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Óvodai beiratkozás

Néma koszorúzással emlékeztek a több mint hatvanmillió ember életét követelő II. világháború európai 
befejezésére a székesfehérvári katonatemetőkben és a Városház téren. Az Európa-napon a város és a 
megye önkormányzata, valamint a Magyar Honvédség tisztelgett a hősök és áldozatok emléke előtt.
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Választókerületi
programok

Polgármesteri fogadóóra a  
Facebookon

Fogadóórát tart közösségi olda-
lán Cser-Palkovics András. A 
polgármester a Facebookon várja 
a fehérváriak kérdéseit május 17-
én, kedden 16 és 18 óra között.

Fórumok a buszmenetrendről

Több városrészben tartanak 
lakossági fórumot a jövő héten 
is, melyeken az autóbusz-hálózat 
bővítésének részleteiről adnak 
tájékoztatást az érdeklődők-
nek. Az alábbi időpontokat és 
helyszíneket ajánljuk jövő hétre a 
fehérváriak figyelmébe: 
• Május 16., hétfő 17 óra – Vasvári   
  Pál Általános Iskola Bory Jenő  
  Tagiskolája 
• Május 17., kedd 18 óra – Alsó  
  városi Közösségi Ház 
• Május 18., szerda 17 óra – Vö 
  rösmarty Mihály Általános Iskola 
• Május 19., csütörtök 17 óra – Bod-
rogi u. 4., a Hit Gyülekezete háza. 
Az önkormányzat szakemberei 
kérik a fehérváriakat, hogy minél 
többen vegyenek részt a fóru-
mokon, vagy a városi honlapon 
elérhető utazástervező és az összes 
járatútvonalra kiterjedő tájékozta-
tó alapján ismerjék meg a hálózat-
bővítés tervezetét.

Őrzik a német hagyományokatFőhajtás a hősök előtt

 A Felsővárosi Általános Iskola diákjai méltó műsorral köszöntötték az emléktábla-avató 
ünnepség résztvevőit

Vakler lajos

Május 19-én és 20-án lesz az óvodai beiratkozás 
a 2022/2023-as nevelési évre Székesfehérváron, 
az önkormányzat által fenntartott intézmények-
ben. 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 kö-
telező óvodába járnia. A beiratkozáskor 
elsősorban abba az intézménybe kell 
felvenni a gyermeket, amelynek a körze-
tében 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 harma-
dik életévüket.
A beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosítót és a gyermek lakcímkártyáját, 
valamint a szülő személyi azonosítóját 
és lakcímkártyáját.
A felvételről az óvoda igazgatója dönt, 
amiről írásban értesíti a szülőt, legké-
sőbb az óvodai beiratkozásra kiírt utolsó 
határnapot követő harmincadik napig.
A városi honlapon már elérhető az 
óvodai beiratkozásról szóló részletes tá-
jékoztató, az önkormányzati fenntartás-
ban működő óvodák felvételi körzetei, 
illetve az összes intézmény elérhetősége.

A székesfehérvári németek emlékére állított 
tábla avatásával kezdődött múlt héten pén-
teken a nemzetiségi és hagyományőrző nap a 
belvárosban, majd kulturális műsorral, kéz  – 
műves foglalkozásokkal és családi vetélkedővel 
folytatódott a Felsővárosi Általános Iskolában. 
Az oktatási intézmény és a Székesfehérvári Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat a programokkal 
a német nyelv és kultúra megőrzését és az 
összetartozás érzését kívánta erősíteni.

Az ünnepségen a Felsővárosi Ál-
talános Iskola diákjainak műsorát 
követően Cser-Palkovics András 
köszöntötte a megjelenteket. A pol-
gármester kiemelte: a város címe-
rében szereplő nyitott kapu jelkép, 
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ami a befogadást szimbolizálja, 
azt, hogy a királyi város mindig 
szívesen látta a betelepülőket, mert 
a kultúrájuk, nyelvük, identitásuk, 
gazdasági szerepük közösségként 
is gazdagabbá tette.
A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke, Schneider Éva vissza - 
tekintésében felidézte azokat az 
időszakokat, amelyek Székesfehér-
vár és a betelepülő sváb családok 
életében is meghatározóak voltak a 
középkortól napjainkig. Köszönetet 
mondott a város önkormányzatá-
nak, Nagy Edit szobrászművésznek 
és a már elhunyt ötletgazdának, 
Siklósi Gyula régészprofesszornak 
az emléktábla felállításában nyúj-
tott segítségért.



3Közéleti hetilap Közélet FeHéRVÁR

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

Érdemes a Velencei-tó közelségét kihasznál-
ni, ilyen látvány fogad akkor is, ha csak egy 
esti sétára vagy fürdésre ugrunk át!
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A Velencei-tó és környéke folyamatos fej-
lesztés alatt áll, hiszen a cél, hogy az élővilág 
megőrzése mellett a turizmust is elősegítsék 
a térségben. Ünnepélyes keretek között 
nyitották meg múlt pénteken a kápolnásnyéki 
Halász-kastélyban a Velencei-tavi turisztikai 
évadot. 

A térségben számos olyan kor-
mányzati fejlesztés valósult meg, 
amely a turizmus frissítését 
ösztönzi – mondta köszöntőjében 
Janó Márk, a Miniszterelnökség 
közigazgatási államtitkára. A többi 
között elkészült a Velencei-tavat 
Székesfehérvárral összekötő kerék-
párút, zajlik a hajózás fejlesztése, 
és felújították a partvédműveket.
Ugyanakkor égetően fontos feladat 
a tó alacsony vízszintjének orvos-
lása, amely részben az aszályos 
időjárás miatt alakult ki – erről 
beszélt Tessely Zoltán. A térség 
országgyűlési képviselője elmond-
ta, hogy a tavaly elkészült kor-
mányzati előterjesztés tartalmazza 
a zámolyi és pátkai víztározók 
rendbetételét, és a kincsesbányai 
karsztvíz-utánpótlás újraindítását. 
Hozzátette: ezekkel a beruházá-

Turisztikai szezonnyitó a 
Velencei-tónál

sokkal olcsóbbá tenni és javítani 
is lehetne Székesfehérvár ivóvíz-
ellátását. Emellett egy új lehetőség 
vizsgálata is napirenden van, ami 
részben megoldást jelenthet a 
Velencei-tó vízszintproblémájára: 
„Áder János leköszönő köztársasági 
elnök felkérésére egy szakmai csoport 
azt vizsgálta, hogy milyen minő-
ségű vizet nyerhetünk a Velencei-tó 
környékén keletkező szennyvízből 
a tisztítás után. A tesztelés puffer-
tavakban, indikátornövények és 

indikátor-élőlények igénybevételével 
történt. Ennek eredményit is érdemes 
vizsgálnunk!” – részletezte lapunk-
nak Tessely Zoltán.
Az ünnepélyes idénynyitón átad-
ták a Velencei-tóért díjat, amelyet 
Lukács László néprajzkutató 
vehetett át.

Már a hétvégén strandolha-
tunk?

Annyira meleg lehet a héten, hogy 
a nagyobb vizeinknek strandolásra 
alkalmas hőfoka lesz.

Az időkép.hu előrejelzése szerint itt 
az év első harmincfokos időszaka: 
csütörtökön és pénteken már nem-
csak a levegő hőmérséklete lesz alkal-
mas a strandolásra, de a felmelegedés 
hatására a Velencei-tó és a Balaton 
teljes területén húszfokos lehet a víz.
Az oldal vízhőmérői szerint kedden 
reggel a Balaton nyugati medencé-
jében, Gyenesdiásnál volt a legme-
legebb a víz, ott 18,4 Celsius-fokot 
mértek, míg a Velencei-tó Agárdnál 
már 19,2 fokos volt. Más kérdés, hogy 
a vízminőséggel kapcsolatos tavalyi 
aggodalmak mennyire befolyásolják 
a strandolási hajlandóságot.
Az oldal arra is figyelmeztet: az 
UV-sugárzás erős, tiszta időben akár 
nagyon erős értéket is elérhet, tehát 
ha kedvet kapunk a strandoláshoz, a 
fényvédelemről se feledkezzünk el!
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Csutiné Schleer Erzsébet köszöntötte az évfordulókat, és búcsúzott Horányi Ottiliától

„Horányi Ottilia ajándékba adta nekünk a közös éneklést!”

Molnár G. Nóra Puck, Sarádi Zsolt Theseus, illetve Oberon szerepében mutatta meg tehetségét
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Vakler lajos

Vakler lajos

A kórusmuzsika barátai a Magyar Király Szálló 
nagytermében találkoztak vasárnap este, hogy 
közösen köszöntsék az Aranybulla-évforduló 
alkalmából tartott koncertjükön a fél évszázados 
jubileumát ünneplő Primavera Kórust, és méltó 
búcsút vegyenek a közelmúltban elhunyt Horányi 
Ottiliától, a kórus alapító karnagyától. 

A koncerten a város nevében Lehrner 
Zsolt alpolgármester köszöntötte a meg-
jelenteket: „Ünnepi a hangulatunk, hiszen 
a Székesfehérvár számára fontos Aranybul-
lát nyolcszáz esztendeje adta ki II. András. 

A Vörösmarty Színház Horváth Csaba rende-
zésében, Sarádi Zsolttal, Kiss Diána Magdol-
nával, Keller Jánossal és Molnár G. Nórával a 
főszerepekben mutatta be szombaton William 
Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékát.

