Ipari tanszék
Fehérváron

Felére zsugorodott
az esküvői szezon

Kenuval Gorsiumba

Az aszfaltot is áttörő
dísznövény

FEHÉRVÁR
Közéleti hetilap

Indul a fehérvári
nyár!

Fotó: Simon Erika

A HETILAP

2021.06.24.

A királyi városban
királyi vízzel várunk!
Nyári akció:
25% kedvezmény!

Királyvíz mintabolt
Székesfehérvár,
Kereszttöltés út 2.
Érvényes.: 2021.08.31-ig, részletek üzletünkben.

FEHÉRVÁR

2

Közélet

Halpusztulás a Velencei-tóban
Levegőztetéssel enyhítik a problémát

Rába Henrietta
Hétfő délutántól kedd hajnali fél kettőig
szerelték össze Velencén azt a pontont és
szivattyúkat, amelyeket Szekszárdról hozatott
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A
szerkezetre azért volt szükség, hogy oxigénnel
segítsék a Velencei-tó élővilágát.

Kovács Szilvia

vasárnaptól. Akkor még döntően régen
elhullott állatokat találtunk, de a hétfői
nap folyamán már frissen elhullott
halakat is láttunk, illetve sok pipáló
halat. Ezért döntöttünk úgy, hogy
megpróbáljuk levegőztetni a vizet.
Felhoztuk a szekszárdi, palánki telephelyünkről a belvizes szivattyúkat,
amelyeket úszó pontonra szereltünk.”
– mondta el lapunknak Csonki
István, a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság igazgatója.
A szakember hozzátette: a berendezést át lehet helyezni a tavon. Most
azért Velencénél állították fel, mert
itt volt a legintenzívebb a halpusztulás. Ha már nem lesznek újabb
tetemek, akkor is marad a gépezet
a tavon augusztus végéig.

Fotó: Rába Henrietta

Korábban közösségi oldalakon is
megjelent Velence önkormányzatának felhívása, melyben az elpusztult
haltetemek begyűjtéséhez kértek segítséget, és ezt kérte a MOHOSZ is.
A szakemberek szerint a fő probléma
a hőség, hiszen a halak nem jutnak
megfelelő mennyiségű oxigénhez.
„Folyamatos a haltetemek begyűjtése,
ebbe a vízügyi igazgatóság is belépett

A négy szivattyú egy köbméter vizet forgat át másodpercenként

2021.06.24.

Kihasználják a nyarat a felújításokra

A HETILAP

A nyári szünidő alatt három általános iskolában
zajlanak felújítási munkák a KÉPES-program
keretében. Egy oktatási intézmény digitális
tanteremmel bővül, két iskola udvarára pedig új
játszóeszközök érkeznek, de tereprendezésre és
burkolatmegújításra is sor kerül – erről számoltak be szerdán a Hiemer-házban a programban
résztvevő partnerek.

A Közösségi Értékteremtő
Program a vállalati szféra, az
önkormányzat és a tankerület
összefogásában megvalósuló
fejlesztési folyamat, melynek
keretében minden évben fehérvári
oktatási intézmények újulhatnak meg. Cser-Palkovics András
polgármester szerint példaértékű
a vállalati szféra, az önkormányzat
és a tankerület összefogása, hiszen
olyan megoldásra váró feladatok
valósulhatnak így meg, melyek
maradandó értéket teremtenek a
helyi közösség számára.

Az idei nyári szünidő alatt a Táncsics Mihály Általános Iskola és a
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Sziget utcai Tagintézménye udvara újulhat meg, melyek
új játszóeszközökkel bővülnek,
de tereprendezésre és burkolatmegújításra is sor kerül a Városgondnokság jóvoltából. Az István
Király Általános Iskolában pedig
egy digitális tantermet alakítanak
ki a program új támogatója, az Alba
Innovár Digitális Élményközpont
segítségével.
A résztvevő cégek az idén több
mint tizennyolcmillió forinttal
támogatják az iskolák felújítását,
melyhez a Székesfehérvári Tankerületi Központ ugyanezzel az összeggel járul hozzá, a fennmaradó részt
pedig az önkormányzat fedezi.
Az intézményfelújítások sora ezzel
nem ér véget: a június huszonötödikei, pénteki közgyűlésen döntés
születhet további öt iskola teljes
vizesblokkjának felújításáról.

Lezárás a Semmelweis utcában
A rendelőfelújításhoz kapcsolódó
közműépítési munkálatok miatt
június 22-én, kedden 8 órától előreláthatólag június 30-ig lezárták
az átmenő gépjárműforgalom elől
a Semmelweis Ignác utcának a

Szekfű Gyula utcát összekötő,
orvosi rendelők közötti szakaszát. A lezárás idején a Semmelweis utca kizárólag az Ősz utca
irányából közelíthető meg és
hagyható el.

Dr. Horváth Miklóstól búcsúzunk
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.
Dr. Horváth Miklós (1940–2021)

Életének nyolcvanegyedik évében
elhunyt Dr. Horváth Miklós.
1963-ban végzett az Állatorvostudományi Egyetemen, és 1968
óta élt családjával Székesfehérváron. 1985-ben és 1990-ben
is országgyűlési képviselővé
választották Fejér megyében.
A környezetvédelmi bizottság
tagja is volt a rendszerváltás
utáni első országgyűlésben,
majd az MDF városi elnökeként
és önkormányzati képviselőként
vett részt a helyi közéletben.
Egy igazi lokálpatrióta közössé-

gi embert veszített el városunk,
aki választott hivatásában és a
közösségi feladatai közepette is
mindig kiállt Székesfehérvárért.
Egy nehéz időszakban, a rendszerváltoztatás idején országgyűlési képviselőként szolgálta
az átmenet nehéz esztendeiben
a közösséget. Bölcsesség és
humor jellemezte a város szeretete mellett, ami egész életét
áthatotta.
Dr. Horváth Miklóst Székesfehérvár önkormányzata saját
halottjának tekinti.

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.

FEHÉRVÁR

Közélet

Közéleti hetilap

3

Kihelyezett ipari tanszék az Óbudai Egyetemen
A HETILAP

Novák Rita
Megalakult a Harman Tanszék az Alba Regia
Műszaki Karon. Az Óbudai Egyetem első kihelyezett ipari tanszéke jött létre Székesfehérváron az oktatási intézmény és a Harman Becker
Kft. összefogása révén.

Az Alba Regia Műszaki Kar és a
Harman évek óta szoros kapcsoMárkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

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

latot ápol. Működik náluk duális
képzés, a Titkok Házában tehetségprogramot dolgoztak ki, és a
középiskolásokra is nagy figyelmet
fordítanak. Most pedig saját tanszéket alapítottak a villamosmérnöki
szakterületek népszerűsítése és a
mérnökutánpótlás érdekében.
Az ipari tanszéken keresztül a gazdasági szervezet vezető mérnökei,
oktatói kapcsolódnak be szeptembertől a felsőoktatásba, így a kijelölt tantárgyak mentén a modern
gyártási technológiák megismerése
közvetlenül üzemi környezetben
válik elérhetővé a hallgatók számára, s a céges munkatársaknak is
szorosabb szakmai kötődése alakul
ki az egyetemhez az előadások
megtartásával.
Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy
újabb nagy lépést tett az egyetem
az oktatás területén azzal, hogy az
iparral egyre szorosabban fuzionáló
képzést épít fel a gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztése
céljából.
Cser-Palkovics András polgármester szerint az elmúlt években folyamatosan erősödik Székesfehérváron a felsőoktatás, ami azért van,

Fotó: Molnár Artúr

Fehérvár az első, ahol ipari tanszéket nyitott az egyetem

A mérnökök gyakorlati képzését segíti az egyetem és a Harman megállapodása

mert a város egy gazdasági erőcentrum, és az ipar szoros kapcsolatban
áll az itt működő egyetemekkel:
„Székesfehérvár ipari és technológiai
központ, a hazai gazdaság egyik legfontosabb bástyája – az itt működő cégeknek köszönhetően is. A város gazdaságában a legmodernebb technológia van
jelen, erre kell felkészíteni a fiatalokat,
a felnőttképzésben pedig átképezni a

munkavállalókat. Büszkék vagyunk
a partnerségre, melynek keretében a
város és a fehérvári vállalatok dolgoznak együtt. Ez többek között az oktatás
– a szakképzés, a duális képzés és az
egyéb felsőoktatási együttműködések
– terén is megmutatkozik. Így lehet
hosszú távon innovatív, értékteremtő
és a helyi közösséget szolgáló fejlődést
fenntartani.”

