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Érték az önkéntesség!

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban multinacionális környezetben?
®

Nyitott pozícióink:

Gyártástámogató mérnök
Fémmegmunkáló
CNC forgácsoló (3 műszak)
Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
Műanyagüzemi gépkezelő ( 3 műszak)
hr-hungary@cranecpe.com
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
Üzemi logosztikus ( 2 műszak)

Részletek a
10. oldalon!
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Daru a tizediken

Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli
idén a Kodolányi János Egyetem, ennek kapcsán
kedden könyvbemutatóra került sor Székes
fehérváron. Elekes-Szentágotai András Daru a
tizediken címmel dolgozta fel az intézmény első
– 1992-től 2002-ig terjedő – évtizedét.

Köszönet a városnak

egyre több volt a hallgató, és a Kodolányi
népszerűsége is egyre nőtt eközben.” –
mondta el a szerző, aki könyvében
feltérképezi a kor botrányainak
krónikáit is. Megszólal Rockenbauer
Lajos is, aki Szabó Péterrel együtt
alapította a Kodolányit.
A könyv felelős kiadója, Szabó Péter
rektor a könyvbemutatón arról is
szólt, hogy Elekes-Szentágotai Andrással egyetértettek abban, hogy ezt
a könyvet „történészi objektivitással” kell megírni, mert csak akkor
van értéke.

A hagyományokhoz híven idén is megrendez
ték az EUPedet, a Kárpát-medencében oktató
pedagógusok ünnepét az Óbudai Egyetemen.
A rendezvényen Kovács Levente rektortól cím
zetes egyetemi docensi címet vett át Mészáros
Attila alpolgármester, az Alba Regia Műszaki
Kar és a műszaki felsőoktatás fejlesztése ér
dekében kifejtett tevékenységéért, a hallgatói
közösséget építő és a hallgatói életet ösztönző
kezdeményezéseiért.

„Fenntartónk, a Rudolf Kalman Óbudai
Egyetemért Alapítvány és az egyetem
vezetése mindent megtesz azért, hogy
motiváló és a munkát támogató háttér
segítse közösségünket. Az Óbudai Egyetemen a pedagógusnap tágabb értelmezést kap, számunkra a Kárpát-medencei

magyarság összetartozásáról is szól. Az
EUPed ünnepe tiszteletadás a magyar
nyelvű felsőoktatásban részt vevő
pedagógusoknak, valamint nemzetünk összetartozásának kifejezése is.
Egyetemünk különösen nagy hangsúlyt
fektet a határon túli magyar nyelvű
oktatás támogatására.” – hangsúlyozta
Kovács Levente.
A rektor beszédében utalt az elmúlt
időszakban az oktatást befolyásoló
tényezőkre, többek között a járványra
és az orosz-ukrán konfliktusra: „Az
egyetem jól vett minden eddigi akadályt
azzal, hogy sikerrel alkalmazkodott a
nehézségekhez. Egy rugalmasabb és a gazdasági változásokra gyorsabban reagálni
képes struktúrában tudunk dolgozni.”

Az izgalmas kötetben olyan fejezetek is helyet kaptak, mint a főigazgató-váltások történetei és azok
utóélete, a klónozott szerződések ügye, az integrációs és a Perfekt-botrány vagy a Martinez-ügy

Választókerületi
programok

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

„Prekoncepció nélkül kezdtem neki a
munkának, viszont nehezen tudtam elfogadni azt, hogy volt egy fiatal intézmény,
amelyik látványosan fejlődött, komoly
pozíciókat foglalt el, a történetének első
tíz éve mégis a hangos botrányokról
szólt. Különös ellentmondás volt, hogy
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Az Óbudai Egyetem az Alba Regia Műszaki Kar és a műszaki felsőoktatás fejlesztése érdekében
kifejtett tevékenységéért, a hallgatói közösséget építő és a hallgatói életet ösztönző kezdeményezéseiért, valamint a fehérvári duális felsőoktatási együttműködési hálózatban vállalt aktív
szerepe elismeréseként adományozta az elismerő címet Székesfehérvár alpolgármesterének

Fáy- és Almássy-telep,
vezér és író utcák
Deák Lajosné

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVATARTÁSA

Június 13-án, hétfőn fogadóórát tart
Deák Lajosné a Királykút Emlékházban. A képviselő 17-től 19 óráig
a Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatt várja a városrészben élőket
kérdéseikkel, javaslataikkal, problémáikkal.

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT JÚNIUSI NYITVATARTÁSI
IDEJE AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

Belváros
Szabó Bakos Györgyné
Fogadóórát tart június 14-én, kedden
15 és 18 óra között Szabó Bakos
Györgyné, az 1. számú választókörzet önkormányzati képviselője.
A fogadóóra helyszíne a Piac tér 4.
szám alatt, az Autóbusz-pályaudvar
épületének udvarában lesz.Minden
hónap második keddjére szervezi
fogadóóráit Szabó Bakos Györgyné
a fenti helyszínen, melyre várja a
városrészben élőket.

Felsőváros
Földi Zoltán
Június 16-án, csütörtökön fogadó
órát tart Földi Zoltán. Felsőváros
önkormányzati képviselője 17 és 19
óra között várja a felsővárosiakat
a Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatti épület emeletén található
irodájában.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

2022. MÁJUS 17-ÉN, KEDDEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK
Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

2022. JÚNIUS 10-ÉN, PÉNTEKEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK
ZÁRVA TART.
SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Halra, magyar!

Vakler Lajos
A koronavírus-járványt követő időszakban ha
tározott jövőképpel rendelkeznek a halgazda
ságok is. Rétimajor halastavainál is készülnek
a szezonra. Lévai Ferenc nem titkolta, hogy
a hazai halgazdaságok túlélésre játszanak,
hiszen a megnövekedett költségek jelentős
terhet rónak a halgazdaságokra is, de a hazai
ellátórendszer nincs veszélyben.

szomszédos országok is szívesen vásárolnának hazánktól: „Az ellátásnak
két nagy ága van. Az egyik az aquakultúrában termelt harcsa, mely nagyon
jó, piacképes áru, hiszen konyhakészen
kerül a boltokba, és mára elfogadott
termékké vált. A másik a tógazdasági
pontytermelés. Öt-hat ezer tonnányi az
a halmennyiség, amit a horgászok azért
vásárolnak meg, hogy a természetben
már nem szaporodó fajtákat vizeinkbe
telepítve hódolhassanak szenvedélyüknek. Emellett három-négy ezer tonna
hal menne exportra, amit most korlátozunk, amíg mindenki meg nem kapja
hazánkban a megrendelt mennyiséget.”
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Változnak a forgalmi rendszámok

Farkas Szilárd
Július elsejétől megváltoznak a járműrendszá
mok: az eddigi három betű, három szám helyett
új, négy betűből és három számból álló formá
tum érkezik. A már forgalomban lévő hatósági
jelzéseket nem kell újakra cserélni.

Ahogyan azt már tavaly tavasszal
jelezték a hatóságok, az idei évtől,
egészen pontosan július elsejétől
változnak a járművek rendszámai.
1990 nyarától kezdve került a gépjárművekre az a rendszámformátum, amelyen balról jobbra haladva
előbb egy H betű szerepel, felette
a magyar zászlóval, ezután három
betű és kötőjel következik, majd
pedig három számmal válik teljessé
a rendszámjelzés.
Ez a formátum a 2004-es uniós
csatlakozáskor változott meg annyi-

ban, hogy a H betű kék alapszínt
kapott, a trikolort pedig az Európai
Unió sárga csillagai váltották fel.
A július elsejétől hatályba lépő
szabály szerint az új rendszámok
négy betű és három szám jelöléssel
lesznek ellátva. A bal oldalon, kék
alapon lévő H-betű és az EU csillagai megmaradnak, majd két betű
után a magyar címer, ezután ismét
két betű következik, lezárásként
pedig megmarad a három szám.
Az új változat bevezetésére azért
van szükség, mert a jelenleg
használt karakterkészlet néhány
éven belül kifut, ezért hosszabbodnak meg egy betűvel a hazai
rendszámok. A kormánya jelezte:
a már forgalomban lévő hatósági
jelzéseket nem kell újakra cserélni, tehát az átállás nem jelent az
autósoknak pluszkiadást.

Kép: Körtvélyes Tivadar

A szakember megerősítette, hogy
megfelelő mennyiségű hal kerül a
piacra, még azon az áron is, hogy
ezért jelentősen korlátozniuk kell az
exportot. Hiszen a halhiány miatt a
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Fotó: facebook Magyarország Kormánya
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Így néznek majd ki július elsejétől az új rendszámok

Jelentős költségnövekedés várható
Papp Brigitta

2022 első félévében százmilliókban
kifejezhető támogatást, segítséget
jelentett Székesfehérvárnak az, hogy
sikerült elérni: rezsicsökkentett,
védett ár alá kerüljenek az önkormányzatok és intézményeik – emelte
ki Cser-Palkovics András: „Én magam
megértem, hogy a háború szomszédságában, nehéz helyzetben, kihívásokkal teli
világpolitikai és világgazdasági szituációban az állami költségvetésnek is kell
találnia pluszforrásokat. Amit azonban
hiányolok, hogy ebben a kérdésben
előzetes egyeztetésekre nem került sor.
Bízom benne, hogy a következő hetekben
lesz erre lehetőség, hiszen a közlöny is
úgy jelent meg, hogy a két illetékes miniszternek július elsejéig kell a részleteket
kidolgozni.”
A rendelet végső formájának befolyásolása érdekében Cser-Palkovics
András levélben fordul Palkovics
László innovációs és technológiai miniszterhez és Varga Mihály
pénzügyminiszterhez, amelyben
azt kéri, ha nem is minden szolgál-

Fotó: Kiss László

Cser-Palkovics András polgármester szerint
az idei év második felében akár egymilliárd
forintos pluszköltséget is jelenthet a városnak
az a kormányzati döntés, mely a rezsicsökken
tésnek köszönhető alacsonyabb energiaárak
alanyai közül kiveszi az önkormányzati szféra
szervezeteit és szolgáltatásait.

