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

Szombaton
forgalomkorlátozások!
Július hetedikén, szombaton a Cerbona Fehérvár Futófesztivál ideje
alatt 18 és 21 óra között forgalomkorlátozások lesznek. Félpályás lezárás várható a Liget soron. Ugyancsak lezárják a Mészöly Géza utcát
a Liget sortól a Szabadságharcos
utcáig, a Zichy ligetet a Malom utcától a Dózsa György útig, a Mátyás
király körutat a Szabadságharcos
utcától a Várkörútig, a Várkörutat
teljes hosszában, továbbá a Rákóczi
utcát a Várkörúttól a József Attila
utcai körforgalom előtti kijelölt
gyalogos átkelőhelyig. Szintén félpályás lezárás lesz a Dózsa György út
Zichy liget felőli oldalán.

Közélet

Csatlakozik a város a klímavédelemhez

Civileket díjaznak,
bárki jelölhet

Rába Henrietta

Szabó Petra
Idén is várják a jelöléseket az alapítvány a
Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért által alapított Közszolgáltatók a civilekért elismerésre.
Az elismerést olyan magánszemély kaphatja, aki
legalább öt éve dolgozik állami, önkormányzati intézménynél, szervezetnél vagy többségi
önkormányzati tulajdonú vállalkozásnál a
megyeszékhelyen.

Az elismerést tavaly Szauter Ákos,
a Széphő Zrt. vezérigazgatója, Tisztl
Henrik, a Család és Gyermekjóléti
Központ vezetője és Ulcz Miklós, a
Székesfehérvári Járási Hivatal munkatársa vehette át. Az ő munkájuk,
amennyiben jól végzik, nem feltűnő,
de annál hasznosabb – mondta el lapunknak Róth Péter alpolgármester.
A közszolgáltatásban dolgozók
személyes elköteleződése, támogató
hozzáállása nélkül a civilszektor
programjai, szolgáltatásai, rendezvényei nehezebben tudnának
megvalósulni – mondta Németh
László. Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért elnöke
szerint fontos, hogy elismerjék a
munkájukat.
Évente maximum három fő részére
adományozható az elismerés, javaslatot pedig bárki tehet az alapítvány
honlapján augusztus 15-ig. Az okleveleket szeptemberben, a Székesfehérvári Civilnapon adják át.

Elérhető, rövid ügyintézés
Szabó Miklós Bence
Több vidéki nagyvárosban, így Fehérváron is
a vasúti pályaudvarok mellett nyílnak majd
kormányablakok – nyilatkozta Tuzson Bence
közszolgáltatásért felelős államtitkár annak
kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök döntött az új kormánymegbízottak kinevezéséről.

Az új ügyfélpontok lényege az,
hogy az emberek munkába menet,
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Székesfehérvár is csatlakozik ahhoz a
nemzetközi klímavédelmi egyezményhez, mely a következő évtizedekre
meghatározhatja a Föld védelmét, gazdasági, ipari fejlődését. Néhány héttel
ezelőtt hívta találkozóra Áder János
köztársasági elnök az ország megyei
jogú városainak polgármestereit, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Az
együttműködési nyilatkozatot is tárgyalta múlt pénteki rendkívüli ülésén a
város közgyűlése.

A képviselők elfogadták,
hogy Székesfehérvár is csatlakozzon a nemzetközi klímavédelmi egyezményhez. „A
következő években fog eldőlni,
hogy ez a szép és nemes célokat
tükröző nyilatkozat mennyire
lesz tartalommal megtöltve.”
– mondta Cser-Palkovics
András, majd hozzátette:
„Nagyon fontos, hogy a magunk
közösségében is átgondoljunk
néhány kérdést, akár a zöldfelület arányának növelését,
akár az ehhez kapcsolódó lépéseket, fejlesztéseket. Ezért kiemelt
fejlesztés a Sóstó rehabilitációja.” Emellett a Fehérvár tüdeje
programban is jóval több
mint száz hektár zöldterület, parkosítás, erdőtelepítés
valósul meg. Ezek a tartalmi
elemei egy ilyen egyezmény-

nek, de Cser-Palkovics András kiemelte: az energiafelhasználást és a fogyasztási
szokásainkat is szükséges
átgondolni a klímavédelem
jegyében.
A közgyűlésen a Videoton
FC névváltoztatása is szóba
került, ennek kapcsán Juhász
László mondta el véleményét:
„A szurkolók részéről teljesen
egyértelmű, hogy ha a klub
neve mellé bekerül egy szponzor neve, azzal senkinek semmi
problémája nincs, ez a mai
világban elfogadott tény. Azzal
sincs baja a szurkolóknak, ha a
Sóstói Stadion hivatalos elnevezése a szponzorra fog majd
utalni. De azt minden szurkoló
kikéri magának, hogy a klub nevét megváltoztassák, sőt olyan
módon, mintha egy kisgyermeket becézgetnénk!” – mondta az
önkormányzati képviselő.
Az ülésen a napirendi pontok
között a stadionnal összefüggésben kiírt, üzemeltetéssel, bérleti szerződésekkel
kapcsolatos pályázatokat is
tárgyaltak a képviselők. Jelentős, több mint kétszázmilliós
értékben intézményfelújításokat érintő közbeszerzési
eljárásokról is döntött a közgyűlés, ezek a közeljövőben
megvalósuló fejlesztéseket
biztosítják majd a városban.

„A résztvevők és a közönség is győztes!”

a lehető legrövidebb időn belül
tudják majd elintézni az ügyeiket,
és kapják meg a szükséges okiratokat.
A kormányhivatalok vezetői
közül szinte mindenki, azaz húsz
tisztségviselő közül tizenkilenc
folytathatja az új kormány alatt
tevékenységet. A Fejér Megyei Kormányhivatal élén továbbra is Simon
László áll.

Amikor a bank segít
Szabó Petra

Vakler Lajos
Az ország harmincöt intézményéből érkezett
közel hatszáz művész részvételével megkezdődött a XXXI. Országos Speciális Művészeti
Fesztivál.

A találkozón iskolás és felnőtt
korú, értelmi fogyatékossággal
élők mutathatják be produkcióikat
Székesfehérváron, a Vörösmarty
Színházban. Cser-Palkovics András
polgármester a megnyitón kiemelte: „A fesztivál bepillantást enged
abba a fantasztikus szakmai munkába,
amely a városi és megyei intézmények-

ben folyik. Szívvel és lélekkel sokan
dolgoznak együtt, köszönet mindezért!”
Szekeres Pál a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával
foglalkozó miniszteri biztos úgy
fogalmazott, hogy a fesztiválon
látható szívet-lelket melengető
műsorok mögött nagyon komoly
előkészítő munka és felkészülés
áll. „Egy ilyen fellépésen, megmérettetésen mindenki, a résztvevők és a
közönség egyaránt győztes.” – tette
hozzá, majd köszönetet mondott
a házigazda városnak, hogy méltó
helyszínnel segíti a találkozó megrendezését.

Július elsejétől a LÁRKE „a nyár szervezete”,
kampányukkal a fehérvári járókelők is találkozhattak a Kossuth utcában

„Alapvető gond számunkra, hogy a
papírpénzek megkülönböztetését nem
tudjuk megoldani. Okostelefonokon
van már ilyen program, de az nem
minden szituációban használható.
Mivel a papírpénzek mérete egyforma, és semmi megkülönböztető jelzés
nincs rajtuk, sokszor bajban vagyunk
vásárláskor.” – mondta Szokó Zsolt,
a LÁRKE elnöke.

Fotó: Molnár Artúr

Az első forintok már belepottyantak a perselybe. A LÁRKE javára lehet adományozni mostantól három
hónapig a Kossuth utcai bankfiók
előtt. Az egyesület a befolyt összeget a térségben élő látássérültek
eszköztámogatására fordítja majd.
Például okostelefonokat, különféle
közlekedést segítő eszközöket vásárolnak majd, vagy éppen vakvezető
kutya beszerzésének támogatására
fordítják az adományokat.
Az egyesület tagjai érzékenyítő programokkal is készülnek a kezdeményezés időtartama alatt. Az apró- és
papírpénzeket kell megkülönböztetni
bekötött szemmel. Azokra a nehézségekre szeretnék felhívni a járókelők
figyelmét, amivel a látássérültek a
mindennapokban küszködnek.

Fotó: Gáspár Péter

A Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete
lett Az évszak szervezete. A Magnet Bank kezdeményezésének köszönhetően a LÁRKE három
hónapig jelen és szem előtt lesz a belvárosban.