Változik-e a fehérvári kórházban az oltás menete?
Papp Brigitta

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSMmodullal ellátott beléptetőrendszer működik.
Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

Múlt héten átállt az ország a készenléti oltási
rendre. Megkérdeztük a Szent György Kórházat,
változik-e az oltás menete városunkban.

A tömegesről a készenléti oltásra
való átállás azt jelenti, hogy néhány
oltóhelyet tartanak csak fenn, aki
oltást akar, ott kapja meg.
A változás kapcsán megkérdeztük a kórházat, hogy a készenléti
oltási rend életbe lépését követően
hogyan változik az oltópontok száma, az oltásra jelentkezés menete,
illetve várható-e bármilyen korlátozás, hogy egy nap vagy egy hét alatt
hány fő kaphatja meg az oltást.
„A Szent György Kórházban az

oltóhelyek száma a napi szükségletnek
megfelelő. Továbbra is az igények szerint oltunk, ha kell, teljes kapacitással.
Az oltás továbbra is a Lujza-épületben
(Seregélyesi út 3.) történik. A védőoltásra jelentkezés menete nem változott: előzetes regisztrációt követően
a lakosok az EESZT-felületen tudnak
időpontot foglalni.” – tájékoztatott a
megyei kórház.
Vagyis – mivel a fehérvári kórház
megyei oltópont – a készenléti oltási rend alatt nem változik semmi:
ha sokan jelentkeznek oltásra egy
adott napon, akkor mind a tizennégy oltóhely működik majd, ha
kevesebben, akkor a létszámnak
megfelelő, kevesebb oltóhelyen
adják majd be a vakcinát.

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Fotó: Simon Erika

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

Továbbra is igény szerint oltanak. Időpontot az EESZT felületén foglalhatunk.
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Felére csökkent az esküvői szezon hossza
A HETILAP

A járvány előtt akár nyolc hónapig is tartott
az esküvők szezonja, idén azonban a tavaszi
korlátozások és az újabb fertőzéshullámtól
való félelem miatt három-négy hónapra
zsugorodott a lakodalmak megtartásának
időintervalluma.

Csilla és vőlegénye még 2020 első
hónapjaiban, a járvány hazai megjelenése előtt határozta el, hogy
2021 nyarán összekötik életüket.
A koronavírus hazai megjelenése,
a szigorítóintézkedések és az előző
év esküvői szektort érintő tapasztalatai alapján házasságkötésük
dátumát nagyon is tudatosan július
végére tervezték, számolva azzal,
hogy 2020-ban is a nyár elejétől volt lehetőség lakodalmakat
tartani. A kiválasztott helyszínt,
a bérelni kívánt ruhát lefoglalták,
a gyűrűket megvették, azonban
minden másban csak elvi döntést
hoztak, vagyis ugyan megtalálták
a számukra szimpatikus szolgáltatókat, ám nem foglalták le őket. Az
idei év eleje ugyanis megint nem
kedvezett az esküvői szektornak, a
harmadik hullámban újra tilos volt
lakodalmakat tartani, csak a kis
létszámú, polgári házasságkötésekre volt lehetőség.
Május utolsó napjaiban aztán zöld
utat kaptak a lakodalmak, Csilláék pedig villámgyorsan foglalták
le azokat a szolgáltatókat, akiket
szerettek volna. Gyakorlatilag az
ő példájuk egyfajta etalon, hogyan
kell, hogyan lehet jól és eredményesen eljárniuk a pároknak a
járvány miatt alaposan megváltozott helyzetben, amennyiben
klasszikus, vendégekkel megtartott
lakodalmat szeretnének.
Sokan cselekedtek Csilláékhoz
hasonlóan, még többen inkább
kivárásra játszottak, hiszen az
esküvői helyszínek lefoglalását
is halasztották május végéig. Az
esküvői szezon egyértelműen
szűkebb lett, hiszen a párok úgy
számoltak, amennyiben ősszel
újabb hullámmal támad a járvány,
várhatóan ismét tilos lesz nagy
létszámban lakodalmakat tartani.
A korábban akár nyolc hónapig
tartó szezon így három-négy
hónapba zsúfolódik össze, ami
számos kompromisszumot kíván
a pároktól és a szolgáltatóktól
egyaránt. Az első ilyen kompromisszumot gyakran már a nagy
nap dátumának kitűzésekor meg
kell hozni: „Egyértelműen érzékelhető a pároknál, hogy tartanak az újabb
korlátozásoktól, így szeretnék minél
előbb megtartani esküvőjüket. Most
úgy fest, hogy az idei esküvői szezon
június és szeptember közé zsúfolódik
be.” – árulta el érdeklődésünkre
Nagy Roland, a sukorói Gémeskút
Étterem vezetője. – „Ennek megfelelően már nem csupán a klasszikusnak
számító szombati és a szintén kedvelt
pénteki napokon rendeznek esküvő-

ket: idén nagyon sokan csütörtökön
vagy vasárnap tartják lakodalmukat.
Nálunk is több olyan esküvő lesz,
melyekre ezeken a napokon kerül
sor. Augusztusban például lesz olyan
csütörtökünk, amikor két esküvőre is
sor kerül nálunk. A párok igényeinek

Remélem, hamarosan túl leszünk ezen
az időszakon, és minden visszaállhat a
korábbi kerékvágásba!”
A pénteki, szombati esküvők mellett a napok kitolására nem csupán
a szűkebb idei szezon miatt van
szükség. Sokan ugyanis a járvány

vői szezonok hossza és intenzitása.”
Juhász Tímea smink- és kozmetikusmester hasonló tapasztalatokat
szerzett, ugyanakkor a korábbiakhoz képest más területen is tartós
változásokra számít: „A korlátozások
miatt az esküvői előkészületek szinte

Fotó: Kiss László archív

Németh Zoltán

Sokan kivárnak, és az utolsó pillanatokban szervezik meg esküvőjüket

palettája elég széles, jellemzően a rendelkezésre álló keret dönt arról, milyen
is lesz a lakodalom.”
A székesfehérvári Diófa Étterem
profiljában heti egy, szombati
esküvő rendezése szerepel. Ahogy
Madler László, az étterem tulajdonosa elmondta, az idei időpontjaik
kilencven százalékát még 2020-ban
lefoglalták a párok, majd idén a
fennmaradó időpontok is gyorsan
gazdára találtak. Június elejétől,
a lakodalmak engedélyezésétől
aztán felpörögtek az események:
a pároknak minimális idő alatt
kell megszervezniük a nagy napot.
A szervezés nehézségei azonban
messze nem merülnek ki a szolgáltatók kiválasztásában: „Érezhető a bizonytalanság az esküvőkre
meghívott vendégek részéről is: sokan
félnek, hogy zárt térben kell huzamosabb ideig együtt lenniük olyanokkal,
akiket korábban nem is ismertek,
hiszen ne feledjük, a menyasszony és
a vőlegény oldaláról érkező vendégek
egy része korábban sosem találkozott.
A korábbi tapasztalatok alapján a
meghívottak nagyjából tíz százaléka
nem jön el az esküvőkre. Ez a szám a
koronavírus megjelenése óta felkúszott
tizenöt-húsz százalékra. Ugyanakkor
az is látható, hogy akik nem jönnek
el, azok a járvány miatt teszik ezt.

