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Bemutatkozott a képviselő-
jelölt

Bemutatkozott az ellenzéki össze-
fogás jelöltje az 5. számú választó-
kerületben. Lángfalvi Attila a Lehet 
Más a Politika politikusa program-
jában az egészségügyi és szociális 
ellátás javítását, a környezet-
védelmi program kiszélesítését, 
parkolási problémák megszün-
tetését és a közlekedés javítását 
tartja mindenképpen megoldandó 
feladatnak.                                      V.L.

Öngólt rúgtak a szocialisták?

Az Origo írta meg elsőként, hogy 
öngólt rúgtak a szocialisták, hogy 
a Fideszt vádolták meg azzal, hogy 
az ő felelősségük, hogy Székesfe-
hérvár mellett kezeletlen hulladék 
halmozódott fel. A portál azt írja, 
hogy a birtokába jutott információk 
szerint a Bajnai Gordon egykori 
miniszterelnök kapcsán a hírekbe 
kerülő Wallis érdekeltségében 
álló cég a hibás, aki a legnagyobb 
haszonélvezője a szennyvíziszap-
hasznosításnak. A baloldali cég áll a 
szennyvíziszap-biznisz középpont-
jában az Origo információ szerint, 
sajtóértesülések alapján ugyanis 
a szennyvíziszap-hasznosítás 
generátora az EWC-H Kft. nevű cég, 
amely a folyamat legjövedelmezőbb 
részének tekinthető közvetítő-ke-
reskedő szerepet viszi.

Fidesz: a városi ellenzék 
hetek óta pánikot kelt

A Kormányinfón a külföldi szenny-
víziszappal kapcsolatban elhang-
zott bejelentéshez kapcsolódóan a 
Fidesz Székesfehérvári Szervezete 
közleményt juttatott el szerkesz-
tőségünkhöz, amelyben azt írják: 
„A mai nap ismét bebizonyosodott, 
hogy melyik politikai közösség tud 
tenni Székesfehérvár érdekében. 
A város ellenzéke hetek óta csak 
beszél, pánikot kelt és gyűlöletet 
szít a szennyvíziszap-feldolgo-
zás kapcsán. Ezzel szemben dr. 
Cser-Palkovics András és csapata 
ezeket a napokat arra használta fel, 
hogy elérje, a Kormány döntsön a 
korábbi engedélyek felülvizsgála-
táról. Ez a döntés lehetővé teszi, 
hogy a sokakat joggal felháborító 
szennyvíziszap-import megszűnjön. 
A városvezetés felelősségét nem 
lehet tehát rábízni olyanokra, akik 
csak a hangulatkeltéshez és a rom-
boláshoz, a közösség szétveréséhez 
értenek. A városépítő munkának 
folytatódnia kell! 

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Az ingatlan.com elemzése szerint a megyeszékhelyek közül Debrecenben tizenegy százalékkal száztíz-
ezer forintra, Győrben nyolc százalékkal száznyolcezer forintra, Székesfehérváron huszonegy  százalék-
kal százhúszezer forintra nőtt az átlagos bérleti díj, ezzel szemben Pécsen olcsóbbak lettek az albérletek.

Látrányi Viktória

A magyar kormány a környezetvédelem 
oldalán áll, és „más szennyeséből” sem kér, 
ezért úgy döntött, a magyar szenny-
víziszap bőven elegendő a magyar 
termőföldnek, nincs szükség külföldről 
szennyvíziszap behozatalára – jelentette 
be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter múlt héten csütörtökön a 
Kormányinfón. A döntéssel kapcsolatban 
Cser-Palkovics András Székesfehérvár 
polgármestere azt mondta: örül és köszöni, 
hogy a kormány határozott döntésével 
megnyugtató módon kerül pont egy 
fehérvári embereket joggal foglalkoztató 
kérdésre.

„A szennyvíziszap külföldről 
történő behozatalát a magyar 
hatóságok a jövőben nem fogják 
engedélyezni” – közölte Gulyás 
Gergely, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter a Kormányin-
fón. A tárcavezető hangsúlyozta, 
hogy egyértelmű tiltást nem 
engednek az uniós jogszabályok, 
de a jövőben a lehető legnagyobb 
mértékben korlátozzák a külföldi 
szennyvíziszap behozatalát. A 
jogszabályok módosítása mel-
lett az eddig kiadott engedélyek 
is felülvizsgálatra kerülnek. 
A Miniszterelnökséget vezető 
miniszter a Fehérvár Televí-

A kormány leállítja a külföldi
szennyvíziszap behozatalát

Tizenöt százalékkal drágább lesz az albérlet
Hagyánek andrea, LászLó-takács krisztina

Még javában tart a nyári szünet, azonban fel 
kell készülni a szeptemberi kezdésre, hiszen 
már kihirdették a ponthatárokat. Az albérlet 
díjak pedig nem csökkentek, sőt!

Szeptembertől új élet kezdődik 
a most érettségizetteknek. Aki 
továbbtanul, hamarosan új környe-
zetbe kerül, amire érdemes időben 
felkészülni. Ebben az időszakban a 
bérleti díjak akár tíz-tizenöt százalé-
kos emelkedésével is kell számolni a 
lakáspiaci szakértők szerint. Bencze 
Józsefné, egy székesfehérvári ingat-
laniroda tulajdonosa azt mondja, 
hogy a kihelyezett városi tagozatok 
miatt itt is megnövekedett a kereslet 
a kiadó lakások iránt.
„A felvételi ponthatárok realizálódása 
után minden évben megugrik a kiadó 
lakások iránti kereslet, ami a már most 
sem alacsony albérleti díjak emelke-
dését is eredményezi. Azt gondolom, 
hogy tíz-tizenöt százalékkal biztos, 
hogy nálunk is drágábbak lesznek az 
albérletek” – mondja Bence Józsefné.
Ez azt jelenti, hogy míg most egy 
ötven négyzetméteres lakás bérleti 
díja százezer forint körül mozog, 
addig szeptember közeledtével ez az 
ár elérheti a százhúszezer forintot is.
Szakértőnk szerint azok a fiatalok, 
akik többen bérelnek egy nagyobb 
lakást, anyagilag jobban járnak. Pél-

dául egy budapesti, jó helyen lévő, 
százhatvan négyzetméteres lakás 
bérleti díja eléri a kétszáznegy-
ven-kétszáznyolcvanezer forintot, 
de ha ez az összeg öt-hat felé oszlik 
meg, akkor egy emberre vetítve az 
albérleti díj csupán negyven-ötven 
ezer forint körül alakul. A hallgatók 
körében Budapesten főként a XI. és 
a IX. kerület belső része a legnép-
szerűbb. Ezekben a kerületekben a 
garzon lakások bérleti díja száz-
húszezer forint körül van, a közel 
száz négyzetméteres, társbérletnek 

is alkalmas lakás albérleti díja pedig 
kétszázezer forinttól indul.
Lakáskiadás szempontjából az 
augusztus a legerősebb hónap, 
ekkor zúdul a kereslet igazán a 
piacra. A felvételi ponthatárok ki-
hirdetésétől szeptember végéig tartó 
albérletszezonban harminc-negyven 
százalékkal élénkül a kereslet a 
kiadó lakások iránt. Ezáltal néhány 
ezer forinttal emelkednek a bérleti 
díjak, de ez átmeneti jellegű, a 
tapasztalat az, hogy az árak az év 
végére kiegyenlítődnek. 

zió kérdésére elmondta, azt is 
vizsgálják a hatóságok, hogy az 
eddigi behozatal az engedélyek 
szerint történt-e.
Cser-Palkovics András, Szé-
kesfehérvár polgármestere a 
Kormányinfón elhangzottakra 
reagálva elmondta, az elmúlt 
hetek egyeztetései után megszü-

letett döntés értelmében nem 
lehet majd horvát, szlovén, olasz 
szennyvíziszapot kezelni Székes-
fehérváron sem.
„Stop – ez a szó hangzott el a 
külföldről behozott szennyvíziszap 
tekintetében. Annak is örülök, hogy 
az engedélyek áttekintésre kerülnek 
és bízom benne, hogy ezzel ezt a 
kérdést mindenki számára meg-
nyugtató módon le lehet zárni. Nem 
vitatom azt, hogy ez egy környe-
zetvédelmileg fontos technológia – 
hiszen a szakemberek ezt állították 
és ezt biztos okkal és joggal tették 
–, de úgy gondolom, hogy a széles 
közvéleményben joggal vetett fel 
kérdést, hogy erről a helyi közösség 
miért nem tudott, s miért kell meg-
engedni a külföldi behozatalt. Most 
egyértelmű és világos választ adott 
a kormányzat erre, hogy ezt nem 
kell megengedni és nem is engedi 
meg a jövőre nézve” – fogalmazott 
a polgármester.
Ez tehát azt is jelenti, hogy a 
Fehérvári Téglaipari Kft. – amely 
jelenleg magyar és külföldi 
szennyvíziszap felhasználásával 
végzi az egykori agyagbánya 
rekultivációját – sem importálhat 
többé külföldi szennyvíziszapot. 
A hazai szennyvíziszap továbbra 
is hasznosítható, elhelyezhető.
Cser-Palkovics András hozzátet-

te: „egy városvezető dolga nem a 
pártpolitikai alapú hangulatkeltés, 
hanem a problémák megoldása”. 
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Il Silencio a Hősök terén

Székesfehérvár megbecsüli katona-
hősei emlékét, erősítette meg Róth 
Péter alpolgármester a Zichy liget-
ben tartott sajtótájékoztatóján, ahol 
a városvezető egy új kezdeményezést 
jelentett be a Krajczáros Alapítvány 
közreműködésével. Németh István, 
az alapítvány elnöke elmondta, hogy 
javaslatukra az „Emlékezet hangja” 
program keretében 2019 szeptem-
berétől, 18 hónapon keresztül szinte 
nap mint nap felcsendül majd a 
Takarodó dallama a fehérvári Hősök 
terén.
Az alapítvány számít olyan zenészek 
jelentkezésére, akik szeretnének 
részt venni a programban.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MEGÚJULT A BERÉNYI ÚT

Befejeződött a Berényi út felújítása. A terelések és a korlátozások megszűntek, az autósok teljes egészében 
használhatják Székesfehérvár egyik legforgalmasabb útvonalát. Székesfehérvár 518 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert el az 520 méter hosszú útvonal felújítására a TOP-6.1.5-15-SF1 kódszámú pályázati 
felhívás keretében. Az európai uniós forrásból a Széchenyi 2020 keretében megvalósult fejlesztés Székesfehér-
vár egyik legforgalmasabb útján biztosít a jövőben gyorsabb, biztonságosabb áthaladást a Videoton Ipari Park 
és az Európa Ipari Park irányába naponta közlekedőknek.

Székesfehérvár Önkormányzata 518 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Berényi út felújításának II. üte-
mére, amely a Vértanú és a Cserkész utca közötti szakaszt érintette. Az érintett szakaszon teljes egészében kicserélték 
a pályaszerkezetet.  A forgalom irányonként egy sávra szűkült, és önálló kanyarodósávokat alakítottak ki. Emellett a 
sávokkal párhuzamosan irányhelyes kerékpársávok létesültek, amely gördülékeny és biztonságos közlekedést biztosít 
a kerekpárral közlekedőknek a személygépkocsi forgalomtól elhatárolva, mindkét irányba. A meglévő autóbusz-meg-
állóhelyeket autóbusz-öbölbe helyezték át, így a helyi és a helyközi buszok a jövőben nem akadályozzák a forgalmat, 
amikor megállókban várakoznak.

Új gyalogos-átkelőhelyeket is kialakítottak, az alkalmazott műszaki megoldásnak köszönhetően a járókelők az útpálya 
felezésében elhelyezkedő lassító szigeteken, biztonságban megállva ismételten meggyőződhetnek a ellenkező irány-
ból érkező forgalomról mindamellett, hogy az átkelőhelyek közvilágítása a felújítást követően mindenben megfelel az 
előírt követelményeknek.

A Berényi út felújításával párhuzamosan, szintén európai uniós forrásból megvalósult a szennyvíz- és ivóvízvezetékek 
cseréje, a csapadékcsatorna rekonstrukciója, illetve – kisebb részben hazai, nagyobb részben önkormányzati forrás-
ból, a Berényi út felújításának III. üteme keretében – teljesen kicserélték a kopóréteget és körforgalmat alakítottak ki a 
Szekfű Gyula utca és a Cserkész utca között.

A Berényi út, Csutora utca sarkán, az gyermekorvosi rendelő mögött parkoló került kialakításra, így a térkövezett 9 da-
rab férőhely ingyenes parkolási lehetőséget biztosít. A munkálatok miatt szükséges új növényzet telepítése az ősszel 
történik meg.

