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Fehérvár népszerű
turisztikai célpont
Gyere és csatlakozz az STX csapatához!
Várjuk jelentkezésed az alábbi pozíciókra:

ü Lakatos ü Asztalos ü Villanyszerelő ü Faipari technikus
Ha szeretnél többet tudni, keresd fel a www.stephex.com weboldalunkat és keress minket
STX Horseboxes Kft. néven a Facebookon vagy az Instagrammon. További infó: 06-70-708-3520.
Jelentkezésedet az allas@stx.hu e-mail címre várjuk.
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Értékelt a Válasz
Kiss-Dávid Renáta
Intézmények fejlesztése, közlekedésfejlesztés
– többek között ezekről beszélt Juhász László,
a Válasz önkormányzati képviselője a múlt heti
közgyűlés döntéseit értékelve.

A múlt szerdán meghozott döntéseket értékelte Juhász László e
hét kedden a Hiemer-házban. A
Válasz önkormányzati képviselője
fontosnak tartja, hogy a gazdasági
programot egyhangúlag elfogadta a
közgyűlés.
Juhász László a közlekedésfejlesztésről is beszélt, szerinte a kötött
pályás közlekedésé a jövő: „Kértem,
hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, Fehérváron milyen módon lehetne
kötött pályás közlekedést megvalósítani. Hiszek abban, hogy ez a jövő! Arra
is felhívtam a figyelmet, hogy a Fehérváron belül haladó vasúti szárnyvonalakat valamilyen módon be kellene
vonni a helyi tömegközlekedésbe.”
A képviselő fontos előrelépésnek
tartja azt is, hogy a városi tulajdonú cégek egy összehangoltabb –
holding típusú – működési módra
állnak át, melynek központja egy
saját szakemberekből álló hivatali
csoport lesz.
A képviselő üdvözölte azt a döntést
is, hogy a városban húsz iskolát és
óvodát teljes mértékben vagy részlegesen energetikailag korszerűsítenek, összesen 1,6 milliárd forintból.
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Iskolák újulnak meg a KÉPES programmal
Somos Máté
Hétéves múltra tekint vissza a Közösségi Érték
teremtő Program – Együtt Székesfehérvárért! Eddig
elsősorban bölcsődék, óvodák felújítását végezték a
közreműködő cégek támogatásával, a továbbiakban
áttérnek az iskolák fejlesztésére. A vírus okozta
gazdasági nehézségek ellenére valamennyi korábbi
partner részt vesz a programban. Az akció lényege,
hogy a városunkban működő cégek önkéntes
munkával és anyagi segítséggel járulnak hozzá az
oktatási intézmények megújulásához.

Idén is folytatódik a KÉPES program,
a huszonöt támogató cég közül mindannyian segítik a fehérvári oktatási
intézmények megújítását a továbbiakban is.
„Összeültünk a cégvezetőkkel, hogy
megvitassuk: a vírus okozta gazdasági
nehézségek ellenére ki az, aki fontosnak
tartja ezt a támogatást és ki az, akinek van
erre forrása. Magam is meglepődtem, mert
teljes létszámmal megyünk, igaz, valaki kicsit kevesebb összeggel. Szerintem nem is
az összeg a fontos, hanem az összefogás,
a gyermekeink, diákjaink jóléte, oktatásuk jobbá tétele. Nem volt tehát kérdés:
megyünk tovább a KÉPES programmal!” –
mondta el lapunknak Szincsák Attila,
a Denso Gyártó Magyarország Kft.
ügyvezető igazgatója.
Vizesblokkokat, udvarokat és játszóeszközöket újítanak meg, cserélnek
le a város iskoláiban a Városgondnok-
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A Hétvezér udvarát is felújítják

ság szakemberei. Van, ahol a közlekedési viszonyok, a megközelíthetőség
javítása a feladat. A megsegített
intézményeket a város egyéb fejlesztési programjaival összehangolva
választják ki.
„Részben a tankerület valósít meg komoly
fejlesztéseket több intézményben, részben
a város saját erőből vagy éppen uniós
támogatásból. Azokat az intézményeket
illetve intézményeken belüli munkálatokat
kerestük, amelyekre nincs külső felújítási,
fejlesztési forrás.” – mondta Cser-Palkovics András polgármester.
Idén nyáron három intézményre esett
a választás: Az Arany János, a Zentai
Úti és a Hétvezér Általános Iskola

udvarán lesznek felújítások, továbbá a
Teleki Blanka Gimnázium kémia tanterme is megújul a programon belül.
A programban jelenleg huszonöt
székesfehérvári és Székesfehérvár
környéki vállalat, vállalkozás vesz
részt, akik az együttműködés aktív
támogatói. A résztvevő cégek az idén
több mint tizennégymillió forinttal
támogatják az iskolák felújítását. A
Székesfehérvári Tankerületi Központ
is ugyanezzel az összeggel járul hozzá
a költségekhez, Székesfehérvár önkormányzata a fennmaradó részt fedezi,
és a Városgondnokság által elvégzett
kivitelezés munkadíját is az önkormányzat finanszírozza.

Ütemezetten halad a felüljáró felújítása Nyugdíjba vonul Warvasovszky Tihamér
Fotó: Bácskai Gergely

Bácskai Gergely

Az összegző interjúban Warvasovszky Tihamér arról is beszélt,
hogy ragaszkodik Székesfehérvárhoz: „Itt éltek a nagyszüleim, a
szüleim, engem minden ideköt. Az

Fotó: Bácskai Gergely

Az első hét tapasztalatai alapján a Balatoni út környéki szakaszokon nagy volt a zsúfoltság, de egyre
többen választottak alternatív útvonalat. A Csíkvári út mellett a Horvát István utca és a Széchenyi út
kereszteződése környékén viszont folyamatos a torlódás, ami a helyi autóbuszjáratok menetrendjében is
okoz változást. Továbbra is arra kérik a gépjárművel közlekedőket, hogy utazásaik tervezésénél használják a Waze alkalmazást (telefonon és asztali számítógépen is használható) vagy a Google-térképet. Sok
esetben megéri néhány kilométeres kerülőutat választva eljutni úti céljukhoz. A terhelés csökkenésével a
helyi autóbuszjáratok menetrendje is betartható marad. A felújítás ütemezetten halad, most a kopóréteg
és a járda bontása után az alépítmények javítását végzi a kivitelező.

Betöltötte hetvenedik életévét és nyugállo
mányba vonul Warvasovszky Tihamér, az Állami
Számvevőszék alelnöke. Utolsó munkában
töltött napjai egyikén az elmúlt negyvenhét
illetve az elmúlt tíz esztendőről beszélgettek
vele az Állami Számvevőszék kommunikációs
munkatársai. Székesfehérvár polgármestere,
Cser-Palkovics András Facebook-oldalán a vá
ros közössége nevében kívánt boldog nyugdíjas
éveket elődjének.

tény, hogy az M7-esen nem könnyű
eljutni Budapestre hétfőnként, általánosságban napi 2,5-3 órám elment az
utazással. Reggelente azonban én mindig aktívan töltöttem az időt, olvastam útközben a híreket, a leveleimet,
készültem az aznapi értekezletekre. Ez
egy életforma, meg lehet szokni. Sőt
talán még azt is mondhatom, hogy a
sok utazással eltöltött idő hiányozni
fog. Én sosem anyagiakban mértem,
hogy mit értem el: számomra nagy
büszkeség, hogy ha végigmegyek a
városon, akkor a régi kollégák és az
itt élő emberek megállítanak, beszélgetnek velem – tehát emelt fővel mehetek végig a városomon. Itt vagyok
otthon!”

Fotó: Máté Eszter

Munkálatok a Bartók Béla téren

A Bartók Béla tér felújításának második üteme zajlik: a Jókai utca és a Bartók Béla tér burkolat- és
térépítészete, parkosítása valamint a Csók István Képtár homlokzatának felújítása. A munkák miatt
a könyvtár az Oskola utca felől közelíthető meg, ugyanis a Jókai utcát lezárták. A Ciszterci templom
tetőszerkezetét is javítják, a templom körüli védőkerítés nehezíti a könyvtár megközelítését.

„Egész életem során arra törekedtem, hogy a közjóért dolgozzak: négy évig alpolgármesterként, tizenkét éven át polgármesterként Székesfehérváron, illetve kilenc évig országgyűlési
képviselőként.” – mondta Warvasovszky Tihamér
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Fehérvár népszerű turisztikai célpont Megkapják juttatásaikat az év második felében is
Rába Henrietta
Székesfehérvár a tizenkilencedik legnépsze
rűbb célpont a külföldi turisták számára a
KSH 2019-re vonatkozó összesítése szerint. A
belföldi és külföldi vendégeket tekintve az első
harmincba bekerült egy Fejér megyei település:
Velence a huszonharmadik a listán.

A KSH összesítése szerint 2019-ben
az első harminc település között olvashatjuk a Fejér megyei Velencét,
ahol az elmúlt évben közel 195 ezer
volt a vendégéjszakák száma. Az
összesítésben nem meglepő, hogy
Budapest áll az élen, mögötte Hévíz
és Hajdúszoboszló következik,
Velence pedig a huszonharmadik.
Székesfehérvár a külföldről érkező
vendégek között számít népszerűnek: az elmúlt évben a tizenkilencedik helyen szerepelt városunk

75 056 vendégéjszakával a Magyarországon kívülről érkező utazókat
tekintve.
A 2020-as évre vonatkozó számok a
koronavírus-járvány miatt valószínűleg más képet mutatnak majd.
Külföldről ugyanis idén nem érkeznek sokan. A szállodák azonban
bíznak a nyárutó rendezvényeiben,
amelyek sok látogatót vonzhatnak.

Székesfehérváron több lehetőség is
lesz augusztusban a kikapcsolódásra.
Ha minden a tervek szerint alakul,
akkor a Királyi Napok programjában az
Öreghegyi Mulatság, a Fricsay Richárd
Regionális Katonazenekari Fesztivál, a
Zichy ligeti színpadon pedig az István,
a király rockopera koncertváltozata
várja a látogatókat.

Lugosi Balázs
Hétfőn Vargha Tamás országgyűlési képviselő azt
javasolta a város polgármesterének, hogy az önkor
mányzat állítsa vissza a szociális intézményeiben
dolgozók béren kívüli juttatását, cafeteriáját, amit
a gazdasági visszaesés miatt kellett felfüggesz
teni. Cser-Palkovics András polgármester keddi
Facebook-bejegyzésében erősítette meg a város
ebbéli szándékát.

