCIUSI NYITVATARTÁSI IDEJE AZ
ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

A II. Ukrán Front katonái fegyveres erejükkel visszaélve először
bort kértek a lakóktól, majd az
egyik házban rátámadtak az ott
tartózkodó fiatal nőre. A család

férfi tagjai a nő védelmére sietve
megöltek két szovjet katonát. A
harmadik elmenekült és jelentette
a történteket, ami véres megtorlást
vont maga után. A pincékben menedéket kereső polgári lakosokat
kiterelték az utcára, és agyonlőtték
őket. A tizenkét, véletlenszerűen kiválasztott, ártatlan áldozat
életkora huszonegy és nyolcvanegy
év között mozgott. Az értelmetlen
mészárlás egész családok, generációk életét határozta, változtatta meg.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR
NYITVATARTÁSA

Koszorúzással emlékeztek arra a tucatnyi mártír
fehérvárira, akiket szovjet katonák gyilkoltak
meg a Rác utcában 1945. március 22-én. A
mártírok emlékművénél Viza Attila palotavárosi
önkormányzati képviselő és a Vasvári Pál Álta
lános Iskola helyezte el kedden az emlékezés
virágait.

2022. MÁRCIUS 25-ÉN (PÉNTEK)
7.30-TÓL 12.00; 12:30 – 15:30 ÓRÁIG
2022. MÁRCIUS 26-ÁN (SZOMBAT) ZÁRVA
Hetvenhét esztendővel ezelőtt tragikus és véres események helyszíne volt a Rác utca

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Látrányi Viktória

Mindez a történelmi fővárosban,
Székesfehérváron valósult meg, ahol
évszázadokon át – az Árpád-házi
királyok idején is – a koronázások
és temetkezések zajlottak. A péntek
délutáni ünnepélyes megnyitó résztvevőit Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője köszöntötte, aki kormánybiztosként az
Árpád-ház-program megvalósulását,
így a múzeum épületének megújulását is felügyelte. Az esemény kapcsán
két fontos dolgot emelt ki: „Megmentettünk egy ikonikus fehérvári épületet:
a volt ciszter rendházat. Ötvöztük a
régit és az újat, hiszen a fogadótér egy
fekete-fehér, tiszta üveg és acél épület.
A másik fontos része a mostani eseménynek, hogy meg tudtuk nyitni ezt a
kiállítást az újjáépült múzeumi épületben,
mely bemutatja az Árpád-házi királyok
művét, azokat az évszázadokat, amikor
Magyarország és benne Székesfehérvár
egy európai szintű és jelentőségű ország
és város volt.”
A Szent István Király Múzeum Rendházépülete több mint ötmilliárd forint
kormányzati forrásból újult meg.

A kiállítás június 15-ig, naponta
8 és 20 óra között látogatható a
Szent István Király Múzeum Fő utcai
épületében. Az iskolai csoportokat
kedvezményes jegyárral és múzeum
pedagógiai foglalkozással is várják. A
csoportok a bejelentkezes@szikm.hu
címen (folyamatosan), illetve a
70 649 5462-es és 22 202 700-as
telefonszámokon (munkaidőben)
jelentkezhetnek be. További részletes
információk a kiállítás honlapján:
www.arpadok.hu
Különleges tárgyak
A kiállítás egyik különlegessége Szent
István kardja, mely Prágából érkezett
Székesfehérvárra. A fegyver egykor
István jegyesének, Gizellának a
hozományaként kerülhetett Magyarországra. A 14. századi krónikák szerint
a német lovagok ezzel a karddal
övezték fel a 997-ben Koppány ellen
induló Istvánt, s a hagyomány szerint
a koronázáskor is ez a fegyver volt a
kezében. Az Árpád-ház dinasztikus
kapcsolataihoz kapcsolódó értékes
lelet melletti vitrinben az a sisak
kapott helyet, mely szintén egyetlen
Kárpát-medencei leletként maradt
fenn a korszakból.
A tárlaton szerepel a feltehetően a 13.
század közepén keletkezett Ómagyar
Mária-siralom, Lehel kürtje, egy
Árpád-kori eskükereszt és egy kettős
kereszttel ellátott, kora Árpád-kori
magyar zászló. Ez utóbbi ritkaság a
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Múlt pénteken megnyílt a közel hétszáz,
felbecsülhetetlen értékű Árpád-kori kincset egy
helyen bemutató tárlat. A Királyok és szentek –
Az Árpádok kora című kiállítás soha együtt még
nem látott leletegyüttesével ad hű képet hazánk
korai évszázadairól.

Felbecsülhetetlen értékű tárgyak érkeztek Fehérvárra
svájci magyar nagykövetség közreműködésével kerülhetett Fehérvárra.
Látható a koronázási palást 1613-ban
készült másolata Pannonhalmáról, és
számos honfoglalás kori aranylelet is.

