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Várja az adományokat a 
Baptista Szeretetszolgálat

Köszönet az osztályfőnököknek!

Hamarosan kiosztják a 
virágcsomagokat

A Baptista Szeretetszolgálat a pákozdi logisz-
tikai központban és a székesfehérvári, Tüzér 
utcai gyermekotthonban várja az adományo-
kat hétköznap nyolctól négyigImmár sokéves hagyomány, hogy a ballagási hét keretében az Órajátéknál köszönti az önkor-

mányzat a ballagó diákok osztályfőnökeit. A járvány okozta kétéves kihagyás után szerdán 
végre ismét összegyűlhettek a pedagógusok és a diákok képviselői a Kossuth-udvarban.

A komposztládákra tavaly ősszel, a Virágos Székesfehérvár program keretén belül lehetett 
pályázni. Idén is kora ősszel jelenik majd meg a pályázat.

Rába HenRietta

A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai, 
önkéntesei folyamatosan jelen vannak Kárpátalján, 
a határon, hogy segítsék az ukrán és a kárpátaljai 
magyar menekülteket. Az adományokat Fejér 
megyében két helyen fogadják, hogy célba tudják 
juttatni azokat.

A Baptista Szeretetszolgálat munkatár
sai, önkéntesei a háború első napjától 
visznek adományokat Ukrajnába. A 
Kárpátalján maradt családoknak segíte
nek, illetve a határ mellett, Tiszabecsen 
látják el a menekülteket. A szolgálat 
segít az egészségügyi ellátásban, az uta
zások szervezésében, az élelmezésben.
A budapesti BOK-csarnokban heti két
szer lát el szolgálatot a szervezet: az oda 
érkező menekültekről gondoskodnak. 
Révész Szilvia, a Baptista Szeretetszolgá
lat szóvivője elmondta: „Most kevesebben 
érkeznek, azért is, mert az ország belső terü-
letén egy kicsit enyhültek a harcok, illetve a 
donyecki térségből nehezen tudnak elindulni 
az emberek. A héten olyan információkat 
kaptunk, hogy akik elindultak, azok csak 
sokszoros átszállással, több nap után tudnak 
megérkezni. Ezért Magyarországra most 
kevesebben érkeznek, de a határ túloldalán 
egyre többen vannak!”
Révész Szilvia hozzátette: sokan Kárpát
alját már biztonságosnak találják, és ott 
várják a háború végét. Mint mondta, 
egyes információk szerint nyolcszázezer- 
egymillió belső menekült tartózkodik 

Tavaly ősszel közel tízezer pályázat érkezett 
növényekre és komposztkeretekre a Virágos 
Székesfehérvár program keretén belül. Május 
közepéig így mintegy kétszázezer tő növényt 
oszt ki a Városgondnokság a pályázók között. 
Csütörtökön hétszáz komposztkeretet már át is 
vettek a pályázók.

A rendkívül stabil, hatszázhatvan 
liter űrtartalmú komposztkeretet a 
fehérvári Karsai Holdingtól szerezte 
be a Városgondnokság. A vastag,  
újrahasznosított műanyagból ké
szült komposztkeret ellenáll az idő
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Kárpátalja területén, és az aktuális tör
ténések függvénye, hogy mikor jönnek 
tovább vagy indulnak vissza.
A menekültek megsegítését szolgáló 
adományokat Fejér megyében két 
helyszínen gyűjti a Baptista Szere
tetszolgálat: „A pákozdi logisztikai 
központba vagy a székesfehérvári, Tüzér 
utcai gyerekotthonba várjuk az adomá-
nyokat. Azt mondtuk az első napokban, 
hogy tartós élelmiszereket nem kérünk, 
de most már igen, hiszen ezeket visszük a 
határon túlra. Liszt, cukor, olaj, konzer-
vek, szalámik – ezeket mind örömmel 
fogadjuk! Amit nem kérünk, az a használt 
ruha, mert arra sem a határ túloldalán 
élőknek, sem az itteni menekülteknek 
nincs szükségük.”
Amit még szívesen fogadnak: három 
az egyben kávé, instant kávé, zacskós 
leves, tészta, bébiételek, gyümölcs-
pépek, üdítők, csokoládék. Az adomá
nyok közül ezekből nagyon sok fogy.

járás viszontagságainak, fedele védi 
a komposztot a csapadéktól és az 
UV-sugárzástól. Lyukacsos falai jól 
szellőznek, így optimális oxigénellá
tást biztosítanak. Az alsó komposzt
réteg is könnyedén kezelhető, mert 
a szerkezet oldalfalai kivehetők.

A növénycsomagokat május 3. és 19. 
között osztják ki. Ehhez szakaszo
san küldi ki a Városgondnokság az 
időpontfoglaló leveleket!

Átvette megbízólevelét Törő Gábor

A megválasztott honatyának a Megyeházán tartott ünnepségen Pacher Ildikó, a választási 
bizottság elnöke adta át a megbízólevelet

Múlt csütörtökön a Megyeházán vette át 
megbízólevelét Törő Gábor, aki immár negyedik 
ciklusát kezdheti a választópolgárok bizalmából 
a Fejér megyei 2. számú egyéni választókerület 
országgyűlési képviselőjeként.

Törő Gábor a mandátumátadá
son úgy fogalmazott: az eddig is 
képviselt értékek – a családtámo
gatás, a gazdasági biztonság és a 
béke megőrzése – mentén végzi 
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majd munkáját, együttműködésben 
valamennyi településsel.
A leadott 50 666 érvényes szavazat
ból Törő Gábor 28 380 szavazatot 
kapott, ezzel a választók bizalmá
ból továbbra is ő képviselheti a Fe-
jér megyei 2. számú választókerüle
tet az Országgyűlésben – ismertette 
a választási eredményt Kincses 
Zsolt Dávid, a Helyi Választási 
Iroda vezetőjének helyettese.
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AUTÓSZERELŐT 
ÉS

MUNKAFELVEVŐT
FELVESZÜNK. 

Szakmai önéletrajzokat az
ugyvezeto@motormechanic.hu e-mail 

címre kérjük.  Érdeklődni a 
06 30/9976-201 telefonszámon.

Személygépkocsi javításban, 
gyakorlattal rendelkező

Választókerületi 
programok

Köfém-lakótelep, Rác-
hegy, Búrtelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

Május 2-án, hétfőn 15 és 18 óra 
között az Erzsébet út 12. szám alatti 
irodájában fogadja a képviselő az 
érdeklődő lakókat. Május 3-án, 
kedden 17 és 19 óra között pedig 
a Köfém-lakótelep 1. szám alatt 
várja a 14. számú választókörzetben 
élőket Dienesné Fluck Györgyi.

Városközpont-észak

Kovács Zsoltné

Május 4-én, szerdán 17 és 18 óra 
között a Vörösmarty Mihály Álta
lános Iskolában fogadóórát tart a 
2. számú választókerület önkor
mányzati képviselője, ahol várja a 
lakossági javaslatokat, észrevétele
ket, kérdéseket.
Május 5-én, csütörtökön 17 órától 
lakossági fórumot tart Kovács 
Zsoltné a Rákóczi iskolában, a 
Szekfű Gyula utca 4. szám alatt. A 
fórumon jelen lesz Cser-Palkovics 
András polgármester, Mészáros 
Attila alpolgármester, aki a közös
ségi közlekedés hálózatbővítésének 
tervét ismerteti, Steigerwald Tibor, a 
Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője 
és Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda 
vezetője is.

A fejlesztéseknek és a parkosításnak köszönhetően az Aranybulla-emlékmű ismét a kirándulók egyik kedvelt célpontja lehet!
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FaRkas sziláRd

Megújult az Aranybulla-emlékmű és környéke, 
melyet sajtónyilvános bejáráson mutattak be az ér
deklődőknek hétfő délután. Az Árpád fejedelem első 
magyar területen lévő szálláshelyeként elhíresült 
Csúcsos-hegy a jövőben a fehérváriak és a környék
beliek egyik első számú kirándulóhelye lehet.

Az Árpád-ház-program keretében 
újult meg az Aranybulla-emlékmű és 
környéke. Elkészült az emlékmű körüli 
kilátóterasz, valamint az ehhez vezető 
lépcső és út, a kerékpáros-pihenő, az 
erdei sétaút és az új parkoló.
„Egy nagyon régi történelmi helyről beszé-
lünk, melynek környezete soha nem volt 
méltó módon kialakítva. Most ezt sikerült 
elérni! Az Árpád-ház-program keretében 
a kormány támogatásából, hatszázötven-
millió forintból valósult meg. A környék és 
maga az emlékmű nagyon szép, a parkosí-
tásnak hála pedig egy kiváló kirándulóhely 
jött létre!” – fogalmazott Cser-Palkovics 
András polgármester.
A terület parkosítása során százötven-
két fát és több mint ötezer cserjét, va
lamint más növényt telepítettek, ami 
még impozánsabbá teszi a környeze

Megszépült az 
Aranybulla-emlékmű és környezete

tet. Az emlékműhöz vezető, András 
és Árpád nevére keresztelt lépcsőn, 
illetve feljárón haladva dísztérrel és 
közösségi pihenőhelyekkel is találkoz
hatnak a kirándulók.

Vojtek Tímea, a terület tervezője szép 
és összetett feladatnak nevezte az 
illusztris helyszín felújítását. Mint 
mondta, az egyik fő feladat a megemlé
kezések helyszínének méltó biztosítása 

volt, a másik pedig, hogy a kerékpáros 
turizmus fejlesztésével a kirándulók 
számára is vonzó célpont legyen az 
emlékmű.
A kerékpáros-pihenőhelyre tűzrakókat, 
piknikasztalokat és ivókutat is telepí
tettek. Magát az emlékművet, melyet 
Rétfalvi Sándor készített 1972-ben, 
homokfúvásos technikával tisztították 
meg, és a feliratokat is helyreállították 
rajta.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő 
beszédében az emlékév jelentőségét 
emelte ki, hiszen nyolcszáz évvel ez
előtt II. András ezen a helyen hirdette 
ki az Aranybullát. A képviselő rámuta
tott, hogy ezzel az Árpád-ház-program 
még nem fejeződött be: „Készülünk arra, 
hogy a volt Köztársaság mozit megújítjuk, 
és ott lesz a bazilikatörténeti kiállítótér, 
ahol el tudjuk helyezni a koronázótemplom 
megmaradt köveit.”
Az Aranybulla-emlékműnél a fej
lesztések ősszel további növények 
telepítésével folytatódnak, valamint az 
igényeknek megfelelően hamarosan 
egy szociális blokkot is kialakítanak.

A Tóparti az első ötvenben!

A diákok is büszkék lehetnek iskolájukra!

VakleR lajos

Idén is megszületett az ország legjobb közép
iskoláinak rangsora. A fehérvári intézmények 
között az első helyen ismét a Tóparti Gimnázi
um és Művészeti Szakgimnázium szerepel.