Cser-Palkovics András szerint komoly többletterhekkel sújthatja az önkormányzatokat a rezsicsökkentés szabályainak tervezett változása

tatásra, de néhány alapvető dologra
és ellátási formára használható
legyen a jövőben is a rezsicsökkentett ár.
„Mire gondolok? Alapvetően a közvilágításra, illetve az intézmények fenn-

tartására, a szociális, óvodai, bölcsődei
ellátásokra. Ez önmagában nagyon
komoly tétel. Az elmúlt napokban, a
bejelentett intézkedéseket követően
átszámoltuk, hogy mit jelenthet ez
Fehérvár esetében: 2022 második fél-

évében nagyjából egymilliárd forintos
költségnövekményt okoz ez a döntés,
2023-ban pedig két-három milliárd
forint közötti pluszkiadást. Ez nagyon
nagy tétel még Fehérvár önkormányzatának is!”
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Virágba borult a belváros

Fotók: Simon Erika

Idén újra teljes pompájában virágzott a Fő utca: a Pünkösdi Virágálom rendezvényét ismét a szoká
sos formában, színpadi műsorokkal, családi programokkal tartották meg az elmúlt hétvégén.

Pompás színekkel, csodás virágkompozíciókkal telt meg a belváros

A Városház térről felreppenő fehér galambok, a felcsendülő mezőföldi népdalok és a Fő utca
feletti virágkoszorúk már messziről jelezték az ünnepet

Pünkösd az élet ünnepe, a néptáncosok koreográfiája is ezt szimbolizálta
Idén hat virágüzlet vett részt a belváros díszítésében. Az Országalmát közösen öltöztették
virágpompába.

A Török-kút a páva színeibe öltözött

A Ciszter templom kapuját a szeretet szimbólumával díszítették

A kékkel szelídített oroszlán

2022.06.09.
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És ilyen, ha virággal koronáznak

A Szent Korona ezúttal virágkompozícióként volt látható

A Mátyás-emlékmű még népszerűbb fotóhelyszínné lett!
Mint egy virágoskert!

Kivirágzott az egyik Fő utcai pad is

A középkort idéző letisztult vonalakkal és elegáns, pünkösdi színösszeállítással is találkozhattunk

FEHÉRVÁR
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Bagolyvonatok a Balatonról
Éjszakai vonatok kötik össze Székesfehérvárt a
Balatonnal már idén nyártól. A Bagolyvonatok
az északi parton hétvégenként, a déli parton
pedig minden nap közlekednek jövő szom
battól. A fesztiválok idején tovább sűrítik a
járatokat.

A környezettudatos vállalkozásokért

partján már kétóránként járnak
hétvégén a Bagolyvonatok a
Székesfehérvár és Balatonfüred,
Balatonfüred és Tapolca, Tapolca
és Keszthely közötti szakaszokon, egymáshoz csatlakozva.
A szerelvények a déli parton minden nap közlekednek kétóránként,
hétvégén és fesztiválok idején
pedig sűrítve, óránként Székesfehérvár és Balatonszentgyörgy
között, esetenként már Budapesttől, illetve tovább Keszthelyig.
A pontos menetrendek már
elérhetők a MÁV mobiltelefonos
alkalmazásában, az Elvirában a
MÁV honlapján, illetve az utazástervező platformokon.

Fotó: Tar Károly

A Bagolyvonatok a Balaton északi partján is egész éjjel igénybe
vehetők hétvégi éjszakákon, a
déli parton pedig minden éjjel
járnak, sűrűbben minden eddiginél, írta közösségi oldalán Vitézy
Dávid. A közlekedésért felelős államtitkár elárulta, hogy a június
tizennyolcadikától augusztus huszonnyolcadikáig érvényes nyári
menetrendben a Balaton északi

Mi legyen a Fekete Sas Szálló sorsa?

Fotó: Kiss László

esett közlekedési kérdésekről,
az Auchan melletti körforgalom
kibővítéséről és a fehérvári buszmenetrendről is.
Egy izgalmas felhívás is elhangzott:
Cser-Palkovics András arról beszélt, hogy a székesfehérváriaktól
várnak ötleteket, javaslatokat arra,
mi legyen a sorsa az egykori Fekete
Sas Szálló épületének. A felvetéseket akár közvetlenül a polgármesterhez is el lehet juttatni.

Vajon milyen funkciót tölt majd be a jövőben az egykori Fekete Sas Szálló épülete?

Egyre fontosabb a környezettudatos szemlélet,
a vállalkozások működésének zöldítése a kis- és
középvállalati szektorban is. Székesfehérváron, a
Gazdaság Házában tartották szerdán az Országos
Vállalkozói Mentorprogram fenntarthatósági
szemléletformálást célzó alprogramjának
nyitórendezvényét.
Vállalkozások vezetői, munkatársai
vettek részt az Országos Vállalkozói
Mentorprogram legújabb, fenntarthatósági szemléletformálást célzó alprogramjának országos nyitórendezvényén.
Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Tanács alapítója és tiszteletbeli
elnöke hangsúlyozta, hogy a környezettudatos szemléletmód, a vállalkozások
működésének zöldítése ma már a
kis- és középvállalati szektor számára is
nélkülözhetetlen: „Tudom, hogy egy-egy
vállalkozás számára elég nagy terhet jelent,
mire minden jelentést elkészít, minden feltételnek eleget tesz. Bár most már nagyon sok
helyütt találkozom azzal, hogy nem kapcsolt
feladatként foglalkozik valaki a környezet
ügyével egy-egy vállalkozásnál, hanem
önálló feladatként végzi.”
A Fenntarthatósági Vállalkozói Szemléletformálás elnevezésű programot a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
hívta életre minden olyan magyarországi vállalkozás számára, amely érdeklő-

Már háromszázhuszonkétezer forint egy átlagos
magyar pályakezdő bérigénye – derült ki egy
felmérésből.

A fehérváriak ötleteire számítanak

Rendhagyó interjún vett részt
Cser-Palkovics András a Vörösmarty Rádióban: ezúttal a
hallgatók kérdéseire válaszolt. A
Romhányi Anikó műsorvezetővel való beszélgetése során szó

Rába Henrietta

A program mentorvállalatok és szakértők
tudására építve nyújt tananyagokat, mentorálást és céglátogatási lehetőséget a vállalkozások számára, melyek keretében tudást és tapasztalatokat szerezhetnek, fenntarthatósági
akciótervet készíthetnek. A program júniusban
indul, a jelentkezés folyamatos.
dik a tudatos, gazdasági és környezeti
szempontból egyaránt fenntartható
vállalati működés iránt.
A nyitórendezvény házigazdája, Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke köszöntőjében elmondta, hogy a kamara évek
óta nagy hangsúlyt fektet a társadalmi
felelősségvállalásra, környezeti és
szociális oldalról egyaránt: „A vállalkozásoknak, vállalkozóknak is megvan a
felelőssége, a szerepe és a lehetősége, hogy
tegyen a környezetért. Segítenünk kell
egymást jó gondolatokkal, tapasztalatokkal,
a sikeres példák bemutatásával – erről szól
a mentorprogram. Számunkra nagyon
megtisztelő, hogy az országos program a
zászlajára tűzte a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos jó példák bemutatását.”

Nőtt a pályakezdők bérigénye

Idén nyáron már nem kell az utolsó vonathoz igazítani az éjszakai fürdőzést!

A Fekete Sas Szálló épülete évtizedek óta várja,
hogy új funkciót kapjon. A város polgármestere
a lakosság véleményét kéri a patinás épület
hasznosításáról. A felhívás a Vörösmarty
Rádióban hangzott el.

2022.06.09.

Kép: Megyeri Zoltán
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A Zyntern.com országos kutatásának fókuszában a tizenhat és
huszonnyolc év közöttiek munkaerőpiaci preferenciáinak vizsgálata állt.
A májusi felmérés során mintegy háromezer fiatal töltötte ki a kérdőívet.
Az összesítés alapján a munkahelyválasztásnál a versenyképes fizetés a
legfontosabb szempont, de kiemelten fontos a jó teljesítmény elismerése, a fejlődési és karrierlehetőség is.
A kutatásban résztvevők átlagos fizetési igénye 321 800 forint volt, ami
73 000 forinttal több, mint az előző
évben.A kérdőívet kitöltők legnagyobb

arányban, majdnem huszonnégy
százalékban a 276 000 és 300 000 forint
közötti sávot jelölték meg a számukra
vágyott kezdőfizetésként. A korosztályokat tekintve a 16-19 éves korosztály
átlagosan 309 600, a 20 és 23 év közöttiek 317 000, a 24-26 évesek 330 000,
a minta legidősebb korosztálya pedig
336 000 forintos nettó kezdő fizetést
határozott meg.
A fővárosi és vidéki válaszadók átlagos
nettó fizetési igényének különbsége,
vagyis a bérigény szakadéka harminc
ezer forint, a férfiak és nők között
pedig hatvanháromezer forint.
A pályakezdők válaszai alapján a legnépszerűbb cégek között a telekommunikációs vállalatok, a bankok, de hazai
nagyvállalatok is megtalálhatók voltak.