A modern és a régi ötvözete
A tárlatnak a Szent István Király
Múzeum megújult épülete ad otthont:
„Az Árpád-ház-programnak köszönhetően
tizenhét teremben, ezernyolcszáz négyzetméteren, a legmodernebb múzeumi
körülmények között rendezhettük meg
a soha nem látott léptékű kiállítást.” –
tájékoztatta lapunkat Pokrovenszki
Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója. A különleges tárlathoz
több mint negyven magyar és húsz
külföldi partnerintézmény kölcsönöz
tárgyakat.
A Királyok és szentek – Az Árpádok
kora című tárlat közösségi megnyitóját pénteken a Fő utcai múzeumépület
előtt tartották, ahol kulturális programok sora is várta az érdeklődőket.
„A város egyik legfontosabb belvárosi
műemléki épülete újult meg és bővült egy
új épületszárnnyal. Ez is azt mutatja, lehet
úgy modern várost építeni, hogy közben
büszkék vagyunk értékeinkre, őrizzük
múltunkat, amelyre a jövőt építjük!” –
mondta a közösségi programokkal
színesített megnyitón Cser-Palkovics
András. A polgármester azt is kiemelte, hogy a rendház felújítása során a
tartalékkeret jelentős része megmaradt. Ezt szeretnék a város kulturális
életére fordítani.
Cser-Palkovics András példaként
említette az Aranybulla-emlékév
programjait, valamint a Budenz-ház
és a Vörösmarty Mihály Könyvtár
részleges felújítását.

„Százéves álom vált valóra”
A Szent István Király Múzeum, a Ma-

gyar Nemzeti Múzeum és a Magyarságkutató Intézet közös szervezésében
eddig soha nem látott tárlat valósult
meg – fogalmazott Makoldi Miklós, a
kiállítás kurátora, a Magyarságkutató
Intézet Régészeti Kutatóközpontjának
igazgatója, aki körbevezette az érdeklődőket. Az egyik teremben láthatók
a koronázáshoz kapcsolódó kellékek:
„Ezek Szent Istvántól, tulajdonképpen
a királlyá koronázástól, a kereszténység

eredménye az, hogy a magyar nemzet
ma is él. A keresztény kultúra meghonosítása vezetett ahhoz a stabilitáshoz,
amely gazdag államot hozott létre Európa
közepén. Az Árpád-kor négy évszázadát
bemutató tárlat anyaga pedig a régészek
munkáját is dicséri.”
Az ünnepi beszédeket követően nyílt
meg a rendház épületének kapuja.
Rengeteg érdeklődő érkezett a megnyitóra. A múzeum előtt is kulturális

Óriási érdeklődés kísérte a megnyitót
felvételétől egészen az Árpád-ház kihalásáig, sőt még azon is túl, a 20. századig
használatban voltak.” – fogalmazott a
kurátor.
Egy több mint száz éve dédelgetett
álom vált valóra ezzel a kiállítással –
ezzel a gondolattal indította köszöntőjét Horváth-Lugossy Gábor a szakmai
megnyitón. A Magyarságkutató Intézet
főigazgatója kiemelte: „Egy olyan nagyszabású tárlat nyílt meg ma Székesfehérvár
szívében, amely a magyarságról szól.”
L. Simon László, a Magyar Nemzeti
Múzeum főigazgatója a szakmai megnyitón kiemelte: „Az Árpád-kor legfőbb

programok sora várta az érdeklődőket:
felvonultak a történelmi óriásbábok, de
volt bemutató a középkorban kialakult
körtáncokból és korabeli dallamokból
is. Sötétedés után tűzzsonglőrök vették
birtokba a Fő utcát.

Folyamatban van a feliratok ked
vezőbb elhelyezése és a betűméret
megnövelése. Így akik a napokban
keresték vagy keresik fel a Királyok
és szentek – Az Árpádok kora című
kiállítást, ha elteszik a belépőjegyü
ket, azzal később visszamehetnek még
egyszer megnézni a tárlatot.
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Elektromos Ikarusok Fehérváron

A Volánbusz 2021 tavaszán száz elektromos
autóbusz beszerzésére nyújtott be pályázatot
a Zöldbuszprogramban. Székesfehérvár közös
ségi közlekedésébe tizenkét, helyben gyártott
jármű kerül.
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„Kerékpáros forradalom” zajlik

Az elmúlt években a városban nagyon sok
olyan közösségi fejlesztés, közösségi tér
jött létre, mely az aktivitásról, a sportról
szól. Ezeket újabb beruházások követik:
ezúttal a kerékpárutak fejlesztésén a sor.
Egyebek mellett erről is szó volt a Fejér
megyei turizmus meghatározó szereplőinek
konferenciáján.
A szakmai előadásokon keresztül
a résztvevők megismerkedhettek
Székesfehérvár, Fejér megye és az
egész ország turisztikájának elmúlt években elért eredményeivel,
a szektor jövőképével és a következő időszak fejlesztési irányaival.
A tapasztalatok szerint az új
létesítményeket az emberek
szívesen használják, és úgy élik
meg, hogy számukra mindez
lehetőség az egészséges életre,
ráadásul zömében ingyenesen –

hangzott el a konferencián.
Révész Máriusz, az aktív Magyar
országért felelős kormánybiztos
szerint alapvető cél, hogy egészségesebbé tegyük a mindennapjainkat fizikailag és mentálisan is. Az
aktív életmód feltételeinek javításában soha nem történt annyi előrelépés, mint 2010 óta. 1850 kilométer
hosszúságú kerékpárút épült, és
a fejlesztések folyamatosak. Év
végére elkészül a Budapest-Balaton
kerékpárút, mely érinti Székes
fehérvárt is, és már rendelkezésre
áll a biztonságos biciklizést segítő
Közlekedési kisokos. NyugatEurópában „kerékpáros forradalom” zajlik: csak Németországban
hét év alatt négyezerről kétmillióra
nőtt az eladott elektromos meghajtású kerékpárok száma, és ez a
hullám elérkezik hozzánk is.