A fehérvári Tóparti gimnázium, ahol 
négy, öt és hat évfolyamos gimnázi
umi, illetve öt évfolyamos szakgim
náziumi osztályokat tanítanak, a 
középiskolák rangsorában a negy
venkilencedik helyet foglalja el.
Vizi László Tamásné, az iskola 
igazgatója elmondta, hogy diákjaik is 
jelentősen hozzájárulnak a sikerhez, 
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hiszen olyan szellemiséget képvisel
nek, ami a jövő záloga számukra is. 
Ugyanakkor nem feledkezhetünk 
meg a pedagógusokról sem, akik 
társak ebben.
A Tópartiban nagy figyelmet fordíta
nak a nyelvoktatásra is. Kiváló ered
ményekkel rendelkeznek a tanulmá
nyi és sportversenyek, az országos 
felmérések, az érettségi vizsgák, a 
továbbtanulás és a nyelvvizsgabizo
nyítványok eredményeit figyelembe 
véve is. A művészeti szakgimnáziumi 
oktatás is magas színvonalú: a tanu
lókat jól felszerelt grafika-, kerámia- 
és textilműhelyekben oktatják.
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Egy dal erejéig államalapító királyunk is feltűnt az előadásban, hiszen II. András idején éppen 
Szent István műve, s a nemeseknek tőle kapott szabadsága került veszélybe. István király 
szerepében Sasvári Sándort láthattuk.
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VakleR lajos, l. takács kRisztina

Az Aranybullát 1222. április 24én 
II. András király adta ki Székesfehér
váron. A magyar történelem meghatározó 
eseményére összművészeti produkcióval 
emlékeztek a Vörösmarty Színházban. 
Mindeközben a belvárosban kézműves 
programokkal, néptáncelőadással és 
utcaszínházzal idézték meg a múltat.

II. András királyról szólt a 
vasárnap Székesfehérváron. 
Egy rendhagyó, összművészeti 
előadással készültek a színház
ban, hogy méltó emléket állítsa
nak az Aranybulla kiadásának 
nyolcszázadik évfordulójára. Az 
emléknap résztvevőit Cser-Pal
kovics András köszöntötte a 

Összművészeti tisztelgés az 
Aranybulla előtt

Cser-Palkovics András polgármester az Aranybulla jelentőségét méltatta a magyar és európai 
jogfejlődésben

Bánk bánt és Gyulát, Magyarország nádorát Sághy Tamás alakította
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Vörösmarty Színházban. A 
polgármester kiemelte az Arany
bulla-emlékművön is olvasható 
gondolatot, mely mondat a jog-
államiság megfogalmazása nyolc
száz évvel ezelőttről, és amely 
él a mában is: „Méltó szolgálattal 
szerzett birtokából soha senki meg 
ne fosztassék!” Cser-Palkovics 
András hozzátette: „Joggal lehe-
tünk büszkék nemzetként is arra, 
hogy ezt a jogelvet úgy mondták ki 
eleink, hogy akkoriban Európában is 
az elsők között történt ez meg írott 
formában.”
Egerházi Attila rendezésében 
összművészeti produkcióval 
tisztelegtek a város művészei a 
magyar jogrendszer egyik legfőbb 
tartóoszlopának megszületése 

előtt. A zenés történelmi játékban 
Székesfehérvár legjelentősebb 
kulturális intézményeinek művé
szei együtt léptek színpadra. Az 
összefogás részesei között volt a 
Vörösmarty Színház, a produkciót 
létrehozó Székesfehérvári Bal

ettszínház, az Alba Regia Szim
fonikus Zenekar, az Alba Regia 
Táncegyesület, valamint a Vox 
Mirabilis Kamarakórus. 
II. András szerepében Sarádi 
Zsoltot köszönthettük. Sasvári 
Sándor államalapító királyunkat, 
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A hagyományos mesterségekkel is megismerkedhettek a gyerekek

A Székesfehérvári Királyi Napokról ismert és kedvelt Jobku és Dzsevu akrobatikus történelem-
óra-színházában II. András és az Aranybulla történetét játszotta és mesélte el Egger Géza és 
Lábodi Ádám a Városház téren

A szereplők és az alkotók is megérdemelték a közönség vastapsát

Az Alkotmánybíróság és a Kúria közös megemlékezést tartott Székesfehérváron az Aranybulla 
kiadásának jubileumán. Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Sulyok Tamás, az Alkotmány-
bíróság elnöke, Varga Zs. András, a Kúria elnöke és Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere együtt helyeztek el koszorút az Aranybulla-emlékműnél.

A magyar jogállamiság kezdete: II. András kézjegyével szentesíti az Aranybullát
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Szent Istvánt idézte meg, mint
egy példaként, ösztönzőként ál
lítva András elé, hogy szentesítse 
az Aranybullát, míg a történelmi 
időszak két meghatározó szemé
lyiségét, Bánk bánt és Gyulát, 

Magyarország nádorait Sághy 
Tamás alakította.
A darab drámai betéteit, vala
mint a nyitó és a záró kórusmű 
szövegeit L. Simon László, a dal
szövegeket Somogyi Szilárd írta. 
A zenét Kocsák Tibor szerezte. 
Az előadás koreográfusa Eger-

házi Attila és Majoros Róbert, 
rendezője Egerházi Attila, társ
rendezője Somogyi Szilárd volt.
A színházi előadás megerősítette, 
hogy az Aranybulla eszmeisége, 
így a hatalom megosztásának 

elve, a közhatalmat gyakorlók 
fokozott felelősségviselése, 
a nemzeti érdekek védelme 
manapság is követendő értékek. 
Ezeréves alkotmányos önazonos
ságunk történeti emléke, amire 
mi, magyarok méltán lehetünk 
büszkék!
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A részvétel feltételeit, a jelentkezés
hez szükséges űrlapokat, valamint a 
versennyel kapcsolatos legfontosabb 
információkat a www.versunnep.hu 
honlapon lehet megtalálni!

Arcképvázlat Bence Lajosról Unokájával érkezett a kiállításra a 
tízezredik látogató

Bence Lajos, Jánosi Zoltán és a szerző, Bakonyi István a könyvbemutatón
A kiállítás június tizenötödikéig minden nap reggel nyolc és este nyolc között látogatható a Szent 
István Király Múzeum megújult, Fő utcai épületében. További információ: www.arpadok.hu

VakleR lajos

bácskai GeRGely

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház, 
valamint a Vörösmarty Társaság közös szer
vezésében vehették kézbe az irodalombarátok 
Bakonyi István Arcképvázlat Bence Lajosról 
című kismonográfiáját.

Bakonyi István múlt pénteken bemu
tatott könyvéből megismerhetjük a 
Szlovéniában élő költő, író sokszínű 
életművét, mely egyben hű képet 
fest a kisebbségben élő magyar nép
csoport történelméről, főbb kulturá
lis törekvéseiről és a kisebbségi sors 
nehézségeiről is.
A kötetet Jánosi Zoltán irodalomtör

A Szent István Király Múzeum igazgatója, Pokro
venszki Krisztián köszöntötte csütörtökön délután 
a múzeum megújult rendházépületében a Királyok 
és szentek – Az Árpádok kora című kiállítás 
tízezredik látogatóját, akit ajándékcsomaggal és 
a május hetedikén és nyolcadikán rendezendő 
Floraliára szóló jegyekkel ajándékoztak meg.

Pesthy Endre Zamárdiból, unokája, 
Pesthy Olivér pedig Szekszárdról 
érkezett Székesfehérvárra csütörtökön, 
kihasználva a fiatalember egynapos is
kolai szünetét. Eredetileg az Órajátékot 
tervezték megnézni, de a vonatuk csak 
késő délután indult vissza, így bemen
tek a Hetedhét Játékmúzeumba, majd 
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A Fehérvári Versünnepet tizenkét éve hívta életre a Fehérvár Médiacentrum. Az egyházmegyé-
vel, a város önkormányzatával, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házzal, valamint a 
Vörösmarty Színházzal közösen szervezett program célja, hogy felkarolja a fiatal tehetségeket.
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Várják a versmondók jelentkezését!
l. takács kRisztina

Két év után újra lesz Fehérvári Versünnep! A 
tehetségkutatón az elmúlt években sok száz 
középiskolás diák vett részt, és idén is nagy 
érdeklődésre számítanak a szervezők. A 
jelentkezési határidő május negyedike!

A koronavírus-járvány miatt 
2020-ban már nem került sor a 
XI. Fehérvári Versünnep döntőjé
re. A szervezők azonban az idén 
folytatják a tehetséggondozó 
programot, melynek nagy hagyo
mánya van Székesfehérváron.
„Azért is várom a mostani vers-
ünnepet, mert van véleményük a 
fiataloknak a világról, és a vers-
választással ezt el is mondják!” 
– hangsúlyozta Cser-Palkovics 
András. A polgármester köszö
netet mondott a szervezőknek, 
hogy segítik a fiatalokat a felké
szülésben, és kérte az osztályfő
nököket, magyartanárokat, hogy 
bátorítsák a fiatalokat: jelentkez
zenek az idei versünnepre!
Nem csupán Fehérvárról, de a 
Székesfehérvári Egyházmegyé
ben működő egyházi iskolákból 
is jelentkezhetnek diákok. Spá
nyi Antal megyés püspök szerint 
ez az esemény kulturális életünk 
formálásában is hangsúlyos sze

repet kap: „Egy ősi, közös gyökér 
tart meg bennünket, ami ezer évre 
visszamenőleg a keresztény kultúra. 
Ez szerves része Európának, és cso-

dálatos dolgokkal ajándékozta meg a 
kontinenst. A Fehérvári Versünnep-
nek küldetése van: a kultúra őrzése. 
Fontos feladatunk, hogy az érté-

keket, a verset, a zenét, a táncot, a 
művészetünket a gyerekekhez közel 
tudjuk vinni!”
A megmérettetésre május negye
dikéig jelentkezhetnek a fiatalok. 
A verseny két fordulóból áll. Az 
elődöntő május hetedikén, a dön
tő huszonnyolcadikán lesz.
„Megismerve a zsűri gondolat-
világát, azt tudnám tanácsolni a 
fiataloknak, hogy a felkészülés so-
rán gondolkozzanak kortárs költők 
alkotásaiban, fehérvári vagy Fejér 
megyei szerzők verseiben! Emellett 
azt se felejtsék el, hogy elkezdő-
dött a Petőfi-emlékév!” – mondta 
Hagymásy András, a versünnepet 
szervező Fehérvár Médiacentrum 
ügyvezetője.
A XII. Fehérvári Versünnep zsű
rijének elnöke ezúttal is Kubik 
Anna Kossuth- és Jászai Mari- 
díjas érdemes művész lesz. A 
verseny része a Fehérvár Médi
acentrum társadalmi felelősség-
vállalási programjának.

onnan érkeztek a Királyok és szentek – 
Az Árpádok kora című kiállításra.
Az elmúlt egy hónap alatt tízezren látták 
már a kiállítást. Az egyedülálló tárlat a 
10–13. századból származó régészeti 
leleteket, könyv és levéltári ritkaságo
kat, ereklyéket vonultat fel több mint 
negyven hazai és közel húsz külföldi 
intézményből. A műtárgyak tizenhét 
teremben, közel ezernyolcszáz négyzet
méteren adnak képet az Árpád-korról.
Számos kedvezmény igénybe vehető a 
jegyváltáskor, így például a családok, 
a diákok és nyugdíjasok, a csoportok, 
illetve a székesfehérvári lakhellyel 
rendelkezők számára. A hetven év fe
lettiek pedig ingyenesen látogathatják 
a különleges tárlatot.

ténész, a Magyar Napló főszerkesz
tője mutatta be, aki úgy fogalmazott, 
hogy Bence Lajos a muravidéki ma
gyar irodalom első számú alkotója. 
Olyan szerző, aki lírai munkássága 
mellett különösen sok energiát fek
tet szűkebb hazája irodalmi életének 
és művelődéstörténetének bemutatá
sába – ezért is fontos Bakonyi István 
figyelme iránta.
Tar István kortárs költő így fogalmaz 
Bence Lajosról: „A romlás, szétszó-
ratás és szétszóródás annyi ténye 
ellenében is a kisközösségek szellemi 
összetartozását, az emberséges magyar-
ság jegyében a példaszerű erkölcsiséget 
szolgálja és képviseli Bence Lajos.”
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Ennek a gólyának deformálódott a szárnya, így nem tud repülni. A Sóstó Vadvédelmi Központ-
ban talált menedéket.
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Állatvédelem és szemléletformálás
l. takács kRisztina

Közönségnappal nyitotta meg kapuit a hétvégén a 
Sóstó Vadvédelmi Központ. Az intézményt a Sóstó 
Természetvédelmi Terület rehabilitációjának utol
só állomásaként, mintegy hatszázmillió forintos 
kormányzati forrásból hozták létre a Sóstó keleti 
bejárata mellett.

