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II. András fejére kerül 
a korona

Kertek az emeleten
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Gólokkal az óvodákért Változhat a cafeteria

Jaj, úgy élvezem én 
a strandot...
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A Jancsárkert kapta a legtöbb szavazatot

A látogatások során a gyerekek közel negyvenféle házi és haszonállattal valamint madárral 
találkozhatnak – mondta el Schulz György, a győztes egyesület elnöke

Gáspár péter

A Tesco Magyarország idén is meghirdette 
az Ön választ, mi segítünk című, civilszer-
vezeteket segítő programját. A fehérvári 
régióban a második fordulóba három szerve-
zet jutott be, közülük a legtöbb szavazatot 
a Jancsárkert Piac és Közösség Egyesület 
kapta a vásárlóktól. A pénzből tanyalátoga-
tásokat szerveznek fogyatékkal élő fehérvári 
gyerekeknek.

A Tesco civilszervezeteket segí-
tő programjára országosan 344 
pályázat érkezett be. A vásárlók 
régiónként, egy hónapon át három 
civilszervezet pályázati célja közül 
szavazhattak a számukra legszim-
patikusabbra. A fehérvári régióba 
a két székesfehérvári és a bicskei 
áruház tartozott.
A második fordulóba jutott három 
civilszervezetre a vásárlók nyolc-
vanháromezer szavazatot adtak le. 
A legtöbbet, mintegy harminc- 
kilencezret a Jancsárkert Piac és 
Közösség Egyesület kapta a vá-
sárlóktól, így bruttó négyszázezer 
forintos támogatást nyert el.
Schultz György, a Jancsárkert 
Piac és Közösség Egyesület elnöke 
elmondta, hogy idén a hátrányos 
helyzetű fehérvári iskolásoknak 
élményt nyújtó programmal pá-
lyáztak. Július és október között 
érdekes, élményekben és új ismere-
tekben gazdag tanyalátogatásokat 

Hamarosan elkészül a Lépcső utca

Kalács, tánc, koljivó Szabolcs atya emlékére

Kalács- és koljivószentelés, tánc és zene – Szent Iván-napi búcsúra és nemzetiségi napra várták 
a híveket és az érdeklődőket július nyolcadikán a Szerb ortodox templomba és templomkertbe. A 
látogatók nemcsak a szerb, hanem a görög és német kultúrába is bepillantást nyertek.            K. T.

Életének kilencvenkilencedik esztendejében elhunyt Dr. 
Barlay Ödön Szabolcs, Székesfehérvár köztiszteletben álló 
paptanára, irodalom- és egyháztörténész, bölcsészdoktor, 
cserkészvezető, a történelemtudományok kandidátusa.

Barlay Ödön Szabolcsot 1944. május 17-
én Mindszenty József szentelte pappá. 
1945 novemberétől a római állami egye-
tem ösztöndíjasa volt, majd Mindszenty 
József másodtitkáraként tevékenykedett. 
A fiatalok „földalatti” oktatásával fog-
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Szúnyogirtás lesz 
július 18-án és 19-én

Városszerte megújulnak az utak

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
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„Ej, de Gyimesnek szép határa...”

Népdalokon, táncokon és ízes történeteken keresztül mutatták be a gyimesi csángók minden-
napjait Vaszi Levente és tanítványai július hatodikán a Városháza Dísztermében.               K. T.

A régészeti gödör takarításával, feltöltésével kezdődött a Lépcső utca felújítása, majd a lépcső 
alapozása következik. A régi, kőből faragott vízelvezető árkot – amit feltártak a régészek – 
geotextíliával és homokkal védik: becsomagolják ezeket, a vízelvezetést kialakítják, majd 
zsaluzzák és betonozzák az új lépcső alapját.                                                                                     B. G.
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lalkozott, ezért a kommunista diktatúra 
kitiltotta az ország összes iskolájából és 
megfosztotta papi szolgálatától. 1958-
ban és 1961-ben államellenes össze-  
esküvés vádjával tartóztatták le, többév-
nyi börtön után amnesztiával szabadult.
1994 óta Székesfehérváron élt. Rubin-
miséjét 2014-ben mutatta be a Ciszterci 
templomban. Tudományos pályafutása 
alatt egyház- és irodalomtörténészként 
számos könyve jelent meg. Kutatta 
Prohászka Ottokár püspök életművét 
is. A Magyar Tudományos Akadémia 
nagydoktorrá avatta 1993-ban. A Rene-
szánszkutató Csoport, majd 2004-től a 
Professzorok Batthyány Köre tagja volt. 
A város Barlay Ödön Szabolcsnak a 
közösségért végzett munkáját 2013-ban 
Pro Civitate díjjal ismerte el.

szerveznek mintegy háromszáz, 
elsősorban szociálisan rászoruló, 
fogyatékkal élő fehérvári fiatal szá-
mára. A termelői piac két állandó 
árusa, György Anita Orondpusz-
tán, Egyed István Pátkán várja a 
fiatalokat.

Elsőként, július 17-én a Böjte Csaba 
által alapított Szent Imre Iskolaott-
hon tanulói és a SZÉNA Nagy-
családosok Egyesülete táborlakói 
vesznek részt tanyalátogatáson. Ezt 
követően közel heti gyakorisággal 
szerveznek újabb látogatásokat.

Munkaterület-átadásokat tartottak július 11-én, 
szerdán délelőtt a megyeszékhely több pontján. 
Megkezdődik a József Attila utca belső szervizútjának 
és parkolóinak, a Deák Ferenc utca belső útjainak és a 
Budai út 92-100. melletti szervizútnak és parkolónak 
a felújítása. Öreghegyen a Bajmóci és a Dobsinai utcá-
ban kezdődik a rekonstrukciós munka. Székesfehérvá-
ron jelenleg minden városrészben van út-, járda- vagy 
parkolóépítés. A fejlesztések a Városgondnokság „ÚT 
2017-19” programjának keretében valósulnak meg.

Székesfehérváron – ha az időjárás is engedi – július 
18-án és 19-én gyérítik a szúnyogokat. A felhasznált 
anyag melegvérű állatra és emberre veszélytelen, 
de kérik, hogy a méhészek tegyék meg a szükséges 
óvintézkedéseket!
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Eltűnőben a retró érzés 
Látrányi Viktória

Nagyon sokáig úgy érezhette magát az ember, mintha egy 
időutazáson venne részt, amikor leugrott a Velencei-tó 
partjára. Az elmúlt időszakban számos fejlesztés, változás 
volt, amivel igyekeztek felszámolni a hetvenes években 
kialakult, azóta lepusztult állapotot. L. Simon László 
országgyűlési képviselővel beszélgettünk terveiről, 
elképzeléseiről az új parlamenti ciklusra előretekintve.

Mozgalmas időszak volt a Velencei-tó 
környéke és az ország életében is az elmúlt 
néhány év. Hogy látja, mik a legjelentősebb 
változások?
Két cikluson keresztül kormányozott a 
második és a harmadik Orbán-kormány. 
Az egész országnak a sorsa olyan irányba 
alakult, amire nem is számítottunk volna 
nyolc évvel ezelőtt. A Velencei-tó környé-
ke – az én szűkebb hazám – nyertese volt 
ennek a nyolc évnek. A sportfejleszté-
sektől kezdve egészen a jelenleg is zajló 
partfalfejlesztésig – ami egy tizennégy 
milliárdos projekt – nagyon sok olyan 
értéket tudunk felmutatni, amire méltán 
lehetünk büszkék. Ráadásul a Velencei-tó 
nemcsak az ott élőket szolgálja, de a 
fehérváriak is magukénak érzik teljes 
joggal, hiszen kijárnak a Velencei-tavi 
Vízisport Iskolához kajakozni, kenuzni 
vagy éppen a kerékpárút-fejlesztésnek kö-
szönhetően körbebiciklizik a tavat. De ott 
van a Székesfehérvár önkormányzatához 
tartozó tábor is, ahol rengeteg fehérvári 
diák táborozik a szünidőben.

szabó petra

Most már lehet használni!

A Liget soron parkolókat és bicikliutat is kialakítottak

Kicsivel több mint egy év alatt készült el a 
Liget sor teljes felújítása. Most már tényleg 
lehet használni!

Elkészült a Liget sor, az út teljes 
hosszában járható. A közel 
félmilliárd forintos beruházással 
lezárult a városrész rehabilitációja. 
„Tudatos terv volt annak idején, hogy 
ezt a nagyon elhanyagolt területet 
több lépcsőben több funkcióval 
újítsuk meg, és egy teljesen más 
környezetet varázsoljunk ide. Ez 
mára sikerült!” – mondta Cser-Pal-
kovics András polgármester, majd 
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hozzátette: néhány napja vehették 
birtokba a fehérváriak a megújult 
strandot, a Mészöly Géza utcai 
rendelő is kész, a Koronás Parkot 
a gyerekek már évek óta használ-
hatják, a Csónakázó-tó és környe-
zete is megszépült és az atlétikai 
centrum is elkészült – a környék 
teljesen átalakult az elmúlt évek-
ben.
Szigli István, a terület önkormány-
zati képviselője elmondta, hogy 
nemcsak az útburkolat újult meg, 
hanem kicserélték a régi közmű-
veket, parkolókat és bicikliutat 
alakítottak ki, és egy új körforga-
lom is megkönnyíti a közlekedést. 