Shakespeare műve az angol 
reneszánsz színműirodalom egyik 
legszebb darabja: a klasszikus 
mitológia, a néphit, a vallás, a pol-
gári gondolkodás és a reneszánsz 
kori filozófia naiv elemeit for-
rasztja egységbe. A vígjátékban 
mitológiai istenalakok, tündérek, 
egy királyi pár, ifjú szerelmesek 
keverednek össze egy bolondos 
éjszaka játékosan szövevényes 
bonyodalmaiban, mely végső 
soron a szerelem mindent legyőző 
szépségét, az ember örök életsze-
retetét hirdeti.
Horváth Csaba és a társulat 
számára is nagy kihívás volt a 
Shakespeare-mű színpadra állítá-
sa: „Az a káosz, ami a Szentivánéji 
álomnak gyakorlatilag a kétharmada, 
nagyon egybevág ezzel a világgal. 
Közben pedig egyszer csak bekövet-
kezik az a megtisztulás, amikor egy 

Ötvenéves a Primavera Kórus

Szentivánéji álom a 
Vörösmarty Színházban

új élet megfogan, amikor a kozmosz, 
a természet rendje helyreáll. Való-
jában a szereplőknek egy érzelmi 
pokoljárás ez a történet, ahol aztán 
lehetőség nyílik a megtisztulásra.” 
A Szentivánéji álom tündérmese 

a szerelemről, az útjában álló aka-
dályok legyőzéséről, a viszályko-
dó szerelmesek megbékéléséről, a 
szerelmet korlátozó tilalmak és a 
beteljesülésre fenekedő veszélyek 
elhárításáról. A nyári napforduló, 

Szent Iván éjjele az év legrövi-
debb éjszakája. A hiedelem sze-
rint varázslatok, szerelmek ideje, 
amikor szinte bármi megtörtén-
het, a legtitkosabb kívánságok 
teljesülhetnek.
Puck, a csinytevő szellem szere-
pében Molnár G. Nórát köszönt-
hettük: „Nagy megtiszteltetés, hogy 
Horváth Csaba engem választott 
erre a szerepre. Ez az egyik legna-
gyobb kihívás a pályafutásom során! 
Nagyon szeretem, hogy nem egy 
egyszínű ember vagyok a színpadon, 
így a sokrétűségemet is meg tudom 
mutatni. Izgalmasnak találom az 
egész világot, ami a darabot körül-
öleli, és örülök, hogy ebben én is el 
tudom helyezni magamat!” 
„Ez a darab nem a párkapcsolatban 
megjelenő személyiségek drámája, 
hanem látomásos mozgóképmu-
tatvány, melyben jelenségként mu-
tatkozik meg a személytelen társas 
ösztön. Kívülnézetben összeurópai 
tündérmese, belülnézetben csopor-
tos mélylélektan.” – vallja az egyik 
legjelesebb magyar Shakespeare- 
ismerő, Géher István. Hozzátehet-
jük, hogy Horváth Csaba rendezése 
mindezt alátámasztja.

Ugyancsak ünnepi érzés, hogy ötven éve 
alakult meg a Primavera Kórus. Szomorú-
ságunkat pedig az okozza, hogy az alapító, 
Horányi Ottilia már nem lehet köztünk. 
Az ő emberségét ismerve – hiszen nekem 
kórusvezetőm is volt – biztos vagyok benne, 
hogy fentről figyel bennünket, és abban is, 
hogy jó néven veszi, hogy ma köszöntjük 
a zenét, az éneklést és az általa olyannyira 
szeretett kórust.” 
Csutiné Schleer Erzsébet, a kórus 
munkáját koordináló alapítvány elnöke 
számára fájdalmas Horányi Ottilia 
elvesztése, de méltósággal viselik a 
gyászt, és dalaikkal is őrzik a kiváló 

karnagy emlékét: „Úgy érzem, kevés 
kórus éri meg az ötvenedik évfordulót, és 
ezt alapító karnagyunknak, Horányi Otti-
liának köszönhetjük. Szomorúak vagyunk, 
hogy ő ezt már nem érhette meg, pedig 
készültünk rá, de a gondviselés néhány 
héttel korábban úgy döntött, neki mennie 
kell. Elkötelezett, nagyszerű szakembere 
volt a kórusmuzsikának, nagyon sok 
tanítványa és tisztelője búcsúzott tőle a 
különböző fórumokon, köztük olyan régi 
tagok, akik ezt az ötven évet megélték. 
Januárban kezdtük megtanulni az előadott 
műveket, amikor úgy döntöttünk, hogy az 
ötvenéves Primavera Kórus születésnapján 
köszöntjük a nyolcszáz éves Aranybul-

lát. A műsorunkat is ennek tükrében 
állítottuk össze, és bár az utóbbi három 
hétben, Ottilia halála óta gondolkodtunk, 
hogy megtartsuk-e a koncertet, végül úgy 
döntöttünk, hogy helyesebb, ha megidézzük 
azokat a vidám perceket és utazásokat, 
amelyekben közösen volt részünk. Szentül 
hisszük, hogy ő ajándékba adta nekünk a 
közös éneklést!”
Az ünnepi hangversenyen Szarka 
Andrea és Reiner Renáta karnagyok ve-
zetésével Halmos László és Liszt Ferenc 
művei mellett a kórusmuzsika legfonto-
sabb szerzőinek dalai csendültek fel 
a Primavera Kórus és a Teleki Blanka 
Gimnázium kórusának előadásában.
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Sok százan érkeztek kóstolni és értékelni a Hiemer-ház Báltermébe

A győztes sütemény a Krém cukrászdából került ki, és az Andreas rex fantázianevet viseli
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látrányi Viktória

Több száz fehérvári zsűrizte szombaton a 
cukrászatok által megálmodott sütemé-
nyeket az első Királyi Desszertversenyen. 
Végül a Krém cukrászda lett a győztes. 
És a név, amit érdemes megjegyeznünk: 
Andreas rex. Ezzel lett ugyanis első 
helyezett a Krém csapata!

„Leginkább az motivált bennün-
ket, hogy olyasmit hozzunk létre, 
ami elkészülhetett volna akár az 
Aranybulla kibocsátásának korában 
is. Ha nem is pont ilyen formában, 
de legalább ízeiben!” – fogalma-
zott a Krém cukrászda vezetője, 
Végh József. A műhelytitkokról 
elárulta, hogy az ízek terén az 
akkoriban is fellelhető gyümöl-
csöket, magféléket részesítették 
előnyben. – „Úgy éreztük, hogy 
trópusi vagy egzotikus alapanyagok 
nem illenek ehhez a témakörhöz!”
A díjátadón először a legtöbb 
szavazatot kapó desszert díját 
osztották ki. A Krém cukrász-
da Andreas rex fantázianévre 
hallgató süteménye lett az első 
helyezett. A legjobb süteményért 

A Krém cukrászda lett a 
Királyi Desszertverseny győztese

Csodás illatok, látványos díszítések és finom falatok várták a zsűrit a Királyi Desszertversenyen

Tizenhárom féle sütit lehetett kóstolni, kilenc fehérvári cukrászat alkotásait

járó kétszázötvenezer forint ér-
tékű médiacsomagot, az elismerő 
oklevelet és serleget Végh József 
cukrász vette át.
A leglátványosabb sütemény Kü-
löndíját Gácsi Zoltán a Csokoládé-
akadémia képviseletében adta 
át. A százhúszezer forint értékű 
utalványt és az ajándékcsomagot 
a Fehérvár pecsétje fantázianevű 
alkotás kapta, melyet Szabari Éva 
és a Tortapalota varázsolt elénk. 
„Szükség van ilyen versenyekre, és 
arra is, hogy a megálmodott alkotá-

sok elérhetők legyenek a fehérvári 
cukrászdákban. Biztos vagyok benne, 
hogy az Aranybulla-emlékév kö-
vetkező hónapjaiban sokan lesznek 
olyanok, akik ezeket a sütiket keresik 
majd!” – fogalmazott a versenyt 
záró díjátadón Cser-Palkovics 
András polgármester. 
Tóth Norbert, a Magyar Cukrász 
Ipartestület elnöke pedig arról 
beszélt, hogy a szakmai zsűri 
véleménye szerint bármelyik süte-
mény megállná a helyét az ország 
sütispultjaiban. 
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Megérkeztek a római légiósok is

Díszes felvonulással kezdődött a Floralia Gorsiumban: a pazar virágdíszítés a termékenységet 
szolgálta és az életörömöt hirdette a római kori ünnepségeken

A hatodik századi germán fegyverzettel és harcászati stílussal ismerkednek a fiatalok az egyik 
katonai tábornál. A római kor katonáit hagyományőrzők tucatjai keltették életre.