A vadállatok gyógyítása, az ismeret
terjesztés és a szemléletformálás a 
legfőbb feladata a Sóstó Vadvédel
mi Központ és Közösségi Háznak. 
Szombaton délelőtt adták át a létesít
ményt közönségnap keretében.
„Ennek a központnak három része van: 
egy új játszótér, aminek az alsóvárosi 
vagy a Sóstóra érkező családok nagyon 
fognak örülni. Egy közösségi tér, amelyet 
már birtokba vettek az alsóvárosiak, 
hiszen régóta vártak rá: eddig nem volt 
olyan terük, ahol össze tudtak volna 
jönni. És most, harmadikként átadjuk a 
vadvédelmi központot!” – mutatta be a 
létesítményt Cser-Palkovics András 
polgármester a megnyitón.
A központban ellátják, gyógyítják a 
beérkező beteg, sérült állatokat, külö
nös tekintettel a védett és fokozottan 
védett emlős-, hüllő- és madárfajok

ra. Ehhez a legmodernebb orvostech
nikai eszközökkel felszerelt műtők, 
kezelők, lábadozók állnak rendel
kezésre. Ezeket széles ablaküveggel 
látták el, így a látogatók is betekint
hetnek a gyógyítás folyamatába.
A gyógyítótevékenyéget Mietsch 

Rita, a központ vezetője és Schmidt 
Andrea állatorvosok, valamint 
asszisztens kollégáik fogják végezni, 
és lesz egy szakmai koordinációs 
csapat is, melynek tagjai a látoga
tókat vezetik körbe, részt vesznek 
az állatok szakszerű befogásában, 

gondozásában, természetbe való 
visszaengedésében.
A központban a megnyitó napján 
egy tavaly ősszel betegen befogott, de 
már szépen gyógyuló sündisznót, egy 
cinegét és egy szárnysérült, talpfeké
lyességgel küzdő rétisast kezeltek. Ez 
utóbbi egyed párját az egyik külső 
röpdében szintén megtekinthetjük.
Két gólya is a vadvédelmi központ
ban kapott menedéket: egyikük a 
helytelen táplálás miatt deformált 
szárnyakkal él, a másiknak csak 
egy ép szárnya van. Itt kapott helyet 
korábban egy, a Dinnyési-fertőről ér
kezett sérült nagykócsag is. A madár 
volt az első lakó, akit visszaengedhet
tek a szabad természetbe.
A központ a hét minden napján reg
gel nyolc és este hat között fogadja a 
sérült állatokat, hüllőket, emlősöket 
és madarakat. Este hat és reggel 
nyolc között pedig az Alpha-Vet 
Állatkórházba lehet vinni az ellátásra 
szoruló egyedeket.
A látogatók számára a hétfő és a 
kedd szünnap, szerdától vasárnapig 
azonban délelőtt tíz és délután öt óra 
között bátran felkereshetik a közpon
tot az érdeklődők!

A Fehérvár Televízió műsora április 30-tól május 6-ig
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Generációnk
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szente Gréta

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

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

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  Kultúrkorzó 1., 2. rész
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Kovács Szilvia vendége 
Szentpéteri Eszter

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Együtt – ismétlés
20:25  Hangvilla – ismétlés
20:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából – Törőcsik 
Mari, Garas Dezső

21:15  Áprily Lajos emlékezete
22:30  Híradó – ismétlés
22:50  Képes hírek

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

– Kovács Szilvia vendége 
Szentpéteri Eszter

08:55  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin – ismétlés
11:30  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50  Szabó Gyula-portré
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kű Lajos, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Misztrál-koncert
22:30  Híradó – ismétlés
22:50  Képes hírek

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

Vakler Lajos vendége Kű 
Lajos, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke

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  Farmerzseb
16:20  Makk Károly-portré
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  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Videoton I., II.

20:45  Ünnepi könyvhét
21:30  Székesfehérvár tele élettel
21:50  Híradó – ismétlés
22:10  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Közéleti és Kulturális 

Szalon

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  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 

Videoton III., IV. rész

22:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából – Küszöbök

22:25 Híradó – ismétlés

22:45  Képes hírek

2022. 05. 06. 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  Tolcsvay Béla, az 

énekmondó táltosember

16:30  Fülöp Attila, a bodajki 

fegyvergyűjtő

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  A Fehérvár Televízió 

archívumából – Videoton V.

21:30  Kultúrkorzó 2016 

21:55  Magyar-madjar találkozó

22:20  Híradó – ismétlés

22:40  Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 1. 17:55 Vendégünk Szente Gréta, az Exatlon győztese

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  Bazilika 250 
15:05  Agrárinfó – ismétlés
15:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendégei 
Gál Csaba író és Pék 
Eszter Anna illusztrátor 

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Generációnk
19:40  Gyergyószentmiklósi emlék
20:10  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 
Feketebalog

20:35  Virtuózok 
Székesfehérváron 
2015 – 1., 2. 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  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szente Gréta, az Exatlon 
2022 győztese

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Hitünk és életünk 

– ismétlés
19:50  Sportmajális 2022
20:20  Debrecen–Alba Fehérvár-

kézilabdamérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40  Bogártalálkozó
22:15  A hét hírei – ismétlés
22:35  Képes hírek



Kos 3. 21. – 4. 20.

A lendület most sem marad el. Az sem lenne baj, ha néha kissé 
lassítanál a tempón! Különösen ajánlott, hogy a hétvégén rugalmasan 
kezeld a dolgokat! Pihenőnapod van, miért kellene sietned, és miért 
kellene meggondolatlanul döntened? Baráti találkozók színesíthetik 
napjaidat. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egy ilyen kommunikatív ember számára különösen jó lehető-
ségeket tartogatnak a csillagok. Szerencsésen ápolod és építed a 
kapcsolataidat. Szereted a hétköznapokat is úgy megélni, mint ha 
ünnep lenne. Egy-két extravagáns ötlettel felhívhatod magadra 
a figyelmet.!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Vendégeket vársz? Készíts olyan ételeket, amelyek miatt nem kell 
egész nap a konyhában robotolnod! Mostanában amúgy is hajlamos 
vagy vég nélkül terhelni magadat. A párkapcsolatod szép pillanato-
kat hozhat, a közös programok feldobják a szürke hétköznapokat. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Visszafogottság jellemez, de ritka jó helyzetben vagy, ha éppen a 
napokban ünnepled a születésnapodat! Számos barátod felköszönt, 
és ki sem látszol a társasági programokból. Jó gondolat, ha veszel egy 
mozijegyet: egy romantikus film egészen meglódítja a fantáziádat!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Néha aggódsz, de ennek oka kizárólag a kötelességtudatod 
és a megfelelési vágyad. Céltudatos leszel és egyedi. Már csak 
el kell hinned, hogy valóban olyan jó vagy, ahogyan azt már 
többen jelezték!
 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Uralkodó bolygód, a Merkúr éppen a jegyedben jár, ami határo-
zottságot kölcsönöz, ugyanakkor néha elhamarkodott döntésekre 
késztet. Őrizd meg a higgadtságodat! Tereld el a figyelmedet kellemes 
dolgokkal! Foglalkozz sokat a pároddal, mutasd ki a szeretetedet felé! 
Meglátod, nagyon boldoggá teszed!2022. ápr. 28.–máj. 4.
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Már elérhető a város honlapján az a hálózati térkép és útvonaltervező, amellyel a helyi közösségi közlekedésben tervezett hálózatbővítés részleteit megismerhetik a fehérváriak. A szakemberek minden járatútvonalra 
vonatkozóan szövegesen is összefoglalták, hogy változtatások várhatók, illetve hol nem történik majd módosítás. A korábbi tervezetek tapasztalatai alapján jelentős, évi mintegy plusz 350 ezer km teljesítménnyel 
megnövelt rendszerrel terveznek, valamint az üzemidő is bővül, így a városrészek jelentős része egészen éjfél környékéig elérhető lesz. A hálózatbővítés eredményeként javul a kórház elérése, és a városrészeket 
összekötő járatoknak köszönhetően csökken az átszállások száma is. Az új menetrend várhatóan augusztustól léphet életbe. Mindenkitől azt kérik: nézze át és május 8-ig véleményezze a tervezetet!  

Véleményezzék a fehérvári autóbusz-hálózat bővítését!

Új vonal, amely munkanapokon, csúcs-
időben a Kisfalud – Nagyszombati utca 
– Pozsonyi út – Berényi út – Kisteleki utca 
– Géza utca – Kórház, Rendelőintézet –  
Vasútállomás – Széchenyi utca – Sárke
resztúri út – Sóstói bevásárlóközpont 
útvonalon közlekedik. Műszakváltásokhoz 
igazodva az Angol utcáig/-tól közlekedik, 
így közvetlen eljutást biztosít Kisfalud és 
a Sóstó Ipari Parkban működő munka-
helyek között.

Útvonala változatlan. A 7:27-kor az Autó
busz-állomás és a Rádiótelep között köz
lekedő másodrész járat nem közlekedik. 
Munkanapokon, csúcsidőben a Piac tér és 
a Szilvamag között a 10-essel megegyező 
útvonalon közlekedő 40-es vonallal együtt 
15 percenként közlekedik busz.

Útvonaluk nem, de menetrendjük 
változik. Munkanapokon mindkét
vonal óránként jár, közösen 30 percen
ként közlekednek. A 11A üzemideje 
bővül, és a Sóstói Ipari Parkban lévő 
munkahelyek munkakezdéséhez 
igazítva közlekedik, ezzel alternatívát 
nyújt a Sóstó Ipari Parkban dolgozók 
számára. Hétvégén a 11-es óránként, a 
11A a Sóstói Ipari Park műszakváltásai-
hoz igazítva közlekedik. A 11A megáll 
az új Halász utca megállóhelyen.

Nem változik.

Munkanapokon csúcsidőben az Angol 
utcáig közlekedik. A Sóstói bevásárló
központ és az Autóbusz-állomás között 
a 15-össel közösen 30 percenként, 
műszakváltásokkor 20 percenként 
közlekednek. Hétvégén óránként köz
lekedik a Sóstói bevásárlóközpontig,
műszakváltásokkor az Angol utcáig.

Megszűnik, beolvad a 15-ös vonalba.

Menetrendje módosul. Az Autó
busz-állomástól naponta 5:35-kor, 
13:35-kor, 17:35-kor és 21:35-kor, 
munkanapokon 7:05-kor és 7:35- 
kor indul járat. A Bárándi utcá
tól naponta 6:15-kor, 14:15-kor, 
18:15- kor és 22:15-kor, munka
napokon 16:15-kor és 16:45-kor 
indul járat.

A járat mindkét irányban meghosszab
bodik. Végállomása a Szedreskerti
lakónegyed helyett a Hernád utca, a 
Babér utca helyett a Rozmaring utca. 
Munkanapokon csúcsidőben 30 
percenként, csúcsidőn kívül órán
ként közlekedik. Hétvégén óránként 
közlekedik.

Megszűnik, helyette a 13-as közleke
dik.

A Tejüzemtől 14:05-kor induló, iskolai 
előadási napokon közlekedő járat 
munkanapokon 14:10-kor indul a 
Babér utcától.

Útvonala kibővül, a Zsurló utca 
érintésével a Babér utcáig közlekedik 
mindkét irányban. Menetrendje kis
mértékben módosul.

Menetrendje nem változik. A Köfém- 
lakótelep felé megáll a Seregélyesi úton 
található Seregélyesi út/Mártírok útja 
nevű megállóban.

Nem változik.

