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Fesztivál a tóparton
Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi 8 órában dolgozni egy jó csapatban multinacionális környezetben?
Nyitott pozícióink:
NYÍLT NAP!
• Műanyagüzemi gépkezelő ( 3 műszak)
• CNC esztergályos (2 műszak)
JÚLIUS 29.- én
Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
• CNC esztergályos (3 műszak)
Részletek a
hr-hungary@cranecpe.com
• Fémmegmunkáló (2 műszak)
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)
• Összeszerelő (3 műszak)
8. oldalon!
®

Fotó: Kiss László

Elhalasztott állami
beruházások
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Megújulnak a belső utak

Megkezdődik a Deák Ferenc utca páratlan
oldalán a belső utak felújítása – jelentették
be a pénteki munkaterület-átadáson. A több
ütemben zajló fejlesztésnek köszönhetően
megújul az útburkolat, a járda és a szegélyek,
valamint a parkolók is.

alatt, három ütemben teljes egé
szében megújult az útburkolat, a
járdák és a szegélyek. „A követke
ző hetekben a páratlan oldal belső
útjain kezdődhet meg a munka,
amely szintén több ütemben zajlik
majd.” – tudtuk meg a városrész
önkormányzati képviselőjétől.
A hamarosan induló fejlesztés
sel egy régi adósságát törleszti a

Fotók: Simon Erika

Molnár Tamás a munkaterület
átadásán emlékeztetett rá, hogy
az utca páros oldalán három év

A út- és parkolófelújítás mellett a tervek szerint fákat is ültetnek

Forgalomkorlátozás a
Károly János utcában
Csapadékvíz-gerincvezeték tisztítása miatt
forgalomkorlátozás lesz a Károly János utcában
július tizenötödikéig.

Várhatóan péntek délután két óráig
kell számítani forgalomkorláto
zásra. Ez idő alatt az az útszakasz,
ahol a gép dolgozik – a Budai út és
a Munkácsy Mihály utca, illetve a
Munkácsy Mihály utca és a Horvát
István utca között – mindkét irány
ból zsákutcává válik. Az utcában
található és az arról nyíló ingatla
nokat gépjárművel meg lehet majd
közelíteni, de az útszakaszokon
megállási tilalmat vezetnek be.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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A Deák Ferenc utca páratlan oldalán folytatódnak a felújítások – jelentette be a városrész
önkormányzati képviselője, Molnár Tamás

város. Az ütemezett munkálatok
első körében harmincötmillió
forintos önkormányzati forrás
ból mintegy ezeregyszáz méter
hosszan megújulnak a szegélyek,

a parkolófelületek, és új kopó
réteget kap az út. A képviselő
hozzátette: ha a közművek enge
dik, fákat is ültetnek majd, ezzel
növelve a zöldfelületet.

Biztonságos átkelés a Sóstóhoz
Farkas Szilárd
Elkészült a gyalogátkelő a Szárcsa utcánál, a
Sóstó Vadvédelmi Központ utáni területen.
A létesítménynek köszönhetően az ott élők
gyalogos- és kerékpáros közlekedése biztonságosabbá és egyszerűbbé vált.
„Egy nagyon forgalmas útszakaszról
van szó, ezért kiemelt biztonsági ele
mekkel fejlesztettük ezt a részt. A jobb
megvilágítás érdekében tíz lámpaoszlo
pot helyeztünk ki, emellett pedig nap
elemmel működő, a gyalogosok védelmét
biztosító jelzést is láthatnak az autósok.
Ez akkor működik, ha gyalogos érkezik a
zebrához. De egy középsziget is elősegíti
a biztonságos átkelést.” – részletezte
Mészáros Attila, a városrész önkor
mányzati képviselője.
A beruházás összértéke mintegy
harmincmillió forint, a közleke
dést segítő berendezések pedig
egyszerre biztosítják a gazdaságos
működés, valamint a balesetmentes
forgalom feltételeit.
Mint azt Nagy Zsolt, a Polgármes
teri Hivatal Közlekedési Irodájának
vezetője elmondta, a gyalogos-átkelő
hely középszigetének kialakítása
eltér a megszokottól, ugyanis nem
az egymással szembeni forgalmi irá
nyokat választották el, hanem a balra
kanyarodó és az egyenesen haladó sá
vot. Így a balra kanyarodó járművek
takarásából érkező gyalogosok nem
lépnek közvetlenül a haladósávba.