Áldás kísérte Hadrianus útját: a római kori szakrális hagyományoknak is hódoltak Tácon

A fegyverzetet nemcsak megnézni lehetett: a vállalkozó kedvűek akár ki is próbálhatták azo-
kat, a leendő újoncok pedig kiképzésen is részt vehettek
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Bőség, szépség, Floralia!
noVák rita

Történelmi időutazásban lehetett része annak, aki a hétvégén Gorsiumban járt: a római birodalom 
kelt életre az ókori romvárosban, ahol Hadrianus helytartó, a későbbi császár tett látogatást.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR  
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY AZ ÜGY-
FÉLSZOLGÁLAT ÉS PÉNZTÁR MÁJUSI NYITVATARTÁSI IDEJE AZ 
ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

2022. MÁJUS 17-ÉN, KEDDEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK 
ZÁRVA TART.

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
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A Kohász szobra fogadja a dolgozókat
szabó Miklós bence

Szoboravatással zárult szerdán a Köfém 
Hengermű-öntöde nyolcvanéves fennál-
lását ünneplő egyéves eseménysorozat. 
A Kohász köztéri szobrát állította fel a 
Székesfehérvárhoz szervesen kötődő, 
nagy múltú szervezet a Köfém Oktatási és 
Közművelődési Központ előtt.

„Nagyon fontos, hogy ismerjük a 
múltunkat, hiszen ez mutat irányt 
nekünk a jövőbe!” – kezdte a 
szoboravatóval egybekötött ju-
bileumi zárórendezvényt Gábor 
Balázs, az Arconic-Köfém Mill 
Products Hungary Kft. gyárve-
zetője, majd a vállalat amerikai 
lokációkon kívüli területekért 
felelős HR-igazgatója is hasonló 
gondolatokkal folytatta a kö-
szöntést. Hangsúlyozták, hogy az 
elmúlt nyolc évtizedet folyamatos 
fejlődés jellemezte, a gépek és 
a befektetők mellett azonban 
elsősorban szakemberekre volt 
szükség, akik hittek és hisznek 
abban, hogy a cégnek van jövője.
A leleplezést követően az alkotó, 
Pintér Balázs szobrászművész 
is beszédet tartott. Köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
segítették a két és fél méter 
magas, speciális fémöntési eljá-
rással készült alumínium szobor 
létrejöttét, és beszélt az alkotás 
folyamatáról is: „A fémöntő mester 
ábrázolása szívemhez közel álló 
téma. A szoborban a szakma teremtő 

 Az egykori és mai dolgozók előtt tiszteleg-
tek szerdán a Köfém Művelődési Ház előtt 
felavatott szoborral
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A döntőbe került fiatalok: Bódizs Boróka Ajsa, Takács Hanna, Farkas Eszter, Török Laura, Major 
Benedek, Adorjáni Sára, Szabó Ábel és Kiss Viktória
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Van utánpótlás!
Megtartották a Fehérvári Versünnep elődöntőjét

l. takács krisztina

Kiderült, ki az a nyolc fiatal, akik a tehetségkutató 
május végi döntőjében szerepelhetnek: szombaton a 
Fehérvár Médiacentrum szervezésében megtartották 
a verseny elődöntőjét, ahová a klasszikusoktól 
a kortárs költőkig terjedő, színes verspalettával 
érkeztek a diákok.

Múlt szombaton mutatkozott be a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Házban 
az a tizennégy középiskolás diák, akik 
a válogatóból a döntőbe készültek. A 
járvány az elmúlt két évben a Fehérvári 
Versünnepnek sem kedvezett. Most 
végre lehetőség nyílt a személyes találko-
zásra, és arra is, hogy mindezt a Fehérvár 
Televízióban is láthassa a közönség. Elkí-
sérhetjük a versmondókat az elődöntőtől 
a döntőn át akár a nyári verstáborig.
Volt olyan diák, akit meglepett a reflek-
torfény, a közönség és a kamerák, de 
találkozhattunk a versmondók között 
olyannal is, aki már szerepelt a versün-
nep színpadán, és magabiztosan jutott 
ismét a döntőbe: „Volt szerencsém erre a 
versenyre három évvel ezelőtt is jelentkez-

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

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

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelést?

 • szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;

 • stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;

 • kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;

 • ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;

 • szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
 • komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen                                   

    megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

mozdulatának ősformáját ragadtam 
meg, hogy a modern kohász ugyan-
úgy tudjon vele azonosulni, mint az 
a generáció, amelyik az öntőkanalat 
már továbbadta.”
Az évfordulós ünnepségsoro-
zat egyik záróeseménye volt a 
szerdai szoboravató, mely egyben 
egy kis összegzésre is lehető-
séget adott, hiszen az 1941-ben 
indult Köfém Hengermű-öntöde 
mára Magyarországon egyedül áll 
alumíniumfeldolgozó gyárként, 
és a folyamatos kapacitásnövelő 
beruházásoknak köszönhetően 
nyolcvan éve sikeresen műkö-
dik. A székesfehérvári üzem 
harminchét országba szállítja vi-
lágszínvonalú termékeit, amiket 
a gyár nyolcszáz dolgozója állít 
elő a kor kihívásainak megfelelő 
gépek és eszközök segítségével.

ni, kilencedikes voltam akkor. Hatalmas 
élmény volt a felkészülés, a döntő, a tábor, 
ezért idén még egyszer részese akartam len-
ni!” – mondta Farkas Eszter, a Ciszterci 
Szent István Gimnázium végzős diákja.
A színvonalas mentorálás és az építő 
kritika az, amiért népszerű a Fehér-
vári Versünnep, és persze azért is, 
mert a versek által magát is megmu-
tathatja az ember. 
Török Laura az Egy lány a villamosban 
című verset adta elő. A művet egy olvasó 

lány látványa ihlette Tóth Árpád tollára: 
„Ez a vers nagyon közel áll hozzám, hiszen 
a mai világban keveset foglalkozunk azzal, 
hogy olvassanak az emberek, azzal, hogy 
a magyar nyelv és az írott nyelv mennyire 
fontos. Én is ilyen villamosban ülő lánynak 
érzem magamat, azzal a különbséggel, hogy 
többnyire busszal járok itt, Fehérváron.” – 
mondta a vasváris diák.
Kubik Anna színművész szerint néhány 
éve még sokkal több tanáccsal kellett 
ellátni a diákokat a versválasztással 

kapcsolatban, most azonban sokszínű 
és tartalmas előadással találkozhatott 
a zsűri: „Az elődöntő tapasztalatai alapján 
azt mondhatom, hogy igenis van utánpótlás 
versmondókból, igenis okosak, értelme-
sek, gyönyörűek a mostani fiatalok is, és 
hajlandók beletenni azt a munkát, amit bele 
kell tenni egy vers előadásába, hogy legyen 
jövőjük ebben a műfajban. Szívet melen-
gető volt, hogy olvasnak a diákok, hogy 
a felkészítő tanárok hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy ne csak a kötelező tananyagból 
hangozzanak el versek.” – foglalta össze 
tapasztalatait a zsűri elnöke.
Végül nyolc fiatal jutott a döntőbe, velük 
talákozhatunk majd május huszonnyol-
cadikán, ismét a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban. Érdemes lesz 
személyesen vagy a Fehérvár Televízió-
ban figyelemmel kísérni a műsort!

A Versünnep elődöntőjét teljes 
egészében megnézhetik a Fehérvár 
Televízióban május tizennegyedikén,  
szombat 19.40-kor!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Fehérvári huszárok

Rendszer

nehrer györgy

kaszás istVán

bokros judit

balajthy Ferenc

káliz sajtos józsef gellén-Miklós gábor

WilhelM ottó

Az a szoba,
az a templom, 
az a szertartás,
az az ima, 
az a csönd.
Az ott és akkor, veled
fény volt és újjászületés.

Ne eget sírj, karámba kötve fényt,
Megjön a hajnal bíboros sereggel.
Szabad szíved rabja bár ha lennél,
Kitáncol majd sírjából is a reggel.

Hiába száll vak lárma, szörnyű zaj,
Csak a hit, a gondolat a fénysebes!
Rád szakadhat holnaponta száz baj,
Éltetni kell mindazt, amit érdemes!

Ha csendbe fúl a fény, harang, a dal,
Nincsen rá mentő gyógyír egyhamar,
Fölragyogni, - és fölfeszülni mégis

Érdemes, ha csönd ölel, s a páfrány,
Lelked színevesztett, hű szivárvány,
S valaki mindig, - föltáncol az Égig!

Öt éve még azt mondtad:
’a betyárját: hetvenkedem’…
S immáron, kedves bátyám,
a 75-ik lépcsőre hágtál. –
Most e kies ’oromra’ érve
hálatelt szívvel nézzél széjjel;
örülj, hisz’ van mit csodálnod:
körötted ott a drága családod. –
Nyugodtan ébredsz hajnalonta,
és versekkel telik meg az irka. 
Az ablakod alatt szól a pacsirta.
Versengjetek csak: örülj, dalolj– 
s áldás kísérjen mindig uta-
don!...
Ezt kívánom Néked e szép napon
– és jó egészséget, kedves Lajo-
som! 

Soponya, 2022. április 03.

// u.i.: bár nincs rajta a kancel-
lista pecsét,
  s lemaradt az aláírás, de én 
írtam: ecséd! //

Ágy. 
Ágy és fehér paplan.
A fehér fal előtt ágy és fehér 
paplan.
A fehér falon feszület.
Csend.
Gyertyák felfénylő némasága.
Hajnali mise. 
A gyertyák csendjében hajnali 
lobogás.
Aztán görnyedt viaszcsonkok a 
gyertyatartóban.
Távozók csendes léptei.
Megérkeztünk.