miatt vagy elhalasztották tavalyra
tervezett egybekelésüket, vagy
pedig a polgári szertartást ugyan
megtartották, ám a lakodalmat
csak most, az idei nyáron szervezik
meg. Ezek miatt a szolgáltatóknak
az újabb megrendelések mellett a
csúsztatott esküvőknek is helyet
kell találniuk a naptárban.
Grósz Szabolcs esküvői filmeket készít. Elismert és keresett
szakember, akinek szintén
szembesülnie kellett a tavalyról
idénre halasztott szertartások,
lakodalmak naptárba illesztésének
problémájával: „Talán nem túlzok, ha
azt mondom, nagy a keveredés ebben
a szektorban, egyrészt a tavalyról halasztott esküvők, másrészt a
szűkebb idei szezon miatt. Gyakorlatilag feleződött az esküvői szezon
hossza, de a csúsztatások miatt is
jelentősen nőtt az esküvők száma. A
tavasszal négy olyan házasságkötésen
is filmeztem, ahol a lakodalmat majd
csak most, a nyári hónapokban tartják
meg. Ezt egyáltalán nem nevezhetjük
optimálisnak. A párok félnek az újabb
hullámtól és a szigorításoktól, így
októberig nagyüzem várható, utána
viszont egy nagyobb szünetre van
kilátás. Valószínűleg a félelem még
sokáig megmarad a párokban, így akár
hosszabb távra is átalakulhat az eskü-

teljes egészében az online térben zajlanak. Ez a rész eddig is erős volt, de az
esküvőkiállítások elmaradásával még
hangsúlyosabb lett. Pedig a kiállítások nagyon hasznos rendezvények,
az ifjú párok egy helyen, egy időben
akár az összes általuk igénybe venni
kívánt szolgáltatást megtalálják. Az
online szervezés erősödése azonban
akár a kiállítások végleges elmaradását
is jelentheti. Szintén változás, hogy
korábban sok olyan felkérés volt, hogy
a helyszínen készítsük el a menyas�szony és a családtagok sminkjét – ez
általában a nagy lakodalmak esetén
volt jellemző. Most mindenki inkább
bejön a szalonba, a költséghatékonyabb
megoldást választva. Érthető ez a
trend: tapasztalatom szerint megnőtt a
meghittebb családi szertartások iránti
vágy.”
Az esküvői szektorban tehát
egyértelmű a változás, az átalakulás, mely a házasulandókat és a
szolgáltatókat egyaránt érinti. A
változást azonban egyfajta megújulásként kell kezelniük az érintetteknek, hiszen Magyarországon az
elmúlt években folyamatosan emelkedett a házasságkötések száma.
2020-ban 67 301 frigyet anyakönyveztek. Az idei évben a halasztások
miatt ez a szám várhatóan jelentősen emelkedik majd.

L. Takács Krisztina
Miközben zajlik a foci-Eb, Fehérváron is
egyre több közösségi programon, kulturális és
sportrendezvényen pótolhatjuk be mindazt, ami az utóbbi fél évben a járvány miatt
kimaradt az életünkből. Erős indítás volt már a
június közepi hétvége is: látványos történelmi
játékok, folkfesztivál és városfelfedező túrák
feledtették az elmúlt hónapok bezártságát.
Az egyik legkiemelkedőbb országos kulturális
programsorozatnak, az Emlékhelyek napjának
nyitórendezvényét is városunkban tartották.

Összeköti a történelmi helyeket
„Nagyon jó kezdeményezésnek tartom,
hogy a nemzet sorsát meghatározó
történelmi helyeket össze lehetett
kötni a Nemzeti Emlékhely-programmal. Ennek pedig olyan események
is részei, mint a nemzeti emlékhelyek
napja vagy az ehhez kapcsolódó díjak.
Rendkívül megtisztelő számunkra,
hogy Az Év Nemzeti Emlékhelye
díjat tavaly Székesfehérvár Nemzeti
Emlékhelye kapta, amit a Múzeumok
éjszakáján lesz is lehetőség megnézni a
Városházán.” – mondta az Emlékhelyek napja megnyitórendezvényén
Cser-Palkovics András. A polgármester hozzátette: „Nem szabad
elfelejteni, hogy a magyar nemzet több
száz évét meghatározta az a hely, ahol
élünk, így közös feladatunk és felelős-

Közélet
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Újra tele élettel!
ségünk, hogy lakóhelyünket méltóvá
tegyük az itt történt eseményekhez.
Az Árpád-ház-programon keresztül
erre tettünk hitet, melynek különböző
elemei megvalósulás alatt vannak.
Felújítás alatt áll a Szent István Király
Múzeum Fő utcai épülete, és épül az
a kőtár és látogatóközpont, ahol be
lehet majd mutatni a Nagyboldogas�szony-bazilika megmaradt darabjait.”
Cser-Palkovics András kiemelte,
hogy egy nagyon fontos év, az
Aranybulla kibocsátásának nyolcszázadik évfordulója előtt állunk,
aminek tiszteletére a Nemzeti Bank
egy különleges érmével készül.

Fotó: Simon Erika
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Fotó: Simon Erika
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Székesfehérváron mutatták be az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark – Nemzeti
Emlékhely megnevezéssel kibocsátott kétezer
forint névértékű bronzpatinázott színesfém
emlékérmet, mely a hazai nemzeti emlékhelyeket bemutató sorozat nyolcadik eleme

A Nemzeti Örökség Intézete hat évvel ezelőtt indította útjára a kezdeményezést, melynek célja,
hogy ismertebbé váljanak nemzeti emlékhelyeink

Új emlékérmet bocsájtottak ki
Székesfehérváron, az idei Emlékhelyek napja nyitóhelyszínén mutatta
be a Magyar Nemzeti Bank az
emlékhelyek-érmesorozat legújabb
darabját, az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkot ábrázoló
emlékérmét.

„A Magyar Nemzeti Bank elsődleges, törvényben is előírt feladata az
árstabilitás rögzítése, ugyanakkor
fontosnak tartjuk az értékőrzés, a
figyelemfelkeltés és az ismeretterjesztés feladatának felvállalását is.”
– mondta Hergár Eszter, az MNB
társadalmi kapcsolatokért felelős
igazgatója.

Fotó: Simon Erika

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!

Az I. István Technikum harmincöt diákja száz négyzetméteres sakktáblán mutatja be élő sakkjátszma formájában a középkori Magyarország egyik kiemelkedő ütközetét, az 1278. augusztus
26-án lezajlott morvamezei csatát

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!
E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00
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Indul a fehérvári nyár!
Kovács Szilvia

Folkjuniális Szárazréten
Sok tánccal, társasjátékokkal és
hangszerbemutatóval is várta a
családokat a Folkjuniális a Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar
szabadtéri színpadán. A kertben
népi gyermekjátszót és kézműves
foglalkozásokat is szerveztek, ahol
ördöglakatot és levendulabuzo-

gányt lehetett készíteni, emellett a
cserépfestést is kipróbálhatták az
érdeklődők.
Az eseményre látogató családok
sok fajátékot és óriás társasjátékot
is találtak a kertben, és a Fejér
Megyei Népzenei Műhely gyermekjátszó táncházában perdülhettek
táncra Kneifelné Laczkó Krisztina vezetésével. A talpalávalót a
Szedtevette zenekar húzta. Délután
Varró János tartott hangszerbemutatót – a hangszereket ki is lehetett
próbálni.

Folyamatosan zajlik a Váli-víz rendezése
A több építési helyszínen párhuzamosan zajló munkavégzésnek
köszönhetően számos projektelem teljesen elkészült a Váli-völgy
vízrendezési feladatai projekt keretében.
A Váli-vizet keresztező és becsatlakozó műtárgyak környezetének
rendezésével, burkolatok kialakításával folytatódnak a vízfolyás
vízrendezési feladatai. A vízkár kockázatának csökkentése
érdekében a kotrási munkák és a mederrézsűk állékonyságát
biztosító kőművek megépítése után az oldalműtárgyak, átereszek
rekonstrukciója is elengedhetetlen. Emellett megkezdődtek a vizes
élőhely kialakításának, illetve a Burgondiai-vízmosáskötés építésének
előkészítő munkálatai is.
Válon a záportározó vízszintszabályozó műtárgy, valamint a
csőalagút és energiatörő medence építése zajlik. A dombvidéki
vízgazdálkodás feltételeinek javítását célzó projekt keretében
megépült Óbaroki-tározó vízvisszatartásra ad lehetőséget Óbarok
Községben. A Váli-völgy vízrendezési feladatai projekt az Országos
Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciumi együttműködésében valósul meg. A beruházás teljes
fedezetét az Európai Unió és Magyarország Kormánya mintegy
3,640 milliárd forint összegű, vissza nem térítendő támogatásból
biztosítja.

