Újra ülésezett a város
közgyűlése

Megújul az Aranybullaemlékmű és környezete

Színes hétvége
Fehérváron

Buja nyári pompában
a panelkertek

FEHÉRVÁR
Közéleti hetilap

2021.07.01.

Fotó: Kiss László

Ikonikus épület,
országos jelentőségű zarándokút

Fehérvár Televízió

FEHÉRVÁR

Közélet

Újra ülésezett a város közgyűlése
Wéhli Regős Dóra
Újszerű kihívásokat hozott a koronavírus-járvány
harmadik hulláma Székesfehérváron. A város
közhivatalai, egészségügyi, oktatási-nevelési
intézményei, szociális ellátóhálózata és tájékoztatórendszere fokozott, eddig nem ismert génybevételnek volt kitéve, azonban sikerrel teljesítette a
védekezési feladatokat.

A június 25-ei közgyűlés első napirendi pontjaként tájékoztatót hallgatott
meg a testületet a 2020. november 4.
és 2021. június 14. közötti időszakban
végzett védekezési feladatokról és
intézkedésekről. Ez idő alatt összesen
606 határozatot és 37 rendeletet hozott
meg Székesfehérvár polgármestere,
aki szerint a jogalkotónak érdemes
lenne átgondolni, hogyan lehet egy
esetleges veszélyhelyzet idejére is engedni online formában a közgyűlések
megtartását, hiszen az erősíthetné a
demokratikus döntéshozatali folyamat
érvényesülését egy ilyen különleges
időszakban is.
Márton Roland, a fehérvári ellenzéki
összefogás képviselője javaslatot tett
a Veszélyhelyzeti Kegyeleti Települési
Támogatás kibővítésére. A képviselő
szorgalmazta, hogy az árván vagy
félárván maradt fiatalok nagykorúságukig, illetve felsőfokú tanulmányuk
befejezéséig részesüljenek rendszeres
támogatásban. Cser-Palkovics András
polgármester elmondta, hogy eddig
tizenöten igényeltek a városban
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Felújítás miatt lezárás a Budai úton

kegyeleti támogatást, majd hozzátette, hogy az önkormányzat támogatja
az Áder János és felesége, Herczegh
Anita által a Covid-árvák megsegítésére létrehozott Regőczi István
Alapítványt is.
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője is felszólalt a
közgyűlésen. Elmondta, hogy nagyon
nehéz időszakon vagyunk túl, most
az a legfontosabb, hogy számba
vegyük a veszteségeinket, részvétet
nyilvánítsunk az elhunytak családjainak, és köszönetünket fejezzük ki a
járványügyi helytállásért. Hozzátette:
fontos, hogy minél magasabb szintű
legyen az átoltottság, és közös célként
vezessük vissza a gazdaságot a 2019 év
végi szintre.
A város polgármestere arról tájékoztatta a testületet, hogy június közepétől Lehrner Zsolt alpolgármester látja
el a kulturális területtel kapcsolatos
hatásköröket is.
Régi-új óvodaigazgatókat is választott a testület: a Gyöngyvirág Óvodát
továbbra is Béndek Gáborné, míg a
Tolnai Úti Óvodát Oláhné Wágner
Erika vezetheti a jövőben.
Folytatódik az intézmények felújítása:
a nyáron öt általános iskola, a Hétvezér, a Kossuth, a Munkácsy, a Táncsics
és a Vasvári vizesblokkja újulhat meg.
A közgyűlésen kiderült, hogy júliustól
érkezik Fehérvárra a bérelhető e-roller,
és több kerékpárút építése is megkezdődhet.

Semmelweis-nap a kórházban

Megkezdődiött a Budai út Seregélyesi és Lövölde út közötti szakaszának felújítása. Június
huszonkilencedikétől forgalomkorlátozás lépett
életbe a Hadiárva és a Seregélyesi út közötti
részen.

Vízvezeték-kiváltási munkák miatt
a Budai úton a gépjárműforgalom
irányonként egy-egy forgalmi sávra
szűkül, valamint nem lehet balra
kanyarodni a Hadiárva utcára, és
onnan balra nagyívben kifordul-

ni. A Zrínyi utcai csomópontban
előreláthatólag július 21-ig szen�nyvízvezeték-építési munkálatok
miatt kell korlátozásokra számítani.
Amíg a szakemberek a helyszínen
dolgoznak, nem lehet a Budai útról
a Zrínyi utcába, valamint a Zrínyi
utcáról a Budai útra balra kikanyarodni. A munkavégzés az előkészítő
közműrekonstrukciókkal és közműkiváltásokkal együtt előreláthatólag
szeptember 30-ig tart.
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A gépjárművezetőknek a Hadiárva utcai, Bem utcai, Zrínyi utcai úti céljaik megközelítése során
érdemesebb a Lövölde út–Huszár utca útvonalat vagy az Erzsébet utcát igénybe venni!

Több mint egymilliárdból fejleszt a Videoton

Köszönet a járványban tanúsított összefogásért

Fotó: Simon Erika

A Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program
keretében a pénzügyminiszter három céggel, a Videoton
Autóelektronika Kft.-vel, a Bis Hungary Kft.-vel és a
Hajdu-Alu Zrt.-vel írt alá szerződést, melynek révén
összesen 2,3 milliárd forintos fejlesztés valósul meg 940
millió forintos állami támogatással – tette közzé az MTI.

Szent György-emlékérmeket, főorvosi és adjunktusi kinevezéseket, valamint Kiváló Dolgozó
Díjakat osztottak ki a kórházban. A járványhelyzet miatt elmaradt ünnepek miatt a szokásosnál többen, hatan kapták meg a Szent György-emlékérmet. Az elmúlt másfél évben elhunyt
kollégák tiszteletére egyperces néma főhajtással kezdődött az intézmény Semmelweis-napi
programja. Bucsi László az ünnepség során kijelentette, hogy győztünk, hiszen jelenleg elenyészően alacsony a koronavírus-fertőzöttek száma, a fehérvári és a dunaújvárosi kórházban
összesen tizenegy beteget ápolnak. A főigazgató beszédében a városi és megyei vezetőknek, a
fegyveres testületek és a történelmi egyházak képviselőinek, támogatóiknak és kollégáinak is
köszönetet mondott a koronavírus-járvány alatti heroikus küzdelemben tanúsított helytállásért és támogatásért.
B. G.

Varga Mihály kiemelte: a magyarországi nagyvállalatok jelentős mértékben
járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez, hozzáadott értékben negyvennyolc
százalék, beruházásban negyven százalék,
foglalkoztatásban huszonhat százalék a
részesedésük, és fontos szerepet töltenek
be az adott térség gazdaságában.
A pénzügyminiszter a nagyvállalati beruházások támogatását Magyarország egyik
legeredményesebb beruházásösztönző
programjának nevezte, és elmondta, hogy
annak indulása óta száznyolcvanhárom támogatási szerződést kötöttek százhatvanmilliárd forint vissza nem térítendő
támogatásra, ezzel háromszáznyolcvanhatmilliárd forint értékű hazai fejlesztést segítettek, és a program több mint háromezer
új munkahely létrejöttéhez járult hozzá.
Az idei és a jövő évi költségvetésben egyaránt huszonötmilliárd forint hazai forrás
áll a program rendelkezésére, amelyet
további igény esetén növelni lehet – tette
hozzá.
Most a három nagyvállalati partnerrel 2,3
milliárd forintos beruházásról állapodtak
meg, ehhez mintegy egymilliárd forintos
költségvetési támogatást biztosítanak.
Az aláírt támogatási szerződésekkel kapcsolatosan a pénzügyminiszter elmondta:
a Videoton Autóelektronika Kft. beruházása lehetővé teszi, hogy a társaság képes

legyen a legkorszerűbb autóelektronikai
berendezések gyártására is. Az 1,1 milliárd
forintos fejlesztéshez négyszázmilliós
támogatást nyújt a kormány. Az épületgépészeti szereléssel foglalkozó Bis Hungary
Kft. Pakson és Tiszaújvárosban bővíti
üzemcsarnokait, digitalizálja működését,
és a Hajdu-Alu Zrt. is digitális fejlesztést
valósít meg Debrecenben.
Az aláíráson Gulya Géza, a Videoton
Autóelektronika Kft. ügyvezetője kiemelte,
hogy technológiai gépberuházást hajtanak
végre: két lakkozósort, alkatrészbeültető
automatasort, ragasztóadagolót és automata kamerás ellenőrzőrendszert vásárolnak.
A cég tavaly 58,8 milliárd forint árbevételt
ért el, és ezernégyszáz munkavállalót
foglalkoztat.
Márkafüggetlen,
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
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Nyolcezer fehérvári munkahelyet védett meg a kormány

Novák Rita

A HBPO 1992-ben alakult meg
Németországban. A cég azóta harminchárom telephelyen tevékenykedik, tíz éve három hazai gyárban
is. A vállalat különböző modulokat
készít az autóipar számára. Hamarosan a kormányzati támogatás
révén bővítik a termékek körét.
Bochdalovszky László, a HBPO
Székesfehérvár Kft. ügyvezető igazgatója beszédében elmondta, hogy
az úgynevezett front-end modulok,
az autók első karosszériája és azok
felszereltsége globális piacvezetőjeként a konszern 2020-ban több
mint 5,3 millió darabot gyártott
ezekből az alkatrészekből a vezető
autómárkák számára. Hozzátette:

Fotó: Kiss László

Harminchatezerrel többen dolgoznak ma az
országban, mint tavaly ilyenkor – jelentette
be pénteken Szijjártó Péter Székesfehérváron.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint
ez egyrészt a kormány gazdaságélénkítő
programjának, másrészt a koronavírus elleni
oltások ütemének köszönhető gyors nyitásnak
tudható be. Szijjártó Péter ezúttal egy német,
autóiparral foglakozó vállalat számára adott
át jelképesen beruházásösztönző kormányzati
támogatást.