Munkanapokon, csúcsidőben óránként 
két járat, csúcsidőn kívül óránként 1 
járat közlekedik. A 12-essel közösen 
csúcsidőben 20 perces követési idő 
alakul ki. Szabadnapokon délelőtt 
a mai 12A-hoz hasonlóan óránként 
közlekedik.

Nem változik.

A járat meghosszabbodik a Babér utca 
helyett a Rozmaring utcáig, és nem érin
ti a Babér utcai fordulót. Munkanapo
kon, csúcsidőben óránként közlekedik. 
Mindkét irányban megáll a Szabadság
harcos út megállóhelyen. A Zsálya utca 
megállóhelyek közötti hurkon nem kell 
újabb menetjegyet váltani.

Útvonala és menetrendje változatlan. 
A György Oszkár tér és a Csapó utca 
között megáll az új Halász utca megál
lóhelyen.

Útvonala meghosszabbodik a Jancsár 
utcán túl a Hübner András utcáig. Új 
megállóhelyek létesülnek a Kelemen 
Béla utcában, az Iparcikkpiac vonalá
ban. Munkanapokon, csúcsidőben 20 
percenként, csúcsidőn kívül 60 percen
ként, hétvégén műszakváltáshoz
igazodva közlekedik.

Nem változik.

Útvonala változik, érinti a Vasútállo
mást és a Deák Ferenc utcát, nem érinti 
azonban az Áron Nagy Lajos teret, 
Széna teret, Tescót, Videoton 5. kapu
ját. Végállomása a Videoton 5. kapu 
helyett az Európa Ipari Park lesz. A vál
tozás miatt a Jancsár utca – Áron Nagy 
Lajos tér – Széna tér viszonylat a 24-es 
és 25-ös, a Jancsár utca – Református 
Általános Iskola – Videoton viszonylat 
a 26-os, 26A és 27-es járatokkal, az 
Áron Nagy Lajos tér – Széna tér – Vi
deoton viszonylat a sűrűbben közleke
dő 31-es és 32-es járatokkal érhetők el. 
A Videotonon belüli munkahelyek a 
Berényi úti bejáraton keresztül érhetők 
el, a Tesco pedig a 27-es járattal.

Megszűnik, beolvad a 23-as vonalba.

Munkanapokon, a reggeli és délutáni 
csúcsidőben a menetrendje ütemes 
15 percesre módosul. Naponta két új 
járatpár indul 23 óra után mindkét 
végállomásról, melyekre az Áron Nagy 
Lajos téren a 32-es járatról biztosított 
lesz az átszállás Öreghegy felé.

A Jancsár utcából 4:40-kor induló járat 
megszűnik. A Nyitrai utca megállóból 
a reggeli indulások valamelyest módo
sulnak, a 8 órai iskola- és munkakez
désre új járat közlekedik.

Útvonala változik, a Videoton 
után a Túrózsáki út – Fiskális 
út – Béla utca útvonalon közle
kedik. Munkanapokon a 26-os, 
26A és 27-es járatok menetrend
je összehangolásra kerül, az 
Álmos vezér utca és a Jancsár 
utca között csúcsidőben együt
tesen 15 perces közös követési 
időt adnak.

Munkanapokon változik a menetrend
je a 26-os, 26A és 27-es járatok össze
hangolása érdekében. A 22:20-kor a 
Videotontól a Kassai utcáig közlekedő 
járat a Videoton főkapujával szemközti 
megállóból indul.

Az Autóbusz-állomás és Csala között 
közlekedik.

Menetrendje változatlan. A 26-os, 26A 
és 28-as járatokkal közösen fedi le az 
Autóbusz-állomás – Berényi út – Video
ton útvonalat. A Videotontól a főkapu 
előtti buszöbölből indul. Mindkét irány
ban megáll az Olaj utca megállóhelyen.

Megszűnik, feladatát átveszi a 23-as és 
a 27-es vonal.

A járat mindkét irányban meghosz
szabbodik. Végállomása az Autó
busz- állomás helyett a Jancsár utca, az 
Európa Ipari Park helyett a Videoton 5. 
kapu lesz. Mindkét irányban érinti az 
Európa Ipari Park megállóhelyet. A Szent 
Flórián körút helyett a Tompa Mihály 
utca-Marhacsapás útvonalon közlekedik. 
Menetrendje a 38-as vonal beolvadásával 
módosul, munkanapokon óránként, 
műszakváltáskor rásegítőjáratokkal 
közlekedik. Hétvégén csak a műszakvál
tásokkor közlekedik.

Megszűnik, beolvad a jóval gyakrabban 
közlekedő 20-as vonalba.

Megszűnik, a Feketehegy – Kórház, 
Rendelőintézet kapcsolatot a 37-es 
vonal fogja biztosítani.

Útvonala meghosszabbodik, a Béla 
utca helyett a Kassai utca lesz a
végállomása. Menetrendje módosul, 
munkanapokon, csúcsidőben 30 
percenként közlekedik.

Megszűnik, beolvad a 31-es vonalba.

Útvonala meghosszabbodik, a vasútállo
más után a Sóstói bevásárló központig, 
műszakváltásokkor az Angol utcáig 



A beérkezett javaslatok alapján elkészült a 
buszhálózat terve. Az egyes járatok pontos 
útvonalát a www.szekesfehervar.hu/halo-
zatbovites2022 linken vagy a fenti QR-kódot 
leolvasva találja!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ha a hétvégét családi körben töltöd, igazán kellemes élményekkel 
gazdagodhatsz! A munkás hétköznapok azonban sokkal jobban 
kamatoznak. Te lehetsz a sztár a munkahelyeden, tehát egy percet se 
tölts tétlenül! Nemcsak a kitűnő teljesítményeddel, hanem harmoni-
kus kisugárzásoddal is hódítasz.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Imádod a lazaságot, a spontaneitást. Most azonban vigyázz a 
túlzott könnyelműséggel! Különösen barátaid társaságában legyél 
visszafogott, mivel hajlamos vagy meggondolatlan kijelentésekre! 
A lassuló tempód azonban a visszájára is fordulhat. Gondolj arra, 
hogy mindig az arany középút a legjobb!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Lustálkodással telnek a délutánok. A hétvége minden percét élvezed. 
Végre azt teszed, amihez a legnagyobb kedved van. A hét feltehetően 
utazást is hoz. Kipihenheted magadat fizikailag és szellemileg is!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Hatalmas benned a kíváncsiság. Minden érdekel, fogékony és nyitott 
vagy az újdonságokra. Nem unatkozol, de azok sem, akik melletted 
élnek. Aktívan telik a heted. Sokat dolgozol, de ha egy kis csendre 
vágysz, azt legjobban a párod mellett találhatod meg. Rá mindig 
számíthatsz!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A héten feszültség, ingerlékenység törhet rád. Vizsgáld meg a 
gondolataidat! Rátalálsz majd arra, ami a valódi nyugtalanságot 
okozza. Azt is észreveszed, hogy egy valójában apró problémát 
gerjesztesz – feleslegesen. Koncentrálj a pozitív tulajdonságaidra 
és érzéseidre!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Jó híredet megalapozhatod egy kiadós tavaszi vendégséggel! A 
legjobb házigazda kitüntetést is neked ítélhetik! Szeretetet adsz és 
kapsz. Valójában az egész hét tele lesz jó érzésekkel és eredményekkel. 
Fogékony vagy a szépre, és szívesen állsz mások rendelkezésére is. 
Segítőkészséged nem ismer lehetetlent.   

közlekednek. Megadja a Sóstó Ipari 
Park – Őrhalmi szőlők – Vasútállomás – 
Öreghegy közötti közvetlen kapcsolatot. 
Menetrendje módosul, munkanapokon, 
csúcsidőben 30 percenként közlekedik, 
csúcsidőn kívül és hétvégén óránként. 
Az utolsó járat mindkét végállomásról 
23 óra után indul, a késő esti prog
ramokhoz és a Budapestről érkező 
vonatokhoz igazítva.

Körjárati jellege megszűnik, mindkét 
irányban a Fecskeparti lakótelep
– Havranek József utca – Várkörút – 
Vasútállomás – Mártírok útja – Kórház, 
Rendelőintézet – Adonyi út – Köfém- 
lakótelep útvonalon közlekedik. 
Munkanapokon, csúcsidőben 20 per
cenként, csúcsidőn kívül óránként. Hét
végén napközben 30 percenként, kora 
reggel és késő este óránként. Az utolsó 
járat mindkét végállomásról 23 óra után 
indul, a késő esti programokhoz és a
Budapestről érkező vonatokhoz igazítva.

Körjárati jellege megszűnik, mindkét 
irányban a Fecskeparti lakótelep – 
Móri út – Várkörút – Áron Nagy Lajos 
tér – Széna tér – Gáz utca – Lövölde 
utca – Vasútállomás – Csapó utca 
útvonalon közlekedik. Munkanapokon 
és szabadnap délelőtt óránként
közlekedik.

Végállomása a Vasútállomás helyett a 
Jancsár utca lesz. Műszakváltásokkor
az Európa Ipari Parkig közlekedik, 
ezzel biztosítja az Áron Nagy Lajos tér 
környékéről/-re is az eljutási lehető
séget. Menetrendje módosul a Zone 
Bevásárlóparkban dolgozók és a
Felsővárosból iskolába és munkába 
járók igényeihez igazítva.

Útvonala meghosszabbodik a Vasútál
lomáson túl a Mártírok útja – Kórház, 
Rendelőintézet – Budai út – Nagyszom
bati utca felé, ahol a 37-essel közösen 
biztosítják az átszállásmentes eljutást a
Hármashíd – Autóbusz-állomás – 
Vasútállomás – Kórház, Rendelőinté
zet – Budai út – Nagyszombati utca 
útvonalon. Munkanapokon, csúcsidőn 
kívül óránként közlekedik. A 13-as
járattal közösen biztosítják a maival 
megegyező 30 perces járatsűrűséget a 
Hernád utca és a Vasútállomás között.

Útvonala meghosszabbodik a Vasútál
lomáson túl a Mártírok útja – Kórház, 
Rendelőintézet – Budai út – Nagyszom
bati utca felé, ahol a 36-ossal közösen 
biztosítják az átszállásmentes eljutást a 
Hármashíd – Autóbusz-állomás – Vasút-
állomás – Kórház, Rendelőintézet –

Budai út – Nagyszombati utca útvona
lon. A Kőrösi utcába csak a 37A jelzésű 
járatok térnek be. Munkanapokon 
csúcsidőben 30 percenként, csúcsidőn 
kívül és hétvégén 60 percenként közle
kedik. A Pityer utca/Farkasvermi utca 
megállóhelyek közötti hurkon nem kell 
újabb menetjegyet váltani. Az utolsó 
járat mindkét végállomásról 23 óra után 
indul, a késő esti programokhoz és a
Budapestről érkező vonatokhoz igazítva.

Útvonala a mai 37-essel egyezik meg, 
minden járata érinti a Kőrösi
utcát. Munkanapokon a reggeli és 
délutáni csúcsidőben 30 percenként
közlekedik. A Pityer utca/Farkasvermi 
utca megállóhelyek közötti hurkon 
nem kell újabb menetjegyet váltani.

Megszűnik, beolvad a 27-es vonalba. A 
Vasútállomás – Videoton kapcsolatot a 
csúcsidőben 30 percenként közlekedő 
32-es és 23-as járatok biztosítják.

Útvonala változik, körjárat jellege 
megszűnik. A Csapó utca és Maros
hegy között közlekedik a Balatoni 
úton keresztül, és egyik irányban sem 
érinti a kórházat, így Maroshegyről 
közvetlen, gyors eljutást ad a belváros 
felé. Munkanapokon, csúcsidőben 30 
percenként közlekedik, így a 10-essel 
együtt 15 perces járatsűrűséget ad a 
Szilvamag és az Autóbusz-állomás 
között. A Szilvamag és a Rádiótelep 
megállóhelyek között nem kell újabb 
menetjegyet váltani.