Ha lesétálunk a tópartra, egyre inkább eltűnő-
ben van a retró érzés. Miért váratott magára a 
változás, és hol tartanak most?
Rendkívül sok munka és pénz az, ami 
ahhoz kell, hogy a retró hangulat eltűn-
jön. Bár ma divat a retró, de ezzel nem 
kell, hogy együtt járjon a lepusztultság. 
A Velencei-tónál a retró hangulat alatt 
azt szoktuk érteni, hogy a környezetet 
elavultnak, a hetvenes évekből ottmaradt- 
nak találtuk. Ez részben annak köszön-
hető, hogy voltak olyan vállalkozók, akik 
a rendszerváltozás időszakában nagyon 
sok mindent összevásároltak, és utána 
ezekhez nem nyúltak hozzá. Itt némi 
elmozdulást látok: most éppen Agárdon 
és Gárdonyban indult meg az egykori 
kertmozi felújítása egy nem olyan régen 
odaköltözött polgárnak köszönhetően, és 
még sok hasonló példát tudnék mondani. 
A másik probléma, hogy az önkormány-
zatoknak sokkal hatékonyabban kéne 
fellépni a tulajdonosok felé, hogy ha már 
tulajdonod van az Üdülők útján, hotellel, 
egykori vállalati üdülővel rendelkezel, 
akkor fordíts is rá figyelmet és pénzt! 
Sok idő és munka, míg a mostaninál 
jelentősebb változás lesz. A turisztikai 
fejlesztések, melyek a kormány illetve az 
unió támogatásának köszönhetően való-
sultak meg az utóbbi években, újabb és 
újabb fejlesztéseket, magánberuházásokat 
hívnak életre. Gondoljunk csak arra, hogy 
Pákozdon a bicikliút mellett az utóbbi egy 
évben egy új kis étterem, egy új cukrász-

da, egy kis kávézó nyílt, tehát az emberek 
látnak ebben fantáziát, csinosítják az 
ingatlanjaikat. 
Ugyanezt tudom elmondani az agárdi 
partszakaszon is, és ezt várom a partfalak 
felújításától is. Nemcsak a hetvenes évek-
ben lebetonozott partszakaszok fognak 
teljesen megújulni, hanem az összes 
kikötő, csónakkikötő teljesen új, korszerű 
szerkezettel, később vendégmólókkal 
fogja várni az érdeklődőket.
Várjuk, hogy a kormány elfogadja azt a 
turisztikai tervet, amely a budapesti agg-
lomeráció részeként a Velencei-tó fejlesztését 
is célozza, ennek köszönhetően a strandok 
és sok minden más is meg tud újulni.
A Halász-kastély mellett sem mehetünk el szó 
nélkül, egy gyöngyszeme lett a tó környékének.
Ha arra gondolok, hogy valamikor 
Velence környékén sőt Kápolnásnyéken 
és Pettenden milyen sok kastély és kúria 
állt – és ezek közül milyen sok elpusztult 
a háború illetve a szocializmus idején 
– akkor nagyon meg kell becsülnünk 
azt a néhány műemléket, ami még itt 
van és felújítható, vagy felújításra vár. A 
Halász-kastély egy ilyen műemlékünk. 
Itt egy valóságos kulturális központot 
hoztunk létre, amit a székesfehérváriak is 
szívesen látogatnak. 
De van még bőven felújításra váró ingat-
lan Velencén: ott van a Meszlényi-kastély, 
ami végre tulajdonost váltott. Remélhető-
leg annak a felújítása is meg fog történni, 
mert huszonöt éve nem nyúltak hozzá! 

A Hauszmann-kastély ugyanebben a 
helyzetben van: a tulajdonosa egyelőre 
nem foglalkozik vele, ami szomorú, hiszen 
Hauszmann személyében mégis csak az 
egyik legnagyobb építészről, a műegyetem 
egykori rektoráról és a Budavári palota 
tervezőjéről beszélünk, akinek egyébként 
itt a közelünkben is van remek alkotása, 
hiszen a Kégl-kastély Csalán szintén az ő 
tervei alapján készült. 
Ne menjünk el szó nélkül amellett sem, 
hogy a kormány több mint négyszázmillió fo-
rinttal támogatja a kápolnásnyéki Vörösmar-
ty-emlékmúzeum felújítását, ami nemcsak 
egy múzeum, hanem egy klasszicista kúria, 
melyben Vörösmarty Mihály gyerekkorától 
élt. Ennek az épületnek a teljes felújítása 
is meg fog történni. Az előtte lévő romos 
épületeket elbontják. A régi park megújul, 
egy szabadtéri színpaddal egészül ki.
Akkor vannak tervek és feladatok az elkövet-
kezendő időszakra...
Bőven vannak, és nekem is van energiám. 
A parlamenti munkám most annyi lekö-
töttséget nem jelent, mint régen. Az el-
múlt két ciklusban nagyon sok pozícióban 
dolgoztam: voltam miniszterhelyettes, ál-
lamtitkár, kormánybiztos, megcsináltam a 
Várbazárt, de most a parlament kulturális 
bizottságának alelnökeként tevékenyke-
dem, ami egy nagyon megtisztelő feladat, 
de mégiscsak több időt tudok fordítani 
a saját lakókörnyezetemre. Remélem, a 
következő négy évben is hasznát fogják 
látni ennek az ott élők!
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Mert ott annyira szép és jó...

Judit és Mercédesz: Már ideje volt felújítani, nekünk nagyon tetszik! Nagyon kellemes és 
kényelmes, hogy minden medence partján végig napozóágyak vannak napellenzőkkel, és 
külön jó, hogy a csúszdáért sem kell fizetni. Tisztaság van, szép a fű, reméljük így is marad! 
Kipróbáltuk a sodrómedencét és a pezsgőfürdőt is, talán az tetszik a legjobban. Egy dolog 
hiányzik: a büfék széles választéka. Jó lenne, ha az ételkínálatban azokra is gondolnának, akik 
vigyáznak az alakjukra. Például a lángos mellett lehetne rizs és csirke is az étlapon. Az árak 
viszont nagyon barátiak, egy balatoni strandhoz képest lényegesen alacsonyabbak.

Pap Lajos: Majdnem minden nap idejárunk az unokatesómmal és a testvéremmel. Így volt ez 
tavaly is, most viszont jobb lett a strand! A régi és a mostani között az a különbség, hogy sok-
kal korszerűbb lett minden. Régen itt strandfocipálya volt, most csúszdát építettek, szerintem 
ez egy jó döntés volt, én például egész nap csúszdázom.

Attila, Barnabás és Tamás: A csúszdák kicsit lassúak, de egyébként minden szuper. Az új me-
dencék is tetszenek, a mélyvízbe szeretünk ugrálni!

LászLó-takács krisztina

Sok minden változott, mégis felismerhető maradt a fehérvári strand. Két hete nyitott meg az új 
szolgáltatásokat, élményelemeket is kínáló intézmény – mindez és a jó idő visszatérte egyre több 
látogatót vonz a fürdőbe. Arra voltunk kíváncsiak, mennyire elégedettek a fehérvári strandolók.
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Új medencékkel és csúszdákkal vár a Városi Strand
Nyitvatartás:

hétfő–vasárnap: 8:00-19:00

Csúszda üzemideje:
9:00-13:00 és 14:00-18:00

BELÉPŐJEGYEK ÁRA

Strandi felnőtt belépő: 1.500 Ft
Strandi kedvezményes belépő: 1.000 Ft
Strandi családi jegy (2+3 fő/2+2 fő): 4.000 Ft
Strandi felnőtt idénybérlet: 25.000 Ft
Strandi kedvezményes idénybérlet: 16.000 Ft
1 éves kor alatt a belépés díjtalan, 2018-ban 
az idénybérletek ára 30%-kal olcsóbb.

Vízhőfok:
Gyermekmedence: 34 Co

Élménymedence: 32 Co

Kismedence: 28 Co

Nagymedence: 28 Co

Csúszdás medence: 30 Co

Egy pezsgőfürdős, sodrófolyosós élménymedence és a 
csúszdák mellett újdonság, hogy a gyermekmedence – 
Bory Jenő 1922-ben készült Huszár születik című szobra 
mellett – egy vizes játszótérrel egészült ki. Új padok, 
pergolák és 200 napozóágy is várja a vendégeket a 
megújult Városi Strandon.
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II. András – Csillaghullásban álmodó

András koronázása és élete elevenedik meg az idei szertartásjátékon

Augusztus negyedikéig minden szombaton este hat órakor óriásbábok sétálnak végig a Fő 
utcán, közben hagyományőrzők bemutatói színesítik a programot. Július 21-én Könyves 
Kálmán és öccse, Álmos herceg valamint Szent László képviseli az immár tizenkilenc tagú 
bábcsaládot. A menet este hatkor indul a Vörösmarty Színháztól, a bemutatók szokás 
szerint a Varkocs-szobornál, a Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál lesznek. 

Látrányi Viktória

Hatodik alkalommal mutatnak be idén 
augusztusban Koronázási szertartásjátékot 
Szikora János rendezésében Székesfehérvá-
ron. II. András koronázása elevenedik meg a 
Nemzeti Emlékhelyen, az egykori koronázó-
templom helyén felépített grandiózus sza-
badtéri színpadon. A sorozat, mely 2013-ban 
kezdődött, Árpád-házi királyaink életét kelti 
életre liturgikus királylegenda formájában. 
Idén augusztus 18-án és 19-én láthatják majd 
a Koronázási szertartásjátékot az érdeklődők.

