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Az elhurcolt zsidókra emlékeztek
A mártírok emléknapjához kapcsolódóan, a Fe
jér megyei és székesfehérvári zsidóság deportálásának évfordulóján tartottak megemlékezést a Mártírok Emlékcsarnokában és az Óvoda
utcai Izraelita temetőben vasárnap délelőtt.

Az emlékező istentiszteletet Darvas
István rabbi és Fekete Dániel kántor tartotta. Székesfehérvár önkormányzata képviseletében Lehrner
Zsolt mondott emlékező beszédet.
Az alpolgármester megemlékezésében felidézte, hogy a zsidó túlélők
száma Székesfehérvár akkori
lakosságának töredékét, mindössze
0,6%-át tette ki. Az alpolgármester
szólt arról is, hogy az emlékezést
tettekre váltva 1949-ben emelték
a megemlékezésnek helyet adó
csarnokot, és a csarnok előtti téren
áll az az emlékmű is, mely a holokauszt áldozatainak tiszteletére, a
város önkormányzatának kezdeményezésére készült 2014-ben.

Kovács V. Orsolya
Június tizenhetedikén birtokba vehetik a
gyerekek Székesfehérvár legújabb játszóterét a
buszpályaudvarral szemben.

Kíváncsiság és nagy várakozás
előzte meg a létrejöttét, valamint
sok kérdést és vitát váltott ki a
fehérváriak körében az elmúlt
hónapokban a János vitéz parkban épülő új játszótér.
Egyesek attól tartottak, hogy túl
közel van a forgalmas utakhoz,
nem értették a helyszínválasztást. Mások izgalommal várták,

mikor vehetik végre birtokba a
gyerekek az új játszóbirodalmat.
Az azonban valószínű, hogy
látványos csúszdaváraival és
ötletes, kisboltokra emlékeztető
pavilonjaival nagy örömet szerez
majd az új komplexum a gyerekeknek, a magas és stabil kerítés
pedig megóvja őket a környezet
veszélyeitől.
Farkas László, Palotaváros déli
részének önkormányzati kép
viselőjétől pedig megtudtuk: az
új játszótér hivatalos átadása
június tizenhetedikén, pénteken
délután fél kettőkor lesz.

Fotó: Gáspár Péter

Hetvennyolc évvel ezelőtt gördültek
ki városunkból azok a marhavagonokból összeállított vasúti szerelvények, melyekbe közel háromezer
székesfehérvári és a környékbeli
településekről származó embert
zsúfoltak be. Mindössze száz
harmincegyen érkeztek haza a koncentrációs táborokból, száztizen
kilencen pedig a munkaszolgálatból.

Nyit az új játszótér!

Fotó: Kovács V. Orsolya

Kovács Szilvia

2022.06.16.

A főrabbi megemlékezett a túlélőkről is, akik visszatértek a holokauszt után

Elkészült az új játszótér a Palotavárosban, a buszpályaudvarral szemben

Meghosszabbították a
kedvezményt
Kovács Szilvia

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár
Székesfehérvár országgyűlési képviselőjével,
Vargha Tamással tartott közös sajtótájékoztatót múlt csütörtökön arról, hogy a Királyok
és szentek – Az Árpádok kora című kiállítás
június közepe helyett augusztus végéig várja a
látogatókat. Az esemény alatt köszöntötték a
huszonötezredik látogatót is.

A múzeumi szakma és a minisztérium is magas szinten, nemzetközi rangúként jegyzi a Királyok
és szentek – Az Árpádok kora
című kiállítást – mondta Hoppál
Péter kultúráért felelős államtit-

kár: „Az, hogy az Árpád-házi uralkodókhoz kapcsolódó leletegyüttest
évek alatt mintegy negyven hazai
és húsz külföldi múzeumból sikerült
összegyűjteni és egy helyen kiállítani, az önmagában is bravúr, amihez
gratulálok a három együttműködő
intézménynek!”
Az államtitkár bejelentette, hogy
a látogatók augusztus végéig
tekinthetik meg a Szent István
Király Múzeumban a soha együtt
még nem látott leletegyüttest,
mely hű képet ad hazánk meg
határozó évszázadairól.

Június végéig meghosszabbították a kedvezményt a fehérvári buszokon

Mint Cser-Palkovics András írta:
június harmincadikáig meghos�szabbítja a helyi közösségi közlekedés ingyenes használatának
lehetőségét Székesfehérvár önkormányzata azoknak az egészségügyi, szociális, rendvédelmi
és honvédelmi dolgozóknak, akik
számára az erre vonatkozó kormányrendelet ezt lehetővé tette korábban, a koronavírus-járvánnyal
összefüggő veszélyhelyzet ideje
alatt. A szolgáltatás igénybevétele
a korábban kiállított munkáltatói
igazolással lehetséges.

Fotó: Simon Erika

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

Fotó: Bácskai Gergely

Továbbra is ingyenesen használhatják a
fehérvári buszokat azok, akik a járványügyi
veszélyhelyzet ideje alatt jogosultak voltak
erre a kedvezményre. A hírt Székesfehérvár
polgármestere közölte szerdán délelőtt közösségi oldalán.

Augusztus végéig marad a kiállítás!

A kiállítás huszonötezredik látogatója Wéber Emese végzős egyetemista volt, aki hamarosan
óvodapedagógusként kezdi meg munkáját
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Folytatódik a KÉPES program

Szabó Miklós Bence

A fehérvári cégek idén több mint tizenkilencmillió forinttal támogatják az iskolai felújításokat.
A tankerület tizenötmillió forinttal járul hozzá a tervek megvalósításához. A költségek fenn
maradó részét az önkormányzat fedezi.

mellett digitális tantermek
létrehozásával bővítették ki

tanterem jön létre.”
Tavaly ugyanis a felújítások

Új körforgalom a Palotavárosban
Kovács Szilvia
Körforgalommá alakították át az Iparcikkpiac
melletti egyik útkereszteződést: a csomópont
kialakításával a szakemberek célja az átmenő
forgalom lassítása és a lakótelepen élő autósok
kihajtásának megkönnyítése volt, szem előtt
tartva a gyalogosok biztonságát is.

A szorgalom meghozta gyümölcsét!

ezer garázs, kutyafuttató, szabadidőközpont található, ezért rengeteg
gyalogos, köztük sok gyermek közlekedik erre, éppen úgy, ahogy autós
is. Átkelni az úton pedig majdnem
lehetetlen és veszélyes is volt. Farkas
László hozzátette: bár a csomópont a
három új zebrával lassítja az átmenő
forgalmat, ám a szándék éppen ez
volt, hiszen biztosítani kell a gyalogosoknak is az átkelést.
A forgalom csökkentésére az igazi
megoldás azonban az a tervezett
átkötőút lehet, mely a Palotaváros déli
részét kötné össze a feketehegyszárazréti városrésszel. Ezzel nagy
tehertől szabadulna meg Székesfehérvár legnagyobb lakótelepe.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Sokan használják a Palotavárosban a
Horog utcát és a Kelemen Béla utcát
egyfajta menekülőútként, kikerülve
a Palotai úti lámpákat. Éppen ezért
volt szükség a Selyem utca és a Horog
utca kereszteződésében egy új körforgalom kialakítására.
A városrész önkormányzati képviselője lapunknak elmondta: a közelben

Az új körforgalom a palotavárosi autósok és gyalogosok biztonságos közlekedését segíti

a programot. A tankerülettel
egyeztetve történnek évről évre
a felújítások és bővítések az
egyes intézményekben.
„A szakmai szempontokat szoktuk
figyelembe venni, hogy mely iskolák
szorulnak kültéri felújításokra. A
digitális tanteremmel kapcsolatban
pedig a Székesfehérvári Tankerület
és az Alba Innovár véleményére
hagyatkozunk. A program részesei
vállalták, hogy minden évben egy
digitális tantermet alakítanak ki
a tankerület által meghatározott
intézményben.” – mondta el a
projektről Szincsák Attila, a
Denso Gyártó Magyarország Kft.
ügyvezető igazgatója.
A KÉPES program idei beruházásait ismertető tájékoztatón
a Székesfehérvári Tankerület
vezetője is köszönetét fejezte
ki a projektben résztvevők felé.
Török Szabolcs hozzátette, hogy
szeretnék országosan is bemutatni a program eredményeit, hiszen
a hazánkban működő hatvan tankerületi központ közül ma még
csak a fehérváriban tapasztalható
ekkora mértékű társadalmi össze
fogás, melynek köszönhetően
évről évre maradandó értékeket
teremtenek a helyi közösségek és
gyerekek számára.

Szorgalom, kitartás, kiváló tárgyi és szakmai
tudás – mindez közös azokban a diákokban, akik
tanulmányi eredményeikért elismerésben részesültek. Sok fehérvári tanuló nyújtott figyelemre
méltó teljesítményt az országos versenyeken,
őket és tanáraikat köszöntötte a város vezetése
hétfőn a Hiemer-ház Báltermében.