Vargha Tamás hétfőn, a közösségi oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy
a kormány átvállalja az önkormányzati
intézmények dolgozói béremelésének a
költségét, így az a várost nem terheli.
„Örülök neki, hogy a járványhelyzet okozta
drasztikus bevételkiesés ellenére a város az
év második felében is ki tudja fizetni a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, a Frim
Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon,
az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti
Központ, a Humán Szolgáltató Intézet és

a Kríziskezelő Központ dolgozói, összesen
mintegy ötszáz ember számára a cafeteriát.”
– írta kedden délután közösségi oldalán
Cser-Palkovics András polgármester –
„Ez a kormány által az önkormányzatoknak
nyújtott kiegészítő támogatással és az emiatt
átcsoportosítható városi forrásokkal lesz
lehetséges, az utóbbiakról szóló döntéseket
hamarosan meghozom. A végig a járványhelyzet frontvonalában szolgáló önkormányzati dolgozók különösen megérdemlik ezt,
örülök, hogy sikerült számukra megoldanunk
a megszokott béren kívüli juttatásokat az év
hátralévő részére!”
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

Fotó: Kiss László archív

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

A rendhagyó körülményekre való tekintettel teljesen új helyszínen a Koronázási szertartásjátékot is megtekinthetik majd az érdeklődők

Fehérváron is lesznek iskolaőrök
Rába Henrietta

Idén ősztől az országban 491
helyszínen, 288 köznevelési és 203
szakképzési intézményben lesznek
jelen iskolaőrök. Fejér megyében
a móri Perczel Mór Technikum,
Szakképző és Kollégium, Fehérváron az Árpád, a Hunyadi Mátyás,
a Váci Mihály és a Vörösmarty
Mihály Technikum és Szakképző
Iskola számára igényelte a szolgálatot a Székesfehérvári Szakképzési
Centrum.
Kulcsár Szilvia, a centrum főigazgatója lapunknak elmondta:
„Nem azért kértünk iskolaőröket,
mert nálunk olyan mértékű lenne az
iskolai erőszak, hogy erre szükség
lenne. Inkább szeretnénk kihasználni a
lehetőséget. Olyan iskoláknál kértük a
szolgálatot, ahol vagy nagyon nagy az
iskola területe, vagy egymástól távol
álló épületekben folyik az oktatás.
Ilyen az Árpád, a Váci, a Vörösmarty
vagy a móri Perczel Mór. Az Árpádban átmenő gyalogos forgalom is van,
és úgy gondoltuk, a diákjainkat így is
tudjuk védeni.”
A főigazgató hozzátette: több
iskolában működik bűnmegelőzési
tanácsadó, így nem jellemző, hogy

Fotó: Megyeri Zoltán

Székesfehérvár négy szakképzési intézményé
ben kezdik meg működésüket szeptemberben
az iskolaőrök. A jelenlétre nem az erőszakos
cselekedetek miatt van szükség, inkább
prevenciós jelleggel igényelte a szolgálatot a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum.

Szeptembertől a Vörösmarty Mihály Technikumban és Szakképző Iskolában is iskolaőr segíti
a rendfenntartást szeptembertől. Az intézményben leginkább a terület nagysága miatt van
szükség a szolgálatra.

komolyabb gondok adódnának.
A Vörösmarty Mihály Technikumban és Szakképző Iskolában is a
terület nagysága miatt van szükség
iskolaőri jelenlétre. Szépné Holczer
Piroska, az intézmény igazgatója
elmondta: „A város szélén található
a területünk, sok fával és bokorral.
Gyönyörűséges, de hát ennek vannak
hátrányai is. A portás nehezen látja
be a területet, ezért úgy gondoltuk,

hogy a diákok biztonsága illetve
a vagyonvédelem szempontjából
tudnának segíteni az iskolaőrök. Így
illetéktelen személyek nem látogathatják intézményünket. Emellett az
iskolaőr az igazolatlan hiányzások
számát is csökkentheti, mert a diákok
nem hagyják el az iskolát, amikor még
tanítási idő van.”
Az iskolaőrség külön rendészeti
szervként, a rendőrség irányítása

alatt jön létre. Feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább
szükség van, ahol igénylik.
Az iskolaőr kényszerítő eszközzel
rendelkező, sajátos jogokkal felruházott személy, rendőrségi alkalmazott, akinek joga lesz például
veszélyesnek ítélt diákot leállítani,
igazoltatni, rendőröket hívni, testi
kényszert alkalmazni a diákon,
bilincset tenni rá, rendőrbotot és
vegyi szert, feltehetően gázspray-t
használni.
Az iskolaőröknek lesz szolgálati igazolványuk és jelvényük,
emellett egyenruhájuk is, Iskolaőr
felirattal. Az iskolaőrök csak az
iskolák területén, tanítási időben
intézkedhetnek, és állandóan ott
lesznek a problémásabbnak ítélt
iskolákban, vagy ahol igénylik.
Már a jövő tanévtől munkába
állnak, előtte rövid, egyhónapos
képzésen vesznek részt. A jelentkezőnek meg kell felelnie az
iskolaőrökről szóló BM-rendeletben
előírt egészségügyi, pszichológiai
és fizikai erőnléti alkalmassági
feltételeknek. A képzés pedagógiai
és gyermekpszichológiai, bűnmegelőzési és konfliktuskezelési
valamint rendvédelmi felkészítés és
gyakorlat modulból áll. A rendőrség honlapján (www.police.hu)
olvashatók a jelentkezés feltételei,
melynek határideje július 24-e. A
képzések várhatóan augusztus 3-án
indulnak.
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Júliustól újra oltják a fiúkat HPV ellen
A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta

Nemcsak a méhnyakrák kialakulásáért tehető felelőssé a humán papillomavírus, hanem számos olyan
tumorért is, amely a férfiakat is
érinti. Székesfehérvár éppen ezért
tette ingyenessé a fiúk számára is
az oltást négy évvel ezelőtt: „Egy
több mint tízéves programot folytat
az önkormányzat, hiszen a HPV
elleni védőoltást 2009-ben kezdtük
el a tizenkét éves lányoknál. Miután
ez beépült a nemzeti oltóprogramba,
az önkormányzat a tizenkét éves fiúk
korosztályában végzi el az oltást és
biztosítja erre a forrást.” – összegezte
Mészáros Attila alpolgármester.
Az oltásra mintegy huszonhatmillió forintot fordít idén az önkormányzat. A járványhelyzet miatt
márciusban nem történt meg az
oltóanyagok beadása, de júliusban
már megkaphatják a fiúk. Östör
Annamária egészségügyi tanácsnok
azonban kiemelte: ezzel nem válthatók ki a szűrővizsgálatok.
Székesfehérváron a lányok körében

Fotó: Simon Erika

Nemcsak a lányokat veszélyezteti a HPV – Fehér
váron négy éve oltják ingyen a tizenkét éves fiú
kat ellene. Ezt legutóbb márciusban kezdték volna
a városban, de a koronavírus-járvány miatt az
oltás késedelmet szenvedett. Júliusban azonban
már megkaphatják a vakcinát az érintettek.

A járványhelyzet miatt elmaradt a fiúk márciusi HPV elleni oltása, júliustól azonban folytatódik a városi oltásprogram

rendkívül magas az átoltottsági
szint, ugyanakkor a fiúk esetében
is nagyon fontos a vakcina, hiszen
a HPV nemcsak méhnyakrákot
képes okozni.
„Néha egészen ártatlannak tűnő vírusokról is kiderül, hogy ha hosszú távon

mi Központ vezető főorvosa.
Idén több mint háromszáz fiút oltanak be Székesfehérváron. A vakcinával kapcsolatos igényeket az
iskolai védőnők már felmérték, ez
alapján a házi gyermekorvosoknál
kaphatják meg a fiúk a védőoltást.

a szervezetben vannak, az problémát
okoz. A HPV-t először a méhnyakrákkal hozták összefüggésbe, de később
a kutatások során kiderült, hogy akár
szájüregi daganatokban is kimutatható
a HPV jelenléte.” – hangsúlyozta dr.
Nagy László, a Család- és Nővédel-

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A Városüzemeltetési Szakbizottság 275/2020. (VII.14.) VSzB számú határozatával az alábbi – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő – lakások
bérbeadására nyílt pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó sze
mélyek részére:

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

Cím

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, 4084 hrsz-ú, Székesfehérvár, Szent Vendel közben található, „kivett, lakóház, udvar” ingatlan megjelölésű – a Részletes pályázati kiírásban leírt bontási munkák elvégzése után kialakuló – ingatlannak a Részletes pályázati kiírás szerint történő értékesítésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17. 16 óra.
A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlan pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1.
II. em. 61/1. irodában, tel.: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázattal kapcsolatos adatkezelésről az önkormányzati tulajdonú ingatlan, illetve létesítmény értékesítésével (a pályázat benyújtásával és a nyertes pályázóval való szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezeléshez készített Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes
információkat.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 4. 4/1.

55 m2

2

összkomfortos

48.600,-

Palotai út 17. 1/8.

55 m

2

komfortos

55.000,-

Gánts P. u. 1. 2/14.

44 m

2

összkomfortos

44.000,-

2
2

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth
utca 1.), ügyfélfogadási időben.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10. (hétfő)
16 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

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

FÓKUSZBAN

5

Beruházásokról és gazdaságélénkítő támogatásokról tárgyaltak
A HETILAP

Rába Henrietta, Szabó Petra

Varga Mihály gazdasági miniszter kiemelte: a kormány jövőre is folytatja a
Modern Városok Programot, a 2021-es
költségvetés biztosítja az erre a célra
elkülönített ötvenmilliárd forintot,
így a beruházások által lehet növelni
a munkahelyek számát: „A gazdaságvédelmi alap és az egészségbiztosítási és
járvány elleni védekezési alap a két nagy
pillére ennek a költségvetésnek, amelyik a
járványügyi készenlét fenntartása mellett
azoknak a nagyon fontos gazdasági céloknak is eleget tesz, amellyel minél hamarabb
próbáljuk a magyar gazdaságot visszatenni
arra a pályára, ahol a járványhelyzet előtt
volt. Ez azt jelenti, hogy a gazdaságvédelmi program a munkahelyvédelemre és a
munkahelyteremtésre koncentrál.”

Folyamatos a konzultáció
a városokkal
Szita Károly, a Megyei Jogú Városok
Szövetségének elnöke kiszámíthatónak

Fotók: Molnár Artúr

A kormány támogatásával 4400 milliárd forintnyi
beruházás valósult meg és zajlik jelenleg is a magyar
nagyvárosokban – jelentette ki Varga Mihály gazda
sági miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének
közgyűlésén Székesfehérváron. A testület kétnapos
ülése a múlt hét második felében zajlott Fehérváron,
ahol megvitatták a beruházások támogatásának
részleteit is.

