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A cég saját termékekkel láthatja el Európát

Rába Henrietta

A sárszentmihályi Masterplast Nyrt.
a kormány Nagyvállalati Beruházási
Támogatási Programja keretében
több mint százötvenmillió forint
vissza nem térítendő támogatást
kapott, így bővíthette kapacitását.
Közel négyszáznegyvenmillió forintos fejlesztéssel a huszonhárom éve
működő magyar cég saját gyártású
termékekkel, tetőfóliával láthatja el
Európát. Emellett az egészségügyi
védőfelszerelések alapanyagának
előállítása is lehetővé vált.
„A fejlesztés révén az ipari termékek
gyártását tudjuk erősíteni, továbbá a
nyugat-európai piacra is be tudunk
törni németországi akvizíciónk révén.”
– nyilatkozta Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke.
Varga Mihály pénzügyminiszter a
támogatási programról elmondta,

Vakler Lajos

Kép: Megyeri Zoltán

Új gyártóberendezéseket, labortechnikai eszközöket vásárolhatott a Masterplast a kormány
segítségével. A vállalat diffúziós tetőfóliákat
gyárthat és egészségügyi védőfelszerelések
alapanyagát állíthatja elő a fejlesztésnek
köszönhetően. A társaság célja, hogy a régiós
építőanyag-kereskedelmi partnerei és a cserépgyártók ellátásán túl a nyugat-európai piaci
igényeket is kiszolgálja egyedi termékeivel.

A fejlesztés a meglévő munkahelyek megőrzéséhez és új munkahelyek létesítéséhez is hozzájárul – mondta el lapunknak Varga Mihály pénzügyminiszter

hogy eddig százkilencmilliárd forintos segítséggel nyolcvanhat beruházás valósulhatott meg. A kormány
célja, hogy a magyar gazdaság újrainduljon, továbbfejlődjön: „Kellenek
beruházások és olyan menedzsmentek,
vállalatvezetők, akik fejlesztésben
gondolkodnak. És arra is szükség van,
hogy a magyar gazdaság verseny-

képessége tovább tudjon javulni. Ne
gondoljuk, hogy a válsággal megszűnt
az a verseny, amely a régióban, Európában, a világgazdaságban van!”
„Fejér megyében tizenegyezer munkahely megtartását tudtuk támogatni idáig. Közülük öt és fél ezer az én választókerületemre esik. Bízom benne, hogy
a mai esemény is azt a célt szolgálja,

Új utakon az Alföldi Tej

Székesfehérvár mellett immár Debrecenben is jelentős gyártókapacitást alakított ki az Alföldi Tej
Kft. A cég négy évvel ezelőtt vásárolt Hajdú-Bihar
megye székhelyén egy tejgyárat, a meglévő üzem
alapjain egy automatizált sajtgyárat épített fel.
Rózsás Mónika ügyvezető igazgató a cég jövőképéről osztotta meg gondolatait olvasóinkkal.

Nagyon fontos számunkra, hogy Székesfehérváron az Alföldi Tej milyen pályát
fut be. Hol tartanak ma?
Az Alföldi Tej Kft. hosszú utat járt
be. A cég 2003-ban alakult. A fehérvári üzemet vásároltuk meg először,
és 2006 óta gyártunk itt termékeket. Mára elmondhatjuk, hogy mi
vagyunk a második legnagyobb tejfeldolgozó üzem Magyarországon, ha
a belföldi értékesítés adatait nézzük,
akkor pedig az elsők. A termékkínálatunk is bővült, ma már minden terméket előállítunk. Azzal,
hogy 2015-ben megvásároltuk a Debreceni Tejüzemet, az eddig hiányzó
sajt is bekerült a portfólióba.
Fontos, hogy magyar termékek kerüljenek a piacra?
Az is fontos, hogy magyar terméket
állítsunk elő, magyar beszállítóktól
vásárolva, de ezt mi még tovább
fokozzuk, hiszen az Alföldi Tejnél a
magyar termelők egyben tulajdonosok is.
Hogyan lehet megőrizni a versenyképességet?
Ma Magyarországon annyi tejet termelünk, amennyivel a teljes magyar
fogyasztást le tudjuk fedni. Van kellő
mennyiségű és minőségű alapanyag,

kiváló minőségű magyar termékek
illetve gyártók, így ki tudjuk elégíteni
a vásárlói igényeket. A megtermelt
nyerstej közel egyharmadát pedig
exportáljuk.
Miként tudnak fejlődni?
Az elmúlt két évben megvalósított
innovációk segítenek ebben. Debrecenben egy korszerű sajtüzemet
építettünk, porítóüzemmel együtt. A
gyárban alkalmazott két technológia
jelenleg a legmodernebb Európában.
A sajtgyártás már tavaly megkezdődött, a porítóban pedig jelenleg a
próbaüzem zajlik. Porított termékeket elsősorban exportra fogunk előállítani. Ma már teljesen természetes, hogy magas hozzáadott értékű
készterméket állítunk elő, amire az
új technológia alkalmas.
Miként alakul az ár-érték arány?
Ez egy nagyon fontos kérdés. A
lakossági igény eltérő, hiszen a
vásárlók az egyik oldalról szeretnének jó minőségű terméket venni,
másrészt pedig szeretnének ezekhez
olcsón hozzájutni. A kettő együtt
nem biztos, hogy teljesülhet. Ma a
magyar tejipar képes olyan kiváló
minőségű termékeket előállítani,
mint az import, amihez a vásárlók is
hozzájuthatnak ugyanolyan minőségben.
Az eddigi tapasztalataik szerint men�nyiben váltják ki az új termékek az
importárut?
Magyarország gyakran levezetőpiacként szerepel: dömpingmen�nyiségben és nyomott áron jönnek
be termékek. Ezek alapvetően az

UHT-tejek és a sajt. A sajt esetében
minden második termék importból
származik, annak ellenére, hogy a
mai feldolgozókapacitással képesek
lennénk szinte teljes egészében ellátni a piacot. Amikor úgy döntöttünk,
hogy a debreceni üzemben megépítjük a sajtüzemet, amivel egy olyan
terméket állítunk elő, ami egyébként hiányzott a portfoliónkból, a
döntésünk mögött pontosan az állt,
hogy így ki tudjuk váltani a beérkező
sajtimport hetedrészét. Ehhez olyan
terméket választottunk – a trappista
sajtot – ami a teljes magyar sajtfogyasztás mintegy nyolcvan százalékát teszi ki.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
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hogy a jövőt tovább tudjuk építeni!” –
mondta Törő Gábor, Székesfehérvár
és a térség országgyűlési képviselője.
A sárszentmihályi projektben gyártóberendezéseken kívül laboreszközöket is beszereztek, melyek segítségével többek között az anyagok
pára-áteresztőképességét vizsgálják.

Székesfehérváron már
tilos az égetés!
Sokan érdeklődnek a Környezetvédelmi Irodán az avar
és a kerti zöldhulladék égetésének helyi szabályairól a
héten elfogadott törvénymódosítás kapcsán. Országosan
jövő évtől tiltják majd ezt a tevékenységet, Székesfehérváron azonban már most január elseje óta tilos az égetés.

A héten elfogadott törvénymódosítás alapján
2021 januárjától az egész országban tilos lesz az
avar és a kerti hulladék égetése, és az a lehetőség
is megszűnik, hogy az önkormányzatok rendeletben szabályozzák az avarégetést. Így általánossá
válik a levegő védelméről szóló kormányrendelet
alapján a tilalom az egész országban.
Székesfehérváron azonban már 2020. január
1-től tilos az avar és a kerti zöldhulladék égetése.
Mindenkinek a Depónia Nonprofit Kft. házhoz
menő zöldhulladékgyűjtését kell igénybe vennie.
Ennek elősegítésére az önkormányzat minden
fehérvári háztartásnak évente harminc ingyenes
szállításra jogosító matricát biztosít. Emellett a
komposztálást ajánlják a szakemberek.
Forrás: ÖKK

Fennmaradási engedélyt
kell kérni a kutakra!
Módosul a határidő, ameddig fennmaradási
engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott talajvízkutakra: a Magyar
Közlönyben megjelent törvénymódosítás
szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság
kiszabása alól az, aki 2023. december 31-ig
kezdeményezi az engedély nélkül létesített
kút fennmaradási engedélyezési eljárását. A
türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt
kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú
fúrt kutakra egyaránt vonatkozik. A módosítás július elsejétől lép hatályba.

Parkolási díj lesz a Vasútvidéken is
Szabó Miklós Bence
Július elsejétől több új területen is fizetőssé
válik a parkolás a városban. Még tavaly született a döntés, amelyre az ott élők véleményét
kikérve az önkormányzati képviselők tettek
javaslatot.