A szertartásjáték felidézi Ár-
pád-házi királyaink koroná-
zásának ünnepét. Ezúttal az 
Aranybullát kibocsátó II. András 
koronázási szertartását és életét 
viszi színre Szikora János rendező. 
Három motívum határozza meg a 
történet gerincét. 
„II. András életében több kemény, 
drámai mag is van. Az egyik első 
felesége, Gertrúd halála. A gyilkosság 
egész Európát megrázó bűncselek-
mény volt! Merániai Gertrúd halála 
kapcsán a valóság nagyon távol esik 
attól, amit mi tudunk. Amíg meg 
nem ölték, egy nagyon erős, karakán 
asszony volt. Rajta kívül még két fe-
lesége volt II. Andrásnak. Olyan férfi 
volt, akinek egész életében fontosak 
voltak a nők. A másik drámai pillér a 
hazánkban közjogi értelemben egyedi 
és páratlan Aranybulla kiadása, ami 
a Magna Charta után az első igazi 
európai alkotmánynak nevezhető. 
Egy egészen előremutató, különle-
ges dokumentum illetve a hatalom 
önkorlátozásának kodifikált momen-
tuma. A harmadik drámai tényező 
pedig az, hogy ő volt Szent Erzsébet 
apja. Erzsébet egy egészen különleges 
egyéniség. Olyan jelentőségű szent, 
mint amilyen Assisi Szent Ferenc. 
Bizonyos értelemben kortársakról 
beszélgetünk. Csak érdekességként 
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Királyok a belvárosban
Újdonságok az idei évben

Matuz János, a színház művészeti 
intendánsa az újdonságok kapcsán 
elmondta, hogy meghirdettek egy 
rajzpályázatot az általános és közép-
iskolás gyerekek számára. A felhívás 
Szent Erzsébet életéhez kötődik. A 
koronazas.hu oldalon megtalálhatók 
a részletek. A pályaművekből egy 
óriáskódexet hoznak létre augusztus-
ban. A Rákóczi Szövetséggel történő 
együttműködés eredményeként idén 
létrehoznak egy történelmi tábort, 
melyben határon túli fiatalok II. 
Andrással és korával foglalkoznak, az 
előadásban pedig statisztaként mű-
ködnek majd közre. Újdonság, hogy 
az idei szertartásjáték majdnem egy 
órával korábban kezdődik: a közönség 
részese lehet annak a királyi felvonu-
lásnak, amely a koronázótemplomba 
tart: II. András és felesége, Gertrúd 
az udvartartás kíséretében vonulnak 
a bazilikába, majd kezdetét veszi a 
szertartás.

jegyzem meg, hogy Assisi Szent Fe-
renc  küldött számára egy szerzetesi 
ruhát, ami a mai napig megvan! Egy 
nyolcszáz éves gúnyát képzeljünk el – 
Párizsban ferencesek őrzik. Mindezen 
különleges eseményeknek a fó-
kuszában egy ember áll: II. András.” 
–  mondta el lapunknak Szikora 
János rendező. 
A produkcióban a kezdetek óta 
részt vesz Mihályi Győző színmű-
vész, idén narrátorként: „Igazán 
hálás vagyok, hogy a kezdetek óta 
részese lehetek a Koronázási szertar-
tásjátéknak. Ha visszagondolok a kez-
detekre, elmondhatom, hogy az első, 
Szent Istvánról szóló szertartásjáték 
páratlan élményt adott, hiszen szá-
mos szabadtéri darabban vettem már 
részt, ez mégis egészen új lehetőség 
volt számomra. Életemben először él-
tem át azt a nagyon különleges érzést, 
hogy milyen egy valóságos emlékhe-
lyen játszani: a színpad konkrétan ott 

áll, ahol ezek a dolgok megtörténtek. 
A Koronázási szertartásjátékot csak 
Székesfehérváron, és a városon belül 
is csak ezen a helyszínen szabad 
megrendezni, ugyanis a hely szelleme 
teljes mértékben magával tud ragadni 
abban a pillanatban, amikor tuda-
tosul, hogy itt található alattunk a 
történelmünk egy darabja.” 
A címszereplő, II. András szere-
pét Sághy Tamás alakítja: „Ez már 
a harmadik év, hogy szerepelhetek 
a szertartásjátékban. Felemelő érzés 
a helyszín szakralitása, és izgalmas 
az is, hogy minden évben kevéssé 
ismert részleteket tudunk meg az 
uralkodók életéből. Emlékeimben 
megvoltak a fő pontok II. Andrásról, 
eszembe jutott az Aranybulla, a ke-
resztes hadjáratok és Katona József 
drámája, a Bánk bán története is. 
Gazdag életutat kell eljátszanom, de 
bízom a szerzőkben és a kollégákban 
is. Segíthet az is, hogy már többször 
szerepeltem együtt Varga Gabriel-
lával, aki a feleségemet, Gertrúdot 
alakítja a darabban.” 
Varga Gabriella első alkalommal 
vesz részt a produkcióban. A 
Vörösmarty Színház művésze 
alig várta, hogy részese legyen a 
szertartásjátéknak: „Maga a szerep 
sem mindennapi, hiszen nem egy 
átlagos nőről van szó. A Bánk bánban 
egyértelműen negatív karakter Gert-
rúd. Számomra az volt az érdekes, 
hogy miért jutott el odáig, hogy meg 
akarták gyilkolni a magyar főurak. A 
királynő rendkívül ambiciózus volt, 
bele akart szólni II. András döntései- 
be, aki ezt nem is ellenezte. Egy mo-
dern, mai házaspár előképe András és 
Gertrúd, akik együtt irányították az 
országot.” 
A tavalyi szertartásjáték alkalmá-
val nagy sikert aratott a Závodszky 
Noémi által megformált  karakter, 
hiszen 2017-ben Eufrozina meg-
osztó személyiségét hívta életre a 
színpadon. Idén is láthatjuk őt a 
Nemzeti Emlékhelyen felállított 
szabadtéri színpadon. Ezúttal 
Zsófia grófné karakterét  jeleníti 
meg: „Drukkoltam, hogy idén is átél-

hessem azt a különleges élményt, amit 
a helyszín és a közönség ad. Óriási 
élmény azon a helyszínen játszani a 
koronázást, ahol valójában történt. 
Egy picit időutazás is!”
Árpád-házi Szent Erzsébet szere-
pében Osváth Judit lép színpadra. 
A koronázóérseket Körtvélyessy 
Zsolt formálja meg. A szertartás-
játék dramaturgja Matuz János, a 
koreográfus Horváth Csaba. Az 
előadás díszlettervezője Szendré-
nyi Éva, a jelmezeket Kovács Yvette 
Alida tervezte. A zenét Szirtes 
Edina Mókus komponálta.
Szikora János azt is elmondta, 
hogy az idei után még három 
Árpád-házi király életét elevenítik 
fel, 2021-ben lesz vége III. And-
rással. 2022-ben, az Aranybulla 
kiadásának nyolcszázadik évében 
pedig az Árpád-házi királyok éle-
tének összefoglaló, nagyszabású 
és különleges felmutatására ké-
szülnek a Nemzeti Emlékhelyen. 
A szertartásjátékról megkér-
deztük a város alpolgármeste-
rét, Brájer Évát is: „2010 után a 
városvezetés úgy érezte, másképpen 
kell a múltat megmutatni a Székes-
fehérváron élőknek, mert amíg nem 
vagyunk tisztában a múlttal, nem 
vagyunk rá büszkék, addig nem tu-
dunk magunkról mesélni másoknak 
sem. Demeter Zsófiánál olvastam, 
hogy ez a város az elmúlt több száz 
évének olyan korszakaiban, amikor 
hirtelen nagy fejlődésnek indult, 
mindig visszanyúlt a dicső múlt-
jához. Saját életünkből is tudjuk, 
hogy ha elbeszélésekből, írásokból 
elolvashatjuk családunk történetét, 
milyen hihetetlen erőt tudunk meríte-
ni belőle. A közös gondolkodáshoz a 
városvezetés kitűnő partnerre talált 
Szikora János személyében, akivel 
együtt választottuk ki a Nemzeti 
Emlékhelyet az előadások színhelyé-
nek. Az elmúlt évek igazolták, hogy 
jó döntés született.” 
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Horoszkóp
július 12. – július 18.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Bármennyire is nem szeretné, akkor is muszáj lesz 
a héten elővennie bizonyos problémákat, amelyek 
megoldásra várnak. Ezek főleg anyagiakkal kapcsola-
tos gondok lehetnek, amiknek orvoslása nem tűr 
további halasztást. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Jobban tenné, ha a héten kerülné, hogy kioktató és 
leckéztető legyen másokkal szemben, már csak azért 
is, mert Ön sem szereti, arról nem is beszélve, hogy 
kimondottan árthat vele a kapcsolatainak. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Munkahelyén sötét fellegek gyülekezhetnek a feje 
fölött, és ez visszavetheti kedvét. Akiknek saját üzletük 
van, szintén nem alakulnak fényesen a dolgaik. Ám 
pesszimizmus helyett maradjon optimista, bizakodjon, 
és tegye meg a szükséges lépéseket ahelyett, hogy a 
csodára vár.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Érzi, hogy megindult a lába alatt a talaj és hogy 
változások vannak készülőben. Éppen ezért ne kezd-
jen el kapkodni és gyors döntéseket hozni, inkább 
figyeljen és várjon türelemmel. Fognak lehetőségek 
kínálkozni a héten, várja ki azokat!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Mostanában felbátorodik, sokkal merészebbé és 
magabiztosabbá válik, aminek meglesznek az előnyei 
és a hátrányai is. Az nem baj, hogy kezdeményezőbb, 
nem vár másokra és egymaga is képes élménnyel 
tölteni meg a mindennapjait vagy rávenni másokat 
a szórakozásra.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Azok, akik még nem engedték el a volt kedvesüket, ne is 
csodálkozzanak azon, hogy folyton rá gondolnak, vagy 
nem bírnak meglenni az új kapcsolatukban. Amíg nem 
sikerül a lezárás, addig nem is fognak tovább lépni.