A Gorsium gimnázium zeneművész
tehetségeinek műsorát követően
Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, a
Szakma Kiváló Tanulója versenyen,

az Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyen, az Ágazati és Ágazaton
Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyén sikeresen szereplő
tanulókat és felkészítőtanáraikat,
valamint a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címben részesülő
diákokat és tanáraikat.
,,Emögött a munka mögött, amit
a fiatalok elvégeztek, szorgalom,
lemondás és sok erőfeszítés áll. Tanulmányi sikerük azonban bizonyára
örömet is szerez nekik!” – mondta el
lapunknak Cser-Palkovics András
polgármester.

Fotó: Simon Erika

Az óvodaudvarok után 2020-tól
kezdve a felújítások az általános
iskolákban folytatódtak. Idén a
Németh László, A Rákóczi és a
Kossuth iskola udvarát újítják
fel a programnak köszönhetően,
és a Hétvezérben is történnek
fejlesztések.
Cser-Palkovics András polgármester az idei felújításokról szóló
tájékoztatón a kezdetekről és
az azóta is tartó összefogásról
beszélt: „Cégek kerestek meg bennünket még 2013-ban, hogy csináljunk egy ilyen közösségfejlesztési
programot. Azóta egyre több vállalat
vesz ebben részt, most huszonketten.
Járvány ide, háborús helyzet oda, ez
a program idén sem marad el, hanem
folytatódik! Most négy általános
iskolát érint. Három esetében az
udvar, a játszóeszközök megújítását,
növények telepítését fogja jelenteni.
A Hétvezérben pedig egy digitális

Fotó: Bácskai Gergely

A Közösségi Értékteremtő Program keretében 2014 óra fog össze a vállalkozói szféra
és az önkormányzat – kiegészülve a Székesfehérvári Tankerülettel – annak érdekében,
hogy óvodákat, oktatási intézményeket
újítsanak fel. Az idei évben négy általános
iskola szerepel a kedvezményezettek közt.
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Itt a tanév vége, nemsokára kitör a nyári szünet! Sok diák számára ez a kiérdemelt elismerések
bezsebelésének időszakát is jelenti.
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Több százan perdültek táncra
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L. Takács Krisztina

Fotók: Simon Erika

Huszonkét Fejér megyei néptáncegyüttes találkozott Székesfehérváron, hogy részt vegyenek az
I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon. A nap fő attrakciójaként a Városház
téren összesen négyszáz táncos adta elő azt a közös koreográfiát, amelyet ugyanabban az időpontban a Kárpát-medence harminc településén táncolt el a többi csoport is.

A résztvevők énekelve vonultak a történelmi bevárosba

A Malom utcai Táncháznál gyülekeztek szombat délelőtt a táncosok. A junioroktól az idősebbekig mindenki tánccipőt húzott.

A négyszáz Fejér megyei néptáncos a Városház térre vonult, ahol fehérvári népi együttesek
húzták a talpalávalót

A találkozó első állomása a Hotel Magyar Király volt, ahol Cser-Palkovics András polgármester
köszöntötte a táncosokat a város nevében

Elhangzott Csoóri Sándor Virágvasárnap című verse: a költeményt Farkas Eszter, a Fehérvári
Versünnep idei nyertese tolmácsolta

Jó helyre került a támogatás!

A nap legkülönlegesebb attrakciója az a közös koreográfia volt, amelyet a Kárpát-medence
harminc településén egyazon időpontban táncoltak el az együttesek

A nagyszabású rendezvény fehérvári házigazdája az Alba Regia Néptáncegyüttes
volt. Kárpát-medence szerte harminc településen ropták egy időben az együttesek,
összesen mintegy húszezer közreműködővel.
„Ezzel a programmal azt ünnepeljük, hogy 2017 óta a magyar állam a Csoóri
Sándor Alapon keresztül támogatja az amatőr népművészeti közösségeket, táncosokat, zenészeket, kézműveseket. Mi így próbáljuk megköszönni, illetve demonstrálni, hogy ez a támogatás öt éven keresztül milyen jó helyre került, hogyan
fejlődtek a táncegyüttesek mind viseletben, mind tánctudásban, mind közösségi
összetartásban.” – foglalta össze a megmozdulás célját Majoros Andor, az Alba
Regia Néptáncegyesület művészeti vezetője.

Közéleti hetilap

fókuszban

A közös tánc koreográfiáját már hetekkel korábban mindenki megkapta, de együtt, négyszázan
csak a fesztiválon táncolták el

FEHÉRVÁR

A látványos össztánc után bemutatták a táncsoportokat, ekkor repültek fel a kalapok

Fejér megyéből huszonkét néptánccsoport érkezett, köztük görög és német nemzetiségi hagyományőrzők is

A táncosok mindegyike felemelő érzéssel nyilatkozott a közös produkcióról. Egy ilyen nagy
találkozó mindig megerősíti, hogy érdemes hagyományőrzésre áldozni a szabadidőt!

Az énekszó visszafelé még erősebb lett, de kellett is energia, hiszen a délutáni bemutatkozóprogramok és az esti táncház kívánt még némi spirituszt. A találkozó a csoportok előadásaival
folytatódott a szárazréti szabadtéri színpadon.
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Itt a vakáció, irány a strand!
Novák Rita

Ezrek utaztak szombaton a Pákozdi Pagonyba, hogy részesei lehessenek a Denso családi
napjának. A japán vállalat fehérvári gyára idén
ünnepli fennállásának huszonötödik évfordulóját,
ezért nagyszabású programot szerveztek annak
érdekében, hogy a dolgozókkal és hozzátartozóikkal
közösen ünnepelhessék meg a jubileumot.

A szabadtéri rendezvényen kicsik
és nagyok egyaránt jól érezhették magukat. A napot az Alma
együttes koncertje nyitotta meg,
de színpadra lépett a nap folyamán
a Bagossy Brothers is.
A Denso magyarországi elnöke,
Kitano Masayuki megnyitóbeszédében munkatársainak mondott
köszönetet az elmúlt huszonöt
évért, majd kiemelte: az autóipar
paradigmaváltás előtt áll, amit ez a
csapat kitartó munkával a hasznára
tud fordítani úgy, hogy mindenki

profitálhasson belőle.
Mészáros Attila alpolgármester
szerint a Densónak óriási része
van a város fejlődésében, ráadásul
a gyár a társadalmi felelősségvállalásból is kiveszi a részét, hiszen
számos óvoda- és iskolafejújítást
köszönhetünk nekik: „Hála és
köszönet a Densónak azért, hogy
huszonöt évvel ezelőtt bízott Székesfehérvárban, és itt hozta létre azt a
gyáregységet, amely ma a város egyik
legnagyobb foglalkoztatója. Hála és
köszönet önöknek, akik nap mint nap
tesznek azért, hogy a cég elvárásait
teljesítve termeljenek, dolgozzanak,
tegyenek a gyár fejlődéséért és ezzel
együtt Székesfehérvár fejlődéséért!”
Szincsák Attila ügyvezető igazgató
bejelentette, hogy a vállalat folytatja a társadalmi felelősségvállalási
programját, melynek következő
állomása egy székesfehérvári
japánkert kialakítása lesz.

Fotó: Kiss László

Újdonság, hogy a kinti nagymedence befedésére állított, télen fűthető, mobil sátor teteje megmarad,
azonban az oldalfalait kivették, így
szellős és árnyékos lesz a medence
a forró napokon is.

A csúszda reggel kilenc és este
hat között üzemel, használatáért
továbbra sem kell külön fizetni.
A létesítmény nagyon jó műszaki
állapotban várja a vendégeket,
ugyanis 2018-ban a strand felújítását és bővítését végezhette el
a város önerőből, tavaly pedig a
nagymedencét építették újjá a
Városgondnokság szakemberei.
A délutáni kedvezmény is változatlanul marad az idei nyáron: négy
óra után minden típusú belépőt
féláron biztosít a strandot üzemeltető Városgondnokság.

Fotó: Kiss László

A tanév utolsó tanítási napján, június tizenötödikén reggel nyolckor nyitotta meg kapuit
a Városi Strand, hogy a diákok délután már a
medencéből üdvözölhessék a nyári szünetet. A nyitvatartás és a belépőjegyek ára is
változatlan marad az idei szezonban, így a hét
minden napján reggel nyolctól este hétig várja
a vendégeket a strand.