Útvonala változik, mindkét irányban a 
Csapó utca – Budai út – Kórház, Ren
delőintézet – Vasútállomás – Csíkvári 
út – Maroshegy útvonalon közlekedik. 
Munkanapokon 5 és 19 óra között 60 
percenként közlekedik. A Szilvamag 
utca és a Rádiótelep megállóhelyek
között nem kell újabb menetjegyet 
váltani.

Útvonala változik, a Csapó utca – 
Mátyás király körút – Várkörút – Áron 
Nagy Lajos tér – Gáz utca – Budai út 
– Seregélyesi út – Börgönd útvonalon 
közlekedik. Csúcsidőben, a börgöndi, 
jellemző utasforgalommal ellenirányban 
betér az Alba Ipari Zónába: reggel a 
város felől, délután a város felé haladva. 
Megáll az új Halász utca megállóban.

Megszűnik, Autóbusz-állo
más – Vasútállomás – Kórház, 
Rendelőintézet közötti fela
datát a 36-os és 37-es járatok 
veszik át.

Útvonala változik, körjárati jelle
ge megszűnik. Mindkét irányban 
a Csapó utca – Budai út – Kór
ház, Rendelőintézet – Vasútál
lomás – Jancsár utca útvonalon 
közlekedik.

A 37-es vonal késő esti, utolsó kettő 
járata kismértékben módosított
útvonalon közlekedik. Nem érinti a 
kórházat, ezért eltérő vonalszámot 
kap. A 37-eshez képest eltérés, hogy a 
Vasútállomás – Mártírok útja – Kórház, 
Rendelőintézet útvonal helyett a
Vasútállomás – Deák Ferenc utca – Bu
dai út útvonalon közlekedik, és mivel 
a Zsolnai utat és a Nagyszombati utcát 
késő este a 24-es járat is kiszolgálja, 
ezért a végállomása Kisfalud.

Lakossági fórumok a buszhálózatról

Az autóbusz-hálózat bővítéséhez kapcsolódóan több városrészben lakossági fórumot szer
veznek, ahol a résztvevők részletesen is megismerhetik a tervezetet, feltehetik kérdéseiket. 
Néhány fórum még szervezés alatt áll, de az alábbiakat már biztosan megtartják:

• Április 28., csütörtök 17 óra – Tóvárosi Általános Iskola

• Május 2., hétfő 17.30 – Gárdonyi Géza Művelődési Ház

• Május 4., szerda 17.30 – Köfém Művelődési Ház

• Május 5., csütörtök 17 óra – II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

• Május 9., hétfő 17 óra – Öreghegyi Közösségi Ház

• Május 10., kedd 17 óra – Városháza, Díszterem

A tervezett hálózatbővítéssel kapcsolatban további információt a társadalmi egyeztetés hon-
lapján talál: szekesfehervar.hu/halozatbovites2022
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Ön is ott lehet a 
Királyi Desszertverseny zsűrijében!

koVács V. oRsolya

A Székesfehérvári Turisztikai Kft. és az önkor
mányzat együttműködésében Királyi Desszert-
versenyt hirdettek. Az Aranybullaemlékév
tiszteletére elindított megmérettetésre a neve
zők már leadták receptjeiket, a fehérváriak pedig 
csatlakozhatnak a zsűrihez!

A desszertversenyre tíz nevező tizen
öt féle alkotással készül. Találhatunk 
közöttük a városban már jól ismert 
cukrászdákat, valamint cukrásztanu
lók csapatait is: Aranyalma, Dam
niczki cukrászda, Deák Cukrászok, 
Krém Team, Málna manufaktúra, Pite 
sütibolt, Saveur kávézó és cukrászda, 
Süti Cake, Tortapalota, Zrínyicuki 
Team. A versenynap május hete
dikén, szombaton lesz, amikor az 
ötszáz fős, székesfehérvári lakosok
ból álló zsűri megszavazza a nyertes 
süteményt.
Zsűritagnak bárki jelentkezhet, aki 
kitölti és adataival együtt visszaküldi 
az április huszonhatodika óta elérhe
tő Aranybulla-kvízt. A zsűribe az első 
ötszáz kitöltő kerül be, ezért érdemes 
minél előbb nekiállni! 

Borverseny Kápolnásnyéken

A borászok számára is fontos egy ilyen találkozó

VakleR lajos

Rangos borversenyt rendeztek múlt héten 
pénteken Kápolnásnyéken. A megmérettetésen 
a Velenceitavi Szent Benedictus Borlovagrend 
borászai mellett a Noéhegyi Szent István 
Borlovagrend és az adonyi Duna-menti Szent 
Orbán Borrend tagjai mutatták be nemes 
nedűiket.

Turcsányi Sándorné, a vendéglátó 
borrend nagymestere fontos lépcső
nek tartja, hogy a járvány után újra 
találkozhattak a borászatok kép
viselői, és megelégedéssel nyugtáz
ta, hogy kiváló minőségű borokat 
díjazhatott a bírálóbizottság.
Dinnyés Ferenc, a fehérvári bor
rend nagymestere megerősítette, 
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Cukrászdának bérelhető a Koronás 
Park kiszolgálóépülete

„A Koronás Park kiszolgálóépületének bérlése cukrászda üze-
meltetése céljából” tárgyban hirdetett bérleti pályázatot a 
Városgondnokság. A szerződés tárgyát képezi az épület egé-
szének használata, beleértve a csatlakozó teraszt is, ahol le-
hetősége lesz a bérlőnek bútorok elhelyezésére is.

A kiszolgálóépület a Koronás Park területén belül helyezkedik el, önálló, több helyiségből álló 
létesítmény. Az épület alapterülete 300,5 négyzetméter, a terasz 330,85 négyzetméteres. Az 
épület összközműves, almérőkkel felszerelt, és biztonságtechnikai berendezéssel ellátott. Az 
épület tulajdonosa Székesfehérvár önkormányzata, üzemeltetője a Városgondnokság.

Részletes pályázati tájékoztató munkaidőben kérhető Tóth Marianna értékesítési 
vezetőtől a 30 213 5859-es telefonszámon vagy a 

toth.marianna@varosgondnoksag.hu e-mail-címen.

hogy a borkultúra folyamatos 
változása nagy kihívás elé állítja 
a borásztársadalmat, ami ezen a 
borversenyen is sok tanulsággal 
szolgált.
Az adonyiak borrendje majd másfél 
évtizedes organikus fejlődés ered
ményeként alakult meg, és ma már 
kiváló minőségű borokkal jelent
keznek a különböző versenyeken 
– mondta el a megnyitón Schmidt 
Attila, a Dunamenti Szent Orbán 
Borrend nagymestere.
Nyitrainé Sárdi Diána, a Szent 
István Kertészeti Egyetem tanszék
vezetője, a bírálóbizottság elnöke 
szerint pedig egy ilyen verseny 
jó alkalmat biztosít a gazdáknak, 
hogy megerősítsék: jó úton járnak!

Az Aranybulla-kvíz a turizmus.sze
kesfehervar.hu/kiralyidesszertver
seny oldalon érhető el.
A szervezők kérik, hogy csak az 
jelentkezzen a zsűribe, aki a május 
hetedikei versenynapon biztosan a 
helyszínen lesz, és a benevezett tizen
öt alkotást végigkóstolja!
F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári 
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője szerint a verseny meg
alkotásánál az a gondolat vezérelte 
őket, hogy az emlékévben a sütemé
nyek sem hiányozhatnak az ünnepi 
asztalról: „Remélem, hogy hagyomány-
teremtő lesz ez a kezdeményezés! Lát-
szik, hogy az ötlet megmozgatta a helyi 
cukrászszakmát, és végül tíz cukrászda és 
műhely is nevezett.”
Az ügyvezető beszámolt róla, hogy 
Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász 
Ipartestület elnöke is véleményezte a 
már beérkezett recepteket, és nagyon 
jó véleménnyel volt a tervezett desz
szertekről. Az elnök levelében kifeje
zetten örült neki, hogy a hazánkban 
megtalálható gyümölcsök, mint az 
eper, a málna vagy a szilva mellett a 
cukrászkollégák jó érzékkel nyúltak 

a különlegesebb hozzávalókhoz is, 
mint a tonkabab, az egzotikus gyü
mölcsök, sőt nem féltek tejfölt vagy 
kefirt sem használni a receptekben.
Fontos szempont volt az is, hogy a 
desszertek elérhető áron elkészíthe
tők legyenek, mert a későbbiekben 
kaphatók lesznek majd a fehérvári 
cukrászdákban. 
Róth Péter alpolgármester a város 
nevében köszönetet mondott a ver
senyben résztvevő cukrászoknak. Az 
alpolgármester reményét fejezte ki, 
hogy – az Aranybullaemlékév hét
végi kulturális programjai és aktivi
tásai után – sokan jelentkeznek majd 
arra is, hogy zsűrizzék a fehérvári 
cukrászok alkotásait.
A közönségszavazás május 7-én 10 
és 17 óra között lesz a Hiemer-ház 
Báltermében.
A kóstolást a Deák Ferenc Techni
kum és Szakképző Iskola felszolgáló-
tanulói segítik. A résztvevő cukrá
szok a helyszínen nem lesznek jelen, 
a szavazás anonim módon zajlik, 
a süteményekre a sorszám alapján 
voksolhatnak majd a zsűritagok.
A szavazatszámlálás gyorsaságáról az 

Alba Innovár jóvoltából Alba robot 
gondoskodik majd, akinek kijelzőjén 
lehet leadni a szavazatokat. Így az 
összesítés is rendkívül gyors lesz: egy 
órával a verseny végét követően, 18 
órakor már a résztvevő cukrászokkal 
közösen meg is tartják az eredmény
hirdetést. Az alkotások szakmai 
értékelésére a Magyar Cukrász Ipar
testületet kérték fel.
A Desszertverseny tétje nem kicsi: a 
nyertes alkotás lesz Székesfehérvár 
Királyi Desszertje a 2022-es Arany
bulla-emlékévben!
Két kategóriában osztanak díjat: a 
legtöbb szavazatot elérő desszert, 
valamint a leglátványosabb alkotás is 
nyereménnyel gazdagodik. A győzte
seknek az oklevél és a kupa mellett 
egy médiacsomag kerül jelképesen 
átadásra, amit a város médiafelülete
in használhatnak majd fel.
A nevezett desszertekről a verseny-
napig semmilyen információt nem 
tudhat meg a közönség, ugyanakkor 
az fmc.hu oldalon a versenyt megelő
ző két hétben minden nevező csapa
tot bemutatunk majd olvasóinknak, 
és beszámolunk a felkészülésükről.
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A bérelhető elektromos rollerek népszerűek Fehérváron, ezért tervezi a város vezetése a hasonló rendszerben bérelhető elektromos 
kerékpárok bevezetését is
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Elektromos kerékpárokkal is 
bővítenék a városi közlekedést

GáspáR péteR

A Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Me
gyei Területi Szervezete huszonhetedik alka
lommal rendezte meg a hagyományos Közutas 
Szakmai Napot, melyre újra a Jáky József 
Technikumban került sor. A szakmai napon szó 
volt Székesfehérvár közlekedésfejlesztéséről, 
valamint a mikromobilitás kérdéseiről is.