Fotó: Kiss László

A székesfehérvári Nemzeti Emlékhely nyerte
el tavaly a Nemzeti Örökség Intézete által
alapított Az Év Emlékhelye díjat

A nyári programok sora szombaton
a Múzeumok éjszakájával kezdődik. Ugyan kicsit szűkebb lesz az
idei, mint az eddigiek, de a Szent
István Király Múzeum és a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
is nagy szeretettel várja a látogatókat. Szombaton ismét lesz körséta
a Városházán Cser-Palkovics

zene tölti be a zenepavilont a
Zichy ligetben.
A nyár fő attrakciója idén sem
maradhat el: a Székesfehérvári
Királyi Napok programsorozata
augusztus tizenharmadika és
huszonkettedike között várja az
érdeklődőket.
A Királyi Napok egyik kedvelt
programeleme, a Koronázási
Ünnepi Játékok is csalogatja a
történelem szerelmeseit: augusztus huszadika és huszonkettedike
között a belvárosban egész napos
középkori forgataggal kedveskednek a látogatóknak.

A késő esti fáklyás városnézés népszerű program Fehérváron. Múlt szombaton is sokan gyűltek
össze a vezetett sétára.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Borsókóstoló, múzeumok éjszakája, művészkorzó és Királyi Napok – úgy tűnik, visszatér
az élet a megszokott kerékvágásba. Indulnak
a nyári programok a városban!

András polgármester és Kulcsárné
Németh Mariann idegenvezető kalauzolásával. Délután négykor és este
nyolckor bárki beléphet az impozáns
épületbe védettségi igazolvánnyal.
Feketehegy-Szárazréten pedig a
korábbi borsófesztivál kistestvérét,
borsókóstolót rendeznek.
Július harmadika és augusztus
hetedike között minden szombatra
jut egy kis kultúra a belvárosban.
Délután ötkor a Városház téren a
Vörösmarty Színház színészei hoznak egy-egy színes műsorcsokrot,
és láthatók lesznek a hagyományőrzők is, este hattól pedig komoly-

Kicsiknek és nagyoknak is élményt jelentett a hétvégi Folkjuniális

Nemzeti színekbe öltözött a városháza

Fotó: Kiss László

További információk: http://valivolgy.ovf.hu

Kohéziós Alap

A magyar válogatott szerdai meccsére nemzeti színű megvilágítást kapott a városháza, ezzel is
kifejezve a közös szurkolást, a hazai csapat biztatását. A Városgondnokság munkatársainak köszönhetően kedd estétől csütörtök reggelig volt látható a nemzeti színű fényekbe öltözött épület.
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: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Ezeregyszáz frissen végzett szakmunkás és technikus
A HETILAP

Még mindig kevés a szakember a megyében

Megvizsgálva néhány főbb
ágazatot, megállapítható, hogy
a turizmus, a vendéglátás és a
kereskedelem területén mintegy
háromszázötven fő, a gépészeti
ágazatban közel kétszáz fő, az
elektronikai és elektrotechnikai
ágazatban pedig több mint százharminc fő kerül ki a munkaerőpiacra.
Fejér megye esetében azonban
lényegesen kevesebb munkaerő

Fejér megyében lényegesen kevesebb munkaerő áll rendelkezésre, mint amennyi új szakemberre a gazdaságnak igénye lenne

áll rendelkezésre, mint amennyi
új szakemberre a gazdaságnak
igénye lenne. Az építőipar is
szakemberhiánnyal küzd. 2021-ben húsz kőműves végzett. Hiány mutatkozhat
a festő, mázoló, tapétázó szakmákban is.
A fehérvári és a dunaújvárosi
szakképzési centrum intézményeiben mindösszesen harmincheten végeztek központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelőként,
harmincnégyen épületgépész
technikusként, illetve huszonkilenc asztalos áll a gazdaság
rendelkezésére. Valamivel többen
végeztek informatikai területen:
ötvenketten informatikai rendszerüzemeltetőként, harmincketten
szoftverfejlesztőként fejezték be
tanulmányaikat.

Az aszfaltot is áttörő dísznövény

Szinte kiirthatatlan, ő viszont mindent kiirt maga körül. És még a házba is betör, az utakat is felnyomja.
Mi az? A japán keserűfű. Juhász Szilvia aktivista-károsult osztotta meg velünk tudását.

A japán keserűfüvet gyakran még
dédnagyszüleink ültették el kertjeikben
növénykülönlegességként. Ezzel csak
egy probléma van: a növény szinte
kiirthatatlan. Ha szerencsénk van, csak
sokat kell gondozni, hogy ne terjedjen el a fűben, a járda réseiben, és ne
szorítson ki minden mást a kertből. Ha
nincs szerencsénk, akkor a pince falán
tör át, az esőcsatornán nő fel, az aszfalt
alól jön elő, és bármi máson is képes
áthatolni, amin egy aprócska rést talál.
A japán keserűfű olyan mértékű épületkárokat képes okozni, hogy Angliában a bankok már nem adnak hitelt
olyan ingatlanra, aminek hétméteres
körzetében megtalálható a növény, ami
könnyen felismerhető üreges száráról,
tenyérnyi, szív alakú leveleiről. Három
méter magas hajtásokat hoz, és apró,
vajszínű, fürtös virága van. Télen csak a
hosszú, barna hajtások maradnak utána, tavasszal pedig rózsaszín, spárgára
emlékeztető csírái törnek a felszínre,
melyek napi tizenöt centit is tudnak
nőni.

Akik próbálkoztak már az irtásával,
elképedve látják, hogy a visszavágástól vad szaporodásba kezd, a gyökere
kiáshatatlanul mélyre hatol, a fekete
fóliás takarás alól kibújik, a komposztból kihajt, és a legapróbb darabkájából
is képes újra kifejlődni. Kétségbeesésükben sokan barbár módszerekhez,
gázolajhoz, hígítóhoz fordulnak, de a
növény hatalmas gyökérrendszerével
ezt is túléli.
Aki nem irtott még japán keserűfüvet, biztosan alá fogja becsülni, ezért
rengeteg rossz tanácsot találunk az interneten. Gyakran a kertészek, növényorvosok és más szakemberek sincsenek
képben. Ahhoz, hogy kiirtsuk, ismernünk kell a növény jellemzőit. Gyökere
három méter mélyen húzódik, könnyen
törik, ezért kiásni képtelenség. Ahol a
felszín felett látjuk, annak hétméteres
körzetében a talajt átjárja a gyökere.
Amit a felszín felett látunk, az a növény
biomasszájának csupán egyharmada.
Kétharmada a föld alatt található, és hatalmas tápanyagtartalékokat tartalmaz.
Az irtás során ezeket a tartalékokat kell
kimeríteni. Sűrű visszavágással, legeltetéssel visszaszorítható, de nem irtható
ki teljesen, vagy csak aránytalanul sok
munkával, sok év alatt.
A legbiztosabb módszer jelenleg a glifozátos kezelés. Ha nincs a közelben élő-

Kos 3. 21. – 4. 20.

Vagy személyesen te, vagy egy hozzád közel álló
személynek köszönhetően ügyeid most előremozdulhatnak. Figyelj oda arra, hogy ne mások diktálják a
feltételeket, az ügyességed, a lelkesedésed most legyőzi mások ellenállását vagy tehetetlenségét!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. június 24. – június 30.

Ha hosszú ideje csak reménykedsz egy hosszú távú
kapcsolatban, most itt az ideje továbblépned! Fontos
azonban megvizsgálnod, hogy a helyzetet reálisan
ítéled-e meg! Elképzelhető az is, hogy a borúlátásod
a rossz hangulatod eredménye.

Fotó: Csete Gábor

Buzás Gábor

Fotó: Simon Erika archív

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum
intézményeiben az idei tanév végén ötvenhét
szakmában közel ezeregyszáz fő végez.
Kétharmaduk nappali tagozaton, a hallgatók
egyharmada pedig felnőttképzésben fejezte
be tanulmányait.
Fejér megyében több mint ezerhétszáz új
szakmunkás és technikus erősítheti a munkaerőpiacot.