Hiányod döbbent rá értékeidre
(közhelyszerű, de igaz! )
Néma harcos voltál:
képek, látvány, áhitat
eszközeivel harcoltál 
az elmúlás ellen.
Már mindent átitat, 
ahogy vizuális varázslóként 
mutattad a szépet
hittel, ábrándosan
formáltad a látványt
s közben kínáltad magad.
Érzékenység vésőjével
lefejtve a talmit
fizetségül megbocsájtást
és megértést várt tekinteted.
Itt maradt a sóhaj és a bánat
s ahogy megmutattad:
próbáljuk megérinteni
míg lehet - a szépet.

Az

VALAKI MINDIG…
(Békeszonett háború idején)

BAKONYBÉLI ELÉGIA
A Szent Mauríciusz Monostor testvéreinek

Harc a halhatatlanságért
Búcsú Somogyi Tamástól

az oldalt szerkesztette: bakonyi istVán

Fricsay Richárd, városunk Morvaországból származó német nemzetiségű 
karnagya,  az Osztrák-Magyar Monarchia katonazenekarainak a megszer-
vezője. 1897- től a közös hadsereg első katonakarmestere volt. A karnagy úr 
már magyar állampolgárként került a városunkba. Zeneiskolát, filharmóniai 
társulatot, zenekart szervezett. Székesfehérvár ifjú és nem ifjú hölgyei  a snáj-
dig zenészekből álló zenekart nagy rajongással vették körül. Így nem csoda, 
hogy  amikor a zenekart  Székesfehérvárról Nagyváradra helyezték, akkor a 
hölgykoszorú merészebb tagjai kötelességüknek érezték Székesfehérvárra 
visszacsábítani a zenészeket. Ebből is látszik, hogy Fricsay művének valós 
alapja volt, nemcsak a szövegíró fantáziája szülte e dalt.
 „Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok; Jöttek, láttak, győztek, sok 
kislányt megfőztek.” 
A hölgykoszorú tagjai ebbe a döntésbe nem nyugodtak bele, és útra keltek. 
Aztán hamarosan pikáns hátterű tudósítás érkezett Nagyváradról Fehérvárra:
 „Fehérvári hölgyek demoralizálják a volt fehérvári honvédzenekart…”  
A  történet pedig imigyen szólt: 
Amióta a honvédzenekart elvitték Fehérvárról, Fricsay Richárd karnagy 
megdöbbenve vette észre, hogy a zenészek nem fújják úgy a trombitát, és 
nem ütik olyan akkurátusan a nagydobot, mint azelőtt. Amikor hangver-
senyezett a banda, a katonazenészek ahelyett, hogy a karmesteri pálcát 
figyelték volna, jobbra balra bóbiskoltak, és a kottákon levő hangjegyeket 
ugyancsak el-el tévesztették, mert majd leragadt a szemük. A délelőtti 
próbákon meg pláne bajok voltak. Ha tíz órára volt kiírva a próba, még fél 
tizenegykor is alig lézengett ott valaki. Voltak olyanok is, akik egyórás meg 
másfélórás késés után érkeztek meg. 
Fricsay elhatározta, hogy a különös változás okának minden körülmények 
között utánajár. Éjjel-nappal úgy nyomozott, mint egy detektív. Az első éjszaka 
mikor kémkedő körútját megkezdte, rémülten vette észre, hogy a kaszár-
nyából feltűnően sok zenész hiányzik. A legények kiszöktek az éjszakába, és 
valahol csavarogtak. A karnagy a kíváncsiságtól felcsigázva minden éjszakai 
mulatóhelyet végig járt. Kávéházak, kocsmák és nyilvános mulatók minden 
zegét-zugát tűvé tette értük. Az éjszakai szökevények azonban sehol sem 
voltak találhatók. Másnap  és harmadnap is megismétlődött ugyanez az eset. 
Végre, azonban sikerült a kimaradás igazi okát felfedeznie. 
Az egyik mellékutcában lévő magánlakásban talált  a zenészeire, akik itt 
dőzsölték át az éjszakákat napokon keresztül fiatalasszonyok és lányok 
társaságában. Megtudta azt is, hogy a hölgyek Székesfehérvárott belebolon-
dultak a zenekar tagjaiba, és utánuk szöktek Nagyváradra. Amikor ezt a titkot 
fölfedezte, akkor a legényeket visszaparancsolta a kaszárnyába, és közülük 
hatot nyomban lakat alá tétetett, aztán jelentést tett az esetről a rendőrségnek, 
amely rögtön intézkedett, hogy két detektív a székesfehérvári rajongó hölgye-
ket udvariasan szólítsa föl a távozásra. Aztán; ahogy a nótában van…
„Jó reggelt kívánok, elmentek a fehérvári huszárok.
Erre, arra jártak, selyemágyban háltak,
jó reggelt kívánok, elmentek a fehérvári huszárok.”

A hosszúruhás, bolerót viselő hölgy kivárja sorát, amíg az ügyintézőhöz ér. 
Személyivel nem lehet csak úgy odamenni az ügyintézőkhöz, csak ha bemuta-
tod nekik a sorszámodat. Megenyhülnek ilyenkor a banki alkalmazottak, mert 
személyije és lakcímkártyája bárkinek lehet, de sorszáma? Innentől már olajo-
zottan működik a gépezet, az ügyintéző ellenőrzi az átutalás minden sorát.
     Egy hét múlva postán keresztül értesítést kap a kedves ügyfél, hogy nem 
teljesítették az átutalást, mert az aláírás nem megfelelő. Az ügyfél telefonál, a 
Rendszer hangja, tisztelt ügyfelünknek nevezi a hívó felet. A hang megnyerő, 
akkurátusan figyelmeztet, hogy mindent rögzítenek, ami a telefonban elhang-
zik. – Ez már valahonnan ismerős, csak eddig nem vallották be – mormogja 
magában a bank ügyfele, aki a telefonon keresztül kilenc lehetőség közül vá-
laszthat. – Nagy pillanat ez – mosolyog elégedetten. – Csak győzött a demok-
rácia, mégsem hiába hallgattuk a Szabad Európa Rádiót, amelyik recsegett és 
búgott-zúgott, komoly fülkárosodást is okozhatott. Mit számít az ma már a 
népuralom idején, amikor gombokat lehet nyomogatni! Ránézett cirógatásra 
teremtett ujjaira, amelyekben most ott feszült, bicsaklott, ropogott a hatalom. 
– Nagyszerű érzés ez – állapította meg. – A kezemben, a markomban vannak! 
– gondolta diadalittas mámorban. – Egy szürke parlamenti képviselő csak 
három gomb közül választhat – igen, nem és a tartózkodás – én akár kilenc 
gomb közül is választhatok – húzta ki magát.  – Én semmilyen frakcióhoz nem 
tartozom, és azt a gombot nyomom meg, amelyiket akarom. Ha ebben a pilla-
natban egy szobrász láthatta volna, bizonyára róla mintázza meg a szabadság-

Születésnapodra

szobrot. – Gondoltad-e volna ezt ember, amikor Brezsnyevet temették, hogy 
eljön az idő, mikor saját telefonodat nyomogathatod, és kilenc gomb közül 
is választhatsz? –– Régen csak szavazás volt, alkoholtilalom mellett, nehogy 
az egyetlen jelöltet kettőnek lássa a nép fia, mert kettő jelölt az már választás 
lett volna. – Persze ma sem könnyű – állapította meg tárgyilagosan, miköz-
ben retiküljében tartott kis tükrében ellenőrizte magán az ajakrúzst – amikor 
a Rendszer hangja választás elé állít bennünket. – Most nyomjam, vagy ne 
nyomjam, és ha igen, melyiket? Azért látszik, pontosabban szólva hallatszik, 
hogy nem diktatúrában vagyunk – és melegség járta át a szívét. – Tanácsta-
lanságodban a legvégén úgy is mentőövet dob neked a Rendszer: „Vagy várja 
meg ügyintézőnk jelentkezését!” – megkönnyebbülten sóhajtott egy nagyot. 
– Milyen jó, hogy gondoskodnak rólam.  Elérzékenyült, amikor a Rendszer 
kedvesen közölte vele: – „Az Ön hívása nagyon fontos számunkra”. Kellemes 
meleg áradt szét benne. – Valakinek fontos vagyok! Mit számít már az, hogy 
a Rendszer kettő papíron is jónak találta az aláírását, de a harmadikon nem. 
Tévedni emberi dolog, és ez is csak annak bizonyítéka, hogy emberarcú a 
Rendszer, megtalálható benne a gyarlóság is.
A Rendszer levelét féltő gondossággal, a gyerekkori szalvéta gyűjteményében 
őrizte meg az utókornak.
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Fontos változások előtt áll a mezőgazdaság
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Reformok útján az uniós agrárpolitika
Vakler lajos

Székesfehérváron folytatódott kedden a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök 
Országos Szövetsége közös programsorozata. A 
találkozó témája az unió által elfogadott Közös 
agrárpolitika reformja volt.

A 2023. és 2027. között megvaló-
suló Közös agrárpolitika kereteit a 
Megújuló vidék, megújuló agrárium 
elnevezésű program megvalósításának 
szentelik. Ebben a tudatban fejlesztik 
a magyar agrárgazdaságot, az élelmi-
szer-előállítást, őrzik meg a teremtett 
világ természeti értékeit, illetve a 
vidéken élők számára jobb életminő-
séget tesznek lehetővé – hangzott el a 
nagy érdeklődés mellett megrendezett 
találkozón, ahol Győrffy Balázs, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnö-
ke tájékoztatta a megjelent gazdákat: 
„A stratégiai terv aktuális szakaszának 
tárgyalása zajlik. Abban bízunk, ha sikere-
sen zárjuk ezt a tárgyalást, amire minden 
szakmai alapunk megvan, akkor 2023. 
január elsejével valóban elkezdődhet egy 
új vidékfejlesztési program. A források 
rendelkezésre állnak, tehát a gazdák joggal 
reménykedhetnek a megújulásban!”

