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Már fogad betegeket a megújult rendelő
Teljes felújításon esett át az elmúlt közel másfél évben a Szekfű Gyula utcai rendelőintézet. Immár ismét
itt várja a betegeket, tartja rendeléseit a korábban is
az épületben működő hét háziorvosi szolgálat.

A fogorvosok várhatóan a nyár második felében költözhetnek majd
vissza rendeléseikkel a megújult
rendelőbe.
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A – részben még ezután érkező – orvosi műszerekkel együtt 537 millió forintos uniós forrásból válhatott korszerű
ellátóhellyé az intézmény, mind az ott
dolgozó orvosokat, mind az általuk
ellátott betegeket szolgálva.
A belső terekben a munkavégzés
befejeződött, így az összesen tizenöt
rendelőből hét háziorvosi szolgálat már
május másodikán visszaköltözött az
épületbe.
Az alábbi körzetekben dolgozó háziorvosok újra a Szekfű Gyula utca 9. szám
alatt várják a hozzájuk fordulókat:

• 5. számú háziorvosi szolgálat –
Dr. Hanti Péter
• 7. számú háziorvosi szolgálat –
Dr. Hegyi Klára
• 8. számú háziorvosi szolgálat – 		
Dr. Szabó Marián Gábor
• 16. számú háziorvosi szolgálat – 		
Dr. Szilágyi Csilla Ibolya
• 17. számú háziorvosi szolgálat – 		
Dr. Balázs Sándor
• 22. számú háziorvosi szolgálat – 		
Dr. Incze Judit Éva
• 24. számú háziorvosi szolgálat – 		
Dr. Kovács Tibor

Teljesen megújult és a tetőtér beépítésével ki is bővült a Szekfű Gyula utcai rendelő épülete

A

Fórumok a buszhálózat bővítéséről
Több városrészben szerveznek lakossági
konzultációt, ahol az autóbusz-hálózat
bővítésének tervezetét ismerhetik meg az
érdeklődők.

A cél, hogy a székesfehérváriak
részletesen megismerhessék a
tervezetet, véleményezzék azt,
és feltehessék kérdéseiket. Az
alábbi időpontokat és helyszíneket ajánljuk minden fehérvári
figyelmébe:

• Május 5., csütörtök 17 óra –
Rákóczi iskola
• Május 9., hétfő 17 óra –
Öreghegyi Közösségi Ház
• Május 10., kedd 17 óra –
Városháza, Díszterem
• Május 17., kedd 18 óra –
Alsóvárosi Közösségi Ház
• Május 18., szerda 17 óra –
Vörösmarty iskola
• Május 19., csütörtök 17 óra –
Bodrogi u. 4., a Hit Gyülekezete háza

Óvodai beiratkozás Fehérváron
Május 19-én és 20-án lesz az óvodai beiratkozás
a 2022/2023-as nevelési évre Székesfehérváron,
az önkormányzat által fenntartott intézményekben. Azokat a kisgyermekeket kötelező beíratni,
akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a harmadik
életévüket. A felvételnél elsősorban a lakóhelyet,
illetve a szülő munkahelyét veszik figyelembe. A
tájékoztatóanyagok a városi honlapon elérhetők.
Május 19-én és 20-án 8-tól 17 óráig lehet
beíratni a gyerekeket az önkormányzat
által fenntartott óvodákba. Szeptember
1-jétől minden olyan kisgyermeknek,
aki augusztus 31-ig betölti a harmadik
életévét, legalább napi négy órában kötelező óvodába járnia. A beiratkozáskor
elsősorban abba az intézménybe kell
felvenni a gyermeket, amelynek a körzetében lakik vagy ahol a szülő dolgozik.
Az óvodák kérik a szülőket, hogy azon

kisgyermekek esetében is jelezzék felvételi igényüket az intézménynél, akik
2022. szeptember 1. és 2023. február 28.
között töltik be a harmadik életévüket.
A beiratkozáskor be kell mutatni a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a gyermek lakcímkártyáját,
valamint a szülő személyi azonosítóját
és lakcímkártyáját.
A felvételről az óvoda igazgatója
dönt, amiről írásban értesíti a szülőt,
legkésőbb az óvodai beiratkozásra
kiírt utolsó határnapot követő harmincadik napig.
A városi honlapon már elérhető az
óvodai beiratkozásról szóló részletes
tájékoztató, az önkormányzati fenntartásban működő óvodák felvételi
körzetei, illetve az összes intézmény
elérhetősége.

Elismerések Szent Flórián napján
Fotó: Simon Erika

Horányi Ottilia búcsúztatója

Horányi Ottilia énektanár, karnagy,
a Székesfehérvárért díj, a Fricsay
Richárd zenei díj, a Fejér Megyei Prima
díj és a Pro Civitate emlékérem kitüntetettje, a székesfehérvári Vasvári Pál
Gimnázium és Óvónőképző, valamint
a Hermann László Zeneművészeti
Szakközépiskola nyugalmazott tanára,
karnagya, a Primavera Kórus alapító karnagya, Székesfehérvár zenei
életének meghatározó alakja április
tizenegyedikén, életének nyolcvanadik
esztendejében elhunyt.
Búcsúztatására május tizenegyedikén,
szerdán este hat órakor a Szent Imretemplomban, gyászmise keretében
kerül sor. A szentmisét Spányi Antal
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Horányi Ottilia (1943–2022)
megyés püspök tartja. Székesfehérvár nevében Cser-Palkovics András
polgármester vesz búcsút a város saját
halottjától.
Temetése május tizenharmadikán,
pénteken délután két órakor lesz
szülőhelyén, Vecsésen, a város
temetőjében.

VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

tisztelettel hívja és várja a VIDEOTON nyugdíjasait,
2022. június 10-én 14 órától a VIDEOTON Oktatási Központban (Székesfehérvár, Berényi út 101.)
megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozójára.

Kérjük, hogy a létszám tervezhetősége és a rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében legkésőbb 2022. május 27-ig
szíveskedjenek szíveskedjenek jelezni részvételüket a
+36 22 / 533-310-es telefonszámon.
Az előzetesen regisztrált jelentkezők a belépéshez szükséges karszalagot a rendezvény napján 13 órától a helyszínen tudják átvenni.
Köszönjük megértésüket és várjuk jelentkezésüket!
VIDEOTON Dolgozókért Alapítvány Kuratóriuma

Ünnepi állománygyűlésen emlékeztek meg
Fejér megye mentő tűzvédelmének múltjáról
május harmadikán Székesfehérváron. A Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzoltónap alkalmából tartott rendezvényén
elismeréseket is átadtak.
Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója a tűzoltóság napja alkalmából példamutató
szolgálatteljesítéséért és eredményes munkája elismeréséül ajándék
utalványban részesítette Balogh
Patrik őrmestert, a dunaújvárosi
hivatásos tűzoltó-parancsnokság
beosztott tűzoltóját, Bori Szilárd
őrmestert, a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjét, Farkas-Bozsik
Gábor alezredest, a székesfehérvári
katasztrófavédelmi kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét, Geiger Zoltán
Csaba alezredest, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
megyei tűzoltósági főfelügyelőjét,
Kovács Szabolcs Gábor főtörzsőrmestert, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító
referensét, Kovács Tamás főtörzsőrmestert, a Fejér Megyei Katasztrófa
védelmi Igazgatóság Informatikai
Osztályának referensét, Szopori
Balázs főhadnagyot, a dunaújvárosi
katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának kiemelt főelőadóját és Zádori Zoltán törzsőrmestert,
a sárbogárdi hivatásos tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét.

Kép: FMKIG
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A tűzoltónapi ünnepséghez kapcsolódóan
elhelyezték a megemlékezés koszorúit a
tűzoltólaktanyában a II. világháborúban hősi
halált halt tűzoltók és mentők emléktáblájánál, az épület homlokzatán elhelyezett Vida
Pál-emléktáblánál, valamint a Kempelen
téri Szent Flórián-szobornál és a Zichy ligeti
Havranek József-emléktáblánál
A hivatásos szolgálatban tartósan
magas színvonalon végzett munkája
elismeréséül Felcsút önkormányzata
elismerésben részesítette Dőry Csaba főhadnagyot, a székesfehérvári
katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályának kiemelt főelőadóját. Az elismerést Mészáros László
István, Felcsút polgármestere adta át.
A katasztrófavédelem állományában
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Velence önkormányzatának
elismerését adta át Gerhard Ákos
polgármester Fülöp Tamás törzszászlósnak, a székesfehérvári hivatásos
tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének és Szűcs Zsolt
törzsőrmesternek, a székesfehérvári
hivatásos tűzoltó-parancsnokság
beosztott tűzoltójának.

Közélet
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Iskolafelújításról és óvodai
átalakításról is döntöttek

Bácskai Gergely
A Fehérváron elszállásolt ukrajnai menekültek, a
KÉPES-program folytatása, a Tóparti gimnázium
felújítása és az óvodai rendszer átalakítása voltak a
múlt pénteki közgyűlés legfontosabb témái.