A napjainkban kiemelten fontos környezetvédelemi szempontokat is szem előtt tartotta az önkormányzat, mind a beru-
házás tervezése, mind annak megvalósítása során. A gyorsabb áthaladás a környéken és a városban élőkre irányuló 
környezeti terhelést (zaj, károsanyag-kibocsátás) csökkenti, hozzájárulva ezzel is a nemzeti környezetvédelmi célkitű-
zések érvényesüléséhez. 

A projektről bővebb információt a www.szekesfehervar.hu oldalon olvashat.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A burkolat kialakításával semmmilyen károsodás nem érte a környező zöldterületet

Dicsőség a hősöknek!

Bácskai gergeLy

Térköves burkolatot kapott a Köfém lakótele-
pen átvezető sétány, mely mellé új padokat is 
helyeztek. A burkolat szélességét a meglévő 
fák határozták meg és az építés során semmi-
lyen károsodás nem érte a zöldterületet.

„Sokan használják a Köfém lakóte-
lepen átvezető sétányt, aminek na-
gyon rossz volt már a régi burkolata, 
most viszont sikerült szép felületre 
cserélni az elmúlt egy hónapban” – 
mondta a körzet önkormányzati 
képviselője dr. Dienesné Fluck 
Györgyi.
„Az elöregedett, botlásveszélyes 
aszfaltburkolatot elbontottuk, 
melynek helyére egy sétányt alakí-
tottunk ki” - mondta Tímár Tibor, 
a Városgondnokság útüzemelte-

Új sétány a Köfémen
tési csoportjának útellenőrzési 
vezetője. Több mint kétszázhet-
ven méter hosszan hatszázötven 
négyzetméternyi területen épült 
térköves burkolat, melyhez mint-
egy hatszáz méter hosszan épült 
szegély. A sétány szélessége vál-
tozó, ugyanis igazodtak a fákhoz 
és sikerült úgy megvalósítani a 
beruházást, hogy a növényzetben 
semmilyen kár nem keletkezett. 
A szakember kiemelte, hogy a 
Köfém lakótelepen három éve kez-
dődött járdafelújítási programnak 
egyik utolsó eleme volt a sétány 
teljes felújítása.
Az új sétány mellett a padokat is 
újakra cserélték a fák alatt. Most 
pedig, hogy ezzel elkészültek, a 
lakótelep útjainak a felújításával 
folytatják a munkálatokat. 

Hőseinkre emlékeztünk
VakLer Lajos

Katonai tiszteletadás mellett köszöntötték 
a 17-es honvéd gyalogezred I. világháború-
ban hősi halált halt katonáit. A Zichy liget-
ben a megemlékezők lerótták kegyeletüket 
Bory Jenő a hősök emlékére állított szobra 
előtt.

Július 18-a a Magyar Királyi 17-es 
honvéd gyalogezred emléknapja. 
Székesfehérváron a hagyomá-
nyoknak megfelelően nagysza-
bású megemlékezést tartottak az 
I. világháború hősi halottainak 
tiszteletére a Zichy ligetben, Bory 
Jenő az I. világháború hőseinek 
emléket állító szobránál. Sipos 
Antal ezredes, a Sipos Gyula 
Területvédelmi Ezred parancsnoka 
emlékbeszédében kiemelte, hogy 
az első nagy világégés centená-
riumán kötelességünk felhívni a 
figyelmet a gyalogezred és Sipos 
Gyula alezredes parancsnok 
helytállására. „Száz esztendeje, 
hogy befejeződtek az I. világhábo-
rú az embertelen küzdelmei, több 
mint egy évszázad telt el, nekünk 
azonban ennyi idő távlatából is 
magasztos kötelességünk megőriz-
ni emléküket azon katonaelődök-
nek, akiket példaként állíthatunk 
magunk elé. Ilyenek voltak az 
egykori Magyar Királyi 17-es hon-

véd gyalogezred katonái, akikről 
megemlékezünk július 18-án, az 
ezred emléknapján.” A katonai 
tiszteletadással lezajlott eseményt 
Székesfehérvár Önkormányzata 

szervezte a Magyar Honvédség 
Összhaderőnemi Parancsnoksága, 
a Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör Székesfehérvári Szervezete, 
valamint a Krajczáros Alapítvány 

közreműködésével. A résztvevők 
megerősítést adtak a nagy világ-
égés centenáriumán, hogy katona-
hőseink emlékezetének megőrzése 
minden generáció számára köte-
lesség. A megemlékezés végén a 
közhivatalok, a fegyveres és rend-
védelmi szervek, a honvédelmi 
hagyományokat ápoló szervezetek 
képviselői és a civil emlékezők 
koszorúzással tisztelegtek a hősök 
emléke előtt.
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Ő az, aki a városhatárban üdvözöl

Nyolcvan év után folytatódik az ásatás

Blankával meglátogattuk a Nagyszombati út és a hetes út találkozásánál lévő üdvözlőtáblát

Egyes csontvázak szinte teljes épségükben kerültek elő, mutatta a lelőhelyen az ásatásvezető 
régész Szücsi Frigyes. A szakember arról is beszélt, hogy itt egy sírkamra is volt és elképzelhető, 
hogy ezzel kapcsolatban van az, hogy ebben a sírban ilyen épségben maradtak meg a csontok.

PáL Loránd

Látrányi Viktória

Biztos sokakkal megesett már, hogy 
rendszeresen megfigyelt valamit, de nem 
igazán fogta fel, mi van a szeme előtt. Én 
is hasonlóképpen jártam Budapest felől 
érkezve, ahogy várakoztam a hetes út és a 
Nagyszombati utca sarkánál, a Fehér-
vár határánál található első lámpánál. 
Sokadik kikacsintásra vettem csak észre a 
táblát, amely a Székesfehérvárra érkező-
ket köszönti, és - mint utólag kiderült - a 
város összes bejáratánál megtalálható. A 
tábláról egy fiatal lány mosolyog vissza 
ránk.

Azon nyomban megkezdtem kuta-
tásom a rejtélyes táncos után, ám 
jó pár hét múlva még mindig ered-
ménytelenül szemeztem a táblával. 
Majd egy szép napon, amikor 
egyik ismerősömmel elhaladtunk 
a korábban említett objektum 
mellett, rákérdeztem nála (hátha), 
és csodák-csodájára felismerte a 
lányt. A vidám arc Szabó Blan-
káé, akit rövid időn belül fel is 
kerestem, majd megérdeklődtem, 
hogyan került fel a táblára.
Mit kell tudni az „Ön megérkezett! 
Székesfehérvár” táblán található lány-
ról? Jelenleg mivel foglalkozol?
2017-ben végeztem a székesfehér-
vári Vasvári Pál Gimnáziumban, 

Nyolcvan esztendő után újraindult a 
csákberény-orondpusztai avar kori temető 
feltárása. Három héten keresztül dolgoztak a 
Szent István Király Múzeum régészei és szak-
emberei a területen. Fejér megyéből és a Pest 
megyei Közösségi Régészeti Egyesülettől is 
érkeztek önkéntesek a feltárás helyszínére, 
hogy a régészek munkáját segítsék.

 A lelőhely páratlan gyöngylele-
téről vált ismertté, s a területen 
még mintegy nyolcszáz érintetlen 
sír van. A tervásatást hosszú évek 
előkészítő munkája előzte meg. 
Júliusban így nyolc évtized után 
folytathatták a Szent István Király 
Múzeum régészei, szakemberei és 
az önkéntesek a munkát.
“Ezt a temetőt 1936-ban találták, 
amikor is Lamberg Ladislaja hadiköl-
csönt jegyzett, ám azt a magyar állam 
elfelejtette visszaadni. A Lamberg gró-
fok eladósodtak, így el kellett adni az 
erdőt egy König nevű fakereskedőnek, 
aki Bodajkra Csákberényből keskeny 
nyomtávú kis iparvágányt épített és 
akkor találták ezt a temetőt. Akkor az 
ezerkétszáz sírból négyszázötvenkettő 
sírt tártak fel. Ez a feladat a később 
legendássá vált régészprofesszornak, 
László Gyulának jutott. 1939-ben a há-
ború közeledte miatt a munkák leálltak 
és most sikerült folytatni”- tudtuk 
meg Vécsei Lászlótól, Csákberény 
polgármesterétől.
Voltak olyan sírok, amelyeket nem 
kíméltek a sírrablók, de olyanra is 
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azóta pedig a budapesti Interna-
tional Business School tanulója 
vagyok nemzetközi tanulmányok 
szakon.
Hogyan került ki a te képed a táblára?
Tíz évig néptáncoltam az Alba 

Regia Táncegyesületben, és a mi 
csapatunkat érte az a megtisztel-
tetés, hogy 2014-ben szerepelhet-
tünk a Székesfehérvár Tele élettel 
imázsvideóban. Aztán a forgatáson 
szerettek volna felvenni olyan snit-

tet, ahol egy lány szalagos, hosszú 
copfokkal fordul egyet, és hát 
engem választottak ki a feladatra. 
Szóval az a kép a táblán a videós 
jelenetből lett kivágva.
Ezenkívül vállaltál még ilyen jellegű 
fotózást?
Igen, legutóbb a mostani sulimnak 
készítettünk reklámképeket.
Ha úgy gondolod, hogy már nem 
tetszenek a képek, akkor leszedethet-
néd?
Köt a szerződés, pedig elég sokat 
változtam öt év alatt.
Hány ilyen tábla van Székesfehérvá-
ron?
Tudomásom szerint minden 
egyes útszakaszon, ahol beérke-
zünk a városba találkozhatnak 
velem az emberek. Bevallom 
őszintén, még nem számoltam 
össze, pontosan mennyi, pedig 
már 2016 óta kint vannak a táb-
lák. Tippem szerint kilenc van, de 
lehet, hogy tévedek.
A jövőben tervezel hasonló projekte-
ket?
Ha lesz rá lehetőségem, akkor min-
denképpen szeretnék fotózással is 
foglalkozni. Volt, hogy megfordult 
a fejemben, hogy modellkednék, 
de ahhoz kicsit keményebben kéne 
edzenem, meg már lehet, hogy idős 
is vagyok hozzá.

bukkantak, amelyeket nem boly-
gatott az elmúlt évszázadok során 
senki.
Település is tartozik a temetőhöz, 
ami a szakember szerint a temetőtől 
olyan fél-egy kilométer sugarú kör-
ben helyezkedhet el, de még eddig 
nem akadtak a nyomára.
Több alapvető kérdésben is előre-
lépést várnak a régészek a feltárási 
területen kibontakozó eredmények-
től.
„Maga a temető avar kori, a hatodik-
kilencedik századig használt temető, de 
nem ez az igazi jelentősége, mert van 
ilyen temető több is, hanem az, hogy 

itt egy egészen különleges népes-
ség lakott, akik ide temetkeztek: ők 
romanizált kultúrájú népesség voltak. 
Ugyanúgy meg volt itt a keleti-sztyep-
pei vezetőréteg, akik a hatalmat 
gyakorolták lovassírokkal, fegyve-
res temetkezésekkel, de itt van ez a 
romanizált kultúrájú köznép, akiket 
vizsgálunk: kik lehetnek ők? Mi ebben 
a népességben a késő római lakosság 
leszármazottjait sejtjük, de vannak 
erre más elméletek is arról, hogyan 
kerülhettek ők ide”- tájékoztatott 
Szücsi Frigyes, a Szent István Király 
Múzeum ásatásvezető régésze.
Egyre inkább úgy látják a szak-

emberek, hogy az avar kori nép 
leszármazottai fogadták itt Árpád 
magyarjait a honfoglalás idején és 
így a középkori magyar nép for-
málódásában kiemelkedő szerepe 
lehetett ennek a népességnek.
A csákberény-orondpusztai temető 
más szempontból is különlegesség-
gel bír, hiszen teljes pontossággal 
behatárolható a még feltáratlan 
terület. Otto Braasch német légi ré-
gész felvételein látványosan kirajzo-
lódnak a még feltáratlan sírok, más 
ugyanis a növényzet színe ezeken 
a területeken. A térinformatikusok 
ezt jelölték a térképen is.
„Ez egészen elképesztő és nem tudok 
még egy ilyen esetről, amikor ennyire 
pontosan tudjuk egy temető esetében, 
hogy hol kell ásnunk, hogy a kérdése-
inkre megfelelő válaszokat kapjunk” 
- emelte ki Szücsi Frigyes.
Az ezerháromszáz éves avar kori 
temető területén a mostani szezon-
ban közel ötven sír feltárására volt 
lehetőség az elmúlt három hétben. 
A tervek szerint a jövő nyáron 
folytatják majd a munkát. Kiemel-
kedő jelentősége miatt szeretnék a 
temető teljes egészét feltárni. 

Tudjon meg még többet a témáról! 
Keresse a Fehérvár Médiacentrum
Youtube-csatornáján a Paletta maga-
zin július 23-i adását! Vendégünk volt 
Szücsi Frigyes, aki még több érdekes-
séget árult el a lelőhelyen folytatott 
munkáról.

