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Nem emelkedik a gyermekétkeztetés díja
Kaiser Tamás, Novák Rita
Múlt csütörtökön tartotta ülését Székesfehérvár önkormányzata. A közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja a buszhálózat, illetve a
buszmenetrend bővítése, átalakítása volt.

A megújuló, bővített hálózat és
buszmenetrend augusztus elsején
lép életbe. Ez mintegy négyszázmillió
forintos többletköltséget jelent az önkormányzatnak éves szinten – mondta el lapunknak az ülést követően

Zárt ülésen döntöttek a képviselők
több fehérvári iskola energetikai
fejlesztéséről – ezek európai uniós
forrásból indulhatnak meg. A
testület elfogadta a Fidesz-frakció
javaslatát a közétkeztetéssel kapcsolatban, így a növekvő költségek ellenére sem emelkednek a
gyerekek étkezési díjai. A döntés
előtt elhangzott, hogy 2012 óta
nem emelte ezen díjakat Székes
fehérvár önkormányzata.
A közgyűlés elfogadta azt a
javaslatot, melynek értelmében a
száz éve született festőművészről,
M. Tóth Istvánról nevezik el a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
előtti teret.

Cser-Palkovics András polgármester.
A fehérvári ellenzéki összefogás
frakciója is elfogadta az új menet
rendet, Márton Roland frakció
vezető üdvözölte a döntést, és
elismerően beszélt a város által
biztosított tömegközlekedésről.
A képviselő-testület elfogadta a
2021-es zárszámadást, illetve valamennyi önkormányzati cég éves
beszámolóját. A város cégei összesen több mint félmilliárd forintos
eredménnyel zárták a tavalyi évet.

A VÁLASZ válasza
Eredményes volt a székesfehérvári
önkormányzati cégek működése – többek között ezt emelte ki a
közgyűlés által elfogadott beszámolókat értékelve a VÁLASZ képviselője.
Juhász László üdvözölte a gyerekek
közétkeztetésének díjbefagyasztásáról hozott határozatot, valamint
azt, hogy II. András portréja bekerül
a Nemzeti Emlékhely arcképcsarnokába. A képviselő megszavazta az
autóbusz-hálózat átalakítását is.

Fotó: Simon Erika

Két helyszínen és időpontban tart
fogadóórát a jövő héten Kovács
Zsoltné. A 2. számú választókörzet
önkormányzati képviselője június
nyolcadikán, szerdán délután öt és
hat óra között a Vörösmarty, június
kilencedikén, csütörtökön délután
öt és hat között pedig a Rákóczi
iskolában várja a lakossági javaslatokat, észrevételeket, kérdéseket.
Minden hónap második hetében
megszervezi fogadóóráit Kovács
Zsoltné önkormányzati képviselő a
fenti helyszíneken, melyekre várja a
városrészben élőket!

Közélet

Augusztus elején mutatkozik be a megújuló és kibővülő buszhálózat és menetrend. A változásokról június-július folyamán lapunkban részletesen beszámolunk.

Hősi halottainkra emlékeztek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fotó: Simon Erika

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

Minden év májusának utolsó vasárnapja a hősök napja. Székesfehérváron a Hősök terén zárult
a rendezvények sora, melynek keretében a háborúkban elesett katonákra emlékeztek.

Forgalmirend-változás
Június nyolcadikán és kilencedikén változik a
Koch László utca forgalmi rendje.
Jövő szerdán reggel nyolc órától előreláthatólag csütörtökön délután négyig
optikai vezeték építése miatt megváltozik a Koch László utca kormányablak
előtti útszakaszának forgalmi rendje.
Az építési munkálatok időtartama alatt
az útszakasz zsákutcaként használható,
mely a színház felőli csatlakozáson keresztül közelíthető meg és hagyható el.
A kivitelezők kérik a lakókat, az ügyfeleket és a gépjárművezetőket, hogy úti
céljaik megközelítése során a megváltozott forgalmi rendet vegyék figyelembe,
és fordítsanak fokozott figyelmet a
kihelyezett közúti jelzésekre!

Személygépkocsi javításban,
gyakorlattal rendelkező

Cím
(Székesfehérvár)

Alap
terület
(m2)

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti
díj
(Ft/hó)

Kelemen B. u. 34. 4/2.

37

1

összkomfortos

33.300,-

Jókai u. 2. 1/1.

20

1

komfortos

20.000,-

Jankovich F. u. 2. 4/4.

53

1+2

összkomfortos

53.000,-

AUTÓSZERELŐT
ÉS
MUNKAFELVEVŐT

A pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető:
http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

Szakmai önéletrajzokat az

További részletek a:
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

címre kérjük. Érdeklődni a

Székesfehérvár, 2022. május 24.

FELVESZÜNK.

ugyvezeto@motormechanic.hu e-mail
06 30/9976-201 telefonszámon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Gyártásszimulációs eszköz a
Széchenyiben

Látrányi Viktória
Tizenegy elektromos kerékpár segíti az önkormányzati dolgozókat Székesfehérváron. Múlt
csütörtök óta ezekkel a bringákkal is el tudnak
jutni a helyszíni bejárásokra a dolgozók, de
akár a munkába járást is szolgálhatják.

A gép és a robot értéke összesen százötvenmillió forint

közelségét érzékeljék. Így a veszélyes gyártási folyamatokban is biztonságosan tudnak működni, és nem
az operátornak kell a forró, hegyes,
szúrós eszközökkel foglalkozni.”
Az innovatív eszköz használatához a fogadókörnyezetet is
szeretnék megteremteni. Ebben
az Alkotó Jövő Nonprofit Kft.
lesz az intézmény segítségére.
Kálmán Imre, a cég ügyvezetője
elmondta: „Fontosnak tartjuk a
gyerekek mentális fejlesztését, hogy
csapatépítő tréningeken vegyenek
részt, hogy a kommunikációban segítsük őket, hogy ki tudják fejezni a
gondolataikat, az érzéseiket, hogy az
új munkahelyeken meg tudják állni
a helyüket!”

Tizenkilencmillió forintért sikerült beszerezni egy pályázati projekt részeként
az elektromos kerékpárokat és kiegészítőiket – táskákat, sisakokat, zárakat.
Cser-Palkovics András a bringák
bemutatásakor elmondta, hogy ha jól
működik a rendszer, akkor a későbbiekben kibővíthetik más szektorok, más
intézmények irányába is. Az új elektromos bicikliket azon fejlesztés keretében

Akár száz kilométert is meg lehet tenni egyetlen töltéssel

Távközlés testközelből

A diákok az iskola területén kialakított tizenkét állomáson ismerkedhettek meg azokkal a fehérvári cégekkel, szervezetekkel, melyek duális
partnerei az oktatási intézménynek.
A tanulók a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően duális oktatásban
teljesítik szakirányú képzésüket.
A rendezvényen a robotikával, a
programozással ismerkedtek meg a
fiatalok, de kipróbálhatták, hogyan
kell a levegőben az emelőkosarat
irányítani, és próbára tehették ügyességüket a katonai kiképzőpályán.
A program keretében a Magyar
Telekom nagy értékű adományt
adott az iskolának. A cég tavaly
kezdte együttműködését a Széchenyi
technikummal a távközlési szakma
népszerűsítése, a szakirányú képzés
támogatása, valamint saját szakember-utánpótlásának biztosítása érdekében, emellett most az oktatáshoz
nélkülözhetetlen informatikai eszközöket ajándékozott az intézménynek.
Székesfehérvár gazdaságának egyik
alappillérét a jól képzett, naprakész
tudással bíró szakemberek adják

– fogalmazott köszöntőjében a
város polgármestere. Cser-Palkovics
András hozzátette: a most átadott
informatikai eszközök is azt a célt
szolgálják, hogy a végzős diákok a
legkorszerűbb tudással felvértezve
induljanak a munka világába.
A Telekom azt is vállalta, hogy az oktatási anyagokat naprakészen tartja,
segítve ezzel az oktatókat és a diákokat abban, hogy tudásukat azonnal
kamatoztatni tudják. A partnerség
keretében pedig a fiatalok aktívan
is részt vehetnek a Magyar Telekom
műszaki kiszolgálási területének
napi feladataiban.