Ég és föld között

Egy legendás sportembert köszöntöttek az évfordulón

Vakler lajos

A magyar ejtőernyőzés legendáját, Pozsonyi 
Imrét az Albatrosz Repülőegyesület és a Magyar 
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége vezetői 
köszöntötték múlt csütörtökön a börgöndi repü-
lőtéren abból az alkalomból, hogy hatvan évvel 
ezelőtt, 1962. május 5-én egy Malév- 
repülőgépből indult az az ejtőernyős rekord-
kísérlet, mely magassági csúcsbeállítást hozott.

Az idén kilencvenkettedik szüle-
tésnapját ünneplő Pozsonyi Imre 
számára, aki tizennégy eszten-
dősen kezdte ejtőernyős-pálya-
futását, és ugrásainak száma több 
mint nyolcszáz, máig tartó meg-
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erősítés, hogy hat társával, Aradi 
Andrással, Bakos Istvánnal, H. 
Nagy Imrével, Kovács Györggyel, 
Miklós Lászlóval, Mészáros Jó-
zseffel, Rónai Mihállyal és Szabó 
Pállal együtt sikerült a 2012-ig élő 
rekordot elérniük.
Az ünnepségen Boldizsár Gábor 
ezredes a Magyar Honvédség 
parancsnoka, a Magyar Ejtőernyő-
sök Szövetsége és a Magyar 
Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége 
nevében adott át emléktárgyakat 
Pozsonyi Imrének, míg az Albat-
rosz Repülőegyesület részéről 
Szilády Dezső és Ládás Károly 
köszöntötte a legendát.

Köszönjük, elnök úr!

Nemrég olvastam el figyelmesen 
az Áder János köztársasági el-
nökkel leköszönése előtt készített 
nagyinterjút a Magyar Nemzet-
ben. Kétszer ötéves elnöki ciklusá-
nak meghatározó és emlékezetes 
történéseit. És megnyugodtam. 
Sok honfitársammal együtt azért 
szurkoltam, hogy a jövőben is 
tovább folytassa azt a nemzetközi 
viszonylatban is jelentős tudo-
mányos tevékenységet, amely 
elsősorban a teremtésvédelemmel 
kapcsolatos. Úgy tűnik, az ilyen 
jellegű vállalásokban a jövőben 
sem lesz hiány.
Öreg harcosként elnök úrral az 
elmúlt évtizedekben sokszor ta-
lálkozhattam megyei és országos 
rendezvényeken, kongresszuso-
kon vagy alkalmi konferenciákon. 
Sokadmagammal tanúja lehettem 
frakcióvezetői, parlamenti elnöki, 
európai parlamenti képviselői és 
köztársasági elnöki aktivitásának. 
Bármilyen tisztséget is viselt, 
mindig és mindenkor a nemzet, 
az ország, a magyarság értékeit és 
érdekeit képviselte – kifogástala-
nul. Komolysága, felkészültsége 
és elkötelezettsége mindnyájunkat 
folyamatos szolgálatra és kitartás-
ra ösztökélt.
Emlékszem, milyen nagy fel-
buzdulást és örömöt váltott ki a 
Kárpát-medencei és a diaszpórá-

lukácsy józseF

Cseh Tibor András, a MAGOSZ meg-
bízott főtitkára előadásában a fiatal 
gazdák lehetséges jövőbeni szerepvál-
lalására hozott intézkedéseket tárta a 

résztvevők elé: „Nagy változások előtt 
áll az agrárgazdaság. Január elsejétől 
indulhat a gazdaság megújításának egy új 
formája. Nemrégiben látott napvilágot a 

Központi Statisztikai Hivatal Agrárcen-
zusa, mely megállapította, hogy a magyar 
gazdatársadalom egyharmada már nyug-
díjaskorú, tehát szükségszerű a gazdaság 
megújulását adminisztratív eszközökkel 
is elősegíteni. Erre lehetőséget ad, hogy 
2023. január elsejétől családon belül egy 
szerződéssel a teljes gazdaság átadható 
lesz. Ebbe beletartozik valamennyi föld és 
gép, illetve a haszonbérleti engedély, sőt a 
vidékfejlesztési támogatások is.”
A program keretében a rendelkezésre 
álló források fele gazdaságfejlesztésre 
fordítható, harmada pedig a környe-
zet- és klímavédelemre. Fontos, hogy 
faj súlyos szerephez juthatnak a fiatal 
gazdák is – emelte ki Varga Imre 
István, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Fejér megyei elnöke.
Az új modell szerint az intézkedé-
sek sikerességét előre lefektetett 
eredmény mutatók tényleges elérésé-
vel kell alátámasztani, mert a 
program csak így adhat választ a 
huszonegyedik század kihívásaira, 
az erősödő nemzetközi versenyre, a 
klímaváltozásra, a csökkenő bio-
diverzitásra, az élelmiszerellátás-
biztonság vagy éppen a munkaerő-
hiány kérdéseire.

ban élő magyarság körében, amikor 
az első hivatalban lévő magyar 
elnökként meglátogatta a moldvai 
csángókat. De Áder János megfordult 
az auschwitzi koncentrációs tábor te-
rületén lévő történelmi emlékhelyen 
is. Az ott elhangzott beszédében kije-
lentette: „Ez a magyarság legnagyobb 
temetője.” A trianoni békediktátum 
századik évfordulóján, 2020. június 
4-én elmondott beszéde a legszebbek 
és legszínvonalasabbak közé tartozik, 
amelyek a magyar parlamentben 
elhangzottak az elmúlt több mint har-
minc évben. A Deák Ferenc-idézetek 
különös egyediséget és védjegyet 
kölcsönöztek megnyilatkozásainak. 
A székesfehérvári polgárok emléke-
zetében pedig élénken él a 2013-ban, 
a Szent István-emlékév záróünnep-
ségén elhangzott expozéja. Tisztelet 
és elismerés övezte a járvány miatt 
árván vagy félárván maradt gyere-
kek megsegítésére létrehozott Regőczi 
István Alapítványt is. 
De ami rendkívüli módon megemeli 
az elmúlt évtized köztársasági elnöké-
nek teljesítményét, az a környezet- és 
klímavédelemmel kapcsolatos, tudo-
mányos megalapozottságú tevékeny-
sége és az ehhez fűződő nemzetközi 
megszólalásai a három víz-világ-
találkozó és a fenntarthatósági expó 
tavalyi megrendezésével együtt. Az 
alapos tudás és tájékozottság magas 
színvonalát az expó előtt, a Kos-
suth rádióban Volf-Nagy Tündével 
folytatott szerda reggeli beszélgetések 
is bizonyították. Nagyon imponáló és 
tanulságos volt. Vagyis egy folyama-
tosan felfelé ívelő politikai pályáról, 
teljes életről beszélhetünk. Talán min-
den nemzettársam nevében, bárhol 
is éljen a világon, kimondhatom: 
Köszönjük, elnök úr!



MEGHÍVÓ
festményvásárra

Székesfehérvár
VOKE Vörösmarty Mihály

Művelődési Ház - Mártírok útja 2.

2022.05.16. hétfő 11:00 - 18:00.
2022.05.17. kedd 09:00 - 17:00.

A rendezvényen több mint
300 festményből

lehet válogatni a helyszínen.
Készpénzes vásárlásnál
egyedi kedvezmények.

12 havi kamatmentes részletre is
megvásárolhatóak.

További információ:
www.apluszbgaleria.hu

 Koncert 

Soltész Rezső lesz a sztárvendég!
 Jótékonyság 

Garázsvásárt tartanak 
a kosarasok

A járvány miatt többször is el kellett 
halasztani a város hagyományos, 
nyugdíjasoknak szóló ajándékműso-
rának megrendezését. A közkedvelt, 
sokéves múlttal rendelkező programot 
május 19-én, csütörtökön pótolják: az 
idősebb generáció képviselői az egyik 
legnépszerűbb magyar popzenei előadó, 
Soltész Rezső műsorát élvezhetik az 
Alba Regia Sportcsarnokban 15 órai 
kezdettel. A belépés ingyenes.

Az elmúlt évben a koronavírus- 
járvány miatt a szervezők biz-
tonságosabbnak vélték, ha elha-

Az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata jótékonysági 
garázsvásárt rendez május 15-én, vasárnap. Az Alba 
Regia Sportcsarnokban 10 órától megvásárolhatók 
lesznek a régi nagy kedvencek mezei, a bajnok-
csapatok könyvei és egyéb relikviák is. A teljes 
befolyt összeget az ASKA Alapítványnak ajánlják fel.