A kormányzati támogatást a cég kapacitásbővítésre fordítja

„Nagy büszkeséggel tölt el bennünket
– és ez mindhárom gyárunkra igaz –
hogy egyetlen dolgozót sem kellett elbocsátanunk.” Az igazgató köszö-

netet mondott a kormány által
biztosított lehetőségért és a támogatás megítéléséért, ami nemcsak a
fejlesztés miatt fontos, hanem azért

is, hogy minél több magyar embernek tudjanak jó körülményeket és
egzisztenciális biztonságot nyújtani.
A HBPO közel nyolcszázmillió
forintos fejlesztést valósít meg
kétszázötvenötmillió forintos állami
támogatás segítségével székesfehérvári és kecskeméti üzemében.
Ennek köszönhetően a két városban
összesen kétszáznegyvenkét munkavállaló állása, megélhetése került
biztonságba – tette hozzá Vargha
Tamás országgyűlési képviselő.
Szijjártó Péter elmondta, hogy Fejér
megyében összesen hatvan cég
vállalta azt, hogy nem bocsátja el
munkatársait, és negyvennyolcmilliárd forint értékben fejleszt – tizenkilencmilliárd forintos kormányzati forrás segítségével. Ezáltal a
kormány a megyében tizenkétezer-ötszáz munkahelyet tudott
megvédeni – közülük nyolcezer
székesfehérvári. A külgazdasági
és külügyminiszter hozzátette: az
autóipar fontos ágazata a hazai gazdaságnak, hiszen az ipari termelés
harmincegy százalékát adja.

Magyarországon hatezer német
vállalat működik, és háromszázezer
embernek adnak munkát.

Megújul az Aranybulla-emlékmű és környezete
Ring Júlia

A beruházásnak köszönhetően
többek között kilátóterasz, közösségi pihenő, kerékpáros pihenő
és negyven férőhelyes parkoló is
létrejön.
„Nemcsak az emlékmű újul meg,
hanem annak környezete is. Lesz egy
kilátóterasz, erdei pihenő és sétaút is.
A közelben húzódó bicikliút használói
számára kerékpáros pihenő épül. Bővítjük a parkolók számát, növényeket
telepítünk, úgyhogy ez egy fantasztikus kirándulóhely lesz a fehérváriak
és az idelátogatók számára egyaránt.”
– tájékoztatott a helyszíni bejáráson Vargha Tamás országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos.
A munkaterületet kedden adták át
a kivitelezést végző szakembereknek. A két ütemben zajló rehabilitáció célja, hogy a jelenleg elhanyagolt, illetve az emlékmű körüli
kihasználatlan terület alkalmassá,
méltóvá váljon komolyabb megem-

Fotó: Kiss László

A kormány által biztosított hatszázötvenmillió
forintos támogatásnak köszönhetően – az
Árpád-ház-program keretein belül – a Szent
István Király Múzeumhoz és a Nemzeti Emlékhelyhez kapcsolódó beruházásokat követően
most az Aranybulla-emlékmű és környezetének
felújítása is sorra kerülhet. A munkálatok
hamarosan megkezdődnek, a felújítás 2022
áprilisáig tart.

Az Aranybulla kibocsátásának nyolcszázadik évfordulójára méltó módon újulhat meg az emlékmű és környezete

lékezések rendezésére, a hétköznapokban pedig kirándulóhelyként
funkcionálhasson.
„Elindult a munka, átadtuk a munkaterületet annak a cégnek, amelyik az
útépítést, a sétányok kiépítését és az
energiaellátást fogja kialakítani. Utána
a Városgondnokság munkatársai tele-

pítik a növényeket, illetve építik ki az
öntözőrendszert. A munka első részére
hat hónap áll rendelkezésre, a növénytelepítéssel együtt pedig 2022 április
végéig kell a kivitelezésnek befejeződni,
azaz pont az Aranybulla kibocsátásának
évfordulójára.” – tette hozzá Cser-Palkovics András polgármester.

Az elkövetkezendő időszakban
tehát a Csúcsos-hegy építési terület
lesz. Speciális adottságai miatt
azonban a kirándulók elől nem tudják teljesen elzárni az emlékművet,
így a látogatóktól a felújítás idejére
türelmet és körültekintést kérnek a
kivitelezők!
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Ikonikus épület, országos jelentőségű zarándokút
L. Takács Krisztina

A Székesfehérvári Egyházmegye Látogatóközpontját novemberben adták volna át a
nagyközönségnek, de a járvány miatt ez is
csúszott. Most viszont a Múzeumok éjszakáján
megcsodálhatta a nagyközönség, hiszen hivatalosan is megnyitotta kapuit. Évszázados hiányt
pótoltak, nem akármilyen kivitelezéssel!

Megnyílt a Székesfehérvári Egyházmegye Látogatóközpontja, és már
látogatható – a járványügyi helyzetre
való tekintettel egyelőre védettségi
igazolvánnyal lehet belépni. Az épület
megnyitója egyben a Magyar Szent
Család Tematikus Zarándokút kialakításának ünnepélyes lezárása is volt.

Ez a mottója a zarándokútnak,
melynek állomásait követve Szent
István, Boldog Gizella és fiuk,
Szent Imre lelki örökségét járhatják végig az érdeklődők. Ezernyi
látnivaló várja a vállalkozó családokat Vértessomlón, Bodajkon és
Székesfehérváron. A modern turisztikai és vallási célú fejlesztéssel
Székesfehérvár és Bodajk a magyar
szent család tisztelőinek kedvelt
zarándokhelyévé válhat.
A látogatóközpont a zarándokút
központi állomása, mely interaktív
módon, a legkorszerűbb eszközök-

Fotók: Simon Erika

Egy út, hét állomás

Ez a látvány fogadja a látogatót a Várkörút felől

és korai halála megrázkódtatás volt az
egész ország számára, sírjához sokan
zarándokoltak el abban az időben is.”
A püspök arról is beszélt, hogy
a középkorban sokáig népszerű

ka azonban komoly háttérinformációval segíti az utazót: a látogatóközpontban a telefonra letölthető
Szemvezető alkalmazás vezeti körbe
a vendégeket, a helymeghatározónak köszönhetően pedig mindig
arról a látnivalóról ad tájékoztatást,
amelynél a látogató éppen áll.

Régészeti emlék és szakrális
mondanivaló
A látogatóközpont célja, hogy felkészítse a Szent Család Zarándokutat végigjáró utazókat. A zarándokok ugyanis elsőként Székesfehérvárra fognak megérkezni, ahol
számos történelmi érdekességgel
találkozhatnak.
„Az épület kivitelezését régészeti
kutatás előzte meg, ekkor tárták fel az
egykori Monostor-bástya északi falát,
mely köré a látogatóközpont épült. Az
érkezők megcsodálhatják a Székesfehérvári Püspöki Levéltár és Könyv-

tár értékes dokumentumait, könyveit
bemutató látványraktárat és a székesfehérvári egyházmegye történetét,
intézményeit, legfontosabb templomait,
valamint a magyar szent család tiszteletét ismertető látványos, interaktív kiállítást.” – sorolta Smohay
András. Az Egyházmegyei Múzeum
igazgatója hozzátette: nagy figyelmet fordítottak az iskolásokra, a
kisgyermekes családokra, akik a
jól felszerelt foglalkoztatóteremben
játszva, alkotva ismerkedhetnek
meg a szent családdal.
A zarándokút kialakítása a fehérvári beruházással érte el csúcspontját. A fejlesztés célja, hogy városunkban és környékén a középkori
eredetű zarándoklatok a családok
búcsújárásaként újjáéledjenek.

