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Fotó: Simon Erika

„Csak azért is
megmutatom!”

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban, multinacionális környezetben? ®

Csatlakozz hozzánk, mert
Bővülés miatt nyitott pozícióink: - Gépkezelő operátor műanyagüzembe
„Jó emberek jó dolgokat hoznak létre”
- Targoncavezető
Amit kínálunk: műanyagüzemi operátor br. 250.000 Ft + 30.000 Ft műanyagüzemi bónusz + Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve) hosszú távú, stabil munkalehetőség.
Jelentkezés: hr-hungary@cranecpe.com vagy az alábbi telefonszámon:
®

22/513-123 vagy Viberen: 70/512-1562 • Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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Miért jó az online számlafizetés?
Mint arról már korábban beszámoltunk,
a SZÉPHŐ-nél több lehetőség is van arra,
hogy elkerüljük az időigényes sorban
állást, csökkentsük a közlekedéssel járó
költségeket és az egészségügyi kockázatokat számlánk befizetésekor. Mint az
alábbi beszámolókból is kiderül, az online
díjfizetés egyre népszerűbb.

Lehrner Zsolt, Székesfehérvár
alpolgármestere igyekszik jó példával elöl járni a fehérváriak számára, ezért is váltott elsők között
az online számlafizetésre.
„Szívesen osztom meg a pozitív
tapasztalataimat ezzel kapcsolatban,
és nagyon örülök, hogy a SZÉPHŐ,
mint a város tulajdonában álló cég
él ezzel a lehetőséggel és felkínálja
a városlakóknak az online fizetési
lehetőséget” – fogalmazott. „Több
okból is váltottam szívesen az online
díjfizetésre. Egyrészt megnyugtató, hogy ezzel tudatosan teszek a
klímavédelemért. Hiszen ha nem

Fotó: SZÉPHŐ

Kovács v. orsolya

fogyasztunk annyi papírt – legyen az
újrahasznosított vagy fehér – kevesebb fát kell kivágni.
A másik ok a sorbanállás elkerülése. A pandémiás helyzet miatt is
nyitottabb lettem a digitális megoldásokra, melyek mára beépültek a
mindennapjaimba. Kényelmes, hogy
a számláimat a Díjnet fiókomon
keresztül bankkártyával vagy csoportos beszedési megbízással ki tudom
egyenlíteni. Tetszik a szolgáltatás
rugalmassága, hogy megválaszthatom
a díjfizetés időpontját.”
Az alpolgármester hozzátette:
mindenkit arra biztat, hogy próbálja ki, hiszen nem jár semmiféle
elkötelezettséggel, ha mégsem
kényelmes valakinek ez a fajta
ügyintézés.

Samu Miklós, a Polgármesteri
Hivatal irodavezetője szerint a
21. század felpörgött világában
elengedhetetlen a gyorsaság, az
átláthatóság és az ügyintézések
egyszerű, gördülékeny nyomon követése. Ma már olyan időket élünk,
amikor programjainkat, vásárlásainkat is az okostelefonunkon
keresztül intézzük – természetesen a sorból nem maradhat ki az
elektronikus ügyintézés, különös
tekintettel a csekkek elektronikus
úton történő befizetése sem.
„Tekintettel arra, hogy minden feltétel
adott a SZÉPHŐ Zrt. elektronikus
felületén a kényelmes és biztonságos
ügyintézésre, családommal szintén
áttértünk az online felületen történő
fizetésre. A folyamat lényegében sokkal egyszerűbb és praktikusabb, mint
a csekkes fizetési mód, mivel bárhol
képes vagyok aktuális számláimat
befizetni az okostelefonom keresztül”
– mondta Samu Miklós. „Az áttekinthetőség szintén sokat számított a
váltásban, ugyanis a klasszikus, papír

alapon történő befizetés esetén szinte
elveszett az ember a papírokban. Az
elektronikus ügyintézésnek köszönhetően szerencsére ez a probléma már
a múlté. Az online felületen történő
ügyintézéssel ráadásul a környezetet
is kímélni tudjuk. Összességében tehát nagyon elégedett vagyok az online
fizetési szolgálatatással, amely nagy
könnyebbséget hozott a mindennapok
ügyintézésében.”
Kiss Júlia egy palotavárosi panel
lakójaként már több mint egy
évtizede a SZÉPHŐ ügyfele. „Bevallom, régen kifejezettem szerettem
sorban állni a sárga csekkekkel a
postán, egyszerűen jól esett a tudat,
hogy van saját lakásom, és ilyen
fontos elintéznivalóim vannak. Egy
idő után persze ennek is elmúlt a
varázsa, és nagy örömmel fogadtam
az online számlafizetés lehetőségét.
Amióta kisgyermekes anya vagyok,
jelentősen megkönnyíti az életemet,
hogy a reggeli kávé mellett ülve be
tudom fizetni a számlát, mielőtt még
a család felébredne.”

A búza már a magtárakban alszik
Vakler Lajos
Befejeződött a búza aratása, legfontosabb
kenyérgabonánk már a magtárakban pihen.
Szabó Gábor, az Aranybulla Zrt. növénytermesztési ágazatvezetője elmondta, a kép vegyes, a
mennyiség a különböző területeken változó, de
alapvetően elégedettek lehetnek a gazdák.

„Ha a mennyiséget vizsgáljuk, elégedettek lehetünk, figyelembe véve,
hogy elég hektikus év van mögöttünk. Az aszály sújtotta területeken
a hektáronkénti átlag öt tonna alatt
van, a jobb vízgazdálkodási, magasabb aranykorona értékű területeken
viszont a nyolc tonnás átlag sem volt
ritka. A minőségről is megjöttek már

az eredmények. A mintavételezés
után a gabona nagy része kenyérminősítést kapott, mivel nagyon jó
a búza sikértartalma. Az eső előtt
betakarított termésé már kevésbé
megfelelő, ezt takarmányozásra használjuk majd fel.”
A minőség tehát jó, és bár a gabonatőzsde még stagnál, az már most
látszik, hogy ha nem is éri el az
elmúlt esztendő magasságát, de a
jelenlegi tonnánkénti ár megfelelő,
jó tároló kapacitás esetén.
Rossz hír ugyanakkor, hogy a
következő évben az input anyagok
árai jelentősen emelkednek, a műtrágya például drasztikusan, akár
száz százalékkal többe kerülhet.

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

Kép: Burján Zsigmond

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?

Megteltek a magtárak jó minőségű búzával

• 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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Önkénteseket vár a honvédség

Kovács Szilvia
Fiatalokat vár a Magyar Honvédség önkéntes
katonai szolgálatra. A szeptember 15-én
induló kiképzésre azok jelentkezhetnek, akik
valamilyen okból kénytelenek elhalasztani
felsőoktatási tanulmányaik megkezdését,
vagy csak szeretnék kipróbálni magukat a
katonai pályán.

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Kiss László

Az országnak folyamatosan szüksége van olyan önkéntesekre, akik
támogatják a honvédség munkáját,
és veszélyhelyzetben sem riadnak
vissza a segítségnyújtástól. Éppen
ezért született meg a tartalékos
rendszer új ága, ami stabil meg-

élhetést kínál, akár átmenetileg,
akár hosszabb távon is.
A sorkatonaság felfüggesztése óta
felnőtt egy generáció, amely nem
rendelkezik személyes tapasztalattal a honvédelemről. Ez most a
program révén megváltozhat.
„A kiképzés két ciklusból áll. Az
első ciklus egy két hónapot felölelő
időszak, amelyben egy általános
katonai kiképzést kapnak a fiatalok.
Ez alap lövészkiképzést tartalmaz,
majd megismerkedhetnek a további
lehetőségekkel, és ha kedvet éreznek
rá, mód van arra, hogy speciálisabb
katonai ismereteket szerezzenek,
szakkiképzést kapjanak, akár búvár,

A kiképzés keretében nem csak honvédelmi és katonai ismeretekhez, de stabil keresethez is
juthatnak a fiatalok

Németh Andor, a 3. Hadkiegészítő és Toborzó
Központ parancsnoka tájékoztatta lapunkat
az önkéntes katonai szolgálatról

ejtőernyős, harcjármű kezelésére
vonatkozóan” - mondta lapunknak
Németh Andor, a 3. Hadkiegészítő
és Toborzó Központ parancsnoka.