Május 15-én, vasárnap 10 órától várnak 
minden érdeklődőt. Az események 
sora aukciós vásárral indul 10.30-
kor, ahol a gyűjtők igazi ereklyéket 
szerezhetnek meg. Licitálni lehet aláírt 
mezekre, plakátokra, könyvekre és 
a szezonokat indító kiadványokra is. 
A jelenlegi csapat tagjaival 11 órától 
találkozhatnak a szurkolók, és készít-
hetnek közös fotókat.
Az esemény teljes ideje alatt egy ado-
mánygyűjtő dobozban lehet elhelyezni 
azokat a dolgokat, amelyekre a leg-
nagyobb szüksége van a szervezetnek. 
Köszönettel fogadják a kutyatápot, a 
nyakörveket és pórázokat, a tisztító- 
és mosószereket. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

lasztják a nyugdíjasoknak szánt 
előadást. A közkedvelt prog-
ramot új időpontban rendezik 
meg: május 19-én, csütörtökön 
15 órakor Cser-Palkovics András 
polgármester köszöntő szavai 
után Soltész Rezső lép az Alba 
Regia Sportcsarnok színpadára 
az Akit szeretnek, annak az élet 
öröm! című műsorával.
A műsort, amelyben az ismerős 
régiek mellett néhány új dal is 
szerepel, az énekes így ajánlja a 
közönség figyelmébe: „Amikor 
harminchat évesen elénekeltem 
a Szóljon hangosan az ének! 
című slágeremet, egy pillanatra 
sem gondoltam arra, hogy egy-
szer majd az időseknek is fogok 
énekelni, mert akkor még nem 
ez járt az eszemben. Tele voltam 
tervekkel, meg akartam hódíta-
ni a világot. Tudom, nem csak 
én voltam így, nem csak én vol-
tam fiatal! Velem együtt felnőtt 
egy korosztály, akik az én gene-
rációmhoz tartoznak, ismernek 
és kedvelik a dalaimat. Boldo-
gan és nagy tisztelettel megyek 
ki a színpadra, hogy énekeljek 
nektek, kicsit visszaviszlek 
benneteket a fiatalabb éveinkbe, 
hogy a dalok segítségével együtt 
örüljünk a mának, és ünnepel-
jük egy kicsit magunkat is.”
A részvétel ingyenes, mindenkit 
szeretettel várnak!

Az ereklyék megvásárlásán kívül tárgyi 
felajánlásokkal is segítheti mindenki a 
jótékonysági esemény kedvezményezettje, az 
ASKA Alapítvány munkáját
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2022. 05. 28. 19:00 

MOL ARÉNA SÓSTÓ RENDEZVÉNYKÖZPONT

JEGYEK CSAK ELŐVÉTELBEN VÁSÁROLHATÓAK!

JÓTÉKONYSÁGI CÉLOK:
KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG SEGÍTÉSE, 

TESTVÉRVÁROSUNK, CSÍKSZEREDA RÉSZÉRE 
KÖZTÉRI ALKOTÁS ADOMÁNYOZÁSA 

AZ ARANYBULLA 800 JEGYÉBEN

FELLÉPŐK:
BORZSAVÁRI NÉPI EGYÜTTES 

(KÁRPÁTALJA)

SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILHARMÓNIA 
(ERDÉLY)

CSILLAGVIRÁG NÉPTÁNCEGYÜTTES 
(DÉLVIDÉK)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

E-MAIL: SZEKELYBAL.SZFVAR@GMAIL.COM  |  MOBIL: +36-20/251-9113

SZTÁRVENDÉG: LÁSZLÓ ATTILA

Délelőtt tizenegykor és délután háromkor  
II. András kereszteshadjárata elevenedik meg 
a száz négyzetméteres sakktáblán

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

 Kultúra 

Emlékhelyek Napja szombaton
Középkori élő sakk, hagyományőrzők bemutatója, 
játékos ismeretterjesztő és kézműves foglalkozások 
családoknak, gyerekeknek, szakmai előadások az 
egykori koronázótemplomról, a helyhez illő muzsika 
és különleges, fényjátékkal kísért vezetés a romok 
között – május 14-én, szombaton minden korosz-
tály számára kínál érdekes programot a Nemzeti 
Emlékhely a belvárosban.

A Nemzeti Örökség Intézete hat évvel 
ezelőtt kezdeményezte, hogy a Kultu-
rális Örökség Napjai és a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozathoz hason-
lóan nemzeti és történelem emlékhe-
lyeinknek is legyen egy programnapja, 
amely felhívja a figyelmet értékeinkre. 
Székesfehérvár a kezdetektől csatlako-
zott a kezdeményezéshez, így idén is ki-
nyílik a Nemzeti Emlékhely – Középkori 
Romkert kapuja, hogy minél többeknek 
legyen lehetőségük megismerkedni az 
egykori koronázótemplom történetével.
Szent István és II. András óriásbábjai 
fogadják majd a rendezvényre érkező 
vendégeket május 14-én, szombaton 
délelőtt. Tíz órakor kezdődik az első 
program: Biczó Piroska régész több 
mint tíz éven át folytatott ásatásokat az 
egykori királyi bazilika területén. Az 
általa vezetett séta keretében a látogatók 

megismerkedhetnek a közel ezeréves 
templom történelmi múltjával. Mit 
rejtegetnek számunkra a királyi bazilika 
csontvázai? – teszi fel a kérdést Libor 
Csilla ismeretterjesztő előadásának 
címében: a Szent István Király Múzeum 
antropológusa rendhagyó módon igyek-
szik átfogó képet adni az érdeklődők 
számára az eddigi kutatások eredmé-
nyeiről délután öt órától. Napnyugta 
után, fél nyolctól újabb különleges 
hangulatú tárlatvezetés kezdődik: a 
fényjátéknak köszönhetően színes, 
gótikus minták vetülnek a sötétbe 
burkolózó falakra, életre kel az egykori 
koronázótemplom.
A nap folyamán kétszer is láthatja a 
közönség a középkori sakkelőadást: 
idén – az Aranybulla-emlékévhez kap-
csolódva – II. András kereszteshadjárata 
elevenedik meg a száz négyzetméteres 
sakktáblán 11 és 15 órakor.
A Székesfehérvári Kulturális és 
Közösségi Központ művészeti inten-
dánsa, Matuz János által írt és rendezett 
látványos, élőszereplős darab most 
is egy valódi játszma lépéseit követi, 
szórakoztató jellege mellett történelmi 
ismeretekkel is szolgál a nézőknek.
Muzsikát nem csak az előadás során 

hallhatnak majd a látogatók: a Musica 
Historica együttes a 12–13. század 
zenéjéből ad ízelítőt egy órakor és négy 
órakor, az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar kamaraegyüttese előadásában 

pedig este hatkor csendülnek fel a hely 
szakrális jellegéhez illő zeneművek.
A történelmi öltöző, ahol a viseleteket 
felöltve kicsik és nagyok is visszarepül-
hetnek az időben, este hatig tart nyitva.
A kézműves foglalkozásokon királyi és 
királynői medált, kódexet, iniciálét ké-
szíthetnek az érdeklődők. Az interaktív 
idegenvezetés ügyességi és ismeret-
terjesztő feladatokkal hozza közelebb 
a Nemzeti Emlékhely és az Árpád-ház 
korszakának történetét a gyerekekhez, 
akik a lovagi tornapályán is kipróbál-
hatják magukat, a koronázási lakoma 
pedig rejtvények, játékos feladatok 
segítségével ismerteti meg a résztvevő-
ket a középkori ételekkel, fűszerekkel, 
étkezési kultúrával.
A Magyar Királyi Kardforgatók Rend-
jének tagjai egész nap várják azokat, 
akik kíváncsiak a harcosok középkori 
öltözetére, fegyvereire: kettőkor és fél 
ötkor bemutatót is tartanak a tradicio-
nális íjak, számszeríjak, hajítófegyverek 
és a közelharcban használt fegyverek 
használatáról, és a bátor vállalkozóknak 
arra is lesz lehetőségük, hogy maguk is 
kipróbálják azokat.
Az Emlékhelyek Napja minden prog-
ramja ingyenes.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy-egy ötletet most a megvalósítás követ. Nálad általában is a tettek 
dominálnak, de ha valódi eredményre vágysz, jót tesz a tervezés, az 
előrelátás! Pénzügyeid kedvezően alakulnak, nem kizárt, hogy új 
bevételi forráshoz jutsz.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Elsősorban egy fontos lelki kérdésben kellene eredményre 
jutnod. Most olyan helyzet áll elő, amikor könnyed vállvono-
gatással nem lehet továbblépni. Ha párkapcsolatban élsz, itt az 
ideje, hogy tisztázz bizonyos dolgokat! Hivatásodban kellemes 
időszak vár rád. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A Nap a Bika jegyében jár. Számodra ez sokkal lassabb, nyugodtabb 
tempót hoz. Lesz időd és kedved is kapcsolatokat építeni, és a 
meglévőket gondozni. Hivatásodban fontos időszak vár. Helyes úton 
jársz, ha nemcsak a saját erőddel gazdálkodsz, hanem igénybe veszel 
támogatói segítséget is! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Te vagy a hónap ünnepeltje. Méltósággal fogadod a gratulációkat. A 
szerelemben is a csillagos ég a határ. Felbukkanhat valaki, aki nagyon 
tetszik, még a jövődet is el tudod képzelni vele. 

Rák 6. 22. – 7. 22.