Családi nap a Densónál

A strand nyitónapja igazi nyári időben telt

Huszonötödik születésnapját ünnepelte a fehérvári Denso Pákozdon

Piknik a tóparton
Kovács Szilvia
Kézműves foglalkozásokkal, jól ismert slágerekkel, színes programokkal várta a családokat
idén is a Szedreskerti piknik a Csónakázótónál. Az ingyenes rendezvényen minden
korosztálynak kínáltak szórakozási lehetőséget
a szervezők.

rész önkormányzati képviselője,
Kovács Zsoltné örömét fejezte
ki, hogy a járvány után most már
egyre több közösségkovácsoló
rendezvényt lehet tartani.
Zenés foglalkozás, kézműveskedés,
ismerős slágerek várták délutántól
a családokat. Aki kedvet kapott,
készíthetett gipszfigurát, kipróbálhatta a gyöngyfűzést vagy éppen
a papírvirág- és fonalképkészítést.
Este hat órától pedig színpadra
lépett a népszerű Groovehouse
együttes is, akik jól ismert slágerekkel szórakoztatták a tópartra
gyűlt fehérváriakat.

Vakler Lajos
A Vörösmarty Színház adott otthont hétfőn
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Farkas
Ferenc-bérletsorozata záróestjének. A Vallomás
című koncerten elsőként Weber izgalmas
fordulatokban bővelkedő operája, az 1821-ben
diadalmas sikerrel bemutatott A bűvös vadász
népszerű nyitánya csendült fel Dobszay Péter, a
zenekar művészeti vezetőjének dirigálásával.

A következő darab a romantikus
versenymű-repertoár páratlan
remeke, Robert Schumann
egyedi zenei gondolatokban és

A pikniket a Groovehouse együttes fellépése koronázta meg

mély érzelmekben gazdag a-moll
zongoraversenye volt. Szólószólamát ezúttal Szabó Marcell
zongoraművész előadásában hall
hatta a közönség.
A zenekar az évad lezárásaként,
egyben a nyári zenei programok
nyitányaként június 24-én 19 órakor egy olasz estre várja vendégeit
a Csónakázó-tó szigetén felállított
szabadtéri színpadhoz. Az Itáliát
idéző, festői helyszínen megrendezendő hangverseny műsorán az
olasz operazene nagymestereinek
muzsikája csendül fel.

Fotó: Simon Erika

Kép: Németh-Nagy Róbert

Az első igazi nyári vasárnapon
benépesült a Csónakázó-tó partja.
Kellemes környezetben rendezett pikniket idén már második
alkalommal a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ
a szedreskertieknek. A város-

Vallomással zárult a bérletsorozat

Kivételes előadást láthatott a közönség

Kultúra

Közéleti hetilap
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Vakler Lajos
Bemutatták Szakonyi Károly Adáshiba című
darabját a Vörösmarty Színház nagyszínpadán.
Bagó Bertalan rendezésében olyan kiváló
színészek szerepelnek benne, mint Zsurzs Kati,
Kerekes József vagy Gáspár Sándor.
Legkisebb fiuk, Imrus születésnapjára
készül a Bódog család. Pontosabban
készülne, mert inkább televíziót néznek, és annyira elmerülnek a műsor
szemlélésében és azokban az érzésekben, amiket a látottak idéznek föl
bennük, hogy nemcsak a családban
lejátszódó, életbevágó eseményeket
képtelenek befogadni és megérteni, de
még az albérleti szobájából átlátogató

Jézus Krisztust sem ismerik fel. Már
ebből a rövid leírásból is megérthetjük, hogy Szakonyi Károly nem nevel,
nem elítél, nem kioktat, hanem már
1970-ben is azt és úgy írt, ami akár nálunk is megtörténhetett volna, ahogy
lejátszódhatna ma is.
„Azt szeretném, ha sokan néznék meg az
előadást! Utána össze kellene jönnünk, és
megbeszélni, ki hogyan látja az Adáshiba
mára vetített gondolatait!” – mondja a
Bódog urat alakító Gáspár Sándor.
Bódog ebben a darabban nem boldog,
és miközben a nézők betegre nevetik
magukat, Szakonyi Károly kivételes
beleérzéssel, dramaturgiai tudással és
ábrázolóképességgel beszél a világról.
A Játékszín és a Vörösmarty Színház

A közös étkezésnél is a tévé van a középpontban

Képek: Megyeri Zoltán

Adáshiba a Vörösmarty Színházban

A Bódog család, ahol mindenki mást gondol
közös produkciója egy kispolgári
család önmagához való viszonyrendszeréről ad pontos képet.
„Bódogné a mai viszonyok között is elvan,
fontos számára a látszatot fenntartani,
tehát figyel mindenre és mindenkire, mégsem vesz észre semmi fontosat, ugyanúgy,
mint a férje. lyenformán nagyon jó párt
alkotnak!” – állapította meg Zsurzs Kati,
a darab női főszereplője.
Hiába van jelen Emberfi, a megtört
Megváltó, aki vízből bort csinál, meg
gyógyítja a bénát, csodát tesz, ez sem
érdekel senkit: „Nagyon érdekes, hogy
még most is van aktualitása a darabnak!
Emberfit játszom, akin keresztül Szakonyi
Károly rávilágít arra, mennyire nem figyel-

nek az emberek egymásra, és sajnos ez így
van a jelenben is.” – hívta fel a figyelmet
Imre Krisztián.
Varga Lili Sacija akár lehetne
csacska kirakatbaba is, ő azonban
arra figyelmeztet: bár megélhetünk
a magunk választotta idézőjeles
eredetiségben, de ha érdektelenek
vagyunk, nincs menekvés.
Bagó Bertalan rendezése, a Játékszínnel való együttműködés keretében
született darab groteszk hangvételével ráébreszt bennünket életünk
kiüresedésének veszélyeire. Nevetésre sarkall, de egyben figyelmeztet
is, hogy az információáradat akár a
börtönünk is lehet!

Fehérvárról más szemmel
L. Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

Fiatal művészek kiállítása nyílt meg a Csók István Képtárban Közösség – Építés címmel. A hattagú alkotó
csoport a mai fehérvári életet és a város múltjához való viszonyulását dolgozta fel képekben és szövegben.

Az alkotók célja, hogy a város különböző térbeli és időbeli rétegein haladva végül önmagához
jusson el a szemlélő

Összetett módon, kortárs eszközkészlettel mutatta be a top_OS csop_Ort a városról, a helyről és
az időről alkotott képét. Hat képzőművész munkáit láthatjuk a Csók István Képtárban: Asztalos
Zsolt, Csizik Balázs, Hámos Gusztáv & Katja Pratschke, Kulcsár Géza, illetve Szabó Kristóf reflexiói szólnak a városról, és szólítják meg a benne élő közösséget.

A közös munka a várossal 2020 őszén indult, és az elmúlt másfél évben folyamatos ismerkedéssel, kutatással, alkotással telt. Ennek eredménye látható most a képtárban.

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

2022.06.16.

Az Ünnepi Könyvhét programjain jártunk

Vakler Lajos
Kilencvenharmadik alkalommal rendezték meg
az elmúlt hét végén az Ünnepi Könyvhetet. Az
országos kezdeményezéshez számos izgalmas
kulturális programmal, könyvbemutatókkal,
író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel csatlakoztak a székesfehérvári
könyvtárak és a Vörösmarty Társaság.

Cserta Gábor P. Maklári Éva megzenésített verseivel várta a vendégeket szombaton a Fehérvári
Civilközpont előtti téren, ahol a
Vörösmarty Társaság és a Fejér
Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ várta a Gutenberggalaxis rajongóit.
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke és társai bizonyosak
abban, hogy a könyvek szeretete a
jövőben is meghatározza az emberek mindennapjait, mindenesetre

a Vörösmarty Társaság lírikusai
és írói mindent megtesznek ezért:

című új kötetét volt hivatott az
olvasók figyelmébe ajánlani.

Szerzők, vásárlók és könyvek. Ilyen volt a Könyvheti piknik.

Bobory Zoltán és P. Maklári Éva, a
Vörösmarty Társaság elnöke és alelnöke moderálásával ismerhették
meg a kötet megszületésének körülményeit az irodalombarátok. A
Lélekbogáncs mintegy keresztmetszete Fellinger eddigi költői pályaképének, bepillantást engedve az
alkotó egyszerre puritán, tömény,
konkrét, ugyanakkor absztrakt
költészetének gondolatvilágába.
Bobory Zoltán kötetet ajánló gondolatai szerint a létkérdésekkel,
élettel-halállal, idővel-elmúlással,
szerelemmel-szeretettel és az
istentapasztalat témáival foglalkozó versek jelentenek igazi élményt
az olvasó számára. Továbbá az
a bátorság, ami a kisebbségi lét
kemény küzdelmeit büszkén vívó
költőt jellemzi.

„Nagy öröm, hogy ismét feltehetjük
a kérdést a könyvbarátoknak és
magunknak: megy-e a könyvek által
a világ elébb? Mindig mindenkiben
újra megfogalmazódik egy ilyen ünnepen Vörösmarty kérdése. Manapság, amikor sokszor beszélünk arról,
hogy a könyv, az olvasás vesztett
a népszerűségéből, mi mindig úgy
fogalmazunk, hogy biztosan nem!”
A könyves délutánon volt vásár
is, és a térre látogatók számos
program közül válogathattak.