A szerződés hat hónapra szól,
három hónapos próbaidővel. A
fiatalok napi nyolc órán át kapják
a kiképzést. Már fél éves szolgálat
alatt is át lehet jelentkezni szerződéses katonának, illetve műveleti
vagy területvédelmi tartalékosnak.
„Az első két hónapban mindenképpen itt a megyében maradnak, tehát
nem kell elhagyni a lakhelyet nagyon
messzire. A következő ciklusban ez
attól függ, hogy mit választ a fiatal.
Mód van arra, hogy maradjon a lövész szakirányon, és akkor marad itt
helyben. Ha speciális tudást szeretne
elsajátítani, akkor pedig ahhoz a katonai szervezethez kell elmenni, ahol ezt
biztosítják számára. Ebben az esetben
biztosított a laktanyai elhelyezés és
utazási költségtérítés, de napi nyolc
óra a munka, amit el kell végezni,
vagyis a kiképzés” – tájékoztatott
Németh Andor.
A kiképzések szeptember 15-én
indulnak a lakóhelyhez legközelebbi helyszínen. Nagykorú,
belföldi lakóhellyel rendelkező,
legalább általános iskolai végzettségű fiatalokat várnak a székesfehérvári toborzó irodán a Mészöly
Géza utca 7. szám alatt személyesen. Lehet jelentkezni online is
az onlinetoborzo@mil.hu e-mail
címen augusztus 31-ig.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

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

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

3

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

FEHÉRVÁR

4

álláspiac

2021.08.12.

Milyen egy jól szerkesztett önéletrajz?
L. Takács Krisztina
Mire figyeljünk, ha önéletrajzot nyújtunk be? A témában az
egyik helyi munkaerőközvetítő cég vezetőjét, Isztl Mariannt
kérdeztük.

„Első ránézésre legyen áttekinthető és ne túl
hosszú terjedelmű! Fontos, hogy olyan elérhetőséget adjunk meg, amelyen fel tudják venni
velünk a kapcsolatot” – hívja fel a figyelmet
szakértőnk, majd hozzáteszi, hogy érdemes
az önéletrajz elején egy rövid összefoglalót
írnunk magunkról és a szakmai tapasztalatainkról.
Emellett egy önéletrajz legyen tagolt. Kezdjük
a legaktuálisabb munkahellyel, az itt betöltött
munkakörrel, röviden felsorolva a feladatokat. Említést tehetünk az elért eredményeinkről is. Olyan szakmai tudást és nyelvtudást
adjunk meg, mely a valóságot tükrözi.
„Fontos figyelembe venni, ha online jelentkezünk
egy állásra, az a legtöbb esetben egy ATS-be
(jelölt kezelő rendszerbe) kerül, és sok esetben
már a jelentkezésnél/regisztrációnál beemeli a
fontosabb adatokat a rendszer. Emiatt kerülendő a
különböző ikonok, karakterek használata, amelyek
megzavarhatják a rendszert.” – mondja Isztl
Mariann.
Preferált a fényképes önéletrajzok elkészítése. A fénykép ne közösségi oldalról átemelt
legyen, érdemes letisztult, igazolványkép
szerű, semleges hátterű, arcra fókuszáló fotót
csatolni.
„Figyeljünk arra, melyik cég, melyik hirdetésére
jelentkezünk, ne a sablont küldjük ki mindenhova,
ha esetleg több helyre is pályázunk! Tájékozódjunk az állást meghirdető cégről, a jelentkezés

során érezhető legyen felkészültségünk!” – figyelmeztet szakértőnk.
A motivációs levél kikopott a pályázói
anyagok közül, Isztl Mariann szerint egy
jól megírt önéletrajz, az aktív social media
jelenléte (pl: LinkedIn profil) és az interjúkon
nyújtott teljesítmény sokkal meghatározóbb
elem a kiválasztás során.
Referenciák kérésével viszont gyakran
találkozunk, adott esetben ezt csatolhatjuk
pályázatunkhoz!
Fizikai munkakörök estén az önéletrajz mellé
jelöltjellemzést kérnek a partnerek, mely
kiterjed a szakmai tudásra, tapasztalatra, személyiségre és arra is, mi motiválja egy adott
munkakör betöltése esetén, mik a rövidtávú
és hosszútávú céljai a pályázónak.

Melyek a legnépszerűbb pozíciók és
melyeket a legnehezebb betölteni?
Fizikai munka esetében a jó szakemberek hiánya okozza
a legnagyobb kihívást. Az igazán jó „mesterek” akár villanyszerelés, akár gépkezelés, karbantartás, akár asztalos
vagy CNC gépkezelő területén már elhelyezkedtek, akik
még nem, azoknak olyan jövedelembeli elvárásaik vannak,
melyet a cégek akarva, akaratlanul sem tudnak megfizetni
– tudtuk meg szakértőnktől.
Szellemi munkakörök között népszerűek a logisztika-beszerzés területén található pozíciók, például beszerző,
logisztikai koordinátor, fuvarszervező. A pályakezdő, idegen nyelvet beszélők körében esetleg az SSC szektorban
található lehetőségek is érdekesek lehetnek.
Nehézséget továbbra is a szakképzettséget igénylő, továbbá a mérnök állásoknál látnak, de pénzügyi területen is

nehéz megszólítható jelölteket felkutatni.

Így taníthat vállalkozói ismereteket középiskolásoknak

Műszaki előkészítő /ajánlatkészítőt
keresünk villamosipari területre székesfehérvári képviseletünkre
A Schrack Technik hazánkban közel 30 éve sikeresen működő villamos kereskedelmi vállalat. A komplett termékpalettában a 0.4 kV-os elosztórendszerek és készülék komponensek
mellett a biztonsági világítás és az adatátviteli hálózatok is megtalálhatók. Többszörös
sikerdíjasként világszinten 45 országban teremtünk értéket megoldásainkkal. Termékeinket
folyamatosan fejlesztjük és nagy hangsúlyt fektetünk a jövőbe mutató megújuló energiaforrásokra – mint a napelem és az elektromos autózás – is.
Légy Te is elkötelezett csapatunk mindennapjainak része, várjuk jelentkezésed!
MILYEN FELADATOKBAN SZÁMÍTUNK RÁD:
• Projektkezelés: egyvonalas rajzok, tervek alapján egyedi ajánlatok kidolgozása,
megállapodások előkészítése
• Meglévő partnerkapcsolatok ápolása, vevői elégedettség javítása
(online és telefonos kapcsolattartás)
• Saját munkád pontos adminisztrálása (CRM, online sales, ajánlatkészítő)
FONTOS A POZÍCIÓ BETÖLTÉSÉHEZ:
• Legalább 2-3 éves villamosipari tapasztalat
• Minimum középfokú villamosipari végzettség
• Erősáramú ismeretek
• Egyvonalas rajzok, tervek olvasása elosztószekrényekhez
• Komplex látásmód és rendszerekben való gondolkodás
JÖVŐBENI MUNKAHELYEDKÉNT A KÖVETKEZŐKET KÍNÁLJUK SZÁMODRA:
• Versenyképes juttatási csomag
• Stabil és eredményes multinacionális vállalati háttér
• Biztos és hosszútávú karrierlehetőség
• Szakmai fejlődési lehetőség egy profi csapatban, képzések
Fényképpel ellátott szakmai önéletrajzod várjuk az: e.gaspar@schrack.hu email címre
vagy látogass el honlapunkra:

www.schrack.hu/karrier

Szeretné egy új szemléletű tananyaggal feldobni a tanórákat? A közép-európai középiskolás diákok
közel 70%-a nem tudja, hogyan kell egy vállalkozást elindítani. Ezen segít az InnoSchool nemzetközi
projekt. A cél egy olyan tananyag kidolgozása volt, amely a középiskolás diákok vállalkozói ismereteinek
bővítését célozza egy új, élményalapú oktatási szemlélet segítségével. A központi elem egy digitális,
böngészőből indítható játék, a Serious Game.
A magyar nyelvre is lefordított játék során a főhős, Marvin és a többi szereplő segítségével saját virtuális
vállalkozásunkat hozhatjuk létre az alapötlettől az üzleti terv kidolgozásáig. A játék külön érdeme, hogy a
társadalmi vállalkozás típusát helyezi fókuszába, azaz azokat a vállalkozásokat, amelyek a profitszerzés
mellett saját környezetük valamely problémájára keresik a választ, és áldoznak is erre a bevételükből.
A játékosok az alábbi 6 megoldásra váró problémakör, azaz 6 forgatókönyv közül választhatnak a játék
egy szakaszán: idősgondozás, gyermekjólét, környezetvédelem, vidéki térségek, munkaerő-elvándorlás
és kirekesztett csoportok.
A játék folyamán videók és animációk segítik a vállalkozói ismeretek elsajátítását, a kvízek és ellenőrző
feladatok során adott jó válaszainkért cserébe pedig aranytallérokat és különböző jutalmakat
gyűjthetünk. A játékbeli pénzből aztán saját virtuális irodánkat is csinosíthatjuk.
A játékot tavaly ősszel hazánkban több mint 150 diák tesztelte tanórai keretek között, hiszen a
szórakoztató tananyagot tanári vezetéssel tanórai vagy szakköri keretek között is végig lehet játszani.
Ehhez további segédanyagot és tanári kézikönyvet is kapnak az oktatók.
Ha érdekli a játék, esetleg tanárként szívesen végigjátszaná diákjaival, akkor ne habozzon felkeresni a
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség munkatársait az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
http://www.kdriu.hu/kapcsolat/
A projektről bővebben itt olvashatsz:
http://www.kdriu.hu/innoschool/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/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.
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A boltok felkészültek, a szülők kivárnak – hamarosan iskolakezdés

Távhővel ellátott lakásban lakik?
Postai csekken fizeti be távhőszámláit?

