Hová érdemes utazni?

Elindult a nyári idény
Gorsiumban

Marosi Ilona: a fény
üzenete

Mellékletben az új
fehérvári buszmenetrend!
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Fotó: Simon Erika

A világ idei legjobb
atlétikai versenye

Fehérvár Televízió
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Megkezdődtek a nyári élelmiszer-ellenőrzések
Vakler Lajos
Székesfehérváron és Fejér megyében is megkezdődött a július elseje és augusztus huszadika között
már évek óta rendszeresen elrendelt nyári szezonális
élelmiszerlánc-ellenőrzés.

Vedd a helyit, védd a helyit!
Vakler Lajos
A Jancsárkertbe invitálta a székesfehérváriakat
tematikus piaci napra a Gazdag Zsuzsa vezette
Fehérvár Éléstár Bevásárlóközösség, mely a helyi és környékbeli termékekhez való hozzájutás
egy újszerű formáját kínálja közel egy éve.

A koncepció szerint a termelők és
a vásárlók közvetlenül találkozhatnak, aminek nagy előnye, hogy kiiktatják a szállítás környezetterhelő
hatásait, minimálisra csökkentik
a csomagolást, és a vevők egészségesebb, frissebb, fenntartható

forrásból származó élelmiszereket
kapnak.
A találkozónak most is voltak olyan
résztvevői, akik a környezettudatosság jegyében – a háztartási hulladék újrafelhasználásának módjait
bemutatva – a fenntartható életre
kívánták felhívni a figyelmet.
Egy bizonyos: jó volt körülnézni
ezen a napon is a Jancsár piacon,
hiszen minden generáció meggyőződhetett arról, hogy a környezettudatos életmódé a jövő,
ez lehet a fenntartható fejlődés
záloga.

Kiemelt figyelem kíséri a nyár slágere, a fagylalt minőségét is

Kép: Halász István

Kép: Körtvélyes Tivadar

Sziebert Gergely, a Fejér megyei
Kormányhivatal agrárfőosztályának
vezetője elmondta, hogy az idén is
fokozottan ellenőrzik a nyári fesztiválokon, a rendezvényeken és a vásárokon
működő kereskedelmi és vendéglátó
létesítményeket, valamint a mozgóegységeket.
Az ellenőrzést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a kormányhivatalok szakemberei végzik. Kiemelt
figyelmet fordítanak a rendezvényeken
élelmiszert kínáló létesítményekre, az

utcai vendéglátásra, a mozgóboltokra,
valamint a büfékocsis vendéglátásra.
Mindezek mellett továbbra is fokozottan figyelik az ifjúsági és gyermektáborokban étkeztetést biztosító vállalkozások tevékenységét.
A szezonális ellenőrzés során a
szakemberek kiemelten vizsgálják
a vegán termékeket, a húskészítményeket, a liszteket, valamint a nyári
időszak slágertermékeit, a fagylaltot és
a jégkását. Az idei évben is fókuszba
kerül a szezonális zöldségek, gyümölcsök, valamint a borászati termékek és
alkoholos italok minősége és nyomon
követhetősége. A nyári hőségre való
tekintettel valamennyi ellenőrzés
alkalmával fokozottan figyelik majd a
hűtési lánc folyamatos biztosítását és a
palackozott üdítőitalok tárolását.
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Minden korosztály számára fontos a környezettudatos életmód!

Újra kinyit a szárazréti posta
Július 12-től újra várja az
ügyfeleket a Séd utca 3.
szám alatti posta. A Magyar
Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága
tavasszal kényszerült ideiglenes intézkedésre: március
25-től átmenetileg szüneteltették a posta működését
a koronavírus-járvány és a
dolgozókat is érintő megbetegedések miatt. A július
12-től érvényes nyitvatartási rend szerint hétfőtől
péntekig 8 és 12 óra, illetve
13 és 18 óra között fogadják
az ügyfeleket.
P. L.

Képviselői fogadóóra
A jövő héttől újraindulnak dr.
Horváth Miklósné heti fogadóórái:
Víziváros önkormányzati képviselője minden hétfőn 17 és 18 óra
között várja a vízivárosiakat kérdéseikkel, problémáikkal, a városrészt érintő javaslataikkal a Budai
út 94. alatti közösségi klubban.
Az első fogadóóra július 12-én 17
órakor kezdődik.

Fotó: Pál Loránd

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

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

 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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Fogadjon örökbe egy fát a kánikulában!
Papp Brigitta

Az elmúlt időszakban tapasztalható hőség
minden élőlényt megvisel – a növényeket
különösen. Fehérváron csak a frissen ültetett,
fiatal fákból ezeregyszáz példány van, melyekre különösen figyelni kell. Mi is segíthetünk
életben tartásukban!

Fotó: Bácskai Gergely

Székesfehérváron negyvennyolc
városgondnoksági munkatárs
dolgozik folyamatosan azon, hogy
locsolják a növényeket a közterületeken: öntözik a villanyoszlopokon
található virágokat, a belvárosban
a virágoszlopokat és a dézsás növényeket, töltik az öntözőzsákokat
a fiatal fáknál, illetve az egynyári

és az évelő virágok ágyásait is
locsolják. A Városgondnokság az
uszoda mellett rendelkezik egy
nagy kapacitású kúttal, ennek a
vizével töltik a kilenc, folyamatosan
dolgozó öntözőautót.
Az elmúlt időszakban tapasztalt
különös hőségben azonban néha
még ez sem elegendő, így mi is
tudunk segíteni abban, hogy a
környezetünkben élő növényeket
éltben tartsuk a kánikulában. A
Városgondnokság kéri, ha valakinek van energiája és kedve ahhoz,
hogy a lakókörnyezetében locsolja
a növényeket, esetleg látja, hogy az
öntözőzsákok leürültek, adjon vizet
a növényeknek, meghálálják!

A fiatal fák vízellátására különösen figyelni kell!
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Mindenki nyer a duális képzéssel!
Együttműködik az Óbudai Egyetem és a MetalCom Zrt.

Buzás Gábor
Együttműködési megállapodást írt alá az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és a MetalCom
Zrt. Ősztől az egyetem negyven hallgatója kezdheti meg a duális képzést a távközléssel, informatikával, magasépítészettel és geoinformatikával
foglalkozó cégnél.

Székesfehérvár mindig is élen járt
a duális képzés támogatásában.
Cser-Palkovics András arról beszélt
köszöntőjében, hogy a város, az egyetem és a gyakorlati képzést biztosító
cég is nyertese az együttműködésnek.
Az egyetem életének egyik legnagyobb volumenű együttműködéséről
van szó, mely negyven hallgatót érint,
és lefedi az egyetem teljes képzési
spektrumát. Informatikai, gépészmérnöki, villamosmérnöki, valamint
geoinformatikai területen várják
hallgatók jelentkezését.
„Mindez túlmutat az egyetem érdekein.
Egyrészt azért fontos, mert a régióban
tudjuk tartani a magasan kvalifikált mérnököket, akik itt végeznek, másrészt pedig olyan lehetőséget tudunk biztosítani
a hallgatóinknak, melynek révén valóban
gyakorlatorientált képzésen vehetnek
részt.” – hangsúlyozta Molnár András,
az Óbudai Egyetem rektorhelyettese.
A Metalcom 1999-ben jött létre, elsősorban távközléssel foglalkozik, de
van magasépítészeti, üzemeltetési és

Fotó: Molnár Artúr
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A Városháza Dísztermében írták alá az
együttműködési szerződést a duális képzésről
az Óbudai Egyetem és a MetalCom Zrt. vezetői

energetikai üzletága is. A cég számára fontos az egyetem geoinformatikai
képzése. A távközlési és az építészeti
üzletáguk egyaránt örömmel várja a
geoinformatikus szakemberjelölteket: „Szükség van friss gondolatokra,
új kollegákra, ami nagyon hasznos a
Metalcomnak. Másrészt ez egy társadalmi szerepvállalás is, hiszen ha együtt
dolgozunk egy egyetemmel, és részt
tudunk venni az oktatási terv kialakításában, akkor olyan tudás kerül a hallgatók
birtokába, ami piacképes.” – részletezte
Kiss-Forgács Éva.
A MetalCom Zrt. vezérigazgatója
hozzátette, hogy cégük egy olyan piacon dolgozik, melyen villámgyorsak
a változások, ezért is szükség van az
állandó vérfrissítésre.

Dugó nélkül folytatódik a kerékpárút építése Jövő hétfőn kezdődik a Sarló utca felújítása
Közlekedési káosz után szervezetten folytatódik a
Budapest–Balaton-kerékpárút építése. Ettől függetlenül érdemes elkerülni a környéket, különösen
a Velencei-tó és Budapest irányába haladóknak.

Fotó: Fiers Gábor

Két hét leállás után folytatódik a
Budapest–Balaton-kerékpárút építése
Székesfehérvár és Kisfalud között.
A június 21-én megkezdett, majd
másnaptól ideiglenesen felfüggesztett
munkálatok sosem látott, több kilométeres dugót eredményeztek a Budai
úton. A hatalmas torlódás nagyjából
a Köfém-lakótelepnél kezdődött, és
majdnem Kisfaludig tartott.
A kivitelező újragondolta a forgalomterelést, mi pedig kipróbáltuk, hogyan
sikerült az új megoldás. Egyelőre úgy

tűnik, hogy jól, ugyanis a hétfő délutáni csúcsidőben egyáltalán nem alakult
ki torlódás a városból kifelé vezető
úton: normális tempóban lehetett
hajtani a Budai úton.
A városból kifelé, a 7-es főút és az
M7-es autópálya irányába haladó
forgalmat a kisfaludi lehajtó magasságában terelik le egy részben frissen
aszfaltozott mellékútra, ami néhány
száz méteren keresztül halad, majd
röviddel az M7-es le- és felhajtója előtt
egy éles kanyarral tér vissza a főútra.
Az ellenkező irányból, vagyis a Velencei-tó irányából érkezőknek még ennyi
kényelmetlenséggel sem kell számolni:
a megszokott útvonalat egy idő után
egysávosra szűkítik, röviddel a városhatárt jelző tábla előtt, de ottjártunkkor
itt sem alakult ki nagyobb fennakadás.