Lélekbogáncs: felvidéki álmok
A Fehérvári Civilközpont adott otthont múlt pénteken annak a nagy
érdeklődéssel várt könyvbemutatónak, mely a felvidéki költőlegenda,
Fellinger Károly Lélekbogáncs

Kép: Zsiday Ádám

Megy-e elébb a világ?

A könyvtárak és a levéltárak is kitelepültek az ünnepre

Kép: Zsiday Ádám

A Bartók Béla téren, a Könyvheti
piknik megnyitóján Lehrner Zsolt
alpolgármester kiemelte, hogy a
város büszke a könyvheti rendezvényre: „Ne feledjük: a gondolatok olvasása gondolatokat ébreszt! Legyünk
büszkék arra, hogy mi magunk aktív
olvasók vagyunk, és töltekezzünk a
mai nap értékes és színes programjaiból! Mindehhez pedig a belváros
szívében a megújult Bartók Béla tér
adja a hangulatos környezetet.”
Buriánné Tarró Edit, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója
hangsúlyozta, hogy aktív könyvtárhálózattal rendelkeznek, és
számukra az olvasók és a rendezvények egyaránt fontosak,
ugyanakkor aggodalmának adott
hangot, hogy lépést tudnak-e
tartani a változó olvasói szokásokkal: „Könyvtárosi pályafutásom
során több olyan hullámot megéltem,
amikor csökkent a könyvtárak látogatottsága. Így volt ez a mozgókép, a
film, a tv, majd az online tartalmak
megjelenésével, de mindig sikerült
ezen túllépni, mert kiderült, hogy a
könyvekre szükség van! Mi, könyvtárosok a hétköznapok során is azon
dolgozunk, hogy ezt megerősítsük, és
az Ünnepi Könyvhét látogatottsága
mutatja, hogy jó úton járunk!”
Mindenesetre ezen a napon bebizonyosodott: telitalálat, hogy a
Bartók Béla teret közösségi térként
bevonják a könyvheti rendezvényekbe, hiszen az ikonikus
helyszín és a számtalan program
felhőtlen kikapcsolódást nyújtott
az olvasás barátainak. Ezen a napon Mészáros József gondolata az,
ami a múló idő ellenére megerősítheti az olvasókat: „Volt idő, amikor
a világ hatott a könyvekre. Most a
könyvek hatnak a világra.”

Fotó: Bácskai Gergely

Az olvasás gondolatébresztő

Fellinger Károly kötetét Bobory Zoltán méltatta a bemutatón

Véradók fája a Haleszban

Kedden volt a véradók világnapja, ebből az
alkalomból fát ültettek a Halesz ligetben a
Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó
Szolgálat és Székesfehérvár önkormányzata
összefogásával. Budapest és Esztergom után
ezzel Fehérvár lett a Véradók fája ültetésének
harmadik állomása.

figyelmet a véradás és a biztonságos, ellenőrzött vérkészítmények
fontosságára, és köszönetet mondanak az önzetlen segítőknek.
A Magyar Vöröskereszt hagyományteremtő szándékkal 2020-ban indította el a Véradók fája kezdeményezést, akkor Budapesten, a Szabadság
téren, 2021-ben pedig Esztergomban
ültettek el egy oszlopos vérjuhart,
amely a véradást jelképezi. Idén a
Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei
Szervezete ültethetett el egy fát
Székesfehérváron, a Haleszban.

FEHÉRVÁR

Kovács Szilvia
A védőnők több mint száz éve állnak a családok,
a társadalom szolgálatában. Az ő tiszteletükre
tartják meg minden évben a védőnők napját,
ahol a legjobbak kitüntetésben részesülnek.
Kedden a Hotel Magyar Királyban szerveztek
ünnepséget ebből az alkalomból.

A jeles nap a Stefánia belga herceg
nő védnöksége alatt létrejött
Országos Stefánia Szövetségnek állít
emléket, mely 1915. június tizenharmadikán alakult meg Budapesten.
A Magyar Örökség díjas szolgálat
országos hálózata egyedülálló Európában, hungarikumként is számon
tartják. A védőnők a terhességtől
egészen a gyermek felcseperedéséig kísérik figyelemmel a családok
életét. A várandósok, csecsemők,

kisgyermekek, majd később az iskolások gondozása sokrétű, áldozatos
munka, éppen ezért igyekszik a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara minden évben meghálálni a
gondozók munkáját.
Idén immár tizedszer rendezték
meg városunkban az ünnepséget,
ám az elmúlt két évben a járvány
miatt nem lehetett azt megtartani.
Östör Annamária egészségügyi
tanácsnok lapunknak elmondta: a
védőnők a járvány idején nagyon
hiányoztak a családok életéből,
hiszen sokáig nem volt lehetőség
a személyes találkozásra, de így is
megoldották, hogy tudjanak megfelelő segítséget adni. Ugyanakkor
a város életéből is hiányoztak,
hiszen számos fontos városrészi
szűrőnap elmaradt.

Az ünnepség keretében átadták a Kiváló Védőnő díjakat, melyet idén heten vehettek át a
megyéből kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként

Vigyázzunk a gyalogosokra!
Csapó Ramóna
Fokozott rendőri ellenőrzéseket tartott a
rendőrség a héten Székesfehérváron is. Az
akció célja az volt, hogy minél kevesebb legyen
a gyalogosgázolások száma hazánkban.

„Az akció a védtelen közlekedők,
kiemelten a gyalogosok közlekedésbiztonsági ellenőrzésére irányult, így
ellenőrzéseket hajtottunk végre a gyalogos-átkelőhelyek környékén, akár el
vannak látva fényjelző berendezéssel,
akár nincsenek.” – monda el lapunk-

nak Kovács László, a forgalom
ellenőrző alosztály vezetője.
A három nap alatt számos intézkedésre került sor. Súlyos büntetésre
számíthatott az, aki szabálysértést
követett el. A rendőrség által kiadott közleményből kiderült az is,
hogy évente átlagosan kétezerötszáz gyalogosgázolás történik
a hazai közutakon, közülük több
mint száz halálos kimenetelű. A
mostani kezdeményezés célja az
volt, hogy csökkentsék ezen balesetek számát a jövőben.

Fotó: Kiss László

Az idei év jelmondatai: „A véradás a szolidaritás jele. Csatlakozz a véradókhoz, és ments életeket!” A
Haleszban elültetett fa az önzetlenséget és az élethez szükséges segítségnyújtást jelképezi.

9

A védőnőket ünnepelték

Fotó: Kiss László

1868-ban ezen a napon született
Karl Landsteiner osztrák orvos,
immunológus. 1901-ben ő fedezte
fel az AB0 vércsoportrendszert,
amiért 1930-ban Nobel-díjat
kapott. A világnapon felhívják a

egészség

Kép: Megyeri Zoltán

Közéleti hetilap

A gyalogosok biztonsága legalább annyira múlik önmagukon, mint a közlekedés többi résztvevőjén!
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Gasztronómia

Június huszadikától lehet jelentkezni a
lecsófesztiválra

Fotó: Bácskai Gergely archív

Két év szünet után idén újra lesz Fehérvári Lecsófőző Vigasság! Szeptember 24-én várhatóan ismét több száz
üstben rotyog majd a lecsó, és a nap végére az is kiderül, ki lesz az idei Lecsókirály. De nem csak a Lecsó
király fejére kerül korona: új gazdára talál a Sipi-emlékkupa, és díjazzák a legdekoratívabb főzőhelyet is.

Bővebb információ és nevezés június huszadikától a www.fehervariprogram.hu/lecso oldalon

Természet

Szent Iván-napi légyott
A Fehérvárcsurgói Arborétum és Károlyi Kastélyparkban tartandó Szent Iván-napi Nature
Fesztivál célja a közösség erejében rejlő
energiák megélése, összhangban a természeti
energiákkal való találkozással.

Szent Iván napja évszázadok óta
a megújulást jelképezi, emellett
varázslatos hit veszi körül. Ez a
nyári napforduló ideje, mely a fény
sötétség feletti győzelmét szimbolizálja, és mágikus erővel bír.
Az esemény közösségi piknikkel
indul, majd 14 órától felnőttek és

gyermekek számára egyaránt a
környezettudatosság, a fenntarthatóság és az egészséges életmód
jegyében kínálnak változatos
programokat. A rendezvényt
a zene gyógyító erejével teszik
teljessé, az év leghosszabb napját
pedig egy kellemes hangutazással, fény-árnyék játékkal, majd
egy úszó máglya meggyújtásával
búcsúztatják. Kiegészítő programként egész délután az Árnyas
Játékliget és kézműves vásárosok
várják az érdeklődőket.
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XVIII. Tűzzel-vassal Fesztivál,
a késes és fegyverkovács mesterek országos találkozója
a Fehérvári Kézművesek Egyesülete szervezésében

2022. június 25. szombat, 10–18 óra
Székesfehérváron a Rác utcában.
Változatos programokkal várjuk Önöket!