Közéleti hetilap

Közélet

Megújult a civiliroda

Mérföldkő az új iroda átadása,
ugyanis 2011-ben az önkormányzat
döntése értelmében a Technika Háza
épületét a civilszervezetek kapták
használatra, és azóta folyamatosan
új dolgokkal gazdagodik az épület
– mondta el lapunknak Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely
elnöke: „2012-óta látjuk el – akkor még
Civil Információs Centrumként, ma már
Civil Közösségi Szolgáltató Központként
– megyei feladatunkat.”
Mostanra elkészült az az új, civil
közösségi tér, ahová civilszervezeteket, fiatalokat, önkénteseket várnak
tanácsadással és programokkal. Az
MNV Zrt. felajánlásának köszönhetően pedig tízezer könyvet kapott
a szervezet, amit a megyében működő iskoláknak, idősotthonoknak

Fotó: Simon Erika

Szerdán délután adták át hivatalosan a
Civil Közösségi Szolgáltató Központ megújult
irodáját Székesfehérváron, a volt Technika
Háza, a mai Fehérvári Civilközpont épületében.
Szalay-Bobrovniczky Vince civil- és társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár
kétnapos, Fejér megyei szakmai körútja kereté
ben látogatott el Székesfehérvárra.

Kiemelkedő munkát végez a Fejér megyei civiliroda – hangzott el a megújult központban
osztanak majd szét.
„Szükség van a civilszervezetek munkájára, hiszen az állami szektor mellett a
civilszervezetek együttműködése hozzájárul az emberek jólétéhez.” – emelte ki az
Echo elnöke. Hangsúlyozta továbbá,
hogy az elmúlt tíz évben nagyon sok
tanácsadást, rendezvényt és mentorálást szerveztek, illetve végeztek el,
és ennek eredményeként nagyon jó

Farkas Szilárd

kapcsolatuk van a vállalkozásokkal
és az önkormányzatokkal.
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője köszönetet mondott a civil- és társadalmi
kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkárnak a támogatásért,
továbbá a civilszervezeteknek, akik
élettel töltik meg az épületet, melynek most egy újabb része újulhatott
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meg. Mint mondta: „Folytassuk
közösen azt a munkát, amit tíz éve
elkezdtünk ezen a helyen!”
Szalay-Bobrovniczky Vince elmondta,
hogy Fehérváron ez egyik legjobban
működő civiliroda működik: „Közösséget szeretnénk építeni, és szolgáltatni
akarunk!” – hangsúlyozta a helyettes
államtitkár, aki kétnapos, Fejér megyei szakmai körútja során a megyei
civilszervezetek helyzetéről tájékozódik. Kiemelte, hogy az országban
húsz, a fehérvárihoz hasonló irodát
tart fenn a Miniszterelnökség, melyek
közül kiemelkedő munkát végez a
Fejér megyei iroda. Felhívta a figyelmet arra, hogy október elején több
mint tizenegymilliárd forinttal nyílik
meg a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázati ablaka.
Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere arról beszélt, hogy tizenkét
éve erős közösségeket épít Székes
fehérvár, és ehhez hozzátartozik,
hogy lépésenként megújul a Fehérvári Civilközpont. Köszönetet mondott
azért a partnerségért, melyben sokan
dolgoznak önkormányzati, civil- vagy
gazdasági szereplőként.

Tűzoltóautót kapott a város

Székesfehérvár német testvárosa,
Schwäbisch Gmünd ajándékaként
érkezett a városba az a speciális
jármű, mely a Fehérvári Tűzoltó
Egyesület kötelékében teljesít szolgálatot a jövőben. Koppán Viktor
Dávid, az egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a járművel
a kisebb viharkárok és műszaki
mentések során szükséges eszközöket lehet majd szállítani, valamint
műveleti-irányítási irodaként is
funkcionálhat: „Az elmúlt két évben
nemcsak tűzoltásra és viharkárok
elhárítására kellett felkészülnünk,
hanem például koronavírus-tesztelésre
is. Az új jármű segítségével azokban a
humán katasztrófákban is hatékonyan
részt tudunk venni, ahol túlnyomórészt
a dokumentációs munkák kerülnek
előtérbe.”
„Az elmúlt időben azt tapasztaltuk,
hogy nem kizárólag tűzoltásra van
szükség a tűzoltóság részéről. Gyakran
előfordul, hogy nagy számban kell
tettrekész embereket az akcióterületre szállítani, erre pedig az új jármű
tökéletesen megfelel!” – monda el
lapunknak Viza Attila, Székes
fehérvár közbiztonsági tanácsnoka.

Fotó: Simon Erika

Székesfehérvár testvérvárosának ajándékaként
érkezett a városba az a speciális tűzoltóautó,
amely vezetési-irányítási feladatok ellátására
is alkalmas. A tűzoltóautó a Fehérvári Tűzoltó
Egyesület kötelékében áll szolgálatba.

A jó testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően bővül a Fehérvári Tűzoltó Egyesület gépparkja

A tűzoltóautót Schwäbish Gmünd
alpolgármestere, Christian Baron
adta át. A jármű bemutatása után a
felek aláírták az átadás-átvételhez

szükséges papírokat, az ajándékozásnak köszönhetően pedig még
szorosabbá vált a testvérvárosok
közötti kapcsolat.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Győri Andor

Egy kis nosztalgia
(Részlet a Halak a parton című készülő regényből)
Szokásos este volt a Ráday utcai kollégium második emeleti szobájában. Már
csak Ernő hiányzott a szomszéd épületből, hogy teljes legyen a csapat az ultihoz.
A Luxit hallgatták a radiátorra tett kis
rádióból. Ott szólt a legjobban, bár időnként ott is erősen hullámzott. Amikor
pedig a Kinks, Yardbirds, Dave Clark
Five, Herman’s Hermits és a többiek zenéi között felhangzott Horace Batchelor
jellegzetes felhívása az általa működtetett
sportfogadásra, a társaság tele torokkal
fújta: kéj-í-váj-en-esz-eidzs-éj-em. Ez a
nyugat-angliai városka, Keynsham neve
volt Bristol mellett, ahova a téteket kellett
küldeni Horace irodájába, és ahol szerinte hatalmas összegeket lehetett kevés
pénzzel nyerni. Batchelor azért betűzte
oly pedánsan, K-E-Y-N-S-H-A-M, hogy
még véletlenül se lehessen eltéveszteni.
– Na mi lesz, nem kezdünk? Vagyunk
elegen – türelmetlenkedett egy Dini nevű
cingár fiú, aki az első számú tartaléknak
számított.
– Negyedig várunk – szólt Gazsi, rá pedig
mindig hallgattak.
– Na jó, akkor mit mond a lotyó a sarkon,
ha későre jár?
Csönd, Dini kicsit kivár, aztán elereszti:
„Ha éjfélig nem kerülök ágyba, akkor
hazamegyek!”
– Ha, ha.
– Miért, nem jó? Akkor mondok másikat.
Benő szerelmet vall: „Liza, én őrülten szeretlek. „Részeg vagy.” „Már mért lennék
részeg?” „Mert én az apád vagyok!”
Sokkal nagyobb sikert ezzel sem aratott,
de azért kicsit kuncogtak rajta.
Dininek mindig valami hülyeség járt az
eszében, és nem nagyon bírta fél óránál
tovább anélkül, hogy egy viccet elsüssön.
Jó nagy füst volt már a szobában, két
májkonzerv doboz félig volt csikkel.
A legtöbben Sopianae-t, szívtak, de
Ernő nem kispályázott, ő Munkást. A
kis szoba levegőjére gyakorolt brutális
hatása miatt mást már kitiltottak volna a
szobából, de Ernőt nem lehetett. Tudott
maga körül olyan légkört teremteni, ami
miatt minden bónáját elfogadták. Ezért
aztán öt szál Marlboro várta őt az ulti-estéken, kikészítve a konzervdoboz mellé,
aminek fejében egész este nem vehetett
elő Munkást.
Nyílt az ajtó, a résben megjelent Ernő
feje.
– Ulti nélkülem, jó vagyok ma estére –
mondta sokat sejtetően.
– Várj! – szólt hirtelen Dini.
– Na?
– Tudod, hogy mi a férfi biológiai küldetése. Hát az, hogy annyi nőben ültesse
el a magját, ahányban csak tudja. Na és
tudod, hogy mi a nőé? Annak meg az,
hogy ha a férfi volt olyan marha, hogy ezt
meg is tegye, akkor cserében élete végéig
uralkodjon rajta.
– Kapd be! – vakkantotta, majd léptei
elhaltak a folyosón.
Dini felpattant, és már le is ült Ernő
helyére.

– Erről jut eszembe....
– Nem!– förmedt rá Gazsi – nem jut
eszedbe semmi!
– Hadd mondja el, úgysem tudja magában tartani! – kelt valaki Dini segítségére.
Gazsi legyintett, Dini meg rákezdett:
Juliska néni elkíséri az orvoshoz Jancsi
bácsit, mert az rosszul hall. A vizsgálat
végén azt mondja az orvos, hogy semmi
komolyabb, de azért szükség lesz székletés vizeletmintára.
Az öreg odafordul az asszonyhoz:
– Mit mond?
– Azt, hogy add oda a gatyádat!”
A radiátor felől felhangzott a Chiclets-reklám a cukorbevonatú rágóról.
Saitos Lajos

EGY MÁSIK KŐ

(Egy falanszter álom leírása)

Mint ahogyan egy kő egyik felén
megtelepszik a moha s a moszat a
Hold túloldalán már ott állomásoznak a
földönkívüliek flottái egy ellenünk
mért invázióra várva… mit nekik az
ember – a hétmilliárd – hoznak majd
más civilizációt más technikát technológiát: nem számít mert a tudás lesz a
valuta s aki buta továbbra is szegény
marad s nem lesz járkálás nem lesz tánc
elsatnyult tagjaikkal ugrálnak mint
szöcskék céljuk céljaik iránt: le nem
igáznak, de az emberi „erő” lesz
továbbra is az aprópénz…
S nem lesz köztük túltáplált „egyed”
mert fényevők mindannyian – s csak
annyi „fényenergiát” vesznek magukhoz ami a napi túléléshez elegendő… Amikor elpusztul valamelyikük
nem lesz temetés – a temetkezési
vállalkozásoknak is „annyi(!)” – mert
egy önmegsemmisítő chip elbontja
immár „földi” porhüvelyüket – csak
az eltakarító brigádoknak lesz
dolguk a maradvány porral hogy
összelapátolják utánuk tetemük
alakmását s ami már-már tömörülni
látszik és emlékeztet egy másik –
ama mózesi – kőre.
Péntek Imre versei

Valami elmaradt
Valami mindig elmaradt –
Lehet, egy félig-ölelés,
ami csak látszólag kevés,
a messze futó év alatt,
mint áradás után a hab…
Egy nyakkendő, egy gyászszalag
eltűnt a távozás alatt –
egy levél, egy faldarab,
aminek hiánya ott ragyog
az emlékezet térfelén,
s leroskad a mozdulat,
ha megtalálja gyenge fény.