Sikeres volt az együttműködés az elmúlt hónapokban a kormányzat és a megyei jogú városok
között

látja a következő évet, és jó költség
vetésnek nevezte a 2021-re tervezettet.
Az idei évben azonban még lát kétségeket: „Érezzük a bizonytalanságot, nem
tudjuk, hogy mennyi helyi bevételkiesésünk
lesz. Azt kértük a miniszter úrtól, hogy az
ősz első hónapját követően, amikor már
látjuk, érezzük a szükséget, kapjunk egy
konzultációs lehetőséget. Ezt meg is kaptuk.”
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere is előadást tartott
a kétnapos ülésen. Palkovics László

A Velencei-tó környékén is
elérhető már a SPAR
online shop házhoz szállítása
A SPAR egyre népszerűbb online shop házhoz
szállítás szolgáltatása kilenc Velencei-tó
környéki településen indult el júliusban.
A kiskereskedelmi vállalat folyamatosan bővíti azon települések
körét, ahol a termékeket a személyes kiszállítás után otthonukban
vehetik át a vásárlók. Budapest és
vonzáskörzete mellett Tatabányán
is sikerrel debütált a rendszer,
amely július 13-tól már kilenc
Velencei-tó környéki településen is
elérhetővé vált.
A házhoz szállítási szolgáltatás
Velencei-tóra történő kiterjesztésével újabb 9 település – Agárd,

Baracska, Gárdony, Kápolnásnyék,
Martonvásár, Nadap, Pákozd,
Sukoró valamint Velence – lakói is
élvezhetik a modern és kényelmes
vásárlási formát.
A SPAR online shop rendkívül
széles kínálatában az INTERSPAR
hipermarketekben is megvásárolható valamennyi termék szerepel, így
azokkal azonos árakon szerezhető
be a mintegy 20 ezer árucikk. A
megrendelés gyorsan és egyszerűen
a hagyományos asztali számítógépek mellett okoseszközökön is
végrehajtható.
További információ:
www.spar.hu/onlineshop
(X)

elmondta, hogy a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a munkahely
teremtést több mint nyolcszázmilliárd
forinttal támogatja az állam, a kiemelt
ágazatok megerősítése során pedig
közel 3000 milliárd forintnyi fejlesztés
valósul meg 2022-ig: „A kormány semmi
olyan fejlesztést nem állított le, amiről
korábban döntöttünk. Sőt ha megnézzük az
egyes ágainkat, akkor ezeket inkább erősíteni szeretnénk. Erősítenénk a vállalkozások
szintjén, hiszen a válságkezelési csomagunk
egyik jelentős része olyan fejlesztési beruházási támogatás, amely a vírushelyzetben
létbizonytalanná vált vállalkozásoknak
adhat mentőövet.”

fejlesztésükben szeretne a kormány
szorosabban együttműködni. Az
államtitkár azt kérte a városvezetőktől,
hogy készítsenek repülőtér-fejlesztési
terveket vagy a már létezőket adják át a
minisztériumnak.
Cser-Palkovics András szerint nemcsak
bevonzani kell, hanem meg is kell
tartani a külföldi befektetőket: „Azok
a kormányzati programok, amik az elmúlt
években elindultak, támogatták ezeket a befektetéseket. A mi esetünkben már nem új
befektetők érkezésére van szükség, hanem
arra, hogy a meglévő nagy befektetőket
meg tudjuk erősíteni és rá tudjuk venni
arra, hogy az új beruházásaikat is Székes
fehérvárra hozzák.”
A polgármester hozzátette: a mostani
gazdasági helyzetben hozott támogatási formák számos székesfehérvári
és megyei középvállalat működésében
jelentenek segítséget.
„A kormány direkt módon is kompenzálja
a városok elmúlt hónapokban elszenvedett
veszteségeit, de nem azzal a filozófiával,
hogy segélyt adunk, hanem azzal, hogy
az elvesztett munkahelyek helyett újakat
hozunk létre.” – hangsúlyozta Vargha
Tamás, városunk országgyűlési képviselője. Hozzátette: eddig mintegy
tizenötmilliárd forintnyi támogatás érkezett a városba, ami háromezer-ötszáz
munkahely megtartásában segített.

Megtartani a külföldi
befektetőket
Magyar Levente külügyi államtitkár
előadásában elhangzott: a dinamikus
gazdasági növekedést törte meg a járvány. Ezért elsődleges törekvés, hogy
minél egységesebbek legyenek a külföldi befektetések az ország területén, a
legszegényebb megyékben is valósuljon
meg beruházás: „Mi akkor tudunk segíteni és akkor tudjuk részesíteni a városokat
abból az évi 1000-1500 milliárd forintnyi
fejlesztésből, ami az országba érkezik, ha
van erre helyben professzionális fogadókészség.”
A külügyi államtitkár a magyar gazdaság gerincoszlopának nevezte a megyei
jogú városok hálózatát, éppen ezért a

Magyar Levente külügyi államtitkár szerint
a magyar gazdaság gerincoszlopát a megyei
jogú városok hálózata adja
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A honvédelemmel ismerkednek

Mentorház nyílt Fehérváron

A HETILAP

Szabó Petra

Fotók: Simon Erika

Székesfehérváron írták alá a gyermek
védelmi rendszerben nevelkedő gyermekek
pályaorientációjáról szóló együttműködési

megállapodást, és ezzel együtt itt indult el a
Vértezd fel magad! programsorozat. A fiatalok
iránymutatást kaphatnak későbbi pálya
futásukhoz, emellett a hazaszeretet is életük
részévé válik.

A „Vértezd fel magad!” mottóval megkötött együttműködési megállapodás az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkársága, a Honvédelmi Minisztérium,
a Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Honvédség között jött létre. A megállapodás célja,
hogy a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatalok a program segítségével megismerkedjenek a
honvédelemmel valamint a Magyar Honvédség nyújtotta életpálya-lehetőségekkel.

A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központban tartott eseményen a gyerekek figyelemfelkeltő
programokon vehettek részt

Buzás Gábor
Jó hír az önkéntes segítőknek és a segít
ségre szorulóknak, hogy megnyitott az Alba
Mentorház!

Támogatásként nyerte el az Alba
Mentor Humán Szolgáltató Alapítvány a Prohászka úti helyiség
használatát. Mostantól tíz hónapig
itt találhatja meg őket az, akinek
szüksége van a szakemberek segítségére. Az Alba Mentor Alapítvány a munkaerőpiaci részvételre
készíti fel a megváltozott munkaképességgel élő ügyfeleit.
„A megváltozott munkaképességűek,
fogyatékossággal élők is képesek teljes
értékű munkát végezni, csak támogatással. Úgynevezett mentori támogatással segítjük a munkahelyi beilleszkedésüket: a betanulási időszakban
erősítjük a kapcsolatot a munkáltató
és munkavállaló között.” – mondta el
lapunknak Papp Mária, az alapítvány elnöke.
Az alapítvány ügyfelei közé olyan
munkáltatók tartoznak, akik már

foglalkoztatnak, vagy tervezik,
hogy foglalkoztatni fognak megváltozott munkaképességűeket.
Ehhez ad támogatást számukra a
Fehérvár Travel Alapítvány.
„A cél, amit meg akarnak valósítani, illeszkedik az alapítvány céljai
közé is, ezért joggal támogattuk
őket, hiszen a fogyatékosok vagy a
csökkent munkaképességűek munkába integrálása, munkához való
hozzájuttatása érdekében nagyon
nagy erőfeszítéseket tesznek!” –
hangsúlyozta Mészáros Imre,
a Fehérvár Travel Alapítvány
irodavezetője.
Az alapítvány szakemberei
többnyire önkéntesek. Kompetenciaméréseket és fejlesztéseket
végeznek, valamint segítenek a
megváltozott munkaképességűeknek abban, hogy megtalálják, milyen képességeket tudnak fejleszteni illetve felhasználni munkába
lépésük elősegítésére.
Hétfőtől csütörtökig reggel 9 órától 13 óráig várják a megváltozott
munkaképességűeket.

Civilnap lesz szeptemberben
Augusztus tizenhetedikéig lehet jelentkezni
A szeptember tizenkettedikén rendezendő
Civilnap fontos bemutatkozási, kapcsolat
teremtési lehetőség lesz a városban tevé
kenykedő civilek számára, illetve jogosultsági
feltétel az ősszel kiírásra kerülő pályázatnál. Az
önkormányzat augusztus tizenhetedikéig várja
a civilszervezetek jelentkezését a Zichy ligetbe
tervezett rendezvényre.

A Székesfehérvári Civilnap egy
olyan, a társadalmi kapcsolatok
erősítését szolgáló, a közösségi megjelenési lehetőségek bővítését célzó
kezdeményezés, melyen a városban
működő civilszervezetek bemutathatják tevékenységüket, programjai
kat, eredményeiket – egymásnak és
a nagyközönségnek. A rendezvényt
szeptember tizenkettedikén, szombaton kilenc és tizenöt óra között a
Zichy ligetben rendezik meg.
Jelentkezni augusztus tizenhetedikén, hétfőn délig lehet: a kérelmet
papír alapon, zárt borítékban,
hivatali időben lehet személyesen
benyújtani Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Kulturális Stratégiai és Civilkapcsolatok Főosztályán (Városház tér 1.,
Fsz. 3. sz. iroda).

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

felvételt hirdet a Kiscséripusztai
(Polgárdi-Kiscséripuszta)
szarvasmarha telepére

mûszakvezetôi
munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésének feltétele:
• legalább középfokú szakirányú iskolai
végzettség.
A munkakör betöltésénél a szakmai gyakorlat
elônyt jelent.
Jelentkezni a 06/30-9272-076
és a 06/30-6636912 telefonszámokon lehet.

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

felvételt hirdet
az Ágostonpusztai telephelyére

Az Enyingi Agrár Zrt.

Az Enyingi Agrár Zrt.

(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)

pályázatot hirdet a Kiscséripusztai
(Polgárdi-Kiscséripuszta) telephelyére

felvételt hirdet
a Növénytermesztési Fôágazatában

villanyszerelô, karbantartó
és állattenyésztési

növénytermesztési
termelésirányító

munkakörök (fejô, borjúgondozó,
elletôs, ivarzó kifogó) betöltésére.
A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:
• szakirányú iskolai végzettség.
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat
elônyt jelent.
Jelentkezni a 06/30-9272-076
és a 06/30-6636912 telefonszámokon lehet.

munkakör betöltésére.
A munkakör betöltésének feltételei:
• legalább középfokú szakirányú végzettség.
A munkakör betöltésénél a szakmai gyakorlat
elônyt jelent.
Jelentkezni a 06/30-9272-077
telefonszámon lehet.

traktoros, villanyszerelô és szárítókezelô
munkakörök betöltésére.
A traktoros munkakör betöltésének feltételei:
• szakirányú iskolai végzettség.
A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:
• szakirányú iskolai végzettség.
A szárítókezelô munkakör betöltésének feltételei:
• szakirányú képzettség, legalább 1 éves gyakorlat.
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat elônyt jelent.
Jelentkezni a 06/30-9272-077 telefonszámon lehet.
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A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta

Olvasóinknak is biztosan ismerős, amikor a nyári reggeleken
bogármaradványok, madárürülék,
vastagon álló por és adott esetben
gyanta lepi el az autót.
Hogy néhány kellemetlenséget elkerülhessünk, a viasz alkalmazása
nagyban megkönnyítheti a napunkat. A fedőréteg az UV-sugárzás
és a mechanikai hatások elleni
védelem mellett a vízlepergető
tulajdonsága miatt is praktikus. Ez
eredményezi, hogy esős időben a
vízcseppek valamint a szennyeződés gyorsabban pereg le a karosszéria felületéről. A viasz még egy
fontos előnnyel rendelkezik: használata által a későbbiekben sokkal
egyszerűbben távolíthatók el az
odaszáradt szennyeződések, rova-

Fotók: Kiss László

Nemcsak a téli időszak viseli meg autónkat, de
a nyár is megannyi kedvezőtlen hatásnak teszi
ki. A forróság, az UV-sugárzás ugyanis nem tesz
jót a karosszéria fényezésének.