Ké
p:

 Zs
id

ay
 Á

dá
m



5Közéleti hetilap KULTÚRA
A  H E T I L A P

FEHÉRVÁR

A népnek készül és a léleknek
VakLer Lajos

Székesfehérváron is bemutatták Selmeczi 
György Kossuth-díja zeneszerző Ős-opera 
című darabját. A mű Szent Jakab és Szent 
Márton történetét mutatja be kicsit más-
ként. A darabban közreműködött Kiss Diána 
Magdolna, Fekete Gábor, Hajdú Péter, Imre 
Krisztián, Jenővári Miklós, Kurucz Dániel, 
valamint az Ars Oratoria Kamarakórus, az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar és az In 
Medias Brass rézfúvós kvintett.

Kiss Diána Magdolna, a Vörös-
marty Színház művésze már a 
miskolci ősbemutatón is ott volt 
a szereplők között, itthon pedig 
számára is nagy élményt jelentett 
az előadás.
Mire kellett fókuszálni ebben a 
különleges misztériumjátékban, ami 
ötvözte a két szent népi hagyomá-
nyok őrizte életének pillanatait, 
illetve a zenén túl bemutatta a velük 
történt legendákat is?
„A próbák során Selmeczi tanár 
úr arra hívta fel a figyelmünket, 
hogy a misztériummal és a darab 
vallásos részével, a lelkünkkel 
foglalkozzunk, ki miben hisz, 
azzal egészítse ki, de hozzátette, 
ha ezt nagyon komolyan vesszük, 
akkor nem jó, mert egy misz-
tériumjáték akkor hiteles és a 
közönség számára is élvezhető, ha 
tele van humorral. Arra biztatott 
bennünket, hogy nagy ecsetvo-

násokkal dolgozzunk, mert ez a 
népnek készül és a léleknek.
A darab drámáját leginkább a 
zeneisége mondja el, a történetet 
eljátszani csak minimális esz-
közökkel lehet. A zene viszi a 
komolyságot, a történet mélysé-
gét, bemutatva a szentek életét. 
Ha a zenére figyel valaki, érti, 
mi történik. A szöveg jól érthető, 
az énekkar pedig nagyszerűen 
tolmácsolja a gondolatokat. Azt 
hiszem, így mélyülhettek el ön-
magukban a nézők is.”
Ez az ős-opera, ahogy Selmeczi 
György is elmondta, egy különle-
ges műfaj. Milyen kihívást rejt egy 
színésznek?
„Igen közel áll hozzám, nagyon 
szeretem ezt a műfajt, annál is 
inkább, mert sok kis dolgom van. 
Kis karakterek kísérik végig az 
egész darabot, nagyon szeretem 
ezeket a szerepeket.”
Az egyedi helyszín nagyon sok 
klasszikus zenebarátot szólított meg 
Székesfehérváron, és jó volt látni, 
hogy milyen áhítattal követték a 
darab történéseit. Milyen utóélete 
van az előadásnak?
„Az esemény után azt vettem 
észre, hogy Miskolcon és Fehér-
váron is nagyon tetszett a darab a 
közönségnek, a végén odajöttek 
hozzám és azt mondták, hogy ez 
isteni volt, és szeretnék, ha más 
helyen is játszanánk.”Zenetörténeti különlegesség volt Selmeczi György Ős-opera című művének bemutatója

Megkezdték a színpad építését és a lelátók kialakítását a Nemzeti Emlékhelyen

Újra megjelennek a királyok a belváros-
ban. A 21 tagú óriásbáb-család feltűné-
sét mindig nagy érdeklődés kíséri.
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Látrányi Viktória

Megkezdték a színpad építését és a lelátók 
kialakítását is a Nemzeti Emlékhelyen, 
ahol hetedik alkalommal mutatják majd be 
augusztusban a Koronázási Szertartásjáté-
kot. Az ország egyik legnagyobb szabadtéri 
színpada épül fel az elkövetkező hetekben.

Megkezdték a Nemzeti Emlékhe-
lyen a szabadtéri színpad kialakí-
tását, épülnek a lelátók. Már jól lát-
szanak annak jelei, hogy augusztus 
17. és 19. között a szakrális helyszín 
a Koronázási Szertartásjátéknak 
ad majd otthont, immár hetedik 
alkalommal.
„Közel kétezer ember befogadására 
alkalmas nézőterünk lesz, ez valamivel 
kisebb, mint tavaly, erre a változta-
tásra pedig azért volt szükség, mert a 

Épül a színpad a Nemzeti Emlékhelyen
Bazilika sziluettjétől hátrébb kerül a 
nézőtér, hogy mindenki kellő rálátással 
élvezhesse a műsort” – mondta el 
kérdésünkre Bajkó György, a Vörös-
marty Színház műszaki vezetője.
Az ország egyik legnagyobb 
szabadtéri színpada épül fel, ami 
mintegy négyszáz négyzetméteres 
lesz majd. Komoly előírások mentén 
dolgoznak az építés során, hiszen 
a színpadot tartó talpakat minden 
évben csak a régészek által kijelölt 
és engedélyezett talpalási pontokon 
helyezhetik el. Emellett egytonnás 
vizes ballasztokat is letesznek, ame-
lyek szintén a biztonságot szolgál-
ják, hiszen ezeknek köszönhetően 
a színpad nem mozog. Augusztus 
5-ig készülnek el a munkálatokkal, 
hiszen akkor kezdődik a próbafo-
lyamat.

Óriásbábos felvonulás és közönségtalálkozó

Július 27-én, szombaton ismét a hagyo-
mányos óriásbáb vonulásra várják az ér-
deklődőket. Ezt követően is érdemes lesz 
a Vörösmarty Színháznál maradni, hiszen 
19 órakor a koronázó érseket és püspököt 
alakító színművészekkel elevenítik fel az 
elmúlt évek Koronázási Szertartásjátéka-
inak az epizódjait.
A már hagyományos óriásbáb vonulásban 
a királyokat ezúttal is hagyományőrző 
csapatok kísérik végig a Fő utcán, és be-
mutatókat is tartanak. A menet 18 órakor 
indul a Vörösmarty Színháztól.
A felvonulás után közönségtalálkozóra 
invitálnak mindenkit. Látrányi Viktória 
műsorvezető vendége lesz az István 
királyt koronázó püspök, Trokán Péter, 
a Könyves Kálmánt koronázó püspök, 
illetve III. Bélát koronázó érsek, Mihályi 
Győző és a II. András királyt megkoroná-
zó érsek, Körtvélyessy Zsolt. A beszélge-
tés alatt a gyerekek színezők segítsé-
gével kelthetik életre az idei Koronázási 
Szertartásjáték főszereplőit: IV. Bélát 
és lányát, Szent Margitot. A Vörösmarty 
Színház arról is tájékoztatta szerkesz-
tőségünket, hogy ezen a szombaton 
a beszélgetés ideje alatt kivételesen 
nyitva lesz a jegyiroda és a színművészek 
dedikálják is a tiketteket.
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kiss-dáVid renáta LászLó-takács krisztina

ráBa Henrietta

Négy új beosztott tűzoltó kezdte meg szol-
gálatát megyénkben a múlt héten. Ketten a 
székesfehérvári, ketten pedig a dunaújvárosi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományá-
ba kerültek. 

A tiszthelyettesek eredményesen 
teljesítették a Tűzoltó II. részszak-
képzést, amelynek zárásaként a 
BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és a Katasztrófavé-
delmi Oktatási Központ kibocsátó 
ünnepségén esküt tettek. Az új 
felszerelőket szolgálati helyükön 

Menedéképítés, víztisztítás, sátorépí-
tés – idén negyedszerre rendezték meg a 
fiataloknak szóló Honvédelmi táborokat, a 
székesfehérvári turnus a túlélésről szólt.

„Itt a fejsze, ezt is kölcsön tudom 
adni” – halljuk a tikkasztó hő-
ségben, a Vértes sűrűjében, ahol 
igencsak nomád körülmények 
uralkodnak, miközben a fiatalok 
éppen a sátrukat építik. Hajnal 
Dorina Pécsről érkezett Székes-
fehérvárra, hogy részt vegyen 
a túlélőtáborban. Nem puszta 
kalandvágyból érkezett, hanem 
komoly elhatározással: katonatiszt 
szeretne lenni. Azt mondja, hogy 
kellő kitartással, a szabályokat 
betartva, gond nélkül ki lehet bírni 
a foglalkozásokat.
„Szeretek kilépni a komfortzónámból, 
szeretem a kihívásokat. Fociztam 
öt évig, és ahogy a sportban, itt is 
csapatmunka van: együtt kell mű-
ködni egymással, én ebben szeretnék 
továbbfejlődni” – mesél terveiről 
Dorina.
A honvédség célja a programsoro-
zattal, hogy a diákok bepillantást 
nyerjenek a katonák mindennap-
jaiba, és hogy felhívják a pályavá-
lasztás előtt álló fiatalok figyelmét 
a katonai életpályamodell lehetősé-
gére. Benda László ezredes, a 43-as 

Nem szűnik meg a „Gutenberg galaxis”, csak 
átalakul, hogy többekhez eljuthasson – ez volt 
a fő üzenete annak a konferenciának, amelyet a 
közelmúltban tartottak Székesfehérváron. „Az 
én könyvtáram” program célja, hogy minél több 
óvodás és diák látogassa az intézményeket, és 
élményszerűen ismerje meg az ott felhalmozott 
tudást.

Milyen kihívásokkal és lehetőségek-
kel néz szembe egy könyvtár, ha a 
digitális kompetenciák fejlesztése a 
cél? Vagy éppen mitől lesz élmény-
központú ma egy könyvtár? Ezekre 
a kérdésekre keresi a választ „Az én 
könyvtáram” program.
A program kiemelkedő értéke az az 
összefogás, mely a célok érdekében 
a szakmai szervezetek, intézmények 

Sport, egészség, gyermekkoncert, életmód-ta-
nácsadás - egyebek mellett ezekkel várja a 
látogatókat az első székesfehérvári közösségi 
piknik. A rendezvény most szombaton 15 és 19 
óra között lesz a Széna téren.

„Nagyon régen itt a Széna téren voltak 
piknikek, amikor az emberek összejöttek 
itt a környező lakótelepekről. Kosarakban 
ételt-italt hoztak, jött az egész család, 

Új lánglovagok erősítik a szolgálatot a megyében A digitalizáció nem ellenség, hanem lehetőség

Emlékvitrin
a rendőrségen

Piknik lesz a Széna téren

Magosi Lajos tűzoltó ezredes, a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója köszöntötte 
július 15-én, hétfőn. Magosi Lajos 
tűzoltó ezredes, katasztrófavédel-
mi igazgató gördülékeny beillesz-
kedést és a szakmai fogások elsa-
játításához sok szorgalmat kívánt 
a fiataloknak. Kihangsúlyozta, 
hogy életük új szakaszába léptek 
azzal, hogy a tűzoltó társadalom-
hoz csatlakoztak. Az új bajtársak 
mellé mentorként egy-egy idősebb 
tűzoltót jelölnek ki, akik segítik a 
fiatalokat a beilleszkedésben és a 
szakmai ismereteik fejlesztésében.

A 19 éves berhidai Fülöp Máté is a fehérvári csapatot erősíti, felmenői között több tűzoltó is 
volt. A fiatal lánglovagot Farkas-Bozsik Gábor helyettes szóvivő is segíti a beilleszkedésben.

között létrejött. Ez az összefogás haté-
kony segítséget nyújt az olvasás nép-
szerűsítésében, a szövegértés vonatko-
zásában a PISA és PIRLS felmérések 
eredményeinek várható javulásában, 
és az online információkeresés 
hatékonyságában – emelte ki Farkas 
Ferenc a „Az én könyvtáram” program 
szakmai vezetője. A most felnövekvő 
generációnak már más szempontjai 
vannak, ezért ahhoz, hogy a könyv-
tárak a köznevelés hatékonyságát és 
eredményességét segíteni tudják, új tí-
pusú kompetencia- és készségfejlesztő, 
tanulást támogató könyvtári szolgál-
tatásokat vezetnek be. Elsődleges cél 
például az olvasásfejlesztés támoga-
tása, a digitális írástudás közvetítése, 
valamint a szövegértés támogatása és 
fejlesztése az esélyegyenlőség szerepé-
nek növelésével.
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szinte itt töltötték a hétvégéket. Ennek a 
hangulatát szeretnénk visszahozni ide a 
térre” – mondta Deák Lajosné a terület 
önkormányzati képviselője.
A családi és gyermekprogramok mel-
lett egészségügyi szűrővizsgálatokkal 
is várják a piknikezőket, és a délutáni 
együttlétben fontos szerepet játszik 
majd a sport is. Bár estebédet kapnak 
a résztvevők, minden piknikező vihet 
saját pokrócot és finomságokkal teli 
kosarat. 