Fotó: Bácskai Gergely

Az első negyven, alternatív meghajtású jármű részben már forgalomba
állt a fővárosi agglomerációban,
most pedig lezárult további hatvan
autóbusz beszerzési eljárása is.
Győrben tizenhárom, Zalaegerszegen tizenegy, Szolnokon tíz, Szegeden nyolc, Egerben hat darab BYD
K9UD típusú, míg Székesfehérváron
tizenkét darab Electrobus 120.EL típusú zöldbusszal válik korszerűbbé

még idén a helyi járműállomány.
Az elektromos járművek zajterhelése
alacsonyabb, mint a hagyományos
buszoké, károsanyag-kibocsátása
pedig lokálisan zéró. A fejlesztés
a hat megyeszékhely több mint
félmillió lakója számára biztosít
magasabb színvonalú személyszállítási szolgáltatást, tisztább levegőt és
környezetet: az érintett térségekben
évente csaknem háromezer tonnával
csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás, ami csaknem kétezer autónak
felel meg, azaz ha a közlekedők
autó helyett inkább buszra szállnak,
akkor évente ennyivel kevesebb
szén-dioxid terheli környezetünket.

FEHÉRVÁR

A szóló kivitelű, alacsony padlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbuszok legalább harminc ülő és negyvenöt álló utas egyidejű szállítására alkalmasak. Egy feltöltéssel – az időjárási
körülményektől, útviszonyoktól függően – akár háromszáz kilométert is képesek megtenni.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
AUTÓ Ü VE G
CENTRUM

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

S Z É LV É D Ő C S E R E
É S -J AV Í TÁ S
CASCÓVAL AKÁR INGYEN IS!
8000 Székesfehér vár,
Móri út 15 4.
w w w.pilkington.hu

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

+36 22 310 615
+36 70 203 5943

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

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

• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen
megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
• Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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2022.03.24.

Városismeret

Jubileum

Nők, nők, nők!

M. Tóth-emlékkönyv

Nők, nők, nők címmel indítja következő városis
mereti sétáját a Tourinform Iroda március 26-án,
szombaton. A programon megismerhetjük azokat
a lányokat, asszonyokat, akiknek fontos szerepük
volt Székesfehérvár múltjában.

A Székesfehérvári Művészek Társasága és a Szent
István Király Múzeum közös felhívással fordul a
város közösségéhez.

Városunk történelmében és kulturális életében mindig is fontos
szerepet játszottak a nők. Ezért ők
állnak a középpontjában a következő városismereti sétának, mely
március 26-án, szombaton 10 órakor indul az Oskola utca 2-4. szám
alatti iroda elől.
Regisztrálni lehet személyesen az
irodában, a 22 537 261-es számon, az
idegenvezetes@szekesfehervar.hu
e-mail-címen vagy a program
honlapján.

A száz éve született M. Tóth István
festőművész és pedagógus emléke
előtt kiállítással tisztelegnek, és
szeretnék egy emlékkönyvbe összegyűjteni a vele kapcsolatos személyes emlékeket. Azokat szerkesztve
közreadják, így közösségi ünneppé
teljesedne ki a megemlékezés.
Akinek van személyes emléke M.
Tóth Istvánról, vagy van a tulajdonában műalkotása, ossza meg ezzel
kapcsolatos gondolatait, emlékeit a
város közösségével! A leírt gondolatokat küldje el az szmt92pg@gmail.
com e-mail-címre március 27-ig!

A Fehérvár Televízió műsora március 26-tól április 1-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 03. 26. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
08:20
09:25
09:55
10:25
10:55
11:20
11:50
12:20
12:40
13:00
14:30
15:00
15:30
16:20
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40

21:00

2022. 03. 27. VASÁRNAP
00:00 Képes hírek
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:45 Családőrzők
14:15 Agrárinfó
14:45 Nálatok mizu?
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tiber Krisztián
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:10 ZTE–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
21:40 Versünnep elődöntő
2018 – 2. rész
23:05 A hét hírei – ismétlés
23:25 Képes hírek

Fotó: Nick Risinger

22:30
22:35

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7 – ismétlés
Agrárinfó – ismétlés
Vértes vitéz
Szarajevó
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Demeter Bence öttusázó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
A szomszéd vár
Alba Fehérvár–MTKkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Versünnep elődöntő
2018 – 1. rész
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. márc. 24.–márc. 30.