Beszámoló a menekültek helyzetéről
Mészáros Attila alpolgármester számolt
be az Ukrajnából érkezett menekültek
fehérvári ellátásával kapcsolatos intézkedésekről. Mint elmondta, naponta átlagosan százötven menekült ellátásáról
gondoskodott a város. Eddig 7,3 millió
forintot fordított Fehérvár a menekültek
ellátására, az adományszámlára pedig
11,7 millió forint érkezett, amire nagy
szükség lesz a következő hetekben, hónapokban. Az alpolgármester kiemelte,
hogy számos szervezet és megannyi
magánszemély fogott össze Székes
fehérváron, majd köszönetet mondott
mindenkinek, aki bármilyen módon
segített a menekültek ellátásában.
Székesfehérvárt az elsők között érintette a menekültek érkezése, hiszen
a városban több mint ezer ukrán
állampolgár dolgozott a háború kezdete
előtt is.
Juhász László önkormányzati képviselő
arról beszélt, hogy olyan jól sikerült a
futballszurkolók által indított adománygyűjtés, hogy az első három napon
tizenöt kisteherautót küldtek a határra.
Kiemelte, hogy lakossági gyűjtés történt,
és csak az első három napban már
ötszáz adományozó segített.

Folytatódik a KÉPES-program
A városban működő cégek, vállalkozások és az önkormányzat városfejlesztési
célú összefogását koordináló program
keretében eddig az önkormányzat
fenntartásában működő bölcsődék,
óvodák, általános iskolák vizesblokkjai
és udvarai újulhattak meg, tavaly pedig
egy okostanterem kialakításával és
az ahhoz kapcsolódó digitális oktatás

Választókerületi
programok
Fáy- és Almássy-telep,
vezér és író utcák
Deák Lajosné
Képviselői fogadóórát tart május 9-én, hétfőn Deák Lajosné.
A 11. számú választókörzet önkormányzati képviselője 17 és
19 óra között várja a körzetben
élőket a Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca
25. szám alatt.

feltételeinek megteremtésével bővült a
program a Székesfehérvár Fejlődéséért
Alapítvány bevonásával.
Idén a Németh László, a Kossuth és
a Rákóczi iskola udvarát újítják fel,
valamint a Hétvezérben alakítanak ki
okostantermet.

Átalakítás az óvodai hálózatban
A csökkenő gyermeklétszám miatt évről
évre alacsonyabb az ellátott gyerekek
száma az önkormányzati óvodákban,
így az óvodák kihasználtsága is folyamatosan csökken. Az önkormányzati
óvodákban a jelenlegi 3284 engedélyezett férőhelyből a március huszadikai
állapot szerint 2746 a betöltött és 538 az
üres férőhely.
Az Ybl Miklós-lakótelepi Tagóvoda a
szeptembertől induló nevelési évre már
nem vesz fel gyermekeket, a következő nevelési évben is óvodaköteles
gyermekek azonban még egy évig az
intézményben maradhatnak az óvodapedagógusokkal és a dajkákkal együtt.
Az óvodai dolgozókkal és a szülői munkaközösséggel több ízben egyeztetett az
önkormányzat. Az épület továbbra is a
kisgyermekeket szolgálja majd, ugyanis
az autizmussal élő gyerekek számára
működtetett óvoda költözik az épületbe.
Ők régóta helyhiánnyal küzdenek, és
fontos szülői igény a megfelelő körülmények közötti elhelyezés biztosítása.
Márton Roland önkormányzati képviselő arról beszélt a döntés előtt, hogy
csökken az óvodapedagógusok száma,
és ritka az öt évnél tovább a pályán maradó diplomás óvodapedagógus. Gyors
és jelentős fizetésemelés szükséges
szerinte az óvodákban. Mészáros Attila
alpolgármester válaszában elmondta,
hogy hetvenöt-nyolcvan százalékos
kihasználtsággal működő intézmények,
tizennyolc-húsz fős óvodai csoportok
vannak Fehérváron, és a város költségvetése a törvényben meghatározotton
felül finanszírozza az óvodapedagógusasszisztensi álláshelyeket. Beszélt
a nemrég bevezetett hűségjutalom
Személygépkocsi javításban,
gyakorlattal rendelkező

AUTÓSZERELŐT
ÉS
MUNKAFELVEVŐT

FELVESZÜNK.
Szakmai önéletrajzokat az

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

06 30/9976-201 telefonszámon.

rendszeréről és arról, hogy a pályakezdőknek és a nyugdíjas óvodapedagógusoknak is pluszjuttatásokat biztosít az
önkormányzat.
Ráczné Földi Judit önkormányzati
képviselő javasolta, hogy biztosítson
lakhatást a pályakezdő óvodai dolgozóknak a város.
Nincs olyan ember, aki ne értene egyet
az óvodapedagógusok fizetésének
emelésével – mondta Cser-Palkovics
András polgármester. Kiemelte, hogy
Fehérváron mintegy hatszáz üres óvodai
férőhely van, a város óvodai ellátórendszere jóval több gyermek ellátására képes. Kiemelte azt is, hogy nem bezárja
az intézményt az önkormányzat, hanem
egy olyan óvodai ellátási formát alakít
ki, amire nagy igény van. Elmondta
továbbá, hogy folyamatosan ír ki az
önkormányzat az óvodapedagógusok
számára is városi lakást.

Új köztéri alkotások
A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda
Tulipános Tagóvodája épületének
homlokzatán körbefutó tulipánmotívum
megalkotója, Lantos Ferenc Kossuthdíjas akadémikus, képzőművész emlékére emléktáblát szeretnének állítani. Ezt a
Bonyhádi Zománcgyár készíti, ugyan
azon üzem, amely az óvoda épületének
koronázópárkányán körbefutó díszítést
készítette közel fél évszázaddal ezelőtt.
A MOL Fehérvár FC tiszteletbeli elnöke
és egykori legendás edzője, Kovács
Ferenc számos kimagasló eredményt
ért el a Videoton vezetőedzőjeként, neve
örökre összefonódott Székesfehérvár és
a bajnokcsapat nevével. A város köztéri
alkotással állít emléket Kovács Ferenc
mesteredző munkásságának és a klub
legendás sikereinek a sóstói stadion
északi homlokzata előtt található
területen.

Kiírták a közbeszerzést
A Középiskolai Campus I. ütem kivitelezése elnevezésű közbeszerzési eljárás

megindításáról már korábban döntött
a testület, mely tartalmazza a Tóparti
gimnázium és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ homlokzati
felújítását. A most kiírt második ütem
az épületegyüttes részleges felújítására
vonatkozik, mely a tetőszerkezet energetikai fejlesztését, a lapos- és terasztetők
víz- és hőszigetelését, a tetőbevilágítók
cseréjét, a vízelvezető rendszer felújítását, a gimnázium teljes belső építészeti
felújítását, a fűtésrendszer korszerűsítését, a víz- és szennyvízhálózat cseréjét,
az elektromos hálózat felújítását és az
épület környezetének rekonstrukcióját
is tartalmazza.

Döntöttek a színházigazgatói megbízásról
A közgyűlés arról is döntött, hogy
támogatja Szikora János színházigazgató megbízását. A témáról bővebben
lapunk 7. oldalán olvashatnak.

Ünnepélyes díjátadás

Fotó: Simon Erika
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Ünnepélyes pillanatokkal kezdődött a közgyűlés: hárman kapták meg a Székesfehérvár
Közbiztonságáért díjat. Ebben az évben
Molnár János tűzoltó őrnagy, Cseke Máté
törzsőrmester, rendőr járőrparancsnok és Pintér László, a Székesfehérvári Városi Polgárőr
Egyesület elnöke részesült elismerésben..

Prezentáltak a jövő tudósai
Szabó Miklós Bence

Az Óbudai Egyetem programjai során nagy
figyelmet fordít a kutatómunkák segítésére,
illetve a tehetséggondozásra

Fotó: Dobos Dániel

„A tudományos munka népszerűsítése a
cél, de ezek a tudományos konferenciák a
diákok számára is nagyon hasznosak: az
egyetemmel szorosabb kapcsolatot tudnak
kiépíteni, és meg tudják mutatni erősségeiket. A fiatalok egyúttal komoly kutatómunkában vesznek részt a dolgozat elkészülte
alatt, a helyszínen pedig lehetőségük nyílik
arra, hogy a prezentációkészítést követően
előadói készségeiket is javítsák. Ez nagy
mértékben segíti őket a későbbiekben is, a
munka világába történő beilleszkedésnél!”
– hangsúlyozta az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Karának kutatási
dékánhelyettese, Nagyné Hajnal Éva.
Sokan éppen a fent leírtak miatt

Fotó:

A tudományos munka népszerűsítése a célja a diákköri konferenciáknak
jelentkeztek a diákköri konferenciára.
Császár Péter például a szakdolgozati
témájához kapcsoló kutatását prezentálta a bírálóbizottság előtt. Az Óbudai
Egyetem hallgatója a 3Dlézerszkennelés felhasználási területeiről állította össze tudományos
munkáját, a kutatást pedig diplomamunkájában is hasznosította.
Az egyetemi hallgatók mellett azonban
akadtak egészen fiatalok is a programon: az ifjúsági szekcióban a középiskolások repülőgép-kifutópályákat
ellenőrző robotokról, hordozható szélgenerátorokról tartottak előadásokat,
de akadt, aki tudományos dolgozatát

Fotó:

Közel egy tucat előadást hallgattak meg a résztvevők múlt héten a
Pirosalma utcában. Itt tartották az
55. Tudományos Diákköri Konferenciát. A megmérettetésre egy aktuális
tudományos dolgozat volt a beugró
– különböző szekciókban – ezeket
kellett prezentálniuk a fiataloknak.