A fellépők jelképrendszere a tisztaságot sugározza

Parancsnokváltás az NFIU élén
Szabó Miklós Bence
A fehérvári parancsnokság élén Garas László
ezredest Topor István váltotta. A szervezet
állománya a NATO koordinációjáért felelős
egy esetleges válsághelyzetben. Tizenegy
nemzet több mint negyven katonája tartozik az
állományba – mely alig három éve szerveződött
Fehérváron.
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belül, komoly kihívást jelentett a
parancsnokságok megalakítása. A
fehérvárin tizenegy nemzet több
mint negyven katonájából kellett
csapatot kovácsolnia az elmúlt
években Garas Lászlónak – aki
utódja szerint a feladatot maximálisan teljesítette.
„A környező országokban is rengeteg
gyakorlat kezdődik a következő időben,
ezekben aktív szerepet vállal majd az
NFIU állománya. Most itt kell elsősorban megállniuk a helyüket katonáinknak!” – mondta Topor István, az új
parancsnok.

Schéda Szilvia
Új helyen várják mostantól az ügyfeleket a 4-es számú posta munkatársai. A maroshegyiek ezentúl egy
öt munkaállomásos, akadálymentesített hivatalban
intézhetik ügyeiket, meghosszabbított nyitvatartás
mellett.

Régóta húzódó kérdés volt a maroshegyi postahivatal átköltöztetése,
melyre június 18-án a városrészben és a
közeli falvakban élők nagy örömére sor
kerülhetett. A korábbi posta komfortos,
tágas helyiségben működik tovább a
Prémium Center üzletközpontban.
„Ma, amikor már a Facebookon írják a
fiatalok a leveleket, amikor már online
utalunk, a postahivatal tartalma változóban van: ez nagyon nehézzé teszi, hogy
gazdasági alapon, rentábilisan működjön.
Ezt a város megértette, és tízmillió forinttal
támogatta az átköltözést és a további műkö-

dést.” – emelte ki Brájer Éva, a városrész
önkormányzati képviselője.
A teljes költözés csaknem negyvenmillió forintba került. Az új helyen lényegesen nagyobb alapterületen, modern,
a mai kor követelményeinek megfelelő,
kulturált körülmények között várják az
ügyfeleket.
„Ez egy több éve húzódó kérdés volt, és
noha az ügyféligényt soha senki nem
vitatta, de a forrásokat be kell osztani. Kétezer-hétszáz postahely van az országban, és
azok közül számos felújításra szorul. Most
ezt a hivatalt sikerült megújítanunk, és
reméljük, sok-sok ügyfélnek okozunk ezzel
örömet!” – hangsúlyozta Forrai Péter, a
Magyar Posta Zrt. lakossági vezérigazgató-helyettese.
Az ügyfelek számára jó hír, hogy a
nyitvatartási idő is hosszabb lett, így
hétköznapokon 10 és 18 óra között
intézhetik ügyeiket.

Topor István ezredes beszédében hangsúlyozta, hogy kiválóan szervezett, jól összekovácsolt
parancsnokságot vesz át

Kép: Körtvélyes Tivadar

Kép: Megyeri Zoltán

2014 végén született döntés a nyolc
NATO-parancsnokság, köztük a
fehérvári létrehozásáról. Mivel
hasonló szervezeti elemek eddig
nem voltak a szövetség kötelékén
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A maroshegyi posta mostantól a Balatoni úti bevásárlóközpontban található

Kvalifikált munkaerőre épülő országot kell létrehozni!
Látrányi Viktória

Június közepén nyújtotta be a kormány
a költségvetés tervezetét. Hogy alakul
Magyarország költségvetése 2019-ben?
Jól látszik a törekvés, mely 2010 óta
jellemzi a kormány munkáját. Magyarország az elmúlt években visszanyerte korábban elveszített gazdasági
önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi
helyzetét. A 2019-es költségvetés
kapcsán fontosnak tartom kiemelni,
hogy a költségvetés 4,1 százalékos
gazdasági növekedéssel valamint 1,8
százalékos hiánnyal számol, úgy, hogy
a foglalkoztatottak bérét tovább tudjuk
növelni. De több adatból is kiderül –
például ha nézzük a kiskereskedelmi
mérleget – hogy folyamatosan nő a
lakosság fogyasztása. Ez jó mutatója
annak, hogy az egész ország gazdasága növekszik. A költségvetés biztosítja
azokat a feltételeket, hogy a versenyképesség tovább javuljon. Itt van szükség nagy előrelépésre, egy teljesen más
berendezkedés vár Magyarországra!

Fotó: Bauer Tibor

Az ország biztonságának megőrzése, a gazdasági növekedés fenntartása, a családok támogatása és a teljes
foglalkoztatottság elérése – ezen a négy fő pilléren
nyugszik Magyarország 2019-es költségvetése. Július
20-án lesz a jövő évi költségvetési törvényjavaslat
zárószavazása. Jelenleg a bizottsági részletes viták
zajlanak. A Fehérvár magazin Törő Gábor országgyűlési
képviselőt kérdezte arról, hogyan alakul Magyarország 2019-es költségvetése. Fejér megye kettes
számú körzetének képviselőjével emellett a megyét
érintő fejlesztésekről és az új parlamenti ciklusra
vonatkozó célkitűzéseiről is beszélgettünk.

Törő Gábor nemrég a Fehérvár TV Esti mérleg című műsorának volt vendége. A teljes beszélgetést megtekintheti a televízió Youtube-csatornáján!

A régi, összeszerelő Magyarországból
egy kvalifikált munkaerőre épülő Magyarországot kell létrehozni! Ezen az
úton járunk most, a költségvetést ehhez igazítjuk. Négy pilléren nyugszik
a büdzsé: a biztonság megőrzésén, a
gazdasági növekedés fenntartásán,
a családok támogatásán valamint a
teljes foglalkoztatottság elérésén.
Hogyha a szűkebb térséget nézzük, Fejér
megye kettes körzetét, akkor mit tud
elmondani, honnan indult és most hol tart
Fejér megye?
Még a Fejér Megyei Közgyűlés elnökeként részese lehettem annak a megyei
konzultációs programnak, melynek
keretében szinte az egész megyét
bejártuk, kikértük a polgármesterek,

a helyi döntéshozók véleményét
a fejlesztési elképzelésekről. Ez
megalapozta azt, hogy az úgynevezett
TOP-forrásokat a kormány létrehozta,
el tudta fogadtatni Brüsszellel. Összességében közel hatvanmilliárd forintot
tudott Fejér megye a kisebb települések számára ezen elképzelések megvalósítására biztosítani. Hangsúlyoznám,
hogy ebbe nem tartozik bele Székesfehérvár és Dunaújváros, hanem
kizárólag a megye kisebb települései.
Kialakult egy együttműködés a települések és a kormányzat között. Azokat
az igényeket tudjuk így kielégíteni,
amik valóban fontosak a helyi településeknek. Lokálissá alakult a pályáztatási szemlélet, és meggyőződésem,

hogy ezek a helyi értékeket szolgálják.
De azt is tudjuk, hogy Székesfehérvárnak mit jelent majd a Modern Városok
Programja! A megyeszékhely soha
nem látott fejlődésen megy keresztül,
közel nyolcvanmilliárdos fejlesztéssel.
Ha a várost járjuk, szinte nem találkozunk olyan településrésszel, ahol
valamilyen munkálatok ne zajlanának!
Székesfehérvár nagyon sok környékbeli embernek ad munkát, de ad nekik
kultúrát is, lehetőséget a szórakozásra
– ez fontos mindenkinek.
Számos turisztikai fejlesztés is megvalósult vagy éppen most zajlik. Ezekről mit
tudunk?
Mór szerencsés környezetben van, a
Vértes és a Bakony között, ezért nyilvánvaló, hogy a turisztikai fejlesztés
elengedhetetlen. Környékünkön meghatározó jelentőségű a borturizmus,
de a vadászat is, s azt se felejtsük el,
hogy a Csókakői vár népszerű célpont
a kirándulók körében. Fejér megye
egyetlen váráról van szó, mely 235 millió forintot nyert további rekonstrukcióra. Beszélhetünk Bodajkról is, ahol a
keresztény kegyhely szintén megújul.
A Velencei-tavat körbe lehet kerékpározni, és el lehet érni Székesfehérvárt
is. Ha az én választókörzetemet nézzük, akkor Iszkaszentgyörgyről már
beérünk Székesfehérvárra bicikliúton.
Kincsesbányán most fog megvalósulni egy belső kerékpárút. Az országos kerékpárút tervezése is zajlik,
előbb-utóbb el fogjuk érni a Balatont.
Budapest, Velencei-tó, Balaton – mi
kell több?
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Középkori sírok és falmaradványok is előkerültek a bazilika melletti ásatáson. A hagyomány
szerint a Géza nagyfejedelem által a tizedik
század végén épített négykaréjos templom állt
itt, amit elsőként 1971-ben Kralovánszky Alán
az épület előtt végzett ásatáson tárt fel. A hetvenes és nyolcvanas években volt ugyan kisebb
kutatás, de ekkora nagy felületen nem történt
még feltárás, így most lehetőségük nyílik a
régészeknek a teljes területet megismerni.