Hangulatingadozással indult a hónap, de már csak néhány 
nap, és nem is emlékszel, miért voltál letört vagy bizonytalan! 
Valamennyi fontos terved előtérbe kerül, és szinte varázsütésre 
érkeznek a megoldások. Munkádban, új vállalkozásodban 
fanatikusan követed a céljaidat. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Minden új vállalkozásodat siker koronázza. Ez nemcsak elismerést, de 
komoly előrelépést is hoz anyagi területen. A megnövekedett energiád 
megköveteli a mozgást, a fizikai erőkifejtést.
 2022. máj. 12.–máj. 18.
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Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 
8 órában dolgozni egy jó csapatban, 

multinacionális környezetben? ®

 • Gyártástámogató mérnök 
(műanyagos területre,
rugalmas munkaidőbe,

nettó 33 forint/km bejárási támogatással)
• Fémmegmunkáló
• CNC forgácsoló

                           •  Versenyképes juttatási csomag 
                               + Cafetéria br. 32.500 Ft 

 (belépéstől kezdve)
 • hosszú távú, stabil munkalehetőség
                                2 műszakos munkarendben
 •  100 %-os bejárási támogatás 

 szerződéses járattal 
 vagy tömegközlekedés esetén 

 • Sportolási lehetőség támogatása 
 •  Családias hangulat
 • Egyedülálló technológia meg- 

 ismerése tapasztalt szakemberektől

Amit kínálunk:

Nyitott pozícióink:

®

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen: 
hr-hungary@cranecpe.com

Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Uralkodó bolygód, a Vénusz erőteljes kapcsolatba lép a Marssal. 
Túláradó lesz a vonzerőd! Tulajdonképpen valamennyi égitest a te 
malmodra hajtja a vizet. Jól hasznosíthatod a két sorsbolygó, a Jupiter 
és a Szaturnusz segítőerejét is. Egyikük a célorientáltságot erősíti, a 
másik pedig stabilizálhatja a párkapcsolatodat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A szerelemben váratlan esemény várható. A munkában mereven 
ragaszkodsz egy idejétmúlt elképzeléshez. Hová lett a Nyilas 
optimizmusa? Érdemes lenne a hétvégét pihenéssel töltened! 
A friss levegő, ismeretlen tájak felfedezése jó hatással lehet a 
gondolkodásodra is.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Olyan napok állnak előtted, amikor szárnyalsz, szellemes és vonzó 
leszel. Ebben a periódusban minden perc értékes! Újítsd fel az ottho-
nodat, szerezz be néhány új ruhát, keresd a barátaid társaságát!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem minden a pénz, azaz nem biztos, hogy csak az boldogít! Ebben a 
hónapban kisebb bevétellel kell beérned, és ami jön, azért is meg kell 
dolgoznod. Cserébe lesznek új, hasznos ismeretségeid, melyek később 
sok területen nyújthatnak támaszt. Megtalálhat néhány meglepő, 
újszerű ajánlat is. Vállald a kockázatot!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egy időre függeszd fel, hogy te legyél a sorsod irányítója! Gondold 
végig a terveidet, vedd számba az eredményeidet! Az összegzés 
rávilágít, hogy milyen gazdag vagy az elért célok terén. Elsősorban 
az otthonodra fókuszálj, a legszebb napok ott köszöntenek rád!-

Halak 2. 19. – 3. 20.

A szerelem és a kellemes érzések két felelőse, a Vénusz és a Neptunusz 
is a születési jegyedben jár. A Vénusz ugyan már csak néhány napig, 
de az éppen elég lesz arra, hogy lelkileg feltöltődj, szép gondolatokat 
fogalmazz meg, és még egy új szerelem is rád köszönthet!   

A csoportmunka is fontos része volt a mentorprogramnak
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Megváltozott 
munkaképességűeknek segítenek

Sikeresen lezárult az Alba Mentor Humán Szol-
gáltató Alapítvány projektje, mely a megválto-
zott munkaképességű személyek munkaerőpiaci 
támogatását tűzte ki célul. Hamarosan indul 
az újabb projekt, melyre június végéig várják a 
jelentkezőket.

Megváltozott munkaképességű-
ként nehezebb beilleszkedni a 
társadalomba, és megteremteni az 
egészséges életvitelt. A mentorház 
olyanoknak segített, akik munka-
erőpiaci szempontból hátrányos 
helyzetűnek számítanak. Harminc-
egy megváltozott munkaképességű 
személy és hét munkáltató vett 
részt a programban.
A közös munka a szükséglet- és 
igényfelméréssel kezdődött, mely-
ben az ügyfelek korábbi munka-
tapasztalatainak, munkavállalási 
elképzeléseinek, céljainak felmérése 
történt. Kiemelt szerepet kapott 
a szociális helyzet, az életkörül-
mények, a megváltozott munka-
képesség okainak feltérképezése, 
valamint az ügyfelek munkavállalási 
készségeit, képességeit, motivációját 
ismerték meg a mentorház szakem-

Világost a geósnak! Ösztöndíj a várostól

Szombaton este a Geoinformatikai Intézet Pirosalma utcai épületéből indultak a végzős hallgatók 
fáklyákkal és lámpásokkal Székesfehérvár belvárosába a fáklyát tartó balekok, kohlenbrennerek 
sorfala között. A menet elején vitték Magyarország és az intézmény zászlaját, amit a szalamander és 
a májusfa követett. A végzősök után a volt hallgatók, veteranissimusok, a tanári kar és a vendégek 
csoportja vonult. A selmeci hagyományok szerint köszöntek el a valétálók Fehérvártól.                    B. G. 

Összesen kilencven székesfehérvári fiatal kap Alba Regia Ösztöndíjat a második tanulmányi 
félévben, ami anyagi segítséget jelent tanulmányaik folytatásához. Az ösztöndíjakat kedden 
délután a Hiemer-ház Báltermében rendezett ünnepségen adták át. A városi pályázaton száz-
negyvenöten indultak, és kilencvenen nyertek. A középiskolás diákok ötven, míg a felsőokta-
tási hallgatók százezer forintos ösztöndíjat kaptak.                                                                         L. T. K. 

berei. Ezt követte az egyéni fejleszté-
si terv elkészítése, mely tartalmazta 
a mentor javaslatait, az ügyfél és a 
mentora által kijelölt célokat, vala-
mint az ezek eléréséhez szükséges 
tevékenységeket, programokat.
Csoportos foglalkozásokat is 
tartottak, ahol a munkaerőpiaci 
készségeket fejlesztették, az állás-
keresési klub keretén belül pedig 
bővítették ismereteiket. Az ügyfe-

leknek lehetőségük volt gyakorlati 
tapasztalatot is szerezni az általuk 
vágyott munkakörben. Ezt követő-
en megkezdődött a legmegfelelőbb 
munkahelyek keresése.
Időközben harmincegyről huszon-
háromra csökkent a projektben 
részt vevő munkakeresők száma, 
közülük azonban januárra már 
tizenhétnek lett munkája a mentorá-
lásnak köszönhetően.

Várják az álláskeresőket!

A projekt folytatásaként az Alba Mentor 
Humán Szolgáltató Alapítvány munka-
társai kidolgoztak egy új programot, 
amely innovatív módszerekkel segíti a 
megváltozott munkaképességű személyek 
és az oktatásból kikerülő sajátos nevelési 
igényű fiatalok munkaerőpiaci helyzetének 
előmozdítását. A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által támogatott programba hamarosan 
megkezdik a résztvevők bevonását. A 
projekt megvalósulásának helyszíne a 
város önkormányzatának támogatásával 
fenntartott szolgáltatóiroda. Várják azon 
megváltozott munkaképességűek és sajá-
tos nevelési igényű fiatalok jelentkezését, 
akik célul tűzték ki a munkavállalást, és 
késztetést éreznek a változtatásra.
A jelentkezéseket június harmincadikáig az 
info.albamentor@gmail.com e-mail-címre 
várják. További információt az alapítvány 
munkatársaitól kaphatnak az érdeklődők: 
személyesen a Mentorházban (Székesfe-
hérvár, Sziget u. 23. – bejárat a park felől), 
telefonon pedig a 30 5983 806-os vagy a 
22 808 788-as számon.
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Az üldözők között három magyar, Valter Attila, Fetter Erik és Peák Barnabás is hatalmas 
buzdítást kapott, amikor a karaván a bíróságnál a Zichy liget mellé kanyarodva átszáguldott a 
részhajrá előtti egyenesen.

A „karavánváró buli” is fergeteges volt: zenével, tánccal szórakoztatta magát órákon át a 
sokaság. A nagy körversenyek televíziós közvetítésekből ismert hangulata Székesfehérvárra is 
beköltözött!

Jól festi a hangulatot ez a kép: szinte centikre a szurkoló tömegtől, hatalmas ováció közepette 
kanyarodtak az egyenesbe a versenyzők, akik az összes magyarországi szakaszon megtapasz-
talhatták ezt az érdeklődést és szeretetet

Nem sietett, inkább hömpölygött a tömeg a  rajtnál, hiszen a jó erőbeosztás a hosszútávú 
futásnál kulcskérdés. Akadt, akinek ez volt az első félmaratonja, de olyan is, aki tucatnál 
többször teljesítette már a huszonegy kilométeres távot.

Családok, munkahelyi vagy baráti társaságok számára ideális lehetőség volt a váltóban történő 
futás. Ennek végén a hét-hét kilométert teljesítő tagok sokszor együtt rohantak át a célvonalon.

Ötszázötvenen neveztek a hetedik alkalommal 
megrendezett Cerbona Fehérvár Félmaratonra. A 
Bregyó közi Sportcentrumtól induló mezőnyben 
hét, tizennégy vagy huszonegy kilométert telje-
sítettek a versenyzők, akik a belváros történelmi 
részét is átszelték, így a jó idő mellett a szép 
környezet is adott volt a versenyen!