Lakossági kérésekre, észrevételekre
reagálva újabb területeket von be
az önkormányzat a fizető parkolás
rendszerébe Székesfehérváron. A
döntéstől azt várják, hogy mérséklődnek a parkolási gondok a szóban
forgó területeken.
„Vannak olyan területek, ahol a belváros illetve a vasút közelsége miatti
forgalom túlterheltté teszi a parkolókat,
és az itt lakók isszák meg ennek a levét.
Az elmúlt években nagyon sok jelzés
érkezett, hogy próbáljuk meg szabályozni, hogy ne álljanak meg itt órákra
vagy egész napra azok, akik az autót
letéve besétálnak a belvárosba vagy
a vasútra mennek.” – magyarázza a
döntés okát Molnár Tamás, a városrész önkormányzati képviselője.
Így július elsejétől fizetős lesz
a parkolás a Deák Ferenc és a
Lövölde utcában és a kapcsolódó
lakótelepen, de az Árpád utcában,
a Kodály iskola mellett és a Horvát
István-lakótelepen is. A felsorolt
helyszínek mindegyike a II. várakozási övezetbe, azaz a sárga zónába
fog tartozni.
„Kérem továbbra is mindenkitől, hogy
ha olyan területet lát, ahol parkoló
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kialakítható – ahol nem játszóteret,
vagy zöldterületet veszünk el a lakóktól
– jelezzenek, és azt a parkolót meg
fogjuk építeni!” – hívta fel a figyelmet
Molnár Tamás.
Várhatóan július elejétől megszűnik
az országosan bevezetett ingyenes
parkolás rendszere, ezért érdemes
a szóban forgó területeken élőknek
mielőbb felkeresniük a Városgondnokságot, és lakossági bérletet
váltani. Részletes információt a
város illetve a Városgondnokság
honlapján találnak az érintettek a
változásról, a bérletváltásról és az
úgynevezett NFC-kártya használatáról, mellyel a II. várakozási övezetben továbbra is egy óra ingyenes
parkolást lehet igénybe venni.

Itt lesz fizetős a parkolás
Balatoni út 3-15. közötti terület
Deák Ferenc utca és a kapcsolódó
lakótelepi parkolók
Lövölde utca és a kapcsolódó
lakótelepi parkolók
Árpád utca és a kapcsolódó
lakótelepi parkolók
Lövölde utca 2-16. sz. és 18-24. sz.
társasház mögötti szervizút parkolói
Lövölde utca, Tüzér utca és Erzsébet
utca által határolt lakótelepi
parkolók
Horvát István-lakótelep
Kölcsey Ferenc utca
Széchenyi út 29. előtti terület
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Fehérvár a legmagasabb életminőségű vidéki város
A HETILAP

Papp Brigitta
A Járásszékhely-monitor 2020 címmel készült
elemzés alapján Székesfehérvár Magyarország
élmezőnyébe tartozik, az elérhető szolgáltatások kategóriájában pedig első lett.

A HÉTFA Kutatóintézet szakértői
a százötvenegy magyar járásszékhely életminőségét vizsgálták meg
a koronavírus-járványt megelőző
időszakban. A 2010-es években két
időpontra gyűjtöttek adatokat: a
2012-esek a járások újbóli kialakítását megelőző, a 2018-as adatok
pedig a jelenlegi viszonyokat térképezik fel.
Az úgynevezett HÉTFA Városi
Életminőség-indexet nyolc dimenzió
adta ki: a stabil demográfiai helyzet,
az élhető és biztonságos települési
környezet, a szociális biztonság, az
egyéni jómód, az erős civiltársadalom, a fiatalok kompetenciái és az
elérhető szolgáltatások értéke.
A dimenziók értékének együttese
alapján végül öt csoportba sorolták
a településeket: a legmagasabb
életminőségű városok (1-20. hely a
rangsorban), a magas életminőségű
városok (21-40.), a jó életminőségű városok (41-80.), a közepes
életminőségű városok (81-120.) és a
komoly életminőségi kihívásokkal
küzdő városok (121-151.) kategóriáját állapították meg.
A kutatóintézet adatai alapján
Fejér megye járásszékhelyeinek

fele kimagasló életminőséget nyújt
– közülük is kiemelkedik Székesfehérvár, mely az ország legmagasabb életminőségű vidéki városa.
Ráadásul szinte minden dimenzió
mentén kiemelkedő vagy nagyon
jó értékű eredményt ért el városunk. Az elérhető szolgáltatások
kategóriájában első lett az országos rangsorban, az erős gazdaság
tekintetében negyedik, a szociális
biztonság kérdésében ugyancsak
negyedik, míg az egyéni jómód
dimenziói terén a hatodik helyen
végzett.

A megyeszékhelyek
életminőség-indexei
1. Székesfehérvár:
2. Győr:
3. Veszprém:
4. Szombathely:
5. Kecskemét:
6. Szekszárd:
7. Eger:
8. Szeged:
9. Debrecen:
10. Pécs:
11. Nyíregyháza:
12. Tatabánya:
13. Szolnok:
14. Zalaegerszeg:
15. Kaposvár:
16. Miskolc:
17. Békéscsaba:
18. Salgótarján:

63,3
62,1
60,5
58,8
58,6
58,5
58,3
57,6
57,1
56,5
56,3
56,1
55,7
55,6
55,4
55,1
54,2
49,1

Színes, interaktív, modern
Szabó Petra

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től
a meglévő szolgáltatásainkat bővítettük, így lehetőség
nyílik visszahívást kérni ügyfélszolgálatunktól,
az alábbi telefonszámra küldött SMS-el
vagy hangüzenettel: +36 70/ 7979-090.

Szerdán birtokba vehették a gyerekek a Bakony
utcai új játszóteret. Egy teljesen egyedi,
modern megoldásokkal kivitelezett színes és
interaktív játszótérrel bővült a városi paletta,
így a legkisebbeket már mintegy százhúsz
helyszín várja városszerte.

A Bakony utca és a Jancsár utca
által határolt területen a játszóvár
és az eszközök már korábban a
helyükre kerültek, de meg kellett
várni, hogy a növényzet is megerősödjön. A lurkók eddig csak

a kerítésen kívülről csodálhatták
az új birodalmukat. A területen a
legmodernebb megoldások kaptak
helyet, melyek közül néhány
csak ezen a játszótéren van. Ilyen
például az a kaptár, amivel egyensúlyukat fejleszthetik a legkisebbek. Ezenkívül egyedi játszóvár,
baba-mama hinta, többfunkciós,
öntött gumiból készült felület,
rajztáblák és trambulin is helyet
kapott, de kialakítottak egy napvitorlával fedett, pados pihenősarkot is. A fejlesztés mintegy ötvenmillió forintból valósult meg.

Fotó: Simon Erika

Üdvözlettel,
SZÉPHŐ Zrt.

A nagy játszóvárban a gyerekek kedvükre mászhatnak, csúszhatnak
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Mitől lesz nyáron vonzó Fehérvár?
A HETILAP

László-Takács Krisztina, Gáspár Péter
Nem lesz Koronázási Szertartásjáték, elmarad
a Nemzetközi Néptáncfesztivál és csökkentett
üzemmódban ünnepelhetjük idén a Királyi
Napokat is. Éppen, hogy elkezdtek újranyitni
a vendéglátóhelyek, máris benne vagyunk a
nyárban, ami Fehérváron a turizmus csúcsát
jelenti. Vagyis jelentené egy átlagos évben.
Elveszítettük már az idei nyarat vagy van még
remény a helyi turizmus fellendítésére? Összefoglaltuk a fehérvári lehetőségeket.

A fehérvári szálláshelyek foglalási
trendje az országossal egybecsengő: várhatóan július közepétől
szeptember közepéig érkezhet a
legtöbb szállóvendég Fehérvárra.
A Szent Gellért Hotelben már a
pünkösd előtti napokban is volt
vendég. A nagyrendezvényeket
nagyon várják a szállodák, egy-egy
bejelentés foglalási számokban is
azonnal megmutatkozik.
„Amikor nyilvánosságra hozták, hogy
lesz FEZEN szeptemberben, már azon
a napon kilenc foglalás jött a fesztivál
időpontjára.” – mondta el tapasztalatait Babocsai Balázs, a Szent Gellért
Hotel ügyvezetője. A megkérdezett
szállodák egyértelműen a Gyulai
Memorial, a FEZEN és a Lecsófesztivál idején számítanak nagyobb
forgalomra, leginkább erre a július
végétől szeptember közepéig tartó
időszakra korlátozódik idén a
fehérvári turisztikai szezon.
A Hotel Platán szobái iránt is

Fotó: Kiss László archív

Ha van rendezvény, jönnek a
vendégek

A turisták a városok helyett idén szívesebben látogatnak természetközeli helyekre, ezért Fehérváron a Sóstóra is terveznek több turisztikai programot is

főként a nyár második felére van
nagyobb érdeklődés, de a nagyrendezvények mellett üzleti találkozók, tanfolyamok, és esküvők iránt
is van érdeklődés.