A Vörösmarty Rádió műsora július 14-től 20-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor. Vendég: Antal Vali

14.10 Nyelvstúdió
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15:10  Kertészeti magazin. 

Vendég: Németh László
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt. Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek, a 

rendezvény eseményei 

első kézből

13.00 Műsorvezető: 

Schéda Zoltán

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka. Vendég: 

Kalmár Ádám

18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 

Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 

Gábor előadássorozata

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 

Csilla. Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10 Természetesen 

egészségesen. Vendég: 

Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk az 

ASKA Menhely lakóinak. 

Vendég: Molnár Tamásné

11.10 A család. Vendég: Pap 

Csilla, Tornyai Gábor

12:10 A Hiemer-ház története III. 

rész. Vendég: Igari Antal

13.10 Műsorvezető: 

Cseke András

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

2018. 7. 14. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
11:10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

15:00 Napi hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

15:10 Művésztársalgó
16:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:00 Napi hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

19:00 Női szekció
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Germán Márton

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
16:10 A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Germán Márton

19:10 Beszéljünk róla
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin - Mits 
Márton műsora 

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

15.10 Az orvos válaszol 
– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

16:10 Utazási magazin. 
Vendég: Grósz Pálma

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna 

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

Ütősfesztivál és éjszakai tekerés
Programok július 13-tól 22-ig

szabó petra

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Július 13.
Dallamos XX. század
18 óra, Agárd, Velencei-tavi Galéria
Jónás Krisztina (szoprán), Hámori Szabolcs 
(basszus) – Hegedüs-Gönczy Katalin (zongora) 
estje, a Péntek Esti Hangtárlat sorozat koncertje.

Emlékparki nyár
19 óra, KEMPP
Tolcsvay Béla koncertjével folytatódik a prog-
ramsorozat.

Éjszakai tekerés
21 óra, Velence Resort Hotellel szembeni parkoló
Láthatósági mellény, öv vagy hasonló célú 
felső valamint bukósisak viselése kötelező!  A 
programmal kapcsolatban minden információ 
megtalálható az esemény Facebook-oldalán.

Július 14.
XVIII. Fogathajtó Baráti Találkozó
9 óra, Pázmánd, Lovas-rét
Látványos akadályhajtás és vadászhajtás várja 

az érdeklődőket, ezen kívül lesz játszóház, 
légvár és büfé.

Romantikus vártúra – kisvonatos látogatás a 
Bory-várba
10 óra, Tourinform Iroda
A kisvonatos túra során az idegenvezető a vá-
rosról is elmeséli mindazt, amit tudni érdemes, 
majd a várban is végigkalauzolja a csoportot.

Tác-Föveny középkori témanap
10 óra, Tác, Gorsium Régészeti Park és Szabad-
téri Kiállítóhely
Felelevenítik IV. (Kun) László király uralko-
dását valamint a középkori magyar és kun 
életmódot és harcmodort. A csatajelenet- és 
életmód-bemutatók mellett lovagi tornával, 
középkori játéktérrel várja az ingyenes, 15 
óráig tartó rendezvényre a családokat a Szent 
István Király Múzeum.

Frissítő kultúra – kirándulás kabrió busszal
14 óra, Találkozó: Skála mögötti parkoló
Az érdeklődők ellátogatnak a Miska huszár-
hoz, sétahajóznak a Velencei-tavon, majd 
Kápolnásnyéken a Vörösmarty-emlékházban 
és a felújított Halász-kastély kiállításán 
olthatják kultúrszomjukat. Visszafelé pedig 
megcsodálhatják a panorámát Velence új 
kilátójáról.

Herbarius tábor
14 óra, Isztimér, Károly-lak turistaház
A kétnapos gyógynövényes foglalkozá-
son belül lesz terepszemle, kirándulás, 
növények felismerése és begyűjtése. Al-
kalom nyílik kipróbálni a gyógynövények 
felhasználásának lehetőségeit. Szárítás, 
tárolás; szirupok, szörpök, lekvárok, tink-
túrák, olajos macerátumok és kenőcsök 
készítése.

Királyok a belvárosban
18 óra, belváros
Július 14-én, szombaton 18 órakor a leg-
kalandosabb életű magyar király, a tízéves 
korában megkoronázott Salamon mellett 
Szent László és felesége, Adelhaid valamint 
lányuk, (Szent) Piroska képviseli az immáron 
tizenkilenc tagú óriásbábcsaládot a látványos 
felvonulásban. A királyokat ezúttal a Bo-
rostyánkő Hagyományőrző Egyesület tagjai 
kísérik végig a Fő utcán, és bemutatót is tar-
tanak, ahogy a rendezvénysorozat elmaradha-
tatlan részét képező Bandiera zászlóforgató, 
zászlódobáló csoport is dobálja a zászlóit. 
Az aláfestő zenét Máhr Dániel (koboz) és 
Jeszenszki Márton (furulya) szolgáltatja. A 
menet 18 órakor indul a Vörösmarty Szín-
háztól, a bemutatók a Varkocs-szobornál, a 
Mátyás király-emlékműnél és az Ország- 
almánál lesznek.

Ismerős arcok, Deák Bill Gyula, Fankadeli
20 óra, Agárdi Popstrand
Koncert az Agárdi Popstrandon.

Július 15.
HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Lehetőség szerint ne fogadjon el a héten plusz munkát, 
mivel így is túl sok a feladata, és talán már ezt sem bírja. 
Redukálja teendőit, legalább addig, amíg összeszedi ma-
gát. Ne aggódjon, nem lesz semmilyen következménye 
annak, ha elutasítja az újabb megbízásokat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A napokban sajnos nem kap meg egy munkát vagy 
lehetőséget, amire nagyon számított. Ez ne vegye el 
a kedvét a további próbálkozásoktól, sőt fusson neki 
később újra, vagy gondolkodjon el azon, hogy esetleg 
más ajtókon kellene kopogtatnia. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Úgy érzi, valami bujkál Önben, legalábbis valamilyen 
szinten érzékeli a betegség szelét. Jól tenné, ha mielőbb 
pihenésre adná a fejét és megelőzné a bajt! Barátai vagy 
a párja úgyis gondoskodnának a kikapcsolódási lehető-
ségről, Önnek nincs más dolga, mint igent mondani! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten hozza energikus, életvidám hangulatát. Ugyanakkor még-
is azt érezheti, hogy hiányzik valami az életéből. A legjobb, amit 
tehet, hogy mélyen magába néz, és saját maga próbál válaszokat 
találni. Ne hagyja, hogy esetleg mások próbálják megmondani 
Önnek, mit kellene tennie vagy mi volna Önnek a legjobb.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A héten nem úgy alakulnak a dolgok, mint azt tervezi, 
vagy aminek örülne, és ez rendkívül bosszantja. Ám 
ahelyett, hogy puffogna és esetleg másokon vezetné le a 
feszültségét, inkább álljon kicsit rugalmasabban a dolgok-
hoz és próbálja meglátni bennük a jót, ugyanis vannak! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Tökéletes ez a hét arra, hogy szabadágra menjen 
vagy legalább a hétvégén elutazzon, így biztosan 
számolhatna az új élményekkel! Arról nem is szólva, 
hogy időszerű lenne, mivel kezd testi és lelki szinten 
egyaránt kimerülni.

Július 16-án induló 
gyermek és felnőtt táborok
SZÉNA-tábor
Szent Imre-iskolaház
A SZÉNA Egyesület napközis táborokat 
szervez az öt és tizennégy év közötti korosz-
tály számára. Programok: kézműveskedés, 
kirándulás, sportfoglalkozások, sok játék és 
mese, fagyizás. Naponta 7.30-tól 16.30-ig. A 
program péntekig tart. Információ és jelent-
kezés: www.szena.hu.

Asszonyműhely tábor
Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Tábor felnőtteknek. Program: varrás, hímzés, 
nemezelés, olvasztott üvegékszerek készíté-
se, gyöngyfűzés, festett ékszerek készítése. 
Információ és jelentkezés: www.fehervarikez-
muvesek.hu, kezmuvesek@gmail.com.

Látogatható kiállítások

Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlésének határozata értelmében, nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok 
értékesítésére:

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a város honlap-
ján: www.szekesfehervar.hu/ingatlan pályázatok.
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+

1154 m2 telek

1344
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komfort nélküli, 
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–

–

Forgalmi érték 
(Ft)

1.400.000,-

7.200.000,-

+

5.400.000,-

12.600.000,-
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Cím, hrsz., jelleg 
(Székesfehérvár)

Arany J. utca 16. tetőtér 3. 
(365/A/12)
padlástér
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(5975)
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+
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Jótékonysági koncert
14 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Jótékonysági koncert Geszti Sára javára. A 
fellépők között lesz az Ellenméreg zenekar, 
Szikra László, The False, László Attila és 
mások. A fellépők a bevételt teljes egészében 
felajánlották Sára javára.