Ikonikus épületet alkottak
Az épület tervezőjének, Gutowski
Róbertnek sok szempontot kellett

Érkeznek a zarándokok

kel mutatja be az egykori koronázóváros szakrális jelentőségét.
Spányi Antal megyés püspök a
Fehérvár Televíziónak adott interjújában beszélt arról, hogy a látogatóközpontot azért Székesfehérváron
építették fel, mert ez a város volt
az első királyi család legfontosabb
találkozóhelye: „Szent Istvánnak
ez sajátos módon saját városa volt,
amelyben az ő szent családjával sokszor megpihent. Ez lehetett az a hely,
ahol a családtagok igazán találkozni
tudtak, örömben, békében és nyugalomban. Szent Imre a fehérvári templomban lett eltemetve, melyet Szent
István építtetett. A trónörökös hirtelen

zarándokhely volt Fehérvár, Európa
más országaiból is érkeztek ide
keresztény utazók: „Akkor komoly
megpróbáltatást és kalandot jelentett
egy-egy ilyen zarándoklat: országokon,
ismeretlen tájakon keresztül, sokszor
gyalog tették meg az utat, ami a fáradság ellenére komoly lelki töltődést, a
sikeres célba érés, az imádság pedig
békét, örömet, megnyugvást adott az
utazóknak.”
Ma már könnyebb útra kelni, hiszen
egészen más világot élünk, de ha az
ember rászánja az időt, és gyalog
nekivág a most kialakított zarándokútnak, úgy is megjárható – tudtuk
meg a püspöktől. A modern techni-

Az ünnepélyes megnyitón Spányi Antal áldotta meg az épületet. A megnyitót követően Smohay
András múzeumigazgató tartott tárlatvezetést a résztvevőknek.
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mondott a megyés püspöknek,
hogy megvalósultak a tervek,
amiknek folytán új épületek épültek, értékes műemlékek újultak
meg, és zajlik a Szent Istvánszékesegyház felújítása is. Köszönetet mondott az Európai Uniónak
a forrás biztosításáért, illetve a
kormánynak azért, hogy erre a
célra megítélte a támogatást: „Ez a
beruházás az értékőrzésről szól, de az
értékmegőrzésen túl egy nagyon szép
építészeti megoldásról is, egy sebhely
begyógyításáról.” A polgármester a
főépítész szavait idézve szólt arról,

hogy az épület eredettörténetét
tekintve is értéket őrzünk: „Ezen
értékek nélkül mi itt ma nem állhatnánk, magyarul nem szólhatnánk
egymáshoz, és ezek nélkül a keresztény értékek nélkül a jövőnk sem
elképzelhető!”
A polgármester kiemelte az épület
létrehozásának jelentőségét, ami
a fehérváriakat, Fejér megyeiket,
magyarokat vagy az idelátogató
külföldi vendégeket fogja megszólítani, méltó körülmények között
bemutatva a város és az ország
múltját, értékeit.

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár gondolatait Hirtling
István színművész tolmácsolta

figyelembe vennie munkája során:
amellett, hogy az eredeti várfalnak
méltó helyet kellett biztosítani, a
középkori stílust is idéznie kellett
az épületnek, miközben funkciójában és belső tereiben egy letisztult,
modern egységet képvisel. Mindezek mellett az utcakép is meghatározta a látogatóközpont megjelenését: „Olyan utcaképben kellett
gondolkodnunk, ahol a földszintes,
emeletes, zárt sorú beépítést kellett
valamilyen módon folytatnunk, de ez a
része az utcának a valamikori városfal
része is. Erre utaltunk az épület külső
téglaburkolatával.” – magyarázta a
tervező.

Évszázados sebek gyógyultak be
„Sajátosan kegyelmi pillanat ez, hiszen
sok száz éves sebek gyógyulnak be,
évszázados törekvések érkeznek célba
azzal, hogy Szent István városába újraindulhatnak a zarándoklatok, a város
pedig újra zarándokközpont lehet.”
– hangsúlyozta a megnyitóünnepségen Spányi Antal, aki a
koronázóváros szakrális és történelmi jelentőségére utalt, és arra,
hogy az utóbbi évszázadokban
méltánytalanul szenvedett csorbát
ez az örökség.
Cser-Palkovics András – felidézve
a projekt elindulását – köszönetet

Modern vizuális eszközök, ezeréves tartalom

Kényelmesebb, gyorsabb és biztonságosabb
az elektronikus befizetés!
Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!
 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

Több lehetőség is van arra, hogy elkerüljük az időigényes
sorban állást, csökkentsük a közlekedéssel járó
költségeket és az egészségügyi kockázatokat számlánk
befizetésekor.

Ha még csekken fizetjük a távhőszámláinkat, de van bankszámlánk, nemcsak elkerülhetjük az időigényes sorban
állást, de csökkenthetjük a közlekedéssel járó költségeket és az egészségügyi
kockázatokat: válasszunk az elektronikus
fizetési módok közül – hívja fel a figyelmet
a Széphő Zrt.
Több lehetőség is van, ha a biztonságos,
kényelemes és gyors elektronikus fizetési
módok közül választanánk:
Csoportos beszedési megbízás: a sokak által kedvelt fizetési lehetőségnél az egyszeri
megbízást követően semmilyen további
teendőnk nincs. A havonta fizetendő öszszegkeret maximalizálható, a szolgáltatást
pedig a számlavezető bankunknál, valamint a Széphő ügyfélszolgálatán is igényelhetjük. Ha utóbbit választjuk, a szolgáltató
munkatársai készséggel segítenek az
ügyintézéshez szükséges dokumentumok
kitöltésében és elküldésében.
SimplePay: Rendezhetjük fennálló tartozásunkat akár bankkártyával is a biztonságos

SimplePay fizetési rendszeren keresztül a
Széphő megújult online ügyfélszolgálati
felületén.
Díjnet-fiók: Néhány kattintással Díjnetfiókunkon keresztül is kiegyenlíthetjük
saját vagy családtagjaink számláját. A
regisztráció egyszerű, és ha ezt a megoldást választjuk, akkor rendezni tudjuk
nemcsak a széphős számláinkat, de más,
csatlakozott szolgáltatóét is. További információ és részletes tájékoztatás a
www.dijnet.hu oldalon olvasható.
Utalás internetbankon keresztül: Az
átutalás biztonságos, gyors, mindenki
által könnyedén megtanulható folyamat.
Mindössze néhány kattintással kiválasztható az eseti utalás menüpont. Az aktuális
havi befizetendő összeg beírását követően
kedvezményezettként megnevezendő a
Széphő Zrt. A közlemény rovatban fel kell
tüntetni a felhasználó-azonosítót, ami a
számla első oldalán található.
Amennyiben mégis személyesen szeretnénk befizetni számlánkat, úgy megtehetjük azt nyitvatartási időben a Széphő Zrt.
Honvéd utca 1. szám alatti pénztárában.
Itt aktuális egyenlegünket – igény szerint
– bankkártyával is rendezni tudjuk.
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Színes hétvége Fehérváron

Vakler Lajos, L. Takács Krisztina

A Fekete Sas Múzeum előtt a Szabad Színház vidám csapata nevettette meg a közönséget
Patikusok Pongyolában című előadásával

Fotó: Bácskai Gergely

A Múzeumok éjszakája programsorozatának mindig kiemelt eseménye a városháza látogatása.
Idén a hagyományokhoz hűen Justitia és Prudentia, az Igazságosság és az Okosság szobraitól
indult a városházi körséta Cser-Palkovics András polgármester és Kulcsárné Németh Mariann
idegenvezető kalauzolásával, ahol a székesfehérváriak és az idelátogatók megismerhették a
patinás épület múltját. A látnivalók közül kiemelt érdeklődésre tartott számot a főfolyósón álló kis
Mária-szobor, a Szent Korona, a koronázási kard és az Országalma hiteles másolata, az 1948-ban
lemázolt Aba-Novák-szekkók, és nem maradhatott ki a polgármester dolgozószobája sem.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

A patikamúzeum munkatársai is élvezték a műsort, miközben bemutatták értékeiket is a látogatóknak

Tizenhetedik alkalommal vették birtokba a kovácsok a Rác utcát. A nagy hagyományokkal bíró
Tűzzel-vassal Fesztiválra az ország minden tájáról érkeztek kézművesek.

A míves bicskák, kések, ollók, borotvák és díszfegyverek készítői ismét bemutatkozhattak a
fesztiválon, mely a családoknak is kiváló kikapcsolódási lehetőséget jelentett, hiszen népi
játékok várták a kicsiket és nagyobbakat. Akiket pedig az érdekelt, milyen egy kovácsműhelyben a munka, megtekinthették, hogyan készülnek vasból a tárgyak, kellékek.

Hatodik alkalommal invitálták Szárazrétre
a fehérváriakat a Borsókóstolóra, melyre
a hagyományokhoz hűen egyre kreatívabb
ötletekkel érkeznek a csapatok. Nemcsak
ízletes ételeket, hanem szellemes sárgarépa–
borsó-figurákat is készítettek a résztvevők.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Igazi forgatagba csöppentek, akik a szombat esti fáklyás városnéző túra útvonalán haladtak

A konyha avatott mesterei ezúttal is
elszakadtak a hétköznapi borsófőzeléktől és
-levestől: idén is különleges receptek alapján
készült finomságok rotyogtak az üstökben.
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Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

Szinte egyik hétről a másikra tért vissza a fesztiválélet Fehérvárra: a nyár eleji hajrában főztünk
borsót Szárazréten, múzeumokban jártunk éjszaka, a Rác utcában pedig megcsodálhattuk a tűz és a
vas nászából születő kézműves termékeket.