Nagy területen zajlik ásatás Székesfehérvár belvárosában, a Szent
István-bazilika mellett. A hagyomány szerint a területen egykor a
Géza nagyfejedelem által a tizedik
század végén épített négykaréjos
templom állt, amit elsőként 1971ben Kralovánszky Alán tárt fel.
Most az általa már korábban megtalált falak mellett középkori, török
kori és barokk kori sírokat és újabb
falszakaszokat tártak fel.

Képek: Megyeri Zoltán

Látrányi Viktória

Reich Szabina, a Szent István Király Múzeum régésze mutatja a megtalált keleti karéj részletét

„Az az érdekessége ennek a keleti
karéjnak, hogy sokkal mívesebb a
kialakítása a többi karéjhoz képest.” –
mutatta meg az ásatási területen a
falmaradványokat Reich Szabina.
Az ásatást vezető régész folyamatosan mutatja az érdekességeket.
Elképesztő, de a járószint alatt
mindössze húsz-harminc centivel
középkori sírok, sírmellékek
kerültek elő. Az is leszögezhető: a
középkorban jelentős építkezések
zajlottak a területen.
„A késő középkorban a fiatalon

Középkori, török és barokk kori sírokat tártak fel a szakemberek

elhunyt nők fejét pártával díszítették.
A barokk korban virágzott a területen
a katolicizmus, ezt is jelzi az előkerült
tárgyi anyag. A barokk kori sírokból
jelentős számban kerültek elő rózsafüzérek zarándokjelvényekkel ellátva,
jelezve azt, hogy ebben az időszakban
virágzott a zarándoklat is. Ezenkívül előkerült egy janzenista feszület
töredéke is.”
A székesegyház előtt családi kripták kerültek feltárásra. A tervek
szerint a bazilika épületében is lesz
lehetőség az ásatás folytatására.

Szerelem és perzselő zenei kavalkád
Látrányi Viktória
Könnyed hangulat, mediterrán életérzés
fűszerezte az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
szombati koncertjét. A Parlami d’amore rendezvénysorozat immár hagyománynak számít Székesfehérváron. Idén az olasz operaslágerektől a
Sanremói dalfesztivál könnyed dallamvilágáig
szinte minden megtalálható volt a repertoáron.

A zene változatossága és karaktergazdagsága, virtuóz zenekari
játék, egy impulzív karmester és
kiváló olasz szólisták fémjelezték a könnyed nyáresti koncer-

tet. Rossini, Verdi és Mascagni
csodálatos, mély, érzelemgazdag
világba repítette a hallgatóságot,
de felcsendültek Cristiano Alberghini kortárs zeneszerző kompozíciói is, hogy aztán mindezt
megfűszerezzék a legendás olasz
könnyűzenei örökzöldek. Kiváló
szólisták csatlakoztak a produkcióhoz: itt volt Francesca Taverni és
Fabio Vagnarelli valamint Denis
Biancucci zongoraművész.
Rossini Tell Vilmos-nyitánya indította a kétórás koncertet, hogy
aztán Francesca Taverni vezesse

Fotók: Simon Erika

A Parlami d’amore könnyed nyáresti koncert ezúttal is üde színfoltja volt a fehérvári zenei nyárnak

Dubóczky Gergely dirigálta a zenekart

át a hallgatóságot szívekhez szóló
dallamokon keresztül az érzelmek világába. Az énekesnő otthonosan mozog a blues, a dzsessz
és a soul világában. A legjelesebb
itáliai és európai musicalszínházak színpadain is folyamatosan
találkozhat vele a közönség. Fabio
Vagnarelli ugyancsak tapasztaltés
elismert művész, számos musicalprodukcióban szerepel.
Meglepetésekben sem volt hiány
ezen az esten: ahogy felcsendült Verditől az Aida bevonulási
indulója, trombiták szólaltak meg
a nézőtér szélén és a Városháza

ablakában, ezzel is fokozva a
zenei élményt. Bár az összhatást
kétségtelenül Mascagni Parasztbecsületének Intermezzója hozta
meg: miközben megszólaltak a
harangok, a Szent Imre-templom
ablakán halvány fénysugár jelent
meg, majd a szimfonikus együttes
zenéjével egybeforrt a templomban megszólaltatott orgonaszó.
Mintegy két órán keresztül
Itáliában érezhettük magunkat,
ehhez pedig együtt volt minden:
az olasz életérzés elbűvölő hangulata, a hol andalító, hol pedig
perzselő ritmusok.
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Köszönet az egészségügyben dolgozóknak
A HETILAP

Látrányi Viktória

Kétszáz éve, 1818. július elsején
született Semmelweis Ignác, az
anyák megmentője, aki kiemelkedő
szerepet játszott a gyermekágyi láz
kiismerésében, leküzdésében. Ezért
ez a nap a magyar egészségügy
legnagyobb ünnepe.
A fehérváriak születésének évfordulóján az orvos emlékét őrző márványtáblánál emlékeztek meg az
Oskola utcában. Városunkban minden évben ünnepséget rendeznek
az évfordulóhoz közeledve: a város
önkormányzata ekkor köszöni meg
az egészségügyben tevékenykedők
munkáját.
„Egy város életében az egészség az
egyik legfontosabb alapkérdés, így az
egészségügyben dolgozók megérdemlik, hogy minden évben megemlékezzünk a mindennapi munkájukról. Ha
a szakemberek tudják tenni a dolgukat
– és ebben mi minden segítséget
megadunk – annak minden székesfehérvári polgár haszonélvezője lesz.”
– mondta Cser-Palkovics András
polgármester, majd hozzátette:
„Tanuljuk meg megbecsülni az ország,

Fotó: Molnár Artúr

Kétszáz évvel ezelőtt született Semmelweis
Ignác. A város önkormányzata ez alkalomból
köszönte meg az egészségügyben dolgozók
áldozatos munkáját.

A rendezvényen elismerték a megyében dolgozó védőnők, továbbá a Humán Szolgáltató Intézet munkatársainak egész éves áldozatos munkáját

a megye és a város egészségügyi ellátórendszerét!”
Elismerésben részesült Kovácsné
Simon Zsuzsanna, a Kelemen Béla
utcai tanácsadó területi védőnője,
aki korábban Kiváló Védőnő díjat
kapott, illetve jubileumi jutalomban részesült huszonöt év közalkal-

mazotti munkájáért Tápi Zsuzsanna egészségügyi asszisztens
valamint Békefiné Marosi Regina,
Kiss Krisztina és Szilvágyi Szilvia
területi védőnők. Emellett elismerték Törzsök Nóra területi védőnő,
Csiby Imréné fogászati asszisztens,
Dikó Judit iskolavédőnő, Rodics

Istvánné területi védőnő és Szivákné Heilig Ilona területi védőnő
közalkalmazotti munkáját is.
A jeles naphoz kapcsolódva a
Székesfehérvár Egészségügyéért díj
átadására Székesfehérvár közgyűlésének következő rendes ülése előtt,
augusztus 17-én kerül sor.

Látszerész kisokos

Zalka Attila látszerész mester rovata

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám
alatti 1010 m 2 területű ingatlan.
Irányár: 28 M Ft;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását!

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

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

A szem optikai hibái - Presbiópia 1.rész
Mi a presbiópia?
A presbiópia egy olyan állapot, amely a normál olvasási távolságban megnehezíti a
látást.
Hogy befolyásolja a presbiópia a látást?
Olyan feladatok, mint olvasás, varrás nehezebbé válnak, különösen gyenge fénynél.
Például észrevehetjük, hogy távolabbra tartjuk az újságot, hogy tisztán lássuk a
betűket. Néhányan úgy érzik, hogy már rövid a kezük. A presbiópia a távoli látást
nem befolyásolja.
Van-e más hatása a presbiópiának?
Problémáink lehetnek olvasásnál a koncentrálással, vagy megfájdul a szemünk, a
fejünk, esetleg elfáradunk, ha sokáig közelre nézünk.
Mi okozza a presbiópiát?
Fontos megérteni, hogyan változtatja szemünk a fókuszát, ha közeli tárgyra nézünk.
Normál esetben a szem távolra fókuszál. A belsejében van egy nagyjából borsó
méretű lencse. Hogy közeli dolgokra fókuszáljunk, egy izom megváltoztatja a lencse
alakját (domborúbbá). Ezt a folyamatot akkomodációnak nevezzük. A kor
előrehaladtával a lencse elveszti rugalmasságát, és kevésbé változtatható az alakja. Ez
egy teljesen normális, korral járó változás, mint az őszülő haj, vagy a merevedő
izületek. A lencse rugalmasságának csökkenése okozza, hogy a közelre fókuszálás
nehezebbé válik.
Ki lesz presbiópiás?
Mindenki tapasztalja a presbiópiát okozó öregedést, tehát ezt az állapotot nem lehet
elkerülni.
Gyorsan alakul ki a presbiópia?
Nem. Először úgy 40-45 éves kor között észrevehető. Bár a közelre nézés nehézségei
– úgy tűnik – hirtelen jelennek meg, de a presbiópia mögött megbúvó öregedési
folyamat már gyermekkorban megkezdődik. A presbiópia 45-65 éves kor között
növekszik, egyre nehezebbé téve a közelre nézést. 65 éves kor fölött már a presbiópia
jelentősen nem változik. (folytatjuk)

Óvja szemét a kék fénytől!