2022. 03. 28. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55
08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:40
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:30

19:45

20:00
20:25
20:30
21:00
21:25
22:45
23:05

Képes hírek
A hét hírei
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Tiber Krisztián
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
A szomszéd vár – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso Kedd
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Demeter Bence
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Választási műsor
Vargha Tamás, Fejér
1. vk. országgyűlési
képviselőjelölt,
FIDESZ–KDNP
Választási műsor
Végh Annamária, 1.
vk. országgyűlési
képviselőjelölt, Mi Hazánk
Köztér Extra – Vendég:
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Virtuózok
Székesfehérváron
2015 – 1. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 29. KEDD
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Köztér Extra – Vendég:
Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter
07:45 Együtt magazin
08:15 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Demeter Bence
08:45 Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
09:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:40 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
15:30 Gorsium együttes
16:00 Fa Nándor – Kikötés
17:00 Híradó
17:20 Paletta
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gyenesei Leila
18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fizikai kísérletek: Az erők
19:30 Választási műsor
Göde Imre, Fejér 1.
vk. országgyűlési
képviselőjelölt,
Normális Párt
19:45 Választási műsor
Márton Roland, Fejér
1. vk. országgyűlési
képviselőjelölt, DK–
Jobbik–Momentum–
MSZP–LMP–Párbeszéd
20:00 Hírek – ismétlés
20:05 Paletta – ismétlés
20:35 Honvéd7 – ismétlés
20:55 Virtuózok
Székesfehérváron
2015 – 2. rész
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek

2022. 03. 30. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:45
09:15
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:25
15:55
16:20
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:30

19:50
20:20
21:00

22:20
22:40

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gyenesei Leila
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Bogányi Gergely-portré
Kalotaszegtől Moldváig –
25 éves a Kallós Alapítvány
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Mesevarázs – Lábodi
Ádám: A zöld lific
Választási műsor
Fenekes Roland, 1.
vk. országgyűlési
képviselőjelölt, MKKP
Családőrzők – ismétlés
Schirilla György, az
ifjabb pesti rozmár
Szombathely–
Alba Fehérvárkézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 03. 31. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
11:00
11:30
13:00
13:15
15:40
16:10
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:30

19:45

20:05
20:35
21:05
21:10
21:40
22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Családőrzők
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Bringafieszta 2016
Molnár Dániel – Elszakadni
a földtől földtől
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Mesevarázs – magyar
népmesék: A kiskondás
Választási műsor
Törő Gábor, 2.
vk. országgyűlési
képviselőjelölt,
FIDESZ–KDNP
Választási műsor
Fazakas Attila, 2.
vk. országgyűlési
képviselőjelölt, DK–
Jobbik–Momentum–
MSZP–LMP–Párbeszéd
Bajnokok városa
Köztér – ismétlés
Hírek – ismétlés
Bajnokok városa – ismétlés
A rock bűvöletében
Color-koncert
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 04. 01. PÉNTEK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
11:00
11:30
12:00
13:00
13:15
15:50
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:30

19:45

20:00
20:30
20:35
21:45
22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Köztér
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Portrék a Királykúton
Vendég: Buda Ferenc
Híradó
Úton
Hírek
Városrészek titkai
Híradó – ismétlés
Mesevarázs – Lázár
Ervin: Sírós Frukk
Választási műsor
Varga Eszter, 2.
vk. országgyűlési
képviselőjelölt, MKKP
Választási műsor
Fogarasi Márta, 2.
vk. országgyűlési
képviselőjelölt,
Normális Párt
Agrárinfó
Hírek – ismétlés
Kríziskezelő Központ 30
Ütősfesztivál 2017
Híradó – ismétlés
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: hétfőtől péntekig 19:30-kor és 19:45-kor bemutatkoznak az országgyűlési képviselőjelöltek

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mostanában hajlamos vagy arra, hogy első felindulásból cselekedj.
Máskor meg éppen ellenkezőleg: annyira ragaszkodsz az elképzeléseidhez, hogy nem vagy hajlandó másként tenni, ha a sors úgy hozza,
hogy alkalmazkodni kell. Pedig néha kell! Légy rugalmas!

Egy találkozás most sorsfordító lehet az életedben. Eddig
nagyon élvezted a szabadságot, de most már látod azt is,
hogy az elköteleződés milyen előnyökkel járhat. No meg azt,
hogy a szabadság szele mennyire hűvös tud lenni.

Érzelmi téren ingoványos talajra léptél. Valakinek elkötelezted
magad, és ez a kötelezettség most kezd a fejedre nőni. A szabadság
ugyan édesnek tűnik, de rengeteg buktatóval jár. Jobb, ha tartod
magad ahhoz, amit elvállaltál!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Olykor kritikus vagy másokkal szemben, máskor meg túlságosan is
elnéző. Ne engedd, hogy az érzelmeid befolyásoljanak az ítéleteidben!
A kritikát pedig soha ne harmadik személynek mondd el, hanem
szemtől szembe annak, akit illet!

A megvalósulás közelébe kerülhet egy régi terved. Ne hagyd
annyiban, addig üsd a vasat, amíg meleg! Sokan, sokféleképpen próbálják meg tőled eltéríteni azt, aki segíthet célod
megvalósításában. Használd ki, hogy ő most mégis rád
hallgat a legjobban!

Új feladatokkal láthatnak el a munkahelyeden, és ez – habár eleinte
ódzkodnál tőle – végül mégis kedvedre való lehet. Untad már az
eddigi rutinfeladatokat. Persze, ha teheted, tárgyalj úgy, hogy a több
munka több pénzzel is járjon!