A 7-es főút Székesfehérvárra bevezető szakasza

Bácskai Gergely
A Sarló utca és a Gőzmalom utca teljes
hosszában, a Gáz utcától a Király sorig új
burkolatot kap az elkövetkezendő hetekben.
A burkolatfelújítás kivitelezési munkái július
tizenkettedikén kezdődnek, és előreláthatóan
három hétig tartanak. A kivitelezés alatt
megváltozott forgalmi rendre és ideiglenes
korlátozásokra kell számítani!

Hétfőtől egyirányú forgalmi rend
kerül bevezetésre a Gőzmalom és
a Sarló utcában a Király sor felől, a
Gáz utca irányába. Ehhez igazodva

a lakótelep belső parkolóiból való
kihajtás rendje is megváltozik.
A Sarló utcai merőleges parkolók
a kivitelezés teljes időtartama alatt
lezárásra kerülnek, a fűtőerőmű
helyén kialakított nagy parkolót
vehetik igénybe a környéken
lakók.
A kivitelezés időtartama alatt
a kapcsolódó belső parkolók
időszakosan részben vagy teljesen
lezárásra kerülnek, ennek pontos
ütemezéséről táblákkal illetve szórólapokon ad tájékoztatást a zárást
megelőző napokban a kivitelező.

Fotó: Bácskai Gergely

Fiers Gábor

Néhány éve megújult az összes parkolóhely, most pedig az utca kap új burkolatot. A beruházás
során a Sarló utca „fekvőrendőreit” is szabványosra építik át. A munkálatokat a kivitelező azért
időzítette a nyár közepére, hogy az a legkevésbé legyen zavaró a közlekedésre, de a fent
említett korlátozásokra a munka jellege miatt szükség lesz.
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Hová érdemes utazni az érvényben lévő szabályok alapján?
Papp Brigitta, Ring Júlia

Másfél éve kiszámíthatatlan a
jövő – fogalmaz Ribi Péter, az egyik
fehérvári utazási iroda vezetője.
Ez különösképpen igaz a külföldre
tervezett utakra, nyaralásokra. Ribi
Péter elmondása szerint a korábbi
száz százalékos forgalomhoz képest
most negyven százalékos a külföldre
induló csoportok aránya, és az is
előfordul, hogy az induló csoportlétszám a teljesnek a fele: „Nagyon sok
ok az örvendezésre nincs, rengeteget
küzdünk, de legalább most már elindulhatnak az utak. Úgy vagyunk vele,
hogy ha nullszaldóval vagy minimális
veszteséggel is, de elindítjuk a megszervezett utazásainkat. Ezzel próbálunk
örömet szerezni utasainknak, idegenvezetőinknek és sofőrjeinknek pedig így
tudunk munkát biztosítani. A július már
biztatóbb, hiszen nagyobb arányban

Fotók: L. Takács Krisztina

Lassan, de érzékelhetően fokozódik az
utazási kedv: nagy óvatosság mellett ugyan,
de a belföldi nyaralások mellett egyre többen
terveznek külföldi utazásokat is. Azt azonban
érdemes figyelembe venni, hogy korántsem
olyan egyszerű utazni, mint a koronavírusjárvány előtti időben. Utazásszervezőket
kérdeztünk arról, hogyan érdemes idén külföldi
nyaralást tervezni. Az is kiderült: még mindig
nehéz helyzetben van a turizmus.

Tavaly nem volt nagy tömeg a horvát tengerparton, idén nyáron viszont már nehéz szállást foglalni

indulnak a csoportjaink, és a létszám is
kicsit magasabb.”
Az utazási iroda tapasztalatai szerint
először a magyar védettségi igazolványt elfogadó országok irányába indult meg a forgalom. Így Szlovénia,
Horvátország, Csehország, Görögország és Svájc került az utazóközönség figyelmének fókuszába.

Hová érdemes most utazni? – tettük fel a kérdést Kurin Kingának,
aki egy országos utazási iroda
fehérvári irodavezetője. A szakember a jelenleg érvényben lévő
jogszabályok adta lehetőségekről
tájékoztatott. Azt is elmondta,
hogy az utóbbi hetekben jelentősen megnövekedett az érdeklő-

dés a külföldi utazások iránt: „Az
elmúlt időszakban a Külügyminisztérium tizenhét országgal kötött kétoldalú megállapodást egymás védettségi
igazolványainak elfogadásáról, illetve
július elsejétől használatos az uniós
védettségi igazolvány, jelentősen
megkönnyítve az Európán belüli
utazásokat.”

Fellélegezhetünk: enyhítettek a korlátozásokon
Kovács V. Orsolya
Így nem kell többé maszk a boltokban és a tömegközlekedésen sem – jelentették be Magyarország kormányának közösségi oldalán. Íme a részletek!

Fotó: Kiss László archív

A magyar lakosság magas átoltottságának
köszönhetően a járvány harmadik hulláma elvonult, az aktív fertőzöttek száma
folyamatosan csökken, így az élet fokozatosan visszatérhet a normális kerékvágásba. A védelmi intézkedések lépcsőzetes
feloldásának hatodik fokozatáról szóló
kormányrendelet megjelent a Magyar
Közlönyben, mely részletezi az aktuális
szabályokat. Öt és fél millió beoltott után:
a kórházak és szociális intézmények
• kivételével
megszűnik a kötelező
maszkviselés, nem kell maszk a közterületeken, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor

a maszkhasználat senki számára sem
tiltható meg.
védettségi igazolvány nélkül is szabad a
• belépés
a vendéglátóhelyekre, a szálláshelyekre, a szabadidős létesítményekbe
és az előreváltott jeggyel, ülőhelyes
nézőtérrel megrendezett kulturális
rendezvényekre, előadásokra
megszűnnek az üzletekre vonatkozó
• vásárlói
létszámkorlátozások és a távolságtartási szabály
családi és magánrendezvények esetén az
• eddigi
ötvenfős létszámkorlátozás száz
főre, a lakodalom esetén a kétszáz fős
létszámkorlátozás négyszáz főre módosul
a sportrendezvények, a zenés- táncos
• rendezvények,
illetve a zárt térben
tartott vagy ötszáz főt meghaladó,
szabadtéren tartott egyéb rendezvények
tekintetében nem történik enyhítés,
maradnak a hatályos szabályok, vagyis

A vendéglátóhelyek belső tereit és teraszait egyaránt látogathatjuk maszk nélkül

ezeken a rendezvényeken marad a
létszámkorlátozás, és továbbra is csak
védettségi igazolvánnyal lehet belépni.
A tizennyolc év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a
rendezvényeken.
az egyetemek és főiskolák is készülőd• hetnek
a jelenléti oktatás visszaállítására
A korlátozások feloldásánál a kormány
figyelembe vette a korábbi nemzeti kon-

zultáció eredményét, a magyar emberek
véleményét a lépcsőzetes újraindításról.
Az enyhítések ellenére ismét felhívják
a még be nem oltottak figyelmét, hogy
a vírus továbbra is terjed Európában,
és még jelen van Magyarországon is.
A betegség ellen a védőoltás jelenti a
legerősebb védelmet. Mindenki számára
továbbra is nyitva áll a www.vakcinainfo.
gov.hu regisztrációs honlap és az online
időpontfoglaló.

A háziorvosok felkeresik a még be nem oltottakat
Új oltási kampányt indít a kormány, mivel még két és
fél millióan nem oltatták be magukat.

A szokásostól eltérően szerda délután
tartott Kormányinfót Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter és
Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.
A miniszter elmondta: járványügyi
szempontból Magyarország Európa
egyik legbiztonságosabb országa, mégis
oltási akciót indít a kormány, melynek
keretében a háziorvosok akár személyesen is felkeresik azokat a hatvan év
felettieket, akik még nem oltatták be
magukat, mivel ez a korosztály a legveszélyeztetettebb.
Gulyás Gergely közölte: két napon
belül beolthatók azok, akik vakcinát
kérnek. A járványnak még nincs vége, a
szakértők szerint várható egy negye-

dik hullám, ami döntően azokat érinti
majd, akik nem oltatták be magukat. A
miniszter kijelentette, hogy a Magyarországon elérhető mind a hat oltóanyag
védettséget nyújt a ma ismert mutációkkal szemben, így a járvány esetleges
újabb hulláma elsősorban az oltatlanokat fenyegeti majd. Arra is felhívta a
figyelmet, hogy napok óta olyan betegek
halnak meg, akik nem voltak beoltva.
Gulyás Gergely újságírói kérdésre
válaszolva azt mondta, hogy körülbelül
hatmillió ember védett ma Magyarországon, de van két és fél millió ember, aki
nem oltatta be magát: „Ezek az emberek
inkább önveszélyesek. Alkotmányossági
vitát is szülne, ha kötelezővé tennék az oltást.” – tette hozzá. Hangsúlyozta azt is,
hogy minden gyártó esetében vizsgálják, kell-e harmadik oltás.
(Forrás: MTI)
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Horvátország: augusztus közepén véget érhet a turisztikai szezon
Tíz hét folyamatos csökkenés után újra jelentősen nőtt Horvátországban az újonnan
regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma.
A horvát közegészségügyi intézet nem
elégedett az átoltottság arányával sem.