Hagyánek andrea

A túlélésre játszottak

Nagysándor József Híradó és Ve-
zetéstámogató ezred parancsnoka 
életre szóló kalandként jellemezte 
a tábort, amely során fegyelmet és 
bajtársiasságot tanulnak a részt-
vevők.
„Reggel hatkor van ébresztő, aztán 
reggeli, tisztálkodás, utána kezdődnek 
a foglalkozások, nyilván a túlélés 
fogalom köré szervezve, de kirándu-
lásokkal fűszerezve. Főleg katonai 
jellegű feladatokat kell végrehajtaniuk 
a fiataloknak, de van benne kultú-
ra, van benne sportismeret. Többek 
között Székesfehérvárra települő, 
Székesfehérváron lévő sportegyesü-
letek kerülnek meghívásra minden 

egyes táborban” – tudtuk meg az 
ezredestől.
Vannak visszatérő táborozók is, 
mint például Buzás Dominik, aki 
idén másodszorra vesz részt a 
táborban. Nagyon jól érzi magát, 
szívesen segít a társainak.
„Voltunk Pákozdon a katonai emlék-
parkban, és részt vettünk egy katonai 
menetgyakorlaton is, amelynek során 
el tudtuk sajátítani a térképészet 
használatát, illetve kipróbálhattuk a 
gyakorlatban” – sorolja Dominik.
Aki kedvet kapott a táborhoz, de 
idén nem jutott el, jövőre jelentkez-
het. A Honvédség Székesfehérvá-
ron három turnust indít.

A rend és a fegyelem nem zárja ki a kalandot

Kaáli Nagy Marcell relikviáit, kitüntetéseit, 
dokumentumait őrzi mostantól az az em-
lékvitrin, mely a Székesfehérvári Rendőr-
kapitányságon kapott helyet. A város 
egykori főkapitányáról csütörtökön Kovács 
Zsolt városi rendőrkapitány és Simon Lász-
ló, az emléktárgyak felajánlója emlékezett 
meg.                                                                  K.Sz.
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Mit kezdjünk a gyerekek fejbőr betegségeivel?
koVács V. orsolya

Lehet, hogy először azt sem tudjuk, hova 
kapjunk, ha valamilyen rendellenességet 
veszünk észre a gyermekünk fejbőrén. Álland 
Tünde hajgyógyász, fodrász segítségét 
kértük, hogyan ismerjük fel a problémát, és 
hova forduljunk vele. 

A koszmó

A koszmó a gyermekek fejbőrén 
megjelenő egyfajta seborrhoea. 
Zsíros, sárgás-barnás felrakódás a 
hajas fejbőrön. Elhalt hámsejtek-
ből és a bőrmirigyek faggyújából 
áll. Leginkább a fejtetőn, a kutacs 
környékén jelentkezik és néha 
olyan nagymértékű, hogy egybe-
függő, vastag, zsíros, rossz szagú 
felrakódás keletkezik. Alatta piros 
kiütések jelentkezhetnek, amelyek 
az arcra, ritkán a törzsre is ráterjed-
hetnek. Általában 2-3 hónapos kor 
táján alakul ki a kutacs területén és 
szinte minden kisbabát érint.
Kezelése: Koszmósodáskor speciá-
lis, növényi alapú hajfürdő hasz-
nálata javasolt minden hajmosás 
alkalmával. Célszerű a hajmosás 
előtt körülbelül félórával beolajozni 
hajgyógyászati fejbőrnyugtató olaj-
jal a koszmós területet, majd már 
olajos állapotban a babakefénél erő-
sebb, nem műanyag szőrű fogkefé-
vel vagy körömkefével megpróbálni 
ledörzsölni a felrakódást. Ugyan-
csak segít a koszmó fellazításában, 
ha húsz-harminc percig kamillateás 

pakolást teszünk az érintett terü-
letre. A hajmosás után speciális, 
növényi alapú tápláló fejbőrkrém-
mel kenjük be a gyermek fejét.

A fejtetvesség

A fejtetvesség nemcsak az iskolák-
ban fordul elő, bár kétségkívül ott 
a leggyakoribb. Emberről emberre, 
tárgyak közvetítésével is terjed. A 
fejtetű a fül mögött könnyen észre-
vehető, két-három milliméteres. Pár 
óránként vért szív a fejbőrből. A 
nyála által kiváltott reakció okozza 

az erős viszketést és a gyulladásos 
tüneteket. A fejtetű nem tud repül-
ni vagy ugrani, így érthető módon 
azok a gyerekek fertőződnek 
meg leghamarabb, akik szeretnek 
egymás közelében lenni. Nincs 
jelentősége, hogy a haj mennyire 
tiszta, illetve annak sem, hogy hosz-
szú vagy rövid. Az élősködő kedveli 
a meleget, ezért a fejbőrhöz minél 
közelebb igyekszik megtelepedni, a 
hajszálak tövébe kapaszkodva.
Kezelése: A tetű a hajszálra ragaszt-
ja a petéket és a serke is ott él, amíg 
ki nem kel a fejlett bogár. Kézzel, 

körömmel nehéz eltávolítani a haj-
ról. Vannak olyan speciális fésűk, 
melyek segítségével a fejtetveket és 
petéiket, vagyis a serkéket egyaránt 
el lehet távolítani a kicsi fejbőréről. 
Gyógyszertárakban kitűnő ellen-
szerek kaphatóak. Viszont, minde-
gyik alapja az alkohol és sok fejbőrt 
károsító összetevő, ami nem tesz jót 
a gyermekek érzékeny fejbőrének. 
Ezért érdemes ezután a kicsik fej-
bőrének a megfelelő hajgyógyászati 
kezelést alkalmazni.

Gyerekkori hajhullás

A gyermekkori hajhullás ijesztő 
tünet, főképp, ha foltos hajhullást 
fedez fel a szülő a gyermeknél. 
Leggyakrabban gombás megbetege-
dés okoz hasonló tüneteket.
Amennyiben a helyi okokat kizár-
tuk, úgy általában az immunrend-
szer zavaráról lehet szó, a szervezet 
ellenanyagokat termel a saját 
hajhagymák ellen, emiatt a hajszál 
a tövénél letörik. Gyermekkorban 
ennek hátterében leggyakrabban 
úgynevezett fertőző gócot kell ke-
resnünk, ilyenkor érdemes felkeres-
ni a gyermekorvost, szakorvost.
Az elsők között fül-orr-gégésze-
ti kivizsgálás szükséges, ahol 
krónikusan gyulladt mandulákat, 
orrmelléküreg-gyulladást kell 
kizárni. A fogászati vizsgálat sem 
maradhat el: akár egy gyulladt fog, 
egy rosszul záró fogtömés, tályog is 
állhat a háttérben.

A haj és a fejbőr ápolásának fontos egészségmegőrző szerepe van

Nem teljes a poggyász egy jól átgondolt „minigyógyszertár” nélkülSokak életét keseríti meg a parlagfű
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Megfázás, torokfájás, sérülés – néhány 
kellemetlen tünet, ami akár a nyaralásunkat 
is tönkreteheti. A gyors segítségnyújtás 
érdekében néhány dolgot érdemes magunknál 
tartani nyáron a táskákban.

A nyári melegben a legjobb egy 
hűsítő csobbanás a strandon, de a 
nedves fürdőruha, hideg ital, fagy-
lalt, esetleg légkondicionáló és a 
vírusok akár nyáron is okozhatnak 
megfázást. A kellemetlen nátha 
megkeserítheti mindennapjainkat, 
de megoldást jelenthet az útipati-
ka. Schneider Attila gyógyszertár-
vezető szerint a nyári utazáshoz 

Orrfolyás, orrdugulás, szemviszketés, 
könnyezés, vagyis a szénanátha kellemetlen 
tüneteit okozza a parlagfű. Rosszabb esetben 
asztma is kialakulhat az érintetteknél, mely 
nehéz, sípoló légzéssel jár együtt. A kimuta-
tások szerint tavalyhoz képest húsz-harminc-
ezerrel nőtt a növényre allergiások száma 
Magyarországon.

Pápai-Székely Zsolt, a kórház 
pulmonológiai osztályának vezető 
főorvosa fontosnak tartja, hogy aki 
teheti, a környezetében pusztítsa a 
parlagfüvet. „Tüneti terápiáink van-
nak, allergiacsökkentő gyógyszerek, 
amit ilyenkor tudunk adni a betegek-
nek. Ez többnyire részben csökkenti a 
panaszokat, enyhíti az orrfolyást, tüsz-
szögést, köhögést, ám más gyógyszeres 

Útipatika: mi legyen a táskánkban?Jelentősen nőtt a parlagfű-allergiások száma
célszerű több mindent vinni 
magunkkal: láz- és fájdalomcsilla-
pító, illetve sebek,  kisebb sérülé-
sek kezelésére kötszer, sebtapasz, 
ezek között vannak olyanok, amik 
vízállóak, tehát, ha tengerpartra, 
strandra látogatunk, az sem okoz-
hat problémát. Emellett célszerű 
hasmenés elleni szereket, naptejet 
is magunknál tartani ebben az 
időszakban. Tehát, ha elindulunk 
otthonról, jól jöhet az útipatika a 
gyors kezelés érdekében.  Jó, ha 
ez a csomag tartalmaz kullancs- és 
szúnyogriasztót is a nyári napokra 
és estékre, emellett egyes esetek-
ben a C-vitamin vagy a kalcium 
pezsgőtabletta is segíthet.

lehetőség nincs” - emelte ki a Fejér 
Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház főorvosa.
Krisztián Erika megyei tisztifőorvos 
elmondta, hogy jelenleg a pázsit-
fűfélék és a csalánfélék vannak 
magas, illetve közepes koncentráci-
óban a levegőben. 
„A parlagfű, illetve az ürömfélék általá-
ban augusztusban kezdenek virágozni, 
vagy július végén, ha nagyon jó az idő. 
Ebben az időszakban lehet rá számí-
tani, hogy a levegőben megjelennek a 
parlagfűpollenek. Nagyon sok ember a 
pollenallergiások közül parlagfűre érzé-
keny” – mondta el Krisztián Erika.
A szakemberek azt javasolják, hogy 
ha mégis a gyógyszerek mellett 
döntenek, két héttel a virágzás előtt 
kezdjék szedni és aki teheti, kaszál-
ja, vágja le a növényt.
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Nemcsak a beköltözők vártak a nyitásra, szemfüles bérlettulajdonosokat is találtunk a sorban. 
A rutinos fehérváriak inkább délelőtt napoztak egy kicsit a bérletükért azért, hogy elkerüljék az 
esti, esetleg egy óra hosszára is nyúló sorban állást.

Szerda délután lendültek először a kezek a magasba 

A programkínálat idén is bőséges lesz: több mint százhúsz fellépőt láthatunk a négy nap alatt

Mit ér a fesztivál egy jó szelfi nélkül?   

A bentlakóktól megtudtuk azt is, hogy azért jó kapunyitásra megérkezni, mert máris el lehet 
kezdeni az ismerkedést és a barátkozást a többi táborlakóval.

Elindult a jelentkezés a Fehérvár Hangjára
koVács V. orsolya

Július 22-én elindult a jelentkezés az idei Fehérvár 
Hangjára. Szeptember 9-ig várják a Fejér megyei 
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 14 
és 29 év közötti énekesek online pályázatait.

Bár sokan még nem szívesen gon-
dolnak rá, hogy hat hét múlva itt a 
szeptember, lesznek bőven olyan 
fehérvári fiatalok, akik minden ed-
diginél izgatottabban várják az idei 
őszt. Indul ugyanis az idei Fehérvár 
Hangja tehetségkutató, melynek 
első fordulója szeptember 14-én lesz 
a Petőfi Kultúrtanszéken. Ez a válo-
gató még nem nyilvános, a jelentke-
zők csak a zsűri tagjai: Vörös Tamás 

jazz muzsikus, Schoblocher Barbara, 
a Blahalouisiana énekesnője és Jan-
csó Gábor, a zenekar basszusgitáro-
sa előtt mutatják meg tehetségüket. 
A verseny november 9-én, szomba-
ton a Fehérvári Civil Központban az 
elődöntővel folytatódik, ide már a 
közönséget is várják.
Az első Fehérvár Hangja tehetség-
kutatót 2011-ben rendezték meg 
Székesfehérváron, azóta kétévente 
kerül sor a megmérettetésre. Az 
idei lesz tehát az ötödik alkalom. 
Az első négy versenyt egytől egyig 
lányok nyerték: 2011-ben Lovas 
Petra, 2013-ban Veres-Kovács Petra, 
2015-ben Zabos Regina, 2017-ben 
Ferenczy-Nagy Boglárka.