Az emelőkosaras gépjármű irányításával is
megismerkedhettek a diákok a Széchenyiben

Vakler Lajos
Ünnepélyes keretek között rendezték meg
múlt pénteken a Nagysándor József Híradó
és Vezetéstámogató Ezred alakulatnapját,
melynek keretében zászlószalag-adományozó
ünnepségre is sor került.

A zászlószalagot Ruszin Szendi
Romulusz altábornagy, a Magyar
Honvédség parancsnoka adományozta az alakulatnak kiváló
helytállásért. Az ezred a híradós
és infokommunikációs szakterületeken végrehajtott fejlesztések
és tesztelések terén, továbbá a
honvédség népszerűsítését célzó
honvédelmi táborok, járőrbajnok-

ságok szervezése és kiváló sportteljesítményeik elismeréseként
érdemelte ki a zászlószalagot.
Sándor Zsolt altábornagy, a
honvédség parancsnok-helyettese
köszöntőjében kiemelte a csapat
zászló és a zászlószalag jelentőségét az alakulatok életében.
Vokla János ezredes, ezredparancsnok megköszönte a bizalmat, és
elmondta: mindent megtesznek
a jövőben is, hogy kiérdemeljék a
társadalom megbecsülését.
A zászlószalagot Spányi Antal megyés püspök, Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök
és Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök áldotta meg.

Kép: Megyeri Zoltán

Második alkalommal szervezte meg Duális
Roadshow és Állásbörze című rendezvényét a
Széchenyi István Műszaki Technikum, melynek
során a Magyar Telekom képviselője egy
nagyértékű, informatikai eszközöket tartalmazó adományt adott át az iskolának. A cég a
fehérvári Széchenyi mellett egy budapesti és
egy miskolci technikum munkáját is támogatja.

Zászlószalag a helytállásért

Fotó: Simon Erika

Novák Rita

tudták beszerezni, melynek részeként
tizennyolc kilométeren kerékpársávokat, -utakat és -nyomokat épít, illetve
jelöl ki a város. Ilyenek például a Kiskút
útja, a Zámoly utca vagy a Palotai út.
„Ha már a Polgármesteri Hivatal olyan
sokat beszél a szemléletformálásról, hogy
ne mindig autóval közlekedjünk, akkor
próbáljunk is jó példával elöl járni!” –
mondta el az ötlet születése kapcsán
a polgármester.
Bóka Viktor, Székesfehérvár jegyzője
kiemelte, hogy uniós forrásból valósították meg a környezetbarát fejlesztést. Az önkormányzati dolgozók
tehát mostantól a szolgálati kerékpárt
is választhatják a napi munkavégzés
során az autó helyett.

Fotó: Simon Erika

Kép: Körtvélyes Tivadar

A gyártási folyamatokkal tanórán ismerkedhetnek a széchenyis diákok a jövőben: egy
projektnek köszönhetően gyártásszimulációs
eszközt vehetett át a Székesfehérvári Szakképzési Centrum.
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Új elektromos kerékpárok a hivatalban

Rába Henrietta

Az intézményt is kiválasztották
az innovatív technológia elérhető helyszíneként. Az eszközt
a Széchenyi István Műszaki
Technikumban használhatják
majd a diákok órarendi struktúrában. Katona Gábor, az Innovatív Képzéstámogató Központ
projektvezetője elmondta: „Ez
az eszköz a folyamatot modellezi.
Ezen keresztül megismerhetők a ma
Magyarország valamennyi gyárában
elérhető gyártási folyamatok. Kön�nyen megtanulható, elsajátítható
bármilyen gyártósor üzemeltetése,
karbantartása.”
A gyártásszimulációs eszköz két
fő részből áll. Az egyik a gyártási
folyamatokat modellezi, a másik
egy kollaboratív robot, amelyről
Horváth Lajos Zoltán, a Széchenyi igazgatója beszélt lapunknak:
„Súlyuk, méretük, programozásuk
szempontjából sokkal emberbarátabbak, másrészt olyan szenzorokkal
vannak felszerelve, hogy az ember

FEHÉRVÁR
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Sándor Zsolt altábornagy, a honvédség parancsnokhelyettese adta át a zászlószalagot
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Városi táborok a
Bregyóban és Velencén

Idén is megújult tartalommal, rengeteg érdekes,
színes programmal várja az általános iskolásokat
a Bregyó közi napközis tábor, valamint a teljesen
újjáépített gyermek- és ifjúsági tábor Velencén.

Velencei bentlakásos tábor
1. turnus: július 3.–július 8.
Sportos tábor

A Bregyóban idén június 27. és augusztus
12. között hét turnusban, hétköznapokon
reggel nyolctól délután négy óráig szervez
a város gyerektáborokat. Velencén pedig
négy héten keresztül szórakozhatnak a
táborozók július 3-tól július 29-ig.

2. turnus: július 10.–július 15.
Harry Potter-tábor
3. turnus: július 17.–július 22.
Magyarország, szeretlek! tábor

Bregyó közi napközis tábor

4. turnus: július 24.–július 29.
Rejtélyek tábora – Legyél te a
legjobb nyomozó!

1. turnus: június 27.–július 1.
2. turnus: július 4.–július 8.
Fotó: Bácskai Gergely

3. turnus: július 11.–július 15.
4. turnus: július 18.–július 22.
5. turnus: július 25.–július 29.
6. turnus: augusztus 1.–augusztus 5.
7. turnus: augusztus 8.–augusztus 12.

2022.06.02.

A nyár nagy részében napközis, illetve a velencei tábor felújításának köszönhetően bent
lakásos tábort is szervez az önkormányzat a fehérvári gyerekeknek. Színes programokkal és
pénztárcabarát ellátással várják az iskolásokat.

A táborokba 1-7. osztályt végzett,
hét és tizennégy év közötti, székesfehérvári lakcímmel rendelkező gyermekek jelentkezhetnek
A vidéki lakcímmel rendelkező
gyermekek teljes áron mehetnek a
táborba a szabad kapacitás függvényében.
A táborokba jelentkezni elektronikus úton, a www.varosgondnoksag.
hu/tabor oldalon található jelentkezési adatlap kitöltésével lehet.

Harmadik lett a Depónia a Közösségek ereje programjával
PaPP Brigitta
A tavalyi hulladékcsökkentési hét
megmérettetésén szerepelt kitűnően
a Depónia.

Ahogy már több éve rendsze
resen, a Depónia Nonprofit
Kft. tavaly is csatlakozott az
Európai Hulladékcsökkentési
Héthez, melynek keretében – a
vállalkozások kategóriájában

– harmadik helyezést ért el az
országos megmérettetésen
Közösségek ereje című prog
ramjával.
2021ben a kiemelt téma a
„körkörös közösségeké” volt,
és a székesfehérvári szolgál
tató nemcsak figyelemfelhívó
és szemléletformáló kampányt
szervezett, hanem az esemény
egyben jótékonysági akció is volt.
A gardróbcserét, garázsvásárt
és jótékonysági rendezvényt két

Az elismeréssel a környezetvédelmi célok elérésén túl a közösségépítési szándékot is díjazták

Gardróbcsere, garázsvásár és jótékonysági rendezvény is volt a Depónia akciója

másik székesfehérvári céggel,
a SZÉPHŐ Zrt.vel, valamint
a Fehérvár Médiacentrummal
karöltve szervezték meg. A
program keretében az újrafel
használás mellett a közösségek
építése, erősítése is megvaló
sult, sőt egy helyi állatmenhelyet
(ASKA Alapítvány) és rászoruló
családokat (Alba Bástya Család
és Gyermekjóléti Központ) is
tudtak támogatni.
A hét másik fontos eseménye
volt a lakossági használt
sütőolaj gyűjtését segítő és
népszerűsítő kampány. A
Depónia a közszolgáltatók
közül elsőként indította el az

országban a használt sütőolaj
begyűjtését.
Ennek népszerűsítésére a város
ban hét frekventált gyűjtőpon
ton diákok és a cég dolgozói
propagálták a sütőolajgyűjtést:
elmondták a legfontosabb
tudnivalókat, megválaszolták a
felmerülő kérdéseket. A hely
színre érkezőket pedig meg
ajándékozták a gyűjtést segítő
depóniás tölcsérrel.