Nyáron sok esetben nem a motor beizzítása az első, ha kocsiba ülünk: legtöbbször suvickolással indul a nap

fényezése a pornak, kavicsoknak
és egyéb külső hatásnak. Ez mind
olyan ok, amelyek magyarázatot
adnak, miért javasolt a karosszéria
fényezésének megóvása akár már a
nyári időszak előtt.

Kanyicska Bélától, az egyik fehérvéri autótisztító cég tulajdonosától
azt is megtudtuk, hogy érdemes
esős időben gyakrabban alkalmazni a nyári autómosást.
Az autómosóban környezettudatos oldószerekkel dolgoznak a
szakemberek, vagyis biológiailag
lebomló szereket alkalmaznak a
tisztításkor. A szélvédőre ragadt
gyanta ellen pedig a lakkbenzin
van segítségükre.
A szakemberek az autót lefújják az
előkezelő anyaggal. Kis idő elteltével az feloldja a makacs szennyeződést, ezt követi a járgány mosása, a
különböző samponok alkalmazása,
ezután viaszkezelés jön, ami taszítja a port, nem foltósodik az autó,
és az UV-sugárzás ellen is védelmet
nyújthat.
Ha a tulajdonos olajfolyásos autóval érkezik a mosóba, esetleg mező
gazdasági terepen járt, akkor a
motort is célszerű letakarítani. Ám
a nyári időszakban a klímafertőtlenítésről sem szabad megfeledkezni:
ezt félévente érdemes elvégeztetni,
hiszen a berendezésben ragadt
baktériumok, gombák kedvezőtlen
hatással lehetnek szervezetünkre, emellett a kezeletlen eszköz
kellemetlen szaghatást okoz a
járműben.

A nyári autómosás előkezelő anyag használatával indul

KÉZI AUTÓMOSÓ
GUMISZERVÍZ

Szfvár., Zrínyi u. 1.
Tel.: 70/333-0885, 22/310-938
www.sikamikaautomoso.hu

rok maradványai, de véd a forróság
ellen is. Az UV-sugárzás ugyanis
rongálja a karosszéria fényezését,
mattos hatást okoz. Ez az egyik ok,
amiért a kocsi karosszériája veszít
a színe intenzitásából, és a fényezés
is halványabb lesz idővel.
Mivel nyáron többször és hosszabb
utakra vesszük elő az autónkat,
huzamosabban van kitéve annak

A nyári autóápolás körébe tartozik a gumikezelés is. A szakemberek gumiápolóval tartják
karban azokat, mert kirepedezhetnek a forróságban.

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.

Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897
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III. Béla DNS-e a mai Afganisztán területére vezet
A HETILAP

hol található meg nagyobb mértékben a világban. Összesen negyven
különböző mai populációból 4340
genetikai mintát vetettek össze az
Árpád-házival. A minták többnyire
olyan környékekről származtak,
amelyek valamilyen módon kapcsolatba hozhatók a magyar őstörténettel. A több mint négyezer mai
mintából ötvenhat olyat találtak,
amelyek az Árpád-házi haplotípusba tartoznak. Ezek nagy többsége,
negyvennyolc a dél-orosz Baskíriából származik, vagyis ott kereshetjük a dinasztia legközelebbi mai
férfiági rokonait.
Baskíria egyébként nem most
bukkant fel a magyar őstörténet
kutatásban. Erről többek között az
Index cikkében is olvashattunk:
„Már Julianus barát is arrafelé találkozott a keleten maradt magyarokkal
(Magna Hungaria nagyjából a mai
Tatárföld keleti és Baskíria nyugati
fele), több korabeli idegen krónikás a
baskírokat és a magyarokat gyakorlatilag azonosította egymással, sőt két
magyar törzsnév, a Gyarmat és a Jenő
Baskíriában is megtalálható.”
Ezek az eredmények pedig alátámasztják az eddig is magyar
őshazának tartott terület hollétét,
hiszen pontosan azon a környéken
találták meg a genetikai hasonlóságot az Árpád-házzal.

Galántai Zsuzsanna
Évek óta kutatják az Árpád-ház eredetét: a
legfrissebb eredmények szerint a mai Afganisztán
északi részén, az ókori Baktria területén élt a
dinasztia ősatyja, valamikor négyezer-ötszáz
évvel ezelőtt.

A European Journal of Human Genetics
nemzetközi tudományos lapban jelent meg
az Árpád-ház filogenetikai eredetének
meghatározása III. Béla Y-kromoszómás
szekvenciájának elemzése alapján című tu
dományos publikáció. Ennek kapcsán Kásler
Miklós, az emberi erőforrások minisztere
elmondta, hogy sikerült meghatározni az
Árpádokra jellemző DNS-szakaszt. Az ezt
követően zajlott vizsgálatok az Árpádok
DNS-ét alcsoportokra bontották, aminek
eredményeképpen térben és időben is el
tudták helyezni őket a történelemben. A di
nasztia az ókori Baktria, a mai Afganisztán
északi területén alakult ki négyezer-ötszáz
évvel ezelőtt.
A csontmaradványokból tehát
sikerült beazonosítani a dinasztia
génjét, ami újabb mérföldkőhöz
vezette a kutatókat és történészeket.
A legújabb tanulmányban megjelenteket Szabados György, a Siklósi
Gyula Várostörténeti Kutatóközpont
és a Szent István Király Múzeum
történésze – aki maga is részese a
kutatásnak – magyarázta el: „Még
2018-ban jelent meg egy publikáció, ami
több év kutatási eredményeit összegezte.
Ezen kutatási eredmények legfontosabb
hozadéka az, hogy archeogenetikai
eszközökkel sikerült feltérképezni III.
Béla génállományán belül az Árpád-házi
gént, az úgynevezett Y-kromoszómás
vonalat. Idén pedig egy újabb publikációban pontosították ezen információ
hovatartozását. Ebből az derült ki, hogy
az Y-kromoszómás, egyetlen egy vékony
genetikai szál a mai Észak-Afganisztánba, a történelmi Baktria vidékére vezet.
Természetesen ebből nem az következik,
hogy maga az Árpád-ház négyezer-ötszáz
éves, hiszen az Árpád-ház Árpád apjától,
Álmos első magyar nagyfejedelemtől
számítandó, de az is több mint ezeregyszáz éves. Itt arról van szó, hogy

Fotó: Simon Erika

Ehhez a mérföldkőhöz azonban nem
juthattak volna el a szakértők, ha
nem azonosították volna az Árpádháziak DNS-ét. A kiindulási alapot
ehhez III. Béla génkészlete adta.

Habár az archeogenetika fiatal tudományág, nagyon sok lehetőséget tartogat múltunk meg
ismerése terén

négyezer-ötszáz éve élt egy ember a mai
Afganisztán területén, aki génállományát
tekintve az egyik őse – a sok ezer közül
– annak a családnak, amely a kilencedik
század közepén egyeduralomra emelkedett, és amelyet Árpád-háznak hívunk.”

Ma is járhatnak köztünk
Árpád-háziak?
A friss eredmények között arról is
lehetett olvasni, hogy a Vajdaságban
bizonyítottan él egy Árpád-házi
leszármazott. Kimutatták ugyanis
azt a genetikai jellegzetességet, ami
a magyar uralkodócsaládra vezethető
vissza.
„Ők nyilvánvalóan nem hivatalos
Árpád-házi leszármazottak, hiszen az
Árpád-ház minden ellenkező híresztelés
dacára 1301. január 14-én valóban kihalt
férfiágon. Azt azonban nem tudhatjuk,
hogy a tizedik századi magyar nagy
fejedelmek fiúági rokonai – akik mondjuk nem jutottak hatalomra – gyermek
hátrahagyásával vagy anélkül hunytak-e
el. Mondok egy példát, amit a krónika is
megemlít: I. András királyunknak volt
két fia Anasztázia királynétól, Salamon
és Dávid, illetve egy ágyasától született
egy György nevű fia. Hogy mi lett vele,
azt nem tudjuk.” – meséli Szabados
György, majd hozzáteszi: több hasonló is előfordulhatott az Árpád-ház
uralkodása alatt, amiről viszont nem
maradt fenn említés.
Az tehát, hogy a mai délvidéken találnak egy Árpád-házi génnel rendelkező személyt, teljesen életszerű.

Fotó: Körtvélyes Tivadar

Megéri a fáradságot

„A kutatás eredményéből nem az következik,
hogy maga az Árpád-ház négyezer-ötszáz
éves, hiszen az Árpád-ház Árpád apjától, Álmos
első magyar nagyfejedelemtől számítandó.” –
hangsúlyozta Szabados György történész

Az archeogenetika (ősi csontok
elemzése) egyébként meglehetősen
fiatal tudományág Szabados György
elmondása szerint: „Nagyon fáradságos és hosszú út áll a kutatók előtt,
viszont ezt a fáradságot érdemes vállalni,
a hosszú utat érdemes megtenni. Ha kellő mennyiségű és időben rétegzett adat
gyűlik össze a nagy eurázsiai sztyeppéről, abból az őstörténeti térből, amelyben
a magyarság kialakult, akkor előbb vagy
utóbb kirajzolódik, hogy időben és térben
bizonyos testi tulajdonságú emberek közösségei hogyan mozogtak – vagy éppen
hogyan nem mozogtak. A különböző
csontvázakat a régészet segítségével

jól lehet keltezni, és ha sikerül belőlük
értékelhető génmintát venni, a belőlük
nyert adatok segítségével előbb vagy
utóbb kirajzolódik egy reprezentatívnak
mondható kép.”

Baskíriában lehetnek
az Árpádok rokonai
A gén beazonosítása után azt
keresték, hogy ez a jellegzetesség

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon történő
bérbeadásra hirdeti meg:
Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Induló bérleti díj (Ft/hó)

Kelemen Béla u. 23. 4/2

Cím (Székesfehérvár)

50 m2

2

összkomfortos

45.000,-

Mancz János u. 2/B 4/15.

53 m2

2

összkomfortos

53.000,-

Tolnai u. 14. 4/1.

49 m2

2

összkomfortos

49.000,-

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben
az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről,
jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati
tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi
nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést
önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel
rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-0113118300100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi
pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az
eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg
a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő
visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a
lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más
okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok, további részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.
Székesfehérvár, 2020. július 20.