Fotó: Simon Erika
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Az Akácfa és a Szárcsa utca Sárkeresztúri úti kereszteződésénél lévő átkelő immár rendeltetés
szerűen használható
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Csak a folyamatban lévő állami
beruházások folytatódnak
A kórházfejlesztés és a multicsarnok nincs veszélyben

Szabó Miklós Bence, L. Takács Krisztina,
Bácskai Gergely

A nagyáruház melletti körforgalom
bővítése évek óta húzódó projekt.
A több mint hárommilliárdos fej
lesztés idén indult volna, a tervek
és az engedélyek is rendelkezésre
állnak, ám a háború miatt kialakult
gazdasági helyzetben a kormány
egyelőre nem tud támogatást adni
a beruházásra. Elhalasztják az
intermodális közlekedési központ
építését is, melynek kivitelezési
közbeszerzési eljárását eredmény
telennek nyilvánította az állam: az
eredeti elképzelésekhez képest túl
magas árajánlatok érkeztek.
„Tárgyaltam Lázár miniszter úrral, és
abban maradtunk, hogy megpróbáljuk
az intermodális közlekedési központ
projektjét műszakilag részekre szedni,
és megvizsgálni, hogy részelemeiben
támogatható lenne-e. Ebből nekünk a
legfontosabb a vasút melletti, a Vas
vári Pál Gimnázium mögötti területen
kialakítandó többszintes parkolóház
építése lenne, illetve a Mártírok
útjának átkötése az Új Váralja sor irá
nyába, mely a déli összekötőútba csat
lakozna.” – nyilatkozta a bejelentés
után a Fehérvár Televíziónak CserPalkovics András, majd hozzátette:
„Mindezek ellenére azt mondhatom:
egyelőre szerencsések vagyunk! A
négy állami nagyberuházásból kettő
teljes erővel, egy fokozatosan haladhat,
egyet kellett csak félretennünk, és re
méljük, hogy azt sem örökre! A közép
méretű beruházások is haladhatnak: a
déli összekötőút igen jó ütemben épül,
és reményeim szerint a Móri út első
ütemének felújítása is hamarosan meg
kezdődhet, ahogy a Fehérvár Tüdeje
program következő üteme is. Érkeznek
az elektromos buszok, számos helyen
zajlik a kerékpáros közlekedést segítő
beruházás (Zámoly utca–Kiskút útja,
Mátyás király körút, Berényi út, Piac
tér), és az útfelújítások, járdaépítések,
kisebb-nagyobb intézményépítések,
felújítások is folytatódnak.”
Hogy a fent említett, leállított beru
házásokra mikor áll majd rendelke
zésre a szükséges összeg, most még

Fotó: Bácskai Gergely

A szomszédságunkban zajló háború okozta
gazdasági krízis miatt halasztást szenved az
Auchan melletti körforgalom átépítése és az
intermodális közlekedési központ megvalósítása Fehérváron, illetve ez utóbbi a későbbiekben
részletekben ugyan, de talán megépülhet –
jelentette be hétfőn Fehérvár polgármestere
a közösségi oldalán. A fejlesztéseket egyelőre
felfüggesztették, folytatásuk kérdését leg
hamarabb ősszel veheti napirendre a kormány.
A már folyamatban lévő beruházások szerencsére nincsenek veszélyben.

Több ezer autó halad át naponta ezen a csomóponton, a dugó okozta kocsisor sokszor az
autópályán áll

nem tudni. A folyamatban lévő
állami finanszírozású beruházások
viszont nem szenvednek halasztást:
nem áll le a kórház új tömbjének
építése, folytatódnak a campus
program részeként az iskolafel
újítások is, megépül a „kőtár” a
Köztársaság mozi helyén, és a
multicsarnok építése is folytatódik.
„A csarnokkal kapcsolatos, legalább
ennyire fontos közlekedési tervezés
is zajlik. A Budai utat az Alba Ipari
Zónával ennek keretében kötjük össze
egy többsávos úttal, ami lehetővé
teszi, hogy az ipari park két irányból
legyen megközelíthető, és a tömeg
közlekedést is ki tudjuk alakítani a