Váltson Ön is kényelemes, gyors,
elektronikus fizetésre!
A SZÉPHŐ Zrt. nyereményjátékot hirdet
szeptember 1. és október 31. között!
A részvételért nem kell mást tennie, mint a játék ideje alatt
áttérni postai csekkes fizetési módról elektronikus fizetésre.
A sorsolások keretében minden héten kisebb nyeremények
találnak gazdára.

Ring Júlia
Színes, illatos, mintás, natúr - bő választékkal
várják az üzletek az iskolakezdést. A felkészült boltok idén is az iskolák által összeírt
eszközöket tartalmazó csomagokat kínálják a
szülőknek.

Bár még javában tart a nyár, sok
szülő már az iskolakezdéssel járó
feladatok listáját írja. Igaz, a tapasztalatok alapján az is elmondható,
ebben az évben kivárnak a szülők.
A vírushelyzet alakulása miatt sok
a bizonytalanság az emberekben,
így jóval később kezdték meg a
beszerző körutat – osztotta meg
velünk tapasztalatait egy belvárosi
papír-írószer üzlet tulajdonosa.
Természetesen a speciális eszköz-

igényű, képzős diákok is megtalálják számításukat a városban. A
kreatív művészellátók ugyanis a
tanárokkal egyeztetett, iskolakezdő
csomagok mellett színes termékpalettával várják a művészképzősöket.
Az elsősöknek való eszközcsomag
az iskola igényétől függően tizenkétezer és tizennyolcezer forint
között alakulhat, egy iskolatáska
körülbelül húszezer forintba kerül.
Általános tapasztalat ezzel együtt,
hogy az elsőbe készülő gyermekeknek megvásárolnak minden
iskolakezdéshez szükséges és előírt
eszközt, míg felsőben az idősebb
testvértől hátramaradt, fel nem
használt termékeken spórolnak a
szülők.

A főnyeremény az akció végén egy szabadon felhasználható
utalvány, amely beváltható az Accent Hotels lánc
bármelyik szállodájában.

Kép: Tar Károly

Bővebb információ az elektronikus fizetésre áttérés
lehetőségeiről, a www.szepho.hu honlap hírfolyamán olvasható.
A játékkal kapcsolatos tájékoztatás és játékszabály az akció ideje
alatt a SZÉPHŐ Zrt. honlapján lesz elérhető.
Hamarosan további részletekkel jelentkezünk!

Van, hogy számít a minőség

PANNON
OKTATÁSI
KÖZPONT
GIMNÁZIUM

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban
multinacionális környezetben?

SZÉKESFEHÉRVÁRI
TAGINTÉZMÉNYE

Gyere el és ismerj meg Bennünket!

OM: 200290
B/2020/000026, E/2020/000383, E-000272/2014

Miért válasszon
minket?
Tandíjmentes képzés
Diákigazolvány
Családi pótlék igénylés
Korábbi tanulmányok
beszámítása

FELNŐTT
GIMNÁZIUMI ÉS
ÁLTALÁNOS ISKOLAI
OKTATÁS
A képzés elvégezhető
munka, kisgyermek
mellett vagy akár
hivatásos sportolóként
is!
Szerezzen érettségi
bizonyítványt akár 2 év
alatt esti tagozaton!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

Nyitott pozícióink: Gépkezelő operátor műanyagüzembe;
Targoncavezető

Amit kínálunk: • műanyagüzemi operátor

br. 250.000 Ft+30.000 Ft
műanyagüzemi bónusz
• Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve)

• Operátor: 3 műszakos munkarend;
• Targoncavezető: 2 műszakos munkarend
• 100 % -os bejárási támogatás
szerződéses járattal vagy
tömegközlekedés esetén
• Sportolási lehetőség támogatása
• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése
tapasztalt szakemberektől

®

Újdonság!

szekesfehervar@pok.hu
+36 20 223 43 66
8000
Székesfehérvár,
Pirosalma utca 1-3.

Iskolánkban szakmát
is tanulhat! További
információért
használja a QR kódot!
www.pok.suli.hu

Jelentkezés és további információ: hr-hungary@cranecpe.com
e-mail címen
vagy az alábbi telefonszámon: 22/513-123
vagy Viberen: 70/512-1562
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
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fókuszban

„Csak azért is megmutatom!”

2021.08.12.

Az olimpiai bronzérmes Kovács Sarolta öttusázóval beszélgettünk

L. Takács Krisztina

Nem lehet levakarni a mosolyt az
arcomról, azóta ott van, mióta célba értem. Azóta összefolynak a napok, nem
aludtam még egy rendeset sem, mert folyamatos az ünneplés. De ezek nagyon
jó dolgok, kellemes velejárói ennek az
éremnek, amire nagyon büszke vagyok,
és ami nem csak az én érdemem, hiszen
csapatmunka volt.
Milyen volt hazajönni Tokióból?
Nagyon sok szeretetet kapok, el sem
tudtam képzelni, hogy ilyen lesz! Annyi
meglepetés ért már a Fehérvárra érkezésem pillanatában is: amint a házunkhoz
értünk, az egész társasház lent várt és
tapsolt! De a Syma Csarnokban is fantasztikus volt a fogadtatás a sok gyerekkel, az autogram kérőkkel – ezeket még
fel sem tudtam fogni. Azt hiszem, kell
még néhány hét, mire ezt a sok felém
áradó figyelmet feldolgozom. Egyelőre
még nem a pihenésen és az alváson van
a hangsúly, majd ennek is eljön az ideje,
most csak szeretném megélni és élvezni
ezeket a pillanatokat.
Azok után, hogy tavasszal térdműtéted volt,
majd a vádlidat is fel kellett nyitni, számítottál az olimpiai éremre? Hiszen a versenyt
nézőnek a teljesítményedet látva feltehetően eszébe sem jutott a néhány hónappal
ezelőtti térdműtét.
Nehéz évem volt: álmatlan éjszakákkal küzdöttem, és volt olyan pillanat,
amikor azt mondták, hogy nem hogy az

Fotók: Simon Erika

Talán nem is volt szükség a Tokióig utaztatott kabalákra, és elképzelhető, hogy nem a verseny előtti „titkos
rituáléinak” köszönheti Saci a sikerét. A kulcs inkább
abban a mosolyban van, ami csak azért is ott maradt az
arcán, dacolva ezzel a világverseny előtti nehézségekkel. Kovács Sarolta nem adta fel, és bár még most sem
hiszi el igazán: dobogóra állt az olimpián.

Az olimpiai bronzérmesre különösen büszke a város is

olimpiát, de a sportot is el kell felejtenem a térdműtét utáni trombózis miatt.
Ennek ellenére nagyon sokat készültem
mentálisan, és a negatív helyzetekben
is igyekeztem pozitívumokat találni.
Nagyon sokat segített a családom, a
párom és a klubom is. Annyi szeretetet
és erőt kaptam, amelyet mind éreztem
a versenyen. Jó pár éve dolgozom ezért
az eredményért, és nagyon örülök, hogy
meglett. Bíztam magamban, és láttam
azokat is, akik nem bíztak bennem, akik
úgy gondolták, hogy nem fog menni a
záró szám. Nekem ez is plusz energiát
adott, folyamatosan az buzgott bennem,
hogy „csak azért is megmutatom”!
A világbajnoki aranyérmed vagy az olimpiai bronz csillog jobban?
Mindegyik nagyon szép és közel áll a
szívemhez, de nekem ez a megnyert

bronz felér egy arannyal, főleg azok
után, amin keresztülmentem. Azt
mondták odakinn, hogy én voltam a
legboldogabb érmes. Majd keresünk
ennek az éremnek egy nagyon-nagyon
szép helyet, de addig mindenhova
magammal viszem, amióta megkaptam,
ezzel is alszom!
Az is különleges érzés lehet, hogy Vörös
Zsuzsa után te vagy a második olimpiai
érmesünk a női öttusázók közül, ráadásul
mindketten fehérváriak vagytok.
Igyekeztem utolérni Zsuzsát, mondtam
is neki, hogy 2016-ban, amikor világbaj-