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

Székesfehérváron jószerivel mindenki
ismeri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat gondozóját, a Magyar Cserkészszövetség 4. kerületének tiszteletbeli
elnökét, a Bélyeggyűjtők Körének
doyenjét és alelnökét. Emellett pedig
számtalan egyéb funkciója van, de azt
nem nagyon tudjuk, miként is gyermekeskedett.
1930-ban születtem Őriszentpéteren. Ott jártam általános iskolába.
Tízéves koromban kezdtem a
bélyeggyűjtést, azóta folyamatosan
gyűjtök. A háború ugyan megtépázta nagyon szerény gyűjteményemet,
ráadásul falun nem lehetett sok
bélyeghez hozzájutni, de 1945 után
újrakezdtem, és azóta nagyon sokféle témával foglalkozom. Szombathelyen jártam gimnáziumba, tehát
nagyon keveset voltam otthon,
leginkább csak a nyári szünetekben. Ott érettségiztem 1948-ban,
egyébként pedig a szüleim családi
körében nőttem fel.
1948-at írtunk tehát, amikor leérettségizett. Mihez kezd egy fiatal felnőtt a
háború után?
Valóban nagy kérdés volt a hogyan
tovább. Egy kiránduláson jártunk
Keszthelyen az Agrártudományi
Egyetemen. Bementünk körülnézni,
és érdeklődtünk, milyen az intézmény. Kiderült, hogy mivel jó volt a
bizonyítványom a gimnáziumban,
felvételt nyerhetek az egyetemre.
Érdekes szituáció volt, mert felvételizni sem kellett: egyetemi hallgató
lettem. Két évet töltöttem Keszthelyen, majd amikor a parlagpusztai,
a mosonmagyaróvári, a budapesti
és a keszthelyi egyetemet összevonták Budapesten, felkerültem én is.
Az első két év után mezőgazdászként végeztem, majd harmadévben
nyílt lehetőség arra, hogy négy szak
közül válasszak: gépészet, állattenyésztés, növénytermesztés és
közgazdász szakok indultak. Én a
gépészetet választottam. 1952-ben
diplomáztam. Azóta megkaptam
az arany és a gyémánt diplomát is.
Elmúlt az idő...
Mit kezdhetett 1952-ben egy mezőgazdasági gépész végzettségű fiatalember a diplomával? Volt lehetősége
választani?
Abban az időben nem volt olyan,
hogy mindenki olyan munkahelyet
választ, amilyet akar. Azt mondták: fiam, te odamész, és nem volt
apelláta, megvolt az úti cél. Én
gépállomásokon töltöttem a nyári
gyakorlataimat, majd a Kiskunsági Állami Gazdaságba kerültem
gépész főmérnökként. A hetvenes
években Miskolcon járt a miniszteri biztos, aki évfolyamtársam volt,
később miniszter. Hívott, hogy
csináljak rendet Pásztón, ahol nagy
problémák adódtak. Azt ajánlotta,
hogy ha rendet teszek a gazda-

Fotók: Simon Erika

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte
Hada Tibor, akit székesfehérvári otthonában
Mészáros Attila köszöntött a város nevében. Az
alpolgármester ajándékcsomaggal és egy Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklappal
tette felejthetetlenné az ünnepi pillanatokat a
város elismert polihisztorának.

Hada Tibor mindig megvalósította terveit

ságban, utána azt a munkahelyet
választom, amelyiket akarom.
Nekifogtam, rendet tettem, és ott
is maradtam. 1973-ban kerültem el
onnan, ugyanis az öcsém itt dolgozott a megyei tanács mezőgazdasági osztályán, és amikor a Kossuth
Tsz-ben megüresedett a gépész
főmérnöki állás, hívott, hogy jöjjek
Fehérvárra, dolgozzak itt.
Mondhatjuk, hogy bejárta az egész
országot, míg Fehérvárra ért.
A gyerekekkel voltunk a Balatonon, amikor a Kossuth Tsz vezetői
lejöttek utánam Siófokra, és három
órán keresztül győzködtek, hogy
vállaljam el a székesfehérvári munkát. Végül beadtam a derekam.
Mivel a szüleim Őriszentpéteren
éltek, és nagyon nehéz volt Pásztóról járni hozzájuk, úgy döntöttem,
vállalom. Aztán hazamentem, és
mégis úgy gondoltam, hogy nem
vállalom. Írtam egy levelet a tsz
elnökének, hogy köszönöm szépen
a meghívást, de úgy döntöttem,
mégsem jövök Fehérvárra. Leg
nagyobb meglepetésemre röviddel ezután megjelent Pásztón,
és jószerivel mindent megígért
– néhány toronyórát lánccal is – ha
mégis elvállalom a munkát. Mondtam, hogy nekem itt szolgálati
lakásom van. Közölte, hogy kapok
Fehérváron egy szolgálati lakást,
csak jöjjek. Ezt már nem lehetett
kihagyni, annál is inkább, mert
nagyon kevés pénzünk volt fiatal
házasként. Ráadásul a gyerekek
egymást követően születtek, és arra
végképp nem volt pénzünk, hogy
lakást vásároljunk.
A sok költözés nem viselte meg?
Annyira szegények voltunk, hogy
tulajdonképpen még bútorunk
se nagyon volt. Szegény fiúként
kerültem ki az életbe, aztán az élet
úgy hozta, hogy Isten megsegített
és boldog házasságban éltem.
Mi fogadta Fehérváron?
Az volt az elsődleges feladatom,
hogy rendbe tegyem az adminisztratív vonalat. Megszerveztük a szerszámraktárt, építettünk egy nagy
műhelyt, amit folyamatosan fejlesz-

tettünk, a gépek pedig megvoltak,
tehát nem volt különösebb gond.
Istennek hála, elég jó szakgárdát
kaptam, és nyugdíjba vonulásomig
soha nem volt semmilyen nagy
probléma.
Gyűjtőszenvedély mindenkiben van,
de amikor fiatalon választott, miért a
bélyeg mellett döntött?
Amikor 1952-ben megalakult a szövetség, mint vidéken élő, még nem
tudtam róla, de 1954-ben aztán
tagja lettem a MABEOSZ-nak. Később több ciklusban voltam megyei
küldött az országos találkozókra.

követően, 1990-ben alakult újjá. Akkor
huszonegy csapatban közel hatszáz
cserkész tett esküt.
Szombathelyen, a Faludi Ferenc
Gimnáziumban lettem cserkész
1940-ben. 1946-ban már őrsvezetői
táborban voltam. Röviddel ezután
betiltották a Magyar Cserkész
szövetséget, és csak a rendszerváltozást követően, 1990-ben alakult
újjá. Megválasztottak a területi szövetség titkárává, majd elnök lettem,
és végül tizenkét évig én vezettem a
fehérvári kerületet.
Mit ad a cserkészet a fiataloknak a
huszonegyedik században?
Sajnos nagyon nehéz a dolgunk, hiszen ma már a fiatalok leginkább a
számítógép előtt érzik jól magukat.
Nagyon jó csapatparancsnoknak
kell lenni ahhoz, hogy a cserkészet
a fiatalokat le tudja kötni. Sok mindent kell tenni. A táborozások és
a különböző gyalogtúrák ma is érdekesek, ahol nagyon sok mindent
lehet megtanulni a cserkészetről.
Beszéltünk a családjáról, a munkájáról,
a bélyeggyűjtésről, a cserkészetről, viszont van még számtalan olyan dolog,
ami szintén szerves része az életének.
Ezek közül az egyik legfontosabb a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az ott
végzett munkája valóságos misszió.
Amikor több mint negyedszázada
Fehérváron megalakult a Máltai
Szeretetszolgálat, ott voltam az alakuló ülésen, majd két évig vezettem
a szervezetet. Az országos szövetség elégedett volt a munkámmal:
próbáltam minél többet tenni azért,
hogy a szolgálat integrálódhasson a
város életébe.

Mészáros Attila alpolgármester Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait is tolmácsolta a
születésnapon

Nagyon sokfajta bélyeget gyűjtöttem. Szinte minden államból van
bélyegem. De először a vasútra
álltam rá. Néhány év elteltével átnyergeltem a cserkészetre, amikor
idekerültem Székesfehérvárra, és a
cserkészkerület elnökeként kellett
a mozgalommal foglalkoznom. Úgy
voltam vele, hogy szerettem volna
megismerni a cserkészetet a bélyegek oldaláról is, így aztán gyűjteni
kezdtem, és részt vettem különböző kiállításokon.
A cserkészet szintén nagy szerelem, no
de hogy lesz valaki újra cserkész? Azt
tudjuk, hogy a szervezetet 1920-ban
hívták életre, majd a rendszerváltást

Az elmondottakból kiderült, hogy
mindig teljes életet élt. Milyen tervei
vannak még?
Amit Isten ad, azt még szeretném
békességben megélni azokkal a
szervezetekkel együtt, akikkel
valaha dolgoztam. Szeretném őket
tovább segíteni: a cserkészetet, a
bélyeggyűjtőket, a Honvédség és
Társadalom Baráti Kört, a Máltai
Szeretetszolgálatot. A legfontosabb
és leglényegesebb dolgokra próbálok koncentrálni, azt becsülettel felvállalni, és elvégezni azt a munkát,
ami jut még nekem. Szerencsés
voltam az életemben, hogy mindig
azt csinálhattam, amit szerettem!
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Csak erős idegzetűeknek!

A hőlégballon a kertmoziban

Várostörténet

Mozi

Kíváncsi rá, milyen testi elváltozások gyötörték
III. Béla királyunkat és feleségét, Anna király
nét? Mérgezésnek tulajdonítható-e a király
csontjaiban az ezüst, a királynő csontjaiban az
arzén és higany átlagosnál magasabb jelenléte?

Július 17-én, pénteken 21 órától A hőlégballon
című filmmel folytatódik a kertmozi a Városháza
díszudvarában. Az 1979-es keletnémet filmben
egy nyolcfős társaság a hidegháború idején
kettészakított Európa keleti felén reked, és
szabadságáról álmodozik.

A Mindigmás séták következő
felfedezőútját csak erős idegzetűeknek ajánlják: a királyi bazilika
sírjaiból feltárt csontok apropóján a
királyi halálesetek okairól, középkori betegségekről és temetkezési
szokásokról lesz szó. A péntek esti
Tourinform-programra előzetesen
kell jelentkezni.
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A hihetetlen és felemelő igaz történet szereplői, a Strelzyk és a Wetzel
család tagjai csak néhányan abból a

sok tízezerből, akik a szocializmus
évtizedeiben nyugatra próbáltak
szökni. Sokan elbuktak, de olyanok is akadtak, akiknek sikerült.
Elképzelésük szerint – amely bár
őrültnek tűnik, kivitelezni talán
mégsem lehetetlen – egy hőlégballont építenek, amivel átjuthatnak
a berlini fal felett. S bár a kezdeti
kudarcokon ügyesen túlteszik
magukat, idővel a titkosszolgálat is
megneszel valamit.

A felfedezőtúra július huszonnegyedikén,
pénteken este fél nyolckor indul a Tourinform
Iroda elől, a regisztrálás részleteiről a program eseményoldalán lehet tájékozódni

Újra lesz Pánik!
Kultúra
Augusztus 14-én Myllyaho Pánik, avagy Férfiak
az idegösszeomlás szélén című előadásával lép
fel a Szabad Színház. A fekete komédiára már
lehet regisztrálni az Igéző elérhetőségein.