Visszamondták, de aki tudott,
újrafoglalt
„Rengeteg visszamondás volt a magyar
vendégek részéről, de a zömük vissza
is foglalt.” – mondta Solti Tamás. A
Hotel Vadászkürt Superior igazgatója hozzátette, hogy a külföldi

Sokan még mindig inkább a teraszt választják
Bár tömegrendezvényeket még nem
lehet tartani, a lazításoknak hála arra már
lehetőségünk van, hogy másokkal kávézóban
találkozzunk vagy éppen étteremben ebédeljünk. Sőt már nemcsak a vendéglátóhelyek
teraszain, de a belső terekben is elfogyaszthatjuk ételünket vagy italunkat. A Székesfehérvár applikációban ezúttal azt kérdezték a
fehérváriaktól, hogy beültek-e már bárhová a
korlátozások feloldását követően.

A lazítások ugyan már lehetővé
teszik, hogy a belső terekben is
összejöjjünk ismerőseinkkel,
barátainkkal, vannak, akik még
mindig inkább az óvatosság
mellett teszik le a voksukat és kerülik a zárt helyiségeket. A város

hivatalos applikációjában legutóbb feltett nem reprezentatív
szavazásban arra volt kíváncsi a
város önkormányzata, mennyien
élnek azzal a lehetőséggel, hogy
már be lehet ülni az éttermekbe.
Az eredményből az látszik, hogy
a kérdőívet kitöltők negyvenkét
százaléka még inkább a teraszt
választja, ha ebédről vagy kávézásról van szó. A válaszolók negyede azonban nem fél, bátran ül
be bármelyik vendéglátóegységbe,
ha alkalma van rá. A fennmaradó
harminchárom százalék a kérdést
csakis az időjárástól teszi függővé,
vagyis jó időben a teraszt, rossz
időben a benti teret választja.

vendégek nagy része lemondta a
foglalását, hiszen ők Horvátországba menet álltak volna meg átutazóban. Aki a magyar turisták közül
nem jelentkezett újra, általában
azért nem jön, mert az elmúlt
időszakban sokaknak elfogyott a
szabadsága, így át kellett tervezniük a nyarat.
„Utolsóként valószínűleg az üzleti
turizmus áll vissza, ez érezhető a
nagyobb szállodák foglalásaiban. Ott
nagy kiesések vannak.” – mondta el
lapunknak F. Szegő Krisztina, a
Tourinform Iroda vezetője.

A természetközeli helyeket
keresik
„Úgy látom, hogy két trenddel kell
számolnunk az elkövetkezendő
időszakban: egyrészt aki megteheti,
hogy utazik, az belföldre fókuszál
idén, a szakma egyértelműen a belföldi
turizmus élénkülésére számít. A másik
szempont pedig a kiválasztott úti cél,
amely egyre inkább a természetközeli
helyek irányába tolódik el.” – összegzi
F. Szegő Krisztina.
Jellemzően idén nem kívánnak
messzire utazni az emberek,
inkább a hétvégékre szervezik a

kirándulásokat. Fehérvár központi elhelyezkedése ebben előny, hiszen az ország minden pontjához
közel esik, emellett a belvárosban
végighúzódó rengeteg teraszos
vendéglátóhely és a közeli kirándulóhelyek mind megfelelnek
annak az elvárásnak, ami a
„nem nagy tömeg, nem zsúfolt
helyen” elvre alapul. A Tourinform vezetője szerint előnyünk
az is, hogy vannak a városnak
természeti látnivalói, éppen ezért
idén a székesfehérvári turisztikai
kínálat zászlóshajója a Sóstó lesz.
Az eddigieknél jobban fókuszálnak erre a területre: „Ha az aktuális
szempontokat vesszük figyelembe,
Székesfehérvár megfelel az elvárásoknak. A belváros szépségét és meghitt,
ugyanakkor pezsgő atmoszféráját
kiegészítik a természeti látnivalók.
Mindezek alapján bízunk benne, hogy
a kirándulók számára nyáron is vonzó
lesz Székesfehérvár, az események,
programok beindulása pedig augusztus második felében és szeptemberben
hozhat látogatókat.”

Kisvonat a Sóstóra?
Rendszeresek lesznek a már jól
bejáratott ökotúrák Sóstón – ezek a
programok minden szombaton fix
időpontban elérhetők. „Emellett kollégáim kidolgoztak egy olyan szolgáltatást is, amely egészen kis csoportok,
családok számára a látogatóközpont
munkaidejében rendelhető: akár gyerekekre szabottan is vállalunk családi
túravezetést.” – mondja a turisztikai
szakember, akitől megtudtuk, hogy
több új programelemmel is készül
idén a Sóstó Látogatóközpont. – „A
nyáron több alkalommal szervezünk
kisvonatos kirándulást a Sóstóra,
amely kis városnézést, majd túra-

Hogyan fessen bútort saját kezűleg,
megfizethető áron, könnyedén?
Segítünk, hogy büszke legyen
otthona átfestett bútoraira!
Mindezt családias környezetben,
ingyenes tanácsadással.
Hívjon bennünket még MA az alábbi számon:

06 30 448 3291 • RegAndina Alkotóműhely

Fotó: Kiss László

„Én is itt bérelek,
mert a csarnok
az M7-es autópálya
mellett van.”

A város mobiltelefonos applikációja az Alba Innovár koordinálásával készült

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153
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Fotó: Bácskai Gergely

Újra csónakázhatunk a tavon!

ünnepe azonban Székesfehérváron
a legnehezebb körülmények között is
méltósággal, közösségben telik majd.”
– olvasható Cser-Palkovics András
tájékoztatójában.
Azt már tudjuk, hogy augusztus
huszadikán biztosan megrendezésre kerül a királyok menete a
történelmi óriásbábokkal és hagyományőrzőkkel, és a város is ezen a
napon tartja ünnepi közgyűlését,
majd a sokak által várt István, a király koncertelőadással zárul a nap.
„Ebben a helyzetben augusztus huszadikán este nem lesz Székesfehérváron tűzijáték. Idén – a szervezők
döntése alapján – elmarad a Nemzetközi Néptáncfesztivál, és várhatóan a

Koronázási Szertartásjáték sem kerül
megrendezésre.” – írta a polgármester közösségi oldalán.
Az augusztusi rendezvénysorozat
további programelemeiről az egyes
társszervezőkkel történt egyeztetést követően tudnak hírt adni. Az
azonban már biztos, hogy megtartják augusztus tizenkilencedikén
az Öreghegyi mulatságokat és augusztus huszonkettedikétől az Alba
Regia Dzsesszfesztivált. Az őszi
programok közül pedig szeptember
tizenkilencedikén rendezik meg a
Fehérvári Lecsófőző Vigasságot,
és szeretnék az év végén az idei
adventet is emlékezetesen megünnepelni.

Ebben az évben ugyan egy kis késéssel, de újra megnyitotta stégjeit a Csónakázó-tó,
kajakozási, kenuzási, csónakázási lehetőséggel. Az eszközöket rendszeresen fertőtlenítik
mindenki biztonsága érdekében. Hétfőtől vasárnapig minden nap délelőtt tíz órától este
hét óráig lehet csónakázni, kenuzni és kajakozni a Csónakázó-tavon.
B. G.

majd kint a területen folytatódhat
a játék. Akár a tavasszal elmaradt
szülinapi gyerekpartik nyári pótlására is alkalmas lehet.

És a nagyobb rendezvények?

Fotó: Bácskai Gergely

A Székesfehérvári Királyi Napok hagyományos másfél hetes
rendezvénysorozatát idén jóval
szerényebb körülmények között,
kevesebb programelemmel rendezik meg: „A Királyi Napok hagyományos csúcspontja, Szent István

Idén várhatóan elmaradnak az átutazó külföldi vendégek

Dzsessz és bor a ligetben
Szabó Miklós Bence
A hétvégén a közösségi oldalakon kezdett
terjedni a hír, hogy ugyan nem a szokott
időpontban, de augusztus utolsó előtti hétvégéjén idén is lesz Alba Regia Dzsesszfesztivál. A helyszín a tavalyival megegyezik, a
fellépők között pedig számos Fehérváron is
ismert arc lesz.

A tavalyi évben nézőcsúcsok dőltek meg a fesztiválon. Idén aztán
úgy tűnt, hogy nyáron nemhogy
telt házas bulikra, de koncertek
szervezésére sincs lehetőség.

Múlt hét végén azonban örömmel osztották meg a szervezők a
hírt: ugyan nem a szokott időben,
de augusztus 22-től 24-ig ismét
lesz Alba Regia Dzsesszfesztivál
a Zichy ligetben.
„Borral egybekötött fesztivál lesz,
így jönnek a környékbeli borászok is. Nagyon jó hangulat volt
tavaly, reméljük, idén is így lesz!
Két színpadot állítunk fel: lesz egy
nagyszínpad és egy kicsit intimebb,
kamarazenélésre alkalmas színpad.” – tudtuk meg Mits Gergő
szervezőtől.