Közélet

Kiváló koordinálás minden időben
Ring Júlia
A Székesfehérváron működő, 2016-ban aktivált
NATO-erőket Integráló Elem májusban történetének újabb mérföldkövét lépte át.

Még vannak üres férőhelyek a bölcsődékben!

oldottak meg. A Magyar Honvédség Parancsnoksága ellenőrzése
és NATO-megfigyelők jelenlétében lezajló művelet újabb kiváló
minősítést eredményezett, melyet
hétfőn délután Ruszin-Szendi
Romulusz vezérőrnagy, a Magyar
Honvédség parancsnokának
aláírásával hitelesítettek a székesfehérvári Nagysándor József
laktanyában. Az oklevél-aláíró ünnepségen a tizenkét NATO-nemzet katonai szakembereiből álló
alakulat jelenlévő tagjait Topor
István ezredes, a NATO-erőket
Integráló Elem parancsnoka is
köszöntötte.

Székesfehérváron befejeződtek az óvodai beiratkozások, a felvételekről az értesítéseket megküldték az óvodaigazgatók az érintett szülőknek. Sok,
jelenleg bölcsődés kisgyermek lépheti át ősszel az
óvodák kapuit, így már lehetőség nyílt a bölcsődei
felvételekről szóló döntések meghozatalára is a
bölcsődékben megüresedett férőhelyekre.

Bölcsődei elhelyezésre irányuló
kérelem a nevelési év során bármikor
benyújtható. Akik szeretnék, hogy
gyermekük hároméves koráig intézményi keretek között, szakszerű gondozásban és nevelésben részesüljön,
miközben szüleinek más feladatot
kell teljesítenie, azoknak még lehetőségük van a 2021/2022-es nevelési
évre benyújtani felvételi kérelmüket.
Üres férőhelyek a Mesevilág, a Száz-

szorszép, a Szeder és a Tündérkert
Bölcsődében várják a kicsiket.
A kérelem az intézmény szakmai
programjában meghatározott formanyomtatványon – jelenleg elsősorban
online formában – nyújtható be a
bölcsődevezetőhöz, de lehetőség van
előre egyeztetett időpontban a személyes ügyintézésre is. A bölcsődék
elérhetősége, szakmai programja a
www.szekesfehervar.hu honlapon,
az információk/intézmények/bölcsődék fülön érhető el.
Sajátos nevelési igényű gyermekek,
valamint korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek ellátására a Százszorszép és a Nyitnikék
Bölcsőde rendelkezik a szükséges
feltételekkel.
(Forrás: ÖKK)

Fotó: Kiss László

A Precise Reception 21 elnevezésű
gyakorlat már nevében is utal az
alakulat fő küldetésére, ami nem
más, mint a NATO nagyon magas
készenlétű, és az azt követő erők
fogadásának, állomásoztatásának
és továbbmozgatásának támogatása. A projekt részeként május
10-e és 14-e között számítógéppel
támogatott törzsvezetési gyakorlat
keretében fiktív válsághelyzetet

2021.07.01.

Fotó: Bácskai Gergely
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A szervezetnél szolgáló magyar és külföldi állomány az első értékelőgyakorlat óta – a hároméves rotáció miatt – szinte teljesen kicserélődött, a tavaszi gyakorlat így kiváló alkalmat
nyújtott a jelenleg itt szolgálók értékelésére

Az utóbbi években a székesfehérvári bölcsődékben sok felújítás történt, így szép, igényes
környezetben tudják biztosítani a gyerekek ellátását

Portugáliából a Köfémbe
Kiss György

2004-ben csatlakozott a Köfém csapatához. Hogy sikerült a beilleszkedés?
Igyekeztem a magyar nyelvet sikeresen elsajátítani, ami a világ egyik
legnehezebb nyelve. És bár a ragozás néha még gondot okoz, az esetek többségében mind a szakmai,
mind a magánéletben nagyon jól
teljesítek. Már az első két év után
éreztem, hogy jól kommunikálok,
meg tudom értetni magamat, logikusan és gyorsan tudom tejesíteni
a feladatokat. Egyébként a biztos
helytállás egyik szilárd bizonyítéka,
hogy 2002-ben az egyik kereskedelmi televízió behívott a Fantasztikus
Európa című műsorába, ahol igen
nagy sikerrel bizonyítottam, hogy
miként lehet azonosulni Magyarországgal.
Időközben férjhez ment, két gyermek,
ráadásul ikrek boldog édesanyja. A
gyermekek számára is könnyen sikerült
a magyar nyelv tanítása?

Fotó: Kiss László

Nyolcvanéves jubileumot ünnepel az Alcoa-Köfém
jogutódja, a Howmet-Köfém Kft. Ezen jeles évfordulóhoz igazodva a Vörösmarty Rádió kínálatában
kéthetente szombaton stúdióbeszélgetést hallhatunk
a cég munkatársaival. Legutóbb Vanda Celina
Resendével, aki Portugáliában született, és
Lisszabonból közel huszonkét éve a szerelemnek
köszönhetően költözött Budapestre, három évvel
később Velencére, majd Székesfehérvárra.

Vanda Celina Resende tizenhét éve dolgozik a Köfémben

Sajnos ők portugálul alig, de magyarul határozottan jól teljesítenek!
Aki Magyarországra érkezik, biztosan
hallott arról, hogy ételeink világhírűek.
Önről tudom, hogy nagyon jól főz, és
még azt is büszkén említette, hogy a
magyar ételeket jobban is készíti el, mint
a portugálokat.
Huszonkilenc évesen érkeztem
Magyarországra. Természetes volt,
hogy a férjemnek, a gyermekeimnek
a magyar finomságokat igyekeztem
elkészíteni. Ilyen például a csirkepaprikás, a túrós csusza, a krumplis

tészta, ami számomra egy ideig a
legérthetetlenebb étel volt, mármint
a tészta és a krumpli egyben.
Portugália után Magyarország már az
időjárási körülmények kapcsán is változást hoz. Mennyire sikerült azonosulnia
a hűvösebb körülményekkel?
A hóesés nagyon gyönyörű látvány,
de kétségtelen, hogy elég fázós vagyok, nekem a téli időszak itt eléggé
hidegnek számít!
Magyarországon a hölgyek legalább
akkora focidrukkerek, mint az urak. Feltételezem, hogy Portugáliában is óriási

tradíciója van a sporteseményeknek. Az
ön életében is jelentőséggel bír a futball?
Hogyne, a magyar válogatottnak
mindig szurkolok, persze amikor a
portugálokkal játszanak, azért az
más. Egyébként a jelenlegi párom
miatt a vízilabda is meghatározó
sport az életünkben. Ami talán
többeket meglephet, hogy én a
pétanque-ot kedvelem, amit még
szülőhazámban szerettem meg.
Térjünk vissza a munkahelyéhez! 2004
óta dolgozik itt. Mit tudhatunk az eddigi
és jelenlegi tevékenységeiről?
A beszerzések, kifizetések, az
ügyfelekkel való kapcsolattartás
a legfontosabb feladatom. Amióta
beléptem a céghez, mindig nagyon figyelmesek voltak velem, a mai napig
is maximálisan segítik és elismerik a
munkámat!
Mit tud mondani, tanácsolni a jelenlegi
pályakezdők számára, miért érdemes a
Howmet-Köfém csapatához tartozni, mit
nyújthat számukra?
A megbízhatóság, a megbecsülés, a
hosszú távra való biztos tervezési lehetőség, az ismeretek, a tudás további
bővítésének, fejlesztésének lehetősége már önmagában meggyőző.
Számomra nagyon megtisztelő, hogy
tizenöt év után én lehettem azon
munkatársak egyike, akik a Vörösmarty Rádióban elmondhatják, hogy
a Howmet-Köfém egy kiváló cég, ahol
öröm és megtiszteltetés dolgozni!
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Farkas szilárd
az Óbudai Egyetem tudományos
diákköri Konferenciájának helyezettjeit díjazták a székesfehérvári
Alba Regia Műszaki Karon. Érdekesség, hogy az idei volt az első
alkalom, amikor az egyetemi mellett ifjúsági szekciót is szerveztek,
vagyis középiskolások is elindulhattak a megmérettetésen.

A Tudományos Diákköri Konferencia lényege, hogy diákok tudományos kutatásban vesznek részt,
erről írnak egy dolgozatot, és bemutatják azt.
Nagyné Hajnal Éva egyetemi docens úgy fogalmazott, hogy a TDK
tulajdonképpen hungarikumnak tekinthető, hiszen Magyarországon
kívül nem nagyon van máshol ilyesmi: «Nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy az idei évben először sikerült

középiskolás szekciót is szervezni.
Ez sem gyakori Magyarországon.
Nagyon különböző témakörök fordultak elő: geoinformatikai, informatikai, villamosmérnöki témák.»
Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának
dékánja kiemelte, hogy mindig
nagy öröm, ha a hallgatók olyan
dolgot is csinálnak a tanulmányaik mellett, ami azt bizonyítja, hogy
elkötelezettek a hivatásuk iránt:
«Senki nem kényszeríti őket, hogy
ilyen módon is megmérettessék
magukat, hogy produktumot hozzanak létre, de egy ilyen dolgozat
mindenképpen tiszteletet követel
az alkotójának. Most még tiszteletnek hívjuk, de később szakmai
reputációnak nevezzük, és ha a
hallgatók rákapnak az ízére, akkor
ez a hozzáállás életre szóló lehet!»