A finn Mika Myllyahótól választott
darabbal jelentkezik legközelebb
a Szabad Színház: Nagy Judit ren
dezésében a Pánik, avagy Férfiak
az idegösszeomlás szélén című
fekete komédiát nézheti meg a
közönség.

A darab a nők stresszkezelési stratégiáit bemutató Káosz párja: arról
szól, hogyan reagálnak a harmincas
éveikben járó férfiak a hétköznapok
különböző kihívásaira. Látszólag
sikeresek ugyan, de nagy rajtuk a
nyomás, a problémáikat egyéni terápiákkal igyekeznek kezelni, de kiderül, hogy a módszereik nem igazán
hatékonyak. A tervezőgrafikus, a
mérnök és a televíziós műsorvezető
szerepeiben Balogh Mihály, Kovács
Máté és Szabó Miklós Bence lépnek
színpadra.

A kertmoziban július 17-én, pénteken 21 órától láthatja a közönség A hőlégballon című filmet.
(Esőnap: július 18., szombat 21 óra.)

A Kagán lovasa a képtárban
Kiállítás

A csak tizennyolc éven felülieknek ajánlott előadás augusztus tizennegyedikén, pénteken este
nyolckor kezdődik az Igézőben. A korlátozott helyek miatt előzetes regisztrációt javasolnak
(www.facebook.com/igezo, 22/790-758, igezo2014@gmail.com).

A Debreceni Déri Múzeum és
a Szent István Király Múzeum
együttműködésében megvalósuló
kiállításon többek között egy eredeti
állapotában bemutatott lovassír,
egy teljesen felszerelt avar jurta
valamint tapintható, körbejárható,
kipróbálható rekonstrukciók és
valódi fegyverleletek is várják a
látogatókat.
A nyitóesemény regisztrációhoz
kötött: a múzeum kéri, hogy a
kagan@szikm.hu e-mail-címen
jelezzék részvételi szándékukat az
érdeklődők!

Fotó: Debreceni Déri Múzeum

Fotó: Szabad Színház

Egy avar páncélos lovas kel életre a Csók István
Képtárban július huszonnegyedikén. A kiállítás
délután ötkor kurátori tárlatvezetés keretében
tekinthető meg először.

A kiállítás október harmincegyedikéig lesz
megtekinthető

Már lehet jegyeket vásárolni a Királyi Napokra
Fesztivál
Folkestekkel, koncertekkel, táncházakkal,
Pávagálával, sőt kertmozival is várja a
közönséget az Alba Regia Táncegyesület
augusztus 16-a és 19-e között a Malom
utcai Táncházban. A rendkívüli járványügyi
helyzet miatt a hagyományos nemzetközi
néptáncfesztivált idén „csipetnyi”, azaz
Király(ny)i Napokra cserélik a szervezők.
Jegyek már kaphatók.

Az augusztus 16-a és 19-e közötti
Király(ny)i Napok programsorozatot egy fotókiállítással és megemlékezéssel kezdik Pesovár Ferenc
néprajz-, néptánc- és népzene
kutató születésének kilencvene-

dik évfordulója tiszteletére. A
további programban szerepel a
Hagyományérzők összeállítás, a
Határon innen folkest, kertmozi,
több népzenei koncert és folkkocsma, kézműves foglalkozás
és gyermekjátszó, de fellépnek
a Fölszállott a páva 2019. évi
gyermekévadának szereplői is.
Belépőjegyeket munkanapokon
kilenctől ötig lehet vásárolni
személyesen a Táncház portáján. Támogatójegy vásárlását is
lehetővé teszik azok számára,
akik nem tudnak ugyan elmenni a
fesztiválra, de szívesen segítenék
a székesfehérvári táncegyesület
működését.

A részletes műsor megtalálható az Alba Regia Táncegyesület honlapján

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
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A nők átalakulása
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„A csúnyasághoz hozzá lehet szokni, az elhanyagoltsághoz sosem!”
mely felfedi hosszú, karcsú nyakát.
Az új frizura egyik napról a másikra divatba jött. Jó tizenöt évvel
azelőtt egy másik hölgy, Colette, hiába vágatta le másfél méter hosszú
haját, azzal csak botrányt okozott,
nem talált követőkre. A megváltozott történelmi körülmények között
Chanel a rövid hajával tartós divatot teremtett. Az egyszerű anyagú
és szabású ruhák mellé olcsó, csillogó, látványos, csilingelő bizsukat
tervezett és viselt, forradalmasítva
az ékszerek világát is.

Séllei Erzsébet

Leleményes divattervezők kicsomagolták a női testeket a felesleges
mennyiségű textilből, válltömésekből és egyéb pótlásokból, meghagyták a tomporokat, a derék vonalát
úgy, ahogyan Isten teremtette, és
kiszabadították a lábakat a takarásból. A nehéz kontyokat lenyis�szantották a csattogó fodrászollók,
megszabadítva a fejbőröket a
tehertől.
Ahhoz, hogy a nők kiszórják ruhásszekrényeikből a múltat, születnie
kellett Európának egyik szegletében egy merész, határozott és szuggesztív divatdiktálónak. Gabriella
Chanelnek hívták a való világtól távol, az obazinei árvaházban, apácák
között nevelkedő hölgyet. Tisztelet
a nevelőknek, hogy nem nyomták
el az egyéniségét, nem törték be a
nőiességét, nyitottá és kíváncsivá
válhatott a szigorú falakon kívüli
világra. És azzal a tartással, amit
tőlük kapott, önzetlenül, szépen
tudta leélni hosszú, tartalmas életét
– mások örömére.
„Amikor felbukkant, az ember meglepetten látta, hogy milyen alacsony.
Nagyon vékony volt. Fekete és erős
haja lenőtt a homlokába, a szemöldöke
összeért, kemény tekintete ragyogott.”
– így jellemezték a kortársak.
Nagynénje kalapkészítő szenvedélye nyomán lépett be a divat
világába. Előtte kipróbálta magát
az éneklés és a tánc világában. Az
egyénisége ettől csak színesedett.
Már meg tudta különböztetni a
közönséges, korhely világot az
igazán értékes, alkotó, tisztességes
világtól.

Tiszta vonalak
Ifjúkori sikeres kalapvállalkozása
mellett a legnehezebb első világháborús időkben kezdte öltöztetni
a nőket. 1916 telén nehéz volt
szövethez jutni. Chanelnek olcsó
textilre volt szüksége, így jutott el
a kötött anyagokhoz, a dzsörzéhez.
Horoszkóp
2020. július 23 - 29.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Fotó: wikipedia.org.hu

A napbarnított nőket divatba hozó Coco
Chanelről olvastam lapunk július kilencedikei
számában, és nem álltam meg, hogy tovább ne
fűzzem a történetet. A magyar arisztokrácia
asszonyai, leányai régtől fogva tartották vi
gyázó szemüket Párizson, hogy a divat szelének
rezzenéseire azonnal reagáljanak. Hiába a két
világháború, közte a nagy gazdasági válság, a
nő nő maradt, legfeljebb nem költhetett már
vagyonokat tüllre, csipkére, méteres uszályos
ruhákra, míderekre, luxus ékszerekre.

„Ha szárnyak nélkül születtél, ne akadályozd semmivel, hogy kinőjenek… Kelj föl korán, dolgozz
keményen! Nem fog megártani: a fejed dolgozik, a tested tevékeny!” – vallotta Coco Chanel

Az anyag nehezen engedelmeskedik, ráncolódik, gyűrődik, felkap.
A varrásnál el kellett felejteni a
svejfolást, a rafinált szabásvonalakat, így lett egybeszabott a ruha. A
derék helyét egy könnyedén megkötött kendő jelezte, a kivágás nem
derékra nyílott, hanem egy férfias
stílusú ingre. A szokatlan ruhadarabokhoz nem illett a cicoma, a
zsúfolt díszítés. Háromnegyedes
blézereket kreált nagyon lezser
szoknyával, többféle szafarikabátot
nagy zsebekkel, hosszú, meleg sálakkal kombinálva – mind gyakorlatias viselet volt. Chanel alkotta
meg a „kis feketét”, amely egyszerű
krepdesin ruha, szűk ujjal. Ma
is minden nő nélkülözhetetlen
ruhadarabja. Kezei közül kerültek
ki az elegáns, egyszerű kosztümök.
A vonalak tisztaságát semmi nem
törhette meg. Az egyszerűségre,
puritánságra való törekvés az olcsó
anyagokkal párosulva meghökkentő újdonságnak számított. A dzsörzé elegánsan megvarrva nemes
kelmévé vált.
Chanel visszaadta a nő fizikai
szabadságát. A férfiak a háborúban
voltak: a nők kénytelen-kelletlen
egyre aktívabb életet éltek. Chanel
a divatot a változásokhoz igazította.
Lebegő, lezser ruhái, a derékszabás
elhagyása, a mell és a domborulatok hangsúlytalansága, a fűzők elhagyása, a megrövidített szoknyák
– mint újítások – a megváltozott
életmóddal álltak összhangban.
Chanel megteremtette a nő merőben más sziluettjét.

A rövid haj diadala
1917 májusában Chanel iskolát
teremt a frizura terén is: feláldozza
gyönyörű, selymes hajzuhatagát.
Úgy látja, jól áll neki a rövid haj,

A bolond évek illata örök lett
Végre a háború is véget ért, Párizs
ismét örömökre szomjazott.
Megkezdődtek a találóan „bolond
éveknek” nevezett idők. Az emberek mindenhol és minden időben
összekapaszkodtak és táncoltak. A
színházi szünetekben kitódultak az
előcsarnokba és táncoltak. Egyes
színházak erre felkészülve korábban nyitottak, hogy az előadások
előtt még eljárhasson a néző egy
tangót, foxtrottot. A felszabadult
öröm új ingerekre vágyott. Ekkor
születik meg a nyíló orgona és

Chanel hatása
A divat forradalmasítójának élete kész regény. Az alacsony, vékony testalkatú hölgy a
huszadik század egyik legnagyobb hatású nőalakja, a nők külsejének „újragondolója”.
Hatása alól a Párizsra figyelő magyar arisztokrata nők sem tudták kivonni magukat.

A Nádasdy-kastély előtt egymásba karoló grófi testvéreket az 1920-as évek közepének egyik
szép nyári napján örökítette meg a fényképész. A hajviselet, a leányok ruhája alapján a kép
akár ma is készülhetett volna. Térdig érő szoknyák, lezser szabású, könnyű anyagú felsők,
kurta hajviselet, ízléses egyszerűség. Chanel óta lényegesen nem változott a divat világa.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Sikerül megoldani azt a problémát, ami régóta
nyomasztja és kísérti. A héten rózsás hangulatban
lesz, és az egészen apró sikereinek is tud örülni.
Egyáltalán nem esik nehezére észrevenni az élet
apró ajándékait.