A szakmai nap résztvevőit Mé
száros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere köszöntötte, aki 
kiemelte, hogy nyártól bérelhető 
elektromos kerékpárokkal bővül
nek Fehérváron a mikromobilitás 
lehetőségei, és gondolkodnak az 
elektromos autók kapcsán az autó-
megosztási megoldásokon is. Az 
alpolgármester szólt a közösségi 
közlekedés fejlesztéséről is: a nyá
ron megérkezik a városba tizenkét 
darab elektromos autóbusz, ezt a 
programot szeretnék folytatni a 
jövőben. Bővül a hálózat is, ennek 
társadalmi vitája jövő héten indul, 
és augusztus elsejétől már meg is 
valósul: a jelenlegi évi 3,2 millió 
kilométer 3,5 millióra emelkedik. 
Több, városrészeken átívelő járat 
is lesz, sűrítik a közlekedési lehe
tőséget az ipari parkok felé, és új 
szakaszokat vonnak be a busz
forgalomba. Mindezt azért, hogy 
többen használják a közösségi 
közlekedést.
Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása 
Szövetség elnöke a következő év 
fontos feladatának tartja a mikro
mobilitás részarányának további 
növelését a városi közlekedésben, 
az elektromos eszközök ható
távjával kapcsolatos félelmek és 
tévhitek eloszlatását, valamint a 
közösségi közlekedés népszerűsí
tését a fiatalok körében.
A szövetség célja az is, hogy 2022-
ben az elektromosautó-vezetés a 
járművezetői oktatás részévé vál
jon, országosan mindenütt elérhe
tők legyenek az elektromosjármű- 

töltők, és széles körben elterjed
jenek a közösségi közlekedést 
támogató „last mile” megoldások, 
vagyis az elérendő úti cél utolsó 
szakaszán is legyen a fenntartha
tó közlekedést segítő eszköz. Az 
elektromos rollerek kapcsán szólt 
a KRESZ-módosítás fontosságáról 
is, jelenleg ugyanis az elektromos 
roller mint közlekedési eszköz 
nem szerepel a jogszabályban.

Nagy Zsolt, a Polgármesteri 
Hivatal Közlekedési Irodájának 
vezetője bemutatta a kerékpáros 
úthálózat fejlesztéseit és a közút-
fejlesztéseket. A folyamatban 
lévő munkák között említette 
a déli összekötőutat, az Alba 
Arénához kapcsolódó infra
struktúra kiépítését, a Balatoni 
út szervízútját, illetve azokat a 
gyalogosbiztonsági fejlesztéseket 
is, amelyek a Tompa Mihály utcá
ban, a Szárcsa utcában, a Horog 
utcában vagy a Selyem utcai 
körforgalomnál valósulnak meg. 
Hozzátette, hogy hamarosan 
öt újabb munkaterületet adnak 
át a kivitelezőnek: kerékpáros 
létesítmények épülnek a Zámoly 

Nagy Zsolt a városi úthálózattal kapcsolatos fej-
lesztéseket ismertette. Változás a tavalyi évhez 
képest, hogy elkészültek a kerékpáros létesít-
mények a Bőrgyár utcában, a Hosszúsétatéren, 
a Prohászka Ottokár utcában és a Mikszáth 
Kálmán utcában, illetve a kerékpáros nyomok 
Felsőváros és Búrtelep kis forgalmú utcáiban.
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utcában és a Kiskút útján, a 
Mátyás király körúton, a Berényi 
úton, a Rákóczi úton és a Piac tér 
Balatoni úti kapcsolatánál is.
További fejlemények a városi út
hálózat-fejlesztés kapcsán, hogy 
előkészítés alatt áll a Bakony 
utca és az elkerülőút összeköté
se, az öreghegyi gyűjtőút-felújítá
si program (ami a Nagyszombati, 
Kassai, Nyitrai, Pozsonyi és 
Zsolnai utcákat érinti), a Krasz
nai és a Stomfai utcák felújítása, 
valamint megjelent az ajánlat-
tételi felhívás a Móri út felújítása 
első ütemének kivitelezésére is. 
Szintén előkészítés alatt vannak 
az Úrhidai úti bölcsőde közleke
dési létesítményei.



A keresztirányú forgalmat a fenti ver
senyútvonalon 11.45 és 13.45 között az 
alábbi helyszíneken engedik át:
• a Videoton főkapuja előtti gyalogos-     
  átkelőhelynél,
• a Cento utca és a Pozsonyi út csatla-   
  kozásánál,
• a Kadocsa út (Szent Flórián krt.)    
  csomópontjában,
• a Kisteleki utcai körforgalomban,    
  valamint
• a Királykút-lakónegyed előtti kör- 
  forgalomban.
A területet 13.45 és 14.15 között telje
sen lezárják, keresztirányú áthaladás 

Lezárják a Mátyás király körutat 
az Ybl Miklós utcától a Várkörútig 
és a Zichy ligeti csatlakozásnál, 
valamint kétirányúsítják a Zichy 
ligeti „ügyvédsort” május 11-én, 
szerdán 9 órától 21 óráig. Elzárják 
a forgalom elől a Szekfű Gyula 
utcát is a Várkörúttól a Mikszáth 
Kálmán utcai körforgalomig 
május 11-én, szerdán 9 órától 19 
óráig. A keresztirányú forgalom 
lehetséges marad (Semmelweis 
u. – Benyák Bernát u., a Virág 
Benedek utca Csitáry út és Szekfű 
Gy. út közti része a Mancz J. 
utcán át lesz elhagyható). Javasolt 
a Mancz J. utca Széna tér felőli 
megközelítése.
Parkolási tilalom lesz a Zichy liget 
kijelölt várakozóhelyein május 
9-én, hétfőn 18 órától május 11-
én, szerdán 21 óráig. Nem lehet 
parkolni az Ősz utcai NAV-épület 
előtt, a Jávor Ottó téri parkoló
ban, a Várkörúton a Kígyó utcáig, 
továbbá az Ányos Pál utcában má
jus 10-én, kedden 18 órától május 
11-én, szerdán 19 óráig.

Május 11. – Tour de Hongrie
Május 11-én, szerdán Csákvárról 
rajtol a 43. Magyar Körverseny, a 
Tour de Hongrie nemzetközi me
zőnye. A kerékpárosok Pest megye 
felé veszik az irányt: Felcsút, Bicske 
és Etyek érintésével, megkerülve a 
Biaitavat három kört tesznek meg, 
mielőtt visszatérnek Csákvárra. 
Innen továbbhaladva a százkilenc
vennyolc kilométeres, dombos etap 
Székesfehérvár belvárosában, a 
Dózsa György úton ér véget.
Nagy öröm a kerékpársport kedve
lőinek, hogy ismét szakaszbefutó 
helyszíne lesz városunk, hiszen a 
helyszínen szurkolhatunk az ismert 
külföldi, illetve magyar sportolók

Május 8. – Cerbona Fehérvár 
Félmaraton
Hatodik alkalommal rendezi meg 
a Cerbona Fehérvár Félmaratont az 
Alba Triatlon SE, melynek útvonala a 
Bregyó közi Sportcentrumból indulva 
átszeli a történelmi belvárost május 
8-án reggel 9 órától. A szervezők négy 
kategóriában várják a futókat, a profik 

Sportrendezvények, forgalmirend-változások 
május hatodika és tizenegyedike között

Májusban több nagyszabású sportrendezvényben is szerepet kap Székesfehérvár, ami a sportkedvelők számára látványos programot, szurkolási lehetőséget jelent. Ugyanakkor ezekhez a programokhoz 
kapcsolódóan számos forgalmas útszakaszon kell időszakos lezárásokkal, terelésekkel számolni.

Május 6. – Giro d’Italia

Székesfehérvárt is érinti a Giro d’Italia 
idei magyarországi rajtja, a kerékpár-
verseny hazai útvonala. Május 6-án, 
pénteken a Budapestről induló mezőny 
195 kilométert teker a visegrádi várig, 
közben Székesfehérváron is áthalad. 
Az előzetes becslések szerint 13.45 
körül, a Velencei-tó felől érkeznek 
majd meg a kerékpárosok, akik a Béla 
úton, a Berényi úton és a Szekfű Gyula 
utcán keresztül érik el a belvárost, 
majd ráfordulnak a Dózsa György útra. 
Egy részhajrá is lesz itt, ami a nézők
nek látványosságot, a versenyzőknek 
pedig értékes pontokat jelent majd. 
A mezőny a Móri úton, a Havranek 
József utcán és a Mészáros Lázár utcán 
keresztül hagyja el városunkat.
A versenyútvonalon csütörtök estétől 
várakozási tilalom lesz érvényben, 
pénteken 11.45-től pedig teljesen 
lezárják az érintett szakaszokat. A me
zőny megérkezéséig több helyszínen 
átengedik a keresztirányú forgalmat, 
a mezőny áthaladása idején, várha
tóan 13.45 és 14.15 között azonban 
a verseny útvonalon a teljes külső 
forgalom leállításával kell számolni. 
Az elhaladást követően mindenhol 
feloldják a korlátozásokat, egyedül 
a részhajrá területe – a kordonok és 
technikai eszközök elszállítása miatt – 
marad körülbelül 15.30-ig lezárva.
A csalai hulladéklerakó megközelít
hetősége 11 óráig biztosított, utána a 
811-es út is lezárásra kerül Lovasberény 
irányából. A város elhagyása Zámoly 
felé, a 8123-as számú úton szintén nem 
lesz lehetséges 11 óra és 14.30 között.

Versenyútvonal: Béla út – Berényi út 
– Szekfű Gy. u. – Dózsa Gy. út – Móri 
út – Szent Sebestyén tér – Havranek 
J. u. – Mészáros L. u. 
Ezen az útvonalon várakozási tilalom 
lesz érvényben május 5én, csütörtö
kön 22 órától május 6án, pénteken 
15.30-ig. A városi versenyútvonal 
május 6-án, pénteken 11.45-től 
várhatóan 14.15ig lesz lezárva.

Ehhez a programhoz kapcsolódóan 
hosszabb időtartamú forgalomkorlá
tozásra nem kell számítani. A részt
vevők rendőrségi biztosítás mellett 
haladnak majd, egyegy szakaszon az 
áthaladásuk idejére, néhány perces 
időtartamra kérik majd a futás útvo
nalán közlekedők türelmét.

A szerdai versenyútvonal: Mészáros 
L. u. – Havranek J. u. – Szent Vendel 
köz – Móri út – Dózsa Gy. út (célte
rület). Ezen az útvonalon várakozási 
tilalom lesz érvényben május 10-én, 
kedden 18 órától május 11-én, szerdán 
19 óráig. A keresztirányú forgalom 
ugyanitt május 11én, szerdán 
várhatóan 15.45 és 17.15 között lesz 
megengedett. Teljes lezárásra 17.15 és 
18 óra között kell számítani. 
A célterületen, a Dózsa György úti 
szakaszon, a rendőrség és a bíróság 
épülete előtti kijelölt várakozó-
helyeken parkolási tilalom lesz május 
8-án, vasárnap 16 órától május 11-én, 
szerdán 21 óráig. Az úttestet május 
10-én, kedden 9 órától május 11-én, 
szerdán 20 óráig zárják majd le.

A versenyútvonalak által érintett szakaszokon közlekedő helyi és helyközi autóbuszjáratok is terelőútvonalon járnak majd. 
A módosított menetrendek megtalálhatók a szekesfehervar.hu oldalon, vagy letölthetők az alábbi QR-kód beolvasásával:

sem lehetséges!
A verseny célkapuját és a kordonokat a 
Dózsa György úton helyezik el, itt teljes 
zárás várható 11.45-től 15.30-ig. Már 
előző nap, csütörtökön 22 órától életbe 
lép a parkolási tilalom a rendőrség és 
a bíróság épülete előtt. A korlátozás 
május 6-án, pénteken 15.30-ig tart.
Pénteken 11.45-től 15.30-ig lezárják a 
Mátyás király körutat is az Ybl Miklós 
utcától a Várkörútig és a Zichy liget csat
lakozásánál. A Zichy ligeti „ügyvédsor” 
előtti útszakaszt pedig kétirányúsítják.
Parkolási tilalom lép érvénybe a Zichy 
liget kijelölt várakozóhelyein május 
5-én, csütörtökön 22 órától május 6-án, 
pénteken 15.30-ig.