Kép: Megyeri Zoltán

KözépisKolásoKat is díjaztaK a tdK-n

Györök György dékán gratulált a díjazottaknak

Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Kara a Nemzeti Tehetség
Program és a Miniszterelnökség,
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt «Hazai Tudományos

Nagykövetek horgásztak Fehérváron

Gyóni Géza emlékezete

Áder János is köztük volt

Rába Henrietta
A járvány idején az egyik legkedveltebb
időtöltés a horgászat lett. Egyre többen
váltanak ki horgászengedélyt, hogy hódoljanak
ennek a sportnak. Idén is találkoztak a magyar
horgászat nagykövetei, és versenyeztek, ki
tudja kifogni a legnagyobb mennyiségű halat a
palatovárosi tavak egyikéből.

Vakler Lajos

élményt találjanak a természetes vizekben, a halgazdálkodási
létesítményekben, az állam aktív
tevékenységére is szükség van.
Áder János köztársasági elnök
elmondta, hogy a horgásznagyköveti tisztséget annak idején a sport
népszerűsítése érdekében vállalta:
„Azt hiszem, nem is eredménytelenül
tesszük ezt a többiekkel, hiszen az elmúlt években több mint a duplájára nőtt
a MOHOSZ-tagok száma. Amikor az új
elnökség megalakult, nem egészen háromszázezer tagja volt a MOHOSZ-nak
most pedig több mint hétszázezer van!”

Gyóni Géza katonaköltőre emlékeztek múlt
pénteken a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Dideregve, katonakabátját magán
összefogva ül egy férfialak a művelődési ház udvarán, egy sziklán.
Ő az első világháborúban elhunyt
Gyóni Géza katonaköltő – ahogy
Nagy Benedek szobrászművész az
utókornak megörökítette.
A rendezvényen Benda Iván, a sokoldalú művész dallal, verssel emlékezett meg az első nagy világégés
fájdalmas történéseiről. A költő egy
ostrom alatt írta leghíresebb versét.
A Csak egy éjszakára című költemény azonban a háborús időkben

is egy igazi fohász a béke mellett,
amelyet ő már nem érhetett meg,
mert a krasznojarszki hadifogolytáborban elhunyt.
„Gyóni Géza az én fiatalkoromban
az elfelejtett költő volt. Mi nem is
tanultunk róla, szinte nem is tudtunk az
ő költészetéről, ahogy az első világháborúról sem. Mondhatni csak ködfoltok
jutottak el hozzánk, és így Gyóni Géza
is ismeretlen volt számunkra. Róla
akkoriban Ady Endre epigonjaként
beszéltek, és ezen tört át később az ő
zsenialitása. Számunkra ő az a költő,
aki a nép hangját is meg tudta mutatni,
azokhoz az emberekhez szólt, akik ott
pusztultak el a csatatereken, az ő érzéseiket tolmácsolta autentikusan. Ő ma is
hiteles, ezért nagyon fontos, hogy emlékezzünk rá!” – mondta Benda Iván.

A versenyen külön kategóriában indultak a horgászszövetségek vezetői és a nagykövetek,
élsportolók. Három óra állt rendelkezésre ahhoz, hogy kiderüljön, ki képes a legnagyobb súlyú
halfogást elérni. A nagyköveteknél Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke lett a győztes, aki összesen
27.620 gramm halat fogott ki a tóból, a második helyezést Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok szerezte meg 27.220 grammal.

Fotó: Simon Erika

Kép: Megyeri Zoltán

A magyar horgászat nagyköveteinek múlt csütörtöki találkozóját
és versenyét nyolcadik alkalommal
szervezték meg. Az eseményen
elhangzott: ahhoz, hogy megfelelő

Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása» című pályázat
keretében (NTP-HHTDK-20) valósította meg az 53. tavaszi TDK
rendezvényét.

Gyóni Géza költészete ma is hiteles képet mutat az első világháborúról
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Dumbaridisz Imre

Mondd, barátom!
Mondd, barátom, milyen volt az első éjszaka?
Minden embernek bizton saját titka marad.
Reszkettél, mint egy szélsodorta nyárfalevél.
Vagy kékülő ajakkal a múlton töprengtél?
Mondd, barátom, milyen volt az első éjszaka?
Minden embernek bizton saját titka marad.
Te is féltve őrzöd? Hiába kérdezlek én?
Nászágyad egy gödörben, s neved a fedelén.
Balajthy Ferenc

FUSSON AZ EMBER!

(„Fut az Isten az ember után…”)
/Füle Lajos/

Ősburokban cseppkövek növekednek,
Ahogy rám rakódnak sorban az évek.
Kezem angyalok fogják, mint a versek,
Lékelt hajóm mindig mentik szirének!
Gyermekkori kezeslábas van rajtam,
És Többsincs Királyfivá válnék újra!
Minden csak futás, de én is akartam,
Lét, - mintha átoksúlytól szabadulna!
Lapu talpam alatt, s világgá megyek,
Telefondróton még fecskehangjegyek,
Szállok velük, s két hű társam elkísér.
Ahol csupasz a test,- szívig lehántva,
S legkisebb, két lélek fesztávolsága,
Hol, Mindenségé minden Idő és Tér!
Drotleff Zoltán

László Zsolt

A kő

Évek, évtizedek, évszázadok, évezredek… Az idő
múlása csak az emberi agy megosztó, behatároló
képességét jelenti, jelentheti. A kő, bent a vízben, a
vízparton csak van. A kő gondolkodni kezdett, nem
szólt, nem adott ki magából hangot, csak volt, csak
van, ott ahol egy kőnek lennie kell. A kő gondolatai
nem érhetnek el hozzánk, mert nem ad neki hangot,
csak kőtársai hallhatják. A kő érezte a világ változásait.
A valutaárfolyam ingását és a forint gyengülését is. A
jó partgondozók kezének simogatását, akik Zöldnek
vallották magukat (pedig nem voltak UFO-ból kiszálló
zöld lényecskék). Érezte a másmilyen partgondozók
vizeletét, akik felügyelőként, közmunkásként és egyéb
nációk képviselőiként pisáltak bele a tóba a létét adó
otthonba, a hazájába…
A mohák, algák takaró zöldjének visszasorvadását a tudományra és aktuális vízgazdálkodásra bízott vízcsökkentés miatt ő és társai sokszor elszenvedték. Sajnálta
a kicsi küszök hazátlanságát, bár ők is sokat veszítettek az apadáskor, holott a part közelében talán saját
sorsukról is dönthettek volna. A part és a partgondozók
mindig változtak az események terhei alatt. A zacskóba
csomagolt csecsemő éppen a kőnél akadt el. Fölpuffadt
testét zacskóstól, mindenestül a kő tartotta partközelben. Csak így találhattak rá az egyenruhások. Aztán a
lábát lógató anya is a kőbe kapaszkodott, mielőtt vízbe
ölte volna magát.
A vízparti nagy kő gondolkodni kezdett. Mi lesz akkor,
ha nem lesznek árusok és horgászok a parton? Tisztulni fog az őt ölelő tó vize és visszajönnek majd a kicsi
küszök? A parti lények hiánya eseménytelen világot
hoznak majd? Megszűnik a napolaj, szendvicsmaradé-

kok, kukoricacsövek habzó rothadása? Mit fog majd
csinálni a vizipatkány, ha újra kell majd vadásznia?
Mi lesz az öreg balinnal, ha a küszök újra itt lesznek
tömegestül, és neki is vadásznia kell újra? A hattyúk és
a vadkacsák leszoknak majd a gluténmentes tésztadarabkákról, emészthetetlenségig kelesztett félig nyers
perecek, fánkok szivacsos labdacsairól? Mi lesz itt a
békákkal, ha ismét eljönnek a szúnyogok, mert nem
lesz a partok vonalán helikopteres permetezés? A kő
csak gondolkodott, és gondolatait a vízparti kövek sokasága vette magához. A kő-demokrácia lassan kezdett
kialakulni. Önismeret, identitástudat kezdett hevenyészett módon kialakulni a part menti köveken. Az idő
csak múlik, sosem halad visszafelé és a partalakítók
küzdelmei, egymásnak feszülő érdekei egyszer talán
elenyésznek. A nap fényes homlokát fordítja a tó felé, a
hold világító arcát mutatja a föld felé. A kő gondolatai
lassan elérték azt a határt, ahol már a legnagyobb, legkeményebb kőnek sem támadhatnak új gondolatai.
A legnagyobb követ egy repedés – nevezhetnénk kőreumának is – kezdte kínozni. A természet lassan ható
éket vert a testébe. Majd valamikor, valahol bekövetkezett egy halk roppanással, hogy darabokká vált nagy és
öröknek tűnő teste. A nagy kőből több kicsi lett. Teste
és gondolatai is elaprózódtak. Minden elaprózódott
körülötte, de tudását talán sikerült tovább adnia. A
partgondozók mindezekből nem sokat tudhattak meg,
mert a kő csak van, mindig marad, ott ahol van, és nem
tud gondolkodni, tehát nekünk a továbbiakban már
nem kell aggódnunk.
Mi lenne mégis, ha egyszer a kövek megtanulnának, és
mernének álmodni?