A tenger mellett a történelmi emlékek is vonzóak

A fentiek ellenére sem ugyanolyan
egyszerű egy külföldi vakáció megszervezése, mint a járvány előtt,
hiszen minden ország más és más
beutazási feltételeket határoz meg,
melyek akár naponta is változhatnak, ráadásul az egyes oltástípusok
elfogadottsága is változó. Az elérhető információk is gyakran pontatlanok, az interneten, főleg a közösségi médiában pedig elképesztő
álhírtömeggel találkozhatunk.
„Azok az országok, amelyek megnyitották határaikat a külföldi turisták előtt,
jellemzően védettségi igazolványt vagy
negatív PCR-tesztet kérnek. Emellett

több esetben regisztrálni is kell az adott
ország külön erre a célra létrehozott
honlapján.” – mondja Kurin Kinga.
A szakember szerint az utazók
többsége a tengerparti üdülőhelyeket keresi fel, ahol garantáltan jó
idő várja. A legnépszerűbb úti célokban nincs változás, a legtöbben
Horvátországba, Görögországba,
Törökországba, Spanyolországba
utaznak, illetve a kedvelt úti célok
közé sorolhatjuk Egyiptomot és
Tunéziát is. Az Európán kívüli
országokban várhatóan az őszi, téli
időszakban könnyítenek a beutazási szabályokon. Ugyanakkor

Dijana Mayer járványügyi
szakember, a horvát közegészségügyi intézet munkatársa
elmondta: szerették volna, ha
június végéig sikerül beoltani
a lakosság felét, de a számok
ennél sokkal alacsonyabbak. A
lakosság mindössze harmincöt
százaléka kapta meg valamelyik
vakcina első dózisát, ami nem
elég ahhoz, hogy nyugodtak lehessenek, és visszatérhessenek
a régi, normális élethez.
Attól tartanak, hogy az alacsony
átoltottság miatt újabb járványhullám érheti el Horvátországot,
és a tavalyi évhez hasonlóan
már augusztus tizenötödikén
véget érhet a turisztikai szezon.
Továbbra is nagyok az eltérések
érdekes tendencia, hogy a korábbi évektől eltérően idén sokan
választják a Maldív-szigeteket nyaralásuk helyszínéül. Az emberek
optimisták, hiszen az ősszel induló
körutazásokra, szilveszteri programokra, a téli egzotikus nyaralásokra is elindultak a foglalások.

az átoltottság terén a megyékben. A legtöbben – a felnőtt
lakosság negyvenhat százaléka
– Zágrábban oltatták be magukat. Isztrián ez a szám valamivel
több mint negyven százalék,
míg a dalmát megyékben sokkal
alacsonyabb.
Járványügyi szakemberek szerint – ha tovább nő az újonnan
fertőzöttek száma – Horvátország hamarosan lekerülhet az
úgynevezett zöld jelzésű országok listájáról, és más országok,
ahonnan a turisták érkeznek,
szigorításokat vezethetnek be a
tengerparti országgal szemben.
Zágráb ezért védettségi igazoláshoz kötné a jövőben a
szolgáltatások igénybevételét és
az állami támogatásokat a vállalkozók számára. A kormány
így akarja felgyorsítani az oltási
kampányt, és lassítani a járvány
terjedését.
(Forrás: MTI)
„Nálunk a legtöbben a repülős
utazásokat keresik. Bármely utazási
formát is választjuk, figyelni kell arra
is, hogy egyes országok más beutazási
szabályokat határoznak meg a repülőgéppel, illetve az autóval történő
beutazás esetén!” – magyarázza a
szakember.

Már elérhető az uniós oltási igazolás
Kormányablak, háziorvos

Kovács V. Orsolya

Azoknak, akik az Európai Unión
belüli utazást terveznek, a hatóságok azt javasolják, hogy digitálisan
töltsék le vagy az EESZT lakossági
portáljára belépve nyomtassák ki
az uniós koronavírus-igazolást. Az
igazolás az egész unióban egységes
megjelenésű, kétnyelvű, digitális és
papírformátumban is ingyenesen
elérhető, és QR-kóddal van ellátva.
Az igazolás nem minősül útiokmánynak, és nem kerül hivatalból
kiállításra, sem megküldésre. Az igazolást az uniós tagállamok nemzeti
hatáskörben adják ki, érvényessége
az összes uniós tagországra kiterjed,
teljes körű alkalmazása július elsején
lépett életbe. Hazánk a többi tagállamhoz hasonlóan szabad beutazást
biztosít az uniós igazolással érkező
külföldieknek.

Töltse le digitálisan!
Az igazolást legegyszerűbb elektronikus változatban letölteni, így elkerülhetjük a személyes ügyintézést.
Ezt a már május eleje óta működő

Fotó: koronavirus.gov.hu

Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt és az oltást igazoló applikációt, július elsején bevezette az uniós védettségi
igazolást is. A kétnyelvű – angol-magyar – uniós
igazolás digitálisan és papíralapon is elérhető.

A háziorvosnál is igényelhető

mobilapplikáción keresztül is megtehetjük. A mobilalkalmazás neve:
EESZT Lakossági (Apple/App Store)
vagy EESZT alkalmazás (Google Play
áruház). Az applikáció ügyfélkapus
bejelentkezési adatokkal használható.
A mobilapplikációk EU-kompatibilis
változatainak elérhetőségét az eeszt.
gov.hu portálon teszik közzé. A jelenleg használt, magyar jogszabályoknak
megfelelő verziót le kell cserélni az
új, uniós jogszabályoknak megfelelő

verzióra, ha azok megjelennek az
alkalmazás-áruházakban.

Nyomtassa ki!
Ugyancsak egyszerű módszer, ha
az utazó az igazolást saját maga
kinyomtatja. A taj-azonosítóval
rendelkezők az EESZT Lakossági
Portálján keresztül ügyfélkapus
hozzáférésükkel bejelentkezve is
letölthetik és kinyomtathatják.

Az igazolást papíralapon a kormányablakokban, valamint a háziorvosoknál is lehet díjmentesen igényelni. A
kormányablakokban akár előzetes
időpontfoglalás nélkül is lehet ügyet
intézni. Az igazolvány kiállítása a
kérelem után azonnal megtörténik. A
kormányablakoknál az uniós digitális
oltási, teszt- és felgyógyulási igazolás
igénylésére van lehetőség, melyek az
igénylést követően PDF-formátumban
letölthetők és nyomtathatók. A papíron
kiállított igazolványok pecsét és aláírás
nélkül érvényesek, mivel hitelességüket
a rajtuk lévő QR-kód biztosítja.

Tájékozódjunk a célország
szabályairól!
Ha valakinek nincs utazási szándéka uniós országba, egyáltalán nem szükséges
beszereznie a fent említett igazolást. Az
utazni vágyóknak azonban azt javasolják, hogy az igazolás ellenére az utazás
előtt mindenképpen tájékozódjanak a
célország aktuális beutazási feltételeiről.
A tagállamok ugyanis saját hatáskörben
speciális beutazási szabályokat határozhatnak meg, és nemzeti hatáskörben
döntik el azt is, hogy mely vakcinát
fogadják el. A célországokban érvényben
lévő esetleges speciális beutazási
szabályokról a www.konzuliszolgalat.
kormany.hu oldalon tájékozódhatunk.
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Boka, Áts Feri és Nemecsek Gorsiumban
Pokrovenszki Krisztián, a Szent
István Király Múzeum igazgatója az
avatáson elmondta, hogy a múzeum régi álma válik valóra a színpad
megújulásával, hiszen már több éve
tervezték ezt a fejlesztést.

Kurucz Tünde
Felavatták a Hadrianus Színpadot és a megújult
nézőteret a Gorsium Régészeti Parkban.

Egy igazi római életében fontos
szerepet töltött be a színház. Ezt az
antik hagyományt elevenítették fel
a Gorsium Régészeti Parkban.

Ki volt Hadrianus?

Húszmillió forintot nyert az
EMMI pályázatán a Szent István
Király Múzeum, amiből nyárra elkészült Gorsiumban az új
szabadtéri színpad, korszerű
színpadtechnikával. A fejlesztés
a korábban megkezdett fejlesztések folytatását is jelenti: tavaly
nyáron megújult a Gorsium
Régészeti Park színházának
nézőtere is, a római korhoz hű,
fenyőből készült padokat alakítottak ki.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő felidézte, hogy 1977-ben a
gorsiumi nyári színházban kezdte
munkáját érettségi után Karinthy
Márton Kossuth-díjas író. Ekkor
kezdődött el a gorsiumi nyári játékok hosszú története is. Az idei év
munkája eredményeként a színpad

Fotó: Kiss László

Korszerű színpad antik
környezetben

A korszerű színpad húszmilliós kormányzati támogatással jöhetett létre

korszerű hang- és fénytechnikával
felszerelve várja ezentúl a közönséget.
Róth Péter alpolgármester köszönetet mondott az összefogásért,
melynek segítségével létrejöhetett

a Hadrianus Színpad, kiemelve a
kormányzati támogatást, a civilek önkéntes munkáját és azt az
elkötelezettséget is, ami a kultúra
megőrzéséért és továbbadásáért
nyilvánult meg.

Hadrianus a második század elején
előbb Alsó-Pannónia helytartója, később császár volt, ugyanakkor műkedvelő építészként
valószínűleg részt vett a gorsiumi
építkezésekben tervezőként is.
Az ő idejében épült a kutakkal
fémjelzett épületkomplexum is. Az
ókorban is helyet adhatott színházi
játékoknak Gorsium területe, most
ez a folyamat csúcsosodott ki az új
színpad átadásával.

Programok a Hadrianus
Színpadon
A pénteki megnyitó után este
kilenctől a Pocsai Kriszta Quartet adott ingyenes koncertet. De
programokból a későbbiekben
sem lesz hiány: július 27. és 30.
között az új színpadon elevenedik
meg a grund, hiszen a Vörösmarty
Színház itt adja elő A Pál utcai fiúk
című darabját.