Az idei tervekről Benkő-Igaz Krisz-
tina, a Fehérvári Programszervező 
Kft. szakmai vezetője a következő-
ket ismertette a fehervarhangja.hu 
oldalon: „Bevált az eddigi forma, nem 
tervezünk változtatást. Továbbra is 
olyan, a pop, rock, jazz vagy musical 
műfajban tehetséges, 14–29 év közötti 
fiatalokat várunk versenyzőnek, akik-
nek Fejér megyében van az állandó 
lakcímük vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek itt, vagy a 2019-20-as 
tanévben valamelyik megyei oktatási 
intézmény nappali/levelező tagoza-
tán tanulói/hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeznek.”
A döntő december 8-án, vasárnap 
lesz, hagyományosan a Vörösmarty 

Színház színpadán, szokás szerint 
igazi, látványos show keretében.

Így lehet jelentkezni

A verseny hivatalos honlapján található 
online lap beküldésével lehet jelent-
kezni, de a papírt kinyomtatva, aláírva 
az előválogatóra is el kell hozni. Fontos, 
hogy a 18 év alattiaktól szülői bele-
egyező nyilatkozatra is szükség van. A 
jelentkezés elfogadásáról mindenkit 
e-mailben értesítenek. Aki nem kapta 
meg a levelet a szeptember 9-i jelent-
kezési határidő után, az a programszer-
vező irodánál érdeklődhet.

Zene mellé sportot

A zenei programok mellett 
idén is kiemelt szerepet kap 
a sport és az egészséges 
életmód, találkozhatunk a 
helyszínen a MOL Fehérvár 
FC, az Alba Fehérvár KC, a 
Fehérvár AV19 és a Fehérvár 
Enthroners játékosaival is. 
A csocsó-bajnokság és brin-
gapárbaj mellett különböző 
fitneszprogramokkal várják a 
fesztiválozókat. 

buzás gábor, lászló-takács krisztina

Elindult a FEZEN fesztivál, Székesfehér-
vár legnagyobb zenei parádéja. A korábbi 
években hatalmas tumultus alakult ki a FEZEN 
kapunyitása előtt. Idén elmaradt a tömeg, 
mégpedig azért, mert a szervezők ezúttal 
arra szavaztak, hogy a szép lassú csepegtetés 
mindenkinek jobb: a fesztivál dolgozóinak és a 
nézőknek egyaránt. Már a szerdai koncertekre 
is sokan voltak kíváncsiak. Dream Theater, 
Thomas Anders a Modern Talkingból, Fedde Le 
Grand, Dub Fx, Ákos, Halott Pénz - hazai- és 

Csináljuk a fesztivált!
világsztárok egész sorát hozzák a fehérvári 
fesztiválra. Négy napon át, hat színpadon, 
több mint százhúsz fellépőt láthatunk. A 
fesztiválra már elfogytak a kemping- és diák-
jegyek, illetve a bérletek, de a helyszínen na-
pijegyek még korlátozott számban elérhetők. 
A fesztivál csütörtöki, pénteki és szombati 
napján a Piac téri helyijáratos buszmegállóból 
15, 16, 17 órakor indul a busz, a fesztiválte-
rületről a belvárosba pedig hajnali 1, 2 és 3 
órakor. Fontos információ, hogy a Mártírok 
útjáról a fesztiválhelyszín környéki utcákba 
csak az ottlakók hajthatnak be autóval.
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Horoszkóp
július 25 – 31.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.
Teljes az összhang a kedvesével. Szinte mindenben egyetértenek, 
és ha még vitába is keverednének, akkor is könnyedén megta-
lálják a közös nevezőt. Nem ellenségként tekintenek egymásra, 
hanem társként és mindenben egymás segítségére vannak.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.
Tökéletes ez a hét ahhoz, hogy rendbe tegye kapcsolatát. Merjen 
beszélni problémáiról vagy éppen a vágyairól kedvesével. 
Megéri megnyílnia neki, mert nyitott fülekre találhat. Ha pedig 
egyedülálló, akkor nyíljon meg azelőtt, aki tetszik Önnek, vallja 
meg érzéseit, nem bánja meg.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.
Elindult egy új úton, de még bizonytalan a döntésében. Ne tétováz-
zon, vágjon neki régóta húzódó terveinek, ötleteinek a megvalósítá-
sához! A kreatív alkotótevékenységeknek kedvez ez az időszak, most 
amibe belekezd, azt siker övezi. A családi kapcsolatait a harmónia 
jellemzi, ami azért is fontos, mert ebből építkezni és töltekezni tud. 

Bika 4. 21. – 5. 20.
Az egyedülállók macska-egér játékot játszhatnak a kisze-
meltjükkel. A párban élők életében pedig felcserélődhetnek a 
szerepek, ami nem feltétlenül rossz, inkább izgalmakat kínál. 
Ha nekik így megfelel, akkor nincs abban semmi rossz, ha a 
női fél kicsit férfiasabb, erőteljesebb, míg a férfi érzékenyebb, 
gyengédebb vagy akár háziasabb valamivel.

A napokban gyakran szembesül azzal, hogy olyan dolgokat kell 
megtennie, amiket nem szeret, és  már nem is boldogítja a munkája. 
Talán itt az ideje annak, hogy munkahelyet vagy akár szakmát vált-
son, de ha már tényleg nagyon szenved, akkor ne küzdjön tovább, 
mert rá fog menni az egészségére és a kapcsolataira.

Szűz 8. 23. – 9. 22.
Segítséget vár a környezetétől, szeretteitől úgy, hogy még 
csak nem is kéri. Ugyanakkor Ön sem hajlandó a gondjai 
után menni, olyan, mint aki a csodára vár. Pedig el kellene 
döntenie, hogy segítséget kér vagy Ön oldja meg a gondjait, 
de valamit mindenképpen tenni kellene ahhoz, hogy idejében 
elkerülhesse a kellemetlenségeket.

 Pokróc piknik és dzsessz
Programok július 26-tól augusztus 4-ig

kurucz tünde dalMa

Július 26.
Királyi Operett Napok
18.15, Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ
Kedvelt operett dallamokat játszik Horváth 
Elemér Emi hegedűművész és Horváth 
Péter zongoraművész a Gasztroudvar-
ban. 19.30-kor a Királyi Operett Gálát a 
szabadtéri színpadon láthatja a közönség, 
majd 22.00 órakor az este a Gerner-Várfi 
kabaréval zárul.

Július 27.
Hadak-vizek-várak útja
13.30, Tourinform Iroda
Kalandozás egy felújított Ikarus cabrio 
busszal a Velencei-tó körül.

Széna Téri Pokróc Piknik
15-19 óra, Széna tér
Egy kötetlen családi délután, amelynek 
keretében a résztvevők többek között 
megismerkedhetnek a nordic walkinggal. 
Megnézhetnek egy interaktív háztartási hul-
ladékkezelési bemutatót és meghallgathat-
ják a Los Andinos koncertjét. A gyerekeket 
a Palacsinta zenekar és kézműves foglalko-
zások várják. A részvétel ingyenes.

Királyi Operett Napok
18.15, Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ
Bécsi szeletek, Lehár darabokkal! címmel 
Kopiás Gabriella fuvolaművész és Fornai 
Miklós zongoraművész lép színpadra. 19.30 
órakor a Bob herceg operett előadással 
folytatódik a Királyi Operett Napok. 22.00 
órától a táncé lesz a főszerep. A Tánc ezer 
arca produkciót a Táncverzum együttes adja 
elő. Közreműködik Váradi Eszter Sára és 
Keller János.

Július 28.
Királyi Operett Napok
18.15, Feketehegy-Szárazréti Közösségi 
Központ
A Casablanca Klub múlt századi dalokat 
ad elő, majd 19.30 órakor a Sybill operettel 
zárul a program.

Július 29.
Zen meditáció
17.15, One Drop Zen közösség
Nyilvános Zen meditáció, ahova a kezdőket 
is várják.

Július 31.
Nyáresti koncertek Öreghegyen: Pesti sikk
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A koncerten a közönség a huszas-harmincas 
évek magyar sanzonjainak újragondolt vál-
tozatát hallgathatja meg. A belépő nyolcszáz 
forint.

A Barátság mozi műsora

Látogatható kiállítások

Július 19.
18 óra: Yesterday
20 óra: A hűséges férfi

Július 26.
18 óra, Yesterday
20 óra, Három egyforma idegen

Július 27.
10 óra, A kis kedvencek titkos élete 2.
17:30, Zöld könyv
20 óra, Rocketman

A Barátság Mozi július 28. és augusz-
tus 21-e között nyári szünetet tart.
Az új évad augusztus 22-én indul.

Szabó Nóra és Üveges Mónika: Összjáték
Öreghegyi Közösségi Ház
A képzőművészeti kiállítás augusztus 2-ig 
látogatható.

Vimmer Gergő: Szőnyeggé szőtt álom
Királykút Emlékház
Vimmer Gergely szőtteseit látva kézzelfog-
hatóvá válik az a „teremtő fogyatékosság”, 
amiről Pilinszky János így ír: „A művészet-
ben a süketek hallanak, a vakok látnak, 
a bénák járnak, minden fogyatékosság 
teremtő és magasrendű erővé válhat.” 
A sors furcsa játéka, hogy Gergő 168-as 
IQ-val él, sérült testbe zárva. Szőtteseit egy 
fehérvári panellakásban készíti egyfajta 
önterápiaként, közben gyakran hallgatja a 
Queen zenéjét. A kiállítás augusztus 18-ig 
látogatható.

Híresek és képek – Modern irányzatok a 
magyar fotográfiában
Csók István Képtár
André Kertész, Moholy-Nagy László, 
Robert Capa, Brassaï, Martin Munkacsi 
és további közel húsz különleges magyar 
fotográfus százötven izgalmas alkotása 
tekinthető meg szeptember 8-ig.

A Kodály iskola képzőművészeti kiállítása
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között.

Mentett értékek
Városi Képtár – Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett ál-
landó kiállítás. Megtekinthető szeptember 
22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a baba-
patika, mely egy nagymúltú vajdahunyadi 
gyógyszertár modelljeként készülhetett 
a 19-20. század fordulóján, és amelyet a 
múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye 
számára. Ez a játék, ahogyan a kuriózum-
nak számító eredeti patikaberendezés is, 
arról vall a mai kor emberének, milyen 
is volt a régi idők patikája. A kiállítás 
megtekinthető szeptember 31-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

Augusztus 1.
Alba Regia Feszt – nyitónap
19 óra, Zichy liget
A dzsesszfesztivál nyitónapján olyan együt-
tesek lépnek színpadra, mint például az 
art-popot játszó Shaibo, valamint Zséda és a 
Fehérvár Big Band. A belépés ingyenes.

Augusztus 2.
Stadiontúra
16 óra, MOL Aréna Sóstó
A Sóstó Látogatóközpont szakvezetői által 
a látogatók betekinthetnek a klub életébe, 
felfedezhetik a komplexumot, majd megte-
kinthetik a Vidi Múzeumot is, ahol a klub 
múltja is feltárul előttük.

Augusztus 3.
Királyok a Belvárosban
18 óra, Fő utca

III. Béla és fia, II. András, valamint II. András 
lánya, Szent Erzsébet képviseli az idén huszon-
egy tagúra bővülő óriásbáb-családot a látványos 
felvonulásban. A királyokat ezúttal is hagyo-
mányőrző csapatok kísérik végig a Fő utcán, 
és bemutatókat is tartanak: ezen az estén a 
Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület tag-
jai vesznek részt a menetben, az aláfestő zenét 
a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. A 
menet 18 órakor indul a Vörösmarty Színháztól 
az Országalmáig és vissza a teátrumhoz.

Augusztus 4.
Republic koncert
18 óra, Feketehegy-Szárazréti Közösségi 
Központ
18 órától előzenekarként fellép a Zoom 
együttes, majd a Jazztelen együttes. A 
Republic Lakossági beat koncertje 20 órakor 
kezdődik. A belépő ezer forint.

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

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.
Az elmúlt időszak nehézségei kezdenek feloldódni és olyan lehetőség 
adatik meg, amely csak keveseknek. Készüljön fel valami váratlan és 
rendkívül pozitív változásra, amely új irányt szabhat életének. Komoly 
fejlődésre számíthat az érzelmeiben és a karrier területén. Ezt a fejlő-
dést kitartásának köszönheti. Régóta dédelgetett álmai megvalósításá-
hoz kezdhet most hozzá, újra visszatér életkedve és optimizmusa.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Kapcsolataiban a harmónia és az egyetértés uralkodik. Kreatív alkotó-
erejét használja, mert ez az időszak különösen alkalmas a nagy ötletek 
megvalósítására. Párkapcsolatában igazán boldog és békés időszak 
következik. Beszélgessen sokat a környezetében élőkkel, mert igazán 
hasznos meglátásokkal és véleményekkel gazdagodhat, amiket a későb-
biekben nagyon jól tud majd használni a problémák megoldásában!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.
Párja megnyílhat Önnek a napokban és Ön elé tárhatja a 
problémáit. Legyen nyitott és ne ellenségesen fogadja! Inkább 
örüljön neki, hiszen így lehetősége van arra, hogy javítson 
a kapcsolatán. A szinglik számára is kiderülhet, hogy mit 
rontanak el. Nekik sem összetörniük kellene, hanem tanulni 
a hibáikból.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Határozza el magát és koncentráljon jobban a feladataira. Ne 
hagyja magát megzavarni vagy eltántorítani, mert akkor nem 
fogja tudni megvalósítani a héttel kapcsolatos terveit. Másrészt 
azok, akik üzlettel foglalkoznak, sikert érhetnek el.