Hiányzó láncszem
Ha megtapasztalnád egyszer
akit sohasem találsz,
s egy életen át keresel
hiába, de mégis vágysz!
Noha olyan sokszor érzed
valahol ott van veled,
nos, százszor foroghatsz érte,
fölöslegesen teszed!
Néha sikerül valami
melyre sose gondoltál,
tán jó helyen volt valaki?
Szerencsére voksoltál?
Hinnéd, segít a véletlen?
Bár oly vak és szeszélyes!
Mit nem tűr meg a Végtelen,
hiszen sokszor sekélyes!
Ha képes vagy fogni jelét,
mely halk hangja csendjének,
meg fogod sejteni tervét
egy Úrnak, és rendjének…
Ám alkalmassá kell válnod
bizalommal szemlélni,
s ha áldozatod nem bánod,
formálásod bevégzi…
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Kaszás István

Valahol messze délen

Az adóhatóság lecsapott az illegalitásban működő szájmaszk készítőre, valahol messze délen, vagy itt a közelben?
Nem tudni, az aktát száz évre titkosították. Alapos felderítés
előzte meg a műveletet. A világhálót is bújó akciócsoport
észrevette a gyanúsan semmitmondó közleményt: Szájmaszk több színben, kézi munkával.
A gyárból többnyire kifacsartan hazaérő nő otthon mindig
kivirult, kikapcsolódásként megfőzte gyerekeinek a
másnapi ebédet, megöntözte virágait, és időnként leült a
varrógépéhez. Teljes életet élt, és nem várt külső segítségre
soha. Dolgos családjában, azt vallották: sok kéz, hamar
kész. Varrás közben mosolyogva dúdolta a nagyitól hallott
régi sláger sorait: mindenki meghal, de nem mindenki él…
Ők szépen éltek, mit sem tudva arról, hogy megfigyelik
őket. Műholdas felderítés, telefonlehallgatási engedélykérés és előzetes terepszemle után, vacsora után csaptak le a
feketemunkát végző asszonyra. A terror elhárítási különítmény bevetésétől eltekintettek, miután a titkos szolgák
megállapították, hogy a magányos elkövető cselekedete
nem veszélyezteti az ország területi épségét, és a nagy
áldozatok árán megteremtett status quot. Akárkire nem
bízhatták a rajtaütés végrehajtását. A vállalkozói körökben
szigorúan csak kérdőmódban kiejtett, Holablokk néven
ismert, tapasztalt ügynökre várt a feladat, aki sokszor vett
már részt éjszakai fedett műveletekben. Kedvenc trükkje az

volt, hogy az országút menti presszókban, fáradt utazóként
kávét kért. Miután a kávéautomata berregését nem követte
a pénztárgép kattogása, feltette hátborzongató kérdését a
személyzetnek: – Hol a blokk?
A sok elfogyasztott kávétól alig-alig aludt, így éjjel nappal
bevethető volt, emelkedett is a ranglétrán rendesen. Most is
elégedetten nyugtázta, hogy a gyorsan végrehajtott preventív
művelet eredményeként, hat darab zöld-, és hat darab
virágmintás szájmaszkot találtak a gyanús nőszemélynél,
melynek az értékesítését, ha nem akadályozzák meg, az
adókerülő összesen tizenkettőször kettőszázötven, azaz
háromezer pénzegység árbevételhez jutott volna. Az illegális
értékesítő bevallotta, hogy eddig huszonkettő szájmaszkot
adott el, összesen ötezer-ötszáz pénzegység értékben, melyről nem adott nyugtát. Súlyosbító körülményként vette figyelembe a hatóság, hogy a főállású munkaviszonya mellett a
megfigyelt személy, bejelentés nélkül még takarítási munkát
is vállalt egy családnál. Hiába védekezett az asszony, hogy
havonta fele annyit sem keres kiegészítő munkájával, mint
az a befizetési kötelezettség, ami akkor terhelné, ha lenne
vállalkozói engedélye.
Csak avval nyugtatta magát a társadalomra veszélyes elkövető, hogy mindez egy nagyobb művelet előkészítése csupán,
és a hatóság le fog csapni azokra is, akiknek bűneit, nem
hogy egy-, de még tucatnyi szájmaszk sem tudná elfedni.

Közéleti hetilap

Lépjünk ki a Ligetbe!

Koncert

Hétvégén indulnak a Fezen területére szervezett
koncertek: pénteken ByeAlex és a Slepp, szombaton
Ákos, illetve a HoneyBeast zenéjére bulizhatunk.

Az idei Fezen fesztivál ugyan
elmarad, a könyűzenei koncertekről
azonban nem kell lemondanunk.
Számos hazai fellépőt láthatunk júliusban minden hétvégén a fesztivál
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Szombaton indul a Művészkorzó

területén létrehozott rendezvényhelyszínen, a Ligetben.
Pénteken délután ötkor kezdődik
ByeAlex koncertje, szombaton pedig
négykor ér Fehérvárra Ákos Fel a
szívekkel! című turnéja, melyen
fellép a HoneyBeast is.
A rendezvényre csak védettségi
igazolvánnyal rendelkezők léphetnek be!

Művészkorzó

Július harmadikán indul és augusztus hetedikéig tart
a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ
színes programsorozata, melynek előadásai szombatonként délután ötkor kezdődnek a Városház téren.

A tavaly is nagy sikert aratott sorozatban ezúttal is színészek, zenészek,
énekesek szórakoztatják a közönséget, akik „portyázó” hagyományőrző
csapatokkal is találkozhatnak majd,
de a város jelképei, az óriásbábok is
tiszteletüket teszik az eseményen.
Első alkalommal július harmadikán
várják a közönséget a Művészkorzó
fellépői. A Városház téren délután
ötkor Gondolatok, töprengések, versek
címmel kezdődik kötetlen beszélgetés
Molnár G. Nórával és Egyed Attilával, a
Vörösmarty Színház színművészeivel,
közreműködik Gyánó Huba, a 2019-es

Fehérvár Hangja döntőse.
A Fejér Baranta Hagyományőrző
Egyesület tagjai időutazásra hívják a
közönséget: bemutatójuk fél hatkor
kezdődik, szintén a Városház téren,
ahonnan csata közben magukkal viszik
a közönséget a Zichy ligethez.
A Zenepavilonban hat órától a komolyzene kedvelői az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar művészeiből álló vonósnégyes
koncertjét élvezhetik: Bondor Erika
(hegedű), Nyári Kornél (hegedű), Balogh
Zsuzsanna (brácsa) és Valkó Béla (gordonka) játszanak majd a hangulatos környezetben. Műsorukban Händel, Mozart
és Piazzolla művei csendülnek fel.
Székesfehérváron a nyár elképzelhetetlen a történelmi óriásbábok nélkül, így
természetesen az Árpád-házi királyokat
idéző méltóságteljes alakok is megjelennek a belvárosban.

Fel a szívekkel!

Múzeumi koncert

A hét utolsó munkanapján tartják a Gorsium
Régészeti Parkban a megújult és új nevet kapott
Hadrianus Színpad ünnepélyes megnyitóját.
Ennek alkalmából pénteken este kilenc órától
a Pocsai Kriszta Quartet ad koncertet. A parkba
már este héttől ingyenes lesz a belépés.

Indul a nyári idény a Gorsium
Régészeti Parkban is. A Szent István
Király Múzeum táci, szabadtéri
kiállítóhelye gyönyörűen felújított

színpaddal és társadalmi összefogás
keretében megújult nézőtérrel várja
a látogatókat.
Július másodikán, pénteken a
múzeum ünnepélyes színpadavató
rendezvényt is tart, amely után
a Hadrianus Színpadot a Pocsai
Kriszta Quartet koncertjével avatják
fel. A fülbemászó dzsesszmuzsikát
játszó együttes este kilenckor kezdődő fellépésére a belépés – már hét
órától – ingyenes.

Fotó: Simon Erika archív

Pénteken nyit a Hadrianus Színpad
A belvárosi Művészkorzó védettségi igazolvány nélkül is látogatható

Alkossunk csuhéból!
Népművészet
Csuhétárgyak készítése és gyékényszövés
lesz Komendó Gabriellával július harmadikán,
szombaton délután négykor a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban. A programot hangszerbemutató és népi játék kíséri Bergerné Szőnyi
Annával és Varró Jánossal.