Újra Művészkorzó a belvárosban
Vakler Lajos

A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális
Központ szervezésében a Városház téren
fellépett a 2019-es Fehérvár Hangja döntőse, a
gitáros-énekes Gyánó Huba is.
A szép számú nézősereg előtt egy rendhagyó
beszélgetés keretében mutatkozott be Egyed
Attila társaságában a fehérvári színházbarátoknak a Vörösmarty Színház társulatának
új tagja, Molnár G. Nóra. A beszélgetésből
megtudhattuk, hogy Egyed Attila számára is
hosszú volt a közönség nélküli időszak, és természetes volt, hogy eleget tesz a meghívásnak.
Molnár G. Nórával avatta be a megjelenteket a
színészek színháznyitásra váró mindennapjaiba.
A Művészkorzót követően a látogatók megtekinthették a Fejér Baranta Hagyományőrző
Sportegyesület tagjainak bemutatóját, akik
megidézték az évszázadokon át ismert, és a
magyar nép körében gyakorolt fegyveres és
kézi küzdelmi formákat, és az Árpád-házi
királyokat idéző történelmi óriásbábok is megjelentek a belvárosban. Végül klasszikus zenei
slágerek, közismert dallamok szólaltak meg az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar fafúvósainak
előadásában a Zichy ligetben.

Fotók: Simon Erika

Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan – a hosszú bezártság után
először – a belvárosi Művészkorzón találkozhatott személyesen a közönség régen látott kedvenceivel.

Színre lépnek a hagyományőrzők is: hétről hétre újabb csapat
tart bemutatót a belvárosban

Egyed Attila és Molnár G. Nóra voltak a Művészkorzó első
vendégei
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Új csarnokot avatott az STX Horseboxes Kft.
Ötven új munkahelyet is létesítettek

Folyamatosan bővíti gyártókapacitását és
üzemeit az egyedi lószállító járműveket gyártó,
európai piacvezető cég, az STX Horseboxes Kft.,
és már a duális képzésbe is bekapcsolódtak
Székesfehérváron.

Szombaton avatta legújabb, hatezer
négyzetméteres gyártócsarnokát
az STX Horseboxes Kft. Székesfehérváron, amit teljesen saját
erőből építettek, így a közel két-

milliárd forintos beruházásnak köszönhetően immár tizennyolcezer
négyzetméteren zajlik a termelés.
Az avatóünnepségen Emanuele
Massimo ügyvezető elmondta: az
egyedi járművek tervezésétől a
teljes összeállításig minden Székesfehérváron zajlik. Jelenleg több mint
négyszázötven főt foglalkoztatnak,
akik egy műszakban dolgoznak.
A beruházásnak köszönhetően
újabb ötven munkahelyet létesítettek városunkban, a folyamatos
kereslet miatt pedig mindig vannak
nyitott pozícióik, amelyekbe várják
a szakmunkások, többek között
a lakatos, asztalos, villanyszerelő,

víz-, gáz- és fűtésszerelő, fényező
végzettséggel rendelkezők, illetve a
könnyű fizikai munkákra vállalkozók jelentkezését.
„Nemcsak a jelenre koncentrálunk:
évek óta több helyi és környékbeli
szakiskolával kapcsolatban állunk,
ahonnan a duális képzés keretében, valamint nyári, egybefüggő gyakorlatra is
várunk asztalos, lakatos, villanyszerelő, fényező, kárpitos, valamint mérnök
diákokat.” – emelte ki Luka Tímea
személyzeti osztályvezető.

Az egykor alig hatvanfős „garázscégből” Európa egyik piacvezetőjévé
nőtte ki magát az STX Horseboxes Kft.

Fotó: Kiss László

InnoSchool – Hamarosan elkészül
a továbbfejlesztett tananyag és játék

A belga tulajdonú cégcsoport 2009 óta működik Székesfehérváron, a Seregélyesi út melletti
ipari területen. Elsősorban egyedi, luxuskategóriás lószállító járműveket gyártanak, de jelen
vannak az autó- és motorsport kiszolgálásában is, sőt koronavírus-szűrőállomássá alakított
modellt is készítettek már.

STX HORSEBOXES KFT.
LUXUS LÓSZÁLLÍTÓ ÉS LAKÓKAMION GYÁRTÓ
VÁRJUK JELENTKEZÉSED AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKRE:

• Asztalos • Betanított lakatos
• Lakatos • Villanyszerelő
• Autófényezés előkészítő
Létrejön idén egy új szervizközpont

Mozgalmas időszak elé néz a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. az
InnoSchool nemzetközi projektben, hiszen augusztus végére elkészül az iskolai tesztelés visszajelzései
alapján a projekt egyik végleges, 9 nyelven elérhető tananyaga, az InnoSchool 2.0.
A tananyag első koncepciója még 2018-ban született meg, célja a középiskolás diákok vállalkozói
ismereteinek bővítése volt egy olyan élményalapú oktatási szemlélet bevezetésével, amelynek központi
eleme egy digitális játék. A böngészőből indítható játékban a diákok saját virtuális vállalkozásukat
dolgozhatják ki az ötlettől az üzleti tervig. A tananyag külön érdeme, hogy a vállalkozói készségek
fejlesztése mellett a társadalmi vállalkozásokat is fókuszába helyezi. A tanulók hat témakörhöz –
idősgondozás, gyermekjólét, környezetvédelem, vidéki térségek, munkaerő-elvándorlás és kirekesztett
csoportok – kapcsolódó kihívásokat és társadalmi szükségleteket ismerhetnek meg és ezek
megoldására hozhatják létre saját virtuális vállalkozásukat.
A tananyag sikerességében nagy szerepe van a középiskolai tanároknak, ezért a projekt keretében
a tanári kézikönyv mellett készül egy jó gyakorlat katalógus is, amelyben sikeres társadalmi
vállalkozásokról találhatnak további információkat a tananyagot oktató tanárok. Emellett megkezdődött
a további funkciókkal kibővített digitális játék, az InnoSchool X fejlesztése is.
Az új szemléletű oktatóanyaggal hazánkban eddig több mint 150 diák ismerkedett meg és játszotta végig
a játékot tanári vezetés mellett. Az elmúlt hetekben pedig további 20 magyar középiskola és középiskolai
tanár ismerhette meg a projekt eredményeit online roadshowk és szemináriumok keretében.

1 műszakos munkarend

A programról további információkat talál az alábbi oldalakon:

6000 m2-es új csarnokkal bővültünk

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innoschool

Egész évben várjuk a jelentkezéseket!
STX Horseboxes Kft.

www.stephex.com

+ 36-70-708-3520

allas@stx.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ebben az időszakban érdemes elfoglalnod magad a
céljaid elemzésével! Figyeld meg, hogy rövid és hos�szú távon milyen tevékenységekkel mozdítod előre
a terveidet, és vedd észre azokat a szokásaidat, amik
ellentmondásban vannak az elképzeléseiddel!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. július. 8. – július. 14.

El kell hagynod számodra fontos embereket egy időre,
de az is lehet, hogy a pillanatnyi biztonságodat érzed
fenyegetve. Vannak bizonyos dolgok az életedben, amik
már nem szolgálnak téged: ideje továbbállnod, hogy
felfedezz magadból valami újat!

http://www.kdriu.hu/innoschool/
Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
A projekt A Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezekben a napokban fölfedezheted magadban egy ősi
bölcsesség meglétét, ami gyógyító erejű. Ha alaposabban
elsajátítod ezt a tudást, az újraéleszti benned a szellemi
függetlenség tisztaságát. Tanuló és tanítvány is lehetsz egy
személyben, ami most áldás a környezetednek.

Figyelj arra, hogy amit szeretnél, az másoknak is jó legyen, és
akkor lesznek, akik önként részt vállalnak a feladatokból. Talán
érzed, hogy sikeresen elvégezted teendőidet, de lehetséges, hogy
az álmaid beteljesüléséhez észre kell venned azt is, hogy bizonyos emberekre legalább annyira számíthatsz, mint magadra!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egyre érik, hogy tudatosan foglalkozz az érzelmeiddel!
Elfojtott haragod, ki nem mondott érzelmed kereshetik
a kijáratot, fejfájást vagy álmatlan éjszakákat hozva. Itt
az ideje, hogy a környezeteddel is megoszd a nyugtalanságod okait, hidd el, ez nem a gyengeség jele!

Az utóbbi időben megtanultad a dolgokat lezárni az
új kezdetek reményéért. Mostanság nehéz tehertől
szabadultál meg, itt az idő, hogy megszelídítsd a
magadban eluralkodó pánikot! Engedd ki magadból
a szomorúságot, és dőlj hátra egy kicsit!

FEHÉRVÁR
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Munkavédelmi előírások hőségriadó idején

A nagy hőség kivétel nélkül megvisel mindenkit, és jelentősen rontja a munkavégzés
hatékonyságát. Éppen ezért vannak érvényben
speciális munkavédelmi szabályok hőségriasztás idején.

Bár még csak július elején járunk,
bőven kaptunk már ízelítőt a
nyár keményebbik oldalából, és
a meteorológusok szerint a tartós
hőhullámok egyre többször lesznek
kísérőink, így szinte biztos, hogy
lesz még hőségriadó a nyáron.
A nagy melegben pedig nemcsak
egyszerűen rosszul érezzük magunkat, de nehezebb a munkavégzés,
a koncentrálás is, így nem véletlen,

hogy hőségriadó idején speciális
munkavédelmi szabályok érvényesek.
De melyek a főbb tudnivalók hőségriasztás esetén?