Fotó:

Kifutópálya-ellenőrző robot, hordozható szél
generátor, a művészet és a mesterséges intelligencia
találkozása – csak néhány azok közül a dolgozatok
közül, melyeket középiskolások és egyetemisták
prezentáltak múlt héten az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Karán. Az 55. Tudományos Diákköri
Konferenciára várták a Pirosalma utcába a fiatalokat.

a mesterséges intelligencia és a művészet találkozásáról írta: „Ez az egész
úgy működik, hogy úgymond képeket
tanítunk be a programnak, ennek alapján
az fel tudja ismerni az adott stílusjegyeket, textúrákat és minden szükséges
paramétert, végül ebből hozza létre a már
önálló művészeti alkotásként is értékelhető képeket.” – ismertette dolgozatának
témáját Tury-Nagy Levente, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum
Hunyadi Mátyás Technikumának
tizenegyedik osztályos tanulója.
Az egyes tudományos munkákat egy
bírálóbizottság értékelte a szekció
üléseket követően. A dolgozatra és az
előadásra adott pontok összege alapján nyílik lehetősége az előadóknak,
hogy továbbjussanak az Országos
Tudományos Diákköri Konferenciára.

A múlt szerdai rendezvény a Nemzeti
Tehetség Program és a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő által kiírt „Tehetséggondozás az Alba Regia Tudományos Diákkörben” (azonosítószám:
NTP-HHTDK-21-0024) projektje
keretében valósulhatott meg.

NTP-HHTDK-21-0024

Megbolondultak a végzősök!
Kovács Szilvia

Fotók: Kiss László

Maskarás fiatalokkal telt meg múlt csütörtökön reggel a belváros: két év kihagyás után újra összejöhettek a végzősök, hogy a ballagás és az érettségi előtt utoljára együtt mulassanak át egy napot.

Tíz iskola huszonöt osztálya érkezett idén a bolondballagásra, akik közül sokan színpadi
produkciókkal is készültek – értékes díjakért cserébe

Táncoltak vagány szerelésbe öltözött lányok,
de lánynak öltözött fiúk is a színpadon

Akadt olyan osztály is, akik királyként és királynőként léptek színpadra, és az Aranybulla mai,
kiegészítő rendelkezéseit hirdették ki a közönségnek

A Teleki gimnázium 12. A osztályának végzősei a nagy pénzrablás jelmezével hoztak feltűnő
látványosságot a belvárosba

A fináléban nemcsak a díjaknak, de a bolondos bulinak is örültek a fiatalok

fókuszban

Közéleti hetilap
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Vakler Lajos

Tizennyolc intézmény nyolcvanhat osztályának több mint ezernyolcszáz diákja búcsúzott középfokú tanulmányai befejezésével
iskolájától. Az őket a Városház
téri központi ünnepségen köszöntő polgármester örömét fejezte ki,
hogy az elmúlt két év után, amikor a koronavírus-járvány miatt
nem lehetett megtartani a város
hagyományos ballagását, idén
újra találkozhattak a végzősök,
rokonaik, barátaik. Cser-Palkovics András szerint a város ahogy
korábban, úgy ma is abban bízik,
hogy a most búcsúzó közösségek
később egy új magját adhatják
Székesfehérvárnak: „Bízom benne,
hogy megtaláltátok azt a hivatást,
azt a jövőképet, amiben majd a
boldogságotokat is meglelitek, ami
nemcsak anyagi biztonságot, hanem
élményt is fog nektek adni, és olyan
tudást, amiért érdemes volt az elmúlt
években tanulni!”
A polgármester szavait követően

Fotó: Simon Erika

Szívhez szóló gondolatokkal köszöntötte s egyben búcsúztatta szombaton a székesfehérvári
középiskolák végzős diákjait Cser-Palkovics
András polgármester a Városház téren megtartott központi ballagáson.

Zsúfolásig megtelt a Városház tér ballagó diákokkal

Zsigmond Lala, Sári Attila és a
Stringers Vonósegyüttes dalát
hallgathatták meg a résztvevők,
majd Still Péter, a Ciszterci Szent
István Gimnázium végzős diákja
tolmácsolta a ballagók gondolatait: „Búcsúzzunk el tanárainktól,
akik sokszor szüleink voltak szüleink
helyett! Szívből köszönjük odaadó
munkájukat! Búcsúzzunk el iskolánktól, ami hol börtönnek, hol menedéknek, de főleg otthonnak tűnt!
Életünk egy nagy szakaszát lezárjuk.
Emlékeink, tanulságaink lesznek út-

A város nevében Cser-Palkovics András búcsúzott a végzősöktől

A város és az iskolájuk lobogója jelkép a diákok számára is

Székesfehérvár mindenkit visszavár!

ravalóink abban a kis tarisznyában,
amit kaptunk. Hordjuk büszkén, és
ne féljünk néha megállni, belenézni,
és mosolyogva visszagondolni a
Fehérváron eltöltött középiskolás
éveinkre!”
A ballagási ünnepség befejezéseként a végzős diákok emlékszalagot kötöttek Székesfehérvár zászlajára, majd az intézményeikben
búcsúztak, de nem végleg, hiszen
hétfőtől középiskolás diákéveik
legnagyobb megmérettetése, az
érettségi várt rájuk.

FEHÉRVÁR
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Botos József kapta a Pesovár Ernő-díjat

Vakler Lajos
A hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Színházban köszöntötték szombaton a tánc világnapját
az Alba Regia Táncegyüttes és az Alba Regia
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Az ünnepi
esten Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika
és Molnár Gábor koreográfiáit mutatták be az
ifjú táncosok a Galiba zenekar kíséretében.

úgy fogalmazott, számukra a tánc
világnapja egyben megerősítés,
hogy a népi kultúra megőrzése
kiemelten fontos mai világunkban
is.
Az együttes egyik vezető táncosa,
Suba Emese számára a néptánc
egy olyan tradicionális eszköz
az öröm és a bánat kifejezésére,
melynek mindenekfelettisége
megmutatja a hétköznapok és az
ünnepek fontos pillanatait.
A rendezvényen Botos József, a

Fotók: Simon Erika

Majoros Róbert, az együttes művészeti vezetője, illetve Majoros
Gábor művészeti menedzser is
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A Pesovár Ernő-díjat Botos József vehette át

táncegyüttes legendás művészeti vezetője vehette át a Pesovár
Ernő-díjat, mely az európai hírű
tánctörténet- és néprajzkutató
emlékét őrzi.
A tánc világnapját 1982 óta

Fergeteges műsort láthattak a néptánc barátai

Újabb három év a színház élén
További három évig vezetheti a Vörösmarty
Színházat Szikora János, aki tíz éve, 2012-ben
vette át a teátrum irányítását. A Vörösmarty
Színház a régió meghatározó kulturális
intézménye és közösségi helye, ahol az elmúlt
években kiváló szakmai munka folyt, ezért is
fontos a színházszerető közönségnek.

gondoltam, hogy a társulat ambíciója,
a benne lévő energiák, az elképzeléseink és az álmaink méltóbb befejezésre
várnak. Éppen ezért – mivel az utolsó
két év tulajdonképpen lefejezte a
munkánkat – úgy éreztem, hogy az,
amit közösen csináltunk, és amit én a
magam területén próbáltam felépíteni, az nem egy épület lett, hanem csak
egy torzó. Én az épületet felépítve
szeretném majd itthagyni! Azt kérem
a társulattól, hogy maradjanak kíváncsiak, mert ha kíváncsiak vagyunk
a világra, kíváncsiak vagyunk a
városra, azt megérzik a nézők, és ők
is kíváncsiak lesznek ránk!”

Vakler Lajos
Elgondolkodtató képekből nyílt tárlat múlt
csütörtökön az Új Magyar Képtárban: Süveges
Rita képzőművész munkásságában a festészet
és a művészeti kutatás egymást egészítik ki.