„Töltsünk együtt két órát a népi mesterségek, népdalok, népi játékok, hangszerek
világában!” – invitálnak a szervezők
az ingyenes programra. Igazi családi

kikapcsolódás lesz ez, ahol a résztvevők megismerkedhetnek a csuhézás és gyékényszövés technikáival,
és különböző módszerek alkalmazásával kis dísztárgyakat készíthetnek.
A program ugyan ingyenes, de előzetes
bejelentkezéshez kötött! Jelentkezni az info@
ggmuvhaz.hu e-mail-címen vagy a 22 501
161-es telefonszámon lehet. A programon való
részvétel védettségi igazolványhoz kötött!

Tisztán Rólad szól!

Rajz- és fotópályázatot hirdet a KEF
Fotó: Gorsium.org

Pályázat

Megújult a színpad és a nézőtér Gorsiumban

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

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

„Mutasd be, hogy drogok nélkül is jól érezheted
magad!” – ezzel a felhívással fordul a 7-11. osztályos
diákokhoz a Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum a város önkormányzatával közösen. A kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódóan meghirdetett
rajz- és fotópályázatra olyan alkotásokat várnak,
amelyek a szenvedélybetegségek és a függőségek
veszélyeire hívják fel a figyelmet. A Tisztán Rólad szól!
című pályázatra a pályamunkákat október tizenötödikéig
várják.

Nemrég tartott ülést az újjáalakult Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF). A testület most pályázatot hirdet. A
cél, hogy a fiatalok kreativitásukat ebben
a témában is megmutassák, és ráirányítsák a figyelmet a napjainkban egyre
inkább terjedő drogproblémákra. A 7-11.

osztályos diákoktól olyan rajzokat vagy
fotókat várnak, amelyek felhívják a figyelmet a kábítószerek egészséget, családi
életet, iskolai tanulmányokat befolyásoló
hatásaira, illetve a fogyasztás veszélyeire,
következményeire. A diákoknak azért is
érdemes ceruzát, telefont, fényképezőgépet ragadniuk, mert a legjobb pályaművek
díjazásban részesülnek. A beérkezett alkotásokat az ősz folyamán egy kiállításon
is bemutatják, a díjak átadására is ennek
keretében kerül majd sor.
Az alkotásokat elektronikusan a kef@pmhiv.
szekesfehervar.hu e-mail-címre kell beküldeni.
Fel kell tüntetni a pályázók nevét, iskolájuk és
osztályuk pontos megnevezését. A rajzok és fotók
esetében stílusbeli és egyéb megkötés nincs. A
beadási határidő október tizenötödike.
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Buja nyári pompában a fehérvári panelkertek

Fotók: Pápai Barna

Városszerte számtalan társasház tövében pompáznak színes virágoskertek: az ott lakók gondos
kezeinek hála idén is gyönyörű látvány fogad a lakótelepeken sétálva is. Körülnéztünk a városban
a Köfém-lakóteleptől a Budai úton és a Rákóczi úton át a Szedreskertig, meg is mutatjuk, milyen
szépen gondozott társasházi kerteket találtunk mindenütt!

A Budai úton ilyen csodás lila mezőre bukkantunk

A Köfém-lakótelep 32-34-es számú háza előtt pompás kertre csodálkozhattunk rá

35 ÉVE AZ
ÉPÍTKEZŐKÉRT!
ÉPÍTŐANYAG

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

BURKOLAT
SZANITER
NYÍLÁSZÁRÓ

Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSMmodullal ellátott beléptetőrendszer működik.

BARKÁCS

www.braunbau.hu
Székesfehérvár, Móri út 102.
Tel.: 22/513-220

braun

35ÉVE

Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.

KONDENZÁCIÓS
KAZÁN
HŐSZIVATTYÚVAL
br. 1.460.500 Ft helyett

br. 1.250.000 Ft

Az ajánlat 2021. június 03-tól visszavonásig érvényes. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
www.hollander.hu
Kos 3. 21. – 4. 20.

Lendület és elszántság jellemez a következő héten. Sokszor úgy érezheted, hogy provokálnak, és egyre kevésbé
tudod ezt a füled mellett elengedni. Vigyázz, ne engedd,
hogy magával ragadjanak az indulataid, főleg akkor, ha a
párkapcsolatodban találkozol folyamatos elvárásokkal!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. július 1. – július 7.

Mostanában inkább barátságot keresel és nem
szerelmet. Nehéz időszakot élsz át, próbálsz óvatos
lenni, mégis érdemes törekedned arra, hogy túljuss
az esetleges válságokon! Figyelj arra, hogy ne ábrándozz, inkább koncentrálj a valós eseményekre!

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Itt a szellemi megújulás ideje! Elképzelhető, hogy egy
régebbi konfliktus vagy egy elszalasztott lehetőség foglalkoztat. Ha azon kapod magad, hogy valami olyasmit
ismételgetsz, amit nem kellett volna kimondanod, akkor
bocsáss meg magadnak, s végre indulj el előre!

Bármilyen erkölcsi gondolataid is vannak, bármennyire
azt hiszed, hogy ezek betartása nélkül összedől a világ,
most mégis érdemes volna átértékelned, megvizsgálnod és
tudatosítanod, hogyan tudnál a korral haladni! Ha túlzottan
ragaszkodsz az elgondolásaidhoz, csak viszályt szítasz vele!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Langyos víznek tűnik, ahogyan a hét indul, ám a hét
közepétől erős kétségeid lehetnek a biztonságod, az
utazásod vagy egy esetleges költözés kapcsán. Ez a borúlátás átmeneti, tartsd a figyelmedet a terveiden, higgy
benne, mert hosszú távon nagyon erőssé tesz majd!

Legyél nagyon óvatos! Ha túlságosan ragaszkodsz
az anyagi elgondolásaidhoz, veszélybe sodorhatod
és kockázatos helyzetekben találhatod magadat! Jól
fontold meg, hogyan tovább, mert nagy a veszélye,
hogy valamilyen veszteség ér!

FEHÉRVÁR
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Még mindig a Köfémen, ezúttal a 42. szám előtt: buja kert, eklektikus cserepes elrendezés és
rengeteg zöld mindenütt!
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A Rákóczi utcában nagymamáink klasszikus virágoskertjét idézi a ház előtti kompozíció

Júliusi feladatok a kertben
A júniusban hirtelen betoppant forróság nem csak minket, hanem a növényeiket is megviselte. Szerencsére a száraz meleg
idő segítette a gyümölcsök érését, és csökkentette a moníliás
gyümölcsrothadás mértékét. Ennek ellenére érdemes lesz odafigyelni a később érő gyümölcsökre, hiszen a legkisebb csapadék is beindíthatja a betegséget. Megelőzésre a Topas 100EC,
vagy a Texio használható, utóbbi várakozási ideje csupán 3 nap.
Visszajelzések alapján elindultak a buxust károsító puszpángmoly lárvái, és a levéltetvek mellett megjelentek az amerikai
lepkekabóca lárvái és szövedéke is. Sajnos a vándorpoloska
lárvái is kezdik ellepni a veteményest és a gyümölcsfákat. Az időben elvégzett permetezésekkel blokkolni tudjuk a terjedésüket. A szer kiválasztásában kiemelten fontos az élelmezés-egészségügyi várakozási idő. Jó hír hogy a Mospilant újabb növénykultúrákban
engedélyezték (zöldbab, zöldborsó, málna, bogyós gyümölcsök, stb.) így a védekezés is
egyszerűbb a kiskertekben. Továbbra is elérhető üzletünkben a NeemAzal, ami egyedülálló felszívódó hatású biológiai növényvédőszer. A tavalyi évhez képest jelentősen
bővült az engedélyezett növénykultúrák köre.
A paradicsom és a paprika csúcsrothadásának megelőzésére ne feledkezzünk el a kalcium utánpótlásról sem.
A július a zöldmetszésnek az ideje. Most kell a csonthéjasok alakító metszését elvégeznünk. Ne maradjon ki a szerszámok fertőtlenítése, és a sebkezelés sem.
Megindult a dióburok fúrólégy rajzása, a tavalyi évhez képest 2 héttel korábban. Még
érdemes kihelyezni a sárga ragacsos lapokat, a kártevő fogására. A kártevő irtására a
Mospilant használhatjuk 2-3 hetenkénti ismétléssel, de legfeljebb 4 alkalommal.
A kert megüresedett parcelláit ne hagyjuk ugaron, érdemes bevetni másodveteménnyel.
Alkalmas lehet a zöldbab, a cékla vagy akár az uborka is. Júliustól vethető a fekete retek,
mely kiváló téli vitaminforrás.
A nagy hőség kertünk egyéb lakóit, a kismadarakat is megviseli. Hasznos segítőinknek
biztosítsunk folyamatosan tiszta ivóvizet.
Csendes éjszakai esőt kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában erősen zavarodott, kétségbeesett gondolataid
vannak. Bár mindig harmóniára törekszel, ha most
palástolni próbálod lelkiállapotodat, erőszakosnak fognak
érezni a környezetedben. Próbálj kikapcsolni inkább,
elmerülni a természetben, és engedd el a gondolataidat!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha egy ideje úgy érzed, hogy folyton szembenállnak
az akaratoddal, akkor most itt az idő az újjászületésre!
Elveszett ügyért küzdöttél, s most ez a veszteség könnyen
letaglózhat. Érdemes arra is figyelned, hogy szeretteidnek
sok-sok aprósággal tudsz most a szolgálatára lenni!