Bak 12. 21. – 1. 20.
Vegye előre gondjainak megoldását. Ha csak aszerint cselekszik 
a napokban, amihez épp kedve van, azzal komoly kellemetlen-
séget okozhat magának, mint ahogy azzal is, ha nem kezd el 
jobban odafigyelni az egészségére.
 

Halak 2. 19. – 3. 20.
A párban élők kapcsolata elmélyül. Talán egy beszélgetést 
vagy gesztust követően, de annyi bizonyos, hogy közelebb 
kerülnek egymáshoz. Olyan párok is akadnak, akik valamilyen 
probléma okán csiszolódnak jobban össze és tanulnak meg 
csapatként működni.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ
8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 

(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)
Tel/Fax: 06-22/313-167 

Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

KÉZI AUTÓMOSÓ
GUMISZERVÍZ
Szfvár., Zrínyi u. 1.

Tel.: 70/333-0885, 22/310-938
www.sikamikaautomoso.hu

Gépi? Kézi? – Így kell helyesen autót mosni
Fiers gáBor

Gépi kefés mosóba soha, mindig fentről 
haladj lefelé és waxolj vagy ne? Ahány 
kocsi annyi szokás, mert az autómosáshoz 
mindenki nagyon ért Magyarországon. 
Nem árt azért, ha néhány közismert ténnyel 
és pár alig ismert tévedéssel tisztában 
vagyunk.

Az autómosás – különösen a 
nyári hónapokban – a húsleves, a 
rántott hús és a Forma-1 mellett 
a magyar hétvégék egyik fontos 
alapvetése. Innentől fogva aztán 
mindenkinek van egy tuti tippje, 
vagy egy kevesek által ismert, 
szuperolcsó helye, netán valami 
tabukat döngető megállapítása a 
témában. Néhány napja hiánypót-
ló videó jelent meg a témában az 
egyik legismertebb videómegosz-
tó csatornán. Egy budapesti kézi 
autómosó munkatársával tizenhat 
percben fejti meg a tökéletes 
autómosás titkát, közben pedig 
olyan közismert városi legendák-
ról is kiderül, hogy igazak-e vagy 
sem, mint például az, hogy való-
ban árt-e a kocsi fényezésének a 
gépi kefés mosó.

Azoknak a kedvéért, akiknek 
esetleg nem lenne kedve vagy 
ideje végigülni a videót, röviden 
összefoglaljuk a legfontosabb 
tudnivalókat:
Aki szeretné a járgánya fényezé-
sét hosszú távon életben tartani, 
lehetőleg kerülje a gépi mosókat. 
A kefék ugyanis nemcsak a saját 
kocsinkon található, hanem az 
előttünk mosott autókról a sörté-
ken maradt koszt is bedolgozzák 
a miénk fényezésébe. Ettől ala-
kulnak ki a napfényen jól látható 
hajszálkarcok.
Lehetőleg ne napon mossuk az 
autót, és mielőtt nekiállunk a 
műveletnek, várjuk meg, amíg 
egy kicsit kihűl a kocsi, elsősor-
ban a fékek.
Érdemes a felnik tisztításával 
kezdeni: a legtöbb erre a felületre 
kitalált tisztítószernek néhány 
percre szüksége van, amíg hatni 
kezd. Így miután ezt felvittük, 
tudunk a kocsi egyéb részein 
dolgozni.
Az előmosásnál lentről felfelé 
haladjunk, különben a fentről 
lefelé csorgó piszok csíkokban 
folyik végig az autón, amit sokkal 
nehezebb lesz majd utólag eltá-
volítani.
Érdemes mosókesztyűt használni 
és nem szivacsot. Utóbbi ugyanis 
magába zárja a szennyeződést, és 
onnantól kezdve tulajdonképpen 
megint csak a kosszal mossuk - 
és karcoljuk - az autót.
Soha ne körkörös, hanem határo-
zott, egy irányba tartó mozdula-
tokkal mossuk a kocsit!

Érdemes legalább két vödörrel 
dolgozni: az egyikben öblítjük 
a koszos szivacsot, amit aztán 
kicsavarunk (de ne bele a vödör-
be!), a másikban pedig tiszta víz 
van, amiben mindig nedvesítünk 
a folytatás előtt.
A végső öblítés alapos, nem elna-
gyolt mozdulatokkal történik, és 
fentről lefelé halad.
Szilikonos lehúzót és szarvasbőrt 
nem érdemes a szárítás után a 
cseppmentesre törlésnél használ-

A Fehérvár Médiacentrum is csatlakozott a kerékpárosok táborához. A környezetbarát 
közlekedés jegyében az fmc.hu és a szekesfehervar.hu munkatársai ezentúl biciklivel láto-
gatnak el egy-egy eseményre. A céges logóval ellátott kerékpárok nem csupán a könnyebb, 
gyorsabb közlekedést segítik, hanem kifejezik, hogy a környezetvédelem ügye fontos 
cégünknek, mint ahogy a kerékpáros mozgalom is. A tervek szerint az eddigieken felül a 
jövőben újabb kerékpárral bővül a Fehérvár Médiacentrum járműparkja, ugyanis a Fehérvár 
hetilap munkatársai is kedvet kaptak a kerékpáros közlekedéshez.                                           LTK

Biciklivel száguldó riporterek
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ni, ezeknek a felületén is megta-
pad a kosz, és karcolhatnak.
Mikroszálas törölközővel érde-
mes leszárítani az autót: egysze-
rűen végig kell csak húzni a még 
nedves felületen. Itt is kerüljük 
az indokolatlan dörgölést és a 
körkörös mozdulatokat.
Kizárólag már tökéletesen száraz 
felületre vigyük fel a waxot, amit 
addig töröljünk, amíg egy vékony 
viaszos réteget nem látunk a 
járgányon!
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó, 
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 

fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, 

falazás, betonozás, szivattyúzás
Amit kérünk:

• 8 általános iskolai végzettség;
Előny lehet:

• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail-címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SZÁMLÁZÁSI MUNKATÁRS
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú mun-

kahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• számlázási feladatok ellátása

Amit kérünk:
• közgazdasági érettségi,
• alapos számítógépes ismeret (Word, Excel).

Előny lehet:
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• pénzügyi/számviteli területen szerzett tapasztalat,
• vállalatirányítási rendszer ismerete.

Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
az alábbi munkakörök betöltésére keres
munkatársakat:

• ERŐSÁRAMÚ  VILLANYSZERELŐ

• ANYAGBESZERZŐ

• KÖZTISZTASÁGI  MUNKATÁRS

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu e-mail
címen lehetséges.
Részletek www.varosgondnoksag.hu
honlapon az állásajánlatok között!

Legyen családbarát és szerethető!

Míg néhány éve még a munkáltatók érde-
kei voltak elsődlegesek, mostanra annyira 
megváltozott a munkaerőpiac, hogy egy-egy 
álláspályázat során a havi bér, a juttatások és 
az elvégzendő feladatok mellett egyre többet 
számít az is, hogy milyenek az adott cég mun-
kakörülményei. Lássuk, mi motiválhatja igazán 
a huszonegyedik század munkavállalóit!

Kutatások bizonyítják, hogy az anyagi 
biztonság megteremtésén kívül számos té-
nyező járul hozzá ahhoz, hogy a munkatár-
sak szívesen járjanak be dolgozni. Milyen 
a munkakörnyezet? Milyen a csapat? Mik 
a fejlődési lehetőségek? Milyen a munka 
és magánélet viszonya? Ezek mind-mind 
jelentősen befolyásolják, hogy mennyire 
szerethető egy munkahely. A munkáltatók, 
és most már a kisebb cégek is felismerték, 
hogy a jó munkaerő megtartásához és meg-
találásához igenis fontosak azok az emberi 
tényezők is, amelyek empátiával, egymás 
munkájának segítésével teszik második 
otthonná a munkahelyet. A családbarát 
munkahely fogalma már nem ismeretlen, 
és egyre több cég igyekszik rugalmasságot 
vinni a hétköznapokba. Ez nem csak annyit 
jelent, hogy visszaveszik a gyesről visszaté-
rő dolgozókat, és egy-két dolgozó számára 
lehetővé teszik a részmunkaidőt. Van olyan 
munkahely, ahol előnyt élveznek a gyesről, 
gyedről visszatérő kisgyerekes szülők. 
Lehetővé teszik számukra a részmunkaidőt 
szinte bármilyen óraszámban, de élhetnek 
a távmunka, a rugalmas időbeosztás vagy a 
megosztott munkakör lehetőségeivel. Olyan 
helyen, ahol hétvégén is van munka, család-

LászLó-takács krisztina barát rendelkezés, ha a hétvégi feladatokat 
nem a családosok bevonásával teljesítik.
Van, ahol bevezették az úgynevezett hibrid 
munkaköröket, amely nagyobb átjárhatósá-
got biztosít egymás helyettesítésére, így ke-
vesebb a stressz az esetleges kiesések miatt.
Családbarát hozzáállás az is, ha az éppen 
gyeden, gyesen lévő munkatársak továbbra 
is részt vehetnek az online kommuniká-
cióban, valamint a céges rendezvénye-
ken, programokon is. Hiszen így nem 
szakadnak ki teljesen a körforgásból, és 
szívesebben térnek vissza, hogy erősítsék 
a csapatot.
És persze a környezet sem mindegy: 
megnyugtató lehet a tudat a szülőnek, 
ha például intézményi szünetek, nevelés 
nélküli munkanap vagy délutános műszak 
esetén bármilyen korú gyerekkel be tud 
menni dolgozni egy olyan helyre, ahol egy 
gyerek is el tudja magát foglalni.
De nem csak a családosok számára fontos, 
hogy jó környezetben, jó csapatban dolgoz-
zanak. Két éve hozták létre a Szerethető 
Munkahelyek Díjat, amelynek nem titkolt 
célja, hogy brendet építsen az empatikus 
munkahelyeknek, akik így vonzóbbá 
válnak a kvalifikált, tudatosan építkező és 
motivált munkavállalók számára. Egyre ki-
élezettebb a verseny a munkáltatók között 
a jó munkaerőért folyó küzdelemben, és 
a szerethetőség körülményeinek megte-
remtése igenis jó reakció lehet a fokozódó 
munkaerőhiányra – vallják a díj alapítói, 
akiknek nem titkolt célja a hazai munka-
erőmegtartás, vagyis feltérképezni azokat 
a színvonalas és szerethető munkahelye-
ket, amikért érdemes Magyarországon 
maradni.
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„Én is itt bérelek, 
mert alacsony a 
rezsi és nincsenek 
rejtett költségek.”

Mannhardt Hungary Kft.
Petrovszki Péter
üzemvezető

R A K TÁ R A K , 
MŰHE LY E K
22 / 500-153

VakLer Lajos

VakLer Lajos, koVács sziLVia

Idén minden eddiginél szélesebb körben – a 
Kárpát-medence teljes magyar gazda társa-
dalmát bevonva – szervezte meg a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, karöltve a Magyar 
Gazdakörök Országos Szövetségével, a 
Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 
programot.

A 2011-ben életre hívott jóté-
konysági kezdeményezés célja, 
hogy a Kárpát-medencei magyar 
gazdák búzatermésük egy részét, 
a nemzeti összefogás keretében, a 
határon innen és határon túl élő 
magyar gyermekek megsegítésére 
ajánlják fel. A felajánlott búzából 
készült liszt nagy részét minden 
évben a program kiemelt kedvez-
ményezettjei kapják, de a korábbi 
évekhez hasonlóan újabb karitatív 
szervezetek is csatlakozhatnak. A 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Fejér megyei szervezete ebben az 
évben Dunaújvárosban rendezte 
meg az országokon átívelő adomá-
nyozás napját, amelyen a szakmai 
szervezetek képviselői erősítették 
meg elkötelezettségüket a jó ügy 
iránt. A program díszvendége 
Jakab István, az országgyűlés 
alelnöke, a MAGOSZ elnöke 
köszöntőjében elmondta, hogy a 

A sok májusi eső kicsit hátráltatta a dinnye 
érését, de az azt követő meleg időjárásnak 
köszönhetően a gyümölcskedvelők már hazai 
ízekben is élvezhetik ezt a nyári finomságot. 
Ráadásul nem csak egy hónapig, egyesek 
szerint szeptemberben is lehet majd jóízű, 
friss dinnyét kapni.