Közéleti hetilap

fókuszban
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Csupa játék a belváros!
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Két év után újra önfeledt játékra invitáltak kicsiket és nagyokat Székesfehérvár belvárosába a
múlt hétvégén. A Hetedhét Játékfesztiválon mese, szórakozás, mozgás és kacagás, különleges
előadások és hétpróba várta a gyerekeket.

Fotók: Kiss László

Gólyalábasok, egy keréken guruló akrobaták, bábosok és zenakarok szórakoztatták a nagyérdeműt

Nagycsoportos óvodások közreműködésével szombaton hivatalosan is megnyitották a Hetedhét
Játékfesztivált. A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is megkapták a gyerekek azt
a foglalkoztatófüzetet, mely néhány évvel ezelőtt a Gyönygyvirág Óvoda gondozásában jelent
meg, és Székesfehérvár legszebb részeihez kalauzolja el az óvodásokat.

Óriási játszótérré változott a belváros a hétvégére. A tucatnyi állomáson más-más szakmákkal
ismerkedhettek meg a gyerekek, de kézműves foglalkozásokon is részt vehettek.

A játékmúzeum jóvoltából a hétpróba állomásait is teljesíthették a vállalkozókedvűek

Három királylányok

A változékony idő ellenére a kint rekedt felnőttek is jól mulattak

FEHÉRVÁR
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Színek, jelek, üzenetek

Vakler Lajos

A tárlaton Spányi Antal megyés
püspök köszöntőjében kiemelte,
hogy a tárlat fontos pillanat a hittel
élők számára, hiszen olyan lelki
segítséget nyújt, mely átsegíthet
a mindennapok nehézségein: „Az
embernek szüksége van mindenre, ami
szép, mert a szép az gyógyítja az ember
sokszor rossz, sérült lelkét és szívét,
örömet ad az életének és segíti továbblépni. Mindent, ami Istentől való,
minden, amit jó szívvel tudunk másoknak nyújtani, ami szép és jó bennünk,
az előreviszi a világot. Ez a kiállítás
ilyen: előreviszi a szívünket, lelkünket, felemel bennünket, és segít, hogy
egymáshoz is közelebb kerüljünk, hogy
a szeretet világa erősödjön bennünk és
körülöttünk!”
A megnyitón Sótonyi Péter professzor megerősítette, hogy a két
művész munkája az összetartozást
erősíti a hitben is: „Mindkét művész
jelkép és ige. Az ige mögött ugyanis ott
van az a jelkép, a rendszer, ami összeköti a kettőt. A mondanivalója mindkettőnek ugyanaz, csak az egyik megnyil-

Kép: Megyeri Zoltán

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban
Színek, jelek, üzenetek címmel nyílt meg szombaton Kósa Klára keramikus művész és Simon
Ilona könyvtervező iparművész kiállítása.

Kósa Klára keramikus művész, Simon Ilona könyvtervező iparművész, Spányi Antal megyés püspök és Sótonyi Péter a tárlat megnyitóján

vánulása a papírra vetett ige, a másik
pedig ugyanezt próbálja megfogalmazni
a szimbólumok, a színek világával. Ha
egy szót kéne mondanom erről, az a
szó a harmónia. Ha hittel nézzük ezt
a kiállítást, akkor a művészet reflektál
erre, és visszaveri a sugarakat azokra,
akik ezeket az alkotásokat nézik. Ha ezt
befogadjuk, nagyon sokat kaphatunk
ezektől a művektől!”
Kósa Klára keramikus művész, a

Táncünnep és táncfesztivál a Köfémben
Reggeltől estig a táncé volt a főszerep múlt szombaton a Köfém Művelődési Házban. Első alkalommal rendezték meg a Fehérvári Táncünnepet.

Népművészet Mestere, a Magyar
Művészeti Akadémia akadémikusa
nemrégiben ünnepelte hetvenötödik
születésnapját. Hitvallásában úgy
fogalmazott: „Magyar vagyok, mi, magyarok ilyen színesek vagyunk, fényesek, ragyogók!” Kerámiái láttán pedig
azt is megérthetjük, miért is hirdeti,
hogy nincs népművészet és magas
művészet, csak művészet van.
Simon Ilona könyvtervező ipar

művész alkotásai megerősítik, hogy
a könyv önálló tárgyként fejezi ki
gondolatainkat, a betűk szubjektív
használata pedig a jelentésen túl is
ad nekünk.
Az esten a fellépő Bokros Trió,
Szerényi Domokos, Barabás András
Balázs és Steve Savanya dalai is hozzájárultak ahhoz, hogy megértsük,
miért is egyedülálló és összetartozó
a két alkotó világa.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Városüzemeltetési
Szakbizottsága a 365/2022. (V.25.) számú határozatával az alábbi - az Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő - lakások költségelven történő bérbeadására nyílt pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek részére:

Fotók: Kiss László

Cím
(Székesférvár)

Egész nap beszélgetések zajlottak a táncról a város neves szakértőivel. Szó volt a táncosok
életpályájáról, a táncstílusokról, a tánc-, zene- és mozgásterápiáról, a táncosok egészségéről,
de a koreográfiák megalkotásáról is.

A programokat a IX. Fehérvári Táncfesztivál zárta a színházteremben. Az egész estés gálaműsoron a különféle táncstílusokat a város egy-egy neves tánccsapata mutatta be.

Alap Szoba
terület szám

Komfort
fokozat

Induló
bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 6. 1/1.

54 m2

2

összkomfortos

54 000,-

Jókai Mór u. 5. fsz. 1.

32 m2

1

komfortos

35 200,-

Jókai Mór u. 6. fsz. 4.

31 m

1

komfortos

31 000,-

Oskola u. 12. 1/5.

77 m

2

komfortos

63 600,-

2
2

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. június 15. (szerda) 12:00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati
bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu .
A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára személyesen
(8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 4.) előzetes időpont-foglalást követően szerdai
napokon 8:00–12:00 óra és 13:00–18:00, valamint pénteken 8:00–12:00 óra
között, (időpont foglalható a 22/537-200 telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@
pmhiv.szekesfehervar.hu email címen).
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást
munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612.
A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek
meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársai adnak
felvilágosítást a 22/511-328, vagy a 70/6699-334, 70/6699-335 telefonszámokon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közéleti hetilap

Változtak az egészségügyi
szolgáltatások díjai

Közleményben figyelmeztet a kórház, hogy június
elsejétől változott a térítési díj ellenében igénybe
vehető szolgáltatások díjszabása. Az Egészségbiztosítási Alap terhére ugyanis számos esetben nem
vehetők igénybe az egészségügyi szolgáltatások.
Kevesen tudják, de a társadalombiztosító nem fedezi például a költségeket akkor, ha az ellátás különösen veszélyes (extrém) sportolás
közben bekövetkezett baleset miatt
válik szükségessé.
Szintén nem fedezhető az Egészségbiztosítási Alapból a hivatásos sportolók sportegészségügyi ellátása.
Ugyanakkor a sürgős szükség miatt
felmerülő, életmentő beavatkozások költségeit az extrémsport- és
szabadidős tevékenységek közben
bekövetkezett balesetek esetén is
finanszírozza az egészségbiztosító.
Nem igényelhető társadalombiztosítási hozzájárulás akkor sem, ha
az egészségügyi szolgáltatást nem
gyógyító, hanem kizárólag esztétikai
vagy rekreációs, illetve orvostudományi kutatási célból végzik.
Az is térítésköteles, ha a beteg – bár
rendelkezik érvényes biztosítással,
tajkártyával – nem kötelező vagy nem

egészség

támogatott oltással szeretne magának védettséget biztosítani bizonyos
betegségek ellen.
A krónikus és rehabilitációs ellátás
ingyenes, csak a kényelmi szolgáltatásokért kell fizetni.
Az ápolási osztályon kiegészítő térítési
díj fizetendő, valamint a kényelmi
szolgáltatások is térítéskötelesek.
Más országok állampolgárai esetében
a külföldi biztosító által kiállított olyan
dokumentummal vehető igénybe
határon átnyúló egészségügyi ellátás,
mely az uniós állampolgárságot vagy az
egészségügyi ellátásra való jogosultságot hitelt érdemlően igazolja.
Térítési díjat kell fizetnie egyebek
mellett – állampolgárságától függetlenül – minden olyan természetes
személynek, aki nem rendelkezik
érvényes tajkártyával, vagy az olyan,
nemzetközi egyezményes országból
érkező betegnek, aki nem sürgősségi
ellátást vesz igénybe.
Az aktuális térítési díjakról szóló
szabályozás és a részletes tájékoztatás elérhető a Szent György Kórház
honlapján. A fizetési feltételekről szóló
felvilágosítás angol, francia és német
nyelven is elérhető.