Magyar nyelven alig érhető el megbízható információ az interneten. Ezt a hiányt pótolja a
lakossági kezdeményezésként nemrég létrehozott Japán keserűfű – információk és tapasztalatok elnevezésű Facebook-csoport, ahol az önmagukat képző tagok sikeres irtási módszereket
és esettanulmányokat ismertetnek. A csoportból letölthető egy részletes tájékoztató is a japán
keserűfűről.berre a gazdaságnak igénye lenne

víz és más értékes növény, a vegyszer
tapadásgátlóval kombinálva permetezhető. Egyéb esetben a levelei ecsetelhetők, vagy az üreges szárába lehet
injektálni a vegyszert. Ne csüggedjünk,
ha lassabban látjuk a hatását, mint más
növények esetében. Ha erőforrásaink
engedik, a kezelést érdemes többször
ismételni. A legfontosabb az őszi
vegyszerezés, a fagyok előtt három-négy

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Felerősödhet az érzés, hogy egyedül vagy, ha rokonaid, barátaid, munkatársaid nem fordítanak rád
elég figyelmet. Elképzelhető, hogy ez most azért van,
mert nekik volna szükségük a te segítségedre. Próbálj
többet megtudni a többiekről, mielőtt megítélnéd a
helyzetet!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Anyagi téren várhatóan beérik az a dolog, amire már
nagyon régóta vágysz. Küzdelmes volt ez az időszak,
de a küzdelmeid a végéhez közelednek. Őrizd meg a
bátorságod és az állhatatosságod a témában!

héttel, amikor a növény télre visszaszívja és elraktározza a tápanyagokat a
gyökerekben.
Teljes eredményt így is csak több év
kitartó munkájával tudunk elérni. Az
irtást nem szabad megszakítani, mert
akkor a japán keserűfű újra erőre kap.
És miután már azt látjuk, hogy nem
nő, a gyökere még húsz évig csíraképes
maradhat a földben.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Változhatnak terveid, vagy valami olyan dologról változhatnak a nézeteid, ami hosszú ideje benne tartott egy
nézőpontban. Akár kellemetlen, akár pozitív hatásra, de
izgalmas és eseménydús változások érkeznek az életedbe, amihez módosítani kell majd a hozzáállásodon.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Sok időt tölthetsz azzal, hogy folyton azon gondolkodsz, hogyan tudnál megóvni valakit. Érdemesebb
megvárnod, hogy ő maga kérjen segítséget! Lehet,
hogy az is bőven elegendő, ha a jelenléteddel támogatod, bátorítod a bajban lévő ismerősödet.

FEHÉRVÁR

lendület

Közéleti hetilap
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Hogyan készítsük fel az autót a nyaralásra?
A HETILAP

tősen lerövidülhet. Ha már csak
pár ezer kilométer maradt hátra a
következő cseréig, ne kockáztassunk, ne várjuk meg a nyaralás
végét, vigyük előtte szerelőhöz az
autót! Az elhasználódott olaj tulajdonságai ugyanis nem érik el egy
friss kenőanyag szintjét, ez pedig
károsíthatja a motort.
Ha már a nyaralás előtt is közeleg
az olajcsere, érdemes előbbre hozni! Ráadásul külföldön nem biztos,
hogy mindenhol megkapjuk az
előírt motorolajat.

L. Takács Krisztina
Ha hosszabb útra indulunk, autónkban van
néhány dolog, amire mindenképpen érdemes
odafigyelni! Akkor is érdemes ezeket ismerni,
ha szakértővel nézetjük át az autót.

Fék és futómű

Ellenőrizzük a klímát!

Akár bicikliket teszünk az autóra, akár utánfutót kötünk rá, számoljunk azzal, hogy megváltozik
a viselkedése!

Akkor üzemel hatékonyan az autó
légkondicionáló rendszere, ha
abban megfelelő mennyiségű hűtőközeg és klímaolaj kering. A nyaralás előtt egy filléres klímahőmérővel ellenőrizhetjük a hűtés hatásfokát, és ha úgy találjuk, nem az igazi
a hűtés, még indulás előtt keressük
fel a klímaszervizt!
Fontos szempont a klíma fertőtlenítése is: ha kellemetlen, áporodott
levegő áramlik az autó belsejébe
a klímarendszerből, az azt jelenti,
hogy baktériumok, gombák szaporodtak el benne. A komolyabb
problémát szakemberrel oldjuk
meg, a csekélyebb szennyeződés
fertőtlenítését viszont akár házilag
is elvégezhetjük – erre számtalan
eszköz áll rendelkezésünkre a klímaspréktől a klímagránátokig.

Hűtővíz és hűtés

Cseréljük az ablaktörlőt!

Fotó: Kiss László

Az autót nyaralás előtt jellemzően
jobban megpakoljuk, a nagyobb
tömeg az autó fékrendszerére is
nagyobb feladatot ró, ezért érdemes megfelelő állapotú fékbetétekkel, féktárcsákkal elindulni.
Ha fékezéskor fémes, csikorgó
hangot hallunk, az egyértelmű
jele a fékbetét elkopásának. Ilyenkor ugyanis a fékbetétre szerelt
kopásjelző a féktárcsával érintkezik, ez jelzi, hogy az alkatrész
csereérett.
Érdemes átnézni a féktárcsát is!
A féktárcsára ráfeszülő fékbetét
az idők során vájatot alakít ki
a tárcsában. A kopás szintjét
szemrevételezéssel is meg lehet
állapítani, de ha több ezer kilométert szeretnénk megtenni a
nyaralás során, nem biztos, hogy
ez elegendő: szakemberrel is meg
kell vizsgáltatni!
Ne feledkezzünk meg a fékfolyadék cseréjéről sem! Az elhasznált
fékfolyadék forráspontja csökken,
és ami a mindennapi használatban talán nem derül ki, egy hos�szabb úton már könnyen lehet,
hogy bajt is okoz: a megpakolt
autó ugyanis már határozottan
máshogy fog viselkedni.

Indulás előtt érdemes megnézni,
hogy megfelelő-e a hűtőfolyadék
szintje. A vizsgálatot célszerű hideg motornál végezni – a
hűtőfolyadék szintje ilyenkor a
kiegyenlítőtartály megfelelő
jelzésénél kell, hogy legyen.
Amennyiben a szint alacsonyabb,
az a rendszer tömítetlenségére
is utalhat, ezért ezt a vizsgálatot
érdemes egy-két héttel az út előtt
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

elvégezni: ha a feltöltést követően
továbbra is fogy a víz, probléma
van, mindenképpen keressünk fel
egy szervizt!

Olajcsere, olajszint
Nézzük meg, mikor cseréltünk
olajat utoljára! Ne feledjük, hogy
a cseréig szükséges idő, ami a szokásos napi néhány tíz kilométeres
utakkal akár több hónap is lehet,
egy hosszabb út során igen jelenAzonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Most érdemesebb távolabbról szemlélődnöd, és
hosszabb időt igénylő folyamatokban gondolkodnod! Ha kiábrándult vagy szívügyek tekintetében,
próbáld megtalálni a mások nézőpontot, mely
szerint a poharad félig tele van!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Most úgy érzed, minden sikerre vihető, amibe
belefogsz. Figyelj oda, hogy ne ugrálj egyik feladatról
a másikra, légy fókuszált és kitartó! Használd a józan
eszed, ha meg szeretnéd különböztetni, mely ügyek
érdemesek a figyelmedre!

A nyári felhőszakadások az ablaktörlőlapátokat is próbára tehetik.
Nem árt, ha a nyaralásnak egy új
készlet ablaktörlővel vágunk már
neki, és nem a télen elfagyottal,
elhasználódottal. A hosszabb
autópályás utakhoz elengedhetetlen a jó minőségű, rovaroldószerrel
kevert ablakmosó folyadék – ebből
akár be is tárazhatunk egy tartalék
üveggel indulás előtt!

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • laszlo.kulcsar@nsg.com

ISO 9001

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Könnyen lekötheti a figyelmedet a múlt, vagy az, hogy
milyen hibákat követtél el a múltban. Most érdemesebb
volna arra figyelned, hogy mely fontos döntéseket kellene meghoznod, és hogy cselekedj akkor is, ha tudod:
a döntésed konfliktushoz vezet!

Jó időszak ez fejleszteni a képességeidet, főleg akkor,
ha azt korábban egy másik fontos feladat miatt
félbeszakítottad! Figyelj oda a felbukkanó lehetőségekre, főleg akkor, ha kételkedsz a képességeidben!
Vizsgáld meg, hogyan javíthatsz az életeden!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Úgy érzed, vissza kellene vonulnod és egy remetelakban élned? Talán csak az történik, hogy valójában
a megélhetésért folytatott küzdelem minden mást
elnyom benned. Szünetre, pihenésre, mérlegelésre van
szükséged, hogy újra lelkesen tekinthess a feladataidra!

Elképzelhető, hogy túl sok különböző értekrendszerű
emberrel kellene együttműködnöd, s ahogyan erőlteted
ezt az együttműködést, egyre több a viszály. Érdemes
most inkább a saját lelki békédre koncentrálni, így megküzdhetsz az elmagányosodástól való félelmeddel!