FEHÉRVÁR
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Gasztronómia

Fehérvári Halünnep nyolcadszorra!
L. Takács Krisztina
Két év kényszerű szünet után újra várja a vendége
ket a palotavárosi tavaknál a város egyik legnépsze
rűbb gasztronómiai eseménye: horgászversenyt,
főzőversenyt, színpadi és családi programokat
kínál a VIII. Fehérvári Halünnep április másodikán,
azaz jövő szombaton. A nap sztárvendége az Irigy
Hónaljmirigy együttes lesz.

tűztálcát, főzőhelyet, sörpadgarnitúrát és
a rendezvény logójával ellátott kötényt
biztosítanak a szervezők.
Az elkészült ételeket a zsűri folyamatosan értékeli, a legjobbakat a szervezők értékes ajándékokkal díjazzák. A verseny
kiírások a www.fehervariprogram.hu
honlapon olvashatók, nevezni pedig a
HOFESZ irodájában (Székesfehérvár,
Pilinszky tér 1–2.) lehet.
Az óvodás korosztály (3–6 évesek)
számára rajzversenyt hirdetnek A világ
egy hal szemével címmel. Az alkotások
készülhetnek egyéni vagy csoportos
munkában, bármilyen technikával. A
pályázatokat március 25-én, pénteken
18 óráig lehet leadni az SZKKK központi épületében (Fürdő sor 3.), hétköznaponként 8 és 18 óra között, egy erre a

A színpadi programok mellett gyerekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek is jó
szórakozás lesz az óriásbuborékozás.
Délelőtt az érdeklődők találkozhatnak
Vértes Rebekával és a freestyle focival.
A freestyle jelentése szabad stílus,
melynek szellemében a labdával bármilyen trükköt, mozdulatsort végre lehet
hajtani – ebből tart bemutatót Rebeka,
aki tavaly sikerrel vett részt a prágai
nyílt világbajnokságon, két éve pedig az
online rendezett Red Bull Street Style
versenyen, ahol az első hatvan között
végzett. A különleges focitrükkök
után a Herosz Állat- és Természetvédő
Egyesület tagjai érkeznek kutyákkal:
az érdeklők megismerkedhetnek az
egyesület munkájával, és az ebek is
megmutatják, mit tudnak.

Fotó: Kiss László archív

A 2013 óta létező, a kulináris élvezetek
és a szórakozás mellett az egészséges
halételek népszerűsítését is szolgáló hal
ünnepet az utóbbi években hat-nyolcezer ember látogatta, és most is sok
érdeklődőre számítanak a szervezők, a

Horgászegyesületek Fejér Megyei Szövetsége és a Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ.
Az eseményhez minden esztendőben
versenyek is kapcsolódnak, így a hagyományokhoz hűen a HOFESZ évadnyitó
egyéni horgászversenyt hirdet, melyre
március 25-ig lehet jelentkezni felnőtt,
női és ifi kategóriában. A regisztrálók
fenekezős vagy úszós módszerrel próbálkozhatnak. Főzőversenyt is rendeznek,
melyre március 31-ig nevezhetnek az
érdeklődők, akik halászlevet vagy bár
milyen más halételt készíthetnek a maguk és barátaik örömére. A versenyzők
számára egy bográcsra való halat, tűzifát,

A halünnepet idén is a palotavárosi tavaknál tartják
célra kihelyezett gyűjtőládába helyezve.
A legjobbak a halünnepen vehetik át
díjaikat.
Április 2-án, szombaton a reggeli órákban a horgász- és a főzőversennyel indul
a nap. Az ünnepélyes megnyitón a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar játszik,
köszöntőt mond Cser-Palkovics András
polgármester, valamint Vargha Tamás és
Törő Gábor országgyűlési képviselők.
Tizenegy órától Kovácsovics Fruzsina
koncertje a gyerekeket szórakoztatja, fél
egytől az Avanti zenekar, majd a Buborék együttes lép színpadra. Az eredményhirdetések 15.45-kor kezdődnek:
előbb a horgászok, majd a szakácsok
vehetik át díjaikat. A nap sztárvendége,
az Irigy Hónaljmirigy fél ötkor érkezik,
utánuk pedig az EVM zenekar teremt
utcabálhangulatot a Fehérvári Halünnep vendégeivel.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A Merkúr és a Jupiter együttállásának hatására most magasabb
perspektívából szemléled a dolgokat, és a szokottnál is nagyvonalúbb,
békésebb vagy. A részletkérdésekkel viszont nincs kedved bíbelődni:
nem is kell, azokat bízd másra!

Sokoldalú vagy, és erre végre mások is felfigyelnek. Új helyeket
kereshetsz, és a régit sem kell elhagynod. Még az is lehet, hogy
időt is sikerül spórolnod valahogy, talán jobb munkaszervezéssel.

A változások idejét hozhatja el a mostani időszak: talán már érzed is
az új szeleket, amik fújdogálnak körülötted. Hogy ez kedvező vagy
kedvezőtlen lesz-e rád nézve, nagyban múlik azon, hogy mennyire
tudod magad átadni az érzéseidnek.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Egy váratlan lehetőség adódhat számodra, hogy megmutasd lelki és
szellemi nagyságodat. Nem kell szégyenlősnek lenned: amit tálcán
kínálnak, azt igenis vedd el! Ajándék ez a sorstól, de megérdemelt.
Élj vele!