FEHÉRVÁR
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Kórházfejlesztés:
épületbontás és változások

Látrányi Viktória
A Modern Városok Program keretében megvalósuló új belgyógyászati tömb kialakításához kapcsolódóan a héten a pulmonológia épületének
bontása zajlott a Szent György Kórház területén.

A kórház közösségi oldalán adta
hírül, hogy több változás is lesz
működésükben, melyek a bontási
munkák miatt váltak szükségessé.
Korlátozásokat vezettek be a kórház
területén a közlekedésben, beleértve
a gyalogosközlekedést is. Fontos,

hogy a látogatók kiemelt figyelmet
fordítsanak a kihelyezett figyelmeztető- illetve tájékoztatótáblákon
szereplő információkra, és tartsák
be a munkálatok biztosítását végző
személyek iránymutatását.

Ahogy már korábban beszámoltunk
róla, az új, hatezer négyzetméteres,
háromszintes belgyógyászati tömbben helyet kap a pulmonológia, az
onkológia és az infektológia. Az új
épületet egy függőfolyosó kapcsolja
majd a sürgősségi fogadóhelyhez, ami
biztonságosabbá teszi a betegutakat.

A háromszintes épületben egy- és kétágyas, akadálymentesített kórtermeket alakítanak ki,
ezek önálló vizesblokkal is rendelkeznek majd

A METRO Kereskedelmi Kft. székesfehérvári áruháza felvételre
keres Hal értékesítési munkatársat teljes munkaidős foglalkoztatás keretében határozatlan idejű szerződéssel.

Amit kínálunk: kiemelkedő béren kívüli juttatási csomag,
versenyképes bérezés, utazási költségtérítés.
Jelentkezését az alábbi telefonszámon várjuk
hétköznap 8 és 16 óra között: 06/22-519-113.

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

2022.06.02.

L. Takács Krisztina

Az elkészült kiskertek az elkövetkező hetekben maradnak a Zichy ligetben, a Városgondnokság
parkfenntartói öntözni fogják azokat, így minden arra járó megtekintheti az óvodások munkáit!

Fotók: Kiss László

A természetismeretet és a kert szeretetének csíráját fiatalon kell elültetni, hogy a gyerekek később, már felnőttként is értékelni, gondozni tudják a ház körüli növényzetet. Egyebek mellett ezzel
a céllal hívta életre a város a már hagyományossá vált Mesés kiskertek kertépítő versenyt. Bár
itt is közlünk képeket az alkotásokból, érdemes személyesen is ellátogatni a Zichy ligetbe, mert a
következő hetekben még ott találjuk az óvodások mesés kiskertjeit!

A szorgoskodók és a kézzelfogható eredmény

Júniusi feladatok a kertben

Külön kertet kapott a három kismalac is

Júniusra talán tényleg beköszönt a nyár. A kártevők közül még mindig a
levéltetvek uralják a növényeket. Sokszor úgy tűnik, hogy lehetetlen legyőzni őket, de ez nincs így. Néhány fontos szabály betartásával sikerrel
védekezhetünk ellenük. Az első és legfontosabb a helyes szerválasztás.
Lényeges, hogy a különböző szereket felváltva használjuk. A második,
hogy ne várjuk meg, míg teljesen ellepik a növényt az élősködők, permetezzünk időben. A harmadik, hogy ne áztassuk a növényeket, hanem permetezzük. Ne keverjünk be 10 liter permetlét 3 tő rózsára csak azért, mert
a zacskóban annyi van. Felezzük, negyedeljük, szükség szerint akár tizedeljük a tasak tartalmát és a vízmennyiséget is. A lefolyt permetlé, csak a
pénztárcánkat és a környezetet terheli, a tetvek ellen nem segít.
A cseresznyelégy ellen a folyamatos védekezés elengedhetetlen. Vagy
felszívódó Mospilan permetszert használjunk, vagy ragacsos sárga lapok
kihelyezésével védjük a gyümölcsöt. A sárga lapok kihelyezése csak akkor
eredményes, ha gyakorlatilag teleragasztjuk vele a fát.
Egyre nagyobbak az almafákon a vértetű kolóniák. Sikeresen irthatjuk a
Pirimor+Káliszappan kombinációval. Utóbbi remekül oldja a fehér „vattacsomókat”, míg a Pirimor pusztítja a vértetűt.
A burgonyákon már a fiatal krumplibogár lárvák rágcsálnak. Nem érdemes
sokáig etetni őket. Sajnos kevés szabadforgalmú szer van, ami pusztítja,
azonban ez a kettő valóban hatásos: Coragen, NeemAzal. Utóbbi bio készítmény.
A szőlőn több helyen megjelent a lisztharmat és peronoszpóra tünete is.
Ne hagyjuk védelem nélkül a szőlőt! Érdemes lehet áttérni a felszívódó
szerek használatára. Peronoszpóra ellen az Armetil C lehet jó választás,
lisztharmat ellen pedig a Topas 100EC, vagy az Alcedo. Ugyancsak felszívódó, ráadásul kombinált szer a Cabrio Top és a Quadris is. Mindkét szer a
szürkerothadástól is védi a szőlőt.
Figyeljünk arra is, hogy a virágzás kezdetére már ne maradjon atka a tőkén, mert „madárkás”, azaz ritka, rosszul kötött lesz a fürt.
Fordítsunk kiemelt figyelmet a tápanyag utánpótlásra is. Növényeink sárguló levelei vas- és magnéziumhiányról árulkodhatnak. A leggyorsabb
tápanyag utánpótlás a lombra kijuttatott permet trágyákkal lehetséges,
amelyek akár 1,5 óra alatt hasznosulnak a növényben. Ilyen például a
Wuxal, a Fitohorm, vagy a Damisol termékcsalád.
Viharos széltől és jégtől mentes időjárást kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com
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A csapatoknak a közös visszaszámlálás után egy órájuk volt a kertek felépítésére

A Hétpettyes Óvoda növendékei is büszkék voltak alkotásukra

Soha ennyi kertész nem volt még a Zichy ligetben! Az idei versenyre a város huszonhárom óvodája közül
tizenöt nevezett, akik mind kreatív és fenntartható módon álmodták kertté a legkisebbek kedvenc meséit.

Egy ilyen megmérettetés mindig izgalmas!

Aprajafalva is beköltözött a ligetbe

10
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Monumentális, mégis légies lesz a
Rákóczi-emlékmű

Látrányi Viktória
A Béri Balogh Ádám Baráti Kör kezdeményezésére már készül a Rákóczi-emlékmű, melyet a
tervek szerint a Rákóczi úton állítanak fel a jövő évben. Az alkotás közadakozásból valósulhat meg. Nagy Benedek szobrászművész már elkészült a viaszmodellel.
Nagy Benedek móri szobrászművész
műhelyében jártunk nemrégiben a
baráti kör fehérvári tagjaival, Illyés
Endrével és Póczos Gézával. Ahogy
arról már korábban is beszámoltunk,

hogy Fehérváron is legyen emlékműve
Rákóczinak, amit közadakozásból
lehetne megvalósítani. A Rákócziemlékévben a járvány miatt nem
tudott elkészülni a szobor. De a kezde-

punknak elmondta, hogy egy sziklára illesztett dombormű készül, mely
körplasztikusan idézi II. Rákóczi
Ferenc alakját. Monumentális, mégis
légiesen könnyed alkotás lesz.
Nagy Benedeket saját lovai inspirálták: „A valóságban a ló gerince oldalt is
mozog, csak ezzel nem nagyon szeretnek
foglalkozni a szobrászok, mert nagy
kihívás, hogy megmozdítsák a lovat
oldalirányba. Célom volt azt is ábrázol-

ni, hogy a Kárpátokból ereszkedik alá
Rákóczi Ferenc. Az én lelkületemben
Rákóczi egy égi ember. Annyira etikus
politikus volt, hogy párját ritkítja!”
A héten szakértői zsűri tekinti meg
a viaszmodellt, ezt követően szétszedik azt. Egyes részeiről negatív
mintát vesznek, aztán öntéssel
folytatódik a munka. Végül a kész
alkotást kezdik el a felállított kőre
illeszteni.