Fotó: Tóth Gabriella archív

vezetést is tartalmaz, de a látogatóközpont természetes anyagokból készült,
kreatív játékai között is időzhetnek
a résztvevők. Akár három-négy órás
programot is élvezhet így a család. Az
első ilyen sóstói kisvonatos kirándulásunk június tizenharmadikán, szombaton délután háromkor indul a szokásos
helyszínről. Úgy tervezzük, hogy a
csoport hat órára ér majd vissza.”
Júliustól szülinapokat is lehet
tartani a Sóstón: a látogatóközpontban zajlik a szülinapi köszöntő
animátori kísérettel, programokkal,

Tavaly rengeteg érdeklődőt vonzott a hangulatos szabadtéri rendezvény
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oktatás

Lesz nyári szakmai gyakorlat

2020.06.11.

Csapó Ramóna

Ha több helyen nem is a megszokott formában, de sikeresen
lezajlottak a féléves szakmai
gyakorlatok. A tanulóknak a
járványügyi helyzetben is biztosított volt a megfelelő helyszín
a tanulásukhoz. Bozzai Tímea,
a szakképzési centrum szakmai
vezetője ismertette, hogy voltak
munkahelyek, amelyek nem
vállalták a gyakorlati oktatást
a helyszínen, de a digitális
munkarendben való tanulásra
minden esetben volt lehetőség.
A fiatalok a nyár folyamán
sem maradnak munka nélkül,
a szakképzési centrum segítségükre van a nyári szakmai
gyakorlatuk elvégzésében is:
„Szakképzési centrumunk nagyon
széles spektrumú képzéseket végez.
Így szinte az összes szakmában
jelen vagyunk, ami a megyénket
érinti és hiányszakmának számít.”
– mondta el lapunknak Bozzai
Tímea.

László-Takács Krisztina

Együtt értünk célba!
Hurrá! Utoljára talán még elsős
koromban ugrottam ekkorát, már nem
tudom, miért, csak arra emlékszem,
hogy fellendülő karommal véletlenül kivertem a legjobb barátnőm fogát. Nem
haragudott, mert már amúgy is mozgott, bennem pedig örökre bevésődött,
milyen erővel lehet örülni valaminek.
Valami hasonlót érzek most is,
miközben számolom a napokat, és
bár a helyzetre való tekintettel nem
tartanak iskolai tanévzárót, magamban
a Himnusz és a Szózat hangjai is harsognak szinte egyszerre, ahogy elmúlt
időszakban szinte minden egyszerre
történt. Hiszen a reggel, a dél, az este
inkább csak fenyegetésként voltak jelen,
nem a napirend meghatározóiként.
Még bepótoljuk azt a néhány elmaradt
feladatot, beküldöm – persze késve – az

Horoszkóp
június 11. – június 17.

Fotó: Kiss László archív

A megfelelő higiéniai szabályok betartása
mellett, de biztosított lesz a nyári szakmai
gyakorlat a tanulók számára. A féléves
gyakorlatot is teljesíthették a fiatalok,
amelyben a szakképzési centrum volt
segítségükre.

A féléves érdemjegyeket a szakoktatók és a duális partnerek közös értékelése után kapták a tanulók a szakmai gyakorlat elvégzését követően

elsős matekfelmérőt, rajzolunk egy képet a
nyári tervekről, majd keresek egy félreeső
helyet az iskolatáskáknak.
Otthon nem lesz nagy ünnep, talán csak
egy hangos hurrá, hogy holnaptól nem
kell délután vagy este, munkaidő után
leülni a kicsivel, és a hónapok alatt meg
nem érlelődött pedagógust keresnem
magamban. Van, amit egyébként nem
kell keresnem, mert egy nyári szünetnyi
idő alatt önmagától fejlődött ki – ez
pedig a nem tudom honnan előbújó, éles
sárkányhangon skandált „csináld már
meg!” motivációs technikám. Ez az idő
előrehaladtával csatakiáltássá fejlődött,
pedig alapvetően nem vagyok türelmetlen
típus. Szóval nem mindenki született
pedagógusnak. Egy kisgyereknek pedig
– de még a nagyobbnak is – fontos és
meghatározó az a közösség, amelynek
tagja az iskolában. Ebben talán a kicsivel
és a naggyal is egyetértünk, nyugtázzuk,
hogy azért nem olyan rossz az az iskola.
Most mégis annak örülünk, hogy vége,
vagy inkább annak, hogy sikerült, hogy
megcsináltuk, hogy mindezt együtt, és
még bizonyítványunk is van róla!
Ki gondolta volna még januárban, hogy
a tanárok ilyen gyorsan képesek reagálni

Kos 3. 21. – 4. 20.

Legfőbb ideje, hogy változtasson életmódján és egy kicsit
lelassítson! Sietve vállalta különféle kötelezettségeinek
teljesítését, mindent túl hamar akar megvalósítani! Mostanra már elért néhány eredményt, éppen ezért ideje lenne
pihenni és élvezni erőfeszítéseinek gyümölcsét!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Itt az ideje annak, hogy felfrissítse a kapcsolatait! Időszerű
lenne felkeresnie azokat, akikkel rég nem találkozott vagy
beszélt! Mostanában minden más jól alakulhat Ön körül,
éppen ezért derült égből villámcsapásként érheti a héten
megjelenő probléma vagy kellemetlenség.

a megváltozott helyzetre? Ki gondolta
volna, hogy egy számítógéphez nem
igazán konyító tanító néni három nap
alatt profi prezentációkat fog küldeni és
internetes csevegőprogramokon keresztül
beszélget az osztállyal? Ki gondolta volna,
hogy egy éppen olvasni tanuló elsős két
hónap alatt képes lesz a neten keresni,
olvasni, tájékozódni? És azt sem hiszem
el, ha nem a saját szememmel látom, hogy
egy hetedikes mindenféle előképzettség
nélkül zenére vágott videót küld be házi
feladatként. Persze azt sem gondoltam
volna, hogy egyszer még egyenleteket
oldok meg. Pontosabban széles gesztusokkal magyarázok matematikát kamasz
fiamnak, majd rá tíz percre ő magyarázza
nekem a kémiát, mondanom sem kell,
hogy hasztalanul.
Túlzás nélkül állíthatom, hogy az elmúlt
három hónap után nyugodtan körbeveregethetjük egymás vállát mi hárman: a
diák, a tanár és a szülő!
A tanároknak egyébként nemcsak azért
jár a taps, mert hamar átálltak a digitális
oktatásra, hanem azért is, mert szülőként
az ember ráébred, hogy bár nem tökéletes
az oktatási rendszerünk, de legalább van!
Azt a csodát pedig nem értem, hogy amit

én itthon egy gyereknek nem tudok
megtanítani, azt odabenn harmincnak
hogy csinálják... A kérdés költői volt,
erre számtalan válasz – és kritika is –
létezik, de akkor is csoda, és igen, le a
kalappal!
A diákoknak is jár egy hurrá, mert
leültek, megcsinálták, beküldték,
kérdeztek, és közben ráébredtek, hogy
a számítógép nem csak játékra való. És
azért is hurrá, mert a kicsik mindezt
anélkül tették, hogy látták volna, a
padszomszédjuk ugyanazt a feladatot
miként oldja meg.
Magányos, mégis közösségi küzdelem
volt a szülőé is, akinek naponta kellett
jelen lenni a diák és a tanár kapcsolatának zökkenőmentesítésében. Szerencsére a legtöbb munkahelyen ezt tolerálták,
ezért külön hála!
Mi marad még? Azt hiszem, pezsgőt
bontok! És igen, fel is ugrok örömömben, remélhetőleg anélkül, hogy bárki
fogát kiverném.
Ezen gondolkodtam éppen, amikor
elsős kisfiam vérző szájjal, ámde boldog
mosollyal mutatja kezében az eső kihullott tejfogát. Hiába, rohan az idő!
És már itt is van a VAKÁCIÓ!!!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Úgy tűnik, egész héten szerencsés lesz! Mindig a
megfelelő helyen és időben lesz ahhoz, hogy elkapjon
egy csodás lehetőséget vagy valami jó történjen
Önnel. A napokban minden erőfeszítése kifizetődőnek bizonyul.

Sikerül életképes megoldást találni pénzügyi illetve
munkahelyi problémáira, és a napokban meg is
teszi az első szükséges lépéseket a megoldás felé. A
választott út valószínűleg nehéz lesz, de számottevő
sikerben lesz része!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Tökéletes ez a hét ahhoz, ha új vállalkozást szeretne
indítani vagy a továbbtanulásba kíván belevágni.
Lehet, hogy már régóta gondolkodott egy bizonyos
terven, de sosem volt ideje vagy lehetősége megvalósítani. Most viszont minden megadatik ehhez.