Hoya BlueControl réteggel ellátott szemüveglencsék 33% kedvezménnyel !

Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457
www.zalkaoptika.hu
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Közélet

Közéleti hetilap

Új szaktanterem a Váciban
Hétéves együttműködését ünnepelte a Váci
Mihály Ipari Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium és az Arconic Alapítvány. Az ünnepségen Katus István, az Arconic országigazgatója
kiemelte, hogy hét év alatt közel negyvenmillió
forinttal tudták támogatni az alumíniumipari
szakképzést, és közel kétszáz diák vehetett át
oklevelet.

köri foglalkozásoknak. Ez a pályázat
is sikeres volt.
Katus István felidézte, hogy 2011ben, amikor a projekt elindult, még
messze nem volt akkora a munkaerőhiány, mint amivel manapság
szembesülnek: „Ebből is látszik, hogy
a hengermű-öntöde üzletág vezetése
mennyire előrelátó volt. Már akkor
felismerték, hogy olyan fiatalokra van
szükség, akik hosszú távon biztosítani
tudják, hogy a cég a következő évtizedekben is növekedjen.” Hozzátette:
az elmúlt hét év sikeres volt, hiszen
közel negyvenmillió forinttal tudták
támogatni a képzést, amiben a lelkes
diákok vállalták, hogy plusz órák
keretén belül elsajátítják az alumíniummal kapcsolatos ismereteket.
Elmondta azt is, hogy közel kétszáz
diák kapott oklevelet az elmúlt hét év
alatt, közülük sokan már az Arconicban dolgoznak.

Bukosza Zita
Városunk jövője volt a témája a Székesfehérvár Jövőjéért
Egyesület ülésének, melyen a tagok a város fejlesztésével
kapcsolatos rövid és hosszú távú célokról – többek között a
közlekedés és az egészségügy fejlesztéséről – tanácskoztak.

Az egyesület alelnöke szerint az elmúlt
harminc év technikai és kommunikációs
szempontból is jelentős változásokat hozott.
„Ha visszagondolunk arra, hogy harminc évvel
ezelőtt mi volt jellemző Székesfehérvárra, az itt
élő emberekre – például milyen technikai eszközöket használtunk – látjuk, hogy 1990 óta is nagyon
jelentős a fejlődés. Most az a kérdés, hogy ez line-

áris fejlődés lesz-e vagy progresszív fejlődés. De
mindenképpen jelentős változásokra számítunk
a város életében, az egymás közötti kommunikációban, azokban a technikai eszközökben, amiket
használunk.” – mondta Schultz György.
A városvezetés szerint már most fel kell készülni a jövő változásaira, ezért gondolkodnak
azon, hogy az önkormányzat egy kutatóintézetet hozzon létre erre a célra – tudtuk meg
Cser-Palkovics András polgármestertől, a
Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület elnökétől.
Elhangzott az is, hogy az egyesületnek kiemelt célja, hogy Fehérvár ne csak Magyarország települései között, hanem nemzetközi
viszonylatban is versenyképes legyen.

Ötéves lett a Vízivárosi Kölyökjuniális

Fotó: Gáspár Péter

Kezdetben a Váci szakköri tevékenység megvalósításához kért támogatást az alapítványtól, két éve pedig
a hagyományos szakkörön túl egy
jegyzet elkészítésére nyílt lehetőség
a gyár és az iskola szakembereinek
együttműködésével – ennek anyagát
beépítették a szakgimnazisták tanulmányaiba is.
A 2017-18-as tanévben már egy
szaktanterem kialakítására pályázott
az iskola, mely helyet ad majd a szak-

Fehérvár 2050-ben

Kép: Preszter Elemér

Gáspár Péter
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Az iskola arra törekszik, hogy olyan tantermet alakítson ki, ahol a kor követelményeinek megfelelő körülmények között tarthatják a szakköri és az alumíniummal foglalkozó szakmai órákat is

Érdekes játékok, színpadi programok, katonai, rendőrségi és tűzoltó-bemutató is várta a vakációzó
gyerekeket szombaton Vízivárosban. Ötödik alkalommal szervezeték meg a kölyökjuniálist. S. Sz

Új medencékkel és csúszdákkal vár a Városi Strand
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.

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:
o
Gyermekmedence: 34 C
o
Élménymedence: 32 C
o
Kismedence: 28 C
o
Nagymedence: 28 C
o
Csúszdás medence: 30 C

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 •
Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-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: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Egyre több az építkezés

A HETILAP

Novák Rita

A Campus Sétány legmagasabb
pontjára került a bokréta még
június elején. A város legnagyobb
jelenleg épülő lakóparkja már szerkezetkész. Hasonló állapotban van
a Jancsár utcában is a társasház, és
ezek mellett is több tucatnyi építkezés zajlik szerte a városban.
Puska József, a megyei kamara
építőipari tagozatának elnöke azt
mondja, országosan is kiemelkedő
a fehérvári építkezések száma:
„Ha az egész építési volument, ami az
országban történik, száz százaléknak
veszem, akkor körülbelül harmincöt
százalék lenne az a hányad, amit az
új építésű ingatlanoknak el kellene
foglalniuk, de ez csak tizenhat-tizenhét
százalék. Országosan elmondható,
hogy még több lakást lehetne építeni,
de Fehérvár kivétel: itt az átlagosnál több lakás épül. Jó helyzetben
vagyunk, szerte a városban toronydarukat látni!”
Puska József hozzátette, hogy egyegy építkezés hatalmas logisztikai
erőfeszítést igényel, hiszen óriási a

Fotó: Kiss László

Csúcson vannak az ingatlanárak, és a szakemberek szerint ez nem is változik a következő
időszakban. A városban rengeteg az építkezés,
sok családi házat és több társasházat is építenek, bár a szakemberhiány óriási a szektorban.

Fehérváron az országos átlag feletti az épülő ingatlanok száma

szakemberhiány, és az építőanyagokra is sokszor várni kell: „Ez
a lufi előbb-utóbb ki fog pukkadni.
Ha a most épülő lakások elkészülnek
a városban, akkor a piac egy kicsit
lanyhulni fog, nem lesz ekkora igény
az új építésű lakásokra.” A szakember szerint ennek következtében
az árak nem csökkennek majd
jelentősen.

A nyár színei!

Dulux nagyvilág színei 5l 7.990 Ft (1.598 Ft/l)
Jedynka viaszos vékonylazúr 5 l 12.120 Ft (2.424 Ft/l)
10 liter vásárlásánál ajándék ecsetet adunk!
Alkyton közvetlenül a rozsdára festék 0,75 l 4.430 Ft (5.907 Ft/l)
Az akció 2018. július 5-31-ig, illetve a készlet erejéig tart! Részletek az üzletekben!

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

•
•
•
•

Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Irodabútorok
Szalagfüggönyök

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

VAS-FÉMKER
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

A hír nem kacsa!
Világbajnok akció a foci vb alatt!!!

ÉPÍTKEZZEN VELÜNK!
Betonacél, acélcső,
zártszelvény, rúdacél.

Minden

fürdőszobai termékre
15% kedvezmény!

Méretre vágással,
betonacél hajlítással,
házhozszállítással
tesszük egyszerűbbé
a munkáját!
e-mail: szekesfehervar@vasanyag.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Az ajánlat 2018.06.14-07.15. között érvényes. Részletek az üzletben.

honlap: www.vasanyag.hu

Cím: 8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. Nyitva tartás: hétfő-péntek szombat
Mobil: 06-70-423-00-60 Telefon: 06-22-747-660
8:00-16:00 8:00-12:00

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
Telefon: 22/347-423
WEBSHOP: www.hollander.hu

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)
Budai út 48. 2/2
Budai út 64. 1/3.
Tolnai utca 16. 4/3.

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

53 m2
53 m2
58 m2

1+2
2+hall
2+1

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

35.775,29.150,31.900,-

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt
(munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az
együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó
összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a
Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte
meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a
meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001
számú számlájára kell
- átutalni,
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00
óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül,
kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár
a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból
vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://
lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉKSZERELŐ

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó,
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés
és a számos béren kívüli juttatás.
Amit kérünk:
• folyadék, légnemű anyagok szállítására szolgáló
csővezetékek, vezetékhálózatok és ezeket kiszolgáló
berendezések építése, összeállítása, javítása és karbantartása;
• víz- és gázvezeték, központi fűtés és csőhálózat
rendszerének előírás szerinti elkészítése, a víz- és
gázvezetékhez tartozó berendezések üzembe helyezése,
beszabályozása, karbantartása és javítása;
• szakirányú szakmunkás végzettség.
Előny lehet:
• hasonló területen szervezett szakmai tapasztalat;
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2018. 07. 11-ig!