Remek lehetőségek tárulnak Ön elé ezen a héten.
Mindent használja ki, ami csak kínálkozik! Érdekes információk kerülhetnek a birtokába, s ezek
nem most, hanem a következő hetekben válnak
hasznára. Figyeljen a részletekre!

Megkapja a héten a szükséges támogatást.
Bármilyen problémája legyen, érkezni fog a segítség.
A napokban arra van szüksége, hogy érezze szerettei
törődését és azt, hogy Ön mellett állnak. Ezt meg is
fogja kapni

Izgalmakra, eseményekre vágyik, és lenne is jó pár,
amin szívesen részt venne. Akkor is menjen el rájuk,
ha éppen nincs kivel, mert kár lenne kihagynia ezeket a lehetőségeket! Ez a hét remek alkalmat biztosít
arra, hogy egyesekkel elmélyítése a kapcsolatát.

Belátja, mit és hol rontott el a múltjában. Készen áll javítani ezeken a botlásokon. Legalábbis azokon, amiken változtathat, mert bizonyos esetekben el kell fogadnia, hogy
már nem tehet semmit. Próbáljon meg a jelenben élni,
mert itt van lehetősége változtatni azon, amin szeretne!

A saját módszereivel próbál rendet tenni maga körül és
mások segítségére lenni. Tegyen meg mindent, amit tud,
de ha nem jár sikerrel, ne eméssze magát! Tiszta lehet a
lelkiismerete, hiszen megpróbálta! A szerettei gondjainak
megoldása pedig nem feltétlenül az Ön feladata.
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Művész és mecénás
Művésznek, magukhoz hasonlónak
tekintették az avantgárd legnagyobbjai: Sztravinszkij, Gyagilev,
Nyizsinszkij, Picasso, Dali, Cocteaut, Ravel. Az egyik balettet
rendezett, a másik zenét szerzett,
festett, irodalmat írt.
Chanel részese lett a művészek
világának, a művek születésének.
Ez a közeg saját ízlésvilágát is alakította. „Mi csak iparosok vagyunk.”
– nyilatkozta, de ezt maga sem
gondolta komolyan.
Gyagilev oldalán elkezdte mecénási
pályafutását. Megtudta, hogy Sztra
vinszkij súlyos anyagi gondokkal
küzd. Meghívta feleségével és négy
gyermekével együtt elegáns villájába, és két éven át gondoskodott
a teljes ellátásukról. Ez idő alatt a
házat betöltötte a zeneszerző fenségesen áradó muzsikája. Nagylelkű
támogatását kiköltözésük után is,
még hosszú évekig élvezték.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:
Helyiség címe
Székesfehérvár

Alapterület

Funkció

Induló bérleti díj
(Ft+ÁFA/hó)

Üzlet/Iroda
1.

Budai út 68.

34 m

üzlet/iroda

40.800,-

2.

Fő u. 15.

119 m2

üzlet/iroda

190.400,-

3.

Jancsár u. 45. 6. jelű

44 m2

üzlet/iroda

52.800,-

4.

Kelemen Béla u. 65.

36 m2

üzlet/iroda

46.800,-

5.

Kossuth u. 15.

16 m2

iroda

25.600,-

6.

Kossuth Lajos u. 15.

27 m2

iroda

43.200,-

7.

Kossuth Lajos u. 15.

8.

Prohászka O. u. 16.

9.

Tolnai u. 18. 3.

2

iroda

24.000,-

149 m2

üzlet/iroda

178.800,-

21 m2

iroda

27.300,-

15 m2

Garázs
10.

Havranek J. u. 14.

22 m2

garázs

17.600, -

11.

Kelemen Béla u. 40.

18 m2

garázs

14.400,-

12.

Kelemen Béla u. 57.

18 m2

garázs

14.400.-

13.

Kelemen B. u. 58. 1.

17 m2

garázs

13.600.-

14.

Széchenyi u. 2. 3.

2

16 m

garázs

12.800,-

15.

Vörösmarty tér 10. 5.

17 m2

garázs

13.600,-

16.

Zichy liget 4.

14 m2

garázs

11.200,-

pince

11.000,-

Pince
17.

Gyümölcs utca 2.

220 m2

Kizárólag civil szervezet pályázók részére
18.

Csanádi tér 3.

32 m2

raktár

3.200,-

Pályázati nyomtatvány letölthető a honlapról vagy átvehető a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán. Részletes pályázati kiírás, pályázati feltételek, elérhetőségek, egyéb
tudnivalók: www.lakaslicit.szekesfehervar.hu
Székesfehérvár, 2020. július 21.

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

Fotó: History Hole

rózsabokrok illatából kreált Chanel
N°5. Chanel felkereste a francia
apától Moszkvában született Ernest
Beaux-t, aki parfümvegyészként
dolgozott. A férfi fiatal kora nagy
részét Szentpéterváron töltötte,
ahol az apja a cári udvar alkalmazásában állt. Chanel neki köszönhette
parfümje sikerét, mely természetes
anyagokat – vagy növényi (rózsa,
gyöngyvirág, jázmin) vagy állati
(pézsma, ámbra, cibet) kivonatokat – tartalmazott, ezeket keverték
tudós módon. Beaux állította, hogy
sikerült összeállítani azt az illatot,
amelyet egy Északon tett utazása
során lélegzett be. Két mintasorozatot készített, nyertesen a N°5 került
ki a kollekcióból. Világsiker lett.
Chanel az első cicoma nélküli, hasáb formájú, kristálytiszta, átlátszó
üvegcséket – melyekben aranyként
izzott a folyadék – diszkréten a
legtehetősebb vásárlói kezébe
csúsztatta ajándékként, és a hatás
nem maradt el.

Coco Chanel Gabrielle Bonheur Chanelként született 1883. augusztus 19-én egy vidéki francia
városkában, Saumurben. Legendássá vált vezetékneve onnan ered, hogy születése bejegyzésekor az anyakönyvvezető kifelejtett egy s betűt, így lett Chasnelből Chanel

Chanel és az orosz
arisztokraták
Chanel befogadta a cár bukása
után emigrációba kényszerülő, vagyonukat elvesztő orosz
arisztokratákat. A gyönyörű nőket
modellként, a kevésbé gyönyörűeket eladónőként és varrónőként
alkalmazta. A Napoleon elleni
háború hőse, Kutuzov tábornok
leszármazottját és családját is
alkalmazta. Valóságos kis orosz
kolónia alakult ki körülötte.
A jóvágású Dmitrij Pavlovics
nagyherceg, a cár unokatestvére szeretőként mellészegődött,
és hozta magával a két méter
magas hűséges inasát, Pjotrot, aki
gyermekkora óta vigyázott rá. A
nagyhercegnők, grófnők és bárónők tiszteletteljesen meghajoltak
Dmitrij előtt, kezet csókoltak neki
és felségnek szólították. Dmitrij
Pavlovics nagyherceg részt vett az
Alexandra cárné kegyeibe férkőző
fanatikus, züllött szerzetes, Raszputyin meggyilkolásában. A cárné
ezért Perzsiába száműzte – ez
mentette meg őt a bolsevikoktól és
a haláltól, amely Jekatyerinburgban valószínűleg lesújtott volna rá
is. Dmitrij II. Sándor cár unokája
volt, III. Sándor cár unokaöc�cse, II. Miklós cár unokatestvére.
Chanel meghívta őt honfitársa,
Sztravinszkij mellé, elfértek együtt
a nagy házban. A Romanovok
tudtak mulatni – ez alkalommal
Chanel pénzéből. Coco elegáns

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten minden lehetőség adott ahhoz, hogy
változtasson az életén. Ne ragaszkodjon a régi
módszerekhez, amelyek biztonságot nyújtanak! A
napokban olyan energiák érkeznek, amelyek segítenek megszerezni azt, amire szüksége van.

Az élete most nem könnyű, mindenért keményen
meg kell küzdenie. Fontos döntéseket kell hoznia a
következő lépéseivel kapcsolatban. Sodródik az árral
vagy inkább az irányítást választja? Ügyeljen arra, hogy
legyenek pontos tervei!

Ez a hét nagyon intenzív lesz a munka és a kötelezettségek
terén, amelyek sok erőfeszítést igényelnek. Igyekezzen annyi
figyelmet fordítani a szeretteire, amennyit tud, hogy ne
távolodjanak el egymástól! Pihenjen és szórakozzon együtt
velük!

A szorongás és a félelem átveheti az irányítást az életében,
emiatt nem úgy érzékeli a valóságot, ahogy van. A félelmei
rossz irányba terelik. Vegyen egy mély lélegzetet, és tisztítsa ki elméjét! Ha pedig kell, kérjen segítséget, de amíg nem
lát tisztán, ne hozzon fontos döntéseket!

ruhákkal ajándékozta meg,
viszonzásul drága ékszereket
kapott a férfitől. Oroszországból
kimenekített gyöngysorokat,
vastag aranyláncokat, rubinokkal,
gyémántokkal, smaragdokkal és
zafírokkal kirakott kereszteket.
Aztán a nagyherceg továbbállt és
házasságot kötött egy dúsgazdag
amerikai nővel, elhagyva Európát.
Az orosz viseletek hatása Chanel
ruháin mindvégig megmaradt.

Szerelem Westminster
herceggel
Chanel szerelmei között találjuk
az angol arisztokrácia képviselőjét, Westminster herceget is,
aki soha nem látott gazdagsággal kényeztette el. Beköltöztette
Eaton Hall-i kastélyába, remélve,
hogy a ház úrnőjévé teheti. A
herceg jachtjain számos hajóutat
tettek. Chanel évekig élvezte az
angol herceg szeretetét. Lovagolt,
vadászott, de mindig visszatért
Párizsba, hogy az üzletét kézben
tartsa. Szabad és önálló, saját
egzisztenciával rendelkező nő volt,
aki nem kívánt elköteleződni. Úgy
volt, hogy Wallis Simpson, a náci
tisztekkel barátkozó Windsor hercegné esküvői ruháját is ő tervezi.
A királynéi státusz várományosa
előszeretettel vásárolt Chanel
párizsi üzleteiben, ahol fenségnek
szólíttatta magát, és nem ritkán
figyelmen kívül hagyta a számlák
kiegyenlítésének szokását...

A társadalmi élet nagyon fontos Önnek, ezért
mindent elkövet, hogy sok kikapcsolódásban és
szórakozásban legyen része. Ennek köszönhetően
akár új emberekkel is megismerkedhet.