Kemény munka vár Önre a napokban minden tekintetben. Semmi sem hullik az ölébe, mindenért meg kell
küzdenie! Néha az lesz az érzése, mintha egyesek direkt
nehezítenék az életét. Ugyanakkor összehozhatja a sors
valakivel, aki nagyban befolyásolhatja a jövőjét.
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A koronavírus-járvány lecsengengésével
párhuzamosan a munkaerőpiac is elkezdett
pezsegni, de a visszarendeződésre az elemzők
szerint több időre van szükség. A fehérváriak
közül április és június között 853-an veszítették el az állásukat.

A KSH legfrissebb jelentéséből kiderült, hogy a február és
április közötti három hónapos
időszakban a foglalkoztatottak
száma csökkent. A márciusi 56
ezer után áprilisban mintegy 73

ezren veszítették el az állásukat,
közülük 54 ezren gazdaságilag
inaktívvá és 19 ezren munkanélkülivé váltak. Ebben az időszakban átlagosan 174 ezren váltak
álláskeresővé Magyarországon.
Városunkban március 1. és április
17. között 673 Fehérváron élő vagy
itt tartózkodó álláskeresőt regisztráltak. A következő héten 277 új
fehérvári munkanélkülit regisztráltak. A következő hetekben átlagosan 60-at, majd május második
hetében 185-öt. Azóta hetente
átlagosan 84-et. A fehérváriak kö-

Remek lehetőség vállalkozóknak!
Tanulj másoktól, szerezz tapasztalatot!
Itt az ideje, hogy vállalkozóként a jövőbe tekintsünk és átgondoljuk, hogy milyen
lehetőségeket nyújthat az év második fele vagy akár a 2021-es év.
Az ERASMUS for Young Entrepreneurs program keretében a Középdunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) várja mindazon fiatal
vállalkozók jelentkezését, akik a határok megnyitását követően külföldi cégnél
szeretnének üzleti tapasztalatokat szerezni néhány hónap alatt. Iparágbeli
megkötés nincs, bármilyen területen is dolgozol, a lehetőség nyitva áll előtted!
És hogy mit kell tenned?
• Keress egy számodra szimpatikus nemzetközi vállalkozást!
• Vedd fel a kapcsolatot a kiszemelt fogadó féllel!
• Keresd fel az Ügynökség munkatársát, Baráth Gabriellát a gbarath@kdriu.hu
e-mail címen vagy a +36 20 917 2741 telefonszámon!
• Az Ügynökség segítségével írj egy remek, jól kidolgozott üzleti tervet!
Ha pedig olyan, legalább 3 éve működő hazai vállalkozás vezetője vagy,
aki nyitott új nézetek, új irányok és tapasztalatok befogadására, jelentkezz
külföldről érkező fiatal vállalkozó fogadására! Akár egy magyar nyelvű fiatal
vállalkozóval is bővítheted a csapatodat néhány hónapig a szomszédos
országok valamelyikéből. Mindezt anyagi ellenszolgáltatás, és felmerülő
költségek bevonása nélkül! Ne szalaszd el!
Az Ügynökség több mint 10 éve a program egyik hazai közreműködő
szervezete, mindenben segít neked, hogy egy jól előkészített külföldi vállalkozói
tapasztalatcserét indíthass el.
A programmal kapcsolatos további részletekért és információkért keresd fel
az Ügynökség honlapját: http://www.kdriu.hu/erasmus-fiatal-vallalkozoknakaz-europai-vallalkozoi-csereprogram/, valamint a program hivatalos oldalát:
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/. A programban résztvevők által írt
beszámolókat, egyéb információkat pedig megtalálod az Ügynökség Facebook
oldalán: https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA/

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nagyon fontos, hogy a hétre pontos tervei legyenek, mert az lesz a kulcsa a sikernek! Igyekezzen
gyakorolni a nyugalmat és a türelmet, mert szüksége lehet rájuk! Egy idősebb személytől értékes
tanácsot vagy segítséget kaphat.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Olyan dolgok történhetnek Önnel, amelyek hatására
erősödhet a sorsba vetett hite. Furcsa, megmagyarázhatatlan események, amelyek alapvetően pozitívan
sülnek el. Mindig jó időben van jó helyen. Valaki még
segítséget is fog kérni Öntől!

szolgáltatások és a közfoglalkoztatás keretében megnyitott jelentős
számú új pozíció is segítséget nyújt
a munkaerőpiac stabilizálásában.

Sok megyei cég kap támogatást
Kép: Tar Károly archív

Kurucz Tünde

A Densóban több ezer munkahelyet mentettek meg kormányzati támogatással

zül április és június között 853-an
veszítették el az állásukat.
Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője az MTI-nek küldött
kommentárjában arra mutatott rá,
hogy a február-áprilisi időszakban
a munkanélküliségi ráta csak kis
mértékben emelkedett, annak
ellenére, hogy áprilisban több mint
százezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbihoz mérve.
Ez részben annak köszönhető,
hogy az időszak elejét a vírus még
kevésbé érintette, részben pedig
annak, hogy a munkaerőpiacról kikerülők jelentős része a rendkívüli
helyzetre való tekintettel egészségügyi okból vagy a kijárási korlátozások miatt nem keresett állást.

Lassú visszaállás
A szakértő úgy véli, hogy a következő hónapokat a munkaerőpiac
lassú normalizálódása jellemezheti.
A boltok illetve vendéglátóhelyek
májustól kezdődő újranyitása növelheti a foglalkoztatást, a veszélyhelyzet előtti szint azonban csak
lassan állhat vissza, tekintettel arra,
hogy több ágazat még nem működik teljes kapacitással, továbbá a
külső kereslet helyreállása is lassú
lesz. Szintén növelheti a foglalkoztatást a jövőben a közfoglalkoztatottak számának emelkedése.
Horváth András, a Takarékbank
vezető elemzője hozzátette: a
kormány munkahelyvédelmi
intézkedései, az adócsökkentések,
a vállalati törlesztési moratórium
mind érdemben járulnak hozzá a
munkahelymegőrzéshez, de a köz-

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vigyázzon, mert képes lehet veszélyes vizekre evezni annak érdekében, hogy elérje a céljait! Ne használjon tisztességtelen eszközöket vágyai eléréséhez! Azt se hagyja,
hogy mások beszéljék rá becstelen megoldásokra!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Folyamatosan javul az anyagi helyzete és a kilátásai
is a jövőre nézve. Viszont állandóan pörög, mert
attól tart, ha kicsit is hátradől, összeomlik mindaz,
amit eddig felépített. Pedig rengeteg segítséget és
támogatást kap mindenkitől, úgyhogy meg kellene
nyugodnia, mert a stresszel csak árt magának!

A munkahelyvédelmi támogatást
országosan százezernél többen
vették igénybe. Az igénylők zöme
mikro- és kisvállalkozás, a legtöbben Budapesten, Pest megyében
és Fejér megyében veszik igénybe.
Akadnak nagyvállalatok is, amelyek részesülnek a támogatásban.
Ilyen Fehérváron többek között a
Denso. A cég a 310 millió forintos állami támogatással háromezer-nyolcszáz munkavállalóját
tudja továbbra is foglalkoztatni.

Plusz egy hónapnyi álláskeresési
ellátás
A munkaerőpiac Fehérváron is
kezd helyrebillenni: a Fehérvár
Televíziónak például több hotel és
vendéglátóegység tulajdonosa is azt
nyilatkozta, hogy a járvány alatt elbocsátott alkalmazottaik egy részét
már vissza is tudták venni.
Aki még nem talált munkát, Fehérváron plusz támogatást is igénybe
tud venni: „Az áprilisban a székesfehérvári veszélyhelyzeti települési
támogatásról meghozott döntéssel azok
számára szeretett volna az önkormányzat segítséget nyújtani, akik a járványhelyzettel összefüggésben veszítették el
a munkahelyüket és váltak álláskeresőkké. Az álláskeresési állami járadékot
kiegészítve, a székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatás keretében
a székesfehérvári álláskereső egyszeri,
álláskeresési ellátásának utolsó, teljes
havi nettó összegével azonos, de legfeljebb százezer forint összegű pénzbeli
ellátásra jogosult. Érdeklődés telefonon
és az ügyfélszolgálaton személyesen is
sok volt, támogatást eddig hét esetben
biztosított az önkormányzat.” – nyilatkozta lapunknak Cser-Palkovics
András polgármester.

A fehérvári álláskeresési ellátásra
azok jogosultak, akik a veszélyhelyzet
kihirdetését követően veszítették
el a munkájukat, együttműködnek a
járási hivatallal, hogy minél előbb el
tudjanak helyezkedni, kimerítették
az álláskeresési járadékukat és nem
dolgoznak.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Lehet, hogy egy közeli ismerőse ellopja az ötleteit
saját karrierjének előmozdítása érdekében. Tehát
vigyázzon az új ötletek megosztásával! Egyébként is
kiderülhet a napokban, kiben bízhat igazán és ki az,
akiben nem.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Megérett az idő a karrierjében egy nagyon szükséges változáshoz. Már egy ideje olyan érzése van,
mintha minden stagnálna. Új és izgalmas lehetőség
nyílik a héten, és lépéseket kell tennie az ismeretlen
felé!