Július első napjaiban jelent meg a 
magyar görögdinnye, az időpont 
az átlagos szezonkezdethez képest 
egy-két hetes csúszást jelentett 
ugyan, de megérte a várakozás, 
hiszen az időjárás kegyeibe fogadta 
a termelőket. A mostani kánikula 
felgyorsíthatja az érést, mivel a 
dinnye fejlődését alapvetően segíti 
a forró és száraz időjárás.
„Június elején kaptam utoljára egy 
normális, negyven milliméteres 
esőt, és mivel azóta csak két-három 
milliméterek estek, öntöznünk kell. 
Ezzel tudjuk tartani a mennyiséget és 
a minőséget, és szerencsére nagyon jó 
minőségű az idei dinnye” – mondja 
Albert István, cecei gazdálkodó.
Jó hír az is, hogy ma már nem fel-
tétlenül igaz, hogy augusztus 20-án 
véget ér a szezon, mivel a klímavál-
tozás miatt ebben az időszakban is 
kedvező még az időjárás a diny-
nyének, így egyes kertészetekben 
szeptemberben is kitarthat még a 
gyümölcs. A felvásárlási árakra sem 
lehet panaszuk a termelőknek. Al-
bert István napi nyolcvan-száz kiló 
dinnyét visz föl a nagybani piacra, 

Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem

Még szeptemberben is lesz dinnye

Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra megalakulása óta, 2013-tól a 
MAGOSZ-szal együttműködve 
szervezi a jótékonysági progra-

mot, ezen keresztül a közösségek 
és a rászorulók támogatását. A 
NAK eleinte stratégiai partner-
ként, 2015 óta pedig már főszer-

vezőként vesz részt az egész éves 
rendezvénysorozaton. A Magyar 
Örökség-díjas Program társa-
dalmi bázisa az elmúlt években 
tovább erősödött, amit a felaján-
lók száma mellett egy másik dolog 
is bizonyít: a MAGOSZ átvette 
a Magyarok Kenyere Program 
lebonyolítási jogait, egyben a 
Magyarok Kenyere Alapítványt 
is, amelynek kuratóriumában 
mostantól határon túli személyek 
is helyet foglalnak. Galambos 
Dénes, a térség miniszterelnöki 
megbízottja örömének adott han-
got, hogy a gazda közösség ismét 
hitet tett a programban megfo-
galmazott célok megvalósítása 
mellett. A vendéglátó Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Fejér megyei 
szervezetének elnöke, Varga Imre 
István köszönetét fejezte ki annak 
a kétszáz gazdának, akik idén is 
segítették a Magyarok Kenyere 
programot a térségben. Böjte Csa-
ba ferences rendi szerzetes a prog-
ram ötletgazdájának levélben el-
juttatott idei üzenete megerősítést 
jelent minden adományozónak: 
Adja a jó Isten, hogy áldás legyen 
a szántóvető ember munkáján, 
hogy e gyönyörű Kárpát-medence 
minden asztalára jusson bőséges 
tápláló kenyér!

A Magyarok Kenyere segítség másoknak, ugyanakkor szimbóluma az összefogásnak

A dinnye nem csak finom, de rendkívül 
egészséges is

ezt is általában már megrendelésre. 
A dinnye nagybani piaci ára jelen-
leg kettőszáz-kettőszázhúsz forint 
körül mozog, a kiskereskedelmi ár 
ennek majdnem duplája.
A görögdinnye termőterülete 
egyébként némileg csökkent a 
Mezőföld keleti részén, így Cece 
térségében is, ennek oka elsősor-
ban, a munkaerőhiány, ugyanakkor 
a gazdák többsége technológiai 
újdonságokkal menti a menthetőt, 
gyakori az öntözés, illetve a fóliás 
aljzat a szántóföldeken is. Érdekes-
ség, hogy visszatért a fekete héjú 

dinnye, ami egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend.

A hazait jobban szeretjük

Már nyár elején kapható volt a 
piacokon és a nagyáruházakban a 
Görögországból származó dinnye, 
mégis sokan inkább kivárták, amíg 
hazai földek terméseit kóstolhat-
ják meg. „Sokkal édesebb, ízletesebb 
lédúsabb, finomabb” – vallja egy 
vásárló, egy másik szerint pedig 
csak akkor érdemes dinnyét venni, 
amikor már magyar termékek kap-
hatók a piacon.

„A magyar dinnyét nagyon keresik, 
nagyon szeretik a vásárlók. Nem volt 
olyan nap július elején, hogy tíz-tizen-
ötször meg ne kérdezték volna, hogy 
magyar-e már a dinnye. Szerencsére 
ezen a héten megérkezett az első ma-
gyar dinnye szállítmány, mi medgyes-
egyházi dinnyét árulunk” – mondja 
Kóródi Kálmánné Éva.
Sokan a piacokon beszerzett gyü-
mölcsre esküsznek, már nekik sem 
kell várni, hogy a magyar dinnye 
ízét kóstolhassák, de a boltok kí-
nálatában már kapható a medgyesi 
dinnye, ami még olcsóbb is görög 
vetélytársánál.
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E heti rejtvényünk az idei Koronázási Szertartásjátékhoz kapcsolódik, 
amely IV. Béla életének fontos mozzanatait mutatja be.
Az első megoldásból kiderül, minek tartják IV. Bélát.
A második rejtvény a szertartásjáték rendezőjének nevét rejti.
A harmadik rejtvényből kiderül, hogy a színészek és táncosok mellett 
kik szerepelnek még a darabban.

Múltkori rejtvényünk a székesfehérvári Királyi Napokhoz kapcsolódott. 
Az első megoldás két történelmi személyt takart, akikkel idén bővült az 
óriásbábok csapata. IV. Béla és lánya, Szent Margit. A második megoldás-
ból kiderült, milyen újdonságot próbálhatnak ki a vállalkozókedvűek. 
Lovagi tornát. A harmadik rejtvény három országot rejtett, ahonnan idén 
táncosok érkeznek a Nemzetközi Néptáncfesztiválra. Brazília, Kolumbia 
és Tajvan.
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A legvégére is maradt puskaporMásodik kör, hazai rajt

Bár a szezon csúcsmeccsét, a HFL-döntőt 
már maga mögött hagyta a Fehérvár Enthro-
ners, a szezon legvégén még egy fináléban 
kellett helytállniuk az amerikai focistáknak. 
Jim Ward együttese a történelmi magyar 
bajnoki cím mellé az osztrák harmadosz-
tályban is learatta a babérokat.

A Grazhoz közeli Oberaichban 
az Upper Styrian Rhinos, azaz a 
Felső-Stájerországi orrszarvúak 
elleni döntő csatára, a Challenge 
Bowlra voltak hivatalosak a Ko-
ronázók. Ez a derbi volt hivatott 
eldönteni ki nyeri az osztrák har-

Továbbjutott a MOL Fehérvár az Európa-liga 
selejtezőjében. A Vaduz ellen ugyancsak 
elvárható a siker, de már tudni lehet, a har-
madik körben jóval nagyobb szintet kellene 
megugraniuk a piros-kékeknek.

Felejthető mérkőzést produ-
kált a MOL Fehérvár és a Zeta 
Golubovci. A 0-0-val a második 
körbe jutott a Vidi, ahol az izlandi 
Breidablikot búcsúztató FC Vaduz 
lesz az ellenfél. A svájci másod-
osztályban szereplő liechtenstei-
niek ellen ugyancsak elvárás a 
továbbjutás. A párharcot a fehér-

néMeth krisztiánsoMos péter

madosztályt, ezzel jogot formálva 
a másodosztályú tagságra.
Némi bizonytalanság után hamar 
letörték Jim Ward fiai a rinocéro-
szok szarvát, és végül magabiztos 
32-6-os sikert arattak, azaz egy 
újabb lépést tettek meg Európa 
egyik legerősebb bajnoksága, az 
osztrák élvonal felé.
A Fehérvár Enthroners történelmi 
és lehengerlő szezonjában nyolc 
magyar és tíz osztrák bajnoki 
mérkőzésen tizenhatszor hagyta 
el győztesként a pályát, a HFL 
mellett az AFL Division III baj-
nokságát is megnyerve.

Magasban az osztrák bajnoki serleg, a sógoroknál is hengerelt a Fehérvár EnthronersIsmét Felcsút lett a hazai pálya, ide látogat a Vaduz is
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Csütörtöktől vasárnapig zajlott az U20-as 
atlétika Európa-bajnokság a svédországi 
Borasban, ahol az ARAK több versenyzője 
is tagja volt a magyar válogatottnak. Mátó 
Sára ezüstérmet szerzett.

A sprinter Takács Boglárka 
100 méteres síkfutásban kiváló 
teljesítménnyel, egyéni csúcsa 
közelében teljesítve menetelt a 
döntőig, ahol nyolcadik helyen 
zárt; a móri lány emellett tagja 
volt a 4x100 méteres váltónak is, 
amely futamában ötödik, összesí-
tésben tizennegyedik helyen vég-
zett. Női távolugrásban szintén 
döntőbe jutott Endrész Klaudia, 
végül tizedik helyen zárt. A férfi-
aknál 400 gáton Csókás Nikolasz 
az előfutam huszonnegyedik, női 
kalapácsvetésben Brandl Lilla az 
elődöntő tizennyolcadik helyén 
végzett.
A legtöbbet Mátó Sárától vártuk, 
aki éremesélyesként állt rajthoz 
400 méteres gátfutásban. Ezt 
a nevezési eredmények is alá-
támasztották, hiszen második 
idővel rendelkezett a döntőben. 
Igaz, maga is mondta utólag, 
számtalan esetben borult már a 
papírforma, hiszen egy világver-

Ezüstös Európa-bajnokság

A büszke és boldog fehérvári lány a magyar zászlóval Borasban, a döntő után

senyen sokan futják meg egyéni 
legjobbjukat. Neki is ez volt a 
célja, és maximálisan meg is 
valósította a szám döntőjében, 
ahol nem csak egyéni, de magyar 
U20-as és U23-as csúcsot futva 
szerzett ezüstérmet. Utóbbi re-

kord 1985 óta várta, hogy valaki 
megdöntse. Sárának sikerült, 
ami bőven benne volt korábbi 
időeredményei alapján a pálya-
futásában. Ezúttal pedig az sem 
zavarta, hogy három nap alatt 
háromszor kellett teljesítenie a 

távot, annyiszor, mint előtte az 
egész idényben. Sőt, kifejezetten 
jól jött, hogy az első két futása 
önbizalmat adott a fináléra. Ahol 
a favorit holland Bol mögött a 
célegyenesben már biztos máso-
dik volt, és nem is engedett ebből 
a pozícióból. „Úgy sikerültek az 
előfutamok, ahogy szerettem volna, 
maradt erőm a döntőre. Hihetetlen 
érzés volt a döntőben futni! Álta-
lában kontrollálom a futásom, a 
lépésszámot, most azonban nem így 
történt. A verseny teljesen magával 
ragadott, szinte nem is emlékszem 
a részletekre. Főleg az utolsó száz 
méter volt olyan, mint valami 
filmben, amikor minden elhomá-
lyosodik és csak tompán hallja az 
ember a nézőtéri kiabálást… Na-
gyon felemelő volt!” - emlékezett 
már itthon, érthetően vidáman 
Mátó Sára. Aki kis híján másik 
érmet is szerzett, hiszen a 4x400 
méteres váltó tagjaként negyedik 
lett, a dobogóról alig lemaradva. 
Most pedig már a hazai felnőtt 
országos bajnokságon bizonyíthat 
a többi ARAK-atlétával együtt. A 
fehérvári klub a hétvégi, MTK-pá-
lyán rendezendő OB-n újabb jó 
eredményekkel igazolhatja, re-
mek munka folyik a Bregyó-közi 
műhelyben.
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továbbra is csak papíron, ugyanis 
ennek az összecsapásnak is a 
Pancho Aréna ad otthont.
A mérkőzést megelőző sajtótájé-
koztatón Marko Nikolics hang-
súlyozta, mindkét csapatnak 
ötven százalékos esélye van a 
továbbjutásra. Hozzátette, számít 
a szurkolók támogatására, de 
arra kéri őket, senki se számítson 
gólzáporos győzelemre.
Hétfőn kisorsolták a harmadik 
selejtezőkör párosításait, így az 
is kiderült, ezután a Flora Tallinn 
– Eintracht Frankfurt párharc 
győztese várna a fehérváriakra. 
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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

	 Hírszerkesztő:	Ficsóri	Erika
08:10	 Sporthírek
08:35	 Pszichológus	szemmel	

Vendég:	Egey	Tímea
11:10	 Műsorvezető:	Bóna	Éva	
12.10	 Délelőtti	körkép
13.10	 Kulturális	programok	

hétvégére	Vendég:	Kiss	
Dorottya,	Ocsenás	Katalin

14.10	 Biztonságtechnikai	magazin	
Vendég:	Varga	János

15.00 Hírek 15.00-kor. 
Médiaszolgáltatási	
tevékenységét	a	Médiatanács	
a	Magyar	Média	Mecenatúra	
Program	keretében	támogatja.	
Szerkesztő:	Ficsóri	Erika

15:10	 Kertészeti	magazin	
Vendég:	Németh	László

16.10	 Műsorvezető:	Palkó	
Zsuzsanna

16:10	 Uzsonna
	 Vendég:	Szabó	László
17:30	 Aktuális:	hírösszefoglaló	

Szerkesztő:	Szőllösi	Attila
18.10	 Itt	élünk	–	szolgáltató	magazin
	 Szerkesztő:	Bóna	Éva.	