Botanikai séta a Károlyi-kastély megújult parkjában
14 óra, Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó
Indulás 14 órakor, a séta időtartama kb. két 
óra. Információ és regisztráció: 21 311 0422 
vagy info@karolyikastely.hu.

Július 17.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Sáringer Károly Letenni a poharat! című elő- 
adása. Az egykori élsportoló, sportújságíró 
saját tapasztalatairól mesél.

Július 18.
Képeslapok a Fejér megyei gyűjteményben I.
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Központi 
Könyvtára
Virtuális séta Székesfehérváron. A város neve-
zetességei képeslapokon. Előadók: Farkas Edit, 
Hajdu Hajnalka, Hraskáné Halász Tünde.

Jövőre veled ugyanitt 1.
20.30, Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar
A veszprémi Petőfi Színház és a székesfehérvá-
ri Vörösmarty Színház közös produkciója.

Július 19.
Harmonia Albensis 2018
19.30, Ciszterci templom
A barokk nyomában – Miklósa Erika, Karosi 
Bálint és az Alba Regia Szimfonikusok szólistái- 
nak koncertje.

Jövőre veled ugyanitt 2.
20.30, Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar
A veszprémi Petőfi Színház és a székesfehérvá-
ri Vörösmarty Színház közös produkciója.

Július 20.
Jövőre veled ugyanitt 1.
20.30, Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar
A veszprémi Petőfi Színház és a székesfehérvá-
ri Vörösmarty Színház közös produkciója.

Július 21. 
Romantikus vártúra – kisvonatos látogatás a 
Bory-várba
10 óra, Tourinform Iroda
A kisvonatos túra során az idegenvezető a vá-
rosról is elmeséli mindazt, amit tudni érdemes, 
majd a várban is végigkalauzolja a csoportot.

Július 22.
HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon

Hadak, vizek, várak útja
14 óra, Találkozó: Skála mögötti parkoló
Kirándulás kabrió busszal Székesfehérvár körül.

Kis éji dzsessz Gájer Bálinttal
20 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
A műsor Gájer Bálint nagysikerű Swing ’n’ 
Pop című nagylemezére épül, de a saját dalok 
mellett klasszikus swingek, latinos lüktetésű 
szerzemények is megszólalnak.

Jövőre veled ugyanitt 2.
20.30, Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar
A veszprémi Petőfi Színház és a székesfehérvá-
ri Vörösmarty Színház közös produkciója.

2476/7624
Pelikán Galéria
Burián Norbert szobrász- és Glócz Vendel festőművész közös 
kiállítása. Megtekinthető július 13-ig, keddtől péntekig 10-től 18 
óráig. A belépés díjtalan. 

Virág Lajos vizuális barangoló és fényvadász valamint az Író 
Alkotók Klubja közös kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
A kiállítás látogatható július 23-ig.

Molnár Rozália és Valacsay Olga kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Molnár Rozália üvegmozaik-készítő Fényszilánkok és Valacsay 
Olga ékszerkészítő Ékes jelek című ékszerkiállítása. Július 27-ig 
látogatható.

Spanner Gyöngyi kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Tárlat Spanner Gyöngyi alkotásaiból. Megtekinthető július 27-ig.

A Balaton képeslapokon
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Sárosi István a Balatont és térségét bemutató képeslapgyűjtemé-
nye. Megtekinthető július 31-ig.

A pillanat varázsa
Kisfaludi Közösségi Ház
Márfy Gabriella kiállítása. Megtekinthető augusztus 6-ig.

Rajzpályázati kiállítás
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A Kecskeméti Művésztelep témakörben kiírt rajzpályázatra 
beérkezett, zsűrizett alkotások kiállítása a Diák-Deák Galériában. 
Megtekinthető szeptember 30-ig, keddtől vasárnapig.

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. Megtekinthető: november 4-ig.
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VT Metal Kft.
Betanított gépkezelő

Betanított galván gépkezelő

Vízgépész Vegyszerelőkészítő

Raktáros-targoncás

Felvételi lehetőséget kínálunk vállalatunkhoz kapacitás-
bővítés miatt MECHANIKA üzletágunkhoz, azoknak a  
leendő munkavállalóinknak, akiknek fontos, hogy

• Székesfehérváron találjanak munkát
• Szeretnének egy új szakmát megtanulni hosszútávon
• Érdeklődnek az autóipar iránt
• Szeretnének egy sikeres csapat tagjai lenni, 

ahol családias a környezet
• Betanított gépkezelőből gépkezelő-beállító 

pozícióba előrelépni

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetés + műszakpótlék

GÉPKEZELŐINK HAVI NETTÓ FIZETÉSE 
ELÉRHETI A 170.000 FT-OT!

JELENTKEZNI: Tel.: 22/533-641, 22/533-647, vtmetalhr@metal.videoton.hu • BŐVEBB INFORMÁCIÓ: www.metal.videoton.hu/karrier

FELADAT: 
• Galván automaták kezelése, 3 műszakos munkarend 

vállalása

ELŐNY: 
• Szakmunkás végzettség, gépkezelési ismeretek, 

üzemi gyakorlat

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetés + gépes pótlék + műszakpótlék
• Lehetőség gépkezelői végzettség megszerzésére, 

vizsga letétele után fizetésemelés

FELADAT:  
• Elhasznált vizek, koncentrátumok előkészítése,
• Vízkezelő berendezések üzemeltetése, 

karbantartása, javítása

ELVÁRÁSOK: 
• Vízgépész-, vagy villanyszerelő -, vagy csőhálózat 

szerelő végzettség
• Szakmai tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Bruttó 190.000 Ft + műszakpótlékok + gépes pótlék

FELADATOK: 
• Galvánfürdők készítésével, karbantartásával 

kapcsolatos feladatok
• Vegyszerek anyagmozgatása, kezelése, minta vételezése.

ELŐNY: 
• vegyipari szakmunkás végzettség

AMIT KÍNÁLUNK: 
• 1 műszakos munkarend
• Versenyképes fizetés 

FELADATOK:
• Termékek átvétele, dokumentálása, kiadása
• Termékazonosítás
• Mennyiség ellenőrzése
• Készletnyilvántartások vezetése
• Kapcsolattartás a meghatározott vevőkkel

ELVÁRÁSOK:
• Minimum középfokú iskolai végzettség
• Pontosság, precíz munkavégzés
• Számítógépes gyakorlat
• Targoncavezetői jogosítvány

ELŐNY: 
• Raktárosi gyakorlat

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Versenyképes fizetés

PÁLYAKEZDŐK ÉS NYUGDÍJASOK
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
GYÁRLÁTOGATÁS: H-P: 8 órakor, 

előzetes telefonos egyeztetés alapján!
AMIT KÍNÁLUNK MINDEN MEGHIRDETETT 
POZICIÓNKNÁL:

• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Cafetéria évi nettó 180.000 Ft
• Dolgozói ajánlási bónusz nettó 80.000 Ft
• Ingyenes céges buszjárat több településről
• Próbaidő után céges sportolási színházlátogatási 

és üdülési lehetőség céges nyaralóban, 
egyéb szociális juttatások

MUNKAVÉGZÉS HELYE MINDEN MEGHIRDETETT 
POZICIÓNKNÁL:
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

Jelentősen változhat a cafeteria rendszere

Kevesebb lehet jövőre az adómentesen adható juttatás

koVács  V. orsolya 

Akár jelentős változások is lehetnek a béren kívü-
li juttatások rendszerében. Elveszítheti adómen-
tességét többek között a diákhitel-támogatás, 
és növekednének az adóterhei a SZÉP-kártyának 
illetve az Erzsébet-kártyának is.

Június 19-én az Országgyűlés elé 
került a 2019-es adócsomag, mely 
alapjaiban változtatná meg a béren 
kívüli juttatások rendszerét. A 
változások akkor lépnek életbe, ha 
a jelenlegi javaslat módosítás nélkül 
kerül elfogadásra.
Eszerint számos, a cafeteria kereté-
ben nyújtható juttatás adómentessé-
ge szűnne meg, az egyetlen kedvez-
ményesen adózó elem a SZÉP-kártya 
maradhat. A változással az érintett 
juttatásokra szánt összegeket a 
munkaadók beépíthetik a fizetések-
be, vagyis adóköteles jövedelemmé 
válnának.
A családok életvitelét nagyban támo-
gató hozzájárulások, mint a busz-
bérlet, az iskolakezdési támogatás, 
a munkahelyi étkeztetés, a diákhi-
tel- támogatás vagy az Erzsébet-utal-
vány e tervezet szerint ugyanolyan 
adózási kategóriába esnének, mint a 
készpénzes jövedelem. Hasonlókép-
pen történne az önkéntes nyugdíj- 
pénztári hozzájárulással illetve az 
egészségpénztárakba utalt összegek-
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kel valamint a mobilitási célú lak-
hatási támogatással is (amikor azért 
költözik el valaki, hogy közelebb 
lakjon a munkahelyéhez). Az óvodai 
illetve bölcsődei hozzájárulások 
viszont adómentesek lennének. 
Persze mindezen adatok még nem 
véglegesek, a szakszervezetek és a 
munkástanácsok pedig komoly mó-
dosításokat szeretnének a cafeteria-
rendszer változásait illető tervekben. 