Rákóczi a Kárpátokból ereszkedik alá
a baráti kör néhány éve határozta el,
hogy Székesfehérváron is szeretnének
II. Rákóczi Ferencnek emléket állítani.
Illyés Endre a szobor állítása kapcsán
elmondta, hogy a baráti kör tiszteletbeli elnöke, Póczos Géza ötlete volt,

Erre a kőre kerül a dombormű

ményezés mellé állt az önkormányzat
is, és a szobor felállításának helyszínét
közösen határozták meg: közparkot
alakítanának ki számára a Rákóczi
úton, a Titkok Házával szemben.
Nagy Benedek szobrászművész la-

Nagy Benedek szobrászművész igazán különleges dolgot álmodott meg

Közéleti hetilap
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Farkas Eszter a XII. Fehérvári Versünnep győztese

Látrányi Viktória

Vörösmarty Mihály, Kányádi Sándor,
Babits Mihály, Radnóti Miklós, Petőfi
Sándor, Simon Márton és Fernando Pessoa versei hangzottak el a XII. Fehérvári
Versünnep döntőjében. A nyolc döntős
fiatalt a Vörösmarty Színház színművészei készítették fel a megmérettetésre.
Adorjáni Sárával és Bódizs Boróka
Ajsával Tóth Ildikó, Farkas Eszterrel
Váradi Eszter Sára, Kiss Viktóriával és
Major Benedekkel Kozáry Ferenc, Szabó
Ábellel és Takács Hannával Juhász Illés,
míg Török Laurával Varga Gabriella fog-

Fotók: Simon Erika

Szombaton lezárult a Fehérvár Médiacentrum által szervezett városi tehetséggondozó
verseny: két év kihagyás után újra volt Fehérvári
Versünnep, melyet Farkas Eszter, a Ciszterci
Szent István Gimnázium végzős diákja nyert meg
Radnóti Miklós Második ecloga című versével.

A Fehérvári Versünnep nyolc döntőse: Török Laura, Farkas Eszter, Kiss Viktória, Takács Hanna,
Adorjáni Sára, Major Benedek, Szabó Ábel és Bódizs Boróka Ajsa

„Nagyon örültem, hogy tényleg át
tudtam adni, amit közölni szerettem
volna ezzel a verssel!” – nyilatkozta
az eredményhirdetést követően
Farkas Eszter, aki Radnóti Második
eclogájával aratott sikert. Eszter
a versmondás mellett táncol és
népdalokat énekel. Minden közel áll
a szívéhez, ami kapcsolatban van a
népi kultúrával. Nem első ízben vett
részt a Fehérvári Versünnepen, már
9. osztályos diákként is megmérette
magát. Akkor is bekerült a döntőbe és eljutott a verstáborba, ami
megkoronázta számára az egész
tehetséggondozó programot. Magára
talált ebben a közösségben, ezért is
szeretett volna újra részese lenni.
Lívia pedagógust, Bobory Zoltán
költő-előadóművészt és Vakler Lajos
újságírót köszönthettük.
A Versünnep győztese Farkas Eszter, a
Ciszterci Szent István Gimnázium 12.
osztályos diákja lett. A Székesfehérvári
Egyházmegye különdíját a vasváris
Bódizs Boróka Ajsa vehette át. Adorjáni
Sára a Ciszterből a Széphő különdíját
kapta. A Fehérvár Médiacentrum különdíját Török Laura érdemelte ki, aki a
Vasváriból érkezett.

Farkas Eszternek a zsűri elnöke, Kubik Anna gratulál
lalkozott a döntőt megelőző hetekben.
„…ki méltó látni a csodát, az a csodát
magában hordja” – Babits Mihály
gondolataival kezdte köszöntőjét Spányi
Antal megyés püspök: „A költemények
egy másfajta látásmódot adnak nekünk.
Felragyogtatnak és megmutatnak dolgokat,
amik mellett a kevésbé ihletett ember elment
volna észrevétlen. Ma a fiatalok a versekkel
azokat a gondolatokat, érzéseket tolmácsolják, amelyek belőlük fakadnak, amelyekre
rezonált a szívük és a lelkük, fiatal életük
gazdagsága.”
„Meg kell állnunk egy pillanatra, hogy
értékeljük ezeket a közösségi eseményeket!
Hálásnak kell lennünk, hogy békés körülmények között léphetnek színpadra az ügyes,
bátor és tehetséges fiatalok!” – osztotta
meg ünnepi gondolatait a versenyzőkkel
és a közönséggel Cser-Palkovics András
polgármester.
A zsűri elnöke ezúttal is Kubik Anna
volt, tagjai között pedig Závodszky
Noémi színművészt, Náray-Szabó

A zsűri tagjai: Vakler Lajos, Náray-Szabó Lívia, Kubik Anna, Závodszky Noémi és Bobory Zoltán

A XII. Fehérvári Versünnep döntőjét
június 4-én, szombaton este 19.40kor láthatják a Fehérvár Televízióban!
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Pünkösd

Pünkösdi virágálom a hétvégén
A Pünkösdi Virágálom rendezvénye
évek óta szép hagyomány Székes
fehérváron. Az eseményt idén ismét
a szokásos formában, színpadi műsorokkal, családi programokkal rendezi
meg a Székesfehérvári Közösségi és
Kulturális Központ június 3-a és 6-a
között. Idén hat virágüzlet vesz részt
a belváros díszítésében. Az Országalmát közösen öltöztetik virágpompába. A Városház téren, a színpadnál
a Tűzvirág, a Török-kútnál a Syl de
Fleur, a Tip-Top előtt a Virágvár, a
ciszter templom előtt a Budai 66, a
Mátyás király-emlékműnél a Horten-

Fotó: Simon Erika archív

A pünkösdi hétvégén ismét virágpompába öltözik
a fehérvári belváros. A virágkötő mesterek ebben
az esztendőben hat helyszínen alkotnak, az
Országalmát közösen díszítik fel az ünnepre. A
megnyitó után néptáncosok kíséretében körsétát
tehetnek az érdeklődők a helyszíneken. A Városház
téren koncertek, családi programok várják a
fehérváriakat június első hétvégéjén.

A részletes programot a város honlapján találják!
zia Virágszalon, az Igéző előtt pedig az
Árvácska & Oázis Virágüzlet kompozícióit láthatja majd a közönség.
Székesfehérvár hagyományos rendezvénye június 3-án, pénteken 17 órakor

Kert

indul a Városház téren, ahol Cser-Palkovics András polgármester mond köszöntőt. Ezután Pánczél Péter ifjúsági
Európa-bajnok virágkötő vezetésével
bejárják a helyszíneket – közreműkö-

dik az Alba Regia Alapfokú Művészeti
Iskola Kókonya csoportja. Hat órakor
kezdődik a színpadon a hagyományos
virágkötészeti bemutató és árverés a
Virágvár virágüzlet közreműködésével: a csokrokért befolyó összeggel a
Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi
és Gyermeksegítő Alapítványt támogatják mindazok, akik részt vesznek
az eseményen.
A pünkösdi hétvége mindhárom napján délután négytől este nyolcig kézműves foglalkozások várják a családokat:
a Fehérvári Kézművesek Egyesületével
tavaszi virágokat, madarakat, ékszereket készíthetnek a résztvevők különböző kézműves technikákkal. A színpadon szombaton Palásti Máté gitárestjét,
vasárnap a Vörösfenyő zenekar
koncertjét élvezheti a közönség, hétfőn
pedig előbb a Magyar Népmeseszínház
Az aranytollú madár című interaktív
meseelőadása, majd az Oti Voice &
Bass műsora várja a nézőket.