Bár a látszat néha mást mutat, te mélyen érző és sebezhető ember
vagy. Az utóbbi időben úgy érezheted, sokakban kell csalódnod.
De ha magadba nézel, be kell látnod, hogy te is mást mutattál
néha, mint amit éreztél! Így könnyebb megbocsátani.

Ez a hét igazán szép napokat ígér! Sok felemelő érzésed lehet,
köszönhetően az értékes felismeréseknek, amikre jutsz a héten.
Megbékélsz valami olyan dologgal, ami eddig hátráltatott a mindennapokban, de tenni nem tudtál ellene.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Csapadékhiány a földeken

Vakler Lajos
Hiányzik az eső a növényeknek, és a kijut
tatott műtrágya bemosódásához is szükség
lenne a csapadékra. Az exportkorlátozás
ugyan mérsékelte valamelyest az árakat, de
az aszályt a pénztárcánk is meg fogja érezni.

Kamara alelnöke.
A kijuttatott – és sok esetben
az egy évvel korábbihoz képest
négyszeres áron megvásárolt
– műtrágya bemosódásához is kellene a csapadék, enélkül ugyanis
a tápanyagpótlásra kijuttatott szer
nagy részét elfújja a szél.
Problémát jelent a szárazság a
tavaszi vetések előtti talaj-előkészítésnél is. Bár a kukorica és
a napraforgó számára nagyobb
jelentősége van az időjárásnak,
mint a műtrágyának, ugyanakkor
esetükben is kérdéses lehet a
szükséges mennyiség kijuttatása.

Kép: Megyeri Zoltán

Az egész országban hiányzik
a csapadék a talajból. A múlt
szerdai eső sok helyen csak harmatszintű volt, de ahol több esett
– helyenként akár tíz milliméter
is – ott sem javított érdemben
a helyzeten – emelte ki Zászlós
Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági

Közélet

A szárazság megnehezíti az agrárgazdaságok dolgát

FEHÉRVÁR
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Vállalkozások a fogyasztókért

Fotó: Varjú Zoltán

Közéleti hetilap

Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért és Székesfehérvár önkormányzata évről évre
Fehérvári Fogyasztókért szakmai díjban részesíti azokat a helyi vállalkozásokat, cégeket, amelyek
tevékenységük során szem előtt tartják a felelősségteljes, etikus piaci magatartást. Idén gyártás
kategóriában a Süti Cake Cukrászműhely, szolgáltatás kategóriában a Pasa Kebab – Nagymama
Konyhája, kereskedelem kategóriában pedig az Öreghegyi Gazdabolt kapta az elismerést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Közélet

Közéleti hetilap

Festékszóróval rongálják a megállókat

A köztulajdont rongálják azok, akik festék
szóróval fújják össze éjszakánként a város
buszmegállóit. Rendkívül munkaigényes
eltávolítani a festéket, drága a lemosószer, és
a Városgondnokság köztisztasági munkatársai
addig sem az utcákat, tereket takarítják, hanem
a festékkel összerondított buszmegállókat.

Fotó: Bácskai Gergely

Nem most először történt rongálás:
néhány nappal ezelőttig ismeretlen
személyek alkoholos filctollakkal
firkálták össze szisztematikusan a

buszmegállókat – főleg a választási
kampányhoz kapcsolódó plakátokat.
Ez viszonylag könnyebben takarítható volt, de néhány napja festékszóróval dolgoznak a rongálók minden éjszaka. A városban több mint kétszáz
térfigyelő kamera működik, ezek
felvételei és a helyszínen rögzítettek
alapján a Városgondnokság megteszi
a szükséges lépéseket. A Városgondnokság mindenkit arra kér, hogy a
választási időszak hevében is tartsák
tiszteletben a köztulajdont, és ne
rongálják a város buszmegállóit!

A köztulajdonban okozott károk helyreállítása több százezer forintba kerül

Csoóri Sándorra emlékeztek
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Purim, a legvidámabb nap

Csapó Ramóna
Március tizenhetedike a legvidámabb ünnep
a zsidó hitközségben: ekkor tartják ugyanis
a purimot, vagyis a megmenekülés napját.
Erre emlékeztek meg méltó módon a hívek
városunkban is.

A március tizenhatodikán napszálltától másnap estig tartó
időszakban tartják a zsidófarsangot, másnéven purim ünnepét,
ami a megmenekülés napja a zsidó
hitvilágban: „Ez a történet az ókori
Perzsiába nyúlik vissza: egy Hámán
nevű ember eltervezi, hogy elpusztítja
a zsidó közösséget, de Isten beavat-

kozik két kiváló ember segítségével.
Eszternek és Mordehájnak sikerül az
események menetén változtatni, és
a közösség – nem utoljára – elkerüli
a pusztulást. Ennek a történelmi
eseménynek az emlékére iktattak be
egy örömünnepet a bölcsek.” – magyarázta az ünnep eredetét Darvas
István főrabbi. A purimot ajándékozás és adományozás kíséri, és
persze az öröm.
A székesfehérvári ünnepségen
felcsendültek magyar és jiddis
népdalok, és Koltai Róbert színművész mellett fellépett Klein
Judit énekesnő is, a magyar zsidó
zenei világ autentikus előadója.