Fotó: karolyi.org.hu

Az udvarokban: kézműves foglalkozások és bemutatók.
Programok az Aranybulla 800. évfordulója jegyében.

Népzene és néptánc a színpadon.
Találkozó a késes és kovácsmesterekkel.
A rendezvény látogatása ingyenes!

A fesztivál honlapja: www.fehervarikezmuvesek.hu • www.facebook.com/kezmuvesekhaza

Az év leghosszabb napját a természetben a legjobb eltölteni!

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Fotó: Nick Risinger

Kamatoztasd eredeti ötleteidet, elvégre nincs lehetetlen a számodra!
Ne hagyj magad körül elvarratlan szálakat! Az összes tennivalót a
saját elképzeléseidhez tudod igazítani, mindössze bátorságra van
szükséged! Anyagilag hosszú távon megalapozhatod a jövődet, úgyhogy ne félj belevágni ismeretlen területek meghódításába!

2022. jún. 16.–jún. 22.

Csinálj szokatlan dolgokat! Mutasd meg másoknak, hogy a nyugodt,
néha lassúnak mondható természeted micsoda lehetőségeket tartogat.
Önmagadba vetett hittel és váratlan ötletekkel kiemelkedhetsz a mindennapokból!

Meglehet, hogy a születésnapod közeledtével túl könnyed,
felelőtlen leszel. Ne higgy most a csábító ígéreteknek, amelyek
elsősorban a partneredtől érkezhetnek, és munkafronton is
légy résen!

Légy nyitott! A védelmet nyújtó páncél helyett a kedves,
hatékony, céltudatos énedet mutasd meg! Jelenleg erre van
szükséged, ha arra vágysz, hogy megismerjenek és elismerjenek. Bátran hagyatkozz a baráti tanácsokra!

Tedd színessé az életedet! Néhány, a munkával kapcsolatos nehéz
vagy kellemetlen helyzetet engedj el! Nem érdemes rajtuk rágódni,
hiszen csak visszahúznak. Keresd az érdekes szituációkat és a vidám
embereket!

Minden feltétel adott, hogy sikeres legyél. Hivatásodban előrelépés
várható. Kedvedre való feladatok találnak meg, amelyeknek
köszönhetően az igazi énedet mutathatod meg. Emlékezz minden
pillanatra, amikor nagyot tudtál alkotni, és ezekből meríts ihletet a
továbblépéshez!

programajánló
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Dizájn

Divatos darabok a
tóparton
A hétvégéig még megtekinthető a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központban a Slow fashion
4.0 című kiállítás. A Szerencsés Gabó divattervező
ruháiból, kiegészítőiből és kreatív munkáiból
válogatott tárlat rendhagyó finisszázzsal zárul
június 18-án, szombaton. A 11 órakor kezdődő
eseményen dizájnvásár várja az érdeklődőket, akik
részt vehetnek a tervező workshopjain is.
Hétköznapi és alkalmi viseletek
minőségi anyagokból, finom, elegáns,
nőies darabok, amelyek modernek és
időtállóak is egyben – a Szerencsés
Gabó munkáiból válogatott kiállítást
sokan látták a Kortárs Művészeti
Fesztivál idején és azóta is. A tárlat a
hétvégén bezár, de nem akárhogyan: a
Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ egy rendhagyó finisszázzsal
teszi emlékezetessé az utolsó napot.
A Lucky Shepherd Design Market
június 18-án, szombaton 11 órakor nyit,
és este hétig várja az érdeklődőket a
házban és környékén, a Csónakázó-tó
partján. A kiállítók között Szerencsés
Gabó mellett ott lesz Lampala, azaz
Karakó Zsana, aki egyedi fa gyűrűket
készít, a gyönyörű ezüst ékszereket
tervező Király Fanni, Sustik Krisztina
az elegáns és a sportos stílust ötvöző
ruháival, az Illéssy Lenke alapította
Ille-olla praktikus, színes kabátjaival,
de a vásár látogatói találkozhatnak
Camou, vagyis Fehér Beatrix divattervező ruháival, a fehérvári Szabó Anikó
textiljeivel és a népi rakottas szoknyák
ihlette Esztány táskákkal.
Az eseményen két workshopot is tart
majd Szerencsés Gabó, aki rendhagyó
tárlatvezetésre is várja az érdeklődőket

a szombaton záruló kiállításban, 14
órától pedig DJ Kátai is zenél a tóparti
finisszázs vendégeinek.

Kultúra

Könyvbemutató és
koncert a Királykúton
Zenével fűszerezett irodalmi estre hívja a vendégeket a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ a Királykút Emlékházba. Június 23-án,
csütörtökön 18 órakor Schmöltz Margit A Sólyom
szárnyat bont – Anonymus 1. című kötetéről Bakonyi István irodalomtörténész kérdezi a szerzőt,
a beszélgetést a Hungarikum együttes muzsikája
színesíti. A program ingyenes.
Schmöltz Margit 1972-ben született Esztergomban, gyermekéveit,
kamaszkorát Székesfehérváron
töltötte, a Vasvári gimnáziumban
érettségizett. A Debreceni Egyetemen
informatikus-könyvtáros, az ELTE-n
kulturális menedzser szakon végzett.
Novellákat, meséket, romantikus
történelmi regényeket – közülük a
2019-ben megjelent Kő kövön című
Székesfehérváron játszódik – ír, de
tudománytörténettel foglalkozó és
ismeretterjesztő művei is jelentek már
meg. Regényeiben gyakran ábrázol
női életutakat. Tagja a Történelmiregény-írók Társaságának, 2020 óta az
esztergomi Helischer József Városi
Könyvtár igazgatója.
A kötetbemutató beszélgetést a Hungarikum együttes zenéje fűszerezi.
Mudris Anett (ének, furulyák) és
Kremnitzky Géza (pengetős hangszerek, vokál) az együttes honlapján is
olvasható mottója szerint a dalt előadni szeretnék, nem felhasználni, ennek
szellemében zenélnek. Koncertjeik
hangulata egyszerre felemelő és ben-

sőséges, az együttes megszólalásának
egyedisége a csodás énekhangban,
a modern és archaikus zenei elemek
harmóniájában és az egyedi hangszerelésben rejlik. Népdalfeldolgozások,
istenes dalok, megzenésített versek és
saját dalok szerepelnek a repertoárjukban, mely több száz tételt számlál.

Oktatás

Tanulás a
huszonegyedik században
Folytatódik az Mathias Corvinus Collegium
Székesfehérvári Képzési Központja Szülők akadémiája című programsorozata. Ezúttal dr. Setényi
János, a kollégium Tanuláskutató Intézetének
vezetője tart előadást Tanulás a huszonegyedik
században címmel. A programot június 23-án,
csütörtökön 17 órakor tartják a Grand Inkubátorházban (Székesfehérvár, Király sor 30.).
Hány évig érdemes egyetemre járni?
A szak számít vagy az egyetem
neve? Esetleg egyik sem? Kell-e
tanulnunk az iskola és az egyetem
mellett? Mi a különbség az oktatás, a tanulás és a fejlődés között?
Hasznos lehet-e a pihenés és a semmittevés? Milyen munkatapasztalat
begyűjtése lehet értékes? Mire jó a
közösségi szolgálat?
Előadásában Setényi János arra is
keresi a választ, hogy miképpen néz
ki a tanulás térképe tíz év múlva.
Miközben az államilag elismert
képzések, bizonyítványok, szakszolgáltatások és szociális támogatás
helye továbbra is az iskola marad, a
tanulás világa a digitális tartalmak
és tanulási helyek robbanásszerű
bővülésével átalakul.
A rendezvény végén a résztvevők
a felmerülő kérdéseikre is választ
kaphatnak.
Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött:
http://tinyurl.com/mccszuak.