FEHÉRVÁR

programajánló

Kenu, kajak és SUP a Csónakázó-tavon

2021.06.24.

Tűzzel-vassal!

A HETILAP

Sport
Hétfőtől vasárnapig minden nap délelőtt tíz órától
egészen este hét óráig lehet csónakázni, kenuzni,
kajakozni, vízirájderezni vagy állva evezni a Csónakázó-tavon. Az eszközök egész nap bérelhetők!

Fotó: Bácskai Gergely

Minden nap 10 és 19 óra között van
nyitva a kölcsönző, az utolsó csónakot 18 órakor adják ki. A bérleti
díj attól függ, milyen típusú eszközt
hány személy bérel.

A székesfehérvári iskolák csoportjai
részére időpont-egyeztetés javasolt a
helyszínen, a vitalclub@vitalclub.hu
e-mail-címen vagy a 30 450 9210-es
telefonszámon. Edző által vezetett
rendszeres oktatás a jelentkezési
lap kitöltésével igényelhető.
A befolyt bevételeket a kajak-kenu
sport helyi oktatására és eszközvásárlásra fordítja a Vital Club
Sportegyesület.

Egyre népszerűbbek a vízi sportok a Csónakázó-tavon!

Családi nap a Népmeseponton
Mese

Családi napra várja a székesfehérváriakat a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban működő Székesfehérvári Népmesepont.
A mesés kikapcsolódást ígérő
szabadtéri rendezvényt június
26-án 14 és 19 óra között rendezik.

Kézművesség

Június 26-án, szombaton
rendezi meg a Tűzzel-vassal
Fesztivált a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. A Rác utca
teljes hosszában és a szerb
ortodox templom udvarán,
szabadtéren lesznek a késesek, a kovácsok, a kézműves
bemutatók, illetve színpadi
hagyományőrző és gyermekprogramok.
A Magyarországról érkező
késesek, kovácsok és fegyverkovácsok teljes hosszában
elfoglalják a Rác utcát, árusítanak és bemutatókat is tartanak. A Rác templom udvarán
színpadi zenés programokkal,
gyermekeknek szóló előadásokkal, bábszínházzal, gyerekjátszóval, hagyományőrző
bemutatókkal és kézműves
mesterek kirakodóvásárával
várják az érdeklődőket 10 és
18 óra között.

Virgonckodó játszópark, fotósarok, könyvvásár, Szöszmötölő,
Ákom-Bákom és Kákics zenekar –
csak pár programelem a Gárdonyi
szombati programjából. Az ingyenes rendezvény 14 órakor kezdődik
a Kákics zenekar koncertjével. Lesz
még népihangszer-készítés, hangszerbemutató és bábelőadás is.

Fotó: Bácskai Gergely archív
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Mivel szabadtéri lesz a rendezvény, így védettségi
igazolványt sem a résztvevőktől, sem a látogatókról
nem kér a szervező egyesület

velenceitofeszt.hu

A Fehérvár Televízió műsora június 26-tól július 2-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

2021. 06. 26. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
10:40 Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
11:10 Fehérvári beszélgetések
11:40 Paletta magazin
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:15 Honvéd7
14:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Marosi Ilona képzőművész
17:35 Fényüzenetek – portréfilm
Marosi Ilonáról
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 Virtuózok Székesfehérváron
(2015)
22:05 Hírek – ismétlés
22:10 Képes hírek

2021. 06. 27. VASárnAp
00:00
08:00
08:10
09:00
09:30
09:40
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
16:35
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:55
20:25
21:55
22:35
22:55

Képes hírek
Snooker magazin
Kezdőkör
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Bajnokok városa
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Városrészek titkai
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Sasvári Csilla vendége
Klupács Péter mentőápoló
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Szimfonik Táncdalfesztivál
R-GO-koncert
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 28. Hétfő
00:00
07:00
07:20
07:55

08:25
09:00
09:30
10:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
21:00
22:30
22:50

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Sasvári Csilla vendége
Klupács Péter mentőápoló
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Sasvári Csilla vendége
a Bálint Borárium
igazgatója, Bálint György
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Vörös Tamás – Bass
show I. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 29. Kedd
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:20
10:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:40
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:35
22:05
23:30
23:50

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Fa Nándor köszöntése
a Városházán I. rész
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Szirtes Edina zeneszerző
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Vörös Tamás – Bass
show II. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 30. SZerdA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:50
09:40
10:50
11:00
11:30
12:00
12:25
13:00
13:15
15:40
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:20
18:30
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
21:55
22:15

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Szirtes Edina zeneszerző
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Ferdinándy György-portré
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Családőrzők
Hírek
Nyolcvanéves a HowmetKöfém – a műsor vendége
Ballangó Dávid
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
Nyugdíjas Ki Mit Tud? I. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 07. 01. CSüTörTöK

2021. 07. 02. pénTeK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Bajnokok városa

07:50 Snooker magazin

07:50 Köztér

08:05 A Fehérvár Televízió

08:25 A Fehérvár Televízió

archívumából
09:25 Képes hírek
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Snooker magazin – ismétlés
11:45 A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés

archívumából
08:50 Képes hírek
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek

13:00 Híradó 1-kor

15:25 Seuso Kedd

13:15 Képes hírek

16:35 Egészségempórium

15:35 Farmerzseb

családoknak

16:35 Egészségempórium

17:00 Híradó

családoknak

17:20 Bajnokok városa

17:00 Híradó

17:50 Hírek

17:20 Agrárinfó

17:55 Köztér – a hírmagazin

17:50 Hírek

18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Rossini: Stabat Mater

17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu?– ismétlés
21:00 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon I-II. rész

21:40 Zorán és barátai
22:10 Híradó – ismétlés

23:05 Híradó – ismétlés

22:30 Képes hírek

23:25 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 27. 17:55 Sasvári Csilla vendége Klupács Péter mentőápoló

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

Múzeumok éjszakája szombaton

Fotó: Simon Erika archív

Fesztivál

A Múzeumok éjszakáján számtalan
olyan kulturális értékkel találkozhatunk,
amelyek a mindennapokban rejtve
maradnak előttünk. A rendezvények
között hagyományos körséta indul a
Városházán. Aki tudni szeretné, milyen
szobrok vigyáznak a házra a kapu fölötti
erkélyen, hol található az élet fája, és mit
őrzött egy ideig New York polgármestere
a dolgozószobájában, két meghirdetett
időpont közül választhat: 16 és 20 órakor
Cser-Palkovics András polgármester és
Kulcsárné Németh Mariann idegenvezető
kalauzolja az érdeklődőket.
A Múzeum kiállítóhelyei számos programot kínálnak: a Városi Képtárban a XX.
század magyar művészetének válogatott alkotásaival találkozhatunk, de lesz dzsesszkoncert is. Tárlatvezetéseket tartanak a
Kabáczy-kiállításon, a Játékmúzeumban
és az Új Magyar Képtárban, Tranker Kata
képzőművész időszaki kiállításán.
A Palotavárosi Kiállítóhelyen egzotikusütőhangszer-bemutatót és hangszersimogatót szerveznek, később pedig fényfes-

A HETILAP

A Múzeumok éjszakája részletes fehérvári programkínálata az esemény honlapján érhető el

tésben gyönyörködhetnek a látogatók. A
Museum Cafe összművészeti workshopra
és egy grafikai kiállításra várja az érdeklődőket. Akik pedig ellátogatnak Gorsiumba, a régészeti park Zichy-pincéjében berendezésre kerülő római kőtár építésének
folyamatába tekinthetnek be.
A fehérvári Szabad Színház társulata
a Fekete Sas Patikamúzeumnál várja
szabadtéri előadásra a közönséget, a Levéltárban pedig fény derül a Pincetitkokra.
Sötétedéskor Titkos túra címmel szervez a

Tourinform fáklyás városnézést, melynek
kiemelt helyszíne a Nemzeti Emlékhely
lesz.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár is programokkal készül: szombaton papírszínházi
előadással és kreatív foglalkozásokkal várja a látogatókat, sőt a múltbeli könyvtárak
világába is visszautazhatnak az olvasók.
A programsorozat részeként este hatkor
nyitják meg ünnepélyes keretek között a
Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontot a Lakatos utcában.
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Hal, vad, bor
és pálinka

Tizenharmadik alkalommal rendezik
meg a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Borés Pálinkafesztivált. Június 25-e és
27-e között, azaz péntektől vasárnapig koncertekkel, táncbemutatókkal,
gyermekeknek szóló előadásokkal,
népi kézműves vásárral, rendhagyó
divatbemutatókkal és sok ehető és
iható finomsággal várják a tartalmas nyári eseményre érkezőket. A
programot egy összeművészeti tárlat
is színesíti Nyári madrigál címmel. A
tárlaton Pálmai Katalin divattervező,
Fekti Vera festőművész, Sebők Luca
ötvös-ékszerész, Kántor Erika kalapés fejdíszkészítő, valamint Gazsó
Róbert virágból készült alkotásait
láthatja a közönség.
A fesztivál megnyitója pénteken 16
órakor lesz. Közreműködik a gárdonyi Éneklők kórusa Mohai Judit karnagy vezetésével. A kiállítás és vásár
szombaton 10 és 16 óra között,
védettségi igazolással látogatható.