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • 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: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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A HETILAP

László-Takács Krisztina
A nemzet történelmi fővárosaként rangjához méltóan emlékezett Székesfehérvár városa, önkormányzata és közössége a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulójára. A városban
néma koszorúzással indult a nap, majd az elveszített települések neveit olvasták fel a Városházán –
ezt a Fehérvár Televízióban élőben is végig lehetett követni. Délután fél ötkor, ahogy az országban
mindenhol, nálunk is megkondultak a harangok, arra emlékeztetve mindenkit, hogy pontosan
száz évvel azelőtt írták alá a trianoni békediktátumot, melynek eredményeképpen a magyarság
egyharmada az új határokon kívülre került.

Fotók: Simon Erika

Az Országzászló téren már reggel megkezdődött a megemlékezések sora

Emlékmenet jelezte a százéves gyásznapot, majd néma koszorúzás következett az Országzászló téren

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Székesfehérváron közfeladatot ellátó
személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására

Székesfehérvár önkormányzatának képviselői közösen helyeztek el koszorút, de a történelmi
egyházak, civilszervezetek, intézmények is részt vettek az eseményen

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 169/2020. (VI.02.) számú határozatával az alábbi – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő – lakások bérbeadására nyílt pályázatot ír ki a város
területén közfeladatot ellátó személyek részére:
Cím

Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 4. 4/1.

55 m2

2

összkomfortos

48.600,-

Gánts P. u. 5. 3/22.

44 m2

2

összkomfortos

44.000,-

Palotai út 17. 1/8.

55 m2

2

komfortos

55.000,-

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 24. (szerda) 14.00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást
munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek
meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a 22/511-328 telefonszámon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

A város polgármestere kérést intézett a székesfehérváriak felé, amely úgy szólt, hogy ezen a
napon ne maradjon egyedül az országzászló. A kezdeményezéshez a Tankerületi Központ is
csatlakozott. Óránként mentek ki iskolák, és néma virágelhelyezéssel, rendhagyó történelemórával emlékeztek meg a békediktátumról.
A trianoni békediktátum aláírásának
századik évfordulójára
emlékeztek és emlékeztettek csütörtökön a
máriavölgyi Szűzanya-szobornál is. Az
imádságos eseményen
Róth Péter, Székesfehérvár alpolgármestere
mondott beszédet,
közreműködött Bobory
Zoltán költő, a Vörösmarty Társaság elnöke
valamint Cserta Balázs
és Cserta Gábor. Imát
mondott Tornyai Gábor,
Öreghegy plébánosa.

FEHÉRVÁR
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Életmentő ollók megyei segítséggel
A HETILAP

Rába Henrietta

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
A SZÉPHŐ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA JÚNIUS
8-TÓL, A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSI RENDNEK
MEGFELELŐEN, A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
BETARTÁSÁVAL ÚJRA LÁTOGATHATÓ.
A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSHEZ BELÉPÉSKOR KÉRJÜK
A HELYBEN BIZTOSÍTOTT, KÉZFERTŐTLENÍTŐ
ALKALMAZÁSÁT, A BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG BETARTÁSÁT,
VALAMINT EGY SAJÁT SZÁJMASZK ÉS (KÉK SZÍNŰ)
GOLYÓSTOLL HASZNÁLATÁT.
A VÁRÓTÉRBEN EGYSZERRE MAXIMUM ÖT, AZ
ÜGYFÉLTÉRBEN PEDIG MAXIMUM HÁROM SZEMÉLY
TARTÓZKODHAT (KETTŐ AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
PULTOKNÁL, EGY A PÉNZTÁRI ABLAKNÁL).

Életmentést segítő eszközök beszerzését
finanszírozta a Fejér Megyei Közgyűlés. A támogatásnak köszönhetően többfunkciós ollóval
szerelték fel a megyei mentőszolgálat autóit.

A Fejér Megyei Közgyűlés még
az év elején döntött arról, hogy a
mentőszolgálat munkáját idén is
támogatja. A megvásárolt eszközök
ünnepélyes átadására azonban a
koronavírus-járvány miatt csak
most kerülhetett sor.
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke lapunknak elmondta: „Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően nemcsak a szakmai
állomány, de az eszközpark is kiváló.
Ettől függetlenül minden félévben szeret-

nénk ehhez hozzátenni. Amilyen igényt
a mentőszolgálat jelez, azt próbáljuk
támogatni, és fogjuk a jövőben is!”
A hétszázötvenezer forintos támogatással több speciális, Raptor
típusú ollót vásárolhatott a mentőszolgálat. Reszegi Imre Fejér megyei vezető mentőtiszt a segítségről
így fogalmazott: „Fontos volt, hogy
egy olyan eszközt találjunk, amely a
megye összes autójába beszerezhető.
A felajánlott támogatásból harminc
mentőollót vásároltunk.”
Reszegi Imre hozzátette: az autók
eddig is jól felszereltek voltak, de
ilyen zsebbe tehető ollóra, mely
egyszerre több funkciót is betölt
– nemcsak vágni tud, de akár szélvédőt is be lehet törni vele – nagy
szükség volt.

Kép: Körtvélyes Tivadar

AZ ÜGYFÉLTÉRBE EGYESÉVEL LEHET BEMENNI,
ÉS AZ ÜGYINTÉZŐI PULTOKNÁL EGYSZERRE EGY
ÜGYFÉL TARTÓZKODHAT.
KÉRJÜK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET ÉS
MEGÉRTÉSÜKET A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ
TEKINTETTEL!
SZÉPHŐ Zrt.

A támogatással vásárolt ollók segítenek a ruhák, a biztonsági övek elvágásában. Szükség
esetén a szélvédőt is be lehet törni velük.

FEHÉRVÁR
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Jeszenszky-díjas
táncpedagógusaink
Székesfehérváron oktató táncpedagógusokat
ismert el a Táncpedagógusok Országos
Szövetsége. A pedagógusnapi köszöntésben
Egerházi Attilának, a balettszínház igazgatójának valamint Kuthy Mercedesnek és NagyKuthy Zoltánnak, a Nagy-Kuthy Dance Studio
vezetőinek is gratuláltak.
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Indul a Hangvilla a Fehérvár Televízióban
A HETILAP

László-Takács Krisztina
Új magazinműsorral bővül a Fehérvár TV
műsora. A Hangvilla című élő zenés műsor megmutatja, hogyan jön létre egy zenei produkció,
és betekintést ad a könnyűzene világába.

A Hangvilla egy zenei érzékenyítő
és szórakoztató könnyűzenei műsor.
Célja, hogy az egyes zenei stílusokat, az
azokra jellemző hangszereket és szerepüket mutassa be a televízió nézőinek.

A műsorban Bokányi Zsolt műsorvezető beszélget egy-egy zenész vendéggel:
könnyed és szórakoztató társalgás során vezetik végig a nézőket a különböző hangszerek jellemző tulajdonságain,
és meg is szólaltatják azokat!
A műsorban rendszeresen közreműködik a Hangvilla házigazda-zenekara: a Gorsium Művészeti Iskola
zenésztanáraiból álló zenekari formáció minden részben egy, a műsor
témáját képező zenei stílusból vagy

korszakból játszik el ismert művet,
műveket.
„Az első adások témája a dzsessz és a
szving lesz, illetve bemutatjuk a dob, a
basszusgitár, a gitár, a zongora és az ének
műfajon belüli szerepét és megjelenését.”
– árulta el a terveket Bokányi Zsolt, a
műsor házigazdája.

A Hangvilla hétfőnként este fél hétkor
jelentkezik a Fehérvár Televízióban, első
ízben június tizenötödikén.

Fotó: Kiss László

Tánctanárok elismeréseit osztotta
meg pedagógusnapon a harmincéves Táncpedagógusok Országos
Szövetsége. Az elnökség öt kategóriában ítélt oda szakmai díjakat
a hivatás elismerésére, összesen
tizenkilenc pedagógusnak.
Jeszenszky Endre-díjat kapott több
évre visszanyúló kiemelkedő szakmai munkásságáért Egerházi Attila
koreográfus, a Székesfehérvári
Balettszínház igazgatója. Táncoktatásért díjat ítéltek Kuthy Mercedesnek és Nagy-Kuthy Zoltánnak, a Nagy-Kuthy Dance Studio
balettiskola vezetőinek.
A díjakat az őszre halasztott Országos Táncművészeti Fesztiválon
fogják átadni.

FEHÉRVÁR

Kultúra

A Hangvilla állandó zenekara már készül az első műsorra

FELHÍVÁS A SENCOR 2019-BEN
GYÁRTOTT ÉS ÉRTÉKESÍTETT MOBIL
KLÍMÁK ÖNKÉNTES VISSZAHÍVÁSÁRÓL
TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 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.