Nyáron a Garzonház is mediterrán arcát mutatja

NYÁR ELEJI AJÁNLATUNK:

Milesi, Remmers, Sadolin, Tikkurilla lazúrok, olajok, favédőszerek
Dulux, Supralux festékek széles választéka
Újdonságaink: Soudal termékek, Borma krétafestékek, waxok
Lotus autóápolási termékek

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

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egyedül érezheted magad, s előjöhetnek olyan korábbi
történeteid, amiktől lelkiismeret-furdalásod támad.
Gondolj most arra, hogy a magány nem mindig
büntetés, inkább az elmélyülés és a hited megerősítésének ideje!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A dolgok végre elkezdenek a helyükre rendeződni!
Átlátod, hogy életed során milyen építőkockákat gyűjtögettél, mit is akartál létrehozni, és most az utolsó simításokat is elvégezheted. Megszerezheted, amit szeretnél, de
ne feledd, mindent te hozol működésbe!

ÁCS, TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS
• zsindelyezés
alpin- .
• széldeszkázás
al
• szegőelemek cseréje
technikáv
• ereszcsatorna javítása, cseréje,
kedvező
takarítása
árak!
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
ET T
• beázások javítása
S z ak k é p z

06-30/919-4694
Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Engedd meg, hogy valaki más is pontosan olyan
mértékben vegyen részt egy fontos eseményben,
mint te! Engedd szerephez jutni a többieket is, mert
csakis így érhetsz el kedvező eredményeket!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha tétlennek vagy motiválatlannak érzed magad egy
ideje, akkor most ez az idő véget ér! Kiszélesedik a a
látómeződ, és egy kicsit átértékeled mindazt, ami az
utóbbi időben történt veled. Talán nem hozott az élet
annyit, mint azt remélted volna, de ha visszatekintesz,
láthatod a fejlődést. Fontos, hogy értékeld is ezt!

mE S TEr Ek

Közéleti hetilap

Takács Boglárka magyar bajnok!

Somos Zoltán
Az ARAK sprintere az országos bajnokságon 200
méteren bajnoki címet szerzett, 100-on és a
4x100 as váltóval pedig ezüstérmet nyert.

aztán a nyolcas pályán élete legjobb
eredményét érte el: 23,66-tal megnyerte a hosszabbik vágtaszámot.
Takács Boglárka két egyéni érme
mellé a 4x100 méteres stafétában
Mészáros Lucával, Mátó Sárával,
Mohai Reginával is nyert egy
ezüstöt. Utóbbi két lány a 400 gát
döntőjében is dobogóra állhatott,
Mátó második, Mohai harmadik
lett. És még nem volt vége remeklésüknek: a 4x400-as váltóban Enesei
Ritával és Zsiga Mónikával szereztek bronzot.
A férfiaknál 400 gáton Csókász
Nikolasz meglepetés-ezüstje tette
teljessé az ARAK éremkollekcióját.

FEHÉRVÁR

Éremhalmozók: Mohai Regina, Takács Boglárka, Mátó Sára és Mészáros Luca a 4x100 után

Somos Zoltán
Új vezetőedző mellett már új irányítót is
igazoltak a fehérvári kosarasok a következő
szezonra. A magyar mag lassan meg is lesz,
légióst azonban még nem szerződtetett az Alba
Fehérvár.

Miután nem jutott be a négy közé
a csapat az előző, elég hektikus
szezon végén, a vezetőség, élve
az erre vonatkozó opcióval, nem
hosszabbította meg Forray Gábor
edző szerződését. A fehérvári
kötődésű szakember után külföldi
trénert szerződtetett az Alba: két
hete nevezték ki a negyvenhárom
éves szlovén Dejan Mihevcet.

Magyarországon még nem dolgozott, hazáján kívül Angliában és
Lengyelországban edzősködött,
mindkét országban volt az év edzője. Meglátjuk, lesz-e erre esélye
mifelénk is!
Hogy milyen kerettel dolgozhat,
még csak körvonalazódik. A
legfrissebb igazolás a válogatott
huszonnégy éves irányítója, Pongó
Marcell, aki Németországból tér
haza. Rajta kívül a nyolc évvel
ezelőtt Alba-bajnoki címet szerző Szabó Zsolt érkezett eddig. A
fiataloknak és Vojvodának élő
szerződése van. Utóbbi Szabóval,
Lukáccsal és Pongóval együtt szerdán Japánba utazott a válogatottal.

Fotó: www.teckbote.de

A Bundesligában töltött évek után Fehérvárra igazolt Pongó Marcell

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

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

Fotó: ARAK Utánpótlás-akadémia

A 126. atlétikai magyar bajnokságot rendezték Debrecenben, ahol
az ARAK Utánpótlás-akadémia legjobbjai ismét kitettek magukért. Takács Boglárka először 100 méteren
térdelt a rajtgépbe. Idei legjobbját
futotta (11,66 másodperc), és mindössze három századmásodperccel
kapott ki a már olimpiai kvótával
rendelkező gátastól, Kozák Lucától.
Másnap a 200 méter döntőjében

sport

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

A Fehérvár Televízió műsora július 3-tól 9-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 07. 04. VASárnAp

2021. 07. 03. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
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 Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Gervain
Judit osztályvezető főorvos
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Forgószínpad
19:40 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon III. rész
20:50 A Fehérvár Televízió
archívumából – Miklósa
Erika koncertje
22:10 Hírek – ismétlés
22:15 Képes hírek

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
21:30
22:00
22:20

2021. 07. 05. Hétfő

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
Nálatok mizu?
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sarádi Zsolt, a Vörösmarty
Színház színművésze
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Gyimesi csángók
Patakországból
Miklósa Erika és a
Bon Bon koncertje
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

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
20:50
21:25
22:45
23:05

Képes hírek
A hét hírei
Forgószínpad
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sarádi Zsolt, a Vörösmarty
Színház színművésze
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Forgószínpad – ismétlés
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 –
Vakler Lajos vendége Végvári
Beatrix képzőművész, a
Tóparti Gimnázium tanára
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Virtuózok 2015
Pieta Signore –
Harmonia Albensis
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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00:00
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07:50
08:20
08:50
09:20
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11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:25
16:05
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:35
22:00
23:25
23:45

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 II. rész
Mese habbal
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Deák Mór író
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Szimfonik
Táncdalfesztivál 2016
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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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
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Deák Mór író
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Ferenczes István-portré
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Családőrzők
Hírek
Csík 30 – 30 év boldogság
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
VII. Csíki Versünnep
Szerelem egy életen át
és még azon is túl
Stámusz Ferenc-portré
Könnyűzenei koncertek
a Zichy színpadon
(2015) II. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 07. 08. CSüTörTöK

2021. 07. 09. pénTeK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Köztér

07:50 Snooker magazin
08:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:25 Képes hírek
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak

07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak

11:00 Családőrzők – ismétlés

11:00 Köztér – ismétlés

11:30 Snooker magazin – ismétlés

11:30 A Fehérvár Televízió

11:45 A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Aranybulla Művészeti
Napok I-II. rész
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:50 Hírek
17:55 Köztér – a hírmagazin
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Farmerzseb
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Úton
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó
19:50 Hírek – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:55 Városrészek titkai

19:20 A Fehérvár Televízió

21:00 Úton – ismétlés

archívumából
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Kultúrkorzó (2015)
21:35 ARAK AKTIV

21:30 Agrárinfó – ismétlés
22:00 Fülöp Zoltán – Szívvel, hittel
22:35 Belvárosi kóstoló
– összefoglaló

23:05 Híradó – ismétlés

23:10 Híradó – ismétlés

23:25 Képes hírek

23:30 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 4. 17:55 Vakler Lajos vendége Sarádi Zsolt színművész
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2021. 07. 03. szOMBat

2021. 07. 04. Vasárnap

2021. 07. 05. Hétfő

2021. 07. 06. Kedd

2021. 07. 07. szerda

2021. 07. 08. CsütörtöK

2021. 07. 09. 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
09.00 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.00 Mesterségem címere
Vendég: Fejér Kata coach
11.00 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.00 Virágpercek Vendég
Winkler Kriszti
13.00 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.10 Középpontban a
kriptovaluták és
blokkláncok Vendég:
Mogyorósi Attila, a
CoinCash szakértője
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám és
Pál Loránd
18.00 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:
Bóna Éva
08:45 Légzésgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen –
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
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 Vendég:
Bodonyi Dániel
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: Kiss
György Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
10:10 A Székesfehérvári
Balettszínház aktualitásai
Vendég: Egerházi Attila
11:10 Megújult az
Egyházmegyei Múzeum
Vendég: Smohay András,
Pásztor Katalin
12.10 Ebédidő Vendég:
Grenyobszky Károly
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
Szöllősi Attila
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: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Kiss György
10.10 Útravaló
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:
Szöllősi Attila
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: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda a
Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársaival
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
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: Sasvári
Csilla 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: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
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: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
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: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Limonádé
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.