Júliusi feladatok a kertben.
Furcsán alakul az időjárás,
hol hideg, hol meleg az idő,
és az erős szélben a növényvédelmi munkák is akadoznak. Már-már régi ismerősként térnek vissza a tavalyi
kártevők. Amerikai lepkekabóca, vándorpoloska, levéltetvek, liszteske és újra rág a
puszpángmoly is. Védekezéskor érdemes
keverni a kontakt (Full 5 CS, Cyperkill, Decis,
Karate) és a felszívódó (Teppeki, Mospilan,
Pirimor) szereket, valamint a tapadószert
(Nonit, Káliszappan, Vektafid, Vegarep) is.
Étkezési céllal termelt növényeinknél fokozottan figyeljünk az élelmezés-egészségügyi várakozási időre.
A gyümölcsfáinkat károsító molyok rajzási
adatait alul találják, és bár alacsony értékeket mutat a táblázat, tudnunk kell, hogy
ezek csak tájékoztató jellegűek, pontos
adatokat, csak a saját kertünkben kihelyezett csapdák mutatnak. Még mindig nem
késő kitenni a szexferomon csapdákat, illetve a sárga ragacsos lapokat, melyek remekül fogják a levéltetveket, a liszteskét, a
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

lepkekabócát, és a diót károsító dió-buroklégy egyedeit is.
Gombabetegségek közül a paradicsomvész
ellen kell kiemelten permetezni. Kiváló felszívódó szer ellene a Ridomil Gold, vagy az
Amistar. Előbbi 7, utóbbi 3 napos várakozási
idővel rendelkezik.
Minden évben sok helyen jelentkezik a paradicsom és a paprika csúcsrothadása. Mindkét esetben hiánybetegségről beszélünk,
melyet kalciumpótlással lehet megelőzni.
Virágzástól kezdődően 3-4 alkalommal
lombtrágyaként kijuttatva a leghatásosabb.
Ugyanez a kalcium hasznos a téli alma esetén is. A tervezett szedés előtt 20-40-60
nappal kijuttatva beépül a gyümölcshéjba,
és csökkenti a gyümölcs utóérését, ezáltal
tovább tárolható marad az alma, nem fog a
tárolás alatt bepöttyösödni sem.
A szőlőn megjelent a lisztharmat és a peronoszpóra tünete is. Vannak olyan permetszerek, melyek a néhány napos fertőzést még
vissza tudják fordítani. Ilyenek a Karathane
Star, a Cyflamid, vagy a Curzate Super is. A
korai fajtáknál rövidesen elérkezünk a fürt-

záródás fenológiai stádiumához, amikor a
szürkepenész ellen is szükséges a védekezés.
Érik az őszibarack, és ahol nem fagyott el
tavasszal, ott a kajszi is. A gyümölcs monília ellen még nem késő védekezni, a 3 napos
várakozási idejű Teldor jelent megoldást az
évek óta fellépő rothadás ellen. 2-3 alkalommal szükséges alkalmazni, 7 napos ismétléssel.
A július a zöldmetszésnek is az ideje. Most
kell a csonthéjasok alakító metszését elvégeznünk. Ne feledkezzünk meg a szerszámok fertőtlenítéséről, és a sebkezelésről
sem.
Rajzik a boróka-tarkadíszbogár is. A boróka,
tuja, ciprusfélék rendszeres permetezése
javasolt, kiegészítve a növények trágyázásával és öntözésével. Ha a rajzás utáni
peterakást meg tudjuk akadályozni, újabb
egy évre mentesülhetünk a kártételétől, és
haladékot kapunk a növényeink saját védekezőképességének megerősítéséhez.
Sikeres védekezést kíván Németh László
kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Molycsapdák fogási adatai 2018.07.02-án:
Szilvamoly: 9 db
Keleti gyümölcsmoly: 16 db
Almamoly: 4 db

FEHÉRVÁR
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programajánló

Fehérvári Fúvósfesztivál

Fotó: Kiss László

Július 14. 16 óra, Városház tér és
belváros
Ismét fúvósok járják a belvárosi
utcákat. Érkezik zenekar Dunakesziről, Martonvásárról és Várpalotáról
is. A koncerteket két egymáshoz
közeli helyszínen, a Püspöki Palota
előtt és a Városháza előtt felváltva hallgathatja végig a közönség,
amit a Magyar Király Szállótól az
Országalmáig tartó felvonulás, majd
egy közös koncert követ: a program
zárásaként a barokk évhez kapcsolódóan Purcell-műveket ad elő az
egyesített zenekar.

2018.07.05.

Fúvósok és királyok

A HETILAP

Programok július 6-tól 15-ig

Szabó Petra
Július 6.
A pillanat varázsa
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Márfy Gabriella kiállítása. Az eseményen a
vendégeket Kiss Dorottya köszönti, a tárlatot
megnyitja Varga István, közreműködik Klein
Katalin (mandolin) és Bednár András (gitár,
ének). A kiállítás augusztus 6-ig látogatható.
Péntek esti hangtárlat
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Petrás Mária csángó népdalénekes estje
Agárdon.
Emlékparki nyár
18 óra, Pákozd, KEMPP
Megnyitják Simon G. Kata festőművész

kiállítását, majd 19 órától a Tatai Helyőrségi
Zenekar ad koncertet.
Július 7.
Romantikus vártúra – kisvonatos látogatás a
Bory-várba
10 óra, Tourinform Iroda
A túra során az idegenvezető a városról is
elmeséli mindazt, amit tudni érdemes, majd a
várban is végigkalauzolja a csoportot.
Cerbona Fehérvár Futófesztivál
12 óra, Bregyó Sportcentrum
Székesfehérvár félmaratonja új köntösben. A
hét kilométeres körpálya a Bregyó Sportközpontból indul, és áthalad Székesfehérvár történelmi belvárosán. A versennyel kapcsolatos
kérdések: albatriatlon@gmail.com. Nevezéssel
kapcsolatos kérdések: info@rundevu.hu.

Hadak, vizek, várak útja – kirándulás kabrió
busszal
14 óra, találkozó: Skála mögötti parkoló
A négyórás program során az érdeklődők
ellátogathatnak Miska huszárhoz, a Pákozdi
Katonai Emlékparkba, a dinnyési Várparkba és
a Velencei-tóhoz.
Rencék nyomában – kenutúra
14 óra, Agárd, H2O Akváriumház
Kenutúra virágzó rencék nyomában, szakvezetővel. Bejelentkezés 30 271 3292 telefonszámon vagy a velenceitokenuzas@gmail.com
e-mail-címen Simon Györgynél.
Könyvbemutató
16 óra, Bodajk, Városháza
Bemutatják a Bodajk – Szóban és képekben
című könyvet. Az eseményen részt vesz

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

A Fehérvár Televízió műsora július 7-től 13-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2018. 7. 7. SZOMBAT

2018. 7. 8. VASárnAp

2018. 7. 9. Hétfő

2018. 7. 10. Kedd

2018. 7. 11. SZerdA

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: Mits Márton.
Vendég: Kaszás László
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 1. rész
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 2. rész
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
14:10 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Zsolt
15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 A természetfilm
magyar találmány? –
dokumentumfilm
16:40 Napi színes – ismétlés
16:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Svarda Csaba
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Az olasz maestro – az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar
koncertje Pécsen – ismétlés
21:05 Tudományos esték – 4.
rész – Őskori kőrákok és
csillagászati vonatkozásaik
21:30 Gyógyult utakon
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes híre – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Svarda Csaba
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Mits Márton.
Vendég: Kaszás László
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 1. rész
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Donato Renzetti – Az
olasz maestro
14:35 Napi színes – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kaiser Tamás.
Vendég: Fa Nándor 2. rész
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:10 A Vargyas-szoros
elveszett világa
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Pozsonyi Zsuzsanna
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Tudományos esték –
5. rész – Miért nincs
göcseji népviselet?
20:20 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 A szomszéd vár –
turisztikai 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: Schéda Szilvia.
Vendég: Pozsonyi Zsuzsanna
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vaszi Levente
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Tudományos esték – 6.
rész – Salla, a római kori
regionális központ
20:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden 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: Vakler Lajos.
Vendég: Vaszi Levente
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Andrássy Máté
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Tudományos esték – 7.
rész – Festetics Mária
udvarhölgy kalandos élete
Erzsébet királyné udvarában
20:45 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 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: Andrássy Máté
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: András
Krisztina 1. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Tudományos esték – 8. rész
– Nyugat-Magyarország
háromszáz emberi
generációval ezelőtt. Az
újkőkori élelemtermelés
elterjedésének egyik
kulcsfontosságú
területe Európában
20:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Horoszkóp
július 6. – július 12.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

2018. 7. 13. pénTeK
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: Vakler
Lajos. Vendég: András
Krisztina 2. rész
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Buda Gábor
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Tudományos esték – 9. rész
– Göcsej újrafelfedezése
a két világháború között
21:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 8. 17:10 A Vargyas-szoros elveszett világa

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának.
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibontakozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

2018. 7. 12. CSüTörTöK
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: Vakler
Lajos. Vendég: András
Krisztina 1. rész
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: András
Krisztina 2. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati
szerepben, és más az, aki irányít és beosztja az Ön
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivatalokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban
vigyáznia kell az egészségére!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szemtelenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos!
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem
mérgesedik a helyzet!