A FAST Hungary Kft. ezúton szeretné tájékoztatni az olvasókat, hogy
önkéntesen visszahívja a piacról a SENCOR SAC MT1221CH és SAC
MT1222CH típusú, mobil légkondicionáló berendezéseit (gyártási tétel
„Lot: 2019122***“).
A visszahívás kizárólag a 2019 júliusáig gyártott és értékesített termékekre
vonatkozik, mert belső vizsgálataik szerint fennáll a veszélye, hogy a
készülékek belső elektromos rendszere használat közben megsérül, ami
növeli a klímaberendezések rövidzárlatának, illetőleg kigyulladásának
kockázatát.
A FAST Hungary Kft. egyúttal kéri a vásárlóit, hogy függesszék fel ezen
mobilklímák használatát és vegyék fel velük a kapcsolatot, vagy vigyék
vissza a termékeket a vásárlás helyére! Természetesen a teljes vételárat
visszafizetik azoknak a vásárlóknak, akik rendelkeznek a fent említett,
hibás termékekkel, akkor is, ha már nincsenek a vásárlást igazoló számla
birtokában. A vásárló kérése esetén ugyanakkor, soron kívül gondoskodnak
a készülék(ek) díjmentes javításáról.
A FAST Hungary Kft. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésre további
tájékoztatás érdekében a 06 23 330 830-as telefonszámon (munkanapokon
9-17 óra között), valamint a szerviz@fasthungary.hu e-mail címen!
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Citromos, kovászos uborkás aranydurbincs paradicsomsalsával
A HETILAP

Vízparti hangulat otthon

dicsomsalsát, ami egy könnyű, friss és
finom saláta.

Kurucz Tünde
Nem kell a vízpartig utazni egy jó sült halért, otthon is
könnyedén el lehet készíteni! Csak egy remek saláta
kell hozzá, és máris érezhetjük a tenger illatát!

350 gramm kemény húsú paradicsom (lehetőleg több színű)
2 fej lilahagyma
egy csokor petrezselyem
fél citrom leve
négy centiliter olívaolaj
ízlés szerint só, bors és fokhagyma
Fotók: Ring Júlia

A kicsit szeszélyes, olykor már nyárias
idő beköszöntével beindult a grillszezon. Ha nem szeretnénk a kényszerű
otthonlét alatt felszedett kilóinkat tovább gyarapítani, és legalább lelkiekben
vágyunk a tengerre, akkor grillezzünk
halat!
Ezen a ponton érdemes egy kicsit elidőznünk, mert a tízpontos végeredmény a
vásárlással kezdődik: soha ne vegyünk
grillezéshez mélyfagyasztott halat, mert
sütés közben szét fog esni! Válasszunk
helyette friss vagy legalább defrosztált
terméket! Ne tartogassuk napokig a
hűtőben: aznap vagy legkésőbb másnap
készítsük el, mert akkor a legfinomabb.
Fehérváron majdnem mindegyik nagyobb élelmiszer-áruházban van halpult,
ahol legalább négy fajta (általában
ponty, lazac, farkassügér és aranydurbincs) közül lehet választani. Mi
most ez utóbbit választottuk, amit egy
citromos-kovászos uborkás páccal
tettünk különlegessé.
A halakat megmossuk és papírtörlővel
áttöröljük. A hasukat belülről bekenjük a citrom levével, majd beleteszünk
egy-két cikk citromot, egy-két karika

Hozzávalók két főre

Ezzel az ebéddel úgy érezhetjük magunkat, mintha a tengerparton lennénk!

Hozzávalók két főre
két aranydurbincs
egy citrom
négy-hat gerezd fokhagyma (ha
szeretjük az ízét, mehet több is!)
két nagyobb kovászos uborka
négy centiliter kovászosuborka-lé
1,5 deci olívaolaj
ízlés szerint só, bors és (fekete)
szezámmag

kovászos uborkát és két-három gerezd
fokhagymát. Ízlés szerint sózzukborsozzuk. Ne sajnáljuk, a halat lehetetlen túlfűszerezni!
Egy nagyobb tálba öntjük az olívaolajat
és a kovászos uborka levét, sózzuk, borsozzuk, majd beleforgatjuk a halakat. A
tetejükre rakhatunk citromot, kovászos
uborkát és egy kis fekete szezámmagot.
Utána hagyjuk az egészet két-három
órát a hűtőben pihenni!
Amíg a hal pácolódik, elkészítjük a para-

A paradicsomot negyedekbe vágjuk
és egy tálba tesszük. Összevágjuk a
lilahagymát, és elkeverjük a paradicsommal. Meglocsoljuk a citrom levével, az
olívaolajjal, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd fokhagymával ízesítjük. Végül
belekeverjük az összevágott petrezselymet, és hagyjuk, hogy összeérjenek az
ízek – erre érdemes egy órát szánni!
Ha letelt a pihenési idő, vagy éhes a csapat, akkor nekilátunk a halsütésnek. A
legegyszerűbb grillezni, de száznyolcvan
fokos sütőben tepsiben is elkészíthetjük.
Grillen a hal – méretétől függően – nagyjából negyedóra alatt megsül. Érdemes
ötpercenként ránézni, nehogy túlsüljön!
Ha átsült, akkor nincs más dolgunk,
mint az asztalra tenni a paradicsomsalsával együtt, és máris úgy érezhetjük
magunkat, mint a tengerparton!

MEGNYITOTTUK FEDETT TERASZUNKAT!

A kovászos uborkás és citromos pác remekül illik bármilyen halhoz

MEGNYÍLT A TERASZUNK!
Várunk benneteket a cukrászda
fedett teraszán és a kerthelyiségben reggel 9-től 19 óráig!
Kóstoljátok meg mentes és hagyományos sütijeinket, kérjetek friss,
gyümölcsös, tavaszi smoothie-kat,
élénkítsétek magatokat kávéinkkal!
Elérhetőségeink a rendeléshez:
06/22/814-408 • info@saveur.hu
https://www.facebook.com/saveurkavezo/
Székesfehérvár, Budai út 140.

Ha bepótolnátok a vírushelyzet miatt elmaradt családi-, baráti
összejöveteleket, céges rendezvényeket, mi készséggel állunk
rendelkezésetekre!
• Megújult kerthelyiségünk hangulatos légkört biztosít bármilyen
eseménynek!
• 25 főig külön kisterem is rendelkezésre áll a kikapcsolódáshoz!
• Ha le kellett mondani életetek Nagy napját, de szeretnétek még
idén megtartani, még nincs késő újraszervezni!
50 főig vállaljuk esküvőtök lebonyolítását is!
• Heti menüajánlattal és À la carte étlappal is várunk Benneteket!
Asztalfoglalás és további információ:
Viniczai’s Restaurant & Bar
Székesfehérvár, Jancsár köz 8.
+36-20/420-5025-ös telefonszámon vagy privát üzenetben

Viniczai’s Restaurant & Bar

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Németh Krisztián

A bajnokság huszonnyolcadik fordulójában a kupagyőztes várt a fehérváriakra. Az előjelek biztatóak voltak, hiszen
– ugyan nem éppen csúcsformában – a
hétvégén 2-0-ra legyőzték a Kisvárdát.
A lendület kezdetben benne is volt
a csapatban: a meccs elején Nikolics
tetszetős akció végén bombázott a
hálóba, de aztán büntetőből nem tudott betalálni. Ez pedig megbosszulta
magát, mert a folytatásban egyenlített
a Honvéd, mely átmeneti otthonában,
az Új Hidegkuti Nándor Stadionban
rabolt pontot a Fehérvártól.
Joan Carrillo, a Vidi vezetőedzője hőn
áhított támadófutballja döcögősen
működik. Persze nem elhanyagolható
tény, hogy a koronavírus-járvány miatt
hosszú időre a futball is leállt. Ugyanakkor az is tény, hogy a vetélytársak is
ilyen kényszerhelyzetbe kerültek, így
ez nem lehet mentség arra, hogy nem
mindig pörög magas fordulatszámon
a csapat!
A Mezőkövesd elleni 3-3 a Magyar
Kupából való kiesést jelentette, így
elúszott a címvédés lehetősége. Pakson
szerény, gól nélküli döntetlent játszottak Kovácsék, majd utóbb jött kedden

Fotó: molvidi.hu

Kedden sorozatban harmadik idegenbeli mérkőzésén
játszott döntetlent a Vidi, ezúttal a Honvéd vendégeként.

Döntetlennel kellett megelégednie a Vidinek a Honvéd vendégeként

a Honvéd elleni 1-1.
Öt fordulóval a bajnokság vége előtt
magabiztos előnnyel vezet az éllovas
Ferencváros a Vidi előtt, a harmadik
helyen kilenc pont hátrányban a
Mezőkövesd küzd a dobogó harmadik
fokáért. Egy szó mint száz, a második
hely szinte garantált. De úgy is mondhatnánk, hogy idén semmit sem nyer
a csapat. Márpedig erre az elmúlt két
évben nem volt példa.