Amit keresnél, nincsen ott,
a messzeség övén szalad.

Fölirat
A rengeteg derű szinte elöntött;
hagytuk kihűlni a könnyek kánonát,
hova léphetne a bársonyos műláb,
s ki venne magára rongyos köntöst?
A jobbra nézés bámész apostola
ismét a marék felhőbe lépett,
ezzel elérte a szomorú véget,
míg pattant egyet a végzet ostora.

De halljad, ahogy felsírnak a csecsemők, édesanyák melléhez kéretőzők;
jön-e értük felmentő angyalsereg?
Léleknek bort a dalos feledéshez,
úgy járja táncát szíved akaratára.
Mert ha bénultan várod az ébredést,
parázstáncba visznek patás ördögök.
Tudnátok-e országot építeni?
Válaszért ne is törjétek magatokat.
Ott van nagymama szekrényének tükre:
nézzetek bele, aztán induljatok!
Kozma Tamás

Ne nézd tétlen, hódit a képzet,
míg a halványuló kazlak égnek,
s téged is elönt a pernye…

nemzetközi, részlegesen nacionalista aktuálpoéma

Kezet nyújtasz, egy végső ölelésre,
mi is történt ( félig visszanézve),
messze száll a bódító lelke…

Tengermelléki Diána (10 éves) anyja oltalma
alatt szelte át a kies, rakéta-lyuggatta, valahonnét annyira ismerős sztyeppevidéket.

A lét balladája

Rejtélyes okból itt kért menedéket: pár
napja szerény, fagerendás, épp hogy
biztonságos padlásszobánkban rója nyugtalan útját trappolva, suta gida módra.
Vékonyka nyakából filigrán kagylóhéj-füzére fürdésnél is kivehetetlen.

Megszülettél? Vagy meghaltál? Vagy
mégse? Teérted ver a rombolások szívverése. S hallgatás az mind, mind félreértés. Ha megérted, ha nem, nézz szét!
Veszít a test. Csomósodik az irgalom,
apró hegek az áttörhetetlen falon.
Ki tudja, ajánlatod mit ér, mi az ára?
Rádtör a csönd, a hallgatás agóniája.
A látvány: ketrecek, apró halmok,
elakad és pálcát tör a dalnok.
Magához enged, simogat szerényen.
Ne válaszolj, ha rádpirít a szégyen.
Torokszorító a megalázatás.
A lassan emelkedő hő, a lomha láz.
És bekerít a fölsejlő pillanat,
hiába élsz, ha elakad szavad.
Pedig elég, egy sikoltás, egy rebbenés,
de lehet, elmúlni ez is kevés.
És lehanyatlik az egyetlen nádszál,
aminek a magasába vágytál.
Bobory Zoltán

Angyalseregre várva
NÉGYSOROSOK
Ahogy az énekes madarak teszik,
úgy rakja fészkét benned a gondolat.
A lélek melegétől majd kikelnek,
fényleni napsugárban s csillagokban.
Amikor szelídülnek a hullámok,
s kisimulhat a tó égtükrös vize,
szeretném, ha velem történne csoda,
mennék a túlsó partra tárt karokkal..
A sátán fölött győzedelmeskedni?
Csak Isten tud. Hozzá fordulhatsz, költő, könyörgő szép szavakkal, verseiddel;
add feléd nyújtott tenyerébe sorsodat.
Izzó szívek atom-energiája
éltetni képes az emberiséget.
Gyújts pici lángot hát te is magadban,
fénye fent ragyog majd az örök égen.
Iszonyú végvonaglása a Földnek.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Anyák Napja:

Vágtass csak, kedves, kak tü zselájes!
Minket ez – nem ez – zavar.
Kacagj, visongj, akárcsak otthon!
Ha egyszer kimerészkedsz a kertbe,
Jankánk (10 éves) majd mindent
megmutogat, lány létére fára is mászik.
Vadóc jövevényünk magyarul szót sem
ért, metanyelvet (oroszt) nem használ.
(Anyja tiltja.) Az ablakpárkányon lelt dobozban hosszasan turkál. Két választottjával kék-sárga házat, köré pedig kék-sárga
virágmezőt rajzol a földre.
(Ember az ábrán nem lelhető fel.)
Képaláírás kék-sárga ákombákommal:
Puszty szvigdá búgyet Máma,
Puszty szvigdá búdu já!
2022. május 1.
Balajthy Ferenc

KICSINYKE ORSZÁG
(„Neved Arkangyali rendek
ragyogóra aranyozzák.Neved édes, neved áldott,
gyönyörű szép Magyarország!”)
/Makkai Ádám: Magyarország nevére/
A Nap tartja a Földet, és a Föld
Az én Hazámat. Szívem dobog
Ott, Lelkem róla dalokat költ,
Érte imádkozom, és áldozok!
Nevére veszi, kik itt születnek,
Ősanyanyelvvel mind magyarok.
Népek tengerén el nem vesznek,
Óvja az Úr, védik angyal karok.
Hazánkért élni és halni, - hűség,
Magyarnak lenni gyönyörűség,
Neved méz, neved áldott marad!
Bearanyozott, kicsinyke ország,
Majd keblére ment a Nagyvilág, Közös Földön, s közös Ég alatt!
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Színház, szerelem, szeretem!

Vakler Lajos
Újult erővel és a zökkenőmentes, teljes évadba
vetett bizalommal kezdi a 2022/23-as színházi
évet a Vörösmarty Színház társulata.

nagyszínpadot októberben Shakespeare Julius Caesar című drámája
nyitja. Novemberben bemutatkozik
a Játékszínnel való együttműködés keretében készülő Adáshiba,
szintén Bagó Bertalan rendezésében. Decemberben Forgács Péter
állítja színpadra a Beatles.hu című
zenés darabot. A Kozák András
Stúdióban, januárban Albee Nem
félünk a farkastól című drámáját Czukor Balázs viszi színre. A
Pelikánfészekben Lőrincz Zsuzsa
rendezi meg a Petőfi rockot fiatalok
részvételével. Októberben érkezik
A nyár Weingarten tollából, Molnár
G. Nóra rendezésében. Novemberben Szőcs Géza Te mentél át a
vízen? című darabjának ad otthont
a Pelikán. Mindemellett a legnépszerűbb előadások továbbra is
műsoron maradnak.
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Vakler Lajos
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Szent István-termében tartották múlt héten
csütörtökön a X. Kárpát-medencei, hadtör
ténelmi gyermekrajzpályázat ünnepélyes
eredményhirdetését és kiállítását.

A tárlat megnyitóján jelen volt a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára, Vargha Tamás, valamint
Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar
Honvédség parancsnokának helyettese. Spányi Antal megyés püspök
köszöntötte a pályázat résztvevőit,
míg Székesfehérvár önkormányzata
nevében Lehrner Zsolt alpolgármes-

ter köszönte meg a szervezők és a
résztvevő fiatalok munkáját.
A Honvédség és Társadalom Baráti
Kör Székesfehérvári Szervezete ifjúsági tagozatának vezetője, Oláh László elmondta, hogy a rajzpályázatokra
a 2013-as, első alkalom óta mintegy
tizenháromezer gyermek küldött
olyan alkotást, melyeken megelevenedik nemzetünk hadtörténelme.
Ebben az évben, a Nemzetemnek
vagyok katonája címmel indított
felhívásra közel ezerkétszáz pályamunka érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésen több mint százötven
díjat adtak át, majd a Tilinkó zenekar
műsorát élvezhették a jelenlévők.

Fotó: Simon Erika

Szikora János bejelentette, hogy a Székesfehérvári Balettszínház és az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar összefogásával közös előadásokon mutatkozik be a három művészeti ág

Egy rajzverseny, ahol mindenki győztes volt

Népiség, Trianon, Erdély
A Fehérvári Civilközpontban Cserta Balázs
dalával köszöntötték múlt csütörtökön a
Vörösmarty Társaság és a Titkok Háza közös
könyvbemutatóját, ahol Bobory Zoltán vendé
geként Medvigy Endre irodalomkutatóval és
most megjelent, Népiség, Trianon, Erdély című
kötetével ismerkedhettek meg a vendégek.