Fotó: Bácskai Gergely

Bácskai Gergely

FEHÉRVÁR

Az eseményt Eszter könyve örökíti meg, ebből olvastak fel részleteket a Székesfehérvári Zsidó
Hitközségben. Az írás parancsba adja, hogy ez a nap kifejezetten az örömé legyen. Ennek
igyekeznek mindig eleget tenni a hívek.

Gálával zárult a Nyugdíjas Ki mit tud?
Farkas Szilárd

Ünnep a hegyen címmel Csoóri Sándor-estet rendeztek múlt pénteken, Sándor-napon a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban. A találkozón a költő, író verseiből, prózáiból, illetve
megzenésített költeményeiből kaphattak válogatást az érdeklődők.
V. L.

Tánczene, operett, dallamfütty,
musical, népdalcsokor, örökzöld
sláger és vers is szerepelt a Fejér
Megyei Nyugdíjas Ki mit tud?
idei gáláján. A zsúfolásig megtelt

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A Nyugdíjas Ki mit tud? évtizedes múltra
tekint vissza Székesfehérváron. A város és a
régió nyugdíjasai ezúttal is képzőművészeti és
előadóművészeti kategóriában mérték össze
tudásukat. Az idei vetélkedő a Táncházban
rendezett gálával ért véget.

Táncházban sokan voltak kíváncsiak az idősek műsorára. A gálát
a város alpolgármestere, Lehrner
Zsolt nyitotta meg, aki köszöntőjében a székesfehérvári közösségek
erejét hangsúlyozta: „A város, a közönség, valamint a nyugdíjas közösség
számára is örömet jelent a gála. Két
éve nem volt Nyugdíjas Ki mit tud?,
amely immár harmincéves hagyomán�nyal rendelkezik. A résztvevők minden
alkalommal nagyon várják, hogy színpadra léphessenek, és újra láthassák az
ismerősöket, barátokat.”

Telt ház fogadta a fellépőket a Táncházban rendezett gálán

TAVASZI TÁJAK,
PÁRATLAN ÉLMÉNYEK
Indulj te is felfedezőútra itthon!

MÁTRA

csodasmagyarorszag.hu

Közéleti hetilap

A Villach ellen a döntőért

Somos Zoltán
Megkezdődik az ICE Hockey League, az osztrák
jégkorongliga elődöntője, melyben a Hydro
Fehérvár AV19 ellenfele a Villach csapata.

korábban letudta a maga negyeddöntőjét. Vagyis jóval pihentebbek
lehetnek a mieink, viszont a pályaelőny ezúttal az ellenfélnél van.
Az első, villachi mérkőzés után
szombaton fogadja majd a riválisát
Fehérváron Kevin Constantine csapata, amely eddig még nem kapott
ki az idei rájátszásban, és szeretné
Villachban is folytatni jó sorozatát:
„Sokat számít majd az emberelőnyös
vagy a négy a négy elleni játék, ezekben mindig van fejlődési lehetőség. És
mivel a Villach ütötte a legtöbb gólt
az alapszakaszban, nagyon oda kell
figyelnünk a védekezésre!” – mondta
Erdély Csanád.

FEHÉRVÁR

Sok munkára számíthat az elődöntőben Rasmus Tirronen, a fehérváriak kapusa

Szabó Miklós Bence
Átadták Székesfehérváron azt a műanyag
borítású sítanpályát, melyen műhó nélkül,
biztonságos környezetben, szakképzett oktatók
közreműködésével sajátíthatók el a síelés alap
jai. A pálya jó lehetőséget biztosít a gyermekes
családoknak, hogy a kicsik a családi síelés előtt
megismerkedjenek a sportággal.

A hétfőn átadott, nyolcvan méter hosszú pályán egy hét méter
magas dombról csúszhatnak a
síeléssel ismerkedők: „A tanpálya
fizikája nagyon hasonló a hóéhoz. A
sílécek előkészítése igényel egy kicsit
más technikát: míg a havas pályára
vaxoljuk a léceket, itt egy speciális
szilikonnal kenjük magát a pályát és

a léceket, így érjük el, hogy csússzon.
De maga az oktatás ugyanúgy történik,
mint a havon.” – tudtuk meg az
ApexSport 14 Kft. ügyvezetőjétől,
Dejző Nórától.
Tavaly tavasszal indult a pálya
építése a Csucskai utcában. Végül
mintegy nyolcvanmillió forintba
került a beruházás – ennek nagy részét magántőkéből finanszírozták,
ám létrejöttéhez a kormány húszmillió forint támogatást biztosított.
A tervek szerint a város együttműködik majd a tulajdonosokkal
annak érdekében, hogy a jövőben
az óvodások és az iskolások szervezett keretek között, a mindennapos
testnevelés keretében tanulhassák
meg a síelés alapjait.