Médiaszolgáltatási	
tevékenységét	a	
Médiatanács	a	Magyar	
Média	Mecenatúra	Program	
keretében	támogatja.

19:10	 Női	vonalak
20.10	 Evribádi	–válogatás	a	

’90-es	évek	slágereiből
21:10	 Koktél	–	magazin	műsor	

színes	beszélgetésekkel
23:00	 Aktuális:	napi	hírösszefoglaló
	 Szerkesztő:	Szőllösi	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	 Félóránként	friss	

hírek,	időjárás	és	

közlekedési	információ

	 Műsorvezető:	

Bokányi	Zsolt

	 Hírszerkesztő:	

Ficsóri	Erika

	 Témák:	műsorajánló,	

naptár, névnapok, 

aktualitások,	

érdekességek

09.10	 Könnyed	beszélgetés	

Schéda	Zoltán

13.00	 Műsorvezető:	

Gemeiner	Lajos

	 Témák:	aktualitások,	

érdekességek	

17.10	 Szombaton	5-kor	

ugyanott	–	Sasvári	

Csilla	műsora

18.10	 Könyvespolc	

irodalmi	műsor

	 Szerkesztő:	Bokányi	Zsolt

19.00	 Beszélgetés	Mits	Marcival

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:	
Schéda	Zoltán

	 Hírszerkesztő:	
Ficsóri	Erika

	 Témák:	műsorajánló,	
kalendárium,	névnapok,	
aktualitások,	érdekességek

09.10	 Természetesen	
egészségesen	–	Sasvári	
Csilla	műsora

	 Vendég:	Supliczné	
Tóth	Mária	

10.10	 Gazdit	keresünk	a	
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthon	lakóinak	–	
Sasvári	Csilla	műsora	
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

12.10	 A	fitness	anyuka	története	
–	Sasvári	Csilla	műsora

	 Vendég:	Szabó-Farkas	Lilla
13.10	 Műsorvezető:	Iszkádi	Erika
												Vasárnap	délutáni	

hangulat,	vendégekkel	
négy	órában

17.10	 Zeneturmix	–	Műsorvezető:	
Kiss	György 

20.10	 Könnyed	beszélgetés	
Schéda	Zoltánnal

21.05	 Koktél	–	színes	
beszélgetések	
Sasvári	Csillával	és	
Gemeiner	Lajossal

23.10	 Válogatás	az	elmúlt	
hét	műsoraiból

2019. 7. 27. 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	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
08.35	 Autófittnesz
	 Vendég:	Polgár	Tibor
11.10	 Műsorvezető:	

Gemeiner	Lajos
	 Hírszerkesztő:	Ficsóri	Erika
11.10	 Munkaügyek
	 Vendég:	Pajtók-Vizsoly	Júlia
12.10	 Délelőtti	körkép
13.10 Illemtan
	 Vendég:	Óber	László
14.10	 Divat	magazin
	 Vendég:	Kernya	Mariann
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási	
tevékenységét	a	
Médiatanács	a	Magyar	
Média	Mecenatúra	Program	
keretében	támogatja.

	 Szerkesztő:	Ficsóri	Erika
15.10	 A	bor	szerintünk
	 Vendég:	Fáncsi	Viktória
16.10	 Műsorvezető:	Palkó	

Zsuzsanna
16:10	 Uzsonna
	 Vendég:	Szabó	László
17.30	 Aktuális:	hírösszefoglaló	

Szerkesztő:	Szőllösi	Attila
18.10	 Nyelvstúdió	Vendég:	

Makói-Tóth	Annamária
19.10	 Pénzügyi	percek	Vendég:	

Potolák	Gábor
20.00	 Sikertérkép
21.10	 Koktél	–	magazin	műsor	

színes	beszélgetésekkel
23.00	 Aktuális:	napi	

hírösszefoglaló	
Szerkesztő:	Szőllösi	Attila

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.	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
08.35	 Kultúráról	Gábor	atyával	
11.10	 Műsorvezető:	

Gemeiner	Lajos
	 Hírszerkesztő:	Bóna	Éva
12.10	 Délelőtti	körkép
13.10 Vakolat
	 Vendég:	Puska	József
14.10	 Praktiker-Barkács	

Vendég:	Gábori	Márton
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási	
tevékenységét	a	
Médiatanács	a	Magyar	
Média	Mecenatúra	Program	
keretében	támogatja.

	 Szerkesztő:	Bóna	Éva
15.10	 Kézműves	műsor
16.10	 Műsorvezető:	Palkó	

Zsuzsanna
16.10	 Uzsonna
	 Vendég:	Szabó	László
17.10	 Vörösmarty	Kocka
	 Vendég:	Gombaszögi	Attila
17.30	 Aktuális:	hírösszefoglaló	

Szerkesztő:	Ficsóri	Erika
20.10	 Minden-mentes	

Vendég:	Antal	Vali
21.10	 Koktél	–	magazin	műsor	

színes	beszélgetésekkel
23.00	 Aktuális:	napi	

hírösszefoglaló	
Szerkesztő:	Ficsóri	Erika

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	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
08.35	 Beszélgetés	meghívott	

vendégekkel
10.10	 Lánglovagok	-	

katasztrófavédelmi	műsor
11.10	 Műsorvezető:	Bóna	Éva	
11.10	 Kedvencek	percei	

Vendég:	dr.	Paál	Csaba
12.10	 Délelőtti	körkép
13.10	 Környezetbarát
	 Vendég:	Mihály	Gyula
14.10	 Autóvásár
	 Vendég:	Wilcsek	Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási	
tevékenységét	a	
Médiatanács	a	Magyar	
Média	Mecenatúra	Program	
keretében	támogatja.

 Szerkesztő:	Germán	Márton
15.10 Motorsport
	 Vendég:	Debreczeni	Dávid
16.10	 Műsorvezető:	Palkó	

Zsuzsanna
16.10	 Uzsonna
	 Vendég:	Szabó	László
17.30	 Aktuális:	hírösszefoglaló	

Szerkesztő:	Ficsóri	Erika
20.10	 Beszéljünk	róla!
21.10	 Koktél	–	magazin	műsor	

színes	beszélgetésekkel
23.00	 Aktuális:	napi	

hírösszefoglaló	
Szerkesztő:	Ficsóri	Erika

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	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10	 Sporthírek
08.35	 Állati	dolgok
	 Vendég:	dr.	Lorászkó	Gábor
10.10	 „107”	magazin	
11.10	 Műsorvezető	

Gemeiner	Lajos	
11.10	 Fogyasztóvédelmi	műsor
12.10	 Délelőtti	körkép
13.10	 Városgondnokság	órája
14.10	 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor. 

Médiaszolgáltatási	
tevékenységét	a	
Médiatanács	a	Magyar	
Média	Mecenatúra	Program	
keretében	támogatja.	
Szerkesztő:	Bóna	Éva

15.10	 Orvos	válaszol
16.10	 Műsorvezető:	Palkó	

Zsuzsanna	
16.10	 Uzsonna
	 Vendég:	Szabó	László
17.30	 Aktuális:	hírösszefoglaló	

Szerkesztő:	Szőllösi	Attila
18.10	 Utazási	magazin
20.10	 Tabuk	nélkül
	 Vendég:	Lengyel	Zsófia
21.10	 Koktél	–	magazin	műsor	

színes	beszélgetésekkel
23.00	 Aktuális:	napi	hírösszefoglaló
	 Szerkesztő:	Szőllösi	Attila

A Fehérvár Televízió műsora július 27-től augusztus 2-ig
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Farkas	Edit	
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Iancu	Laura
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.
	 Vendég:	Bartos	Madaléna,	

Karda	Dária	Tímea,	
Bálint Róbert

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Závodszky	Noémi
14:20	 Egészségünkre!
	 41.-42.	rész	–	ismétlés	
14:35 Honvéd7 – ismétlés 
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Antal	István
15:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:45	 Zenei	Világnap	2017	1-2.	rész
17:05 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából	
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kóger	István	
„Székesfehérvár	Sportjáért”	
díjas	jégkorong	edző

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Hírek
19:05	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági	magazin.
19:35	 Sudár	Annamária	–	Arany	

János	est	1-2.	rész
22:10 Hírek – ismétlés 
22:15 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

2019. 7. 28. VASÁRNAP 2019. 7. 29. HÉTFŐ 2019. 7. 30. KEDD 2019. 7. 31. SZERDA 2019. 8. 1. CSÜTÖRTÖK 2019. 8. 2. PÉNTEK

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

10:05	 Kalotaszegtől	Moldváig	–
	 A	szórványok	néprajzkutatója
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kóger	István	
10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Farkas	Edit
11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Iancu	Laura
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:25	 VII.	Székelyföldi	Varga	Sándor	

Verstábor	–	Misztrál	koncert
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.
	 Vendég:	Bartos	Madaléna,	

Karda	Dária	Tímea,	
Bálint Róbert

15:15 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából	

17:05	 A	Döntés	–	Esti	
beszélgetések,	„Összekötni	
az	eget	és	a	földet,	
természetet	és	a	Teremtőt”

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.
	 Vendég:	Borka	Gyula,	az	

országos	CNC	verseny	döntőse
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Csupa	romantika	–	Bogányi	

Gergely	koncertje	a	
Vörösmarty	Színházban	

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	 Üzleti	negyed
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kóger	István	
„Székesfehérvár	Sportjáért”	
díjas	jégkorong	edző

16:40	 Üzleti	negyed
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Tárnok	
Ákos	a	Los	Andinos	
együttes	vezetője	és	Mario	
Godoy	Aguirre	neves	
acuadori	néprajzkutató

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20 Szafari	a	nagyvárosban	
1-2.	rész

20:40	 Halálra	rémülve	–	angol-
új-zélandi-ausztrál	
filmdráma	(12)

22:05	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:50 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

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek:	Tárnok	Ákos	a	Los	
Andinos	együttes	vezetője	és	
Mario	Godoy	Aguirre	neves	
acuadori	néprajzkutató

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

Vendég:	Heinczinger	Miklós	
a	Misztrál	együttes	vezetője

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	benne:	
Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:20	 Szafari	a	nagyvárosban	
3-4.	rész

20:40	 Hol	volt,	hol	nem	volt	
–	Fehérvár	feltáratlan	
középkori	kincsei

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:45 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

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Heinczinger	Miklós	
a	Misztrál	együttes	vezetője

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

Lajos.	Vendég:	Török	
Máté,	Misztrál	együttes

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	benne:	
Híradó,	Esti	mérleg,	
Egészségünkre!	43-44.	
rész,	Honvéd7	és	Hírek

20:20	 Szafari	a	nagyvárosban	
5-6.	rész

20:40	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel
21:15	 Az	emberke	tragédiája	–
	 VI.	Varga	Sándor	Székelyföldi	

Verstábor	gálaműsor
22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	

– ismétlés
22:45 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

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45	 Egészségünkre!
	 43-44.	rész	–	ismétlés	
11:00 Honvéd7 – ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Török	
Máté,	Misztrál	együttes

17:00	 Egészségünkre!
	 43-44.	rész	–	ismétlés	
17:15 Honvéd7 – ismétlés 
17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Sudár	
Annamária	előadóművész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20	 Szafari	a	nagyvárosban	
7-8.	rész

20:40	 Kortárs	Nyugdíjas	Ki	
mit	tud?	2014/1.	rész

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:45 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

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése  

10:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

11:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Sudár	
Annamária	előadóművész

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

17:30	 Esti	mérleg	–	ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Ráckevei	
Anna	színművész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	
benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfó	és	Hírek

20:40	 Szafari	a	nagyvárosban	
9-10.	rész

21:00	 Kortárs	Nyugdíjas	Ki	mit	
tud?	2014/2.	rész	

22:10 Híradó és Köztér  – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 28. 19:50 Csupa romantika – Bogányi Gergely koncertje a Vörösmarty Színházban