Az indíttatásról így vallott a szerző:
„Erdélyben 1973-ban jártam először.
Kinyílt a szemem, szélesedett az
érdeklődésem. Egy hatalmas élmény
volt Kolozsváron Mátyás király háza
előtt megállni, majd bejárni a székelyföldi falvakat. Egészen átformált ez az
utam, más emberként érkeztem haza az
anyaországba.”
A kötetben Medvigy Endre feleleveníti a szárszói találkozó történetét,
beszámol Nyirő József irodalmi
munkásságának kevésbé ismert momentumairól, Trianon visszhangjáról
a húszas-harmincas évek Magyarországán, és a könyv fejezeteit követve
egészen Döbrentei Kornél költészetéig juthat el az érdeklődő olvasó.

Kép: Megyeri Zoltán

Az új kötetben a Trianoni Szemle szerzője és egyik szerkesztője
válogatott tanulmányaiban a népi
irodalom és az erdélyi magyar
irodalom kiválóságainak pályájáról,
életútjáról, munkásságuk figyelemre méltó epizódjairól beszélnek az
igazságkereső írások.

Kertünk patikája

Baranyi Ildikó, a kiadó vezetője, Bobory Zoltán és Medvigy Endre a könyvbemutatón

Gáspár Péter
Kertünk patikája címmel jelent meg Lencsés
Rita gyógynövényszakértő legújabb kötete. Az
itthon is termeszthető gyógy- és fűszernövé
nyeket bemutató könyvet az Ünnepi Könyvhét
alkalmából kedden, a Tolnai utcai könyvtárban
ismerhették meg az érdeklődők.

Lencsés Rita gyógynövényszakértő
2019 nyarán nyerte el Székesfehérvár önkormányzatától a Lánczos
Kornél–Szekfű Gyula-ösztöndíjat
arra a feladatra, hogy ismertesse
Fejér megye, illetve Székesfehérvár
környékének gyógynövényeit egy
kiadvány formájában. A gyógynövények nyomában című kötet 2020
telén jelent meg, és azt dolgozta
fel, hogy milyen gyógynövények

találhatók térségünkben.
A szerző a könyv megjelenését
követően jött rá arra, hogy nagy
hiány van a tudásanyagban azzal
kapcsolatban is, hogy melyek azok
a gyógy- és fűszernövények, amiket
kertekben, balkonládákban vagy
konyhákban is lehet termeszteni.
Ezért is született meg a legújabb
könyv, amit idén fejezett be Lencsés Rita. A könyvben hasznos
receptek is találhatók teákhoz,
szirupokhoz, kenőcsökhöz és
olajokhoz.
A gyógynövényszakértővel a
Könyvheti pikniken is találkozhatunk majd: június tizenegyedikén,
szombaton a Bartók Béla téren
lehet megvásárolni és dedikáltatni
legújabb könyvét.

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos
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Nemzetemnek vagyok katonája

Fotó: Kiss László

Az újrakezdés élményét a fehérvári
színházbarátokkal ünnepelte pénteken a társulat: rendhagyó módon
a teátrum előtt, egy egyedi, zenés
műsorral. A Színház, szerelem,
szeretem! című produkció sokakat
vonzott, hiszen a kultúrára éhes
közönség végre részesülhetett a
régóta várt élményekből.
A műsort követően Szikora János
igazgató múltidéző gondolatsorában kitért a színházépítés
időszakára, majd Bagó Bertalan
művészeti vezetővel és Horváth
Csaba tagozatvezetővel tájékoztatást adott az új évad darabjairól. A

Kultúra

A Kertünk patikája című könyv azzal a céllal született, hogy a hazánkban termeszthető gyógyés fűszernövényekkel is megismertesse az olvasót, és segítséget nyújtson azoknak, akik egészségük megőrzése, illetve öngyógyítás céljából szeretnék ezeket termeszteni és felhasználni

Sétálj bátran a jövőd felé!
Kovács Szilvia

Fotók: Simon Erika

A fenti mottóval pályaorientációt segítő rendezvényt szerveztek szerdán a középiskolába készülő fiatalok
számára: a továbbtanulni vágyókat a Szakmák utcája várta a Zichy ligetben. A diákok megismerkedhettek
a szakképzési centrum kínálatával. A kiállítóhelyeken számos érdekes hivatással találkozhattak a hatodi
kos-hetedikes tanulók, a középfokú intézmények diákjai pedig még színpadi produkciókkal is készültek.

A bódéknál tanárok és diákok látták el információkkal az általános iskolásokat

A toborzósátornál nagy volt az érdeklődés

A Bugát Pál Technikum látványos szemléltetőeszközökkel települt ki

®

Érték az önkéntesség!
Kovács Szilvia
Tablókiállítás nyílt kedden a Fehérvári Civilköz
pont előtti téren. A tárlat a legjobb civil kezdemé
nyezésű programokat megvalósító szervezeteket
mutatja be. Az Önkéntesek hete alkalmából
hétfőig várják az érdeklődőket.

Fotó: Simon Erika

A szervezetek felelősségvállalása,
társadalmi munkája, jelenléte az élet
számos területét jobbá teheti, ezért
született meg az a pályázati kiírás,
melyet a Fejér Megyei Civil Közösségi
Szolgáltató Központ hirdetett meg a
civilnap alkalmából. A cél az volt, hogy
megtalálják Fejér megye legjobb, civil
kezdeményezésű programját.
A hagyományteremtő felhívásra
számos pályamunka érkezett, melyek
közül első alkalommal öt került ki
győztesként. Ők a hét folyamán

bemutatkozási lehetőséget is kapnak. Kedden – elsőként – a 2009 óta
működő és 2012 óta támogatott Pata és
Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület
kapott lehetőséget látványos bemutatkozásra a Négylábú tanársegédekkel a
gyógyulásért elnevezésű programjával.
Az egyesület tagjai sajátos nevelési
igényű diákok fejlesztését vállalják
terápiás kutyákkal.
A hét további részében délutánonként folytatódik a programsorozat.
Az Önkéntesek hete keretében a
Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Egyesület Székesfehérvári Szervezete, a V-061 Alba Regia Galamb- és
Kisállattenyésztők Egyesülete, a
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Alapítvány és a
Székesfehérvár és Környéke Gazdakör
Egyesület mutatkozik be.

Látványos bemutatót tartott a Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban,
multinacionális környezetben? ®

Nyitott pozícióink:

• Gyártástámogató mérnök
(műanyagos területre,
rugalmas munkaidőbe,
nettó 33 forint/km bejárási támogatással)
• Fémmegmunkáló
• CNC forgácsoló (3 műszak)
• Műanyagüzemi gépkezelő ( 3 műszak)
• Üzemi logisztikus (2 műszak)

Amit kínálunk:

• 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 megismerése tapasztalt szakemberektől
Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
hr-hungary@cranecpe.com
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

FEHÉRVÁR

álláspiac

Közéleti hetilap

11

Megállapodás az európai minimálbérről

Jövőre hat hosszú
hétvége lesz

Fotó: Kiss László

Jövőre kétszer – húsvétkor és karácsonykor –
lesz négynapos a hétvége, ezenfelül négyszer
tölthetnek az emberek három napot pihenéssel,
kikapcsolódással – tette közzé pénteken kö
zösségi oldalán Koncz Zsófia, a Technológiai és
Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára. A
2023-as hosszú hétvégék egyetlen napját sem
kell máskor ledolgozni.

Már most elkezdhetjük tervezgetni, mivel töltjük
a jövő évi hosszú hétvégéket!

Május elsején, pünkösdkor, október
huszonharmadikán és újévkor is egyegy hétfővel bővülnek majd a hétvégi
szabadnapok. Így a hosszú hétvégék
egyetlen napját sem kell ledolgozni,
egynapos hétvégék nem lesznek.
Koncz Zsófia szerint a hosszú hétvégék kiváló lehetőséget biztosítanak
arra, hogy több időt töltsenek az
emberek a szeretteikkel, és felfedezzék Magyarország szép helyeit.

Hétfőn este megszületett a politikai megállapodás
az uniós intézmények között az európai minimál
bérről. Ez nem jelenti azt, hogy ugyanakkora lesz
a legalacsonyabb jövedelem minden országban,
viszont a minimálbér kiszámítása átláthatóbb,
mértéke sok országban magasabb lesz. Mindez
várhatóan Magyarországra is kötelezettségeket ró.

Az unióban eltérő minimálbérek
léteznek. Az idén január elsejei
állapotok szerint – az Eurostat
összesítése alapján – a legmagasabb Luxemburgban volt 2257
euróval, a legalacsonyabb pedig
Bulgáriában, 332 euróval.
A magyar minimálbér 552 eurónak felel meg, ami ugyan sokat
nőtt, de még mindig a negyedik
legalacsonyabb az unióban.
A jogszabály célja annak biztosítása, hogy a minimálbérek
minden uniós országban tisztességes életszínvonalat garantáljanak a munkavállalók számára.
Annak megállapítására, hogy mi
minősül megfelelő minimálbérnek, a tagállamok létrehozhatnak
egy valós árú fogyasztói kosarat
az árukból és szolgáltatásokból.
Másik módszerként alkalmazhatnak nemzetközileg általánosan
használt indikatív referenciaértékeket is, például a bruttó mediánbér hatvan százalékát és a bruttó
átlagbér ötven százalékát.