Fáradtság és jókedv nem összeférhetetlen, ezt 
a történelmi belvárosban futó résztvevők közül 
többen is szemléltették. 
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Átszáguldott a rózsaszín mezőny

Félmaraton, teljes siker!

soMos zoltán

soMos zoltán

Először volt Magyarországon a Giro d’Italia rajtja, és elmondhatjuk: óriási tömegeket mozgatott meg itthon 
az olasz bringás körverseny! Fehérváron is órákon át várták a nézők a mezőnyt, olykor karneváli hangulatban 
múlatva az időt. A Zichy liget melletti részhajrá hozta igazán testközelbe a világ legjobb kerékpárosait. 

Ötszázötvenen neveztek a hetedik alkalommal 
megrendezett Cerbona Fehérvár Félmaratonra. 
A Bregyó közi Sportcentrumtól induló mezőny-
ben hét, tizennégy vagy huszonegy kilométert 
vállaló futók voltak, akik a belváros történelmi 
részét is átszelték, így a jó idő mellett a szép 
környezet is adott volt a versenyen!
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Újra az A csoportban!Nincs pályaelőny a Sopron ellen

Boldog Himnusz-éneklés a csarnok mellett, együtt a szurkolókkal: ismét feljutott a válogatott!A labda meglett, a negyedik hely nem

soMos zoltánsoMos zoltán

Öt fehérvári hokissal a soraiban harcolta ki a 
világelitbe jutást a magyar jégkorong-váloga-
tott. A ljubljanai divízió 1-es világbajnokságon 
a mieink három győzelemmel és egy vereséggel 
zártak, ez pedig elég volt a második helyhez.

A világpolitika – vagy patetiku-
sabban: a történelem – is beleszólt 
az idei hokivébé alakulásába: az 
oroszok és a beloruszok kizárásával 
az A csoportba sorolták a franciá-
kat és az osztrákokat, ezzel a két 
legerősebb rivális eltűnt a magya-
rok útjából. A harmadik, Szlovénia 
favoritnak számított, a mögötte 
még feljutást érő helyet pedig 
megcélozták a mieink. És miután 
első meccsükön Erdély Csanád 

A középszakasz utolsó fordulójában az Albának 
le kellett volna győznie a Sopront ahhoz, hogy 
pályaelőnyből kezdje a negyeddöntőt. 89-85-re 
azonban a vendégek nyertek a Gáz utcában.

A szezon slágerpárosítása az Alba és 
a Sopron küzdelme, ugyanis az már 
korábban nyilvánvalóvá vált, hogy 
az a gárda kezdi pályaelőnyből az 
egymás elleni negyeddöntőt, amelyik 
megnyeri a szerda esti derbit.
Vojvoda Dávid, a házigazdák 
csapatkapitánya úgy fogalmazott, 
hogy a csapatok már nem tudnak 
újat mutatni egymásnak, pusztán a 
pillanatnyi forma dönt.
Kezdetben egyértelműen a fehér-
váriak felé billent a mérleg nyelve: 
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A holland Olav Kooij nyerte a 43. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny nyitóetapját. 
A talpon maradt négy szökevény egy kilométerrel a cél előtt adta meg magát, így következhe-
tett a mezőnyhajrá, melyben Olav Kooij és az olasz Elia Viviani küzdött az elsőségért. Végül a 
Jumbo-Visma holland versenyzője megelőzte az Ineos Grenadiers sprinterét.

A mezőny Csákvárról vágott neki a százkilencvennyolc kilométeres szakasznak. Három kört tet-
tek meg a versenyzők egyéb helyszínek mellett Bicske, Etyek és Felcsút érintésével, hogy aztán 
Csákvárra visszatérve a székesfehérvári befutó felé vegyék az irányt. A több mint ezerhatszáz 
méter szintemelkedést tartalmazó távon három gyorsasági részhajrá – kettő Bicskén, egy 
Csákváron – illetve Etyeken harmadik kategóriás hegyi hajrá várt a kerékpárosokra. Utóbbit a 
három kör miatt háromszor kellett teljesíteniük.

A vasárnapig tartó, kilencszázöt kilométer össztávú magyar körverseny csütörtökön a Karcag és 
Hajdúszoboszló közötti százkilencvenkét kilométeres etappal folytatódott
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Látványos befutó Fehérváron
Szerdán délután valamivel háromnegyed hat után értek célba Székesfehérváron a Tour de Hongrie 
kerékpárverseny résztvevői. Ez volt az első etap, fotókon mutatjuk a befutót!

mesterhármasával 5-1-re elintézték 
Dél-Koreát, szinte már lehetett ün-
nepelni. Azért a litvánok legyőzése 
még kellett, a románok elleni meccs 
előtt viszont már eldőlt, hogy a 
mieink lesznek a másodikak.
A szlovén csapat ugyan verte a 
magyart, de nem számított, és 
legközelebb ez a párosítás már csak 
az A csoportban jöhet össze! Ahol 
tényleg a legnagyobbakkal játszhat 
a magyar válogatott, története so-
rán harmadszor bekerülve az elitbe.
Öt Volán-játékos vette ki a részét 
a sikerből: Horváth Milán, Erdély 
Csanád, Hári János, Magosi Bálint 
és Terbócs István. És persze sok 
fehérvári szurkoló, hiszen szokás 
szerint rengetegen biztatták a hely-
színen a válogatottat.

remekül kezdték a találkozót, 
szinte állva hagyták a soproniakat. 
De a fehérvári henger elakadt, a 
vendégeknél Miloš Borisov stabil 
játékával nem csak visszajöttek a 
meccsbe, hanem egy pontos előny-
nyel zárták az első negyedet.
A folytatásban visszaküzdötte magát 
az Alba, miközben egyre nagyobb 
lett a feszültség a pályán: Mathias 
Zollner vezetőedzőre például techni-
kait fújtak. A félidőben 46-42 állt az 
eredményjelzőn. A fordulás után a 
Sopron átvette a vezetést, és nem is 
engedte ki a kezéből. Vojvoda Dávid 
harcosságának köszönhetően két 
pontra is megközelítette a Fehérvár a 
vendégeket, akik végül 89-85-re nyer-
tek, és otthon kezdik a negyeddöntőt 
az Alba ellen.
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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. 20. 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	
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. 05. 14. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10		 Aranybulla-emlékév	

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

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

Zsabka	Attila,	a	Kríziskezelő	
Központ	vezetője

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	Zsuzsi	
Hírszerkesztő:	Varga	Zalán

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
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

A Fehérvár Televízió műsora május 14-től május 20-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 05. 14. SZOMBAT 2022. 05. 15. VASÁRNAP 2022. 05. 16. HÉTFŐ 2022. 05. 17. KEDD 2022. 05. 18. SZERDA 2022. 05. 19. CSÜTÖRTÖK

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

– Vakler Lajos vendége 
Kiss Gábor

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Kvantum
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
15:35  Farmerzseb
16:30  Szerelem egy életen át 

és még azon is túl
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Triscsuk Krisztina volt 
válogatott kézilabdázó

18:25  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Enthroners–St. 

Pölten Invados-
amerikaifutballmérkőzés 
közvetítése felvételről

22:55  Híradó – ismétlés
23:15  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Triscsuk Krisztina volt 
válogatott kézilabdázó

08:20  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:50  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

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

archívumából – ismétlés
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  Szimfonik 

Táncdalfesztivál 2016
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések – 

Vakler Lajos vendége Csete 
Gábor, a Városgondnokság 
természetvédelmi 
szakmai vezetője

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Nyugdíjasgála – 1. rész
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 Csete 
Gábor, a Városgondnokság 
természetvédelmi 
szakmai vezetője

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
15:40  Bogányi-portré
16:05  A szeretet dícsérete 

– 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Nyugdíjasgála – 2. rész
21:40  Virtuózok
22:05  Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Családőrzők 

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  Családőrzők – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  A szeretet dícsérete 

– 2. rész

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  Csíksomortáni Varga 

Sándor Verstábor 

– ünnepi gála

21:50  Megépül a Nemere

22:10  Híradó – ismétlés

22:30  Képes hírek 

2022. 05. 20 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

15:55  Portrék a Királykúton 

 Vendég: Czigány Ildikó

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

20:25  Fricsay Richárd 

Katonazenekari 

Fesztivál 2018

22:05  Híradó – ismétlés

22:25  Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: május 16. 19:55 Amerikai foci: Enthroners—St. Pölten Invados

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:50  Városrészek titkai
08:55  Agrárinfó 
09:25  Együtt magazin
09:55  Fehérvári beszélgetések 
10:25  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
10:50  Fehérvári beszélgetések
11:20  Paletta magazin
11:50  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  Rönkfeszt 2017
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 vendége 
Lukácsy József 

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Kvantum
19:40  A tánc világnapja 2017 
21:05  Arany János az eperfa alatt
21:40  Hangos, színes és büdös
22:35  Hírek – ismétlés
22:40  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 
13:15  Családőrzők
13:45  Agrárinfó 
14:15  Városrészek titkai  
15:20  Úton
15:45  A Fehérvár Televízió 

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

– Vakler Lajos vendége 
Kiss Gábor költő

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Szép magyar énekek
21:20  Belvárosi kóstoló
21:55  A hét hírei – ismétlés
22:15  Képes hírek