nok lettem, már az is nagy mérföldkő
volt, hiszen három női világbajnok van
Magyarországon, Vörös Zsuzsa, Simóka
Bea és én. Olimpiai bajnok viszont egyedül Zsuzsa, de mondtam neki akkor,
hogy ez nem sokáig lesz így. Bár most
„csak” bronzot értem el, de nekem ez
felér egy arannyal! Zsuzsa végigkísérte a
pályafutásomat, a nehéz időszakokban
is végig velem volt, sok támogatást kaptam tőle. Hallani azt, amikor leszállok
a dobogóról és egy telefont nyomnak a
fülemhez és Zsuzsa a vonal másik végén
sír, leírhatatlan érzés.
Mikor engeded meg magadnak, hogy
pihenjél is?
Majd ennek is eljön az ideje, most még
úgy érzem, hogy bírom. Augusztus
végén van még egy katonai világbajnokságom Lengyelországban, arra még egy
kicsit kell készülnöm. Utána szeretnék
majd elmenni a párommal nyaralni
néhány napra, és a barátaimmal is találkozom egy-egy napokat. Most ennyi
fér bele, de majd később biztosan lesz
hosszabb pihenés is.
Tokióra öt évet kellett várni, Párizsra viszont csak hármat. Hogyan tervezed a jövőt
annak tükrében, hogy az öttusa sportágban
is komoly változások lesznek?
Bevallom őszintén, hogy az elmúlt
időszakban történtek hatására nem
terveztem tovább, pusztán reméltem,
hogy Tokióba kijutok. Azt tudom, hogy
mindenképpen ki fogom próbálni az új
öttusát. Eddig nem kóstoltam még bele,
mert erre az olimpiára készültem, így
Párizsról még nem tudok nyilatkozni.

Fotó: Simon Erika

Vörös Zsuzsa olimpiai bajnok Kovács Saroltáról

„Nem olimpiai bajnokként, hanem Saci edzőjeként éltem meg ezt az érmet, folyamatosan
figyelemmel kísértem a verseny másfél napját, és folyamatosan kapcsolatban voltunk. Két
és fél hónappal ezelőtt nagyon nehéz volt, mert az orvosok azt mondták, hogy lehet, hogy
a sportot is abba kell hagynia Sacinak a vérrögképződés miatt, de ennek ellenére ő felállt.
Azt gondolom, hogy a mai magyar női öttusában senki nem lett volna képes arra, hogy
így talpra álljon, és azt mondtam el neki a vívás után, hogy azért bízzon magában, mert
ennyire erős, hogy idáig eljutott, és ő innen már csak nyerhet!”

„Szebben csillog, mint a világbajnoki arany” - Kovács Sarolta szívében kitüntetett helyet foglal
el az olimpiai bronz

AUGUSZTUS 13., PÉNTEK
Nemzeti Emlékhely

20.30 Egyensúlyünnep – dramatikus
történelmi játék táncosokkal, zenészekkel, cirkuszművészekkel
A fesztivál nyitányára Matuz János írt és
rendezett különleges előadást, amely megidézi
az Árpád-ház nagyok között is legjelentősebb
uralkodóit: Szent Istvánt, Szent Lászlót, Könyves Kálmánt, III. Bélát, IV. Bélát, Kun Lászlót és
III. Andrást, valamint Szent Erzsébet és Szent
Margit alakját.

Esőhelyszín, módosított programmal:
Városháza, Díszterem, az előadás pótlása: augusztus 18., szerda
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS A FEHÉRVÁR TELEVÍZIÓBAN

10.00 Hangszeres mesepedagógiai
foglalkozás Kamarás Emesével
11.00 Zeneovi Bergerné Szőnyi Annával és Varró Jánossal – hangszerek
kipróbálása, táncos-zenés körjátékok
14.30 A Corpus Rézfúvós Kvintett
szórakoztató zenei koncertje
15.30 Zeneovi Bergerné Szőnyi Annával és Varró Jánossal – hangszerek
kipróbálása, táncos-zenés körjátékok
16.30 A Baruts Bence Handpan
projekt műsora
17.30 Alexa Ákos bűvészműsora
gyerekeknek és felnőtteknek

Szent Imre-templom, Városház tér

24.00 A Tilinkó zenekar folkestje

18.00 Fogadalmi szentmise

További információ és jegyvásárlás:
www.kiralyinapok.hu

A misét Spányi Antal megyés püspök
celebrálja. A szentmise előtt 17.30 órától a
Magyar Szent Család – Szent István, Boldog
Gizella és Szent Imre – ereklyéit ünnepélyesen átkísérik a Püspöki palotából a Szent
Imre-templomba. A szentmise végén az
ereklyéket körmenetben viszik Szent István
király sírjához a Nemzeti Emlékhelyre, ahol
elimádkozzák a felajánlási imát, majd az
ereklyéket körmenetben kísérik vissza a
Szent Imre-templomba.
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS A FEHÉRVÁR TELEVÍZIÓBAN

Bartók Béla tér

AUGUSZTUS 15., VASÁRNAP
Lánczos Kornél Gimnázium udvara

9.00 Megemlékezés és koszorúzás
A Magyar Királyi 3. Szent István Gyalogezred
emléknapja, a Sipos Gyula-díj ünnepélyes
átadása
Áron Nagy Lajos tér

10.00 Estefán király legendája
Hartvik püspök Szt. István legendája nyomán
írta: Adorján Viktor (a Szabad Színház produkciója)

21.00 Fáklyás vezetés a Nemzeti
Emlékhelytől

18.00 A Duo RedWhite csellóduó
műsora – filmzenei válogatás két
gordonkára

20.00 A Rákóczi Szövetség gyermektáborának bemutatója

További információ: www.turizmus.
szekesfehervar.hu

19.30 Kodály Spicy Jazz zenekar –
világzene

20.30 III. Béla – Az aranykor trónusán

11.00 Magyarok tündöklő csillaga

Táncház

Egész napos program: Levendula
kézműves foglalkozások – virágkötészet,
lovacska készítése természetes anyagokból, illatzsák, nemezkarkötő és boszorkány készítése

A III. Béláról készült koronázási szertartásjáték
vetítése (Esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

Megemlékezés és előadások Szent István
tiszteletére

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció és további
információ: www.koronazas.hu

11.20 István király koronázó fővárosa

21.30 Királyi Folkesték – a Gypo
Circus koncertje
További információ és jegyvásárlás:
www.kiralyinapok.hu

Táncház

AUGUSZTUS 14., SZOMBAT

15.00 és 18.00 Esszenciák

Zichy liget

Az Alba Regia Táncegyüttes táncszínházi műsora

10.00 órától Családi piknik – az
árnyas fák alatt igazi családi kikapcsolódás várja a vendégeket sok-sok
játékkal, kézműves foglalkozásokkal,
muzsikával
10.00–15.00 Ásott és fúrt kutak
vizének kémiai vizsgálata, komposztálási bemutató, ökológiai lábnyom
számítása a Gaja Környezetvédő
Egyesülettel
10.00–18.00 Meseösvény Sóstón – a
Sóstó Látogatóközpont és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár közös projektjének bemutatkozása, fajátékok

Táncház

21.30 Királyi Folkesték – a Romano
Drom koncertje

Fehérvári Civil Központ

Dr. Szabados György előadása

11.50 Szent István emlékezete Székesfehérváron
Váczi Márk előadása

12.20 Négy évtized Székesfehérvár
szolgálatában – Siklósi Gyula és
Székesfehérvár
Kulcsár Mihály előadása

12.50 Szent István emléke
Filmbemutató Vakler Lajossal
Belváros, Országzászló tér

15.00 Királyi játéktér
Népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó Krisztinával és a Szedtevette zenekarral

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
• Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273

Széna tér

20.30 IV. Béla – Az élet magja

15.00–20.00 Széna téri piknik

A koronázási szertartásjáték vetítése (Esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

Családi program sok játékkal, kézműves
foglalkozással, zenével a TOP-6.9.2-16SF1-2018-001 projekt keretében
Táncház

17.00 Csillagkapu
Dramatikus táncjáték Csoóri Sándor azonos
című gyermekvers kötete alapján.

További információ és jegyvásárlás:
www.kiralyinapok.hu
Belváros, Szent Imre-templom

18.00 Nagyboldogasszony-napi
ünnepi szentmise
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS A FEHÉRVÁR TELEVÍZIÓBAN

Bartók Béla tér

20.00 A Rákóczi Szövetség gyermektáborának bemutatója
20.30 II. András – Csillaghullásban
álmodó
A koronázási szertartásjáték vetítése felvételről

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció és további
információ: www.koronazas.hu
(Esőhelyszín: Vörösmarty Színház)
Táncház

21.30 Ferenczi György és az 1ső
pesti rackák koncertje

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció és további
információ: www.koronazas.hu
Táncház

21.00 Mesterkurzus
A Táncművészeti Egyetem 2021-es mesterképző évfolyamának gálaműsora

21.30 Királyi Folkesték – A Góbé
zenekar koncertje
24.00 A Galiba zenekar folkestje

AUGUSZTUS 17., KEDD
Táncház

10.00–12.00 Kézműves foglalkozás
és népi gyermekjátszó a Galiba
zenekarral
Bory-vár