Munkáinak kiindulási pontja a
természetfogalom alakulása, hogy
egyes korok társadalmai miként
viszonyulnak a természethez.
Süveges Rita az elmúlt években az
emberközpontúságot meghaladó
elméletek és a digitális eszközrendszer festői ötvözésével mutatkozott
be. A művész tudatosan használja
az ökológia nyelvét és kultúrá-

ját, ugyanakkor kerámiáiban is
megjelenik a vizuális érzékenység.
A Szent István Király Múzeumban
bemutatott installációi elsősorban a
természet és a technológia viszonyát vizsgálják.
Legújabb, a kiállításra készült művében a természet egyik fő kizsákmányoló technológiája, a bányászat
hatását mutatja meg: a Smohay-díj
2020-as kitüntetettje, a kiteljesedés
folyamatainak művésze a tárlat
címét adó, Kietlen lankák című
installációjában az elhagyott gánti
bauxitbánya különös tájába invitál,
egy bányászat által előidézett tájseb
utóéletét ábrázolva.

Fotó: Simon Erika

Megkérdeztük Szikora Jánost, mi
motiválta, hogy újabb három évre
elkötelezze magát: „Az elmúlt tíz
évet szerettem volna szépen befejezni, de nem tudtam, mert az elmúlt
két év mindent derékba tört. Azt

Kietlen lankák

Kép: Megyeri Zoltán

Vakler Lajos

köszöntjük április huszonkilencedikén. A táncosok pedig ezen a felejthetetlen estén ismét hitet tettek
amellett, hogy a népi kultúra ma
is a lélekből fakad, és mindenkit
meg tud szólítani.

Szikora János befejezné a megkezdett építkezést

Süveges Rita képzőművész kiállítása a természet kizsákmányolását mutatja be
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Májusi feladatok a kertben

Az elmúlt hetek hűvös, szeles időjárása sajnos
nem kedvezett a kertészkedőknek. Még mindig szedi áldozatait a monília és a tafrina is. A
monília már az ágakban hatol egyre mélyebben
a fákba, a beteg részeket permetezés előtt levágni, csonkolni kell. A tafrina kártétele a meleg
májusi napokkal megszűnik, de addig érdemes a
fodros leveleket eltávolítani, és utána permetezni a korábban javasolt szerekkel.
A szőlő is szépen hajt, de sajnos a tél az atkákat
sem gyérítette túlságosan, így jelentős kártételre számíthatunk. Egyenetlenül, gyengén fejlődő hajtások, kanalasodó levelek jelezhetik a
bajt. Szőlőatka ellen idén is szükséghelyzeti engedélyt kapott a Flumite 200 nevű permetszer.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

A lisztharmat és a peronoszpóra elleni kezelések ideje is rövidesen eljön, 15-20 cm-es hajtásokat már kezelni szükséges. Ebben az időben
érdemesebb kontakt hatóanyagú készítményeket használni rövid 7-10 napos permetezési
fordulóval ( Thiovit-Jet, Karathane Star, Champion, Polyram), hiszen a gyors növekedésű hajtásokban csúcsirányba nem vándorolnak a hatóanyagok, így ezeket nem védené a felszívódó
készítmény.
Itt az ideje a kajszi sztigminás levélfoltossága
elleni védekezésnek. Bár a betegség neve ritkán
kerül elő, a tünetére biztosan sokan emlékeznek. A kajszibarack termésén megjelenő, sötét
színű, kiemelkedő varasodás elcsúfítja a termést, sebzési felületet adhat a gyümölcsmoníliának is. Topas 100EC-vel nemcsak a levélfoltosság, hanem a későbbi moníliás fertőzés ellen
is védekezhetünk.
Megjelent a körtén a körtelevél gubacsatka. A
levélen megjelenő zöld, vagy pirosas dudorokban fejlődik a kártevő, mely ellen atkaölő szerrel védekezhetünk. (Flumite, Ortus, Nissorun).
Májustól megindulnak a gyümölcsfáinkat „kukacosító” kártevők rajzásai. Érdemes kitenni a
szexferomonos csapdákat, hogy a védekezést
pontosan időzíthessük. A csapdák elsősorban
a kártevők előrejelzésére szolgálnak, azonban
kisebb fák esetén erőteljes kártevő gyérítő hatással is bír. Kerüljük el a nyár végi bosszankodást a kukacos gyümölcsök miatt. Mindenki

számára adott a lehetőség, hogy meghatározza azt a 2-3 permetezési időpontot, amivel környezetkímélő módon, de hatékonyan képes
megelőzni a bajt. Erre a célra a REAGRON almamoly, szilvamoly, barackmoly, keleti gyümölcsmoly szexferomonos csapdáit ajánljuk.
A még bent fejlődő palánták edzését is el lehet
kezdeni a meleg idő közeledtével. Először tegyük a növényeket az árnyékba, majd 4-5 nap
múlva már félárnyékos helyre kerülhetnek. Ezután eleinte rövid időre helyezzük őket a napra,
majd fokozatosan növeljük ennek idejét. Éjszakára csak akkor hagyjuk kinn a növényeket, ha
a hőmérséklet ezt lehetővé teszi.
A melegedő talajba hamarosan vethetőek a melegigényes zöldségek is. Tavaly komoly problémát okozott, hogy a megporzó rovarok hiánya
miatt csak virágzott, de nem, vagy rosszul kötött az uborka. Érdemes ilyenkor a partenokarp,
azaz megporzás nélküli fajtákat ültetni, mert
ezek hőmérséklettől és megporzó rovaroktól
függetlenül bőséges termést adnak.
Június folyamán jelennek meg az első kalciumhiányos paradicsomok. Mivel a fekete foltosodással jelentkező tünetek virágzáskori
kalciumhiány későbbi megjelenése, javasolt a
palánták kiültetés utáni lombtrágyázása kalciummal.
Májusi fagyoktól mentes tavaszt kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg
Mezőgazdasági Bolt.
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com

Kovács V. Orsolya

A homlokzatfesték a vakolat
élettartamát is növeli

A ház falainak külső festése nem
csupán esztétikai kérdés. Azért is
fontos jó vakolatot választani, hogy
védjük az épület állagát, és megfelelő
szellőzést biztosítsunk a falaknak,
megakadályozandó a penészesedést.
Természetesen a szín sem mindegy,
de előbb ejtsünk szót az anyagokról,
melyek hosszú távon meghatározzák
az épület külsejének minőségét!
Ákos Szilárd, egy székesfehérvári
építőanyag- és festékáruház vezetője
elmondta, hogy a legmodernebb
változat jelenleg a szilikon kötőanyagú vakolat, mely tovább marad jó
minőségű, jobb a vízlepergető hatása,
és kevésbé koszolódik: „Ez a fajta az
akril műgyantásat váltotta, ami árban
elfogadható és általában szintén jó minőségű. Egy dologra figyeljünk nagyon: az
olcsóbb változatokból sokszor kispórolják
a penészgátló adalékot, ami nagy baj! Ebben az esetben is igaz az, hogy a márka
garancia a minőségre.”
Ami a színtartóságot illeti, Ákos Szilárdtól megtudtuk: gyakran pasztázógépekkel színezik a vakolatot. Ennél
a megoldásnál is lényeges, hogy
minőségi, márkás paszta kerüljön a
gépbe, de az igazán erős színek még
így is hamar fakulnak: „Összességében
persze az élettartam attól is függ, hol áll
az épület: falun, erdőben vagy nagyvárosban. Városban elkerülhetetlen, hogy a
korom, a por miatt a fal jobban koszolódik. Vidéken hosszabb élettartamra
számíthatunk. Erdők mellett sűrűn penészesedik a fal, ez ellen tenni nem nagyon
lehet. Esetleg egy speciális, színtelen
réteggel szokták bevonni a falat.”
Az erős színek, mint a piros, a narancs vagy a kék esetében a szakember mindenképpen azt javasolja,
hogy ne a színezett vakolatot válas�szuk, hanem a sima fehér vakolást
követően homlokzatfestékkel vonjuk
be az épület falait: „A homlokzatfesték
az élettartamot nagy mértékben meghos�szabbítja. Enélkül ezek az erős színek

Fotó: L. Takács Krisztina

Pasztával színezett vakolattal vagy homlokzatfestékkel adjuk meg a ház külső színét? Mik az
idei év trendszínei? Ezekre a kérdésekre kerestük
a választ szakértőnk segítségével.