Az új szabályozás eljárásokat állapít
meg a törvényben meghatározott
minimálbérek megfelelőségére
vonatkozóan, elősegíti a bérmegálla
pítással kapcsolatos kollektív tárgya
lásokat, és javítja a minimálbérvédelemhez való hatékony hozzá
férést azon munkavállalók számára,
akik minimálbérre jogosultak.
A törvényes minimálbérrel rendelkező tagállamokat felkérik,
hogy hozzanak létre eljárási keretet a minimálbérek egyértelmű
kritériumok alapján történő megállapítására és aktualizálására. A
Tanács és az Európai Parlament
megállapodott abban, hogy a törvényes minimálbérek frissítésére
legalább kétévente kerül sor – az
automatikus indexálási mechanizmust alkalmazó országok
esetében legfeljebb négyévente.
Fontos, hogy a szociális partnereket be kell vonni a kötelező
minimálbér megállapítására és
frissítésére irányuló eljárásokba.
Magyarországon már ma is ez a
gyakorlat.
Megállapodtak a társjogalkotók
abban is, hogy az országoknak
elő kell mozdítaniuk a szociális
partnerek kapacitásának meg-

erősítését a kollektív tárgyalások
során, beleértve a munkavállalók
képviselőinek védelmét.
A Tanács és az Európai Parlament közötti ideiglenes megállapodás különösen azt írja elő,
hogy amennyiben a kollektív
tárgyalási lefedettség aránya
nem éri el a nyolcvan százalékos
küszöböt, a tagállamoknak cselekvési tervet kell kidolgozniuk
a kollektív tárgyalások előmozdítására. Vannak olyan országok,
ahol a dolgozók több mint kilencven százaléka tagja valamilyen
szakszervezetnek, Magyarországon ez az arány húsz százalék
körül van.
Az uniós szabályozás szigorúbb
kereteket határoz meg az ellenőrzésre, a munkaügyi felügyelőségeknek hatékonyabban
kell számon kérni a jogszabály
betartását.
Ez a politikai megállapodás azt
jelenti, hogy bár formai döntések
még hátravannak az Európai Parlament és a tagállamok oldalán
is, de a jogszabály tartalma valószínűleg már nem fog változni. A
hivatalos elfogadást és a jogszabály hatályba lépését követően
a tagállamoknak két évük lesz,
hogy ezt a rendszert saját nemzeti jogukba átültessék.

Karbantartó
(mechanikus/elektromos)
Feladatok

Elvárások

Krém Cukrászda székesfehérvári cukrászműhelyébe keresünk
CUKRÁSZ és CUKRÁSZ SEGÉD kollégát.
Cukrász végzettség előny, de nem feltétel!

Fényképes önéletrajzokat a
kremcukraszda@gmail.com e-mail címre várjuk.
Érdeklődni a 06-20/516-9014 telefonszámon lehet.

Amit kínálunk

• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközeinek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően
• Vizuális ellenőrzés
• Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések, ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások betartása
• A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek állagmegóvása,
tisztán tartatása
• Középfokú végzettség (automatizálás / mechatronikai technikus, villanyszerelő stb.)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság
• Versenyképes bér + juttatások
• Pozíció pótlék
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék
(46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Választható cafeteria, munkahelyi étkezési hozzájárulás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es körzetből
(23 buszjárat, 5 megyéből)
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
• Ingyenes szakmai és nyelvi képzések

+36 25/556-036

munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu
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Még lehet jelentkezni a
borsófesztiválra!
A Székesfehérvári Kertbarát-egyesület és a Székes
fehérvári Közösségi és Kulturális Központ ebben az
évben is megrendezi hagyományos közösségi főző
eseményét, a hetedik Borsófesztivált, melyre június
15-ig lehet jelentkezni. Az esemény helyszíne idén
is a Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar, időpontja
pedig június 18-a, szombat.

néhány család főzött együtt, de
a jó hangulatú, családias rendezvény híre gyorsan terjedt, és évről
évre egyre többen jelentkeztek,
hogy megmutassák: borsóból
bármit lehet főzni!
A rendezvény helyszínén a szervezők biztosítják a zöldborsót, a
főzőhelyet, a tűzifát, a sörpadot
és az asztalt, szükség esetén akár
a bográcsot is. Minden egyebet,
ami a főzéshez kell – fűszereket,
a tálaláshoz tálat, a kóstoláshoz
tányért, evőeszközt, poharat, stb. –
a főzőknek kell magukkal vinniük.

Ismerje meg Székesfehérvár sokféle arcát
élményszerű, könnyed, mindig más tema
tikájú városnéző séták keretében, melyek
nem csak a turistáknak adnak maradandó
élményt!

A Torunform Iroda rendszeresen
szervez szombatonként városnéző sétákat – nem csak turistáknak. A következő túra Az idő
nyomában címet viseli, és június
11-én délelőtt tíz órakor indul a
Tourinform Iroda elől. Ugyanígy
jövő héten szombaton is délelőtt tízkor indul a „Mindigmás”
városnéző séta az iroda idegen
vezetőivel.

A városnéző sétára a teleelettel.hu oldalon
vagy a Székesfehérvári Tourinform Iroda
honlapján lehet regisztrálni

Fotó: Molnár Artúr archív

Első alkalommal 2015-ben hívták
közös főzésre a zöldborsó híveit
a szervezők: az ötletgazda a
rendezvény sorsát azóta is szívén
viselő Szöllősi Istvánné, a Székesfehérvári Kertbarát-egyesület
alelnöke volt. Hat éve még csak

„Mindigmás” városnéző séták
Székesfehérváron

Fotó: Tourinform Iroda
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Az immár hetedik alkalommal megrendezendő Borsófesztiválon bármit lehet sütni-főzni zöldborsó felhasználásával, lényeg, hogy az étel a helyszínen készüljön!

Történelem

Sorozat az Árpád-korról

A programsorozat első előadását
Hunyadi Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem docense, a téma
szakavatott hazai kutatója tartja
meg Krisztus katonái: a keresztes
hadjáratok az Aranybulla korában címmel a rendház fogadó
csarnokában.

Fotó: Simon Erika

Árpád-kori esték címmel új sorozatot
indít a Szent István Király Múzeum. Az
Aranybulla-emlékév keretében tudo
mányos ismeretterjesztő előadásokkal,
bemutatókkal és kerekasztal-beszélgeté
sekkel emlékeznek meg a jeles évforduló
ról. A sorozat június 10-én, pénteken 17
órakor indul.

Az előadásra a belépés ingyenes

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Fotó: Nick Risinger

Elemedben érzed magad. Lesz alkalmad megmutatni hozzáértésedet és rátermettségedet. Néhány korábbi vállalásod gyümölcse is
most érik be. Lehet ez erkölcsi elismerés, de az anyagi megbecsülés
sem marad el. Magánéletedben törekedj a kompromisszumos
megoldásokra!

2022. jún. 09.–jún. 15.

A hónap elején megbízhatóságod adja az alapot. Nagyobb kiadásokra is
számíthatsz, ezek azonban fontos célt szolgálnak. Különleges ötleteiddel
szinte szárnyalsz.

Nemcsak a születésnapod villanyoz fel, hanem a sok
lehetőség is, amelyek most találnak rád. Kíváncsiságod új
ismeretek megszerzésére sarkall. Lényegesen összeszedettebb
vagy, mint általában.

Ha házasságkötés előtt állsz, szinte nincs is időd, kedved mással
foglalkozni. Az égitestek segítenek, hogy zökkenőmentesen
szervezz, és semmit ne felejts el. Hivatásod terén érdemes
komolyan venni a belső hangot! Kitűnő ötleteket súg, amiket
ha megvalósítasz, sikeres lehetsz!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Új kapcsolatok építése, kisebb-nagyobb utazások megkezdése
vagy előkészítése lehet a hónap vezérfonala. Félreérthető vagy
szándékosan félrevezető mondatokat még viccből se mondj, ha
tárgyalóasztalhoz ülsz! Tőled megszokott a nagyvonalúság, de csak
akkor adj, ha nem vársz viszonzást!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Különleges, egyedi tárggyal vagy szellemi termékkel tudod magadra
vonni mások figyelmét. Alapvetően szerény természeted most vágyik
az elismerésre. Egyáltalán nem bánod, ha reflektorfénybe kerülsz.
Óriási energiatartalékkal rendelkezel – elsősorban a természetjárás
lehet jó levezető.

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
Kézművesség
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Szünidő

A nyári szünetre kinyit a strand!

A hónap utolsó szombatján rendezi meg a hagyo
mányos Tűzzel-vassal Fesztivált a Fehérvári Kézmű
vesek Egyesülete a Rác utcában. A szervezet egyéb
programokkal is készül a nyárra, többek között
lesznek gyermek- és felnőtt táborok, melyekre már
lehet jelentkezni!

kal. A nap témája: textilek a konyhában.
Népművészek és népi iparművészek különleges és egyedi termékeit ismerhetjük
és vásárolhatjuk meg a programon.

A késesek, kovácsok és fegyverkovácsok
hagyományos országos találkozójára
eddig közel ötven mesterember jelezte
érkezését. Ismét lesznek bemutatók és
kézműves vásár. A részletes programot
később ismerteti az egyesület.

Az egyesület ismét megszervezi a nyári
táborait. A gyerekeknek szóló turnusok
július 4-e és 8-a, valamint augusztus 22-e
és 26-a között lesznek. A felnőttek számára július 11-e és 15-e között Asszonyműhely, fafaragó és nemezelő-, július
18-a és 22-e között gyöngyfűző, szövő- és
üvegékszer-készítő, míg július 25-e és
29-e között csipkeverő és kosárfonó
tábort szerveznek. Érdeklődni, jelentkezni az egyesület honlapján, közösségi
oldalán és az alábbi elérhetőségeken
lehet: fehervarikezmuvesek@gmail.com;
20 259 2952.

Textiludvar

Fotó: Molnár Artúr archív

Július 16-án újabb fejezetéhez érkezik
a Textiludvar-textilház című program
sorozat. Egésznapos ismerkedésre nyílik
lehetőség a különféle textilfajtákkal,
valamint készítésükkel, felhasználásuk-

Kézműves táborok

A tanév utolsó tanítási napján, június tizen
ötödikén reggel nyolckor nyit a Városi Strand,
hogy a diákok délután már a medencéből
üdvözölhessék a nyári szünetet. A nyitvatartás
és a belépőjegyek ára is változatlan: a hét
minden napján reggel nyolctól este hétig várja
a vendégeket a strand.