Budai út irányából. Ez sok ezer embert
közvetlenül érint, még több fehérvárit
áttételesen, így ez kiemelten fontos fej
lesztés. Abban bízom, hogy az Auchan
melletti körforgalommal kapcsolatban
is hamarosan meg tudjuk indítani a
közbeszerzési eljárást.” – tudtuk meg
Cser-Palkovics Andrástól.
A most leállított állami beruházá
sokkal kapcsolatban a polgármester
telefonon egyeztetett a kormány
építési és beruházási miniszterével.
Arra a kérdésre, hogy mikor válhat
nak a most elhalasztott projektek
újra aktuálissá, Lázár János azt
mondta: ősszel egyeztessenek újból
a beruházások sorsáról.

Részeire bontanák az intermodális csomópont megvalósítását

Az intermodális közlekedési
központ építése a tervek szerint az
alábbi részekre osztható:
1. Parkolóház építése a vasútállomásnál – közlekedési szempontból
erre van a legnagyobb szükség.
2. Felüljáró építése a Mártírok
útjáról a Takarodó útra – jelentős előrelépést jelentene a város
közlekedésében.
3. A buszpályaudvar áthelyezése a
Piac térről a vasútállomás elé, valamint az ezzel szorosan összefüggő
új útkapcsolat kiépítése a Széchenyi úti aluljáró felé a Béke térről,
párhuzamosan a vasúttal.
Ezek közül a parkolóházat, valamint
a Mártírok útja és a Takarodó út
közötti felüljárót szeretné a város
mihamarabb megépíteni, tehát ezek
élveznek majd elsőbbséget. Addig
is a Vasvári gimnáziummal szemben
lévő üres telken megkezdődött
egy ideiglenes parkoló kialakítása, amit a gimnázium e területre
tervezett bővítéséig használhatnak
az autósok.

A körforgalom
regionális ügy
„A mostani, teljesen kiszámíthatatlan gazdasági helyzetben
érthető, ha a kormány mindenhol
igyekszik spórolni. Elfogadom ezt
a szempontot, de egyértelműen
jeleztem és jelezni is fogom a kormány felé, hogy az Auchan melletti
körforgalom átépítése nem tűrhet
halasztást. A fehérváriak, de a rengeteg átmenő közlekedő számára
is fontos, regionális jelentőségű
ügy ez. Mind az észak-dél irányú
áruforgalom, mind a Veszprémbe és
a Balaton északi partjához irányuló
forgalom jelentős része ezen a
csomóponton áramlik át, mely már
évek óta balesetveszélyt jelent, a
várakozási időkről és a környezeti
károkról nem is beszélve. Ígéretünk
is van ezért a kormányzat részéről
arra, hogy ha az állam anyagi
helyzete engedi, akkor akár már
az idén visszatérhetünk a körforgalom ügyére. Bízom benne, hogy
így lesz! A beruházás egyébként
teljesen előkészített, tehát minden
terv, engedély és maga a terület is
rendelkezésre áll, az állami döntés
után szinte azonnal indulhat a
közbeszerzési eljárás, majd az építkezés.” – részletezte a fejlesztés
fontosságát Cser-Palkovics András.
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Forgalomba álltak az
elektromos buszok

Bácskai Gergely
A múlt szerdán átadott első két zöldbusz azonnal
forgalomba is állt, és csütörtök óta már találkozhatunk velük a helyi közlekedésben. A 44-es járattal
mentünk is egy kört, hogy megbizonyosodjunk róla:
az új elektromos Ikarus csendes, kényelmes, tiszta,
nagyon jó a légkondija és van rajta USB-töltő is.

A buszok Székesfehérváron, az Ikarus
területén készülnek, és egyre több
saját, fehérvári fejlesztés kerül bele
a kínai alapba. A szoftver fejlesztése
csak egy a helyi innovációk közül,
de például a teljes ajtóvezérlést is
Fehérváron fejlesztették a mérnökök,
és növelték a jármű hatótávolságát
is. A fejlesztések célja, hogy minél
többet tudjanak egy töltéssel megten
ni a buszok. Nemrégiben egy teszten
háromszáznyolcvan kilométert tudott
megtenni a jármű egyetlen töltéssel.