Színház

Szerelem, óh! – bohózat
a szárazréti színpadon
Nyári színházba hívja a közönséget a Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar szabadtéri szín
pada: a Szerelem, óh! című szatirikus bohózatot
láthatják a nézők július 2-án, szombaton 19
órai kezdettel a Gózon Gyula Kamaraszínház
előadásában. A bemutatása óta rendkívül
népszerű darab a Déryné-program keretében
érkezik Szárazrétre.
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Szerelem, óh! 1965-ben debütált
a New York-i Broadwayen. Még
abban az évben Tony-díjra is jelölték, és bár a szobrocskát végül
nem nyerte el, a kétfelvonásos
bohózat azóta is világszerte nagy
népszerűségnek örvend. Itthon
is számos helyen, többek között
a Vörösmarty Színházban is
bemutatták. A szárazréti szabadtéri színpadon a Gózon Gyula
Kamaraszínház Tasnádi Csaba
rendezte előadását láthatja a
közönség július első szombatján,
este hét órakor.
A történet középpontjában két
egykori iskolatárs, Milt (Tűzkő
Sándor) és Harry (Stubnya Béla)
áll, akik tizenöt év után találkoznak újra. Ahogy az már lenni
szokott, egyikük – jelen esetben
Milt – mindent elért az életben,
míg a másikuk, Harry éppen
a folyóba készül ugrani, hogy
véget vessen sikertelen életének.
Barátja ekkor, hogy a helyzetet
mentse, egy teljesen abszurd
ötlettel áll elő: felajánlja saját
feleségét Harrynek, hogy a férfi
megtapasztalhassa, a szerelem
az, amiért érdemes élni. Ehhez
természetesen a feleségnek, Ellennek (Nagyváradi Erzsébet) is
lesz egy-két szava, ami a szatirikus helyzetek sorát vonzza maga
után. S hogy ez mennyire így
van, arra a legjobb példa, hogy
a nő szinte azonnal meghódítja
Harryt, teljesen átírva ezzel az
élet – és legfőképpen Milt – szépen elrendezett forgatókönyvét.
Az Országjáró alprogramban
színházi produkciók országos
utaztatását végzi a két éve indult
Déryné-program – ennek keretében érkezik a Szerelem, óh!
című előadás a szárazréti szabadtéri színpadra. Az előadást csak
tizenhat éven felüliek látogathatják a benne szereplő tartalom és
szövegek miatt.
A Déryné-program támogatásának köszönhetően a darabra jelképes áron vásárolhatnak belépőt
az érdeklődők. Jegyek online már
válthatók a www.fehervariprogram.hu/jegy oldalon, személyesen
pedig a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Fürdő
sori épületében, valamint az
előadás előtt a helyszínen.

Murray Schisgal amerikai író és
producer komikus vígjátéka, a

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha bármiben határozatlan voltál, most eljön a döntés pillanata! Barátságokat, új ismerősöket is hozhat ez a hét. Az életet most rózsaszín
szemüvegen keresztül vizsgálod, és ez igazán jót tesz a közérzetednek.

Túl sokat elemzed a helyzeteket, pedig ez nem jellemző rád.
Minden döntés előtt szinte elemeire bontva vizsgálod meg a lehetőségeket és a következményeket. Az ilyen túlzott aprólékosság
megmérgezi a szabad akaratot. Itt az idő, hogy újrafogalmazd
önmagadat!

Az Uránusz korszerű, előremutató gondolatokkal ruház fel. Jelenlegi
pozíciója rávesz, hogy sok, már régen elavult nézetet, tárgyat, esetleg
kapcsolatot is felszámolj. Tedd ezt könnyű szívvel, annak tudatában,
hogy az újdonságok friss gondolatokat, új szellemi környezetet
hoznak!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A nyár egy csodás párkapcsolati időszakot hoz el számodra. Lehet, hogy
egy nagyobb összeget elő kell varázsolnod közös céljaitok megvalósítására, de ez csak még szorosabbra fűzi kettőtök viszonyát.

Higgadt és nyugodt vagy minden helyzetben. Sok energia feszít,
de ezeket nagyon jól tudod kezelni. Hidd el és fogadd el, hogy
végre neked is minden sikerül! A nehezebb helyzeteket okosan
irányítod, ami pedig könnyen megy, ott nincs más dolgod, mint
élvezni a sikert!

Kezdeményezz, és meg se állj a célig! Lehet, hogy néhányan hátráltatnak, de ezúttal csak a te döntésed számít! Elsősorban családi,
gyerekekkel kapcsolatos és hivatásbeli ügyekkel foglalkozol. Ezek
mindegyike örömet okoz, és energiával tölt fel.

Vakler Lajos
Általános iskolások vették birtokba hétfőn
a Fehérvári Civilközpont előtti teret, hogy a
Gazda leszek! elnevezésű program keretében
betekintést nyerjenek az agrárgazdák életébe.

mely lehetőséget nyújt a gyerekeknek, hogy megismerkedjenek
a mezőgazdaság nyújtotta lehetőségekkel. A Gazda leszek! mottó
oktató-nevelő célzattal született, a
pályaorientáció mellett lehetőséget
ad a gazdák munkáját, a zöldségés gyümölcstermesztést, illetve a
hazai termékek fogyasztásának
előnyeit megismerni.
Ezúttal is meghívottak voltak

olyan gazdák, akiknek termékeit
megkóstolhatták a gyermekek, így
nem maradhattak ki a méhészet
prominensei sem.
A cél és az eszközrendszer itt kézen
fogva jár: érdemes folytatni a Gazda
leszek! programot, népszerűsíteni
a gyermekek körében a vonzó lehetőségeket, amiket a a hazai agrárium, a magyar termőföld nyújthat
számukra.

Kép: Tar Károly

A rendezvénysorozat kiötlője,
Varga Imre István, a Fejér Megyei
Agrárkamara elnöke számára megerősítést jelent a program sikere,

Gazda leszek!

A gyerekek számára igazi élményt nyújtott ez a nap

Megérkeztek az életmentő injekciók
Megérkezett az a száznegyvenöt Epipen-injekció,
melyek allergiás rohamok esetén akár életet is
menthetnek a székesfehérvári bölcsődékben, óvodákban és általános, valamint középiskolákban.
Az injekciók beszerzése annak a hétéves
kisfiúnak az esete után merült fel, aki
januárban mogyoróallergia miatt halt
meg egy újpesti óvodai zsúron. Ahogy
az múlt héten csütörtökön a Fehérvári
Civilközpontban elhangzott, szerencsére
a mogyoróallergia által okozott anafilaxiás
sokk ritkán fordul elő, de több hasonló
helyzetben is életet menthetnek a hígított
adrenalint tartalmazó injekciók.
Valamennyi intézmény valamennyi
telephelyére kerül majd a száznegyvenöt
injekcióból, melyeket összesen 1,4 millió

forint ráfordítással az önkormányzat
biztosít. A kiszállítás előtt az intézmények
dolgozóinak oktatást szerveztek. Reszegi
Imre vezető mentőtiszt előadásából kiderült: a legfontosabb lépés, hogy merjünk
cselekedni! A rovarcsípés, a gyógyszer és
vegyszer okozta allergiás sokk tünetei,
mint a nyelv és a gége megdagadása vagy a
sípoló légzés könnyen felismerhetők, észlelésük után pedig azonnal cselekedni kell!
Mint elhangzott, ha megtörtént a baj, a
mentőszolgálat munkatársai már a telefonon keresztül segítenek: akár az injekció
beadásáig, lépésről lépésre elvezetik a
segítségnyújtót. Fontos, hogy a hígított
adrenalint tartalmazó injekció beadásával nem okozhatunk bajt, elmulasztása
azonban végzetes is lehet.

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.
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Kovács V. Orsolya
Nemcsak a dalai, a neve is fülbemászó a Pitypang zenekarnak. A hat évvel ezelőtt összeállt,
minőségi, vidám gyerekzenét alkotó formáció
székesfehérvári, Fejér megyei tagokból áll.
Énekes-frontemberükkel, Matkó Zsuzsannával
beszélgettünk.

A férjemmel, Rechner Csabával
úgy ismerkedtünk meg, hogy elkezdtünk egy zenekarban zenélni.
Ez volt a Jam Showband, lassan
húsz évvel ezelőtt. Sokáig ebben
a műfajban maradtunk, közben
összeházasodtunk, és megszületett
a kislányunk. Vele együtt pedig
az igény, hogy gyerekeknek szóló
dalokkal is foglalkozzunk. Hamar
megtetszett nekünk ez a műfaj.
Csaba együtt zenélt Lohonyai
Zolival, aki már sok verset megjelentetett, dalokat komponált. Az ő
gyerekeknek szóló költeményeiből
születtek az első általunk előadott
gyerekdalok. Csaba hangszerelte
ezeket, én pedig előadtam. Az első
néhány fellépés során még neve
sem volt a formációnak, még úgy
tűnt, ez a fajta zenélés csak arra a
pár alkalomra szól.
Mikor volt a fordulópont, amikor úgy
éreztétek, tartósabb elkalandozás is
lehet ebből?
Egyre jobban megszerettük ezt a
műfajt, és nagy sikere volt a gyerekeknél, akiknek előadtuk. Ekkor
kezdtünk formát adni a dolognak.
A zenekar nevét én találtam ki:
egyszerű, rövid, kedves nevet szerettem volna, amiről mindenkinek

Fotók: Pitypang zenekar

Hogyan született a zenekar, előtte milyen
zenei formációban vettetek részt?