A Városgondnokság minden
előkészítő munkával végez a június
tizenötödikei nyitásig. A létesítmény jó műszaki állapotban várja
a vendégeket, ugyanis 2018-ban a

strand felújítását és bővítését végezte el a város önerőből, tavaly pedig a nagymedencét építették újjá a
Városgondnokság szakemberei.
Újdonság lesz az idén, hogy a kinti
nagymedence befedésére állított,
télen fűthető, mobil sátor teteje
megmarad, azonban az oldalfalait
kiveszik, így szellős lesz, mégis
árnyékot ad a forró napokon. A
csúszda reggel kilenc és este hat
között üzemel, használatáért továbbra sem kell külön fizetni.

Fotó: Bácskai Gergely archív

Tűzzel-vassal Fesztivál
június huszonötödikén

A délutáni kedvezmény is változatlan: négy óra után minden típusú belépőt féláron lehet megvenni

Nagykorú lesz idén a Tűzzel-vassal Fesztivál: a tiznennyolcadik alkalommal megrendezendő
programsorozat ezúttal június huszonötödikén, szombaton lesz a Rác utcában

Sarokülő, kanapé, franciaágy akár

egyedi méretekben is!
Hol?
Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 1.
Telefon: +36 205675504 • kikolbutor.hu
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egyre több alkalmad adódik, hogy társasági eseményeken vegyél
részt. Megnövekszik a mozgásigényed is. Elsősorban csoportos foglalkozásokat keress, olyanokat, ahol sokan vannak, és jó az összhang
a társak között!

Erős késztetést érzel, hogy valami újba kezdj. Mielőtt cselekednél,
alaposan fontold meg! Hatalmas a kihívás, de nagy az esély a
kudarcra is. Maradj mindig a realitások talaján, és akkor nem
érhet csalódás!

Olyan helyekre adsz ki nagyobb összeget, ahol nincs foganatja,
ugyanakkor a fontos dolgokon spórolni próbálsz. Szánj egy kis időt
az összegzésre, és alakíts ki fontossági sorrendet! A munkádban
szükség lesz a kreativitásodra, de aggodalomra nincs ok, a fantáziád
szárnyal!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A következő napokban az lesz a legfontosabb, hogy képes légy a rugalmasságra! Ne ragaszkodj mereven a régi elképzelésekhez! Sikeres lehetsz,
ha társakat verbuválsz magad mellé. Jöhet egy sokat ígérő lehetőség,
azonban mielőtt igent mondanál, alaposan járd körbe a témát!

Ötletekben gazdag, tennivalókban bővelkedő hónap vár rád.
Kezdj hozzá minél előbb! Az elkövetkező hetekben szakmailag
előreléphetsz. Ötleteid mindegyike életképes és sikerre vezet.

Az otthonodra koncentrálsz, úgy érzed, itt a változtatás ideje.
Egy-két kiegészítővel, textíliával gyorsan feldobhatod a lakásodat.
Aktívan veszel részt az életed irányításában. Több olyan személlyel
is kapcsolatot alakítasz ki, akik nemcsak beszélnek, hanem cselekszenek is.
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A fehérvári buszsofőr
szívmelengető történetei

2022.06.09.

Beszélgetés Bognár Mátéval

Kovács V. Orsolya

Írásai népszerűségének titka
valószínűleg az, hogy – ahogyan ő
fogalmaz – a történetek szereplői
mindannyian valós személyek. Valamennyien itt élnek, itt utaznak,
közlekednek Székesfehérváron.
Bárki lehet közülünk az, aki kisgyerekként biciklizik, aki megpuszilja
és megöleli a mentős barátját, aki
rákos beteg és egyedül akarja eldönteni, hogy fog-e kemoterápiára
járni vagy inkább megpróbálja jól
érezni magát az utolsó két hónapban. Vagy éppen aki a nagypapájával és a kiskutyájával utazik a
városszéli hobbikertbe.
A történetekben egy a közös: Bognár Máté, a székesfehérvári busz
sofőr, aki papírra (pontosabban
billentyűzetre) veti őket olyan formában, hogy az sokakat megérint,
és hétről hétre várják a folytatást.
Megkerestük Mátét, hogy önök is
jobban megismerhessék őt!
Honnan jött az ötlet, hogy közzétedd
ezeket a történeteket?
Sokat dolgoztam újságíróként,
tizenhárom éven keresztül. 2001ben kezdtem, és több magyarországi lapnál, hírügynökségnél,
legtöbbet pedig a Fejér Megyei
Hírlapnál dolgoztam. Egyébként
magyar-kommunikáció szakos
tanári végzettségem van, és a József
Attila Középiskolai Kollégiumban
vagyok főállásban nevelőtanár.
Mellette félállásban, négy órában
autóbuszt vezetek, mert a vezetés
is világéletemben vonzott. Az írás
iránti igényem is megmaradt, nem
szerettem volna teljesen elszakadni
ettől a hivatástól. Végül ezekben
a történetekben találtam meg az
önkifejezés lehetőségét.
Mikor írtad meg az elsőt?
Valamikor a járvány időszakában.
Akkor fogalmazódott meg bennem,
amikor 2021. március 25-én este a
kórház környékén jártam, a mentő
állomásnál, és egy magába roskadt
hölgyet láttam a megállóban.
Ápolónő volt a kórházban, és amíg
velem utazott, elmesélte, milyen
nehezen viselte mindazt, amit végig
kellett néznie a munkája során. Az
az írás hatással volt az olvasókra,
sok visszajelzést kaptam.
A következő eset a 37-es járaton
történt. Két buszt indítottunk
egymás után, szintén a járvány

Fotó: Pápai Barna

A székesfehérvári közösségi oldalakon kialakult
olvasóközönsége már előre várja Bognár Máté
következő írását. Életkép egy székesfehérvári
autóbusz-vezető életéből állandó alcímmel
osztja meg szívmelengető történeteit utasok
ról, a városban látott eseményekről.

Bognár Mátét már sok székesfehérvári ismeri

időszakában, én vezettem az
egyiket. A vasútállomáson felszállt
nyolc élénk gyermek és két édesanya. A buszon rögtön elindultak,
ahány gyerek, annyifelé, ami ugye
balesetveszélyes. Odamentem
hozzájuk, és megkértem őket, hogy
viselkedjenek szépen, okosan,
kapaszkodjanak, üljenek le, és
cserébe, amikor megérkezünk az
Opole térre, ahová utaztak, lesz egy
meglepetésem. Megérkeztünk a
megállóba, ahol menetrend szerint
általában várakozni kell egy kicsit.
Ekkor mondtam nekik, hogy mivel
ügyesek voltak, itt a meglepetés:
hatvan másodpercig mindent lehet,
amit eddig nem volt szabad! Boldogan szaladgáltak, csimpaszkodtak
a korláton! Nemcsak a gyerekek
örültek nagyon, de az utazóközönség többi része is felderült. A
végállomáson oda is jött egy hölgy,
hogy elmondja, milyen jó volt látni
mindezt. Ettől kezdve jött egyre
több olvasói visszajelzés arról, hogy
folytassam az írásokat.
Említetted, hogy a fő foglalkozásod
más. Miért pont buszvezetői szemmel
írod ezeket a történeteket?
Mert a buszvezetői munka változatos, éppen ez a szépsége. Bár
egész nap ugyanazon az útvonalon
járunk, folyamatosan új emberekkel és látvánnyal találkozunk. Nem

minden élmény érlelődik írássá, de
néha egyszerűen magától jön.
Miért kezdtél el buszt vezetni?
Mindig is vonzott. Érdekelt, hogy
milyen lehet egy ekkora járművön
nem csak utasként utazni. Először
a C és E kategóriákat végeztem el,
majd egy állam által indított pályázat segítségével képeztem tovább
magamat a D kategóriára. 2018
januárja óta vezetek buszt Székesfehérváron.
Van kedvenc útvonalad?
Mindegyik más, mindegyik ad
valami újdonságot. Pontosan ez az
a változatosság, ami miatt nem tudok választani. Ha mindenképpen
ki kellene emelnem egyet, akkor
legyen a 36-os, a jól követhető
útvonala miatt. A 42-es járatot meg
azért szeretem, mert egy kicsit kivezet a városból. A Szedreskertről
induló járatokat pedig azért, mert
arrafelé különösen szép a környezet. Szóval mindegyik tetszik!
Jellemző, hogy a sofőrök változatos
járatokat visznek?
Változó. Én négy órában dolgozom,
így nem tudnak állandóan ugyanarra az útvonalra vagy ugyanarra
a buszra beosztani, ez inkább a
nyolcórás kollégákra jellemző.
Feltűnt, hogy gyakran írsz hajnali
élményeidről. Közelebb áll hozzád ez a
napszak?