A változások hete következett el az Ön életében.
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében.
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik
ezen a héten.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó
lenne lassítani!

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására.
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez
jót Önnek!

Wurczinger Lóránt polgármester és a kötet
szerkesztője, Bakonyi István.

HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon

Királyok a belvárosban
17 óra, belváros
A júliusi hétvégék már a Székesfehérvári Királyi Napokra hangolnak: augusztus 4-ig minden
szombaton este megjelennek az óriásbábok a
Fő utcán, hogy hagyományőrzők kíséretében
hívják fel a figyelmet az augusztusi rendezvényekre. A menet 17 órakor indul a Vörösmarty
Színháztól, a bemutatók a Varkocs-szobornál,
a Mátyás király-emlékműnél és az Országalmánál lesznek.

Július 9.
Művészeti tábor a Deák-gyűjteményben
7.30, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A gyerekek megtapasztalhatják az alkotás örömét, megismerkedhetnek a különféle művészeti eszközök használatával (grafit, akvarell,
pasztell, szén, agyag, gipsz). A résztvevőknek
tízórai, meleg ebéd, friss gyümölcs, fagyi és
innivaló biztosított. Szakmai vezető: Szűts Angéla múzeumpedagógus. A foglalkozás hétfőtől
péntekig tart. Jelentkezés: szuts.angela@szikm.
com, deak.balazs@szikm.com, novakedith@
gmail.com.

KastélyKoncert: Játékos lélek – a harmonika
20 óra, Halász-kastély, Kápolnásnyék
A Virtuózokból jól ismert Demeniv Mihály
harmonikaművész és Tálas Áron zongoraművész különleges világba varázsolja el
hallgatóságát.
Edda-koncert az Agárdi Popstrandon
20 óra, Agárdi Popstrand
Július 8.
Nemzetiségi nap
9 óra, Szerb ortodox templom kertje
A Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és a
Népművészeti Egyesületek Szövetsége nemzetiségi napot szervez, vele egy időben tartják az
Iván-napi búcsút.

Július 10.
EFOTT
0 óra, Velence
Az év legnagyobb hallgatói bulija 2018-ban
ismét beveszi a Velencei-tó partját, és a tavalyi
évhez hasonlóan már vasárnap is teljes programmal vár mindenkit!
Nyáresti vigalom
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Koncert Buch Tiborral.
Július 12.
Harmonia Albensis
19.30, Ciszterci templom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, Csíkvári út 10. szám alatti, Sóstói Stadionnak a részletes
pályázati felhívásban meghatározott részének a bérbeadására.

Barokk körbetekintés – a Junior Prima díjas
In Medias Brass rézfúvós kvintett hangversenye. A Harmonia Albensis-bérlet második
estjének műsorában a német, olasz és francia
barokk zene reprezentatív darabjai csendülnek fel.
Július 14.
Romantikus vártúra – kisvonatos látogatás a
Bory-várba
10 óra, Tourinform Iroda
A túra során az idegenvezető egyúttal a városról is elmeséli mindazt, amit tudni érdemes,
majd a várban is végigkalauzolja a csoportot.
Frissítő kultúra – kirándulás kabrió busszal
14 óra, találkozó: Skála mögötti parkoló
Az érdeklődők ellátogatnak Miska huszárhoz, 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.
Ismerős Arcok-, Deák Bill Gyula- és
Fankadeli-koncert az Agárdi Popstrandon
20 óra, Agárdi Popstrand
Július 15.
Jótékonysági koncertje
14 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Jótékonysági koncert Geszti Sára javára. A
fellépők: Ellenméreg, Szikra László, The False,
László Attila és mások.
Botanikai séta a Károlyi-kastély megújult
parkjában
14 óra, Károlyi-kastély Fehérvárcsurgó
A séta időtartama kb. két óra. Információ és
regisztráció: 1 311 0422 vagy info@karolyikastely.hu.

A részletes kiírásnak is minősülő pályázati kiírás térítésmentesen átvehető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel:
22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

könyvterjesztő munkatársakat

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20. 15 óra

Jelentkezés önéletrajzzal:

A Könyvmentők- Könyvszolgálat
Kulturális Egyesület
keres székesfehérvári könyves szekerére.

konyvszolgalat@gmail.com
info: 06 70 413 2581

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A részletes kiírásnak is minősülő pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában,
tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek
oldódnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi helyzetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezésektől. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor
nem is számít rá.

Látogatható kiállítások
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 képeslapgyűjteménye. 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.

SZÉKESFEHÉRVÁRON

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket
gyártó partnercégünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT
AMIT KÍNÁLUNK:
 3 műszakos, 8 órás munkarend

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 312.000 Ft éves Cafeteria

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20. 15 óra

 Tiszta munkakörnyezet

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu

 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból
 Munkahelyi étkezési lehetőség

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Önnek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való odafigyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket.
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai
alakulnak ki a jövőben.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az állapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra,
pihenésre vágyik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el.
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A HETILAP

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, Csíkvári út 10. szám alatti, Sóstói Stadionnak a részletes pályázati felhívásban meghatározott részének és ingóságainak a bérbeadására.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének
ápolásával ezekben a napokban.

facebook.com/pannonjob

FEHÉRVÁR
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Közélet

Drágulhatnak a tejtermékek

2018.07.05.

Vakler Lajos

„Legkésőbb szeptemberben rákényszerülünk a tej árának emelésére,
és ezt folyamatosan végre fogjuk
hajtani. Az év első öt hónapja
válságot jelent a piacon. Próbáltuk
stabilizálni a nyers tej felvásárlási
árát, hiszen a 2017-es áfacsökkentéssel a kormány szándéka az volt,
hogy egyrészt emeljük a nyers tej
árát, másrészt rábírjuk a kiskereskedelmi láncokat, hogy legalább 85-90
százalékban magyar tejtermékeket
vásároljanak. 2019-től a tartós tej
áfája is csökken, ez jelentős lehetőségeket tartogat a magyar piac
szereplőinek.”
Mélykuti Tibor kitért arra is,
hogy egy évvel ezelőtt jelentős
mértékben emelkedett a tejszín
és a tejzsír ára. Ez azoknak az
állományoknak kedvez, ahol
magas a tejzsírtartalom, tehát ez
fajtakérdés is.
„A klímaváltozás miatt a zsír és
a fehérje terén nagyon komoly

Kép: Megyeri Zoltán

A tejpiaci válság óta visszarendeződtek az árak,
jelenleg a tej ára nem emelkedik. A tejtermékek árában azonban komoly változásokra
számíthatnak a vásárlók. Mélykuti Tibor, a Tej
Terméktanács elnöke, az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója nem titkolja: elkerülhetetlen
az áremelés.

A nyerstej beltartalmi értékének csökkenése is szerepet játszik az áremelkedésben

beltartalmiérték-csökkenés van
Magyarországon. Ez mindenképpen
áremelkedést hoz. Egy kilogramm
tejföl 150-180 forinttal, a vaj 350380 forinttal drágulhat. Az európai
piacon a negyven százalékos tejszín
ára a három euróhoz közelít, ami
itthon is jelentkezik, emellett érzékelhető, hogy a vajárak is folyamatosan növekednek. Németországban
hatezer-egyszáz euró felett van egy
tonna vaj ára, tehát az áremeléseket

Mézédes a cecei
Novák Rita
Elkezdődött a dinnyeszezon. A csapadékos
és meleg idő jót tett a dinnyének, a korábbi
évekhez képest két héttel korábban lehet a
hazai gyümölcshöz hozzájutni. A fehérvári
piacon sárgadinnyéből csak ceceit lehet kapni,
görögből azonban még kevés a magyar.

nyét kapni, de a gyümölcs sok
helyütt még import, ezért keveset
adnak el belőle. Az árusok azt
mondják, a vásárlók a hazait szeretik a legjobban.
A termelők szerint napokon belül
megérkezik a mézédes cecei görögdinnye is a standokra. Darabos
Imréné már most is ceceit árul.
Azt mondja, jó a szezon a hazai
gyümölcsnek, korábban is érik a
dinnye, mint az előző években, és
az íze is finom édes. A termelők
szerint nagyjából egy héten belül
kiszorítja a hazai dinnye a külföldit a standokról.

A piacról a gyerekek asztalára került az első idei görögdinnye

itthon előállított tejtermékek kiváló
minőségűek. Rövidesen tárgyalunk a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával arról, hogy a kiskereskedelemben csak magyar tejet
forgalmazzanak. Az uniós országok
egy része – Németország, Lengyelország, Franciaország – semmilyen
import tejterméket nem vásárol.
Ezt az elvet kell követnünk, s ehhez
hozzájárulhat a 2019-es újabb áfacsökkentés is.”