Magánházak esetében a visszafogottabb színezés a trend. Virágkorát éli a fehér homlokzat,
amit antracitszürkével párosítanak. A céges épületeknél azonban gyakran választanak feltűnőbb homlokzatfestést.
sokszor foltossá válhatnak.” – jegyezte
meg Ákos Szilárd.
Sok kereskedő gyárt saját márkás
terméket, ezek esetében a vevő
számára kockázatot jelent, hogy
nem tudják, melyik gyártótól származik a termék: „Fontos, hogy ki a
gyártó, mögötte milyen múlt, tapasztalat van. Ezt a szempontot mindenképpen vegyük figyelembe!” – javasolja
a szakember.
Ha az aktuális trendeket is szeretnénk figyelembe venni a választásnál, akkor továbbra is az elmúlt
években megszokott fekete-fehér
stílushoz érdemes igazodni: „Pár
éve a lapos tetős, modern, Bauhaus
stílusú házak terjedtek el, általában
fehér és fekete színben alakítják ki.
A fehér ilyenkor vakító fehér, a sötét
árnyalatból pedig a szürke a divatos
szín. Ha ezt használjuk az épület külső
színezésénél, biztos, hogy homlokzatTETŐDOKTOR

Régi, hajlott tetők javítása, cseréje,
beázás elhárítása, bádogozás,
Lindab-tető, új tető cserepezése,
kisebb javítások,
S.O.S munkák!
06-30/622-5805 ; 06-20/492-4619

festéket érdemes használni!” – hívta
fel a figyelmet.
Az erősebb, figyelemfelkeltő színek,
mint például a narancs, inkább a
céges épületeknél használatosak
manapság, ezekhez szintén homlokzatfestéket ajánl a szakember:
„Valamivel drágább, és külön munkadíja van a felvitelének, viszont idővel
visszahozza az árát, mert nem kell öt
év múlva újravakolni az épületet, ami
sokkal többe kerülne!”

FEHÉRVÁR
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Tánc

2022.05.05.

Kultúra

Görög táncok Öreghegyen
A táncház napján, azaz május 7-én, szombaton görög táncházzal várják a kikapcsolódni vágyókat: az Öreghegyi Közösségi
Házban a jó hangulatról autentikus görög
muzsika és táncok gondoskodnak.

Fotó: Nick Risinger

Görög táncházat szerveznek
május 7-én, szombaton 20 órától
az Öreghegyi Közösségi Házban.
A Fiskális út 93. alatt található

2022. máj. 5.–máj. 11.

Indul a Fehérvári Versünnep!

intézményben minden garantált a
jó hangulatú estéhez: a fehérváriak körében is ismert beloianniszi
Taverna együttes szólaltatja meg
a hagyományos görög zenéket,
valamint táncot tanít Sütő Attila.
A görög táncok sajátossága, hogy
nem szükséges hozzájuk párban
érkezni, a szirtaki körtáncokhoz
bárki csatlakozhat.

Két év után újra lesz Fehérvári Versünnep!
A tehetségkutatón az elmúlt években sok
száz tehetséges diák vett részt, és idén is
nagy érdeklődésre számítanak a szervezők.
A válogatóra, vagyis az első fordulóra május
hetedikén, szombaton kerül sor a Szent
István Hitoktatási és Művelődési Házban.
Tizenkettedik alkalommal
szervezi meg a Fehérvár Médiacentrum a Székesfehérvári
Egyházmegyével, Székesfehérvár önkormányzatával, a Szent
István Hitoktatási és Művelődési
Házzal és a Vörösmarty Színházzal együttműködve a Fehérvári
Versünnepet. A programsorozat
fővédnöke Spányi Antal megyés
püspök, valamint Cser-Palkovics
András polgármester. A tehetség-

gondozó versenyt 2010-ben hívta
életre a Fehérvár Médiacentrum
együttműködő partnereivel. Az
ötletgazda Varga Sándor volt.
Az idei megmérerettetésre május
4-ig jelentkezhettek a diákok.
A verseny két fordulóból áll.
A válogatóra május hetedikén
kerül sor: tíz órakor kezdődik,
és minden érdeklődőt szeretettel
várnak rá a szervezők a Szent
István Hitoktatási és Művelődési
Házba!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mozgalmas napok előtt állsz, a megszokottnál jóval nagyobb
lángon égsz. Pár nap alatt szeretnél mindent elintézni, több dologba
belefogni, sok mindent kipróbálni, megvalósítani. Ugyanakkor lehet,
hogy hiába ez a hatalmas lendület, nem minden úgy sül el, ahogyan
eltervezted. A kisebb kudarcokat ezekben a hetekben érzelmileg
nehezebben viseled.

Nem igazán tudsz nyugton maradni, folyamatosan késztetést
érzel arra, hogy történjen valami izgalmas az életedben. Tölts
minél több időt a szabadban, sportolj, kirándulj! Szereted a gondolataidat megosztani a környezeteddel, erre a héten még inkább
hajlamos leszel, a megszokottnál is többet beszélsz. A gondolataid, mondataid többsége leginkább érzelmi indíttatású lesz.

Izgalmakra, kalandokra vágysz, szeretnél új kihívásoknak megfelelni. Azonban óvatosan cselekedj, nehogy felborítsd családod
nyugodt életét! Munkádban is aktív, lelkes leszel, könnyen veszed
az akadályokat. Arra azért figyelj, hogy jusson idő a pihenésre is,
ne hajtsd túl magad! A csillagok állása szerint váratlan szerencse
érhet a héten.

A családodtól a hónap során sok energiát kaphatsz. A bikáknak
fontosak az élet adta örömök, például egy finom vacsora. Ha megteheted, áldozz az élvezetek oltárán az élet minden területén! Lehet,
hogy ehhez mélyebben kell a pénztárcádba nyúlni, de a jelenlegi
akadályok csak pillanatnyi korlátok az életedben.

Nem indul jól a május. Úgy érezheted, hogy folyamatosan
akadályokba ütközöl, valami mindig megtorpanásra késztet.
Hajlamos leszel a befelé fordulásra is. Ennek ellensúlyozására
tölts sok időt a szabadban, tervezz minél több olyan programot,
amiben örömöd lelheted! A közlekedésben légy óvatos!

Könnyen hozol döntéseket a héten, így érdemes a fontos kérdések
végére is pontot tenni. Családod a szokottnál is jobban számít rád. Ne
akarj helyettük dönteni, de éreztesd velük, hogy minden esetben ott
állsz mögöttük! Pénzügyek területén légy körültekintő, nem érdemes
most banki lekötéseidhez hozzányúlni!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

programajánló

Közéleti hetilap
Előadás

Magyarország jelenlegi helyzete az
EU-ban a háború és a francia elnökválasztás tükrében – ezzel a címmel
tart előadást a Mathias Corvinus
Collegiumban Rodrigo Ballester, az
Európai Tanulmányok Műhely vezetője és Csurgai-Horváth Gergely, az
MCC PhD-programjának kutatója.
Az előadás az alábbi témákra tér
ki: az elmúlt hónapok eseményei –
többek között a magyar választás,
az orosz-ukrán háború és a francia
elnökválasztás – nagyban befolyásolhatják Magyarország uniós kapcsolatait. Milyen hatása van ezeknek az
eseményeknek Magyarország Európai
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Fesztivál

Magyarország jelenlegi helyzete az unióban
Külpolitikai témával várják az érdeklődőket a
Mathias Corvinus Collegium soron következő
előadására május 11-én 17 órakor.

FEHÉRVÁR

Unióval, Franciaországgal és a V4-ekkel fenntartott kapcsolatára?
Az előadás helyszíne a Grand Inkubátorház (Székesfehérvár, Király sor 30.).
Regisztráció: https://tinyurl.com.

Kéklámpások

Hősképzés
Május 10-én, azaz jövő kedden, a
mentők napján az Országos Mentő
szolgálat újra elindítja a laikusok
életmentő készségét fejlesztő
Hősképzését. 15-től 17 óráig ingyen
vehetnek részt az életmentéshez kedvet és bátorságot érző „laikusok” az
újraélesztés oktatásán, gyakorlásán a
székesfehérvári mentőállomáson.

Kortárs Művészeti Fesztivál huszonegyedszer
Május 14. és 21. között számos kulturális
élményben lehet részünk a Kortárs Művészeti
Fesztiválon.
Szombaton a Jam-Bory-Vár programjaival nyílik meg a fesztivál délután
négy órakor. A Bory-várban lesz
bábszínház, mandala-workshop,
koncertek, drMáriás- és Bauhaus
103-kiállítás, elektrozenkert, este
tízkor pedig tűzszínház. Ha esik az
eső, a Székesfehérvári Közösségi
és Kulturális Központ ad otthont a
rendezvénynek.
Vasárnap a Csónakázó-tó partjára
hívják a nagyérdeműt, ahol design
ligetben sétálhatunk, és kulináris
kikapcsolódást ígérnek az utcai
ételek. Lesz tánc a tóparton, délután
ötkor pedig megnyitják a Kortárs

Művészeti Vásárt. Utóbbi programok
a fesztivál minden napján elérhetők
lesznek. Esténként koncertek: vasárnap fellép az Alba Regia Ütőegyüttes,
ezt követően pedig a Random Trip
uralja a színpadot. Hétfőn este hétkor
ugyanitt a Mörk koncertezik, a kertmoziban a Toxikomát játsszák. Kedd
este a Momentán Társulatot láthatjuk
a színpadon, szerdán blueskoncert
lesz, csütörtökön a Solére szórakoztatja a közönséget, pénteken pedig
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
vonósnégyese és a Blahalouisiana
közös koncertjét láthatjuk. A szombati zárónap esti attrakciója az Opera
StandUP lesz, mely a FareMido
Operatársulat műsora.
Részletes program a fesztivál Facebook-eseményén!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagy tervekkel vágtál bele a májusba, és ezeket lesz is erőd megvalósítani. Fontos, hogy ne hagyatkozz másra, mert csalódást okozhatnak
az emberek! Tervezz a barátaiddal egy kis lazítást, süssetek-főzzetek a
szabadban! Az így eltöltött idő kellő energiát ad a folytatáshoz.