Az agárdi

Új műsor a Vörösmarty Rádióban
Segít a Pedagógiai Szakszolgálat
szerdánként 9 és 10 óra között

FM 99,2 vagy myonlineradio.hu/vorosmarty-radio

Csutora Étterem

FELSZOLGÁLÓT

keres, azonnali kezdéssel!
Tel.: 06-30/939-0747

E-mail: csutoraetterem@t-online.hu

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

A Vörösmarty Rádió műsora június 26-tól július 2-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 06. 26. szOMBat

2021. 06. 27. Vasárnap

2021. 06. 28. Hétfő

2021. 06. 29. Kedd

2021. 06. 30. szerda

2021. 07. 01. CsütörtöK

2021. 07. 02. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Nyolcvanéves a
Howmet-Köfém Kft.
Vendég: LászlóDankovics Diána
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Winkler-virágpercek
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Válaszd az életet!
Vendég: Czere
Ambrus Mária
17.10 A filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.40 Légzőgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária.
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Ruff Tamás
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
12.10 Ebédidő
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Germán Márton
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
Vendég: a Pedagógiai
Szakszolgálat
munkatársai
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
10.10 Az Alba Regia
Táncegyüttes programjai
Vendég: Majoros Andor
és Majoros Róbert
11.10 Aktualitások
kerékpárosoknak Vendég:
dr. Pásztor László
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla – Bokányi
Zsolt műsora
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Tiszta szex! Vendég:
Séllei Györgyi
18.00 Beszéljünk róla!
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Herbarius Vendég:
Lencsés Rita
18.00 Zöldellő utakon
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

Vakler Lajos

„Arra gondoltam, hogy a Fehérvárhoz is oly sok szállal kötődő Petőcz
Andrást, a kiváló írót és költőt hívom
meg, leginkább azért, mert nemcsak a
szépirodalom területén jelentek meg
új kötetei, de itt van már velünk új
esszékötete is. Így különböző műfajok
megismerésére biztosítunk lehetőséget
ezzel a szerzői esttel.” – mondta el
Bakonyi Itván bevezetőjében.
Petőcz András irodalmár örömmel
tett eleget a meghívásnak, és a
beszélgetésen felidézte a városhoz
fűződő emlékeit. A beszélgetés
során életútja mellett fajsúlyos
szerepet kapott a nemrégiben megjelent, Idegenek című, háromrészes
kötete, melyben kézen fogva jár a
valóság és a fikció: „Érdekes módon
született meg az Idegenek első része.
Akkor Franciaországban éltem, és
amit a no-go zónákban láttam – ahová
igazából nem lehetett bemenni – azt
valamilyen módon beírtam a regénybe.
Aztán amikor itthon elmeséltem, hogy

Fotó: Simon Erika

A koronavírus-járvány okozta hosszú kényszerszünet után múlt csütörtökön folytatódott Bakonyi
István népszerű beszélgetéssorozata, a Királykúti
esték. Az első vendég a kortárs magyar irodalom
egyik kiemelkedő alakja, a Székesfehérvárhoz is
kötődő költő, író, Petőcz András volt.

A hangulatos beszélgetésen az olvasók megismerhették Petőcz András alkotói útját

elég érdekes a világ Észak-Franciaországban, ahol a migráció teljesen
jelen van, senki nem hitt nekem. Ez
2002-ben, 2003-ban és 2004-ben
történt. Ezt követően a fantáziám vitt
tovább: az Idegenek második és harmadik része nagyrészt írói fantázia, hiszen
én nem élhettem meg azt a világot,
amit elképzeltem, hogy milyen lehet az

Iszlám Államban rabként tengődni. Információkat természetesen gyűjtöttem
hozzá, de ez nagyon kevés volt. Aztán
megindult a fantáziám, és így sikerült
egy kompakt történetet összehoznom.
Az volt az érdekes, hogy amikor a
három rész külön-külön megjelent,
majd végül egyben is, addigra beérett
minden: a kiadóm szólt, hogy most már

ne írjak ilyen jellegű könyveket, hiszen
minden megvalósul… Mert tényleg,
mintha előre megírtam volna, milyen
lesz a világunk ma! Hozzáteszem, erre
igazából nem vagyok büszke, mert ami
végül is eljött, az nem jó. De összességében nagyon örülök, hogy az Idegenek
megszületett: ez egyfajta science fiction, ami itt van a jelenünkben!”

A hit kiárusítása
Vakler Lajos
Három éve a Los Angeles-i La Femme nemzetközi filmfesztiválon debütált A hit kiárusítása
című dokumentumfilm, amelyet a Vatikáni
Rádió magyar adásának székesfehérvári
gyökerekkel rendelkező munkatársa, Somogyi
Viktória és az Emmy-díjas Jeff MacIntyre
amerikai operatőr-producer készített.

Fotó: Simon Erika

A filmet most Székesfehérváron,
a Szent Sebestyén-templomban
vetítették egy pódiumbeszélgetés
keretében. A dokumentumfilm az

Egyesült Államokban hatalmas méretet öltő templombezárások jelenségét mutatja be: feltárja az okokat,
rávilágít a háttérben húzódó anyagi
megfontolásokra, és a nézők elé tárja a hívők néhol hősies küzdelmét a
közösséget megtartó templomokért.
A világszerte nagy elismerést
kiváltó film nem titkolt célja, hogy
a figyelemfelhívás mellett megálljt
parancsoljon a jelenségnek, és arra
sarkallja a hívőket, hogy tegyenek
meg mindent hitükért, Isten házáért, egymásért.

Somogyi Viktória, a film rendezője Vakler Lajos és Nyárai-Horváth István plébános társaságában a Szent Sebestyén-templomban
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Színészpalánták Agárdon
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A HETILAP

Vakler Lajos

Kinyílt a világ a Szabad Színház
művészeti táborában is. A koronavírus-járvány enyhülése után Agárdon, a Gesztenyéskertben szervezték meg a színjátszótábort, melyet
az idén is fiatalok népesítenek be.
Az ifjú tehetségek komoly szakmai
segítséggel, játékos programokkal
mélyíthetik el tudásukat.
„Az idei szakmai táborban a kisebbek
Békés Pál A kétbalkezes varázsló
című mesejátékát próbálják Búza
Tímea színművésznővel, a nagyobbak
pedig egy iskolai színházi darabot
próbálnak, ami tulajdonképpen egy
demokráciajáték: Tasnádi István Hullám című történetéből már egy film
is készült. Nagyon érdekes lesz, ha
szeptemberben az iskolákat megkeressük ezzel az előadással! Olyan társadalmi és politikai kérdésekről van
szó benne, amiről kevesebbet lehet
beszélni manapság egy-egy történelemóra keretein belül. Ez egy megírt
játék, melyben különböző politikai

Kép: Körtvélyes Tivadar

Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője irányításával idén is Agárdon táborozhatnak
a fiatal színészjelöltek: színes, változatos
programokkal fedezhetik fel önmagukban
a tehetséget, mélyülhetnek el a színjátszás
fortélyaiban.