17.00 Székesfehérvár MJV Önkormányzata szakmai díjainak ünnepélyes átadása
Belváros

18.00 Királyi óriásbábok felvonulása és bemutatkozása
Felvonulás zenészekkel és hagyományőrzőkkel
a Vörösmarty Színháztól a Városház térig
Táncház

24.00 A Galiba zenekar folkestje

20.30 Puszták Népe Front zenekar
koncertje

AUGUSZTUS 16., HÉTFŐ

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Táncház

21.30 Királyi Folkesték – a J.A.M
Showband koncertje

15.00 Pletykázó asszonyok
A BaHorKa Társulat interaktív családi előadása

17.00 Repeta
Az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola tánc�csoportjainak gálaműsora

További információ és jegyvásárlás:
www.kiralyinapok.hu
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

18.00 Államalapító Szent István
Emlékérem és Díj ünnepélyes
átadása

24.00 Galiba zenekar folkestje

AUGUSZTUS 18., SZERDA
Városház tér, Fő utca, Országzászló tér

17.00 Szatmártól a Mezőföldig
Legszebb táncait hozza el a cecei székhelyű Tehetség
Művészeti Iskola és a Paksi Tehetség Táncműhely
apraja és nagyja – közel hatvanan, a palántáktól a
nagyokig. 17.00 órakor, az Országalmától indulva
több alkalommal és helyszínen mutatkoznak be
szépséges viseleteikben, szemet gyönyörködtető
táncaikkal Iker Józsefné és kollégái, tanítványai.

Vezényel: Dobszay Péter.
Műsoron: Liszt Ferenc: Les Préludes; Dobri Dániel: Lamento, szólót énekel: Caterina Pontrandolfo; Antonin Dvořák: 9. „Az Új világból” szimfónia
(Esőnap: augusztus 23., hétfő)

További információ: www.arso.hu
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS A FEHÉRVÁR TELEVÍZIÓBAN

AUGUSZTUS 19., CSÜTÖRTÖK
Bory tér

16.00 29. Öreghegyi Mulatság
A romantikus Bory-vár tövében ebben az évben
is vendégül látja a fehérváriakat Öreghegy:
Szent István ünnepének előestéjén zenés, szórakoztató programokkal várják a látogatókat.

15.55 Nagy Benedek: A szőlőműves
című szobrának megkoszorúzása
Színpadi programok a Bory téren:
16.00 Szent István Mézlovagrend
mézlovagjainak avatása
16.30 Főnix Rock and Roll SE táncbemutatója
17.00 Borlovagrendek zenés felvonulása, műsora
17.15 Polgármesteri köszöntő, új
kenyér megszentelése és boráldás
17.30 Borlovagavatási ceremónia
17.50 Bordalok a Harmónika Trió
előadásában
18.00 Jónás Andrea és Fehér Adrienn műsora
18.30 Felicita KTSE táncbemutatója
19.00 A kerek kő
Sanyi, Én és a Gyerekek Produkció interaktív
népmeséje gyerekeknek

19.50 Zsigmond Lala
20.50 Utcabál a J.A.M Showbanddel
16.00–19.00 Kézműves foglalkozások, jótékonysági süteményvásár
Belváros

18.00 Királyi óriásbábok felvonulása és bemutatkozása
A Vörösmarty Színháztól a Városház térig tartó
menetet a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar kiskoncertje fogadja.
Zichy-színpad

Bartók Béla tér

20.30 Best of Geszti koncert

Bartók Béla tér

19.30 Tér-élmény

20.00 A Rákóczi Szövetség gyermektáborának bemutatója

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó
és bemutatkozó koncertje.

A megújított Best of Geszti a legsikeresebb Rapülők,
Jazz+Az, Gringosztár és Létvágy dalokat sűríti ütős
produkcióba, vizuális izgalmakkal, két nagyszerű, új
énekesnővel és a Jazz+Az kiváló muzsikusaival.

AUGUSZTUS 20., PÉNTEK
Belváros, Zichy liget

10.00–19.00 Koronázási Ünnepi
Játékok
A történelmi kisfesztivál hamisítatlan középkori hangulattal, hagyományőrző bemutatókkal,
régizenei együttesekkel, középkori piaccal, az
Árpád-házi királyokat megismertető családi
játékkal, számos gyermekjátékkal, kreatív és
kézműves foglalkozásokkal, és természetesen
a királyi óriásbábokkal várja a vendégeket
ebben az évben is. 21.00 órától épületfényfestés színezi a Belvárost: interaktív kirakós játék
3D-s fénykockákkal az Országzászló téren és
3D épületvetítés a Szent István Király Múzeum
Fő utcai épületén.
Szent Imre-templom, Városház tér

10.30 Szent István-napi ünnepi
szentmise
A szentmisét bemutatja: Spányi Antal megyés
püspök
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS A FEHÉRVÁR TELEVÍZIÓBAN

Nemzeti Emlékhely

17.00 Tiszteletadás Szent István
szarkofágjánál
Belváros

17.15 Fehérvári királyok menete
Történelmi felvonulás óriásbábokkal, hagyományőrzőkkel a Zichy ligettől a Szent István
térig.
Szent István tér

18.00 Ünnepi közgyűlés
Ünnepi beszédet mond és Székesfehérvár
kitüntetéseit átadja Cser-Palkovics András
polgármester, közreműködik Kneifel Nóra és
Kárász András Péter (Esőhelyszín: Városháza,
Díszterem)
Zichy-színpad

21.00 István, a király koncert keresztmetszet
Látványos, modern megszólalású produkció népszerű szólistákkal, a zenei szakma kiválóságaiból álló
saját zenekarral, valamint a legprofesszionálisabb
látvány- és animáció-technikával. Az előadásban a
címszereplő Feke Pál mellett közreműködik Novák
Péter, Szomor György, Herczeg Flóra, Simon Boglárka, Serbán Attila és Sándor Péter.

AUGUSZTUS 21., SZOMBAT
Belváros, Zichy liget

10.00–19.00 Koronázási Ünnepi
Játékok
Nemzeti Emlékhely

19.00 Középkori élő sakk: A három
király csatája

Újra összecsap a világos és a sötét sereg: a Székesfehérvári SzC I. István Technikum 35 diákja a száz négyzetméteres sakktáblán mutatja be élő sakkjátszma formájában
a középkori Magyarország egyik kiemelkedő ütközetét,
az 1278. augusztus 26-án lezajlott morvamezei csatát.
Az előadás írója és rendezője Matuz János.
Városháza Díszudvara

21.00 Kertmozi: Még egy kört mindenkinek

Városháza Díszudvara

21.00 Kertmozi: Szerelmek, esküvők és egyéb katasztrófák
Információ és jegyvásárlás: www.
baratsagmozi.hu (Esőnap: augusztus
24., kedd 21.00)

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
Augusztus 13–22.

Információ és jegyvásárlás: www.
baratsagmozi.hu (Esőnap: augusztus
24., kedd 21.00)

21.00 3D fényfestés a Nemzeti
Emlékhelyen, a mauzóleum falán

AUGUSZTUS 22., VASÁRNAP

Vörösmarty Színház

Belváros, Zichy liget

10.00–19.00 Koronázási Ünnepi Játékok
Nemzeti Emlékhely

19.00 Középkori élő sakk: A három
király csatája
Zichy-színpad

20.00 Táncünnep
Fesztiválzáró est az Alba Regia Táncegyüttessel
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS A FEHÉRVÁR TELEVÍZIÓBAN

Augusztus 13–31.

Fotóválogatás a bábkészítő táborok
legjobb pillanataiból
Kiegészülve Somogyi Győző grafikus, festőművész óriásbáb tervrajzaiból.

Kiállítás az elmúlt nyolc esztendő
szertartásjátékainak jelmezeiből
A kiállítások augusztus 13–31. között
hétköznap 10.00–18.00, augusztus
14–16. között 10.00–19.00 óráig
látogathatók.

A részletekről napközben személyesen a
Városház téri információs faházban vagy
a Tourinform irodájában (Hiemer-ház) is
tájékozódhatnak.
Telefon: 22/202-340 (8.00–16.00)

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁLYI NAPOKHOZ
KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK
Augusztus 13–22.