Székelyföld létét hirdetné

Kép: Tar Károly

Egyelőre nem a dinnye a legnépszerűbb termék a székesfehérvári
piacon, bár sárgadinnyéből csak
ceceit árulnak, és egyre több
görögdinnyéből is a hazai. De a
vásárlók még bátortalanok. Majd
minden standon lehet görögdin�-

nekünk is végre kell hajtanunk, ellenkező esetben nem tudjuk emelni
a nyerstej felvásárlási árát.”
A szakember kitért arra is, hogy
hazánkban az áruházláncok polcai roskadoznak az olcsó import
tejtől, aminek oka, hogy a piac
szereplői az általuk megtermelt
felesleget – ami általában gyenge
minőségű – Magyarországon
értékesítik. „Nem szabad bedőlni a
valóban olcsóbb import tejnek. Az

László-Takács Krisztina
Közadakozásból szeretne ballont építeni egy
székelyföldi hőlégballon-egyesület. Ez lenne
az első, amelyik Székelyföld létezését hirdetné
szerte a világban.

Az Associata Sportiva Nyárádballon Sky Team egy vármezői ballonegyesület, melynek tagjai minden
év január első hetében összejönnek
egy újévi repülésre. Ez nem csupán
egy egyesület, hanem baráti társaság is, melynek nem csak erdélyi,
de fehérvári tagja is van. Idén egy
ilyen alkalommal fogalmazódott
meg a székely ballon építésének
terve. A cél a hagyományőrzés,
az, hogy a különböző nemzetközi
vagy hazai találkozókon, bárhol
is járjanak a világon, a székelység
létét hirdessék. „Olyan ez, mint egy
égi hirdetőtábla, mely a székely zászló
színeit és motívumait viseli.” – mondja Sági István fehérvári ballonos.
A terv hamar megszületett. A
ballon kivitelezése kedvezményes
áron harminckilencezer euró, vagyis több mint tizenkét és félmillió
forint. „Ez már a komplett szerkezet
kupolával, kosárral, palackokkal,
különböző kiegészítőkkel, égővel, szélmotorral. Megpróbáljuk közadakozásból fedezni a költségeket, erre a célra
létrehoztunk két számlaszámot, ide
azoknak az adományait várjuk, akik
szívükön viselik a székelység létének
minél szélesebb körű hirdetését, legyen
az cég vagy akár magánszemély.” –
tudtuk meg Sági Istvántól.
A különböző klubok a ballonokat
sportcélra illetve élményrepülésre

A terv már elkészült, remélik, hamarosan meg
is valósul

használják, nem mellékes azonban
az óriási kupola díszítése. Érdekesség, hogy a Magyar Szent Koronát
ábrázoló ballont egy kassai magyar
építette azért, hogy a magyarság együvé tartozását hirdesse.
Ugyanígy jellemző, hogy bizonyos
városok, például Budapest is rendelkezik címeres ballonnal. Székely
ballon még nincs, de most lehet!
Aki szeretne részt venni a közadakozásban, az megteheti ezen
a számlaszámon: RO59BTRLEURCRT0453715001
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Káliz Sajtos József

Imatöredék
Örökkön árnyékban,
megnyirbált szárnyakkal
itt vergődök, Istenem.
Én szárnyalnék, hidd el,
bátorságos hittel,
hisz’ van miért küzdenem.
Dönts hát sorsom felől,
s újítsd meg az erőm:
tölts el tűzzel, élettel…
Vagy kemény markoddal
vessél vissza oda,
honnan egykor vétettem! –

Prax Levente

Mester és tanítvány

1.
A találkozás
Régen a mesternek nem volt tanítványa, aminek nem örült, mert tudta, hogy tanítvány nélkül talán nem is érdemli meg a titulusát. Viszont azt is tudta, hogy a helyzet egyszer változni fog, mert ez az ő sorsa, vagy a karmája, ha úgy tetszik. Így hát nem tett semmit, csak
várakozott türelemmel, és nem is kellett csalatkoznia, egy napon kopogtattak az ajtaján. Egy girhes, de magas, görbe hátú fiatalember
állt kint, aki olyan bizonytalanul festett, olyan eltévelyedettnek látszott, olyan nyomorultnak, hogy azonnal nyilvánvaló volt, miért jött.
– Szóval a bölcsesség kútfőjéből akarsz inni – mondta a mester, a fiatalember pedig hálásan bólogatott. – Rendben van! De nehéz az út
odáig! Készen állsz, hogy mindenben kövesd a rendelkezéseim?
– Készen állok, mindenre – rebegte áhitattal a fiatalember.
– Akkor mától te vagy a tanítványom! – nyilatkoztatta ki zengő hangon a mester. Felemelte a kezét, és egy ajtó körvonalait húzta meg a
hüvelykujja körmével a falon. Az így megalkotott téglalapban egy másik világ tűnt elő, egy első látásra is kusza, kaotikus világ, amelynek égető szüksége volt a rendre.
– Kövess! – szólt a mester, és átlépett az ajtón.
A tanítvány pedig egy pillanatig sem habozott.
2.
Minden kész

Jó tanács
Öregedvén látod:
az idő – mint tűz
a magányos fát –
körbefog, szorongat,
s mindent behatárol…
De az óra lassú
ütemét mégse lesd!
Tedd, amit kell,
mi erődből telik.
S ne számolgasd
a szívverésedet.
Örüljél inkább
a fakadó rügynek,
ahogy szülő örvend
növekvő gyermekének.
S hidd el, a rút órák
messze tűnnek. –

– Mindent rendesen besorszámozunk és sorba rakunk, mert csak így derül ki, hogy mink van! – jelentette ki a mester, és a szanaszét
heverő dolgok halmazára nézett.
Neki is láttak rögvest, nem volt hiba benne. Dolgoztak, éjt nappallá téve, fáradhatatlan, szótlanul, csak a feladatra koncentrálva. És
végül, egy szép, napos délelőttön elkészültek. A mester elégedett mosollyal csukta be a leltárkönyvét.
– Jó mulatság, férfimunka volt – fordult tanítványához. – Rendesen kitettél magadért, gratulálok.
A tanítvány azonban csak mereven bámult rá. – KRAMPUSZ! – üvöltött fel hirtelen. – KRAMPUSZ, KRAMPUSZ! – Ököllel rohant a
mesterre, és teljes erővel a földre sújtotta. Aztán lihegve körbenézett, hogy vajon változik-e valami, hogy lesz-e hatása a tettének. De
minden ugyanolyan maradt.
3.
Új pálya
Amíg a mester lábadozott, a tanítvány meditált, amíg rá nem döbbent az élete valódi céljára: festeni fog! Gyorsan szerzett ecsetet és
festéket, majd neki is látott. Rittyentett pár vásznat, és várta a csodálókat. De senki sem jött, mert az ő karmája úgy látszik, ilyen volt.
(Meg persze, nem is tartózkodott belátható közelségben senki.) A tanítvány egyre inkább elcsüggedt. Ráadásul közelgett az ebédidő.
Végül megvonta a vállát.
– Úgy látszik, mégsem erre születtem – állapította meg. – Megyek inkább, harapok valamit. Az egyszerűbb.
És rögvest indult is, hogy felhajtson valami ehetőt. Ocelotot, vagy sellakot, vagy nem tudom, ilyesféle dolgokat a leltárkönyvből.

Saitos Lajos

Naplóvers
(A Régi irka ciklusból)
Egyedül vagyok…
Ha most vendég törne rám
nem lenne hozzá egy jó szavam –
nem lenne számára
kenyerem, borom.
Próbálgatom,
milyen a magány
markának szorítása
szívemen.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
Lapunk 2018. június 14-i számában, a 15. oldalon levő
irodalmi összeállításban az Igazodás c. mű elejéről lemaradt a szerző, Gál Csaba neve. A hibáért elnézést kérünk!

4.
Megvilágosodás
– Ez nem volt szép, fiatal barátom – mondta a mester, mikor visszatért. – Persze, elismerem, lehettem volna óvatosabb, nem szokatlanok a kirívó reakciók. – Előrenézett, egy kis fekete pontra a horizont felett. – Ez kimaradt. – Odakent némi légkört, amíg fel megkülönböztethetetlenné nem lett a környező kéktől. – De ideje szintet lépnünk! – folytatta, amikor elkészült. – Tudod-e, mi a bölcsesség
koronájának hét gyémántja?
– Nem – rázta meg a fejét a tanítvány.
– Nagy kár, mert én sem – mondta a mester.
Ekkor a tanítvány megvilágosodhatott volna, legalább egy kicsit. Mondjuk, mint az a darab égbolt, amit a szeme láttára használtak. De
csak bámult bambán, értetlenül, mint akinek fogalma sincs semmiről.
5.
A vizsga
A mesternek és tanítványának számos hasonló kalandban volt még részük, míg el nem jött a vizsga napja. Ott álltak egymás mellett,
az immár rendezett világban, átszellemült arccal, mert jelentőségteljes pillanat közeledett.
– Rajta! – szólalt meg mennydörgő hangon a mester. – Most kiélheted a kreativitásodat!
A tanítvány fellépdelt egy lépcsőn, és megállt a legfelső fokon. Karjait az ég felé tárta. És egyszeriben átlényegült! A horizonton körben
vöröses derengés kélt.
– Nagyon jó! – dicsérte meg a mester. – Valami jelentőségteljes! Nem hiába dolgoztunk! Ezen már van mit gondolkodni!
És hosszasan kuncogott.