Folyadék
Ha a munkahely hőmérséklete
meghaladja a huszonnégy fokot,
akkor kötelező a védőital biztosítása a dolgozóknak. A folyadék
lehet víz és ásványvíz is, de utóbbi
nem kötelező. Az ízesített italok
esetében vigyázni kell, hogy a
cukortartalom ne legyen négy
százaléknál több. A védőital
hőmérséklete maximum tizenhat fokos lehet. Forró közegben,

Utolsó csoportok OKJ rendszerben!
Június-júliusi tanfolyamok:

Harminckét fok felett negyvenöt percre nő a pihenőideje a nehéz fizikai munkát végzőknek

Kazánkezelő (2-12 t/h) között (A013)
Kazángépész (12 t/h felett) (A012)
Hegesztő (A034-A036)
Munkavédelmi technikus (A040)
Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (A067)
Raktáros (A071)
Erősáramú berendezések felülvizsgálója (A019)
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (A004)
Villámvédelmi felülvizsgáló (A025)

További kínálatunk utoljára megszerezhető OKJ szakképesítésekre: www.dekra.hu

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
szekesfehervar.hu@dekra.com

E-000683/2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotó: Kiss László

Papp Brigitta

legyen az akár kültéri vagy beltéri,
akár félóránként is cserélni kell
a védőitalt. Értelemszerűen csak
alkoholmentes italok jöhetnek
szóba folyadékpótláshoz.

Pihenőidő
A nyári melegben a szervezet szinte
minden energiáját a hűtésre fordítja, ezért a terhelést pihenőidőkkel
kell csökkenteni, amit minden órában biztosítani kell a regenerálódás
érdekében. A 28,5 foknál a nehéz
fizikai munkát végzők tizenöt perc

pihenőidőt kapnak óránként. 30,5
foknál a közepesen nehéz fizikai
munkát végzők szintén óránként
tizenöt perc pihenőidőt kapnak,
míg a nehéz fizikai munkát végzők
már harminc percet pihenhetnek.
31,5 foknál a közepesen nehéz
fizikai munkát végzőknek harminc,
a nehéz fizikai munkát végzőknek
negyvenöt perc pihenő jár. 32,5
foknál már a közepesen nehéz
fizikai munkát végzők is negyvenöt
perc pihenőidőt kapnak. Ennél
magasabb hőmérséklet esetén már
a hővédő ruha is kötelező.

Az immár 6 éves Saveur Kávézó és Cukrászdánkba,
teljes munkaidős, új kollégát keresünk:

KÁVÉZÓ ÉS CUKRÁSZDA

Pultos – Felszolgáló munkakörbe.
Dolgozz velünk, csatlakozz hozzánk,
hogy Veled együtt, továbbra is
tortákkal, sütikkel, kávékkal és fagyikkal
kényeztethessük el a hozzánk érkező,
kedves Vendégeinket!
Jelentkezés és további információ:

saveurkavezo

+36 20 466 5363, +36 22 814 408 • info@saveur.hu • www.saveur.hu

8000 Székesfehérvár, Budai út 140.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Itt az ideje, hogy újra a benned vibráló kreatív
energiák felé fordulj! Lehet, hogy valami újdonságot
szeretnél tanulni, használj hát ki minden erőforrást,
amit magadban érzel! Ha izgatottan vágysz valami
újra, akkor mindezt kihozhatod magadból!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Munka, családi kötelezettségek, vágyak? Úgy érzed magad,
mint akinek hol ide, hol oda kell kapkodnia? Kimeríthet,
ha nem boldogulsz a gyakorlatban, ha nem tudod megfelelően beosztani az idődet! Segítségedre lehet a meditáció, a
jelenlét és a pillanatok megélésének gyakorlása.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Válaszúthoz érkezel, de az is lehet, hogy fontos
döntések meghozatala előtt állsz. Érdemes most
arra fókuszálnod, hogy visszafogd az erőidet, és egy
távolabbi cél felé tekints, és arra tartalékold az erődet a
jövőd érdekében!

A hét eseményei arra fognak tanítani, hogy megértsd
a választásod és a felelősséged közötti kapcsolatot.
Minél inkább azt gondolod, hogy a dolgok kicsúsznak
a kezedből, annál inkább keresd meg a történtek és a
korábbi döntéseid közötti ok-okozati összefüggést!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha elbizonytalanodsz, azon kaphatod magadat, hogy
figyelni kezded a környezetedet: vajon ki hogyan
viselkedett abban a szituációban, amire most keresed
a megoldást. Figyelj befelé, gondold végig a lehetőségeidet, a képességeidet, és te vagy!

Érdemes a kompromisszumokra és a tudatos békére
törekedned! Kerüld az összeütközést, és próbálj
a kritikus életterületeiden nyugalmat, harmóniát
teremteni, vagy más területeken tegyél lépéseket!
Saját harmóniádra összpontosíts!

FEHÉRVÁR
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Közélet

2021.07.08.

A Vörösmarty Rádió vendége volt Somogyi Zoltán
dandártábornok, törzsfőnök, akit a Közép-Európai
Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság megalakulásának részleteiről kérdeztük.

Milyen megfontolásból és mikor került
létrehozásra a Közép –európai Többnemzeti Hadosztály parancsnokság?
A 21. században egy megváltozott
biztonsági környezetbe került hazánkkal együtt szinte teljes Európa.
Országunk vezetése felismerte azt
a tényt, hogy kelet-középeurópai
régióban nincs NATO-nak állandó,
magas készenlétű vezetésű eleme,
amely adott esetben képes műveletek megtervezésére, valamint a
kijelölt hazai és beérkező szövetséges
erők vezetésére egy kialakult krízis
helyzet esetén. Maga a döntés 2018
nyarán született meg, már szeptemberben megkezdtük a tervező
munkát. Felvettük a kapcsolatot
a szomszédos Horvátországgal,
Szlovákiával, Szlovéniával és együtt
kezdtük meg az előkészítő munkát
magyar vezetéssel. 2019 októberében
végül a magyar és a horvát védelmi miniszter írta alá a létrehozás
dokumentumát azzal a céllal, hogy
felajánlják a NATO haderő struktúrájába, biztosítva egy állandó NATO
parancsnokságot, ezzel növelve a
régió biztonságát, hozzájárulva a

NATO elrettentési és védelmi koncepciójához.
Milyen nemzetek alkotják a parancsnokságot?
Jelenleg az alapító kért ország (Horvátország és Magyarország) katonái
teljesítenek szolgálatot a parancsnokságon, ahol egyébként a parancsnokuk is horvát.
Milyen nemzetek csatlakozása várható
még?
További hat nemzet (Lengyelország,
Németország, Olaszország, Románia, Törökország és Szlovákia)
jelezte csatlakozási szándékát.
Szlovákia keretnemzetként kíván
csatlakozni a kezdeményezéshez,
ennek köszönhetően nagyobb
létszámú szlovák kontingens érkezése várható még ebben az évben.
Mindemellett arra számítok, hogy a
szervezet hivatalos aktiválását követően további nemzetek is csatlakozni fognak hozzánk.
Milyen az együttműködés a különböző
nemzetek katonái között?
A horvát és a magyar katonák közötti
kapcsolat igen gyümölcsöző. Az
állomány döntő többsége szolgált már
korábban nemzetközi környezetben,
ennek köszönhetően felkészülten
állnak minden kihívás elé, miközben képesek segíteni, mentorálni a
társaikat is.

Fotó: Kiss László

Közép-Európai Többnemzeti Hadosztály-Parancsnokság Székesfehérváron!
Somogyi Zoltán dandártábornok, a Középeurópai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság törzsfőnöke, aki egyben a parancsnokság
magyar katonáinak rangidőse is

Milyen fő feladatai vannak a Parancsnokságnak ebben az évben?
A parancsnokság állománya egy meglehetősen dinamikus tanuló fázisban
van jelenleg is. Számos törzskiképzési eseményt tudhatunk magunk
mögött. Emellett felkészültünk az
Amerikai Egyesült Államok vezette
Defender Europe 2021 elnevezésű
gyakorlatra, amely időközben ugyan
már véget ért, de hiteles visszacsatolást kaptunk a képesség kialakítás
jelenlegi helyzetéről. A gyakorlat
után is folytatjuk a személyi állomány felkészítését, továbbképzését
különböző hazai és nemzetközi tanfolyamok keretében, valamint tovább
fejlesztjük nyelvi felkészültségünket,
hiszen a parancsnokságon az angol a
munkanyelv.

Miért volt kiemelt fontosságú Defender
Europe 21 gyakorlat a parancsnokság
számára?
Az HQ MND-C a gyakorlat harmadik
fázisában csatlakozott be a Defender Europe 21 gyakorlat sorozathoz,
amely az úgy nevezett számítógéppel
támogatott parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat volt. Katonáink két
helyszínről Székesfehérvár, illetve a
németországi Grafenwöhr Kiképző
Bázisra kitelepülve hajtották végre
feladataikat mintegy három hét időtartamban. Saját szempontunkból ez volt
az első és rögtön nemzetközi gyakorlatunk, ahol először telepítettünk több
száz kilométerre Székesfehérvártól az
előretolt vezetési pontunkat. Felépítettük és berendeztük a munkahelyeket,
telepítettük a különböző információs
rendszereket, biztosítva a folyamatos,
megbízható és rejtett vezetés 100%-os
feltételeit. Mindeközben óriási kihívás
volt az Amerikai Egyesült Államok
hadereje által vezetett gyakorlat rendszereihez csatlakoznunk, ám katonáink, szakembereink ezt a feladatot is
sikeresen megoldották, nyilatkozta a
Vörösmarty Rádiónak Somogyi Zoltán
dandártábornok, a Székesfehérváron
települő Közép-európai Többnemzeti
Hadosztály-parancsnokság törzsfőnöke, aki egyben a parancsnokság
magyar katonáinak rangidőse is.