Koncert

Kertművészeti napok Fehérvárcsurgón
Június 3-a és 5-e között rendezik meg
a 18. Európai Dísznövény- és Kertművészeti Napokat a Fehérvárcsurgói
Arborétum és Károlyi Kastélyparkban.
A nívós esemény központi témái a
klímaváltozás, a biológiai sokféleség
lesznek. A szakmai programon túl ismét
igényes kerti kiegészítők, növények,
kézműves termékek vásárával, botanikai
sétával és családi programokkal várják a
közönséget.
Az EU-elnökséget betöltő Franciaország, valamint Csehország
és Monaco lesznek a díszvendégei a 18. Európai Dísznövényés Kertművészeti Napoknak
a Károlyi-kastélyparkban. A
június 3-i, pénteki nyitónap első
részében, 10 és 14 óra között a
szakma képviselőit várják. Pénteken 14 és 19 óra között, illetve
június 4-én és 5-én, szombaton
és vasárnap 9 és 19 óra között
tart nyitva a rendezvény a nagyközönség számára.
A szakmai előadások kiemelt
témája a biológiai sokféleség
védelme lesz, valamint a klíma-

változás következményeinek
leküzdése a tájépítészet és a
kertészet területén. A fesztivál fókuszában az európai és
magyar kertörökség áll, így az
újonnan létrehozott Magyar
Kertörökség Alapítvány elnöke,
Herczeg Ágnes is eljön a rendezvényre.
Az eseményen ismét megtaláljuk a kerti kiegészítők és bútorok, művészek és kézművesek,
szakmai szövetségek, kertészeti
iskolák standjait. A korábbinál
nagyobb számban, különböző
témákban lesznek botanikai
séták, a gyermekprogramok
pedig a környezettudatosságra
nevelés jegyében zajlanak. Az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar pénteken és szombaton 17
órakor ad koncertet. Jegyvásárlás a helyszínen vagy a jegy.hu
weboldalon lehetséges.

Fotó: Nick Risinger

Az Alba Regia Vegyeskar az idei évben
ünnepli fennállásának százharmincadik
évfordulóját, és e jeles dátumot mi mással
ünnepelhetnék, mint zenével!?
Az idei évben több koncertet
is terveznek, ebből az első a
pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódik.
A június 3-án 19 órakor a Szent

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Most kedvező benyomást tehetsz másokra. Szinte vonzod magadhoz
az embereket. Tartsd nyitva szemedet, füledet, mert egy jó üzleti
lehetőség van kilátásban! Jó időszak ez a társas összejövetelekre és a
párkapcsolati problémák rendezésére. Sok örömöd származhat abból,
hogy intellektuálisan ösztönző embereket ismersz meg, esetleg egy
olyan különös barátot, aki tanácsadóként lesz jelen az életedben.

2022. jún. 02.–jún. 08.

Zenével ünnepelnek

Vidám hangulatban vagy, egyszerűen jól érzed magad, és másokat is fel
akarsz vidítani. Élvezni fogod az emberek társaságát, és ők is a tiédet. Most
valahogy nem érzed olyan félénknek magadat, mint általában, és kedvező
benyomást tehetsz másokra. A héten összehozhat a sors valakivel, aki
nagyon fontossá válhat, de csak a későbbiek során fogod igazán értékelni.

Üzleti kapcsolataidban nehézségek merülhetnek fel. Az egyik
fél nagyobb beleszólást és több szabadságot követel magának.
Ne engedj a nyomásnak, cselekedj megérzéseid szerint, de
maradj rugalmas és maradj nyitott a változásra, mert az új
impulzusok akár kedvezően is hathatnak a pénzügyeidre!

Túlságosan hajszolod a tanulást, éjszakákon át csak a könyveket
bújod. Habár a jó pap holtig tanul, szánj időt a kikapcsolódásra, a pihenésre is! A nyáriasan meleg időben irány a vízpart, ne
feledd, hogy a testnek is kell egy kis kényeztetés, és a friss elme
többet tud befogadni! Az egészségedre sem árt odafigyelni!

Imre-templomban kezdődő koncertjükre meghívták a fennállásának századik évfordulóját ünneplő Várpalotai Bányászkórust,
akikkel közösen fogják énekelni
Vivaldi Glória című művét.
A darabot az Era Nova Kamarazenekar kíséri. Vezényel
Kemény Péter, szólót énekel Baranyai Anett és Bagosi Orsolya.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Inkább magabiztos, semmint önző hozzáállásodnak köszönhetően
most sokkal könnyebben megszerezheted mások támogatását. Még
pénzügyi segítségért is érdemes folyamodnod! Jó alkalom ez, hogy
megtervezd a jövődet, és megtedd a kezdőlépéseket. Változások állhatnak be a munkádban. Járj nyitott szemmel, egy új állásajánlattal
környékezhet meg egy ismerősöd!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A családi ügyek foglalkoztatnak mostanság. Könnyen és nyíltan meg
tudod beszélni családtagjaiddal a problémákat. Itt az alkalom az esetleges nézeteltérések, félreértések tisztázására! Óriási belső változások
zajlanak most benned. Lehet, hogy szembesülnöd kell olyan elfojtott
problémákkal, amelyek esetleg a gyerekkorodig nyúlnak vissza.
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Balett

Találkozzunk a színházban!

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Vörösmarty Színház
előtti térre június 3-án, pénteken délután 3 órára, ahol fény
derül a 2022/23-as évad programjára. Számos meglepetés között kiderül, milyen előadásokkal várják ősztől a közönséget.

Fotó: Vörösmarty Színház

Évadhirdető programján már e héten
pénteken megtudhatjuk, milyen elő
adásokat tervez a következő évadban a
Vörösmarty Színház.

Koreográfus kerestetik!

A teátrum színművészeinek zenés programjai
alatt lehetőség lesz a társulat tagjaival is
találkozni!

Új és izgalmas kihívás a Székesfehérvári
Balettszínház táncosai számára a Koreográfus
showcase, melynek során a társulat néhány tagja
koreográfiákat készít és mutat be a Pelikán
fészekben június 9-én, csütörtökön 19 órakor.
A balettszínház igazgatója, Egerházi
Attila nagyon fontosnak tartja a
koreográfus-utánpótlás kérdését,
ami nemcsak a Székesfehérvári
Balettszínház számára meghatározó,
hanem kihatással lehet a hazai és
nemzetközi táncéletre is. A koreográfusstúdió lehetőséget teremt a társulat azon táncművészei számára, akik

késztetést és kreativitást éreznek
magukban az alkotásra.
Az előadásokra jegyek kaphatók az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
pénztárában, a Vörösmarty Színház
előcsarnokában (Székesfehérvár,
Fő utca 8.), valamint a www.jegy.hu
oldalon.
Az est koreográfusai Cristina Porres
Mormeneo, Elinor Ostrovsky, Fernando Gabriel Luis Luis, Kovalszki
Boglárka, Maria Fernanda Losada és
Valerio Zaffalon lesznek. Bemutatóikban a társulat általuk kiválasztott
tagjai táncolnak majd.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
NYITVATARTÁSA
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT JÚNIUSI NYITVATARTÁSI
IDEJE AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

2022. MÁJUS 17-ÉN, KEDDEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK
2022. JÚNIUS 10-ÉN, PÉNTEKEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK
ZÁRVA TART.
SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Barátságos hangulatban vagy, az időd nagy részét ismerőseid körében
kívánod tölteni. Nagyszerű időszak ez a szórakozásra, barátaid
értékelni fogják vendégszeretetedet. Olyan embereket is magadhoz
vonzhatsz, akik később nagy segítségedre lesznek.

Ha nem foltozod be a zsebeidet, a legnagyobb erőfeszítések is
kudarcot vallanak a pénzszerzés területén. Használd ki remek
üzleti érzékedet, ugyanakkor próbáld elsajátítani a takarékosság
tudományát is! A költekezés helyett inkább válassz ki egy célt,
amire spórolhatsz!