Május 7. – Toborzó emlékfutás

Az Adrianus Alapítvány, a Falvak Kultú
rájáért – Katonaolimpikonok Baráti Kör 
és a Magyar Honvédség Parancsnoksá
ga május 6. és 20. között 219 település 
érintésével 1824 kilométeres Toborzó 
emlékfutást rendez. Ennek keretében 
május 7-én, szombaton 14 órakor érke
zik két futó Székesfehérvárra, akikhez 
helyiek is csatlakoznak majd.
A Mészáros Lázár utca – Havranek Jó
zsef utca – Móri út – Dózsa György út – 
Fő utca útvonalon érkeznek a Városház 
térre. Itt Székesfehérvár önkormányzata 
képviseletében kötnek majd szalagot a 
stafétabotjukra, az érdeklődőket pedig 
toborzósátorral és programokkal várják. 
13.40-kor dzsúdó-, 14 órakor pedig 
barantabemutató kezdődik, 14.30-tól 
térzene szól. 15 órakor közösen helyez
nek el koszorút a résztvevők a Fekvő 
katona emlékműnél, majd a vállalkozó 
kedvű fehérváriak bekapcsolódhatnak 
egy rövid közös futásba. A két futó vár
hatóan 15.30-kor indul tovább. A Liszt 
Ferenc utca – Palotai kapu tér – Piac tér 
– Sütő utca – Tolnai utca – Sziget utca 
– Balatoni út – Úrhidai út útvonalon 
hagyják el a várost.

mellett az amatőrök és a családok, 
munkahelyi közösségek is képviseltetik 
magukat, hiszen a verseny jó hangula
tú közösségi programként is kedvelt. 
Nagyon sok helyszínt érintenek a futók, 
bárhol örömmel látják a szurkolókat. A 
kiterjedt versenyterület azonban számos 
helyszínen igényel forgalomkorlátozást.
A verseny útvonala: Bregyó köz – 
Malom utca – Zichy liget (Móri út felől) 
– Dózsa Gy. út – Várkörút – Rákóczi 
u. (a Gáz utcai körforgalom előtti 
gyalogos-átkelőhelyig) – Várkörút (visz
szafordulás a Petőfi utcánál) – Várkörút 
(vissza a Mátyás király körútig) – Fő 
utca – Városház tér (Országalma) – Liszt 
F. utca – Mátyás király körút – Zichy 
liget („ügyvédsor”) – Mészöly G. utca – 
Liget sor – Bregyó köz.
A Bregyó köz lezárásra kerül a Liget sori 
körforgalomtól (a körforgalom, valamint 
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek szaba
don hagyásával) az étterem vonaláig, 
ott rajt- és célterület kerül kialakításra 
május 8-án, vasárnap 5 órától 15 óráig.
A Bregyó közben, az út és a sportcent
rum között, a kosárlabda és görkor
csolyapálya vonalában található kijelölt 
várakozóhelyek lezárásra kerülnek 
május 7-én, szombaton 12 órától május 
8-án, vasárnap 15 óráig.

A közlekedést érintő 
vasárnapi lezárások

• Liget sor félpályán,
• Mészöly Géza utca (a Liget sortól a  
   Szabadságharcos útig),
• Zichy liget (a Malom utcától a Dózsa  
   Gy. útig),
• Mátyás király körút (a Szabadság  
   harcos úttól a Várkörútig),
• Várkörút teljes hosszában,
• Rákóczi utca (a Várkörúttól a Gáz  
   utcai körforgalom előtti gyalogos- 
   átkelőhelyig),
• Dózsa György út félpályán, a Zichy  
   liget felőli oldalon.

nak. Kivetítővel és számos, a ver
senyt kísérő aktivitással is készül
nek a szervezők a Zichy ligetben, 
hogy a mezőnyre való várakozás 
percei is izgalmasan teljenek.
A versenyútvonalon már kedd 
estétől várakozási tilalom lesz 
érvényben, szerdán 17.15-kor pedig 
teljesen lezárják az érintett szaka
szokat, a mezőny megérkezéséig 
azonban több helyszínen átenge
dik a keresztirányú forgalmat. A 
forgalomkorlátozásokat várhatóan 
18 órakor feloldják, egyedül a cél- 
és kiszolgálóterület környéke – a 
célkapu, a kordonok és a technikai 
eszközök elszállítása miatt – marad 
az esti órákig lezárva.
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 Színház 

Országos színházi találkozó 
Kápolnásnyéken

Csak a szomszédba kell átugorni, hogy színes, 
maradandó élményt kapjunk a magyar színházi 
alkotóközösségek előadásain: a Mozaik Országos 
Színházi Találkozó május 25. és 28. között 
Kápolnásnyéken várja a színház iránt érdeklődő
ket. A fellépő társulatok között vidéki, budapesti 
és határon túli alkotóműhelyek is képviseltetik 
magukat, melyek különböző műfajú előadásokat 
mutatnak be a közönségnek.

A Mozaik Országos Színházi Talál
kozót hagyományteremtő szándék
kal indítja útjára a Mozaik Művé
szegyesület és az Aktor Produkció, 
hogy megkísérelje betölteni azt az 
űrt, amit a Pécsi Országos Színhá
zi Találkozó (POSZT) megszűnése 
jelent a színházi szférának.
A fellépő társulatok között olyan, 
a színházi törvény által „minősí-
téssel nem rendelkező” színházként 
aposztrofált vidéki, budapesti 
és határon túli alkotóműhelyek 
szerepelnek, mint a Maladype 
Színház, a Káva, a 6SZÍN, a Veres 
1 Színház, a szegedi Pinceszínház 
(az aradi Kamaraszínházzal), a 
Gózon Gyula Kamaraszínház, a 
Dollár Papa Gyermekei, a Gólem 
Színház, az Aktor Produkció, az 
Orlai Produkció és a K2 Színház. 
A közönség olyan neves művé
szekkel találkozhat, mint Egri 
Márta, Földes Eszter, Gryllus 
Dorka, Benedek Miklós, Gálvölgyi 
János, Jászberényi Gábor, Kálid 

Artúr, Ördög Tamás, Rába Roland, 
Simon Kornél és Vecsei H. Miklós. 
A színházszeretők a színházi 
műfajok széles skálájáról válogat
hatnak, hiszen szerepel a prog
ramban részvevői-, alternatív- és 
koncertszínház, valamint vígjáték, 
musical és gyerekelőadás is.
A szervezők, Szűcs Gábor színmű
vész, rendező, a POSZT korábbi 
fesztiváligazgatója és Gáspár 
András színművész, rendező, író, 
a POSZT korábbi programveze
tője tervei között szerepel, hogy 
a jövőben újabb és újabb helyszí
neket vonjanak be a rendszeresen 
megrendezésre kerülő találkozó 
bővülő programsorozatába.
„Fontos, hiánypótló eseményt szerve-
zünk. Együttműködő partnereinkkel 
azon leszünk, hogy évről évre bővülő 
programunkkal olyan platformot 
teremtsünk, ahol minőségi, független 
alkotóműhelyeket tudunk elhozni a 
közönségnek. A nézőknek szóló prog-
ramok mellett szakmai beszélgetést 
is szervezünk a színházmarketing té-
makörében.” – fogalmazott Gáspár 
András, aki a Nemzeti Előadó-mű
vészeti Érdekegyeztető Tanácsban 
a függetleneket képviseli, és ennek 
szellemében fesztiváligazgatóként 
is azon dolgozik, hogy a Mozaik 
Országos Színházi Találkozó en
nek a szférának nyújtson lehetősé
get a bemutatkozásra.

Az Yvonne, burgundi hercegnő című darabot is láthatjuk a fesztiválon a Maladype Színház művé-
szeinek előadásában

Interaktív programokkal várják a családokatFo
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 Könyvbemutató 

Alkotmányjogi utazás Amerikában

 Zene 

Partitúrázzunk együtt!

 Környezetvédelem 

Tisztán látszik!

Az április 26ára tervezett kötetbemutató 
betegség miatt elmaradt, így új idő
pontban, május 4én, szerdán 17 órakor 
tartják meg azt a Grand Inkubátorházban 
(Király sor 30.).

Milyen tényezők befolyásolják a 
jogállamiságot? Melyek az euró
pai egységesülés előtt álló legfon
tosabb kihívások a tengerentúli 
tanulságok fényében? Egyebek 

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar PartiTúra- 
sorozatát május 2án élvezheti utoljára a 
közönség az idei évadban. A jelen hangjai című 
koncerttel az együttes a kortárs zene világá
ba szeretné beavatni az ifjúságot és minden 
érdeklődőt. A Vörösmarty Színházban ezúttal 
is Dobri Dániel kortárs művészeti vezető várja 
a zenekedvelőket. A 10 és 12 órakor kezdődő 
előadásokat Cser Ádám karmester vezényli.

Az Alba Regia Szimfonikus Zene
kar berkein belül – Ruff Tamás 
igazgató felkérésére – 2021-ben 
kortárs zenei műhely alakult 
Dobri Dániel zeneszerző vezeté
sével, aki kiemelt figyelmet fordít 
a modern zene népszerűsítésére 

Ha már sport és egészség, akkor környezettuda
tosság és természet a sóstói aréna másik oldalán! 
A Sportmajálissal egyidőben, május elsején 10-től 
18 óráig a Tisztán látszik! – Jövőtudatos fesztivál 
várja a családokat, hogy a Sóstólátogatóközpont 
szervezésében játszva tudjunk meg többet arról, 
hogyan lehetünk a jövő felkészült őrei.

Lesz Sóstó-óriástársas, Ökolimpia 
egy kétszázötven négyzetméteres, 
játékos útvesztőben környezettudatos 
játékelemekkel, Replacc, ahol a már 
nem használt játékok kelnek új életre, 
de Felelős gasztrohősök is lehetünk, 
ha túljutunk a hulladéklabirintuson, 
és kirakjuk a malacpuzzle-t. Vár még 
a tavaly nagy sikert aratott óriáskép

mellett ezekre a kérdésekre 
keres választ a Mathias Corvinus 
Collegium következő programja, 
melynek során bemutatják az Al
kotmányjogi utazás Amerikában 
című interjúkötetet.
Előadó: Sándor Lénárd jogász, a 
kollégium Nemzetközi Jogi Mű
helyének vezetője. A rendezvény 
ingyenes, de a részvétel regiszt
rációhoz kötött.

a fiatal generáció körében. A 
zenekar PartiTúra elnevezésű kö
zönségnevelő koncertsorozata az 
általános iskolásoktól a tizenéve
seken át minden korosztálynak 
kínál olyan programot, amelyen 
keresztül a közönség az adott 
kornak megfelelő módon ismer
heti meg a komolyzenét és annak 
különböző területeit. A temati
kus, negyvenöt perces koncertek 
rendhagyó énekóraként is funk
cionálnak: az elhangzó darabok 
között Dobri Dániel a zeneszerző 
szemszögéből mesél a művekről 
úgy, hogy a közönséget is aktívan 
bevonja a kommunikációba.

festés, a Meseösvény túra a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házzal, ökoterasz 
és ökodivat-bemutató a Szakképzési 
Centrummal. Ismét itt lesz a Fejérvíz 
a Nagy vízteszttel, és jön a SZÉPHŐ 
is. A fehérvári távhőszolgáltatónál a 
fesztiválon résztvevők könnyen átvált
hatnak környezetbarát, biztonságos 
e-számlára.
Színpadon a Bogárháton Társulat 
Mentsük meg a Földet bogárháton! 
és a Katica és a bogárgyerekek című 
mesejátéka. A látogatóközpontba az 
Alba Innovár a zöldrobotika világát 
hozza el: lesz legórobot-akadálypálya 
és a szelektív hulladékgyűjtő Dobot, az 
egykarú robot is szolgálatba áll.