A Fehérvár Televízió műsora július 10-től 16-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 07. 10. 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 Fehérvári beszélgetések
– Schéda Zoltán vendégei
Bérces Viktor és Márkus Luca
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 Dobszai
Péter művészeti vezető
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Diagnózis
19:40 ARTE 70 – A tánc világnapja
21:50 Szép magyar énekek
22:50 Hírek – ismétlés
22:55 Képes hírek

2021. 07. 11. 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
21:05
22:10
22:25

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
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Városrészek titkai
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gáspár Sándor színművész
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Lelkünk épületének
szolgálatában – Vakler Lajos
interjúkötetének bemutatója
Szent László nyomában
Erdélyben
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 07. 12. 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
20:50
21:55
22:15

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Gáspár Sándor színművész
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Diagnózis – 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
Szente Gréta, az Exatlon
Hungary 2021 győztese
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Igazságszolgáltatás
az Alaptörvény
tükrében – I.,II. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 07. 13. 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
15:35
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:25
20:55
21:45
22:15

23:35
23:55

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
E kávéházi szegleten
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Deák Mór író
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Fazekas Anna – Öreg
néne őzikéje
Paletta – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – Miklósa
Erika koncertje
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 07. 14. 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
21:40
22:25
22:45

2021. 07. 15. CSüTörTöK

Képes hírek
00:00 Képes hírek
Híradó
07:00 Híradó
Paletta
07:20 Családőrzők
Fehérvári beszélgetések
07:50 Snooker magazin
– Vakler Lajos vendége
08:05 A Fehérvár Televízió
Deák Mór író
archívumából
Honvéd7
09:25 Képes hírek
Kezdőkör
10:50 Egészségempórium
Képes hírek
nyugdíjasoknak
Egészségempórium
11:00 Családőrzők – ismétlés
nyugdíjasoknak
11:30 Snooker magazin – ismétlés
Paletta – ismétlés
11:45 A Fehérvár Televízió
Fehérvári beszélgetések
archívumából – ismétlés
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Honvéd7 – ismétlés
13:15 Képes hírek
A Fehérvár Televízió
15:50 Tolcsvay Béla, az
archívumából
énekmondó táltosember
Híradó 1-kor
16:35 Egészségempórium
Képes hírek
családoknak
Földi Péter-portré
17:00 Híradó
Egészségempórium
17:25 Köztér
családoknak
17:50 Hírek
Híradó
17:55 A Fehérvár Televízió
Családőrzők
archívumából
Hírek
18:30 A Fehérvár Televízió
A Fehérvár Televízió
archívumából
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
Snooker magazin
19:20 A Fehérvár Televízió
A Fehérvár Televízió
archívumából
archívumából
19:50 Hírek – ismétlés
Híradó – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
20:30 A szeretet dícsérete
Hírek – ismétlés
– I., II. rész
Snooker magazin – ismétlés
Illényi Katica és a Budapesti 22:15 A Fehérvár Televízió
archívumából –
vonósok – I.,II. rész
Székesfehérvár anno
Verstábor (2014)
22:40 Híradó – ismétlés
Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 11. 21:05 Szent László nyomában Erdélyben

2021. 07. 16. pénTeK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Köztér
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
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 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Bogártalálkozó
21:30 Gorsium együttes
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek
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Kettős temetkezés és késő avar kori leletek

amikor megérkezik Árpád népe. –
„Ha ezek az emberek nem is, de a fiaik,
unokáik egészen biztosan találkoztak
Árpád népével. Ezt is vizsgáljuk. Mivel
nagyon konzervatív divat jellemzi
ezt az időszakot, az sem kizárt, hogy
ezek a sírok egészen a tizedik századig
keltezhetők.”

Látrányi Viktória
Ötven veszélyeztetett sír feltárásán dolgozik
a Szent István Király Múzeum. Csákberényben
izgalmas eredmények körvonalazódnak: kettős
temetkezés nyomaira bukkantak, megvan a
temető széle, és sikerült megfogni az avar kor
legkésőbbi régészeti horizontját, ami a kilencedik századra keltezhető.

Koporsós temetkezés nyomai

Fotó: Pál Loránd

A tervásatás során harminchat veszélyeztetett sírt tártak fel a régészek

Beszédes leletek
Az ásatás helyszínén Szücsi Frigyes
régész vezetett körbe minket. A
kilencedik századi sírt is megmutatta. Az elhunyt férfi viselete
árulkodott mindenről: „Az öv végét
díszítő bronzszíjvég liliomdíszes. Ez
a legkésőbbi díszítésmódja az avar
övgarnitúráknak. A nyolcadik század
végétől jellemző, de inkább a kilencedik

Harmonia Albensis Brucknerrel
Vakler Lajos
A székesfehérvári nyári programkínálat egyik
kiemelkedő zenei eseménye a Harmonia
Albensis koncertsorozat, melynek keretében az
elmúlt mintegy két évtized során a zeneirodalom legnagyobb szerzőinek darabjai mellett
kortárs műveket is hallhatott a közönség. A tavalyi kényszerszünet után idén júliusban ismét
várják a zeneszeretőket a templomi hangversenyek: négy csütörtökön csendül fel gyönyörű
muzsika nagyszerű művészek tolmácsolásában.

Nézze meg a feltárásról készült videót
az fmc.hu Youtube-csatornáján!

Bemutatták Demeter Vilmos életrajzi kötetét

esten az osztrák-német romantikus
zene egyik legnagyobb mestere,
Anton Bruckner e-moll miséje, valamint rövid egyházzenei darabjai
csendültek fel. A hangversenyt
tehát a klasszikus egyházi zenének
szentelték a szimfonikusok az Ars
Oratoria kórus és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar fúvósainak
előadásában, Pad Zoltán karnagy
vezényletével.
A következőkben Virágh András
orgonaművész-zeneszerző hangversenyén, az Evangélikus templomban
mélyülhetnek el a zeneszeretők
július nyolcadikán, szombaton. A
budapesti Szent István-bazilika
művésze ezen az estén az orgonairodalom remekműveit szólaltatja meg.

Kép: Pintér Norbert

A Szent Imre-templom adott
otthont a Harmonia Albensis
két évtizedes hagyománnyal bíró
templomi hangversenysorozata
nyitókoncertjének. A Sursum corda
– Emeljétek fel szíveteket! című

század első harmadát jelzi. Nagyon jól
beleillik a képbe a mellette lévő sír is,
ahol egy hölgyet temettek el. Spirálcsüngős fülbevalója van, ami ugyanerre az időszakra keltezhető.” – Ez azért
is különleges, mert egy nagyon nehezen megfogható korszakról van
szó, amiről nincsenek írott forrásaink. Nem tudjuk pontosan, hogyan
képzeljük el a magyar honfoglalás
előtti világot, hogy mi is volt itt,

A mi régiónkban ritkaságszámba
megy, hogy a koporsó faanyaga megmaradjon. Általában egy humusszá
változott lenyomatát lehet megtalálni a feltárásoknál. A csákberényi
ásatáson feltárt sírnál megfigyelhető,
hogy az emberi váz mellett megmaradt a koporsó két oldalsó deszkája.
Ez már vizsgálati anyag lehet a
dendrokronológusoknak is.
„Abban reménykedünk, hogy legalább
a fafajtát meghatározhatjuk, de nagyon
szerencsés esetben – ha megfelelő
számú évgyűrűt meg tudunk benne
figyelni – akár egy időrendet is mutathat nekünk. Ez óriási segítség lenne,
mert kiegészíthetik és pontosíthatják a
régészeti időrendünket!” – tette hozzá
az ásatás vezetője.

A Szent Imre-templomban kivételes hangversenyen ismerhették meg Bruckner munkásságát a zenerajongók

L. Takács Krisztina
Könyv készült Demeter Vilmos nyugalmazott
tanár, Székesfehérvár díszpolgára, ötszörös
magyar bajnok atléta életéről. A könyv ünnepélyes bemutatóján jelen voltak a Demeter
család tagjai, Vili bácsi leszármazottai is.

A Visszaemlékezéseim című
életrajzi kötetből Demeter Vilmos
személyében egy olyan embert
ismerhetünk meg, aki a történelem
viharai ellenére tudott építkezni,
célba tudott érni. Aki sportolóként,
magénemberként és közösségépítőként is a város emblematikus
személyisége volt. Fia, ifjabb
Demeter Vilmos is így emlékszik
rá: „Egy olyan édesapa nevelt fel, aki a
sportban, a családban és mellette a tanításban is egy feledhetetlen időszakot
hozott Székesfehérvár életébe. Több
mint negyven évet tanított egy iskolában, generációkat nevelt fel. Számomra
is csodálatra méltó, hogy tanítványai,
sportolói a mai napig milyen szeretettel emlékeznek rá!”
A kötet nemcsak Székesfehérvár
története, hanem minden egyes
olyan emberé, aki több emberöltőn
át megtett mindent azért, hogy
a családja boldoguljon, hogy a
környezete a választott hivatásában
elfogadja őt, hogy a munkáját a lehető legmagasabb szinten művelje –
hangsúlyozta Cser-Palkovics András
polgármester a kötetbemutatón.
A most megjelent könyv hosszas
kutatómunkának, a Demeter család

Fotó: Simon Erika

Több mint két hete végzik a feltárást Csákberényben, ahol tavas�szal egy újabb avar kori temető
nyomaira bukkantak a régészek.
Akkor egy koponyát találtak a
területen dolgozó munkások, amit
kimosott a víz. A véletlennek
köszönhetően egy újabb nagy
kiterjedésű avar kori temetőt
sikerült azonosítani. Azért veszélyeztetettek a sírok, mert nagyon
közel helyezkednek el a felszínhez. Célja volt az ásatásnak az is,
hogy megtalálják a temető szélét
– ez sikerült is.
Innen alig több mint egy kilométerre helyezkedik el a Cobácai-patak
túloldalán az orondpusztai avar
kori temető, ahová a hatodikhetedik században temetkeztek,
az úgynevezett kora és közép avar
korban. A tavasszal felfedezett
újabb temetőben azonban jóval
későbbről származnak a leletek.