A héten végre olyan híreket fog kapni, amelyek
meglepik, és amelyekre a szíve mélyén nagyon is
várt. A hét közepe előtt jelenős fordulat várható,
és nagy döntéseket kell hoznia mindennapi
életével és a munkájával kapcsolatban!
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Nagy visszatérők, rutinos fiatalok
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Bartalis István és Hári János is Fehérvárra igazolt
Németh Krisztián

Rangos svájci tornára
kapott meghívást a Volán

Sok múlik rajtuk az új szezonban! Balról jobbra: Szabó Dániel, Hári János, Szabó Bence, Szita
Donát és Bartalis István.

versenyképes legyen a csapatunk!”
Márpedig az elmúlt időszakban
bebizonyosodott, hogy a versenyképességnek nem elsősorban a „lutri”
légiósok a letéteményesei. Talán
ennek is köszönhető a félig-meddig
új irányvonal: „Szeretnénk az Ice-ligában szereplő keretbe minél több magyar

Érkezők és távozók
Németh Krisztián
Felgyorsultak az események a MOL Fehérvár
nál, ami nem is csoda, hiszen a csalódást keltő
elmúlt szezon után már nyakunkon az új évad! A
Vidi Bükfürdőn edzőtáborozik július huszonötö
dikétől augusztus negyedikéig.

Ismét nemzetközi kupában a női kézisek

Ugyancsak fontos történés, hogy a
hosszú sérüléséből felépülő Géresi
Krisztiánnal szerződést hosszabbított a csapat.
Ugyanakkor már bejelentették
Georgi Milanov távozását. A bolgár
középpályás mellett nagy eséllyel
Elek Ákos és Futács Márkó is eligazol, ők a Vidi II-vel kezdték meg a
felkészülést.
A pandémiás helyzet miatt ezúttal
nem külföldön, hanem Bükfürdőn
vonul edzőtáborba a csapat. Szombaton a Haladással, jövő kedden a
szlovák bajnok Slovan Bratislavával, majd az osztrák élvonalbeli
Mattersburggal, végül a szlovén
másodosztályú Nafta Lendvával
játszik felkészülési találkozót.

Kaiser Tamás
Több mint három év szünet után idén ősszel
újra kilép a nemzetközi porondra az Alba
Fehérvár KC.

Az Európa-liga váltja az EHFkupát az idei esztendőtől. Az új
sorozat első kiírásában pedig
rajthoz áll az Alba Fehérvár KC
is. A lehetőségnek, ami az érdiek
visszalépését követően adatott
meg, örülnek a klubnál.
A Magyar Kézilabda-szövetség
az idei kupák (Bajnokok Ligája,
Európa-liga) indulóinak meg
határozásakor az előző, vagyis
a 2018/19-es szezonban elért
eredményeket vette alapul, nem

a most kurtán-furcsán véget ért
bajnokság helyezéseit. 2019 májusában az Alba a hetedik helyen
fejezte be az idényt, így pedig
a már biztos főtáblás Siófok
valamint a szintén selejtezőből
induló Vác és Debrecen mellett
ott lesz az Európa-liga rajtjánál.
A selejtezők sorsolását az EHF
július 28-án tartja. Érdekesség,
hogy a női sorozat rögtön a
második selejtezőkörrel indul,
október 10-én. A koronavírus
okozta helyzetben többen nem
vállalták a szereplést, az Alba
azonban igen, így pedig a nagyon fiatal együttes nemzetközi
rutinnal is gazdagodik majd a
szezonban.

Fotó: molvidi.hu

Márton Gábor a hét elejétől edzést
is vezényel az együttesnek, amelyben már történt néhány változás.
Az érkezési oldalon a Mezőkövesd házi golkirálya, a grúz Budu
Zivzivadze, a vajdasági hálóőr, a
szerb pontvadászatból igazolt Emil
Rockov valamint a brazil U20-as
válogatott támadó, az előző szezonban a CSzKA Szófia együttesét
szolgáló Evandro szerepel.

válogatottat igazolni!” – emelte ki Gál
Péter Pál klubelnök. – „Három fiatallal
hosszabbítottunk, akik már eddig is
bizonyítottak. Szita Donát, Szabó Dániel
és Szabó Bence egyaránt bemutatkozott
már a magyar válogatottban is. Szita és
Szabó Dániel egy-egy, Szabó Bence két
évre kötelezte el magát.”

A Hydro Fehérvár AV19 a
tervek szerint augusztus végén
három nap alatt három mérkőzést játszik majd az alpesi
országban.
Az Yverdon-les-Bains-ben
rendezett háromnapos esemény
első napján, augusztus 27-én
a félbeszakadt NLA-szezont a
hatodik helyen záró Lausanne,
majd augusztus 28-án a szintén
a svájci első osztályban szereplő
HC Fribourg-Gottéron lesz az
ellenfél. A gárda ezután átteszi
székhelyét Martigny-be, ahol
augusztus 29-én a tervek szerint
a 2021-es, másodosztályba való
visszatérésén dolgozó helyi
együttessel – akik a Lausanne
néhány játékosával kiegészülve
lépnek jégre – méri össze erejét
Antti Karhula gárdája.
Természetesen a klubvezetés folyamatosan figyeli a járványügyi
helyzetet: a tornára csak abban
az esetben utazik el a csapat, ha
az érvényben lévő szabályozások ezt lehetővé teszik.

Fotó: Kiss László archív

Ami a legnagyobb neveket illeti: Hári
Jánossal öt-, Bartalis Istvánnal pedig
hároméves szerződést kötött a Hydro
Fehérvár AV19. Korábban mindkét
játékos megfordult már Fehérváron.
Hári a 2018/19-es szezonban az
együttes legeredményesebb hokisa
volt, 59 meccsen 72 pontot termelve
(ez egyébként klubrekord). Az előző
idényben Finnországban, majd Salz
burgban játszott. Bartalis 2014-től
2016-ig szintén a Volán hokisa volt,
69 meccsen 43 pontot szerzett.
„Érdekes szezon elé nézünk, a gazdasági
élet nehézségei a sportra is hatással
vannak!” – hangsúlyozta Szélig Viktor
menedzser. – „A ligának új főszponzora
és neve van – Ice Hockey League – a
Bratislava Capitals új résztvevő lesz,
miközben a Znojmo nem indul. Hogy
mikor kezdődhet a sorozat, az egyelőre
bizonytalan, de reméljük, hogy normális
körülmények között, nézők előtt játszhatunk majd. Egyelőre kiszámíthatatlan
a helyzet, de mi azon dolgozunk, hogy

Fotó: Somos Zoltán

A fehérvári klub múlt héten jelentette be
igazolásait, amelyek alighanem valódi erősítések
lesznek, hiszen a magyar válogatott klasszisait si
került „hazacsábítani” illetve Fehérváron tartani.

A héten Sóstón készült a csapat Márton Gábor vezetésével. Szombaton már jön az első
felkészülési meccs.

2017 telén játszott utoljára nemzetközi meccset az Alba – azóta már Mendy is távozott
Fehérvárról

LAKÁSOK ÉS ÜZLETHELYISÉGEK

ÉRTÉKESÍTÉS: +36 20 577 0000
Közvetlen átjárással az Árpád Fürdőbe

“Az exkluzív életvitel kedvelőinek!”
Székesfehérvár, Várkörút

WWW.BELVAROSRESORT.HU

SZÉKESFEHÉRVÁR, ÖREGHEGY

ÉRTÉKESÍTÉS:+36 20 220 0030

MÁR CSAK 5 LAKÁS MARADT!
WWW.HEGYALJALAKOPARK.HU
A Fehérvár Televízió műsora július 25-től 31-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. 7. 25. SZOMBAT

2020. 7. 26. VASÁRNAP

2020. 7. 27. HÉTFŐ

2020. 7. 28. KEDD

2020. 7. 29. SZERDA

2020. 7. 30. CSÜTÖRTÖK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Turbók János
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán
Vendég: Mosolygó Éva
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés
13:30 Így (nem) játszunk mi!
6. rész – ismétlés
14:40 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Toldi Gábor
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 A szomszédvár –
turisztikai magazin.
19:35 Boogiefeszt 2015 2. rész
21:00 Hírek – ismétlés
21:05 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Toldi Gábor
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Turbók János
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Ferenczy-Nagy Bogi
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Hada Tibor
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Boogiefeszt 2015 3. rész
20:55 A hét hírei – ismétlés
21:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 A szomszéd vár
A helyi televíziók
összefogásával megvalósuló
turisztikai magazin
11:30 Fehérvári beszélgetések
Extra – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Hada Tibor
12:00 Hitünk és életünk - 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 6. Savaria Filmszemle (12)
Válogatás a 6. Savaria
Filmszemle filmjeiből
15:55 Dalmát vizeken – útifilm
16:20 Mits Jazz Band
(Koncertfilm)
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán
Vendég: Mosolygó Éva háziorvos, téma: nyári betegségek
18:30 Hangvilla - a Fehérvár
Televízió könnyűzenei,
érzékenyítő magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:25 Hangvilla – ismétlés
21:00 Stámusz Ferenc portréfilm
21:55 Híradó – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán
Vendég: Mosolygó Éva háziorvos, téma: nyári betegségek
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 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Vendég: Kis István Emil
nyugalmazott vezérigazgató,
Fejérvíz Zrt.
18:25 Honvéd7
(Honvédelmi magazin)
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
19:45 Paletta (Kulturális magazin)
20:15 Mesevarázs
– Lázár Ervin: A zöld lific
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Sudár Annamária
– Arany János est 1. rész
21:45 Híradó – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Vendég: Kis István Emil
nyugalmazott vezérigazgató,
Fejérvíz Zrt.
12:00 Honvéd7 - 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 Farmerzseb
– ifjúsági magazin
15:50 A Fehérvár Televízió
Archívumából
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők - 6. rész
(Családi magazin)
17:50 Hírek
17:55 Így nem játszunk mi! - 7. rész
18:40 A Fehérvár Televízió
Archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők - 6. rész
– ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Így nem játszunk mi!
7. rész – ismétlés
20:40 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – VII. Fricsay
Richárd Regionális
Katonazenekari Fesztivál
22:45 Híradó – ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők – 6. rész
– ismétlés
11:30 Így nem játszunk mi!
7. rész - ismétlés
12:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:20 Mezőföldi Néptáncgála
2016 – 1. rész
16:05 Seuso – Rejtélyek nyomában
– 4. rész
A Fehérvár TV és a Szent
István Király Múzeum közös
ismeretterjesztő sorozatában
szakértő vendégek
bevonásával erednek a
Seuso-kincs rejtélyes
történetének nyomába
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
(Sportmagazin)
17:50 Hírek
17:55 Heti hírmagazin
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Heti hírmagazin – ismétlés
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 Sudár Annamária
– Arany János est 2. rész
21:50 Híradó – ismétlés
22:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 28. 20:15 Mesevarázs — Lázár Ervin: A zöld lific

2020. 7. 31. PÉNTEK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Heti hírmagazin – ismétlés
12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – 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 Mezőföldi Néptáncgála
2016 2. rész
16:00 A Fehérvár televízió
Archívumából
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
(Magazinműsor)
A Fehérvár TV legújabb
műsorában Kovács Szilvia
műsorvezető vendégeivel
aktuális kérdéseket
boncolgat
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? - ismétlés
21:00 Székesfehérvári
Királyi Napok 2019
– Könnyűzenei koncertek a
Zichy ligetben,
benne: Blahalouisiana
Szimfonik feat: ARSO
21:20 Híradó – ismétlés
21:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