A nagy rohanást ideje lenne magad mögött hagyni, és egy kicsit
megállni, pihenni! Próbálj meg a döntéseidre jobban fókuszálni!
Derűs, optimista életszemléletedet csak így nyerheted vissza. Környezetedben eseménydús napok várnak, de igyekezz kimaradni
a vitákból!

A héten hajlamos leszel az önsajnálatra, a szélsőséges hangulatokra.
Ne terheld a belső feszültségeddel a környezetedet, igyekezz nagyokat sétálni, futni, sokat mozogni! Otthon se akarj mindent megoldani, és ne a héten kezdj bele a lakás átalakításába! Itt az ideje a nagy
családi kupaktanácsnak, hogy megtervezzétek a nyári vakációt!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Célratörő vagy, szereted, ha a terveidet könnyen meg is tudod
valósítani, mégis elbizonytalanodtál. Ez a hét azonban kiválóan
alkalmas arra, hogy végiggondold a dolgaidat. A múltat ideje lezárni,
és a jövőre koncentrálni! Maradj higgadt, de légy határozott! A most
meghozott döntéseidet később sem fogod megbánni.

Érdemes megvizsgálni, hogy amit te gondolsz magadról, abból mennyit
lát a környezeted! Ha nem tetszik a kép, igyekezz őszintébben megnyilvánulni! A héten új dolgokat tanulhatsz, új ismeretekre tehetsz szert. Légy
azonban óvatos, mert könnyen visszájára fordulhatnak a dolgok! Ne
akarj irányítani, csak egyszerűen figyelj, és lépj, ha szükségét érzed!

Hiába van jó idő odakint, neked nincs kedved kidugni az orrodat a
szobából. Sebaj, add meg a szervezetednek azt, amire szüksége van!
Nézz meg egy jó sorozatot! A film nemcsak kikapcsol, de inspirálóan
is hat rád, és segít kedvezőbb színben látni a világot. Szerelmeddel
egyre gyakrabban kerül szóba a közös jövő.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

BETANÍTOTT KARBANTARTÓ

ÜZEMVITELI MUNKATÁRS

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi légkör, a
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, falazás,
betonozás, szivattyúzás.
• hőközponti helyiségeknél karbantartási munkák végzése.
• kezelőaknákban történő munkavégzés során búvónyílások felszínen
történő elkerítése.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• C kategóriás gépjárművezetői engedély és vezetési gyakorlat.
Amit mi ajánlunk, többek között:
•
•
•
•
•
•

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!

munkakörbe, akinek fontos a jó, emberközpontú munkahelyi légkör, a
biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• üzemvitel felügyeleti feladatok ellátása, irányítása folyamatos műszakban.
Amit kérünk:
• minimum középfokú műszaki végzettség;
• MS Office haladó szintű ismeretek.
Előny lehet:
• üzemeltetési, ügyfélkapcsolati gyakorlat;
• távfelügyeletben szerzett tapasztalat;
• technikusi végzettség;
• gépész, villamos végzettség;
• legalább 5 év szakmai tapasztalat
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!

Tisztelt Munkatársaink, Tisztelt Székesfehérváriak!

A Depónia Nonprofit Kft. azonnali belépéssel

SZÁLLÍTÁSI KOORDINÁTOR

munkatársat keres székesfehérvári központjába.
Feladatok:
• Napi feladatok kiadása, gépjárművezetők, rakodók járműhöz rendelése,
vezénylések pontos vezetése, napközbeni beavatkozások koordinálása
• Szállítási feladatok optimális szervezése, azok folyamatos ellenőrzése
• Szakműhellyel, gépjárműfenntartásra szerződött alvállalkozókkal való kap
csolattartás, javítások megrendelése, munkalapok és számlák igazolása
• Edénytörésekkel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, teljes körű ügyintézése
Feltételek, elvárások:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintű MS Office számítástechnikai ismeretek
• B kategóriás jogosítvány
• Folyamatszemlélet, jó műszaki érzék, önálló döntéshozatal
• Precizitás, terhelhetőség, problémamegoldó képesség, határozott fellépés
• Kiváló kommunikációs készség
• Korai munkakezdés
Előny:
• Munkavállalók irányításában szerzett gyakorlat
• Szakmai irányítói végzettség és tapasztalat
• C kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Családbarát, környezettudatos munkahely
• Munkába járáshoz hozzájárulás
• Hosszú távú munkalehetőség
• Támogató és stabil vállalati háttér

Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel várjuk a
munkaugy@deponia.hu e-mail címre.

A
VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY 1998. decemberben létesült azzal a céllal, hogy elsősorban a VIDEOTON dolgozóinak és nyugdíjasainak, másodsorban
bármely természetes vagy jogi személyiségnek nyújtson támogatást oktatási, jóléti, sport,
kulturális, szociális és családsegítő tevékenységében.
Az Alapítvány évről-évre bővíti támogatásainak körét, akcióit.
Rendszeres programok, támogatások a VIDEOTON dolgozói
és nyugdíjasai számára:
- szociális támogatások rászorultság alapján,
- reumatológiai, szemészeti szakrendelés, fizikoterápiás kezelés a székesfehérvári
orvosi rendelőben,
- betegségmegelőző, egészségmegőrző szűrőprogramok a Videotonban működő Alba
Szűrőközpontban,
- egészségmegőrző tornák és kondicionáló terem támogatása a VOK-ban,
- gyermektáborok, gyermeküdültetés támogatása,
- felnőtt üdültetés támogatása,
- iskolakezdési támogatás,
- felnőtt képzések támogatása,
- kétévente nyugdíjas találkozók szervezése Székesfehérváron, támogatása Kaposváron,
- sportrendezvények szervezése, támogatása,
- Mikulás napi program kisgyermekesek részére,
- székesfehérvári kulturális- és egészségügyi intézmények, egyéb szervezetek és
programok támogatása,
- katasztrófa áldozatainak segítése.
Alapítványunk várja más cégek támogatását is, hogy adományozóink dolgozóit is bevonhassuk a VIDEOTON dolgozók és nyugdíjasok számára biztosított programokba.
Kérjük, keressék meg az Alapítványt, legyenek segítségünkre közérdekű ötleteikkel, javaslataikkal (e-mail címünk: vda@vda.videoton.hu ).
Ha Önnek nincsen internet hozzáférési lehetősége, hívja Alapítványunkat (tel:22/533-450).
Kérjük, támogassa céljainkat és személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse az
Alapítvány munkáját és kövesse figyelemmel céljaink megvalósítását.

ADÓSZÁMUNK: 18489286-1-07
VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY
Kuratóriuma
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Szente Gréta:
hit és határozottság kell a győzelemhez!

Fotó: Szente Gréta/TV2

Egy varázslatos ifjú hölgy, a fehérvári Szente Gréta,
az Exatlon 2021 és az Exatlon All Star 2022 győztese
volt nemrégiben szerkesztőségünk vendége. Beszélgetésünk során számos műhelytitkot elárult, hogy
mi is kell ahhoz, hogy egy komoly fizikai és lelki
megmérettetésen sikerrel helytálljunk.

Az ujjongó öröm pillanata

Kezdjük talán azzal, hogy melyik volt az a
sportág, amit megkedveltél gyermekként,
és aztán elkísért az életed során?
Első osztályos koromban kezdtem a
versenytáncot, azt csináltam hat éven
keresztül, és az adott olyan alapot, ami
később a tartásomon és a külsőmön is
meglátszott. Tetszett a kecsesség, hogy
táncolok, hogy nőiesen adom elő magamat a sportban, úgyhogy valami hasonlót kerestem, és így találtam meg
később a szinkronkorcsolyát. Amit
szintén hat évig csináltam, és ez volt
az a sport, ami a szerelem lett. Amikor
elkezdtem, gyorsan fejlődtem, és
olyan visszajelzéseket kaptam, hogy
valóban ez az én sportom. Hogy jól
tudok majd benne fejlődni, és el tudok
érni egy olyan szintre, hogy később a
válogatottban is tudjak szerepelni.
Telekis lettél, egy olyan nívós középiskolába jártál, ahol a sport mellett rendkívül
fontos volt a tanulás is.
Amikor kiválasztottam, hogy melyik
középiskolában fogom folytatni a
tanulmányaimat, akkor is az lebegett a szemem előtt, hogy a legjobba
szeretnék menni. Akkor a Telekit tartottam a legjobbnak, úgyhogy amikor
bekerültem, nagyon boldog voltam!
Ott is kitűnő tanuló szerettem volna
lenni, és a legjobbat kihozni magamból. A sportban is sikeres akartam
lenni, úgyhogy kellett a szorgalom és
a kitartás!
Tudatosan készültél a középiskolás évek
utáni időszakra?
Igen, így kerültem Pestre, a Corvinus
Egyetemre, és talán azért választottam
a közgazdaságtant, mert eléggé átfogó
tudomány, és erre mindig szükség