A kötetbemutatóról készült felvétel megtekinthető a város Youtube-csatornáján!

emlékei egybegyűjtésének és egy
különleges hanganyag feldolgozásának eredménye. Vili bácsi ugyanis
kolostorban élő lányának magnóra
mondta emlékeit.
Az eseményen Kerkay Rita, a
Vörösmarty Színház művésze
olvasta fel a Demeter Magdolna
által írt előszót. Ezt követően
kerekasztal-beszélgetés következett Vili bácsi fia, ifjabb Demeter Vilmos és unokája, Czirbus
József közreműködésével. A
beszélgetést a kötet szerkesztője,
lapunk munkatársa, Vakler Lajos
vezette: „Fiataloknak, időseknek is
ajánlom, ha szeretnék megismerni
Székesfehérvár történetét kicsit
másképp. Demeter Vili bácsi életútja
példa arra, hogy miként lehet hittel
továbbvinni mindazt, amit ő maga a
családjától megtanult.” – összegezte
a szerkesztő.
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programajánló

Panorámás gyógynövénygyűjtő túra

Természet
Szombaton délelőtt Pázmándra indul a következő Herbarius gyógynövénygyűjtő túra: Lencsés
Rita szakértő vezetésével csodálatos, panorámás
kiránduláson gyűjthetünk finom és hasznos
alapanyagokat a természetes házipatikákhoz.

„A reggeli bevezető után kellemes sétát teszünk egy gyönyörű,
panorámás úton, ahol gyűjthetünk
apróbojtorjánt, orbáncfüvet, zsályát,

galajféléket, zsurlót és mentát. Igen
gazdag a gyógynövényállomány,
mindenkinek jut a gyógyfüvekből!”
– ezzel invitálja az érdeklődőket a
túravezető.
A hétvégi kirándulásra mindenki készüljön vágószerszámmal,
papírzacskóval, kosárkával vagy
vászontáskával, a kóstolóhoz saját
pohárral, napvédő szerrel, kalappal,
illetve kullancsriasztóval!

Tánc

2021.07.08.

Tánc és technológia

Ezzel a figyelemfelkeltő címmel láthatjuk
a Nemzeti Táncszínház és Lakatos János
koreográfus közös produkcióját július
tizedikén, szombaton délután ötkor a Step
And Style Táncstúdióban.

Tudomány a művészet mögött,
avagy gyertyafénytől a robotokig. Miért nem szabad színpadon fütyülni? Hogyan dőlt
el Michael Jackson? Mi az a
rivaldafény? Hogyan lehet lábak
nélkül táncversenyt nyerni? A
Nemzeti Táncszínház Tánc és...
című előadás-sorozata szórakoztató módon mutatja be, hogyan
kapcsolódik a tánc az életünkhöz.
Egy rendhagyó tánctörténetórára invitálják a közönséget:

ezúttal a táncot körülvevő
technológia evolúciója áll a
középpontban. „A kosztümök, a
díszletek, a világítás, sőt maga a
színpad is elképesztő fejlődésen
ment keresztül az évszázadok
során. Ebben a titkos világban
teszünk egy lenyűgöző utazást
sok meglepetéssel és érdekességgel. Belesünk az előadóművészet láthatatlan mágusainak
eszköztárába, az ősi görög
színházak akusztikai trükkjeitől
egészen a bionikus művégtagok
és a világító ruhák korszakáig.”
– invitálnak a szervezők és az
alkotók.
A részvétel 18 év felett csak
védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek lehetséges! Előzetes
regisztráció: 70 515 0565.

Hazánk egyik legszínesebb madarával
ismerkedhetünk

Fotó: Simon Erika

Sóstó

A találkozó július tizedikén negyed tízkor lesz a pázmándi Kálvária-domb alatt, a Kossuth utcában

A piripó, földi rigó, vagyis hivatalos nevén a
gyurgyalag kerül a július tizennegyedikei ökotúra középpontjába. A túrázók megismerhetik
költőhelyét, és ha szerencséjük lesz, jellegzetes
hangját is hallhatják a sóstói kiránduláson.

Magyarország egyik legszínesebb madarával, a népiesen

Nyári színház már júliustól!

A Boeing, Boeing című légies
komédia július 14-én a Városmajori
Szabadtéri Színpadon vendégeskedik, július 16-án és 17-én azonban
hazatér Székesfehérvárra, hogy a
klimatizált Nagyszínpadon hűtse
le a kedélyeket. Marc Camoletti,
a helyzetkomikum mesterének
vígjátékában a főszereplő Bernard
(Sághy Tamás) angol menyas�szonyát Kiss Diána Magdolna
játssza, aki az elmúlt év egyik
legsikeresebb, számos nemzetközi
díjjal büszkélkedő, Felméri Cecília
rendezte Spirál című film egyik
főszereplője is.
A Kozák András Stúdió klimatizált
helyisége megtelik szerelemmel: a
Szerelem, ó! című bohózat főszerepeiben Váradi Eszter Sárát, Keller
Jánost és Ottlik Ádámot láthatjuk
július 27-én és 28-án. Ha pedig
szabadtérre vágynánk, arra is
van lehetőség: Esztert és Jánost a
szárazréti szabadtéri színpadon is
láthatjuk egy üdítő operettkoktélban. A Bor, mámor, szerelem évről
évre zajos sikert könyvelhet el –
garancia erre a rangos szerep-

Fotó: Vörösmarty Színház

Színház
Ha egy kis felfrissülésre vágyik a forróságban,
jó program lehet a Vörösmarty Színház nyári
programkínálata! Hűsölhet a felhők felett a
Boeing, Boeing című előadással, szurkolhat a
Pál utcai fiúknak, vagy egy kellemes operettkoktéllal hűtheti le magát. Ha pedig szerelemre
vágyik, a Szerelem, ó! című bohózattal csalogathatja elő Ámort és az ő nyilait.

Gazdag a nyári színházi kínálat

osztás: Füredi Nikolett, Závodszky
Noémi, Buch Tibor, Juhász Illés,
Tűzkő Sándor, Horváth Elemér és
Horváth Péter. Az előadást július
16-án és 17-én nézhetjük meg este
fél kilenctől.
Maradjunk még egy kicsit szabadtéren! A közelmúltban felújított
Gorsium Régészeti Park színpadára
költöznek a grund ifjú harcosai.
Egy történet az önfeláldozásról, az
összetartozásról, a barátságról és
az önzetlenségről: Molnár Ferenc
klasszikusát a Dés László−Geszti
Péter−Grecsó Krisztián szerzői
hármas formálta zenés játékká, a
főszerepekben pedig Sághy Tamást,
Brasch Bencét és Imre Krisztiánt
láthatjuk. A Pál utcai fiúk című
előadást július 27-e és 30-a között
nézhetjük meg minden este fél
kilenctől. Előtte pedig jegyünkkel
bejárhatjuk az egész régészeti
parkot, így válhat igazán teljessé a
program!

Érv.: 2021.12.31-ig!

piripónak vagy földi rigónak is
hívott gyurgyalaggal ismerkedhetnek meg a jövő szerdai ökotúra résztvevői. A túra ezúttal
is a Sóstó-látogatóközpontból
indul délután ötkor. Az ökotúrán
előzetes regisztrációt követően
lehet részt venni (sostoszekesfehervar.hu).

Portré
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Marosi Ilona: a fény üzenete

Vakler Lajos
Marosi Ilona képzőművészt világszerte ismerik és elismerik: az abszolút komplexitás mestereként tartják
számon. Művei Budapesten, Párizsban, Milánóban,
Cannes-ban és szerte Dél-Amerikában megtalálhatók.

Fotó: Simon Erika

Azt tartják, hogy az eleve elrendelés mindig
a családból ered. Hogyan és miként jött az
indíttatás?
Az iskolában a tanárok által, otthon az
édesapám által, műtárgyakban közvetítve. De édesanyámtól is sokat kaptam, aki költő volt, majd miután három
gyermeket szült, életét teljes egészében a
gyerekei nevelésének szentelte. Otthoni
tanításában kiemelt jelentőségű volt az
irodalom, hogy tanuljunk meg levelet
írni, helyesen és jól artikuláltan beszéljünk, hogy a gondolatainkat tudjuk továbbadni írásban, szóban és valamilyen
szép, míves tárgyban.
Az édesapja rendkívüli pályát futott be:
építési vállalkozó volt, aki olyan felújításokban vett részt, amelyek művészi értéket is
képviseltek. Ez mennyiben határozta meg az
ön rálátását a művészetre?
Nagy hatással volt rám! A térszemléletet
sajátítottam el tőle, mert édesapámnak
nevelési elve volt, hogy a folyó munkákat
megismerjék a gyerekek. Megmutatta
például az esztergomi bazilikát, amiben
több munkát is elnyert pályázat útján.
Benne állni abban a gyönyörű térben,
felmenni a tornyokba, az ember számára
rendkívüli élmény volt!
Amikor iskolát kellett választani, gondoltak
arra, hogy a fiatal, szárnyaló tehetség honnan kapja meg azt az indíttatást?