Matkó Zsuzsanna, a Pitypang énekesnője

Mivel mindig is élő zenét játszottunk, elkezdtünk szervezni egy
nagyobb zenekart, dobbal, basszusgitárral. Olyan zenéket kezdtünk el
létrehozni, amikről úgy gondoltuk,
hogy a mi gyerekünkkel is szívesen
hallgattatnánk. Nemcsak a szöveget, a tartalmat illetően, hanem
a zenei minőséget tekintve is. A
gyerekek ugyanis nem buták, igenis
vevők a színvonalra és a minőségre!
Három évvel ezelőtt megszületett a
kisfiunk is, Milán. Hamar visszatértem az énekléshez az érkezését
követően, hiszen a gyerekkoncertezés családbarát műfaj. Lohonyai
Zoli közben kiszállt az zenekarból,

A Pitypang zenekar

rögtön eszébe jut valami vidám.
Ahogy egyre több dalunk született
és egyre több koncertünk volt, úgy
lett fontos a látványvilág is. Elkezdtem gondolkozni, milyen stílust
öltsek magamra. Ekkor jött szembe
velem az a kis pöttyös ruha, amit
a legtöbbször viselek. A lányunk,
Lilla egyéves korában debütált a
zenekar hivatalosan, akkor még
három taggal. Kiadtuk az első dalt
és a hozzá tartozó videoklipet.
Hogy alakult ki a zenekar mostani
felállása?

de a dalait a mai napig játsszuk.
Most már Csaba írja a dalok szövegét és zenei részét. Az arculatért
és a látványért pedig én felelek.
A zenekar tagjai: Kovács Zsolt a
dobok mögött, ő a Coco Locóban
és a honvédségi zenekarban is
játszik. Homoky Viktor, a Gorsium
zeneiskola tanára, aki egyébként
zongorista, nálunk basszusgitáron
játszik. A férjem pengetős hangszereken játszik, például ukulelén
is, ami vidám hangzásával nagyon
illik a gyerekdalokhoz. Györök

Máté, aki szintén a honvédségi
zenekar tagja, harsonázik. Nagyon
látványos, a gyerekek ezt a hangszert is imádják. Enyém az ének, az
animáció, a játék.
Milyenek a visszajelzések a gyerekektől a fellépéseiteken?
Kizárólag élőben játszunk, és nagy
jelentőséget tulajdonítunk a koncertjeinken annak, hogy annyira
interaktív legyen a produkció,
amennyire csak lehet. Minden dalba próbálom bevonni a gyerekeket.
A játék a lényeg, hogy jól érezzék
magukat, és közben ismerkedjenek
a hangszeres, élő zenével.
Hogy alakulnak a közeljövő tervei?
Idén nagyon sok fellépésünk volt
már, mindez komoly szervezést
igényel, mert mindenkinek van
főállása is a zenekar mellett. A tavalyi évben befejeztük a Jam Show
Bandet, és már csak a Pitypang zenekarra szeretnénk koncentrálni.
Nagy célunk, álmunk, hogy ez egy
befutott, keresett gyerekzenekar
legyen. Úgy érezzük, megálljuk a
helyünket ezen a szinten. Szeretnénk saját koncertet is, bízunk
abban, hogy elég ismertté válik
a nevünk ahhoz, hogy egyedül
megtöltsön egy koncerttermet!
Legújabb dalunk, Az én anyukám,
anyák napja előtt pár nappal debütált. Idén már elég termékenyek
voltunk, több új dalunk is született. Köztük egy farsangi, az anyák
napi és a Legyen tánc! – ennek
most készül a végleges formája a
stúdióban, de élőben már játsszuk.
Sok zenei tervünk körvonalazódik
az idei évre, de a nyáron ezek valószínűleg parkolópályára kerülnek
a koncertek miatt.
Van ennek a műfajnak szezonja?
Az egyik fő szezon az advent,
Mikulás és és a karácsony időszaka. Sok iskolai, céges, városi
rendezvényre hívnak olyankor
minket. A következő rövid szezon
a farsang, amit szintén imádnak

a gyerekek, ezért is írtunk róla
külön dalt. Gyereknap környékén
aztán heteken át, városokban, falvakban, iskolákban egymást érik
a különféle rendezvények. Nyáron
pedig táborokban, szállodákban
is gyakran megfordulunk, majd a
nyárzáró rendezvényeken, iskola
nyitogató ünnepségeken. De a
halloween is egyre felkapottabb.
Egyre több helyre hívnak minket,
előfordult már, hogy annyira tele
volt a naptárunk, hogy vissza kellett utasítanunk fellépést.
Milyen elképzeléseket dédelgettek még?
Szeretnénk egy nagylemezt kiadni,
először valószínűleg saját kiadásban. A mai világban már máshogy
működik ez, magunk is meg tudjuk
valósítani, de nagyon szeretnénk
kézbe vehető CD lemezt borítóval,
kis szövegkönyvvel. Ezzel összekötve egy daloskönyvet is gondoltunk
kiadni a Pitypang-dalokból, akár lekottázva. Ezek az idei évre a terveink, de közben születnek a dalok is
folyamatosan. Van, ami két-három
nap alatt, más hosszabban érlelődik, végül mégsem valósul meg.
Van olyan, amit a gyerekeitek ihlettek?
Az én anyukám című dalunk
például ilyen! De bármikor bármit
csinálunk, azt a gyerekeinken
teszteljük le, mindig ők hallják
először a dalokat.
Szeretnétek, ha ők is zenélnének?
Nagyon jó, ha része lesz a zenélés
az életüknek, de ha hobbiszinten
játszanak, az is bőven elég. Lilla inkább a festés, rajzolás, alkotás iránt
érdeklődik, a pici viszont háromévesen annyira muzikális, hogy teljes dalokat visszaénekel. Szeretik a
zenét mindketten, de hogy milyen
szerepe lesz az életükben, arról
majd ők döntenek. Remélem, hogy
a Pitypang zenekar meghatározó
nyomot hagy majd az életükben,
mert ha rajtam múlik, Halász Judithoz hasonlóan évtizedek múlva is
színpadon szeretnék állni!
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2022.06.16.

Németh Zoltán

Tizenegy éve ennyi még megvolt az alkotásból, mára azonban teljesen eltűnt

A keramikus művész alkotás közben

tan teltek, de tehetsége gyorsan
utat tört, 1947-ben már meg is
tarthatta első kiállítását.
A székesfehérvári dombormű
elkészítése utáni időszakban, a
hatvanas évektől egyre elismertebb
és keresettebb lett, munkáit rendszerint a „kedves líraiság” jelzővel
dicsérték a kritikusok. Gazdag
pályafutása során a kiváló keramikus elismerését jelzi Munkácsy Mihály-díja (1956) és Érdemes művész
díja (1980). 1984-ben SZOT-díjjal
tüntették ki. 1995-ben megkapta
a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjét.
Érdekesség, hogy a fentebb idézett
könyvben Kiss Roóz Ilona elhalá-

lozási évszámaként 1984 szerepel,
pedig a könyv 1995-ös megjelenésekor még bőven életben volt a
művész. Köztéri alkotása sajnos kevés maradt fenn, a székesfehérvári
úttörők is az enyészet martalékává
váltak. A megyei napilap már 2004ben foglalkozott a tanintézmény falán egyre rosszabb állapotba kerülő
domborművel, ekkorra jelentős része már lehullott, összetört, miként
az Szabó Péter 2011-ben készült
fotóján is látszik. Később pedig teljesen megsemmisült, napjainkban
már csak hűlt helyét látni.
Budapesten korábban már meg
találták a megoldást egy elpusztult,
egészen pontosan szigeteléssel

Így festett egykor Kiss Roóz Ilona alkotása

letakart köztéri alkotás újjáteremtésének. Somogyi János Nők
galambokkal című alkotását a VIII.
kerületben az épület szigetelése
során kénytelen-kelletlen lefedték,
ám később a Színes Város Csoport

az eredeti művet alapul véve falfestményként újraalkotta. Talán érdemes lenne elgondolkodni ennek
a fehérvári magvalósíthatóságán,
megőrizve ezzel az utókornak Kiss
Roóz Ilona és alkotása emlékét!

Fotó: Németh Zoltán

Fotó: Tükör 1984. 1-3.

Fotó: Magony Imre: Székesfehérvár szobrai

Az alkotás a Kodály Zoltán Általános Iskola falát díszítette egykor.
Magony Imre Székesfehérvár szobrai című könyvében fekete-fehér
fotón a teljes dombormű megtekinthető, itt 1959. szeptember 10-e,
az iskola átadásának napja szerepel
a dombormű hivatalos avatásának
napjaként is.
A dombormű kordokumentumként
szolgált, hiszen boldogan mosolygó, vélhetően kiránduláson résztvevő úttörőket mutatott be fák,
virágok, madarak társaságában.
A dombormű alkotója, Kiss Roóz
Ilona keramikus művész 1920-ban
Szatmárnémetiben született, és
nyolcvankilenc esztendős korában,
2010-ben hunyt el. Tanulóévei a
második világégés miatt vontatot-

Fotó: Szabó Péter

Rengeteg olyan jobb sorsra érdemes köztéri
alkotás készült Székesfehérváron, melyeket
teljes valójukban napjainkban már nem csodálhatunk meg. Ilyen Kiss Roóz Ilona egy letűnt
kort bemutató alkotása, a kiránduló úttörőket
ábrázoló dombormű is.