lesz. Jó, ha az ember tisztában van
azzal, mi folyik körülötte, mi történik
a gazdaságban, így esett a választásom
a pénzügy-számvitel szakra. Ez volt az
az év, amikor a válogatott tagjaként
is korcsolyáztam. 2019 elején aztán
ezt abbahagytam, utána volt egy kis
szünet, amikor magamat edzettem.
Nagyon sokat futottam, konditerembe
jártam, elkezdtem magamat fejleszteni
azokon a területeken, amik hasznosak
lehetnek majd később.
Megérkeztünk az Exatlonhoz. Tudatosan
döntöttél úgy, hogy belevágsz?
Megvallom őszintén, sem az első,
sem a második évadot nem néztem.
Az ismerőseim, barátaim biztatására
jelentkeztem, ők mondták, hogy ki
kell próbálnom magamat.
Mi volt az első gondolatod, amikor megkaptad az értesítést, hogy tiéd a pálya?
Nem hittem el. Olyan régóta vártam
rá, hogy azt gondoltam, valaki szórakozik velem. A második reakcióm,
amikor tudatosult bennem, hogy ez
egy igazi hívás volt, az óriási öröm
volt. Ilyet még soha nem éreztem,
talán csak a döntő napján, de az
életem legjobb napja volt! Annyi új
impulzus ért, annyi új élmény, új
arc, hogy egyszerűen fel sem tudtam
fogni, hogy én is ott vagyok. Jó pár
napnak, talán egy hétnek is el kellett
telnie, míg leülepedett bennem, és úgy
éreztem, hogy már tudok koncentrálni
magára a játékra, és arra, hogy mit kell
teljesítenem.
Ez a verseny rendkívüli fizikai teljesítményt kíván, de technikailag is fel kell rá
készülni. Ez mennyire megterhelő?
Azt gondoltam, hogy nagyon megterhelő lesz, hiszen a télből érkeztem
Dominikára, viszont sem a magas
páratartalom, sem a meleg nem
zavart. Viszont kicsit alábecsültem a
technikai részt, hogy milyen eszköz
van a kezemben, annak mekkora a
súlya, mekkora az átmérője.
Rendkívül határozott személyiség vagy. Ez
segített abban, hogy mielőbb beilleszkedj?
Volt már egy kialakult kis csapat, és
a többi társammal együtt, akik akkor
érkeztünk, elég nehéz volt elfogadtatni
magunkat, hiszen valakik helyére jöttünk, akik az előző hetekben kiestek.
A csapatban óhatatlanul van egy rossz
érzés ilyenkor, hiszen egy társuktól
megváltak, és cserébe jöttünk mi.
Féltem, hogy ez majd befolyásolja a
beilleszkedésemet, de szerencsére
nagyon befogadóak voltak.
Fontos hogy mindig határozott legyen
valaki, még akkor is, ha kétségek gyötrik?
Igen. Kifelé is meg kell mutatnunk,
hogy határozottak vagyunk, de még
fontosabb elhinni! Ha a verseny során
az ember nincs ott fejben, és nem hiszi el magáról, hogy képes megcsinálni a pályát, átugrani az adott akadályt
vagy ledobni az utolsó totemet, akkor
nincs esélye!
Voltak nehéz pillanataid?

Sokat gondolkoztam, hogy mi volt
a legnehezebb pillanatom, de nem
igazán találtam. Talán megingásaim
voltak, ahogy mindenkinek. Olyan,
amikor fel akartam volna adni a
játékot vagy rettentő honvágyam lett
volna, egyáltalán nem is volt.
Köttettek barátságok is?
Úgy mentem be a játékba, hogy nem
barátkozni jövök, hanem versenyezni.
Viszont akarva-akaratlanul az ember
talál egy társat magának, valakit,
akivel meg tudja beszélni azokat a
gondolatokat, amik gyötrik. Nekem
ilyen volt Viktor, akivel eléggé hasonlóan láttuk a dolgokat.
Mi történt, amikor kiderült, hogy bizonyosan a végső győzelemért küzdhetsz?
Nagyon nehéz volt az átállás. Boldog
voltam, hogy eljutottam az egyéni
szakaszig, de egyszerűen nem tudtam
azt a helyzetet megszokni, hogy egyik
nap a csapatért küzdök, hogy minél
hamarabb elérjük a tíz pontot, és ne
menjen tőlünk haza senki, a következő nap pedig már csak magamért
futok, és a többieket le kell győznöm.
Azokat, akik addig a csapattársaim
voltak. Emiatt az első napokban

bizonytalan is voltam, annyira új volt
a helyzet. Azt hittem, nem tudok
alkalmazkodni.
Mi az, ami átsegített a krízishelyzeteken?
Az önmagamba vetett hit.
Hogyan készültél a döntőre, a mindent
eldöntő párbajra? Hogyan segítettek ebben
a többiek?
Futamról futamra éltem, már a külső
ingerekre sem figyeltem, nem számított, hogy kívülről ki támogat, és ki
támogatja az ellenfelemet. Eljutottam
arra a szintre, hogy csak magamra
koncentráltam, csak a pályára, csak
az ügyességire. Ez kellett a nyeréshez: hogy ki tudjak zárni mindent,
csak magamban legyek, és csak a
győzelemre koncentráljak!
Milyen volt hazajönni ennyi idő után?
Kicsit féltem hazajönni és találkozni a
szeretteimmel, hiszen régen találkoztunk. Nagyon boldog voltam, hogy
újra láthatom őket, bár voltak bennem kérdőjelek, hiszen semmit nem
tudtam az itthoniakról, nem telefonálhattunk, nem volt nálunk semmilyen
eszköz. De egy kicsit szomorú is voltam amiatt, hogy vége van a játéknak,
mert én még folytattam volna!

Városi elismerés Szente Grétának
Vakler Lajos
A Exatlon Hungary kétszeres győztesét, Szente
Grétát, aki az elmúlt évi sikere után az idei Exatlon
All Star versenyen sem talált legyőzőre, Cser-Palkovics András polgármester, Lehrner Zsolt és
Mészáros Attila alpolgármesterek is köszöntötték
a minap a Városházán.
A polgármester elismerő emlékérmet
adott át a Dominikai Köztársaságból nemrég hazatért versenyzőnek.
Gréta számára mindkét verseny sok

tanulsággal, lemondással járt, hiszen
az extrém megmérettetésre való
felkészülés sok időt és energiát követel, ugyanakkor a siker kárpótolta
mindenért. Cser-Palkovics András a
város ajándéka mellé egy felkérést is
megfogalmazott, miszerint a jövőben
Szente Gréta lehetne a város egyik
arca, aki népszerűsítené a különböző
szabadidősportokat, és arra buzdítaná a fiatalokat, hogy használják ki
Székesfehérvár, a sportváros nyújtotta lehetőségeket.

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Az Exatlon Hungary kétszeres győztesét a polgármester is köszöntötte a Városházán
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Újra együtt lehettünk a
Sportmajálison

Vakler Lajos
A koronavírus-járvány okozta kényszerszünet
után vasárnap újra megrendezték városunkban a Sportmajálist. A fehérváriak körében
nagy népszerűségnek örvendő rendezvény
keretében harmincnyolc klub vett részt a jó
hangulatú felvonuláson a Petőfi-szobortól a
sóstói stadionig, ami több mint ezerötszáz főt
jelentett csak a sportegyesületektől. Mellettük
pedig megannyi székesfehérvári kísérte el az
egyedülálló esemény résztvevőit.

A stadionban Cser-Palkovics
András köszöntőjében kiemelte:
Székesfehérvár büszke lehet arra,
hogy a majálissal is megerősíti
sportvárosjellegét, és büszke lehet

azokra a sportolókra, akik megan�nyi dicsőséget szereznek városunknak és Magyarországnak.
„Ünnepi pillanatokat is megélhetünk,
hiszen a Székesfehérvár Sportjáért díjat ma egy legendás szakember és egy
legendás sportklub kapja meg, mely
további legendákat nevelt, akik hírnevet szereztek városunknak, hazánknak.” – tette hozzá a polgármester,
majd átadta a város elismerését
a MOL Fehérvár FC utánpótlás
technikai vezetőjének, Németh
Jánosnak és az Alba Volán Sport
Club Öttusa Szakosztálya képviseletében Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok öttusázónak, a klub
alelnökének és Tóth Istvánnak, az

Fotók: Simon Erika
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Rengeteg sportág vonzóvá tehető a gyerekeknek, ez is a Sportmajális célja!

egyesület elnökének.
Az ünnepi megnyitót követően
benépesült a stadion környéke.
A sportegyesületek bemutatókat
tartottak sátraiknál és a színpa-

Három év után ismét felvonulás: több mint ezerötszáz sportoló a menetben

don, beszélgettek az érdeklődőkkel a sportágakról, az egyesületi
munkáról, a látogatók pedig ki is
próbálhatták magukat a különböző sportágakban.