„A szakszervezetek arra kérik a kor-
mányt, hogy a családokat támogató, 
a munkaerőhiány csökkentését és az 
öngondoskodást elősegítő cafeteria-
elemeket őrizze meg, fenntartásukról 
pedig kössön a szociális partnerekkel 
2022-ig szóló kiegészítő megállapo-
dást.” – mondta Kordás László, a 
Magyar Szakszervezeti Szövetség 
(MASZSZ) elnöke július 5-én 
Budapesten, az Országház előtt 

tartott sajtótájékoztatón. Kordás 
László hozzátette: a szakszerveze-
tek az öngondoskodás, a mobi-
litási célú lakhatási támogatás, 
a diákhitel törlesztéséhez adott 
munkaadói juttatás adómentessé-
gének és az iskolakezdési támo-
gatás fenntartására törekszenek. 
Mint mondta, mindezek egybees-
nek a kormány társadalompoliti-
kai céljaival is.
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Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!

Amit kínálunk:
•  megemelt, versenyképes fizetés,  

180 000–210 000 Ft  
bruttó alapbér,

•  átlagon felüli műszakpótlék: 
20% délután, 60% éjszaka,

•  jelenlétösztönző: 
évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),

•  negyedéves bónusz: maximum 42%,
•  cafeteria: éves bruttó 300 000 Ft,
•  bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:  

bruttó 50 000 Ft,
•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap  

dolgozója (negyedévente bruttó 10 00 Ft),
•  ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
•  élet- és balesetbiztosítás,
•  ingyenes sportolási lehetőség,
•  stabil munkahely egy multinacionális vállalatnál,
•  hosszú távú munkalehetőség,  

határozatlan idejű szerződéssel,
•  családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet, küldd el önéletrajzod az 
allasfehervar@mdlz.com e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, Holland fasor 8. postacímre.
Érdeklődni telefonon minden nap 12:00–16:00 óra között 
lehet a +36-22-513-740 számon.

Várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ és

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
munkakörbe. 

VT Metal Kft.

Karbantartó lakatos

JELENTKEZNI: Tel.: 22/533-641, 22/533-647
vtmetalhr@metal.videoton.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: www.metal.videoton.hu/karrier

GALVÁN üzletág

1 műszakos munkarendben
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:

• Galván gépek, berendezések, üzemi eszközök karbantartása, javítása
• Munkalapok, üzemnaplók kitöltése

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• Releváns szakmunkás képesítéssel rendelkezik

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
• Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-2 éves tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetés + műszakpótlékok + mozgóbér
• Évi nettó 180.000 Ft Cafetéria
• Munkatárs ajánlási bónusz nettó 80.00 Ft
• Családias környezet egy kiváló csapatban
• Ingyenes orvosi szolgáltatások
• Dolgozói kedvezmények
• Különböző sportolási és kulturális lehetőségek
• Üdülési lehetőség céges nyaralóban
• Dolgozóink gyermekeinek ingyenes táboroztatása a nyári szünetben
• Szociális juttatások
• Céges buszjárattal ingyenes munkába járás támogatása több településről

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

VT Plastic Gyártó Kft.
Operátor

rugalmas műszak beosztásban
Munkavégzés helye: • Székesfehérvár, Berényi u. 72-100.
Elvárások:  • Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság • Sikeres felvételi teszt 
• 5 napos munkahét • Rugalmas műszakválasztási lehetőség:  
állandó délelőtt, vagy állandó délután, vagy állandó éjszaka.  
Délutános műszakban 15%, éjszakás műszakban 30% műszakpótlék.
Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Kedvező juttatási csomag (bónuszprogram)
• Éves cafeteria nettó 180.000 Ft
• 3 műszakos munkarendben a kezdő bér br. 170.000 Ft + pótlékok
• Kezdőbér 1 vagy 2 műszakban br. 155.500-160.000 Ft + pótlékok
• Munkaköri pótlék br. 10.000 Ft/hó
• Jó munkahelyi légkör • Hosszú távú munkalehetőség
• Videotonos szerződéses járatok ingyenes használata
• Helyi bérlet támogatás nettó 7.000 Ft értékben
• Munkatárs ajánlási program nettó 40.000-100.000 Ft értékben

Tesztírás:
2018. 07. 17. 10 óra

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 
188. sz. épület

Telefon: 22/554-097

Tehetséggondozás határon túli fiatal mérnökökkel

A magyar ipar a határon túli fiatal mérnökökre is számít

szabó petra

Velencei-tavi kenutúrán, parlamenti 
kiránduláson, gyárlátogatáson és interaktív 
laboratóriumi gyakorlaton is részt vettek 
azok a határon túli fiatalok, akik a XXIX. 
Kandó Kálmán Nyári Egyetem keretében 
egy hetet töltenek Székesfehérváron. A 
rendezvény célja, hogy erősítse a hallgatók 
identitását és elősegítse szakmai fejlődésü-
ket. A programot az Óbudai Egyetem szervezi 
minden évben.

Kárpátaljáról, Erdélyből, a Par-
tiumból és Délvidékről valamint 
magyarországi egyetemekről, 
elsősorban az Óbudai Egyetem-
ről érkeztek mérnökhallgatók a 
nyári egyetemre. A rendezvény 
során fontosnak tartják, hogy 
képet adjanak a hallgatóknak a 
magyar ipar helyzetéről, valamint 
támogassák a tehetségek kibonta-
kozását a matematikai-logikai és 
interperszonális területeken. Ez a 
negyedik év, hogy a programsoro-
zatot közösen tartja Székesfehér-
váron az Óbudai Egyetem Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kara és 
az Alba Regia Kar.
„Nagyon nagy különbségek nincse-
nek, de mindig vannak apróságok, 
amik segítenek kötni az anyagot, 
amik segítenek jobban megérteni az 
új irányokat és kedvet adni hozzá-

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2018.07.10-én: 
Szilvamoly: 150 db Rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 181 db Rajzás!
Almamoly: 41 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

te, hogy ez a program szakít az 
intézményi keretekkel, és lehető-
séget ad a kitekintésre is. Ugyanis 
itt a szakmai fejlődés mellett azo-
nos értékek mentén kapcsolatok 
jöhetnek létre a magyarországi és 
a határon túli fiatalok között.
A városvezetés nevében Hor-
váth Miklós Csaba, a Gazdasági 
Szakbizottság elnöke köszöntötte 
a fiatalokat. A képviselő szerint 
fontos, hogy a fejlett gazdaság és 
a sportteljesítmény mellett Fehér-
vár valóban egyetemi várossá vál-
jon, építve ezzel a sikeres jövőre. 

Szerinte a város jó irányba halad, 
a fejlődéshez azonban szükség 
van a fiatal generációkra.
A hallgatók bő egy hétig tar-
tózkodnak Székesfehérváron, 
különböző szakmai és kulturális 
programjaik lesznek. Szakmai 
előadásokat, gyárlátogatást és 
interaktív laboratóriumi gyakor-
latokat szerveznek számukra. 
Szabadidejükben megismerked-
nek a város történetével és neve-
zetességeivel, illetve részt vesznek 
egy Velencei-tavi kenutúrán és 
parlamenti kiránduláson.

juk.” – mondta Tick József a nyári 
egyetem megnyitóján. Az Óbudai 
Egyetem rektorhelyettese kiemel-
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Vérnyomáscsökkentőket vontak ki a forgalomból

A szakemberek szerint a gyógyszer azonnali abbahagyása nagyobb egészségkockázattal jár, mint a bevont készítmény szedése

schéda szilVia 

Huszonhét vérnyomáscsökkentőt vont ki a 
forgalomból az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet minőségi 
hibára hivatkozva. Fontos, hogy az eddig 
használt gyógyszer szedését nem szabad ab-
bahagyni, annak hirtelen elhagyása ugyanis 
különösen veszélyes lehet. A patikákban 
egyelőre tudják helyettesíteni a bevont 
készítményeket. 

A fehérváriak nagy része még nem 
hallott a vérnyomáscsökkentők 
bevonásáról. Sokan nincsenek 
tisztában azzal, hogy mi a teendő, 
ha szerepel gyógyszerük a közzé-
tett listán. 
„Sajnos nem tudom, hogy az, ame-
lyiket szedem, szerepel-e a listán. 
De ha igen, akkor vagy elmegyek 
az orvosomhoz, vagy önhatalmúlag 
abbahagyom.” – mondta Zsmidzsár 
István. 
Ez azonban a magas vérnyomással 
élőknek nagyon veszélyes lehet. 
Minőségi hibásak lehetnek a 
valsartan hatóanyagú  vérnyomás-
csökkentők bizonyos típusai, ezért 
vonták ki azokat a forgalomból. 
„Mi már összekészítettük, és hamaro-
san visszaküldjük az érintett készít-
ményeket. Ezeket a gyógyszereket 
már nem kaphatják meg a betegek. 
Egyelőre még vannak helyettesítő 
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gyógyszerek. Érdemes felkeresni 
a háziorvost és konzultálni arról, 
hogy milyen más gyógyszert tudnak 
alkalmazni náluk.” – tájékoztatott 
Schneider Attila, az Országzászló 
Patika vezetője. 