Igen, pacsirtatípusú vagyok. Hajnalban jobban fog az agyam, tanulni is akkor tudtam annak idején.
Az elektromos buszt volt alkalmad
kipróbálni?
Igen, szerencsére mindkettőt:
korábban az Ikarust, aztán a MAN
típusút is. Ez az elektromos csuklós
busz szerintem a jövő autóbusza.
Nyilván még tesztelés alatt van,
oda is kellett figyelnünk egész nap,
hogyan változnak a paraméterei. A
tapasztalatok szerint az akkumulátor jól bírja azt a fajta műszakot,
amit nekünk végezni kell a városban. Sokkal halkabb a dízelüzeműeknél, korszerű, nagyon szépen
kiépített belső berendezéssel.
Az utasok mit szóltak hozzá?
Nagy érdeklődés kísérte, több
helyen láttam, hogy fényképezték
az emberek.
Mennyire jellemző, hogy az utasok
felismernek az írásaid alapján?
Témafüggő. Ha tetszik nekik, amit
írtam, előfordul, hogy szóvá teszik,
biztatnak, hogy folytassam tovább.
Vagy csak odajönnek, megkérdezik, hogy ugye maga az? Előfordult
már, hogy az élethelyzetek, amiket
megírok, nem velem, hanem valamelyik kollégámmal történtek meg.
Ilyenkor ezt bele is szövöm az írásomba. Hiszen mindannyiunknak
megvannak a magunk történetei!
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Idén is sikeres volt a TESZ-futás
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Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért-futást, a hagyományok
nak megfelelően pünkösd hétfőjén, a Vár körúton és a Rákóczi úton. A középpontban ilyenkor mindig a
környezettudatos és egészséges életmód áll, ezt propagálja közösen az ARAK és a Depónia Kft. Az utóbbi
által támogatott egykörös futószámra egy összelapított műanyag palackkal nevezhetett bárki.

A TESZ-futásra mintegy százhatvan nevezés érkezett, egyéniben és váltóban is lehetett teljesíteni a választott távot. A rajt szokás szerint a Rákóczi út elején volt.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Babos Rita (ARAK)

Késő délutáni kezdés ide vagy oda, a pünkösdi hőséggel így is meg kellett küzdeniük a futóknak, akik menet közben nemcsak belülről, kívülről is frissítették magukat, amikor lehetett

A hobbifutók és a rutinosabb, akár profi futók is megtalálták a kihívást, hiszen a rövidebb, 4,8
kilométeres és a hosszabb, 11,2 kilométeres táv is erőbeosztást, stratégiát igényelt

A Depónia-futáson több mint ezer pólót osztottak ki a nevezők között, így aztán valósággal
kéklett a Vár körút, amikor a futók teljesítették a kört

A legújabb bajnokok
Három sportágban négy fehérvári csapat
szerzett bajnoki címet az elmúlt idényben, va
lamennyi ezzel jutott fel a legmagasabb ligába.
A városházán fogadták őket.

Somos Zoltán
Három mérkőzés után 2-1-re vezet a Szombat
hely a kosárlabda-bajnokság elődöntőjében
az Alba Fehérvár ellen. Az első két meccset a
vasiak nyerték, de idegenben szépített az Alba.

A Falcónál van a pályaelőny, és három meccsből kettőt megnyert – ez
olyan, mintha mindkét csapat hozta
volna a hazai mérkőzés(eke)t. Pedig
nem így van, hiszen az első találkozó tízpontos szombathelyi sikere
után a szombathelyiek Fehérváron
is győzni tudtak. Olyan meccsen,
amelyen szinte nem is volt különbség a felek között, egyszerűen a végén nekik jött ki jobban a lépés, és
utolsó kosarukkal nyertek (74-72).

Így aztán a párharc harmadik összecsapásán, hazai környezetben már
a továbbjutásért léphetett pályára
a címvédő. Az Alba karakterét
dicséri, hogy bár sokan eltemették
az esélyeit, ezúttal is végig partnere
volt a Falcónak. Sőt most a mieink
villantak a legvégén: Jonathan Stark
triplája és duplája alakította ki a
85-83-as fehérvári győzelmet.
Az eddigiek alapján tényleg
minimális a különbség a csapatok között, és pénteken, az újabb
fehérvári meccsen esély lesz rá,
hogy a párharc állása is kiegyenlítődjön. De akárhogy is alakul,
igazi kosárcsemege ez az elődöntő, érdemes lesz szurkolni a Gáz
utcai csarnokban!

Fotó: Simon Erika

A MÁV Előre SC-Bericap női, a
MÁV Előre SC-Foxconn férfi röplabdásait, valamint a Köfém SC tekecsapatát pénteken, a MOL Fehérvár
női labdarúgóit kedden fogadta
Cser-Palkovics András polgármester
és Mészáros Attila alpolgármester.
Fehérváron hagyomány, hogy a hazai és nemzetközi porondon sikeres
sportolók előtt tiszteleg a város.
Mivel ezúttal csapatok vívták ki a

sikereket, több tucat sportembernek
szólt az elismerés és a köszönet.
A találkozókon elhangzott, hogy immár tíz, a legmagasabb osztályban
szereplő csapata van a városnak.
Aligha lesz olyan hétvége, amikor
unatkozhatnának a sportkedvelők!
A polgármester kiemelte: ezek
a sikerek is mutatják, mennyire
fontos a székesfehérvári sport
életben a közösségek szerepe. Az
utánpótlás is akkor működhet jól,
ha a fiatal sportolók megtalálják a
példaképeket, valamint a klubokat,
ahol kipróbálhatják magukat. A
legmagasabb szinten való szereplés
pedig további motivációt jelenthet
az újabb generációknak.

A röplabdázók az Extraligában is a csapategységre és a fiatal magyar tehetségekre szeretnének építeni

Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

Életben maradtak

Stark itthon fontos pillanatban hibázott, Szombathelyen viszont nyerőember lett

A Vörösmarty Rádió műsora június 11-től június 17-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 06. 11. SZOMBAT
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 távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi percek Vendég:
Berzeviczy Gábor
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 és Hevesi László
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég: Pál
Loránd, Buda Andrea
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Színház a kulisszák mögött
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

2022. 06. 12. VASÁRNAP

2022. 06. 13. HÉTFŐ

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
közlekedési információk
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
Fehérvári hétvége:
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
műsorajánló, kalendárium,
kék hírek és információk
névnapok, aktualitások,
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
érdekességek,
Germán Márton
08.10
Sport Vendég: Somos
programajánló
Zoltán és Kaiser Tamás
Műsorvezető: Sasvári Csilla 09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
Hírszerkesztő: Bóna Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
09.10 Az egészség
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
hullámhosszán Vendég:
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Supliczné Tóth Mária
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
különlegességek
Magyarország
menhelyén élő kutyáknak
történelméről, az ÁrpádVendég: Molnár Tamásné
házi királyok életéről
12.10 Ebédidő
11.10 Ez itt az én hazám!
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
Vendég: Oláh László
14.10 Krízishelyzet
Vendég: Zsabka
11.40 Szabadidőben
Attila, a Kríziskezelő
12.10 Csak stílusosan! Vendég:
Központ vezetője
15.00 Hírek 15 órakor
Pánczél Anikó
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
13.05 A táncdalfesztiváloktól
formában, helyi szakértők,
napjainkig Vendég:
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Kiss György
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Kiss György
Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Zsuzsi
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi 19.00 Galántai
Fehérvári beszélgetések
– Fejér megyei kastélyok
19.00 Fehérvári beszélgetések
és arisztokraták Vendég:
Szerkesztő: Sasvári Csilla
dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Szerkesztő:
Czenczi Anikó ügyvéd
Szerkesztő: Kiss György
Gemeiner Lajos
08.00 Friss hírek, időjárás és

2022. 06. 14. KEDD

2022. 06. 15. SZERDA

2022. 06. 16. CSÜTÖRTÖK

2022. 06. 17. PÉNTEK

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
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 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

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 Helló, péntek!
Társműsorvezető:
Varga Zalán
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– 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.

A Fehérvár Televízió műsora június 11-től június 17-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 06. 11. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
08:10
09:15
09:45
10:15
10:45
11:10
11:40
12:10
12:40
13:00
13:30
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
21:45
22:20
22:25

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Úton
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Út az újrakezdéshez
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Farkas
Eszter, a XII. Fehérvári
Versünnep győztese
Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
A szomszéd vár
Rendhagyó tárlatvezetés
a Trianon kiállításon
– 1-2. rész
Láttál-e már
könnycseppet esőnek?
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 12. VASÁRNAP
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
13:35 Családőrzők
14:05 Agrárinfó
14:35 Városrészek titkai
15:45 Úton
16:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Erdély Csanád válogatott
jégkorongozó
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 Aranybulla 2015
– 1-2. rész
21:20 A teremtés
23:05 A hét hírei – ismétlés
23:25 Képes hírek

2022. 06. 13. 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
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
21:20
22:15
22:35

Képes hírek
A hét hírei
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Erdély Csanád válogatott
jégkorongozó
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Rovó
Tamás, a Megadance
Tánccsoport vezetője
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Skandináv-est – koncert
A világ Koczka módra
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 14. 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
15:35
16:30
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
22:05
22:25

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Rovó
Tamás, a Megadance
Tánccsoport vezetője
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
E kávéházi szegleten
Pálosfalvi Brúnó –
Élni a bátrak életét
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Szikora
János, a Vörösmarty
Színház igazgatója
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Diákszínpad:
Makrancos Kata
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 15. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:40
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:40
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:50
22:20
22:40

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Szikora János, a
Vörösmarty Színház
igazgatója
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Seuso Kedd
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Mese habbal
Hírek – ismétlés
Aranybulla 2015
– 1., 2. rész
Vörös Tamás: Bass show
1. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 16. CSÜTÖRTÖK

2022. 06. 17. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 A Fehérvár Televízió

07:20 Köztér

archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés

07:50 Bajnokok városa
08:10 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

13:15 Képes hírek

15:50 Farmerzseb

15:55 Gyimesi csángók

17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából

Patakországból
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:20 Bajnokok városa

19:50 Hírek – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Jáky 65
21:45 Vörös Tamás: Bass show
2. rész

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 XVII. Aranybulla
Művészeti Fesztivál
21:30 Lelkünk épületének
szolgálatában

23:10 Híradó – ismétlés

22:15 Híradó – ismétlés

23:30 Képes hírek

22:35 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 11. 17:55 Vendégünk Farkas Eszter, a Versünnep győztese