A hétvégi Kisvárda elleni diadal után
tanulságos értékelést adott Joan Carrillo:
„A második félidőben felszabadultabb
játékot mutattunk be.”
Emlékezzünk vissza a Ferencváros elleni hazai szuperrangadóra
vagy a Mezőkövesd elleni Magyar
Kupa-visszavágóra: nem tévedünk
nagyot, ha azt mondjuk, mindkettőn
csak a szünet után kezdett játszani
a csapat.

A Honvéd ellen is csak egy játékrészben tudott felülkerekedni a Vidi,
márpedig negyvenöt percnyi jó teljesítmény kevés az üdvösséghez!
A következő ellenfél a kiesés elől
foggal-körömmel és új vezetőedzővel
menekülő Újpest. A lila-fehérek ellen
vasárnap 21.05-kor kezd a Vidi Sóstón.
Csak remélni tudjuk, hogy mindössze
a meccs kezdődik későn, és nem a Vidi
igazi játéka!

Szabanin és Marozsán győzött a Fehérvár Kupán
Kaiser Tamás

kiemelési szám, végig magabiztosan
teniszezett, és a döntőben sem hagyott
szemernyi kétséget afelől, hogy ezúttal
ő volt a legjobb női játékos: 6:1, 6:4
arányban nyert.
Jó mérkőzésre volt kilátás kedden a
férfiak döntőjében is. A fináléig vezető
úton a két versenyző, Marozsán Fábián

Fotó: Simon Erika

Népes mezőnnyel indult szombaton a Kiskút
Teniszklubban a járvány okozta leállás utáni
első rangos hazai tenisztorna, a Fehérvár Kupa.
A hölgyeknél borult a papírforma, a férfiaknál
az első osztályban az első kiemelt vehette át a
győztesnek járó serleget.

A hölgyek harminckettes táblán csatáztak az első helyért, így ők már hétfőn
döntőt játszottak. A Szabanin Natália–
Molnár Kitti találkozón papírforma
szerint utóbbi volt az esélyesebb, mint
második kiemelt. Szabanin azonban
az egész hétvégén fittyet hányt arra,
hogy az ő neve mellett nem szerepelt

Az első helyen kiemelt Marozsán Makk Pétert győzte le a döntőben

és Makk Péter kiváló játékkal haladt
végig. Az aranycsata első játékát Makk
Péter nyerte, de ezt követően a szettben
már nem volt ellenszere Marozsán
játékára, aki 6:1-gyel került előnybe. A
második szettet is Makk kezdte jobban,
négy gém után 3:1-re vezetett. Marozsán azonban megrázta magát: előbb
egyenlített, majd 5:3-ra el is lépett.
Makk Péternek ezután már csak egy játékra futotta erejéből. Marozsán Fábián
6:1, 6:4-gyel nyerte a Fehérvár Kupát:
„Nagyon örülök, hogy hosszú idő után újra
versenyezhettünk! Én szerencsére végig
tudtam edzeni az elmúlt időszakban. Ez volt
az első verseny, ahol komoly tét volt. Erős
volt a mezőny, sok jó játékos eljött. Tavaly
sajnos kikaptam az ob-n Makktól. Mindig
ki-ki meccset játszunk, mindig az aktuális
forma dönt közöttünk. Péntektől még egy
F2-es versenyen játszom Balatonbogláron,
majd kezdődik a hazai csapatbajnokság,
melyben a Győr színeiben fogok szerepelni
a Szuperligában.”
A másodosztály küzdelmeit Deli Merse
húzta be, aki a fináléban a Kiskút útján
készülő Bíró Andrét verte két játszmában.
A Fehérvár Kupa férfi döntőjét a
helyszínen tekintette meg a Magyar
Teniszszövetség főtitkára, Juhász Gábor,
aki szerint remek meccsekkel indult
újra a teniszélet Székesfehérváron:
„Minden versenyzőnél másként jelentkezett
a kihagyás. A versenyrutin sokakból eltűnt,
de fordulóról fordulóra láthattuk, hogy
egyre olajozottabbak a játékosok. A férfi
döntőben már igazán magas színvonalú
teniszt, olykor Davis-kupa-szintű mérkőzést
láthattunk.”
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A Fehérvár Televízió műsora június 13-tól 19-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

2020. 6. 13. SZOMBAT

2020. 6. 14. VASárnAp

2020. 6. 15. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába! – ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Farmerzseb – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Disztl László volt
válogatott labdarúgó
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Gabriella
hegedűművész, Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Buzás Gábor
szerkesztő-műsorvezető,
Fehérvár Médiacentrum
12:40 Honvéd7 – ismétlés
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
Gabriella színművész
13:30 Fehérvári beszélgetések
– In memoriam Dienes
Ottó – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dienes Ottó tanár,
író, képzőművész
14:00 Egy nap a világ – Ciprus,
Dalmácia – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Sportmajális 2017
17:50 Mesevarázs – Csukás
István: Mirr Murr kalandjai
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 1. rész (12)
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek
19:05 Épí-tech magazin
19:35 Szabó Magda: Régimódi
történet – közvetítés felvételről
a Vörösmarty Színházból
22:10 Hírek – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 1. rész (12)
10:45 Farmerzseb – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Disztl László volt
válogatott labdarúgó
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Gabriella
hegedűművész, Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
12:40 6. Savaria Filmszemle (12)
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Buzás Gábor
szerkesztő-műsorvezető,
Fehérvár Médiacentrum
13:35 Sportmajális 2019
14:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
Gabriella színművész
14:40 6. Savaria Filmszemle (12)
15:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ–
Madeira, Seychellesszigetek – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 2. rész (12)
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:15 Hitünk és életünk
19:45 Shakespeare: Lear király
– közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:35 A hét hírei – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 Épí-tech magazin
11:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 2. rész (12)
12:00 Hitünk és életünk
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
16:00 6. Savaria Filmszemle (12)
16:30 Kvantum – tudományos
magazin
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Gyarmati
Réka személyi edző
18:30 Hangvilla
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Gyarmati
Réka személyi edző
20:25 Hangvilla – ismétlés
21:00 MOL Fehérvár FC – Újpest
FC labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

2020. 6. 16. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Gyarmati
Réka személyi edző
12:00 Hangvilla – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 E kávéházi szegleten…
– válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
15:50 Csíki versek az Aranyemlékévben 1. rész
17:00 Híradó
17:20 Paletta
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Iszkádi
Erika igazgató, Gárdonyi
Géza Művelődési Ház
18:25 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Iszkádi
Erika igazgató, Gárdonyi
Géza Művelődési Ház
19:45 Paletta– ismétlés
20:15 Mesevarázs – Magyar
Népmesék: A kiskondás
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Diagnózis – egészségügyi
magazin
21:30 Velencei-tavi
Ütősfesztivál 2017
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 6. 17. SZerdA

2020. 6. 18. CSüTörTöK

2020. 6. 19. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

minden egész órakor

minden egész órakor

a Híradó ismétlése

minden egész órakor

a Híradó ismétlése

11:00

Paletta – ismétlés

11:30

Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Iszkádi
Erika igazgató, Gárdonyi
Géza Művelődési Ház

12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15

11:00
11:30

Családőrzők – ismétlés
Így (nem) játszunk mi!
– 4. rész – ismétlés

12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Hogyan képzeljük el a
kerekasztal-beszélgetés
15:00 Képes hírek
15:20 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió

minden egész órakor a

archívumából

Híradó 1-kor ismétlése

15:45 Az olasz maestro – az

15:20 6. Savaria Filmszemle (12)

Alba Regia Szimfonikus

15:40 Csíki versek az Arany-

Zenekar koncertje Pécsen
17:00 Híradó

17:00 Híradó

17:20 Bajnokok városa

17:20 Családőrzők

17:50 Hírek

17:50 Hírek
17:55 Így (nem) játszunk
mi! – 4. rész
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Így (nem) játszunk mi!
– 4. rész – ismétlés
21:00 Hazai pálya – sportmagazin
21:30 Szarajevó 2018
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Bajnokok városa – ismétlés

11:30

Heti hírmagazin – ismétlés

12:00 Próbaterem – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

jövőt a Covid után? –

Képes hírek – benne

emlékévben 2. rész

a Híradó ismétlése
11:00

13:00 Híradó 1-kor
13:15

Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése

15:20 VI. Fricsay Richard
Katonazenekari Fesztivál
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek

17:55 Heti hírmagazin

17:55 Nálatok mizu?

18:25 Próbaterem

19:00 Híradó – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Heti hírmagazin – ismétlés
20:25 Próbaterem – ismétlés
21:00 MOL Fehérvár FC – Debrecen
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 15. 18:30 Hangvilla – Bokányi Zsolt zenés műsora

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Béres József: Szép
magyar ének 2018
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