A valsartan tartalmú gyógyszerek 
nagyjából háromnegyede érin-
tett az ügyben, de nem mind! Az 
OGYÉI honlapján, a háziorvosok-
nál és a patikákban érdemes tájé-
kozódni a részletekről. A patikai 

forgalomból kivont, de már kivál-
tott készítmények még szedhetők, 
de a betegeknek javasolt egy hó-
napon belül felkeresni orvosukat, 
aki szükség szerint módosítja a 
kezelést vagy új gyógyszert ír fel.
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*Az üzemagyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek 
összehasonlítási alapként szolgálnakmás járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemagyag-fogyasztását. A kép illusztráció. Az akció kizárólag természetes 
személyek számára elérhető, illetve közvetlen hozzátartozó számára is igényelhető. Az akció 2018.05.28.-tól 2018.09.30-ig, illetve a 300 darabos importőri készlet erejéig tart. Az 
akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A feltüntetett akár 1.500.000 Ft kedvezmény a 400.000 Ft-os használtautó beszámítási kedvezményen felül a magánszemélyeknek 
szóló 900.000 Ft, illetve a Porsche Casco vagy finanszírozás igénybevétele esetén érvényes 200.000 Ft kedvezményt tartalmazza. A feltüntetett árkedvezmények az akcióban 
résztvevő modellek ajánlott kiskereskedői árából kerültek kiszámításra. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

JÖJJÖN A RÉGIVEL,
   TÁVOZZON EGY ÚJJAL

+2.000.000 Ft kedvezmény új OCTAVIA modell
árából használtautó-beszámítás esetén!

Akár 1 500 000 Ft kedvezmény új Octavia árából 
használtautó beszámítás esetén. Dízelmotoros modell 
választása esetén + 500 000 FT kedvezmény lehetséges!

ŠKODA OCTAVIA kombinált átlagfogyasztás:
3,9–6,6 l/100km, CO2 kibocsátás: 103–154 g/km*www.wolfauto.hu

WolfAuto
8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 116.
+36 22 512-860 • wolfauto@wolfauto.hu
www.wolfauto.hu

Kertek az emeleten

Gannai Mária egy komplett kiskertet alakított ki az erkélyén. A muskátli, a begónia és a futópetúnia mellől 
nem hiányozhatnak a mindennapi főzéshez nélkülözhetetlen zöldfűszerek, mint a bazsalikom, az oregánó, 
a kakukkfű, a borsikafű vagy a menta. Mária ágyáról teljes pompájában látszanak az ezernyi színben 
pompázó növények, így minden reggel, amikor felkel, úgy érzi, mintha virágoskertben aludt volna.

Nyikos Aranka tizenöt évig kis túlzással azt sem tudta, hogy van erkélye. Idén a munkahelyén meglátott 
néhány farekeszt, és beindult a fantáziája. A rekeszek néhány hónap alatt toronyszerű virágtartóvá 
váltak, melyek tele lettek növényekkel. A petúnia, a pistike, a futómuskátli, a fehér futóvirág egészen 
más hangulatot kölcsönöz a balkonnak. Aranka napi szinten fél órát tölt öntözéssel. Reggel korán kel, 
kimegy az erkélyre, meglocsolja a virágokat, közben megiszik egy kávét. A folyamatosan tűző nap miatt 
a virágai este is kapnak vizet. Hétvégente az elszáradt szárakat is lecsipkedi. Aranka annyi örömet lel a 
kertészkedésben, hogy ősztől visszaül az iskolapadba, és szeretné a hobbiját profi szintre emelni.

Balla Erzsébet magasföldszinti erkélye egy forgalmas út mellett helyezkedik el. Nyolcvanegyben költözött ide, 
akkor még alig ment el egy-egy autó az utcában. Muskátlik az első perctől kezdve díszítették az erkélyét. Talán 
egy-két év maradt ki, de akkor az ismerősei, barátai megkiabálták: miért nem virágos a balkonja?! Néhány éve 
az asszony kitalálta, hogy egy lugast alakít ki, mely egy kis árnyékos, privát teret biztosít neki és a családjának a 
panelrengetegben. A vadszőlő mellett futórózsával, futómuskátlival és hajnalkával futtatta be az erkélyét. Erzsé-
bet az állott vizes locsolásra és a kéthetenkénti tápoldatra esküszik, szerinte ettől olyan csodálatosak a virágai.

kurucz tünde

Virágokat nevelni nemcsak kertes házban lehet. Néhány cserép muskátli, petúnia, esetleg a min-
dennapokban hasznos fűszernövények a legkisebb panelerkélyt is barátságossá teszik!
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Főhercegi látogatások, betörések és a szent trafik
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – július, 1. rész

A Ferenc József Nőnevelde és Szeminárium

Habsburg-Tescheni Jenő főherceg

A székesfehérvári javítóintézet

asztalos taMás

Fehérvár mindig is főméltóságokat vonzott, lelkes patrióták gondozták 
mindennapjait, miközben egy másik világban élők erre – hasonlóan 
napjaink megszomorítóihoz – rá sem hederítettek.

1908. július 1. (PH) Jaeger Béla huszonkilenc éves székes-
fehérvári szabómestert hétfőn este segédei megölték. A sza-
bómester a feleségével és Kovács József nevű segédjével este 
tíz órakor érkezett haza. Az udvaron két fiatal segédje, Alt 
Jenő és Brodsak Ambrus várta, s valami munkabér-különbö-
zetet követeltek tőle. Szóváltás támadt, majd a szabómester 
lakásából kihozta a csípővasat és azzal Alt Jenőt fejbe vágta. 
Erre a segédek késsel neki estek s több szúrással megsebe-
sítettek. Az egyik szúrás szívén találta a szabómestert, aki 
szörnyet halt. Mindhárom segédet letartóztatták.
1876. július 5. (FL) Székesfehérvárt Kuczka Mihály laka-
tost befogták, mivel hamis tíz- és húszkrajcárost verő gépet 
találtak nála.
1895. július 11. (BH) Megnyílt a javítóintézet Székes-
fehérvárott. Ezzel együtt most négy javítóintézet van az 
országban, még pedig Aszódon, Kolozsvárott és Székesfe-
hérvárott fiúk számára s egy Rákos-Palotán lányok számára.
1884. július 12. (BH) József főherceg tegnap Grüef főhad-
segéd és Nyáry gróf főudvarmester kíséretében Székesfe-
hérvárra érkezett. A várost a kedvelt főherceg tiszteletére 
díszesen föllobogózták. Az új honvédkaszárnya megtekin-
tése után a városi árvaházba ment, majd a Ferenc József 
nőnevelőbe, s mindenütt teljes megelégedését fejezé ki.
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felvirágzásához, a már fennálló két üzlet dacára is teljes 
reményt kötnek, mert alapítója: Kopp János, a székesfehér-
váriak és a megye által előnyösen ismert, pontos és képzett 
könyvkereskedő.
1911. július 20. (BH) Saára Gyula dr. székesfehérvári pol-
gármestert Budapesten könnyen végzetessé válható baleset 
érte. A Múzeum-körúton egy villámos kocsira akart fölszáll-
ni, miközben a kocsi hirtelen megindult és a lépcsőn álló 
polgármester lecsúszott a kövezetre, s a villamos mintegy 
öt-hat lépésig vonszolta. A térdein szenvedett sérülést. 
A baleset Székesfehérváron élénk részvétet keltett.
1897. július 29. (BH) A székesfehérvári megyeházából, 
ahol a királyi ügyészség börtönei vannak, négy veszedelmes 
rab szökött meg a vasárnapról hétfőre virradó éjszakán. Az 
erős földalatti börtön közös cellájába voltak csukva Varga Jó-
zsef, Pap Mihály, Gombházi János betörők és Csuti Mihály 
cecei rablógyilkos. A bolthajtás néhány kövét kiszedve 
feljutottak az irattárba, majd Gebauer Miklós főlevéltáros 
szobájába, ahonnan elvittek minden értékes holmit. A négy 
gonosztevő szökésben van.
1891. július 30. (BH) A szünnapokra talált megoldást 
a fehérvári franciskánusok házában működő trafikos. 
A következő értesítést függesztette ki: Dohány és szivar 
kapható Józsi barátnál a sekrestyében. A trafikot tényleg a 
„foghúzó barát” tartotta a sekrestyében. A gvárdiánnak az 
eset tudomására jutván, természetesen nyomban becsukatta 
a szent trafikot.
1912. július 30. (BH) Székesfehérvárott betörések 
történtek. Az egyik betörést Havranek József nyugalmazott 

polgármester Liget-sor 4. számú házában követték el. Sok 
ruhaneműt, díszmagyart, ezüstneműt és ékszereket vittek 
el. Betörők jártak Hajduska Gyula banktisztviselőnek a 
Rózsa-utca 1. számú házában is. Egy évvel később, 1913. 
július 22-én (BH) Ságig Lajos rendőr főkapitánynak a laká-
sán is betörők garázdálkodtak. A főkapitány már hetek óta 
családjával Siófokon nyaralt. A hírre azonnal hazasietett, 
ahol mindent fölforgatva talált. A kár nem jelentős.
1887. július 31. (BH) Jenő főherceg Székesfehérvárra 
érkezett, s inkognitóban akarván maradni, csak ma reggel 
jelentetett be ittlétét a bejelentési hivatalnál. Tegnap délben 
a „Magyar király” éttermébe ment ebédelni, ahol Pacor 
Kálmán tábornok is étkezett. A főherceg kapitányi ranggal 
bírván, belépésénél szabályszerűen tisztelgett. Pacor 
tábornok csakhamar fölismerte a főherceget, viszonozta a 
kapitány köszöntését, fölkelt és mélyen meghajtotta magát 
előtte. A főherceg a Balaton vidékének megszemlélésére 
utazik, s ez útját szakította meg Székesfehérvár meglátoga-
tása végett.
1912. július 31. (PH, BH) Mindkét lap korrigált. 
Korábban halálhírét keltették Fleischer Pál székesfe-
hérvári volt vadászhadnagynak, akit a hírek szerint 
orrszarvú taposott agyon. Halála hírét maga Fleischer 
cáfolta meg azzal, hogy váratlanul hazaérkezett. Mindössze 
pár napot töltött otthon, azután Karlsbadba utazott, mert a 
viharedzett ifjút malária és gyomorbaj gyötörte. Terve az 
volt, hogy ősszel ismét visszatér Afrikába. Kedden azonban 
a Karlsbadból érkezett táviratban azt a lesújtó hírt közölték 
az édesanyjával, hogy fia az ottani kórházban meghalt.