Bakonyi István

Kerek világ
Soproni Kiss Sándor kiállítása (Kisfalud, 2018. június 1.)

Régóta figyelem és kedvelem Soproni Kiss Sándor
művészetét. Vagy két évtizede. Nem tehetek tehát mást
most sem, és ráadásul nem esik nehezemre. Festőnk azóta
hosszú utat járt be, életének minden szférájában. Mi, hos�szú szünet után 2008-ban találkoztunk újra. Ez az időszak
az életében bizonyos szellemi útkeresésben, egy nagyon
határozott szellemiségben telt, és azt hiszem, elmélyülésének következményei tetten érhetők művészetében is.
Gondolok az univerzum, a szellemi világ elsőbbségére,
arra, hogy akár egy pipacsmezőben, akár a tornyok sokaságában megmutatja a lényeget, a szimbólumok rejtett
titkait. Mert képei, kollázsai sok titkot rejtenek, és néha
egy-egy, általa tartott mini tárlatvezetés, vagy éppen egy
borozás közben elmondott mondatok új megvilágításba
helyezik a műveket.

Valóban egy kerek világról szól ez a kiállítás. Akkor is, ha
a címadó mű éppen négyszögletű, mivel alkotója szereti
a geometrikus, szerkesztett dolgokat is. (De hát volt már
ilyen egyébként, gondoljunk csak Lázár Ervinre, és a
négyszögletű kerek erdőre, meg Mikkamakkára!) Fölfigyelhetünk a rá mindig jellemző arányosságra és arányérzékre
is. És szépek ezek a képek és kollázsok a leghagyományosabb értelemben is. A rendről és a szabadságról egyaránt
szólnak. A rendet szülő szabadságról. József Attila-i
értelemben. Egy, a teljességre törő, a mindenséget szem
előtt tartó művész törekvéseiről. Aki egy magyar város,
legfőképpen az annyira szeretett Sopron épületeiben és
miliőjében is megtalálja az utat, vagy éppen az utcát, ami
fölfelé, ha kell, az égig vezet. Egy esti sétában például,
amikor egy különös mesevilágba vezet bennünket. Közben

olyan, már-már monumentális alkotások segítségével,
mint amilyen a piac, a Főtér és a Fő utca hármassága. Hol
a piros, hol az arany uralmával. Jelzi, hogy az ember útja
szerencsés esetben az univerzum felé vezet.
És megragadja a múlandóságot, hiszen egy pipacs életében
erre is gondolhatunk. A tornyok pedig a leggyakoribb szereplők, jelezvén az egyén számára oly fontos „miheztartást”
is, a teljesen nyilvánvaló és hagyományos „toronyszerep”
mellett. Ezek a minőségek legújabb korszakában lettek
ennyire nyilvánvalóak, egy kisebb kihagyás és szünet után.
A néző pedig egyre inkább úgy látja, hogy minden a helyén
van. Soproni Kiss Sándor rálelt a számára legfontosabb
útra, ami persze még oly sok mindent tartogat számára.
És itt, most nagyon melengető érzéssel nézhetünk körül. s
Soproni Kiss Sándor további életpályájára!
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Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

Fotó: Pápai Barna

A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj sztárparádét ígért, és be is tartotta az
ígéretét. Ráadásul a sok világklasszis nagyszerű eredményekkel tette még emlékezetesebbé
a versenyt, amit telt ház látott a Bregyó közi atlétikai centrumban. Több számban a világ idei
legjobb eredménye született meg, és a versenycsúcsokat is sorra döntötték az atléták.

Spiriev Attila sportigazgató, Deutsch Péter, a szervezőbizottság elnöke és Cser-Palkovics András polgármester jókedve érthető: ismét szenzációs versenyt láthattunk Székesfehérváron

Szombaton a belvárosi Hopp parádé vezette fel az emlékversenyt – mintha a háztetők fölött
röpködtek volna a rúdugrók

Közéleti hetilap
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Fotó: Simon Erika
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A nézők és a sportolók is imádják, hogy itt mindenki közel kerülhet a bajnokokhoz, ez adja a
Gyulai Memorial vonzerejét!

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Baji Balázs (jobbról a második) az orosz Subenkov mögött lett második 110 gáton. Két olimpiai
bajnokot is megelőzött a magyar vb-bronzérmes.

Akire nem hat a gravitáció: Mutaz Essa Barshim átjutott a 240 centiméteren, ami természetesen
versenycsúcs, aztán majdnem átugrotta a 246-os világcsúcs magasságot is

Ismét fut a város
Kaiser Tamás

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Új köntöst kapott Székesfehérvár félmaratonja – szombaton este hatkor rajtol a Cerbona
Fehérvár Futófesztivál.

Tavaszról nyárra került át Fehérvár
félmaratonja, ahol a huszonegy
kilométeres „csúcstáv” mellett a
korábbi évekhez hasonlóan idén
is lehet tizennégy és hét kilométer mellett háromfős váltóban
teljesíteni a klasszikus maratoni
táv felét. A versenyközpont helye
és az útvonal változatlan, vagyis a
futók a Bregyótól indulva szelik át

a belvárost egyszer, kétszer vagy
háromszor.
Nevezni már csak a helyszínen,
vagyis a Regionális Atlétikai Központban lehet kora délutántól, ahol
a 18 órás „nagy rajt” előtt a kicsiket, vagyis a gyerekeket várják egy
rövidebb futásra a szervezők – de
már ez is hagyomány az új néven,
Cerbona Fehérvár Futófesztiválként szereplő esemény életében.
A félmaratoni futók számára három
óra a szintidő, vagyis este kilencig
kell célba érniük, hogy megkaphassák az idén fáról fémre váltott
befutóérmet.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707
www.szepho.hu

• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Fotó: Kiss László archív

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?

Idén biztosan nem kell ennyire beöltözniük a futóknak
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A Vörösmarty Rádió műsora július 7-től 13-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 7. 7. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt

2018. 7. 8. Vasárnap

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
08.10 A Cukorfalat Fesztivál
hírek, időjárás és
helyszínéről, a
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Látványstúdióból szól a
Csilla. Hírszerkesztő:
Vörösmarty Rádió Műsora
Germán Márton
Műsorvezető: Bóna
Témák: műsorajánló,
Éva. Hírszerkesztő:
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
Szőllősi Attila
érdekességek, a
Témák: műsorajánló,
rendezvény eseményei
naptár, névnapok,
első kézből
aktualitások,
09.10 Természetesen
érdekességek, a
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
rendezvény eseményei
10.10 Gazdit keresünk a
első kézből
HEROSZ Fehérvári
13.00 Műsorvezető:
Állatotthon lakóinak.
Gemeiner Lajos
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Nagymama receptje
Témák: aktualitások,
11:40 A feledékeny legény
érdekességek
– Magyar népmese.
17.10 Filmkocka. Vendég:
Elmondja: Kollár Gergely
Kalmár Ádám
12:10 Sárkányhajó
18.10 Sport. Szerkesztők:
Világbajnokság
Magyarországon.
Somos Zoltán és
Vendég: Járosi Péter,
Kaiser Tamás
Ozsváth Zoltán
19:10 A lélek iskolája – Tornyai
13.10 Műsorvezető:
Gábor előadássorozata
Cseke András
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.10 Koktél – színes
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
hét műsoraiból

2018. 7. 9. Hétfő

2018. 7. 10. Kedd

2018. 7. 11. szerda

2018. 7. 12. CsütörtöK

2018. 7. 13. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
08:40 Boszorkányok a
Várparkban. Vendég:
Alekszi Zoltán
09:10 Autófittnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 CT vagy MR? A
neurológiai vizsgálatokról.
Vendég: Dr. Rónai László
11:10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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:
Romhányi Anikó
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:
Romhányi Anikó

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Bóna Évi
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:
Romhányi Anikó
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
19:00 Női szekció
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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:
Bóna Éva
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:
Sasvári Csilla
08.10 Sport
08:40 Kreszpercek. Vendég:
Ábrahám Csaba
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: Bóna Éva
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Utazási magazin.
Vendég: Grósz Pálma
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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:
Sasvári Csilla
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: Bóna Éva
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: Bóna Éva
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: Bóna Éva

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