AUGUSZTUS 27., PÉNTEK
Városház tér

Máté Bence természetfotós kiállítása
A szabadtéri tárlat szeptember 26-ig látható

AUGUSZTUS 28., SZOMBAT
Öreghegyi Közösségi Ház kertje

Városház tér

15.00 Öreghegyi Jazzpiknik

10.00–19.00 Nyitott Városháza

Egész napos családi foglalkoztatók, játékok,
kiskoncertek, gyerekműsorok

A város legjelentősebb programsorozatán a Városháza is megnyitja kapuit a látogatók előtt: megtekinthető az Aba Novák secco, a Szent Korona, az
Országalma és a koronázási kard hiteles másolata.
Augusztus 21-én, szombaton 18.00 és 20.00 órakor
Cser-Palkovics András polgármester vezetésével
indul csoportos épületlátogatás. További vezetések:
augusztus 13., 16, 17., 18. és 19-én 17.00 és 18.00
órakor; augusztus 14., 15. és 22-én 10.00 és 18.00
órakor, augusztus 20-án 10.00 és 20.00 órakor,
augusztus 21-én 10.00 órakor.

Regisztráció a Tourinform irodában:
Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.
Tel: 22/537-261 (9.00–18.00 óráig), email: idegenvezetes@szekesfehervar.hu
Online regisztráció: https://turizmus.
szekesfehervar.hu/nyitott-varoshaza-regisztracio

20.00 Jazzkívánságműsor magyarul
A Sárik Péter Trio és Falusi Mariann koncertje

ARANYBULLA MŰVÉSZETI NAPOK
AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP
Öreghegyi Közösségi Ház kertje

20.00 Soulistic – Malek Andrea
Gospel Tour

AUGUSZTUS 30., HÉTFŐ
Öreghegyi Közösségi Ház kertje

18.00 Nyeste Laura textiltervező kiállítása
19.00 Lounge Fm koncert a kertben
21.00 Kertmozi: Notting Hill-i cukrászda

A Székesfehérvári Királyi Napok Székesfehérvár MJV Polgármesterének 10/2021. (VIII. 4.) számú döntésében szereplő rendezvényei önkormányzati rendezvények, azok megszervezéséről, megrendezéséről az Önkormányzat a közfeladatellátása keretében a Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatala, a fenntartásában működő kulturális, közgyűjteményi és előadó-művészeti szervezetek, valamint az
Alba Regia Táncegyesület útján gondoskodik. A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu • www.facebook.com/szekesfehervarikiralyinapok
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Újra szólt a jazz

Vakler Lajos
A tekintélyes múltra visszatekintő jazzfesztivál
szervezői tavaly sem hagyták cserben a hazai
zenészeket és zenekedvelőket. Nem volt tehát
kérdés, hogy idén is folytatódik az 1967-ben
elindított kultúrmisszió, melynek célja, hogy
az igényes, mégis befogadható muzsikát az
utca emberével is megszerettessék.

Balett-évadnyitó

mellett a Bágyi Balázs New Quartet, a Jambalaya és a Vörös Tamás
Project buliján is szórakozhatott a
nagyérdemű. A záró napon is igazi
nagyágyúk léptek fel, így a Vibraton Quartet, a Budapest Ragtime
Band, Pátkai Rozina, valamit Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody
Projekt adott koncertet.
A fesztivál nem titkolt küldetése,
hogy bemutatkozási lehetőséget
biztosítson a fiatal tehetségeknek.
Idén a Kodolányi János Egyetem
Modern Zenei Tanszékének legtehetségesebb hallgatói utcazenéltek, hogy a járókelők egy pillanatig
se maradjanak zenei táplálék
nélkül.

Vakler Lajos
Stílszerűen a Már vártalak kávézóban tartotta
évadnyitóját a Székesfehérvári Balett Színház.
A találkozón Lehrner Zsolt kultúráért felelős
alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, az
önkormányzat fenntartásában működő társulat
kiváló előadásokkal bizonyított a táncbarát
közönségnek. Ezért is döntöttek úgy, hogy
megoldást keresnek, hogy a táncművészek végleges otthonra találjanak a VOKE-ban. Ennek
előkészítése már folyamatban van.

Egerházi Attila, a társulat igazgatója beszámolójában értékelte

az előző, a koronavírus járvány
miatt csonka évadot, és részletesen
ismertette a színház tervezett programjait, amelyek részben repertoáron tartott, részben új bemutatókból állnak össze.
A társulat idén is részt vehet a
Székesfehérvári Királyi Napok
látványos nyitóceremóniáján,
emellett nem lesz hiány vendégszereplésekben sem, így a Trianonra emlékező Fantomfájdalom
című táncdrámával a határon túli
magyar honfitársaink is megismerkedhetnek.

Mária anyánk – Mária-tisztelet a Kárpát-medencei népi kultúrában
Vakler Lajos
A Szent István Művelődési Házban folytatódott
a Mária anyánk – Mária-tisztelet a Kárpát-medencei népi kultúrában című előadás-sorozat, a
száz éve született folklorista, Erdélyi Zsuzsanna
tiszteletére. A rendezvénysorozat vendégeként
Spányi Antal megyéspüspök méltatta azt a törekvést, amely segít megidézni és megerősíteni
a Mária-kultuszt.

Megújul a Pelikán Kamaraszínház
Vakler Lajos
A technikai és műszaki fejlesztések mellett a
nézőtér is új arcot kap a fehérvári kamaraszínházban.

A Vörösmarty Színházban ebben
az esztendőben 150 millió forintot használhatnak fel a teátrum
különböző játszóhelyeinek felújítására. Ebből a pénzből kezdődtek
meg a Pelikán Kamaraszínházban
is a munkálatok. Bajkó György, a
színház műszaki vezetője elmondta, a felújítás során az első körben,
a gyermekdarabokra tekintettel
leszigetelik az udvarra néző ablako-

Fotó: Kiss László

„A Mária-tisztelet egyidős a kereszténységgel. Magától értetődő, hogy aki
hisz Jézus Krisztusban, az az ember
szereti és tiszteli Jézus édesanyját is.
Mária nagyon közel áll a hívő lélekhez,
a hívő emberhez, hiszen benne nemcsak egy Istenembert lát, aki csodála-

tos magasságban isteni szeretetet hoz
a földre, hanem lát valakit, aki egy
közülünk, aki életét Isten törvénye és
akarata szerint rendezi be.”
A Vakler Anna moderálásával, a
Mária anya – Mária anyánk című
könyv köré szerveződő program
ezen a délutánon Németh István
népzenegyűjtő, Csörsz Rumen
István irodalomtörténész és Palócz
Réka énekművész közreműködésével valósult meg.
A kötet a valós-valótlan égi-földi
anyát, Máriát a nép mindennapi
életébe beillesztve, földi környezetbe helyezve mutatja be, hívőknek
és nem hívőknek is emberi közelségbe hozva ezzel.

A Balett Színház felkészült az új évadra

A Régizene együttes dalaival idézte meg a Mária-kultuszt

kat is, megteremtve a feltételeket a
színvonalas előadásokhoz. A szakember még hozzátette, a technikai
és műszaki fejlesztések mellett a
közönség számára újdonság lesz,
hogy a jövőben a rendezői koncepciónak megfelelően helyezik el a
nézőtéren a székeket, tehát nem
lesznek állandó helyek.
A jövőben új teherszállító lifttel
is gazdagodhat a kamaraszínpad,
megkönnyítve a díszletmunkások
dolgát. A munkálatokkal szeptember elsejére mindenképpen
végeznek, hiszen a tervek szerint a
Pelikán ad otthont a társulat színházi évadnyitójának.

Fotó: Kiss László

Telt ház a Bartók Béla téren. Nagyszerű hangulatban kiváló zenekarok szórakoztatták a közönséget három napon át.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Ezúttal az új köntösbe öltöztetett
Bartók Béla téren léptek színpadra
hazánk legnevesebb jazz, funksoul és egyéb fúziós stílusokat
képviselő előadói. A Fehérvár Big
Band, a Vörös Janka New X-Series,
valamint a Mörk feat. Borbély Mihály és Ferenczy György koncertje

2021.08.12.

Szeptemberben egy új Pelikán várja a közönséget
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Rákóczi-szobor készül közadakozásból Székesfehérváron
Látrányi Viktória

Nagy Benedek szobrászművész műtermében megmutatta a Rákóczi-szobor elkészült kiviteli tervét

Fotó: Látrányi Viktória

Nagy Benedek móri szobrászművész
műhelyében jártunk nemrégiben a baráti
kör fehérvári tagjaival: Altorjay Andrással és Illyés Endrével. A társaság tizenhat
éve alakult, és néhány éve határozták el,
hogy Székesfehérváron is szeretnének II.
Rákóczi Ferencnek emléket állítani.
Illyés Endre a szobor állítása kapcsán
azt mesélte, hogy pár évvel ezelőtt a baráti kör tiszteletbeli elnökének, Póczos
Gézának volt az ötlete, hogy Fehérváron
is legyen emlékműve Rákóczinak, amit
közadakozásból lehetne megvalósítani.
2019-ben a Rákóczi-emlékév adta volna
a szobor apropóját, aztán a járványhelyzet miatt ez csúszott. Nagy Benedek
szobrászművészt kérték fel a munkára,
2019-ben el is készült a viaszmakett,
amit láthattak a fehérváriak.
Az önkormányzat is a kezdeményezés
mellé állt, a szobor felállításának helyszínét közösen határozták meg: Rákóczi
liget elnevezéssel közparkot alakítanának ki a domborműnek a Rákóczi úton,
a Titkok Házával szemben.