1879. július 15. (FL) A székesfehérvári országos kiállítás-
ban részt vett kiállítók és a végrehajtó bizottság gróf Zichy 
Jenőnek, mint a kiállítás fáradhatatlan elnökének szánt 
albumot, ma nyújtják át Székesfehérvárott. Az album táblái 
fehér chagrin (érdes felületűre kikészített kecske/sza-
már/zerge) bőrrel vannak bevonva, széles, piros bársony 
szegéllyel. Középen ezüst lapon gróf Zichy Jenő monog-
ramja látható, fekete zománccal rózsaszín alapon, jobbra 
és balra a kiállítási érmek, fönt az országos címer és a grófi 
család címere. A belső címlapon csinos aquarell van, aztán 
következik a kiállítók meleg hangon irt felirata s végül az 
aláírások tömege. Az album, mely fővárosunkban is ki volt 
téve megszemlélésre, becsületére válik a magyar iparnak.
1873. július 16. (FL) Székesfehérvár még e nyár folytán 
egy harmadik könyvkereskedéssel gyarapodik. A vállalat 
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Huszti találata sem hozott lendületet a 
fehérváriak játékába

A mezőny a belvárost is átszelte

néMeth krisztián néMeth krisztián

Közel ezren vettek részt a IV. Cerbona Fehérvár 
Futófesztiválon, mely ezúttal is a Bregyótól 
indult, az útvonal pedig Fehérvár történelmi 
belvárosát is érintette.

A tavalyi fesztivál résztvevőinek 
szélből, havas esőből és napsütés-
ből is kijutott. Ezúttal csak utób-
biból, de abból bőven. A szombat 
kora esti, nyári meleg azonban 
nem szegte kedvét az indulóknak: 
hét és tizennégy kilométeres távon 
vagy váltóban is el lehetett indul-
ni, de a félmaratonra is lehetett 
vállalkozni, a gyerekekre pedig 
külön számok vártak a délelőtti 
órákban.
A szervező Alba Triatlon SE már 
a bemelegítést is ünnepé vará-
zsolta: meglehetősen ritka, hogy 
egy világbajnoki bronzérmes, 
Európa-bajnoki ezüstérmes atléta 
vezényelje az átmozgatást, de Baji 
Balázs gátfutó jóvoltából ez való-
sággá vált Fehérváron.

Nehéz szavakat találni a MOL Vidi FC luxem-
burgi teljesítményére: a bajnokcsapat csak 
1-1-es döntetlent ért el a BL-selejtező első 
mérkőzésén.

Szezon eleji forma? A tétmeccsek 
hiánya? A Vidi játékát – illetve 
annak hiányát – elnézve ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekkel nyo-
mozhatjuk az okot, amiért gyengén 
nyitott a magyar bajnok a BL-selej-
tező első mérkőzésén.
„Sajnos azt kell mondanunk, hogy a 
döntetlen jó eredmény számunkra.” 
Marko Nikolics vezetőedző értéke-
lése mindent elárul. 
A Vidi jóformán csak új idegenbeli 
mezét mutatta meg a Jos Nosbaum 
Stadionban, teret engedett a Du-
delange támadásainak, lövéseinek. 
Igaz, az első gólt Huszti Szabolcs 
révén a fehérváriak szerezték, 
de a hazaiak bátor, agilis játéka 
meghozta az eredményét. Kovácsik 
Ádám a mezőny legjobbja volt, még 
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 
alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . szám alatti ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

néMeth krisztián

Gólokkal az óvodákért 

Napsütötte futóünnep Minek nevezzelek?

A jégkorongozók sem jöttek zavarba a feladattól, bár nem könnyű ütővel pofozni a focilabdát

Nemes cél érdekében rendhagyó helyszínen, 
az Alba Plazában termelték a gólokat, pontokat 
négy fehérvári sportklub játékosai. Mindehhez 
az önkormányzat is hozzátette a magáét, az 
eredmény összesen kétmillió forintos támoga-
tás, és ez még nem minden!

A bevásárlóközpont kezdeménye-
zésére valósultak meg a „ziccerek”, 
az Alba Fehérvár kosarasaira, a 
Vidi női labdarúgóira, az En-  
throners amerikaifutballistáira és 
az Alba Volán hokisaira bízták a 
helyzetek értékesítését: a kapun 
elhelyezett három lyukat kellett 
megcélozniuk. 
A találatok a Napsugár Óvoda, 
a Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós 
Lakótelepi Tagóvodája, a Száraz-
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réti Óvoda és a Liget sori Óvoda 
Palotavárosi Tagóvodája számára 
jelentettek támogatást.
A város kezdettől fogva támogatta 
a rendezvényt, ezért Cser Palkovics 
András polgármester az önkor-
mányzat nevében megduplázta az 
óvodák nyereményét, és egyenként 
negyedmillió forintos készpénz- 
támogatással egészítette ki a 
gólokkal elnyert kétszázötvenezer 
forintos vásárlási utalványokat.
A klubok felajánlottak egy-egy 
dedikált mezt, melyekre közösségi 
oldalukon lehet licitálni, a bevásárló- 
központ közösségi oldalán pedig 
a sportolók által dedikált labdát 
bocsátottak árverésre. A licitálásból 
összegyűlt teljes bevételt a Szent 
György Kórház koraszülött-osztályá-
nak ajánlották fel a szervezők. 

úgy is, hogy az egyenlítő gólban 
„benne volt”. De van mit köszönni 
a hálóőrnek!
Reméljük, a jövő keddi felcsúti 
visszavágón a Vidi eloszlatja a két-
ségeket és magabiztosan továbblép 
a BL-selejtező második körébe, 
megmutatva, hogy joggal nevezzük 
bajnokcsapatnak!

Akadt olyan futó, aki arra is 
szentelt időt, hogy megsimogassa 
Kati néni orrát. És erre minden-
kinek megvolt a lehetősége, mivel 
az útvonal Fehérvár történelmi 
belvárosát is érintette, ettől pedig 
igazán különlegessé vált a napsü-
tötte futóünnep.



16 2018.07.12.hirdetés
A  H E T I L A P

FehérVÁr

A Fehérvár Televízió műsora július 14-től 20-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 7. 14. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vaszi	Levente
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Andrássy	Máté
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	András	
Krisztina	1.	rész	

12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	András	
Krisztina	2.	rész

14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Márton.	
Vendég:	Buda	Gábor

15:15	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

15:45	 IV.	Fricsay	Richárd	
Katonazenekari 
Fesztivál 2016

17:05 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	László	
Klaudia	és	Lázár	Evelin

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Forgószínpad – 

színházi magazin
19:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
21:35	 Öreghegyi	mulatságok	2015
22:20 Híradó – ismétlés 
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2018. 7. 15. VASárnAp 2018. 7. 16. Hétfő 2018. 7. 17. Kedd 2018. 7. 18. SZerdA 2018. 7. 19. CSüTörTöK 2018. 7. 20. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	László	
Klaudia	és	Lázár	Evelin

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vaszi	Levente
11:40	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Andrássy	Máté
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Vershúron	2016
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	András	
Krisztina	1.	rész	

15:15	 Lecsófilm	2016
15:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:05 Mits Jazz Band
17:40	 Szárnyakat	a	magasba!	

–	ismeretterjesztő	film
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Mihály	Szende	
Annamária	és	Csorba	Daria

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Tudományos	esték	10.	

rész	–	A	zalavári	ásatások	
legújabb	eredményei

20:30 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

22:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Forgószínpad – 

színházi magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Mihály	Szende	
Annamária	és	Csorba	Daria

16:40 Forgószínpad – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Dávid	

Renáta.	Vendég:	Komjátiné	
Kas Henrietta

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából	

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Szafari	a	nagyvárosban	
–	ismeretterjesztő	
film	1-2.	rész	

20:25 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Dávid	
Renáta.	Vendég:	Komjátiné	
Kas Henrietta

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	Lajos	István
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Szafari	a	nagyvárosban	
–	ismeretterjesztő	
film	3-4.	rész

20:25	 Kányádi	Sándor	emlékére
20:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kiss	Lajos	István

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Hankusz	
Kálmán	1.	rész	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Szafari	a	nagyvárosban	
–	ismeretterjesztő	
film	5-6.	rész	

20:25 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Hankusz	
Kálmán	1.	rész	

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég:	Csík	Gabriella
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Szafari	a	nagyvárosban	–	
ismeretterjesztő	film	7-8.	rész	

20:25 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából	

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése 

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	
Vendég:	Csík	Gabriella

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Hankusz	
Kálmán	2.	rész	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	
Híradó, Kéklámpások a 
Köztérben,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Szafari	a	nagyvárosban	
–	ismeretterjesztő	
film	9-10.	rész	

20:45 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

22:00 Híradó és Kéklámpások 
a Köztérben – ismétlés

23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 16. 20:15 Szafari a nagyvárosban – ismeretterjesztő film 1-2. rész