Fotó: Bácskai Gergely

A fehérváriak szeptembertől májusig tudják majd igénybe venni a tanpálya szolgáltatásait

Félpályás varázslat
Aki látta, aligha feledi: Lanzelle Smith az utolsó
másodpercben, saját térfeléről eresztette el azt a
dobást, amellyel az Alba Fehérvár megnyerte az
Oroszlány elleni bajnoki kosármeccset.

ellentétben ez most pontos dobás
lett, a palánkról a gyűrűbe vágódott
a labda. Ezzel nyert a tizenhét pontos
hátrányból fordító Alba 85-82-re, így
pedig megteremtette az esélyt, hogy
az alapszakasz utolsó fordulójában
kiharcolja a felsőházba kerülést.
Mivel a rivális Debrecen kikapott,
jelenleg az Albának egyszerű a
feladata: szombaton itthon meg kell
vernie a Szegedet, amivel maradna
az ötödik helyen. Ez esetben pedig a
középszakaszt már biztos rájátszást
érő pozícióban játszhatná végig a Fehérvár. Nem lesz könnyű, de ahogy
Smith dobása mutatja: lehetetlen
nincs ebben a sportágban!

Somos Zoltán
Megszakította nyolc meccsből álló vereségszé
riáját a Mol Fehérvár. A Gyirmót ellen duplázó
Nikolics Nemanja pedig immár a klub bajnoki
gólrekordere.
Szabó József, a fehérvári futball legendája 1977 és 1987 között 235 bajnoki mérkőzésen szerzett 111 góllal
volt a Videoton legeredményesebb
csatára – egészen múlt szombatig. A
Vidi szerelését először a 2009/2010es szezonban magára öltő Nikolics
Nemanja már korábban utolérte
Szabót, szombaton pedig Gyirmóton meg is előzte. Stílusosan rögtön
egy duplával, így immár 113 góllal

vezeti az örökranglistát.
Bár a Vidi összességében pocsék tavaszt fut, hiszen ez volt az első mec�cse, amelyen nem kapott ki, Nikolics
rekordja miatt ezúttal jogos volt némi
ünneplés is. Persze az sem mellékes,
hogy a győzelemmel kicsit szilárdította helyét a csapat a táblázaton, azok
után, hogy a vezetőedző, Michael Boris előzőleg elismerte: immár a kiesés
ellen küzdenek a fehérváriak.
Nikolicsnak (egy megszakítással) ez
a kilencedik szezonja a piros-kékeknél, és amikor teljes idényt töltött itt,
majdnem mindig eljutott legalább tíz
gólig. Ehhez most még négy hiányzik.
Legközelebb a Kisvárda ellen tehet
érte, hogy folytatódjon a sorozat.

Fotó: Simon Erika

Az egyébként jól játszó oroszlányiak vezethették a mérkőzés utolsó
támadását, a végig remeklő Calhoun
azonban röviden emelte rá a dobást.
Három másodperc maradt, pont arra
elég, hogy Lukács Norbert Smith
kezébe adja a labdát, aki a félpályán
elrugaszkodva – ahogy ilyenkor
lenni szokott – elhajította azt. Csak
éppen az esetek döntő többségével

Az új rekorder

Fotó: molfehervarfc.hu

Somos Zoltán

Extázis az egyik, hitetlenkedés a másik oldalon Smith fantasztikus kosara után
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Már sípályája is van a városnak!

Fotó: Soós Attila (fehervarav19.hu)

Alaposan elhúzódott a Villach és
a Ljubljana negyeddöntője. Az
osztrákok ugyan már 3-1-re is vezettek, de csak a mindent eldöntő
hetedik meccsen nyerték meg végül
a párharcot. Ez pedig ezen a héten
kedden volt, és csütörtökön már
kezdődik is az elődöntő. Nagyon
nem tűnik mellékesnek, hogy a liga
magyar résztvevője, a négy között
először szereplő Volán egy héttel

sport

A bajnoki meccseken eddig száztizenháromszor látott gólöröm

ÚJ 308
ÉS 308 HYBRID
PÁRATLAN

A

A
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Az új Peugeot 308 modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása
4,5 – 5,9 l/100km, CO2-kibocsátása 114 – 133 g/km.
Az új Peugeot 308 HYBRID modell WLTP szabvány szerinti vegyes átlagfogyasztása
1,1 – 1,2 l/100km, CO2-kibocsátása 24 – 28 g/km.

PEUGEOT FÁBIÁN
Székesfehérvár, Budai út 175.
Tel.: +36 22 303 406 , www.fabianauto.hu
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lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Fister
Judit kertész
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: Berzeviczy Gábor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás Vendég:
Teiszler Éva, a Királyok és
szentek – Az Árpádok kora
című kiállítás kurátora
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég: Óber László
14.10 Krízishelyzet Vendég:
Zsabka Attila
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai Zsuzsi
Hírszerkesztő Bóna Éva
15.10 Választás 2022
– bemutatkoznak
Fejér megye 1-es
választókerületének jelöltjei
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Berta Gábor,
Rendeczki Andrea, Bakonyi
Balázs, Maráz Anna – Járd
be az Országos Kéktúrát
egy fehérvári csapattal!
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Színház a kulisszák mögött
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Középpontban az
élelmiszer-biztonság
Vendég: Sziebert Gergely
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Választás 2022
– bemutatkoznak
Fejér megye 2-es
választókerületének jelöltjei
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
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

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