Ma már csak lehullott vakolat emlékeztet az alkotás egykori helyére

Közéleti hetilap

Azeri ellenfél vár a Vidire

Somos Zoltán
Kisorsolták az Európa-konferencialiga
selejtezőit. A MOL Fehérvár a második körben,
kiemeltként kapcsolódik be a sorozatba.

lakosú azerbajdzsáni kisvárosban.
Hogy eljut-e a Vidi a csoportkörig,
legkésőbb augusztus huszonötödikéig kiderül, ez az utolsó selejtezőkör
visszavágóinak dátuma.
A fehérváraik megkezdték a felkészülést, mégpedig Michael Boris
irányításával. Az előző idény közben szerződtetett német vezető
edző tehát marad, a kapusedző
ellenben új lesz, Elbert András
személyében. Új játékosok igazolásáról még nincs hír, van viszont
két távozó: a klub nem kínált
új szerződést a Vidi-történelem
gólrekorderének, Nikolics Neman
jának, Géresi Krisztián pedig a
Vasasban folytatja pályafutását.

Miután szerződést hosszabbított a klubbal, Rúben Pinto is készülhet az európai selejtezőkre

Somos Zoltán
Hihetetlen izgalmak és fordulatok után kapott ki
a Szombathelytől az Alba Fehérvár a kosárbajnokság elődöntőjében. A vigaszt a bronzérem
jelentheti, ennek megszerzéséhez a Kecskemét
ellen kerültek közelebb a fehérváriak.

A semleges nézők azt mondták,
kár, hogy nem a döntőben volt
Falco-Alba csata, mert az elődöntő
négy meccsének színvonala minden igényt kielégített. A szombathelyi játékosok is elismerték:
kellett a szerencse ahhoz, hogy
végül 3-1-re behúzzák a párharcot,
és ők jussanak tovább.
De ha már így alakult, a bronzére-

mért kell mindent megtennie az
Albának, mégpedig a másik ágon a
Körmenddel szemben öt meccsen
alulmaradó Kecskemét ellen! Ez
a párharc szerda este kezdődött a
Gáz utcai csarnokban, ahol nem
volt jelen a vendégek legjobb játékosa, az amerikai Pollard. Nélküle
eleinte szárnyaszegett volt, de aztán
tizenöt pontos hátrányból szünetig fordított a Wittmann vezette
Kecskemét. A második félidőben
azonban nem volt kérdés: mélyebb
keretét kihasználta, és 90-70-re
nyert az Alba Fehérvár.
A bronzérmet két győzelemmel lehet megszerezni, a második meccset
szombaton rendezik Kecskeméten.

Az U18-as atlétikai országos bajnokságon
ismét remekeltek az ARAK ifjú atlétái: Mészáros
Balázs és Trenka Ádám aranyérmes lett, de
jutott nekik másféle éremből is.

Fehérvár a legsportosabb település

Távolugrásban Trenka Ádám sorozatról sorozatra javult, az utolsó
kísérletével pedig 6,86 métert
repült. Új rekordjával magyar bajnok lett Tölgyesi Előd tanítványa!
Hármasugrásban Kerék Patrik és
Trenka Ádám is túljutott a 14 méteren. Ezzel ezüst- illetve bronz
érmet szerzett a két ARAK-atléta.
Kerék Patrik magasugrásban is
egyéni csúcsot ért el, 191 centiméteres teljesítményével harmadik
lett ebben a számban. Bronzérmet
nyert Langmár Kata is, aki távol
ugrásban 5,48 méteres egyéni
csúcsával léphetett fel a dobogó
harmadik fokára.

Somos Zoltán
A Kihívás napja programjain tapasztalt
kiemelt aktivitás eredményeként az idei évben
Székesfehérvár lett az ország legsportosabb
települése. A Németh László Általános Iskola és
a honvédség székesfehérvári anyagellátó raktárbázisának katonái is díjazásban részesültek.

A Magyar Szabadidősport-szövetség által meghirdetett Kihívás
napja díjátadóját kedden tartották
Budapesten. Székesfehérvár városa
a hetvenötezres vagy annál nagyobb lélekszámú városok között
Pestszentlőrinc-Pestszentimrét
előzte meg, kivívva ezzel az Ország
Legsportosabb Települése címet.

Az éjféltől este kilencig tartó
mozgásban iskolások, nyugdíjasok,
profik és amatőrök is részt vettek,
hozzájárulva a sikerhez. Ahogy a
díjátadón elhangzott: a fehérvári
teljesítménnyel együtt a települések összesen több mint egymillió
percet sportoltak. A címmel járó
emlékplakettet és a százezer forint
értékű sportszerutalványt a város
nevében Mészáros Attila alpolgármester vette át.
A Németh László Általános Iskola
harmadik helyet ért el a Legsportosabb Tanintézmények kategóriájában,
és díjazásban részesültek a Magyar
Honvédség székesfehérvári anyag
ellátó raktárbázisának katonái is.

Mester és tanítványa: Varga Tamás mögött a sprintertehetség, Mészáros Balázs

Fotó: Simon Erika

Fotó: arakatletika.hu

200 méteren Mészáros Balázs a
legjobb idővel került döntőbe.
Varga Tamás ranglistavezető tanítványa hozta a papírformát, a fináléban új egyéni csúcsot repesztett, 21,61 másodpercet, amivel a
dobogó legfelső fokára állhatott.
Utána 100 méteren is bizonyított
Mészáros, újabb egyéni csúccsal
(10,73) ezüstérmet nyert.

Fotó: Simon Erika

A harmadik helyezésért folyó párharc első mérkőzésén Lukács Norbert volt az Alba egyik legjobbja

Újabb bajnoki címek és érmek
Somos Zoltán
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Bronzközelben

Fotó: molfehervarfc.hu

A legújabb európai kupasorozat, az
Európa-konferencialiga első kiírása
az AS Roma győzelmével ért véget.
A fehérváriaknak nincs jó emlékük
a kupáról, hiszen tavaly elvéreztek
a selejtezőben, melyben idén három
kört kellene menniük a főtábláig.
A szerdai sorsoláson eldőlt, hogy első
ellenfelük az azeri Qabala FK lesz.
Július huszonegyedikén hazai pályán
kezd a Vidi, a visszavágót egy héttel
később rendezik a tizenháromezer
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Az iskolások aktivitása is kellett a Kihívás napjának fehérvári sikeréhez
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2022. 06. 18. SZOMBAT
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Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Kolonics György,
a sportlegenda
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Izbéki Ferenc főorvos
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
A szomszéd vár
Fehérvári látogatás
Hradec Královéban
Szent Istvánemlékek Rómában
Thornton Wilder: A
mi kis városunk
Hírek – ismétlés
Képes hírek

00:00 Képes hírek
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:50 Agrárinfó
14:20 Nálatok mizu?
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Varga Lili színművész
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:20 Wolves–Enhtronersamerikaifutballmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Alba Fehérvár–
Kecskemétkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
23:50 A hét hírei – ismétlés
00:10 Képes hírek
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Képes hírek
A hét hírei
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Varga Lili
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
A szomszéd vár
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Vértes vitéz – előadás
Bogányi Gergely-portré
Lúdas Matyi
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Szabó Miklós alezredes
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Csíkcsomortáni Varga
Sándor Verstábor
– gála (2017)
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Szabó Miklós alezredes
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
E kávéházi szegleten
Megépül a Nemere
Vörösmarty
Irodalmi Szalon
Léptei nyomában
virágok nyíljanak!
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gimesi-Kramár Judit
művészeti menedzser
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Csupa romantika
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gimesi-Kramár Judit
művészeti menedzser
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Kempógála
Nyugdíjasgála – 1. rész
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Zorán
Nyugdíjasgála – 2. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 23. CSÜTÖRTÖK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
14:15 Farmerzseb

2022. 06. 24. PÉNTEK
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15:15 Seuso Kedd
16:25 Kultúrkorzó 2015
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
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20:25 Szimfonik
Táncdalfesztivál 2016
21:50 R-GO-koncert
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek

21:50
22:25
22:45

Képes hírek
Híradó
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
– ismétlés
Képes hírek
Köztér – ismétlés
Bajnokok városa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – 1. rész
Katonafoci
Híradó
Úton
Hírek
Agrárinfó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Városrészek titkai
Hírek – ismétlés
Úton – ismétlés
Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – 2. rész
XVII. Aranybulla
Művészeti Fesztivál
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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2022. 06. 18. SZOMBAT

2022. 06. 19. VASÁRNAP

2022. 06. 20. HÉTFŐ

2022. 06. 21. KEDD

2022. 06. 22. SZERDA

2022. 06. 23. CSÜTÖRTÖK

2022. 06. 24. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Katasztrófavédelmi percek
Vendég: Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás
17.10 Filmkocka Vendég: Pál
Loránd és Kalmár Ádám
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Krízishelyzet Vendég:
Zsabka Attila
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Színház a kulisszák mögött
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
Szerkesztő: Kiss György

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

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

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

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Helló, péntek!
Társműsorvezető:
Varga Zalán
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