Fotó: Látrányi Viktória

A Béri Balogh Ádám Baráti Kör kezdeményezésére
Rákóczi-szobor készülhet, melyet a tervek szerint
a Rákóczi úton állítanak fel a jövő évben. A szobor
közadakozásból valósulhat meg. Nagy Benedek szobrászművész már elkészült a kiviteli tervvel.

A ló és lovas visszatérő motívum

Kos 3. 21. – 4. 20.

Gyakorlatias dolgokkal veszed körül magad ezen a héten.
Kedved támadhat valamilyen új csoportos elfoglaltsághoz,
amivel fejleszteni tudod a tudatos részvételed a leghétköznapibb dolgokban is. A tudatosságé és a közösségé lesz a
főszerep, ami egy kicsit háttérbe szorítja igényeidet.

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. augusztus. 12. – 18.

Elképzelhető, hogy a végéhez közeledik az a türelempróba, ami az elhamarkodottságot és a sürgetés érzését kelti
benned. Még érlelődik benned, még egy picit légy kitartó,
hamarosan elenged téged egy helyzet, vagy te hagyhatod
azt el! Bőséges jutalomra számíthatsz a türelmedért!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

„A terv annak a szellemiségnek a megjelenítése, amit Rákóczi Ferenc képvisel, amit
nekünk mond az ő személyisége. Nekem ez
nem esik nehezemre, mert én is egy, az önálló történelmi magyarság nevében gondolkodó ember vagyok. Rákóczi meg akarta őrizni
azt a fajta nagyságot, önállóságot, amit ezer
éve képvisel Magyarország.” – meséli az
alkotó.
Ló és lovas egy visszatérő momentum
lesz ezen az emlékművön és megjelenik
az ismert jelmondat is: Cum Deo pro
patria et libertate! Nagy Benedek szobrászművész nemet mondott a kommersz
megoldásokra és egy igazán különleges
dolgot álmodott meg.
„Arra gondoltam, mikor szóba került, hogy
Rákócziról csináljunk egy mellszobrot, hogy
a mellszobor egy kommersz alaphelyzet,
ami nem méltó egy gigantikus léptékű
fejedelemhez. Korábban a Szent István
Király Múzeum falára nyolc domborművet
készítettem, arra gondoltam, hogy annak
a két-háromszorosát kellene valahogy
megjeleníteni. Harminc éve vannak lovaim.
Nekem a ló, mint élőlény a zsigereimben
benne van és mindenféle pozitúrában meg
tudom jeleníteni. Egy elég nehéz dolgot
választottam: szemből jön a fejedelem lóhá-

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Anyagi javakért folyó küzdelembe keveredhetsz, de az is
lehet, hogy egy jóságos ember figyelméért versengsz valakivel. Jó azt észben tartanod, hogy a ezúttal csupán arra
kellene felkészülnöd, hogy elfogadd, befogadd a bőséget!
Ha a figyelemért harcolsz, csak harcot kapsz cserébe!

Új fejezet nyílik az életedben. Légy éber mostanában, mert
a siker fényes útja nyílik meg előtted és a kreativitásodon
keresztül felülkerekedhetsz egy olyan élethelyzeten, amiben
túlságosan be voltál zárva! Ha valamivel kapcsolatban
nehezteltél magadra, akkor itt az idő a megbékélésre.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A környezeted csak arra vár, hogy a forrásodból
merítve közreadd a kincseidet, gondoskodj róluk,
és add tovább kincseidet! Ez a helyzet vonatkozhat
a családodra, de az is lehet, hogy a munkahelyeden
kínálnak fel számodra egy új pozíciót.

Higgadtság és mély harmónia hálával telt útja nyílik
meg számodra. Megtanulhatod megkülönböztetni az
egyetértést a megfeleléstől. Sokszor észre sem vesszük,
hogy a félelmeink miatt egységességnek éljük meg a
behódoltság állapotát. Ezúttal felismered a különbséget.

FEHÉRVÁR

Kultúra

Fotó: Látrányi Viktória

Közéleti hetilap

Egy hatalmas kő is része az emlékműnek, mert „egy városi térben nem illik nagyon picike
munkát készíteni, mert megeszi a levegő” – mondja Nagy Benedek

ton és mögötte majdnem szemből a másik
oldalról a kuruc lovasságra jellemző alak.
Egy fentről lefelé áramló mozgásról van szó,
a lejtőn ügető lovasokat ábrázolok, ami a
Rákóczi-szabadságharcnak a jelképe lenne”

– mutatja a terveken Nagy Benedek
szobrászművész.
„A szobor azáltal, hogy egy csurgói tatárkövön lenne, négy méter magassá válik” mondja a szobrászművész. A két figura

ellentétes irányú mozgásban jelenik
meg, ezzel is fokozza az alkotó a mű
mozgalmasságát. A két lovas bronzból
készül és azokat applikálja majd a kőre
a művész.
„Ez is az a terület, ahol be lehet bizonyítani azt, hogy együtt könnyebb! A magyar
történelem egyik jeles alakjáról készül a
szobor. Egy nagyon jó szobrász készíti
el. Egy méltóságos tartású fejedelem, egy
gyönyörű ló lesz látható, és olvasható lesz
az emlékművön a szállóigévé vált latin jelmondat: Cum Deo pro patria et libertate!
Istennel a hazáért és a szabadságért! Ezek
olyan nemes eszmék, hogy találhatunk
olyan embereket, akiknek tetszik ez a
nemes gondolat és akkor támogatásukkal
együtt könnyebb lesz a megvalósítás”- fogalmazott Dr. Altorjay András a baráti
kör tagja.
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Az év elején az alkotás művészeti zsűriztetése is megtörtént. Nagy Benedek
nagyon komoly elismeréseket zsebelt
be, mert elsősorban a lovak megjelenítése nagyon tetszett a zsűrinek.
A dombormű bekerülési költsége tizenötmillió forint. Ennek egyharmadát a
Videoton vállalatcsoport felajánlotta,
de a közadakozás első hónapjában
már félmillió forinttal járultak hozzá a
szoborhoz a fehérváriak.

A gyűjtéshez a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári
Szervezete vállalta, hogy elkülönített
számlát nyit. Aki támogatásra érdemesnek érzi a kezdeményezést, a következő
OTP-számlaszámra utalhat: 1173600621477687. Közlemény: HTBK Rákóczi
Szobor.

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!
Béri Balogh Ádám Baráti Kör

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

Az emlékmű látványterve

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Erőt meríthetsz az elkövetkezendő napok során,
hogy észre vedd elméd zakatolásának destruktív
hatásait. Ha magadat nem tartod kellően eredményesnek, megpróbálsz jobbnak látszani a témában,
engedd el ezt a kényszert!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Dicséret, elismerés érkezhet irányodba, amit elsősorban élet tapasztalatodnak köszönhetsz. Fontos következtetéseket vonhatsz
le az elkövetkezendő héten az önbecsülésedet illetően. Amit
felismersz, amit magadévá teszel, az mind-mind támogatni fogja
benned, hogy mások is bizalommal fogadják bölcsességedet.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Felkészültél arra, hogy learasd a babérokat, hogy felfedezd, hogyan érett meg a munkád gyümölcse? Itt és
most állj meg egy pillanatra, ne akarj újra többet, mint
ami most elkészült! Tanuld meg megünnepelni a pillanatot, lubickolj benne, és számold fel a bűntudatod!

Elképzelhető, hogy az utazással kapcsolatos tervek
nyugtalanítanak, nem vagy biztos abban, hogy az
elképzelt álmaid valóra válnak. Engedd meg, hogy az
élet kicsit segítsen a célkitűzésekben! Változhatnak
terveid, de ez több kalandot is hozhat.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Választás elé állíthatnak az élet racionalitásai. Óriási
feszültséget okoz, ha úgy gondolod, választanod kell két
dolog között. Talán minden jel erre mutat, talán sürgetve is érzed magad ez miatt, most mégis érdemes volna
az integrálható gondolatvilágra koncentrálnod!