A kortárs színház a fiatalok épülésére szolgál

rendszereket játszanak el a gyerekek.
Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon
hasznos a fiatalok számára. A gyerekeknek, és talán a szüleiknek sem kell
Békés Pált bemutatni, hiszen szép,
szimbolikus meséket írt, remek filmeket ismerünk tőle, melyekben olyan
míves mondatok szerepelnek, melyek
bizonyosan a kicsik épülésére szolgálnak. Esténként a Szabad Színház

társulata is meglátogat bennünket,
és így csapatépítő jelleggel is bírnak
ezek a szakmai napok.” – tudtuk
meg Nagy Judittól.
A középiskolások közül sokan
már komoly színpadi rutinnal
rendelkeznek, és ott jártunkkor
megtapasztalhattuk, hogy Tasnádi
Péter darabjának előadása bizonyosan hasznukra válik majd, annál

is inkább, mert a magyar színházi
világ két kiugró tehetségű fiatal
művésze, Kerekes Áron és Kovács
Gergő segíti őket ebben. A kicsik
pedig Búza Tímea színművész
vezetésével láthatóan lubickolnak a
játékos feladatok megoldásában: a
gyermek színészpalánták számára
bizonyosan nagy élmény ebben a
közösségben játszva tanulni!

Újra együtt a TeDi!
Rába Henrietta
Ahogy az összes többi közösségi program,
a Teleki Diákszínpad próbái is elmaradtak a
járványidőszakban, és a tanév során csupán a
március tizenötödikei tévéjáték szereplőiként
találkoztak és dolgoztak együtt a diákok. A színjátszósok a tévéjátékban nyújtott teljesítményük
jutalmaként – és hogy valamelyest pótolják az
elmaradt próbákat – egy hétre Pákozdra költöztek, hogy nyári táborban erősítsék a csapatukat.

„Azt találtuk ki, hogy kárpótlásként
csináljunk egy közös programot – ez

lett a pákozdi tábor, melyhez az iskola
alapítványától és az önkormányzattól
is nagyon nagyvonalú támogatást
kaptunk. A programok alapját a
színpadi foglalkozások adják, emellett
pedig pihenünk, főzünk, játszunk, vagy
éppen lemegyünk fürdeni a Velenceitóra.” – mondta el lapunknak
Somos Ákos. A Teleki Diákszínpad
drámatanára hozzátette: „Azt látom,
hogy elképesztő energiák szabadulnak
fel. Nyilván attól is, hogy a gyerekek
hosszú idő után végre együtt lehetnek,
és attól is, hogy kitört a vakáció. Nem

Munkatársat keresünk az alábbi pozícióra:

egy műszakos munkarend

Elvárások: • önálló, felelősségteljes munkavégzés • megbízhatóság
Feladatok: • öltözőszekrények összeszerelése, csomagolása
Önéletrajzod az alábbi címre juttasd el: metaloBox Kft.
8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
Ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

Fotó: Somos Ákos

ÖSSZESZERELŐ,
CSOMAGOLÓ

Helyzetgyakorlat, pszichodráma és komplett színpadi jelenetek is szerepelnek a tábor programjában

beszélve arról a hihetetlen összpontosításról, amit a próbákon látok rajtuk,
ami nem kiveszi belőlük az energiát,
hanem tölti őket!”

A tábor péntekig tart, szeptemberben pedig remélhetőleg már az
iskolai próbákkal folytatódhat a
közös munka.
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Kenukkal indultak Gorsiumba
A HETILAP

A Vitál Club Sportegyesület evezősei ismét rendhagyó vadvízi túrára
szánták el magukat: egy, a római
korban még létező vízi útvonalon,
kenukkal indult kedden egy csapat
gyerek Gorsiumba.
Négyes és ötös kenukkal vágtak
neki a túrának, hogy megnézzék,
milyen változásokon ment keresztül az a római kori gálya, amit
tavaly kezdtek el építeni az egykori
római városban Major Tamásék.
A gályareplika ugyanis lassan már
vízre tehető.
A túra része a Vital Club Sportegyesület nyári táborának. Ugyanakkor
a tervek szerint a jövőben akár
rendszeresek, és a nagyközönség
számára is hozzáférhetőek lehetnek
a mostanihoz hasonló túrák, hiszen
tavaly óta a klub már tízszemélyes
hajókat is készített – melyekkel
bárki evezve mehetne Gorsiumba.

Gorsiumba érkezés előtt egy tíz kilométeres túra várt a csapatra

Fotók: Bácskai Gergely

Nem foglalkozva a kánikulával, kenukkal indultak túrázni Gorsiumba a Vital Club Sportegyesület táborozó fiataljai. Nem a mai volt az első
alkalom, hogy egyfajta időutazásra invitálták
a sportolókat. A közel tíz kilométeres túra
számtalan érdekességet tartogatott, a végén
pedig a régészeti parkban készülő római gályát
is megnézték a gyerekek.

Hasonló turisztikai attrakciókra
külföldön számtalan példát találni,
Magyarországon azonban egyedi
szabadidős elfoglaltságot kínálna egy ilyen tematikus vízitúra a
régészeti parkig, főként azért, mert
Gorsium és Fehérvár között egy
korábban létező hajózási útvonalon vinné keresztül a vállalkozó
szelleműeket.

Viszonylag könnyű terepen, sekély, kis
sodrású vízen eveztek a fiatalok

Nem sokkal kilenc óra után vízre kerültek a hajók, az út mintegy másfél óráig tartott

Orka-kupa: sikeresek voltak szinkronúszóink
Somos Zoltán
Egy év kényszerszünetet, valamint egy időpont-módosítást követően ismét szinkronúszó
versenyt rendezett az Orka Fehérvári Szinkronúszó Sportegyesület. A versenyen tizenhét
klub mellett a magyar utánpótlás-válogatott
is részt vett.

Az idei évben először rendeztek
szinkronúszó versenyt nézők
előtt, ami a verseny hangulatát
kedvezően befolyásolta. A verseny
a külföldi egyesületek részvétele
nélkül zajlott, de reméljük, hogy
2022 tavaszán már a megszokott
formában folytatódhat a sorozat.
Az Orka versenyzői több korosz-

tályban és kategóriában is dobogóra állhattak, illetve jó helyezéseket
értek el.
„A nyári szünet előtt még junior és
felnőtt korosztályos versenyzőink
ugranak vízbe a nemzetközi Hungarian Open versenyen. Szakáll Panna
junior válogatottként pedig ugyanazon
a hétvégén a Máltán megrendezésre
kerülő junior Európa-bajnokságon áll
rajthoz a nemzeti válogatott színeiben.
Sportszakmai sikernek könyvelhetjük
el, hogy versenyünk referens bírója,
aki egyesületünk szakmai munkáját is
segíti, a júliusi junior Eb referens bírója
lesz.” – mondta el a verseny után
Molnár Andrea, a klub vezetőedzője.

Végre tánc Fehérváron!
Nagy várakozás övezte mind szervezői, mind indulói oldalról a több száz párost felvonultató XIX.
Lászlóvill-kupa tíztánc felnőtt és junior latin ranglistatáncversenyt.

Fotó: Kiss László

Szabó Miklós Bence

A Köfém Sportcsarnok adott otthont a Lászlóvill-kupának, mely a magyar bajnokság után a
legnívósabbnak számító esemény

Fotó: Orka Fehérvári Szinkronúszó Sportegyesület

Díjmentes futókör a Haleszban

Csapatversenyben is remekeltek az orkás lányok

Kedden kezdődtek a Székesfehérvári Futók
Köre díjmentes foglalkozásai és futáspróbái a
Haleszban.

Amatőr futóknak kínál lehetőséget
a Székesfehérvári Futók Köre a
Honvéd Szondi György Sportegyesület szakmai támogatásával.
A klub Tömegsport Szakosztályának a futással foglalkozó szakemberei kétórás időtartamban adnak
tanácsot azzal a céllal, hogy a futókörön minél többen sportoljanak
az egészségükért – és tegyék ezt a
fokozatosság elvét betartva. Az első
futáspróbán a bemelegítés után

mindenki felmérheti teljesítményét,
hogy öt, tíz vagy tizenöt perc alatt
mekkora távot tud megtenni, majd
szakmai konzultációt is lehet kérni
Halász Tímeától, Szatzker Csabától
és Kovács Csaba Józseftől.
A résztvevők saját felelősségükre
vehetnek részt a foglalkozáson, mert
a helyszínen egészségi állapotfelmérésre nincs lehetőség. Egészségügyi
probléma esetén javasolt a háziorvossal történő szakmai konzultáció. A
sportolóknak a kényelmes, időjárásnak megfelelő ruházatot, futócipőt,
övtáskát és megfelelő mennyiségű
vizet javasolnak a szervezők.