Eredményesen kamatoztathatod fantáziádat valamilyen kreatív
munka során. Azonban óvatosnak kell lenned, mert lehet, hogy
ítélőképességed jelentősen meggyengül! Vigyázz, nehogy túlságosan
beleéld magadat az álmaidba! Olyan célokat tűzz ki magad elé,
amelyeket biztosan meg tudsz valósítani!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Családi veszekedések, viták alakulhatnak ki, ha nem kísérled meg
tudatosan csillapítani a feszültségeket. Valószínűleg tudatalatti vágyak és
törekvések rejtőznek a felmerülő problémák mögött. Ha ezzel tisztában
vagy, és tudod, mit teszel, jobban ellenőrzésed alatt tarthatod a helyzetet,
és közben sokat tanulhatsz önmagadról!

Megfelelő ez az időszak arra, hogy egészséges hozzáállást alakíts
ki a feladataiddal és a kötelezettségeiddel szemben. Ha megerősödik a versenyképességed, elnyered azt a bátorságot és előrelátást,
amivel az üzleti élet nehéz kihívásaiban is képes leszel megállni
a helyedet!

Optimizmusod nem ismer határokat. Kicsit könnyelmű is lehetsz
mostanában, ami pénzügyi nehézségekhez vezethet. Jobban vonz
a kockázatvállalás, talán a szerencsejáték is. Próbálj mértékletes
maradni!
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Székely bál az elfelejtett gyermekekért
Vakler Lajos

Az ötletgazda Juhász László, a
Válasz Független Civilek Fehérvárért Egyesület elnöke és csapata
ezúttal is felejthetetlen estével
ajándékozta meg a vendégeket:
„Nagy elkötelezettség kell, hogy
belekezdjünk egy ilyen rendezvény
megszervezésébe. Kell egy jó csapat,
kellenek a segítők, a támogatók, és
kellenek azok is, akik lelkileg támogatnak bennünket. Idén nehezítette
a helyzetünket, hogy csak áprilisban
derült fény arra, hogy meg tudjuk
rendezni a bált. Ez a találkozó jó
alkalom, hogy felhívjuk a figyelmet
arra a munkára, amit a határon
túli barátaink végeznek, hiszen egy
kárpátaljai alapítványnak segítünk
a mai bevétellel, akik a kórházban
elhagyott gyermekekkel foglalkoznak.
Emellett az ukrán menekülteket is
segítik, és ezzel tehermentesítik a
kárpátaljai magyar közösséget.”
Köszöntőjében Székesfehérvár
alpolgármestere, Lehrner Zsolt
örvendetesnek nevezte, hogy a
járvány miatt kényszerűségből
kihagyott két esztendő után ismét
Székely bálra került sor városunkban, ahol nyitott szívvel és
barátsággal fogadhattuk az ide
érkezőket: „Székesfehérvár címerében nyitott kapukkal áll a vár.
Gyakran felhívjuk erre az ábrázolásra
a figyelmet, hiszen szép példája annak
a fehérvári szokásnak, hogy tárt kapukkal, nyitott szívvel és barátsággal
fogadjuk az ide érkezőket. Igaz ez székely barátainkra is, akikkel nemzetiségünk, anyanyelvünk és hitvilágunk

A szentegyházi kórus is nagy sikert aratott

Fotók: Simon Erika

A koronavírus-járvány elmúltával idén újra,
immáron ötödik alkalommal rendezték meg
Székesfehérváron a Székely bált, a kárpát-medencei magyarság ünnepét, melynek keretében
a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítsége – Jótékonysági Alapítvány tevékenységét
támogathatták a résztvevők. Az eseménynek a
MOL Aréna Sóstó Rendezvényközpontja adott
otthont múlt héten szombaton.

Székesfehérvár önkormányzata nevében Deák Lajosné és Lehrner Zsolt köszöntötte a bálozókat

A délvidéki Csillagvirág táncegyüttes is megidézte magyar gyökereit

is közös, s szerencsére a modern kori
közigazgatási határok sem tartanak
távol bennünket egymástól.”
Deák Lajosné, a család- és nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka az első
alkalom óta támogatja a rendezvényt: „A Székely bál fontos eleme a
közös felelősségvállalásnak, hiszen ez
lehetőséget ad a találkozásra, és hogy
még több támogatót a kezdeményezés
mellé állítsunk. Ahogy szoktam mondani: a jótékonyság maga a szeretet,
ezt mutatjuk ki a nemzeti összetartozást szimbolizáló bállal is.”
A résztvevők sorában ott volt Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is, akinek szívügye a határon túl
élő honfitársaink segítése.
A játékosságáról híres műsor
vezető, az ismert médiaszemélyiség, Berecz János szerint hinni kell
abban, hogy a segítség célba ér:
„Én abban hiszek, ami az életem is,
hogy a hagyományaink megőrzése lehetőség arra, hogy szebb és boldogabb
életet éljünk. A határon túli testvéreinkkel való kapcsolattartás nem
kényszer, amit vasárnap az ünneplő
ruha mellé elő kell venni, hanem egy
olyan lehetőség, amit nekem, nekünk
a történelem megőrzött. Csodálatos
szellemi és kulturális állapotokat
örököltünk, mint például a székely
barátainkét. A táncaik, az eszejárásuk,
a gondolkodásuk, a nehéz sorban,
kisebbségben való túlélés képessége
ránk hagyott egy olyan gondolkodást,
ami a világon bárhová is vetődjünk,
mankóul szolgálhat!”
Az esten fellépett László Attila, a
Borzsavári népi együttes, a délvidéki Csillagvirág néptáncegyüttes
és a székelyföldi Szentegyházáról
érkezett Gyerekfilisek kórus is.

Közéleti hetilap

A szezon legjobbjai

Somos Zoltán
A Magyar Jégkorongszövetség küldöttgyűlésén
átadták a szezonvégi díjakat. Több fehérvári játékos is a díjazottak között van: Erdély Csanád,
Hári János, Horváth Milán és Németh Kristóf is
elismerést kapott.

rájátszásban nyolc pontot szerzett.
A hátvédek között Horváth Milán
volt a legjobb, ő érdemelte ki a Pásztor Györgyről elnevezett díjat. A
Volánban egyedüli magyar hátvédként játszotta végig a szezon nagy
részét. A huszonegy éves játékos
a válogatott egyik alapemberévé is
kezdi kinőni magát, a ljubljanai vb
mindegyik meccsén szerepelt.
A legtechnikásabb játékosnak
járó Miklós-kupát már sorozatban
harmadszor Hári János kapta, aki
a fehérváriak legeredményesebb
magyar játékosa volt a szezonban.
A legjobb elsőéves felnőttjátékos
díja, a Kósa-kupa is fehérvári kézbe
került, Németh Kristóf érdemelte ki.

FEHÉRVÁR

Németh Kristóf a díjjal, amit Such György elnöktől vehetett át

Somos Zoltán
Megkezdődött a kosárlabda-bajnokság elődöntője. A címvédő Szombathely otthonában játszotta
a három győzelemig tartó párharc első meccsét az
Alba Fehérvár, és szoros csatában kikapott.

A vasi bajnokcsapat 3-1-es összesítéssel jutott túl a Szegeden a negyeddöntőben, így kicsit kevesebbet
pihenhetett az Albánál. De ez nem
sokat számított, hiszen bő kerete
van a Falcónak. Igaz ez a Fehérvárra
is, ahogy abban is hasonlított a két
csapat, hogy egy-egy magyar kulcs
ember húzta a szekeret mindkét
oldalon. Itt Vojvoda Dávid, ott Perl
Zoltán remekelt, a többiek inkább

kiszolgálták a két vezért.
Feszültségben nem volt hiány, olyannyira, hogy az Alba vezetőedzőjét, Mathias Zollnert kizárták a
játékvezetők egy reklamálás után.
Így Alejandro Zubillaga Jimenez,
a spanyol másodedző vette át az
irányítást, ami nem zavarta meg a
csapatot. A harmadik negyedben
kilencpontos hátrányból fordított
az Alba, kár, hogy a játékrész végén bekapott triplákkal kiengedte
a vezetést a kezéből. Az utolsó
játékrészben is sokáig ellenfele
nyakán volt a csapat, a végjátékban aztán 88-78-ra nyert a Falco. A
második mérkőzés szombaton lesz
Székesfehérváron.