Főként az érzelmi életedben várható, hogy harmonikussá tesz, ahogyan az életesemények követik egymást.
Ha úgy érzed a hét során, hogy a legtitkosabb álmaid is
valóra válthatod, fölmerülhet az is, hogy rettegni fogsz a
veszteségtől! Ez komolyabb belső munkára hív!
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Új szezon, új edző és egy évforduló

Somos Zoltán

A sajtótájékoztató elején a város
polgármestere köszöntötte az új
vezetőedzőt, Kevin Constantine-t.
Ahogy Cser-Palkovics András
fogalmazott, nagy megtiszteltetés,
hogy ilyen múlttal rendelkező
szakember lesz az edző a csapatnál,
aki rengeteget tehet hozzá a magyar jégkorong fejlődéséhez is. A
polgármester köszönetet mondott
a szurkolóknak, amiért az előző,
zömében „zárt kapus” szezonban is
végig kitartottak a csapat mellett.
Most remélhetőleg ismét bemehetnek majd a meccsekre, persze csak
a védettségi igazolvánnyal rendelkezők. „Kérem a szponzorokat, maradjanak a klub mellett, remélhetőleg
lesznek új támogatók is! A szurkolók
is támogatók, amikor megveszik a bérletet. Van bizonytalanság a következő
hónapokra, de úgy érzem, aki beoltatta
magát, az fog tudni meccsre járni.
Ezért kérem, vegyenek bérletet, mert a
klub pénzügyi tervezhetőséghez ezzel

Fotó: Simon Erika

A Hydro Fehérvár AV19 új szezonra vonatkozó
tervei, céljai, az új vezetőedző, és még az új mez
bemutatása is témája volt a fehérvári jégkorongcsapat sajtótájékoztatójának. A negyven
évvel ezelőtti első fehérvári bajnoki címre is
emlékeznek az új idényben.

Gál Péter Pál kezében az új mez, a jubileum tiszteletére a régit idéző sávozással

hozzájárulnak. Úgy érzem, nagyon
erős magyar maggal rendelkező csapat
alakul egy gyönyörű évfordulóra,
hiszen negyven évvel vagyunk az
első bajnoki cím megszerzése után” mondta Cser-Palkovics András, aki
a főtámogató város nevében elvárásként egyetlen dolgot fogalmazott
meg: a magyar ellenfelekkel a sze-

zon későbbi szakaszában vívandó
meccseket meg kell nyerni!
Ami a jubileumot illeti: 1981-ben
a Székesfehérvári Volán részben
fehérvári, részben a fővárosból
ingázó játékosokkal vívta ki a
bajnoki címet a két pesti ellenféllel,
a Fradival és az Újpesttel szemben.
Gál Péter Pál klubelnök bemutatta

Tájékozódás belvárosban és a hegyekben
Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

a csapat új mezét, amelyen az első
bajnokcsapat tiszteletére a sávozás
emlékeztet a negyven évvel ezelőtti
pólóra. A célok változatlanok: fejlődés, vagy ahogy a vezetők fogalmaznak, a következő lépcsőfokra lépés.
Ebben hatalmas tapasztalattal
rendelkező edző vezetheti a Volánt
Kevin Constantine személyében. A
62 éves szakemberről elhangzott,
hogy évekkel ezelőtt már szóba került neve Fehérváron, de akkor nem
ő lett a kiválasztott. Az NHL-csapatoknál, európai topligákban vagy
éppen az Egyesült Államok junior
válogatottjánál szerzett tapasztalatait kamatoztathatja. Szélig Viktor,
a Hydro Fehérvár AV19 általános
igazgatója úgy fogalmazott, tudásával új ajtókat nyithat ki a mester a
játékosok előtt. Constasntine a tájékoztató után meg is tartotta az első
közös edzést a keretnek. Igaz, egy
ideig most nem lesz teljes a csapat,
mert a válogatottaknál számításba
vett játékosok az olimpiai selejtező miatt hiányozni fognak. Három-négy hét lesz a közös munkára,
a szezon pedig a szokásos emlékmérkőzésekkel indul szeptember
9-10-én. Addigra a bérleteket is meg
lehet venni, hiszen a pénztárak
már augusztus közepén kinyitnak a
csarnokban.

Elkezdték a felkészülést
Somos Zoltán

A senior tájfutó világbajnokság egy hét alatt ezerötszáz, harmincöt és kilencvenöt év közötti futót
mozgat meg ezekben a napokban Fehérváron és környékén.
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Másfél hét közös munka után már edzőmeccseket
is játszik az Alba Fehérvár. A kosarasok Lengyelországba utaztak, soraikban új magyar és külföldi
játékosokkal.

Sajtótájékoztatón nyitotta meg az
új szezont a fehérvári kosárcsapat.
Nagy változások történtek nyáron,
hiszen összes légiósát lecserélte a
klub és új a vezetőedző is. Dejan
Mihevc elégedett a körülményekkel
és a kerettel, bár egy nem tervezett
változást máris végre kell hajtani.
Az amerikai Donte Thomas ugyanis
nem ment át az orvosi vizsgálaton,

így helyére másik légióst keresnek.
Honfitársai, Jonathan Stark és Baylee
Steele, valamint a szlovén Mirko
Mulacic mellett új szerzemény Pongó
Marcell és Szabó Zsolt. A tavalyi
keretből Vojvoda Dávid, Lukács
Norbert is meghatározó ember lehet
az új Albában, amelynek célja ismét
a négy közé kerülés lesz. Első edzőmeccseit a lengyelországi Torunban
játssza a csapat, jövő héten pedig
itthon folytatódik a felkészülés.
Akárcsak a hokisoknál, a kosárlabdázóknál is nagyon várják, hogy ismét
szurkolók előtt játszhasson a csapat,
ehhez az új idényben a nézők részéről védettségi igazolvány kell majd.

A tájékozódási futásban rengeteget számít a rutin, ezt a senior vb legidősebb résztvevői a
hosszabb távokon, Csala és Csákvár környékén is bizonyították.

Fotó: Simon Erika

Fotó: WMOC2021

A rövid távú verseny különlegességét az adta, hogy a fehérvári belvárosban kellett a futóknak
minél rövidebb idő alatt megtalálniuk az ellenőrző pontokat. A célhoz, a pláza előtti térhez a
járókelők között vezetett az út.

Szezon előtti optimizmus Dejan Mihevc vezetőedző és Simon Balázs ügyvezető arcán

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 14-től 20-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió
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Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 18. SZerdA
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Honvéd7
Kezdőkör
Jazz Feszt 2021
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Szent Korona tan
Jazz Feszt 2021 – ismétlés
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Snooker magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Ladányi Júlia színművész
Híradó – ismétlés
Tér-élmény – élő közvetítés
az Alba Regia Szimfonikus
zenekar évadnyitó és
bemutató koncertjéről
Királyi Folkesték 2.
– összefoglaló
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
ismétlés – Vakler
Lajos vendége Ladányi
Júlia színművész
Királyi Folkesték 2. összefoglaló ismétlése
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 19. CSüTörTöK
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Képes hírek
Híradó
Családőrzők
Snooker magazin
Fehérvári beszélgetések
Királyi Folkesték 2.
– összefoglaló
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Családőrzők – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Királyi Folkesték 2. –
összefoglaló ismétlése
Kolonics György, a
kenus legenda
Híradó 1-kor
Képes hírek
Gyimesi csángók
Patakországból
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Bajnokok városa
Hírek
Köztér – a hírmagazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Bajnokok városa – ismétlés
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Diákszínpad:
Makrancos Kata
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 20. pénTeK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Bajnokok városa
07:50 Köztér
08:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
10:30 Szent István-napi ünnepi
szentmise a Szent
Imre templomban
11:40 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:50 Bajnokok városa – ismétlés
12:20 Köztér – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Úton
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Öreghegyi Mulatság összefoglaló
19:50 Agrárinfo
20:20 Hírek – ismétlés
20:25 Ünnepi közgyűlés
21:25 Városrészek titkai – ismétlés
22:25 Híradó – ismétlés
22:45 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 14. 19:40 Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitó

A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 14-től 20-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 08. 14. szOMBat

2021. 08. 15. Vasárnap

2021. 08. 16. Hétfő

2021. 08. 17. Kedd

2021. 08. 18. szerda

2021. 08. 19. CsütörtöK

2021. 08. 20. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
Vendég: Török Ildikó
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor Dávid
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 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
21.05 A magyarok szent
koronája – történelmi
hangjáték

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla és Schéda Zoltán
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
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Bálesné
Elekes Rita
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
21.05 A magyarok szent
koronája – történelmi
hangjáték

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 Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Kék jelzésen, zöld úton
Vendég: Berta Gábor,
Rendeczki Andrea,
Bakonyi Balázs, Maráz
Anna - Járd be az
országos kék túrát egy
fehérvári csapattal!
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
21.05 A magyarok szent
koronája – történelmi
hangjáték

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
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Hírek15 órakor
15.10 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
21.05 A magyarok szent koronája
– történelmi hangjáték

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 Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek15 órakor
15.10 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
21.05 A magyarok szent
koronája – történelmi
hangjáték

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.1 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
21.05 A magyarok szent
koronája – történelmi
hangjáték

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Varga Zalán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
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 Hírek 15 órakor
15.10 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
21.05 A magyarok szent
koronája – történelmi
hangjáték

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