Jövőtudatos fesztivál május elsején



Az első negyedévben a fizikai munkát végző 
szak és betanított munkások átlagos bruttó 
órabére 1499 forint volt, ami több mint tíz 
százalékkal haladja meg az előző év azonos 
időszakában tapasztalt 1358 forintos átlagot.

Csaknem hétezer munkavállaló 
béradatait dolgozta fel a munka
erő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel 
foglalkozó Trenkwalder. A felmé
rés megállapította, hogy a régiókat 
tekintve már csak a Dél-Dunán
túlon fordul elő ezernégyszáz 
forint alatti átlagos órabér a fizikai 
munkát végzők körében. Ugyanak
kor az ÉszakAlföld mellett ebben 
a régióban volt a legnagyobb, 

Nemzetközi együttműködés a fenntartható és zöld turizmusért 
– Megkezdődött a RE-CONNECT projekt

A 2022. január 26-án, a még online keretek között megtartott nyitó konferenciával megkezdődött 
a RE-CONNECT projekt az Erasmus+ program keretein belül. A projekt koordinátora a székes-
fehérvári székhelyű Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ), míg partnerként 
részt vesz a projektben az MB "Efekto grupe" Litvániából, a RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE 
DOO, valamint Radenci Önkormányzata Szlovéniából, a Cooperazione Paesi Emergenti Olaszor-
szágból és a Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhle Teo. Írországból. 
A nemzetközi összefogás célja, hogy a tömegturizmus alternatívájaként fejlessze a kevésbé ismert 
turisztikai desztinációkat zöld, digitális és fenntartató módszerekkel, megoldásokkal. A RE-CON-
NECT projekt során megvalósítandó tevékenységek célja, hogy a helyi közösségek számára a kör-
forgásos turizmushoz kapcsolódóan kompetencia- és képességfejlesztő eszköztárat dolgozzon ki. 
A megvalósításba elsősorban az üzemeltetőknél dolgozó turisztikai munkaerő, a helyi kis- és közép-
vállalkozások, a civil szervezetek, a különböző beszállítók, a helyi önkormányzatok, valamint maguk a 
turisták kerülnek bevonásra. 
A 24 hónapon át tartó szakmai munka első lépéseként kérdőívek, valamint szakértőkkel és érdekel-
tekkel folytatott egyeztetések segítségével megkezdődik egy igényfelmérés és ötletgyűjtés a projekt 
során létrehozandó, az együttműködést segítő online platform (úgynevezett online HUB) kifejleszté-
séhez kapcsolódóan. Ezt követően oktatási anyagok kerülnek kidolgozásra, majd helyi és nemzetközi 
képzések megvalósítására kerül sor.

A projekttel kapcsolatban további információk és hírek elérhetők a KDRIÜ honlapján (kdriu.hu) és 
Facebook oldalán (facebook.com/KDRIU.CTRIA).

FŰTÉSSZERELŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi 

légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
•	 fűtésszerelői	tevékenység	ellátása;
•	 fűtésszerelői	karbantartási	munkálatok	elvégzése.

Amit kérünk:
•	 szakirányú	szakmunkás	végzettség;
•	 B	kategóriás	jogosítvány.

Előny lehet:
•	 szakmai	gyakorlat.

Amit mi ajánlunk, többek között:
•	 Egészségprogram
•	Hűségprogram
•	Ajánlási	rendszer
•	Útiköltség-támogatás
•	 Csoportos	élet-,	baleset-	és	egészségbiztositás
•	 Cafeteria

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

A	SZÉPHŐ	Zrt.	olyan	munkatársat	keres

ÜZEMVITELI MUNKATÁRS
A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

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

Főbb feladatok:

Amit kérünk:

Előny lehet:

Amit mi ajánlunk, többek között:

•  üzemvitel felügyeleti feladatok ellátása, irányítása folyamatos műszakban.

•  minimum középfokú műszaki végzettség;
•  MS Office haladó szintű ismeretek.

•  üzemeltetési, ügyfélkapcsolati gyakorlat;
•  távfelügyeletben szerzett tapasztalat;
•  technikusi végzettség;
•  gépész, villamos végzettség;

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

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

Nőtt a fizikai munkások órabére
tizenhat százalékot meghaladó az 
éves szintű növekedés, ami azt jel
zi, hogy a legalacsonyabb béreket 
fizető országrészekben megindult 
a felzárkózás az országos átlaghoz.
Az átlag felett áll a KözépDu
nántúl régió ezerhatszáz forintos 
átlagos órabérrel, miközben a 
mezőnyből továbbra is Budapest 
és Közép-Magyarország emelke
dik ki ezerkilencszáz forint körüli 
értékével.
Hamrák Viktor, a Trenkwalder 
szolgáltatási igazgatója elmondta, 
hogy továbbra is kétszámjegyű 
bérnövekedést tapasztalnak a 
fizikai munkakörökben.
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Rutint és pontokat szerezni!

Hétfőtől vasárnapig külföldi és hazai junior játékosoké a főszerep

kaiser taMás

Ismét rangos nemzetközi juniortornának ad 
otthont a Kiskút Teniszklub. Az ITFsorozat 
székesfehérvári állomásán értékes világrang
lista-pontokat gyűjthetnek a hazai versenyzők.

Öt kiskutas versenyző részvé
telével indultak meg szerdán 
a főtáblás küzdelmek a Viszló 
Trans-kupán. A fehérvári teni
szezők számára az elsődleges cél 
a nemzetközi tapasztalatszerzés, 
illetve a lehető legtöbb ranglista
pont begyűjtése.
Azt már a rajt előtt tudni lehetett, 
hogy az erős mezőnyben szeren
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Parádés harmadik negyedHa május elseje, akkor mozgás!

Omenaka Godwin (fehérben) tizennyolc ponttal karriercsúcsot ért el a Körmend ellen

soMos zoltán

Húsz ponttal verte az Alba Fehérvár a 
Körmendet, így továbbra is versenyben van 
a kosárlabdabajnokság középszakaszában a 
harmadik helyért.

Végre megint olyan a Gáz utcai 
csarnok, mint a szép időkben: erős, 
igazi hazai pálya! A Szolnok után a 
Körmend is vert seregként távozott, 
pedig előbbi a második, utóbbi 
a harmadik a táblázaton. De az 
Alba a vasiak ellen olyan harmadik 
negyedet produkált, mintha holmi 
kiesőjelölt lett volna az ellenfele.
A szünetben még csak hat ponttal 

Két év szünet után az online térből végre 
visszatér természetes közegébe a Sportmajális. 
Május elsején újra összegyűlnek a város amatőr 
és profi sportolói, hogy a Petőfi-szobortól a 
sóstói stadionig vonulva személyes jelenlétük
kel hirdessék: mozogni nemcsak egészségünk, 
hanem a közösséghez való tartozás élményének 
átélése miatt is érdemes.

A Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ felhívására 
negyven egyesület, szervezet je
lentkezett. A résztvevők többsége 
a felvonuláson is részt vesz, így 
ismét népes és színes tömeget lát
hatnak majd a nézelődők május 
első vasárnapján 9 órától a János 
vitéz park – Palotai út – Széche
nyi út – Csikvári út útvonalon. A 
jó hangulatról a Székesfehérvári 
Ifjúsági Fúvószenekar és a Band 
of Streets zenekar gondoskodik. 
A résztvevő egyesületek, szerve
zetek között lesznek olyanok is, 
amelyek idén először használják 
ki a lehetőséget, hogy bemutat
kozzanak a közönség előtt.
A felvonulás élén hagyományo
san a zászlóvivők járnak. A jól 
ismert profik mellett tehetséges, 
fiatal sportolókat is láthatunk 
majd, az ő kezükben érkezik a 
zászló Sóstóra, ahol a megnyitón 
a város polgármestere, Cser-Pal
kovics András köszönti a résztve
vőket és a közönséget. Itt adják 
át az önkormányzat által adomá

Fo
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nyozott Székesfehérvár Sportjá
ért díjakat is.
Az utánpótláspálya körül az ér
deklődők amellett, hogy informá
ciókat szerezhetnek, akár a hely
színen ki is próbálhatják az egyes 
sportágakat. A pálya mű füves 
területén a kitelepült egyesületek 
bemutatóit is megtekinthetik 
az érdeklődők. A nap lényege 
a mozgás, ezért az itt felállított 
kisszínpadra 11 órától egymás 
után érkeznek majd ismert edzők: 
Dancs Éva zumbaórát, Péntek 
Enikő zónaedzést tart, Katus Atti
lával aerobikozhatnak, Béres Ale
xandrával fitneszedzésen vehet
nek részt az érdeklődők, Komjáti 
Zsuzsanna pedig jógaórára várja 
a résztvevőket. A nagyszínpadon 
11 órakor kezdődik a program: 
az egyesületek tagjai tíz-tizenöt 
perces, látványos bemutatókkal 
ismertetik meg tevékenységüket. 
A részletes programot a helyszí
nen találják meg az érdeklődők. 
A sportolók után este hat órakor 
Király Viktor lép színpadra, majd 
a nap levezetőjeként DJ Kátait 
hallhatja a közönség.
A sportos programok mellett a 
Sóstó-látogatóközpontnál tíztől 
este hatig a Tisztán látszik – Jövő
tudatos fesztivál várja a családokat 
szemléletformáló programokkal. 
Erről bővebb információ program
ajánló oldalunkon olvasható! 

cse is kell a jó eredmény eléré
séhez. Szerdán azonban Fortuna 
nem mindenkinek fogta meg a 
kezét: Szabó Lora, Budai Zoltán 
és Kurucsai Dominik számára 
egyesben véget ért a torna. Az 
pedig nem csak Fortunán múlt, 
hogy lesz a második körben olyan 
játékos, aki a Kiskút Teniszklubot 
képviseli, hiszen Badics Mila a 
nyolcadik kiemeltet búcsúztatta 
két sima játszmában (6:2, 6:3), míg 
Juhász Bence 6:2, 6:4 arányban 
nyert a hatodik kiemelt szlovák 
Markus Lazarčík ellen. Csütörtök
től jönnek a párosok küzdelmei, a 
döntőket pedig vasárnap rendezik.

vezettek a Fehérváriak, de remek 
védekezéssel és ezekből vezetett 
támadásokkal 31-8-ra hozták a 
harmadik tíz percet, ezzel pedig 
eldöntötték a meccset. A Körmend 
volt harmincpontos hátrányban is, 
így még rá nézve hízelgő a 97-77-es 
Alba-győzelem!
Három forduló van hátra a rájátszá
sig, a fehérváriak pedig továbbra is 
egyformán állnak a Sopronnal. A 
Körmend sem tűnik beérhetetlen
nek, igaz, a harmadik hely meg
szerzéséhez alighanem idegenbeli 
bravúr is kell még Vojvodáéktól. 
Szombaton a bajnok Falco otthoná
ban meg lehet próbálni!
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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. 05. 06. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10		 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég:	dr.	Paál	Csaba

10.10		 Párkapcsolati	ismeretek	
Vendég:	Fejér	Kata

11.10  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	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:	
Várhidy	Zsuzsanna

12.10		 Csak	stílusosan!	
Vendég:	Pánczél	Anikó

13.05		 A	táncdalfesztiváloktól	
napjainkig	Vendég:	
Kiss György

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss György 

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 04. 30. 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

07.10		 Változások	a	
csecsemőgondozásban	
Vendég:	Hegedűs	Judit

08.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

08.40		 Éremgyűjtők	találkozója	
Vendég:	Ulcz	Miklós,	
Igari	Antal

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