Állásajánlatok a Városgondnokságon

Székesfehérvár Városgondnoksága több, zöldterületek, közterületek gondozásával kapcsolatos álláshelyet hirdetett.
Kertészmérnök:
szakmai koordináció
a parkfenntartásban,
projektekben való
részvétel, tervezés
utáni kivitelezés koor
dinálása, növénytele
pítések összeállítása,
műszaki átadásokon
való részvétel, hatósági
növénypótlási eljárások
lebonyolítása.

Parkőr: zöldfelületi érték
megóvása, zöldfelületi
problémák összegyűjté
se, egyeztetés a kertész
mérnökkel, utcabútorok
állapotának ellenőrzése.
Parkfenntartó: idény
jellegű kertészeti
munkák (gyomtalanítás,
zöldhulladék és lomb
összegyűjtése, sövény
vágás, metszés).

Fotók: Bácskai Gergely

Zsúfolásig megtelt a lelátó a sóstói stadionban a majális megnyitóján

Németh János sokat tett a fehérvári labdarúgásért, életműdíj is az elismerés

Jelentkezni az oneletrajz@varosgondnoksag.hu emailcímen lehet.
Az állásajánlatokról bővebb információt a Városgondnokság honlapján talál!
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Közéleti hetilap

Vasárnapi félmaraton

Somos Zoltán
Visszatért a futókedv: az előzetes nevezések
alapján a járvány előtti időszakban megszokotthoz hasonló létszámmal rendezhetik meg a
Cerbona Fehérvár Félmaratont. Rajt május nyolcadikán, vasárnap reggel kilenckor a Bregyóban!

A történelmi belváros idén sem marad ki a félmaraton útvonalából
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Lovaglás helyett akadályverseny

Kaiser Tamás
Két különböző akadályverseny tesztelése
kezdődik meg annak a folyamatnak a részeként,
melynek végén a párizsi olimpiát követően a
lovaglást új szám váltja fel az öttusában – erről
döntött a sportág nemzetközi szövetsége.

Alekszejev Tamara világbajnok
öttusázó szerint ez elsősorban a fia
taloknak kedvez, de mint mondja,
ha ez az ára, hogy az öttusa az olimpia programjában maradjon, akkor
elfogadja a döntést: „Én is azok közé
tartozom, akik a lovaglás miatt kezdtek
el öttusázni. Most azonban azok az
akadálypályák a népszerűek, amelyek
a televízióban mennek. Ezek kötik le a
fiatalok figyelmét. A mai gyerekeknek

az kell, hogy mindig történjen valami!”
Demeter Bence szerint a lehetőségek közül a legjobbat választotta
ki a szövetség. A Volán Fehérvár
kiválósága abban bízik, hogy
az akadálypálya kialakításakor
figyelembe veszik, hogy az öttusa
alapvetően katonai sportág: „Számítottam rá, hogy ezt fogják választani,
hiszen a lehetséges sportágak közül
ez illeszthető be talán a legjobban az
öttusába, és a katonai vonalat is ez
képviseli. A cél az, hogy nézettebb
legyen a sportág.”
Hogy a nézettségen mennyit dob az
akadályverseny, az akár már idén
kiderülhet, a tervek szerint ugyanis
a tesztelés a júniusi, ankarai világkupa után meg is kezdődik.

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Simon Erika (archív)

Czettl Andrea, a szervező Alba Triatlon elnöke lapunknak elmondta: sokáig kivártak a nevezők, mert az előző
két év alapján nem voltak biztosak
benne, meg lehet-e tartani a hagyományos időpontban és körülmények
között a fehérvári félmaratont. Aztán
az év elején beindultak a nevezések,
már most ötszáz fölé tehetjük a biztos
indulók létszámát, ami helyszíni nevezéssel még bővülhet.

Az útvonalban nincs változás: a hét
kilométeres kör a Vár körúton és a
történelmi belvároson keresztül vezet
vissza a rajthoz. Hét, tizennégy és a
félmaratont jelentő huszonegy kilométeres távon lehet indulni egyéniben, és
lesz háromfős váltó is.
A futás mellett egyéb programok is
várják az érdeklődőket. A névadó
főszponzor Fussunk össze! elnevezésű
kezdeményezése keretében a mezőnyben vagy kihelyezett futópadon
bárki gyűjthet kilométereket, és annyi
müzliszeletet juttatnak egy kiválasztott szervezetnek, ahány kilométert
megtesznek összesen a résztvevők. A
Hydro pedig a fehérvári hokicsapat
tagjaival szervez közönségtalálkozót a
félmaraton helyszínén.

FEHÉRVÁR

Demeter Bence számított rá, hogy ez lesz a döntés

A Fehérvár Televízió műsora május 7-től május 13-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 05. 07. SZOMBAT
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Köztér
07:55 Nálatok mizu?
09:00 Agrárinfó
09:30 Együtt magazin
10:00 Fehérvári beszélgetések
11:05 Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
11:30 Fehérvári beszélgetések
12:00 Paletta magazin
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:30 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Vörös Tamás – Bass show
1. rész
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – Kovács

2022. 05. 08. VASÁRNAP
00:00
08:10
09:00
09:30
10:00
10:05
11:10
11:40
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
17:00
17:20
17:55

Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Horváth Hella képzőművész 18:25
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 Operaparádé –
Borban az igazság!
21:10 Gorsium együttes

19:00
19:20
19:50
20:20

21:40 Charlie-koncert
22:10 Hírek – ismétlés
22:15 Képes hírek

21:50
22:10

Képes hírek
Kezdőkör
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Tiber László-portré
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Németh
István, a Krajczáros
Alapítvány elnöke
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Szolnok–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2022. 05. 09. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55

08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
21:45
22:55
23:15

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Németh
István, a Krajczáros
Alapítvány elnöke
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – 1. rész
Hőlégballon-karnevál 2016
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Juhász László, a Válasz
Egyesület elnöke
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – 2. rész
Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
középkori történelme
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 05. 10. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:20
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:30
16:30
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:40
22:10
22:30

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Juhász László, a Válasz
Egyesület elnöke
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Fehérvári látogatás
Hradec Kralovéban
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– In memoriam
Kalász Márton
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – 3. rész
Bringafieszta 2016
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 05. 11. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:20
15:55
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55

20:35
21:35
22:35
22:55

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– In memoriam
Kalász Márton
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Közéleti és Kulturális
Szalon
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – 4. rész
Portrék a Királykúton
Vendég: L. Simon László
Teatrum Café –
Vándorszínészek
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 05. 12. CSÜTÖRTÖK

2022. 05. 13. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Köztér – ismétlés

07:50 A Fehérvár Televízió

07:50 Bajnokok városa – ismétlés

archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Vershúron 2018
12:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor

08:20 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 Bajnokok városa
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

13:15 Képes hírek

15:50 E kávéházi szegleten

15:50 Agrárinfó

17:00 Híradó

16:20 A Fehérvár Televízió

17:20 Köztér

archívumából

17:50 Hírek

17:00 Híradó

17:55 A Fehérvár Televízió

17:20 Úton

archívumából

17:50 Hírek

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Alba Fehérvár–Sopronkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről

18:00 Alba Fehérvár–Siófokkézilabdamérkőzés
közvetítése élőben
20:00 Városrészek titkai
21:05 Hírek – ismétlés
21:10 Úton – ismétlés

21:55 Út az újrakezdéshez

21:35 Lélek született

22:15 Híradó – ismétlés

22:00 Híradó – ismétlés

22:35 Képes hírek

22:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 13. 18:00 az Alba Fehérvár—Siófok-kézilabdamérkőzés élő közvetítése

A Vörösmarty Rádió műsora május 7-től május 13-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 05. 07. SZOMBAT

2022. 05. 08. VASÁRNAP

2022. 05. 09. HÉTFŐ

2022. 05. 10. KEDD

2022. 05. 11. SZERDA

2022. 05. 12. CSÜTÖRTÖK

2022. 05. 13. 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: Paál Csaba
10.10 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
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: Izinger Katalin
művészettörténész
17.10 Filmkocka Vendég: Kalmár
Ádám és Pál Loránd
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 –
allergia 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
– Martonvásár
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan! –
sportos öltözet 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: 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 Színház a kulisszák
mögött Vendég: Torma
Sándor és Kovács Tamás
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:
Varga Zalán
15.10 Útravaló
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 –
minimálinvazív műtétek
Vendég: dr. Zahár Ákos
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
15.10 Útravaló
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Varga Zalán
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:
Varga Zalán
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 – Gábor
szerint a világ
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:
Varga Zalán
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 (12)
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
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.