Pályafutásának legfőbb hozadéka az érzemi egyensúly
megteremtése

A Ranolder Intézetbe írattak be a szüleim, ahol reggel nyolctól délután ötig
volt tanítás. A tananyagot kiegészítették
a Kodály Zoltántól ismert szolmizációs
rendszerrel, és ez tantárgyszerűen kapcsolódott a napi feladatokhoz. Érdekes,
színes és elég nehéz volt ezekre felkészülni, de egy olyan bővebb oktatási
program volt, amit nagyon szívesen csináltunk. A koncepció az volt, hogy amelyik gyermek tehetségesnek bizonyult,
azt háromszor annyi feladattal terhelték.
Ez hozta meg elég korán az eredményt!
Kinek, kiknek köszönhető, hogy az alapokat
egyre magasabb szintre tudta fejleszteni?
Elsősorban a tanáraimnak. A reáltárgyak
is fontosak voltak, hiszen egy egyetemi
tanár tanította. Ez úgy történhetett, hogy
1956 után jó néhány egyetemi tanárt
középiskolába helyeztek vissza büntetésből. Nekem fantasztikus élményeket
és tudásalapot hozott a gimnázium, így
tudtam egyetemre menni.
Egy tehetséges képzőművésznek egyenes útja
vezet a művészeti főiskolára. Ehhez képest
egy másik pályát választott, a közgazdaságtudományi egyetemre felvételizett.
Így alakult, de igyekeztem a közgazdaságtudománynak azokat a részeit jobban
megismerni, kiemelni, amelyek kapcsolódtak a művészethez. Ilyen volt a filozófia,
a jövendő képzőművészeti munkáimnak
a szellemi tartalma, amit ma is nagyon
fontosnak találok, hiszen nem dekorációkat készítek – bár azoknak is lehet művészi értékük – hanem olyan munkákat,
amelyek az embereknek adnak egyfajta
eligazítást, gondolati, érzelmi töltést.
Hogyan indult a képzőművészi pályája?
Nehezen indult, mivel profi festőművész
akartam lenni, ami sok munkát jelentett.
Ha közgazdászként hivatalos útra kellett
mennem külföldre, akkor felkerestem az
ottani múzeumokat, így igyekeztem az
életem másik felét is építeni.
Melyik volt az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy teljes egészében a képzőművészetnek szenteli az életét?
Ez pontosan ötven évvel ezelőtt történt.
Mongóliában, egy kolostor udvarában
voltam, és gyönyörködtem a templombelső festményrendszerében. Itt találkoztam a kolostor tudományos papjával, és
érdekelt, hogy a keleti ábrázolásmódoknak, kéztartásoknak, a kultikus ruháknak mi a filozófiai tartalma. Rádöbbentem, hogy ez a jelképrendszer az én
gondolataimmal egyező, és úgy döntöttem, hogy olyan képeket festek, amiket
ott, a templomban láttam. A festészetem
jellemzőjévé vált a dekorativitás, hogy
olyan színkombinációkat használjak,
ami lelki, érzelmi egyensúlyt is teremt,
és így kiemelkedik a mindennapi életből.
Az épületekre készült munkáiról is szót kell
ejtenünk, hiszen az a fajta képi világ, amit
megteremt, egészen különleges.
Amikor átlépünk egy másik térbe, az
alkalmazható formarendet át kell alakítani. Vannak olyan tapasztalataim, hogy
egy-egy művész az úthenger palástjának
gondolja az épület oldalát: amit kicsiben
otthon vászonra megalkot, azt egyszerűen átmásolja arra a felületre. Én teljesen
átalakítottam a formarendet, mert nálam
egészen más geometriai viszonylatok
érvényesülnek.
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Fotó: Marosi Ilona
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Marosi Ilona tárgyiasult szellemi üzenete a kép

Számtalan kitüntetést kapott Franciaországban, Olaszországban és itthon is. Ez mennyiben erősít meg egy alkotót?
Fontos, hogy egy adott kép milyen hatást
tud elérni. A képzőművészet egy kétpólusú tevékenység, szemben minden más
művészettel. Egyik oldalon van a művész a maga alkotókészségével, a másik
oldalon pedig az emberek, a nézők, és
az e kettő kapcsolatrendszeréből fakadó
kommunikációt nevezem én művészetnek.
Az életéhez szervesen hozzátartoznak a
megjelent könyvei, amelyek a köznapi ember
számára nehéz olvasmányok, viszont mégis
fontosak, hiszen rávilágítanak arra, hogy
milyen szellemi üzenetet hordoz egy-egy
alkotás.
Most volt egy nagy életmű-kiállításom,
melyre mintegy kísérletként hívtam
meg embereket – a járványra tekintettel
kisebb létszámban – így alkalmam volt
velük közvetlen kommunikációt folytatni. A legnagyobb meglepetésemre
nyitottak voltak, és elkezdtek beszélni a
gondolataikról. Mindenfajta érték benne
van az emberekben, csak nincsenek alkalmak, hogy ezt el tudják mondani. Az
embereknek bátorságot kell adni, hogy
látogassák a műtermeket, keressenek fel
művészeket, mondják el a gondolataikat,
tehát legyenek ilyen irányú kapcsolataik
is!
Folyamatosan dolgozik. Mi az, ami ma is
inspirálja?
Napról napra tapasztalok az életben
olyan dolgokat, amikre választ szeretnék
kapni és adni. Én ezt képi úton teszem
meg.

FEHÉRVÁR
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A világ idei legjobb atlétikai versenye

Somos Zoltán
Nyolcadszor adott otthont a Bregyó közi Regionális Atlétikai Centrum a Gyulai István Memorialnak.
A sztárgárda garantálta a színvonalat, ami talán a vártnál is magasabb volt. Az olimpiai és világbajnokokat felvonultató mezőny olyan eredményeket produkált, hogy azok értékszáma a 2021-es
év eddigi legjobb versenyévé tette a fehérvárit, megelőzve több, Gyémánt ligába tartozó viadalt.

Akani Simbine 9,84 másodpercet futott 100
méteren. Magyarországon soha senki nem
futott még ennél gyorsabban!

Fotók: Simon Erika

A magasugrás mindig a közönségkedvenc
számok közé tartozik, ezúttal is nagyon
látványos volt

A médiaérdeklődés és a tribün telítettsége is a Continental Tour Gold szériába számító verseny
rangjához méltó volt

A 400 méteren idén Európa-bajnok Femke Bol a Gyulai Memorialon 400 gáton utasította maga
mögé a mezőnyt

Európa-bajnokság után nemzetközi kupa
A városházán fogadták a labdarúgó Európa-bajnokságon járt fehérvári labdarúgókat. Nikolics
és társai a héten már az Európa-konferencialigában lépnek pályára.

Kaiser Tamás
Kaufer Tamás nem tétlenkedik a nyáron sem:
a Koch László utcában ismét lesz lépcsőfutás.
Az eseményen megemlékeznek a közelmúltban
elhunyt Jobbágy Tóni bácsiról is, aki még
nyolcvanhét esztendős korában is teljesítette a
tízemeletes távot.

Július tizenhetedikén, szombaton
fél tíztől ismét várják a Koch László
utca 6. szám elé a különleges kihívások kedvelőit. A lépcsőfutás pedig igazán az, hiszen nem mindennapi feladat felszaladni a tizedikre,
főleg nem időre! Két év szünetet

követően rendezi meg a versenyt
ismét Kaufer Tamás, aki ezzel
Jobbágy Tóni bácsi emléke előtt is
szeretne tisztelegni, aki valamennyi
korábbi lépcsőfutáson részt vett, és
a közelmúltban hunyt el.
A korábbi évekhez hasonlóan
ezúttal is érkeznek majd tűzoltók,
katonák és persze gyermekek is,
hogy megmérettessék magukat.
Nevezni még lehet, az egészségügyi dolgozók ráadásul ezt ingyen
tehetik meg – Kaufer Tamás ezzel
a gesztussal szeretné megköszönni
nekik az elmúlt időszakban végzett
áldozatos munkájukat.

Fotó: Somos Zoltán

Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester a város nevében kedveskedett
ajándékkal a Mol Fehérvár válogatott játékosainak. Fiola Attila, a
franciák elleni Eb-meccs hőse nem
tudott jelen lenni, de Nikolics
Nemanja, Loïc Nego és Bolla Bendegúz ott volt a rögtönzött élménybeszámolón, melyen felelevenítet-

ték a franciák és németek elleni
bravúros döntetlent, a kis híján
kivívott továbbjutást.
„Nagyon szervezettek voltunk védekezésben, megcsináltuk a feladatot, amit
kért tőlünk az edző. Nálunk nincsenek
sztárok, mint a franciáknál vagy a
németeknél, de megmutattuk, hogy
együtt, csapatként tényleg nagyon jól
működünk!” – idézte fel az országot lázba hozó helytállás alapjait
Nikolics.
A labdarúgók nem pihenhettek sokat, már edzettek is Fehérváron. A
Vidi csütörtökön az Ararat Jereván
ellen játszik az Európa-konferencialiga selejtezőjének első körében.

Fotó: Kiss László archív

Somos Zoltán

Ismét lesz lépcsőfutás!

Válogatott vendégek: Bolla, Nego és Nikolics a városházán

Amúgy sem könnyű, de teljes menetfelszerelésben igazi kihívás a lépcsőfutás!

A Vörösmarty Rádió műsora július 10-től 16-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 07. 10. szOMBat

2021. 07. 11. Vasárnap

2021. 07. 12. Hétfő

2021. 07. 13. Kedd

2021. 07. 14. szerda

2021. 07. 15. CsütörtöK

2021. 07. 16. 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 Párkapcsolati műsor
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 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
14.10 Középpontban a
kriptovaluták és
blokkláncok Vendég:
Mogyorósi Attila
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 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:
Bóna Éva
08.40 Légzésgyakorlatok
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
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:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
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:
Bóna Éva
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:
Bokányi Zsolt
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 a
Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársaival
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
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:
Bóna Éva
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:
Germán Márton
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
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:
Bóna Éva
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:
Gemeiner Márton
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
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:
Bóna Éva
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.