Fotó: Simon Erika (archív)

Vojvoda Dávid huszonöt pontja sem volt elég a győzelemhez Szombathelyen

Adomány a rászorulóknak
Farkas Szilárd
Az Alba Triatlon SE, valamint a Cerbona
Élelmiszergyártó Kft. jóvoltából pénz- és
élelmiszer-adományt kapott a Szegényeket
Támogató Alapítvány. A több mint kétszázezer
forint, valamint az átadott élelmiszer számos
családnak fog segítséget nyújtani a mindennapokban.

Emlékezetes találkozó

A Cerbona egy külön erre az alkalomra szóló kezdeményezéssel készült: futópad segítségével lehetett
kilométereket gyűjteni. A résztvevők hatezer-kétszáz kilométert
gyűjtöttek össze, ez ugyanennyi
Cerbona szeletet jelent a rászoruló
családok számára.
„Nagy örömmel fogadtuk, hogy ismét
mi lehettünk a kedvezményezettjei egy
ilyen megmozdulásnak. A Cerbona
szeleteket a napi adományosztások
folyamán juttatjuk el a családoknak,
ami kuriózum, hiszen ilyen termékek
ritkán kerülnek az adománycsomagokba.” – válaszolta kérdésünkre
Szonthagné Kovács Erika, a SZETA
irodavezetője.
A sikeres adományozás után további hasonló, közös akciók várhatók
mind a Cerbona, mind az Alba
Triatlon SE részéről.

Kaiser Tamás
Első alkalommal rendezték meg a veterán fehérvári atléták találkozóját. A székesfehérvári
és a városhoz kötődő egykori sportolók idézték
fel az atlétika elmúlt évtizedeit.

Közel kétszáz egykori atléta gyűlt
össze a Feketehegy-szárazréti
Közösségi Házban, hogy felelevenítsék pályafutásukat, találkozzanak, beszélgessenek egymással. A
találkozó ötletét a véletlen szülte,
hiszen a főszervező, Császár
György egy régi ismerősével „futott
össze”, amikor kipattant az ötlet
a fejéből, hogy össze kéne hozni a
régi társakat.
A találkozón több előadást is
meghallgathattak az egybegyűltek:

A pénzadomány és a Cerbona felajánlása a rászoruló családok mindennapjait hivatott segíteni

Bernáth Károly volt atléta, edző
Székesfehérvár régi atlétikájáról
tartott beszámolót, majd Döbrentey
Gyula a hetvenes évek fehérvári
atlétikáját elevenítette fel a résztvevőkkel közösen. Az előadások sorát
Tölgyesi Balázs középtávfutó zárta,
aki az 1996-os, több szempontból
is különleges atlantai olimpiáról
tartott élménybeszámolót.
Az elmúlt évtizedekben messzire
jutott a fehérvári atlétika, elég csak
a Regionális Atlétikai Központra
gondolni, mely évek óta házigazdája
a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar
Nagydíjnak, és talán már arra sem
kell sokat várni, hogy ne Tölgyesi
Balázst és Korányi Balázst emlegessük, mint utolsó fehérvári atlétákat,
akik olimpián vettek részt.

Fotó: Simon Erika

Kép: Németh-Nagy Róbert

A Cerbona Fehérvár Félmaraton idén
sem csak a futásról szólt. A szervezők, vagyis az Alba Triatlon SE,
kiegészülve a Cerbona Élelmiszer
gyártó Kft.-vel a verseny során befolyt pénzbeli támogatást, valamint
élelmiszer-adományt ajándékoztak a
Szegényeket Támogató Alapítványnak. A futók a rajtszám letéti díjával
támogathatták a kezdeményezést. A
nap végére kétszáztizenhatezer forint
gyűlt össze a felajánlásokból.
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Vereség a végjátékban

Fotó: facebook.com/FehervarAV19

A legjobb csatárnak járó, ifj.
Ocskay Gáborról elnevezett díjat
az előző évhez hasonlóan ezúttal
is Erdély Csanád vehette át. A fehérvári csatár a magyar válogatott
legeredményesebb játékosa volt a
világbajnokságon, és fontos szerepe volt a Hydro Fehérvár AV19
ICEHL-döntőbe jutásában. Az
alapszakaszban huszonkilenc, a

sport

Jó ötlet volt a találkozó!
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Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Léptei nyomában
virágok nyíljanak!
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Erdély Csanád válogatott
jégkorongozó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
Versünnep-döntő – 2022
Stadion nyitány
Hírek – ismétlés
Képes hírek

00:00 Képes hírek
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:50 Agrárinfó
14:20 Nálatok mizu?
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lukácsy József közíró
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Alba Fehérvár–
Szombathelykosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
20:50 Wolves–Fehérvár
Enthronersamerikaifutballmérkőzés
közvetítése felvételről
23:50 A hét hírei – ismétlés
00:10 Képes hírek
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Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lukácsy József
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Gorsium – Floralia
Hol volt, hol nem volt
– Fehérvár feltáratlan
történelme
Farmerzseb
E kávéházi szegleten
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Kű Lajos
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A rock bűvöletében
Fa Nándor – 1-2. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Kű Lajos
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Mits Jazz Band
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Arany Tamás volt NB
I-es játékvezető
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
LGT-koncert
Csíkország szelei
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 08. SZERDA
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21:25
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22:40

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Arany Tamás volt NB
I-es játékvezető
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Vershúron 2017 – 1. rész
Vértes vitéz – előadás
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Szombathely–
Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
Vershúron 2017 – 2. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 09. CSÜTÖRTÖK

2022. 06. 10. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők – ismétlés

07:20 Köztér – ismétlés

07:50 A Fehérvár Televízió

08:10 Bajnokok városa

archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

– ismétlés
08:40 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:50 Bajnokok városa
12:20 A Fehérvár Televízió
archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

13:15 Képes hírek

15:50 Farmerzseb

15:50 A Fehérvár Televízió

16:20 Szarajevó

archívumából

17:00 Híradó

17:00 Híradó

17:20 Köztér

17:20 Úton

18:10 Hírek

17:50 Hírek

18:15 A Fehérvár Televízió

17:55 Agrárinfó

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:45 Mezőföldi Néptáncgála
2016 – 1-2. rész

18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Városrészek titkai
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Úton – ismétlés
20:55 V. Jótékonysági estély
21:20 Táncverseny

22:20 Híradó – ismétlés

22:05 Híradó – ismétlés

22:40 Képes hírek

22:25 Képes hírek
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2022. 06. 10. 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: Paál Csaba
10.10 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Krisztina
13.10 Katasztrófavédelmi percek
Vendég: Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.35 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: Szollár-Kaczur
Beatrix és Hevesi László
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás
17.10 Filmkocka Vendég:
Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.40 Pünkösdi gondolatok
Tornyai Gábor atyától
09.10 Az egészség
hullámhosszán –
túlsúly Vendég:
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!
– huszárok Vendég:
Oláh László
11.40 Szabadidőben – Tihany
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan!
– fürdőruha- és
nyáriöltözék-bakik
Vendég: Pánczél Anikó
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
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Aranybulla-emlékév
2022 – érdekességek,
különlegességek
Magyarország
történelméről, az Árpádházi királyok életéről
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Krízishelyzet Vendég:
Zsabka Attila
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
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Színház a kulisszák mögött
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
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 Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Középpontban az
élelmiszer-biztonság
Vendég: Sziebert Gergely
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 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
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
09.05 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
15.10 Útravaló
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.10 Nézőpontok Vendég:
Vacsi Viola Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.10 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
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:
Bóna Éva
15.10 Útravaló – Gábor
szerint a világ
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
08.10 Sporthírek Vendég: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11.10 Tóparti programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazinműsor
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Helló, péntek!
Társműsorvezető:
Varga Zalán
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
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.