Fotók: Simon Erika

A Volánbusz székesfehérvári telephelyén
szerdán mutatták be az első két elekt
romos autóbuszt és a tizenkét járműre
tervezett flottához kialakított töltőket.

2022.07.14.

A korszerű, környezetbarát technológia a szolgáltatás színvonalát is emeli

Szeptember végéig mind a tizenkét új elektromos busz forgalomba áll Székesfehérváron

Már lehet jelentkezni a Civilnapra!
A társadalmi kapcsolatok erősítését és a
megjelenési lehetőségek bővítését célozza
a Székesfehérvári Civilnap. A város önkormányzata idén szeptember tizedikén rendezi
meg a programot, immár hagyományosan a
Zichy ligetben. Az eseményre már várják a
székesfehérvári civilszervezetek jelentkezését, melyek támogatásra is pályázhatnak a
kitelepüléshez. A jelentkezés határideje július
huszonkilencedike.

A részvételi szándék, valamint az
ehhez igényelt támogatás – a részletes
kiírásban megjelölt szempontoknak
megfelelő – kérelem benyújtásával
jelezhető, illetve igényelhető. Ennek
benyújtási határideje július 29-e, pén
tek 12 óra. A kérelmet papíralapon,
zárt borítékban lehet postai úton
benyújtani a Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közművelődési és Civilkapcsolatok
Irodája, 8000 Székesfehérvár, Város
ház tér 1. címre, vagy a Polgármesteri
Hivatal Városház tér 1. számú épüle
tében, a portán kihelyezett pályázati
gyűjtőládába lehet elhelyezni.

Székesfehérvár önkormányzata
szeptember tizedikén, szombaton
kilenc és három óra között rendezi
meg a Székesfehérvári Civilnapot
a Zichy ligetben. Olyan szerveze
tek jelentkezését várják, amelyek
szívesen mutatják be tevékenysé
güket és programjaikat, eredmé
nyeiket a látogatók számára. A
Civilnap keretében akár színpadi
program keretében is bemutat
kozhatnak a szervezetek, erre is
várják a jelentkezéseket.

Fotó: Simon Erika archív

A Civilnapon háromszor három méter
alapterületű sátrakban egységenként két szervezet standjának az
elhelyezését tervezik, legfeljebb
két sörpaddal, valamint áramvételi
lehetőséggel. Mindezt a szervezők
biztosítják valamennyi szervezetnek.
A résztvevők számára az önkormányzat kisösszegű anyagi hozzájárulást is
biztosít a kitelepülés költségeihez.

Az önkormányzat felhívja a civilszervezetek figyelmét, hogy a Civilnapon
való részvétel – kitelepülés vagy
színpadi megjelenés – az idei évben
is feltétele lesz a székesfehérvári
civilszervezetek működési költségeinek támogatását célzó, tervezetten az
ősszel kiírásra kerülő önkormányzati
pályázaton való részvételnek.

A Székesfehérvári Civilnap minden évben remek bemutatkozási lehetőséget kínál a szerveze
teknek, ugyanakkor színes családi programot is nyújt az érdeklődőknek

A város honlapján megtalálható a
részletes tájékoztató és a jelent
kezési lap. További információ
kérhető a Közművelődési és
Civilkapcsolatok Irodájának mun
katársaitól az alábbi elérhetősége
ken: civil@pmhiv.szekesfehervar.hu,
22 537 673, 22 537 156.
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Az utolsó aranyágacska

Vakler Lajos, Bácskai Gergely

Akik eddig nyomon követték a Fehér
váron koronázott uralkodók történe
tét, bizonyosan kiemelt figyelemmel
kísérik az utolsó Árpád-házi király,
III. András históriáját. Augusztusban
a tizedik szertartásjátékot rendezik
meg III. András – Az utolsó arany
ágacska címmel. A rendhagyó előa
dás mottója: összegzés, megőrzés,
továbbadás. A páratlan produkció
sorozatnak ez lesz az utolsó fejezete a
Nemzeti Emlékhelyen. A szertartásjá
ték más helyszínen és más formában
folytatódik majd.
Cser-Palkovics András polgármester
elmondta, hogy a járvány idősza
kában nehéz volt a rendezvények
megszervezése, idén azonban van
lehetőség a szertartásjáték, a Szé
kesfehérvárvári Királyi Napok egyik
legfontosabb eseménye megtartására.
Az előadást hirdető plakáton egy, az
Országalmában gyökerező fát látha
tunk, ami a nemzet és az élet fája.

Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Az idei nyár rendhagyó lesz a Koronázási
szertartásjátékok történetében, de immár biztos,
hogy a közel egy évtizedes hagyomány mégsem
szakad meg – jelentette be a Nemzeti Emlékhelyen
tartott múlt pénteki sajtótájékoztatóján Cser-Palkovics András polgármester és Szikora János, a
Vörösmarty Színház igazgatója, a darab rendezője.

Az utolsó aranyágacska összefoglalja az Árpád-ház háromszáz éves történetét
Az idei szertartásjáték lesz tehát az
utolsó, amit a Nemzeti Emlékhelyen
rendeznek meg. Ennek több oka
is van: egyrészt a darab történelmi
összefoglaló jellege, másrészt a
jelentősen megemelkedett költsé
gek, harmadrészt pedig az, hogy az
előadássorozattal sikerült felhívni
a figyelmet a Nemzeti Emlékhely
hányattatott sorsára, arra, hogy a

nemzet történelmi bölcsőjét nem
lehet méltatlan állapotban hagyni a
2031-es és 2038-as évfordulókra. Szá
mos olyan kezdeményezés indult el
és valósult meg, ami a Nemzeti Em
lékhelyhez köthető: „Egyre többekben
van meg az igény arra, hogy történjen
valami a Romkert területével. Ezt a célt
tehát elértük, így a következő években
más helyszíneken képzeljük el a szer

tartásjátékot. Bőven vannak alkalmas
helyszínek, például a Zichy liget előtt,
a Bartók Béla téren, a Városház téren,
adott esetben a Szent István téren vagy
akár az Aranybullánál.” – fogalmazott a
polgármester, aki türelmet és megér
tést kért a környéken élőktől.
Az utolsó Aranyágacska címmel szín
re kerülő darab Szikora János rende
zésében összegzése az Árpád-kornak:
„Ha országunk történelmére gondolunk,
akkor a gyökér az Árpád-ház. Az ő há
romszáz évük az, ami életben tartja a mai
napig ezt a nemzetet. Ez a háromszáz év
tele volt konfliktusokkal, zűrökkel, ziva
tarokkal, de mégis fantasztikus életerőről
tett tanúságot a nemzet. Őrzők, vigyáz
zatok a strázsán! – írta Ady Endre, és
nem véletlen, hogy ezekkel a sorokkal
– Latinovits Zoltán tolmácsolásában –
kezdődik minden évben a Koronázási
szertartásjáték, hiszen ezek a királyok
őrzők is voltak: őrizték a hagyományt
és továbbadták azt, e nélkül ma nem is
léteznénk.” – fogalmazott a Vörösmar
ty Színház igazgatója.
A belépők értékesítése már zajlik a
www.vorosmartyszinhaz.hu/koro
nazas/ oldalon. Az előadásra jegyet
váltók díjmentesen nézhetik meg a
Királyok és szentek – Az Árpádok
kora című kiállítást a színház és a
Szent István Király Múzeum együtt
működésének köszönhetően.

Királyok a belvárosban

Fotók: Simon Erika

Már zajlik a készülődés a Székesfehérvári Királyi Napokra, melyet idén augusztus tizenkettedike és
huszonegyedike között rendeznek meg.
Az augusztusi ünnepi rendezvények
re való ráhangolódást a Királyok a
belvárosban című programsorozat
segíti, melynek keretében múlt
szombaton az érdeklődők a Fejér
Baranta HSE és a Sub Rosa régizenei
együttes kíséretével megtudhatták,
milyen programok várják az idei
rendezvénysorozaton.
Az erős szél miatt a királyi óriás
bábok nem vonultak fel a megszo
kott útvonalon. A hagyományok
tisztelői azonban a Vörösmarty Szín
ház épülete előtt kaptak történelmi
visszatekintést a Magyar Királyság
hajnalán betöltött szerepükről.

Szabó Miklós Bence kikiáltóként mesélt uralkodóink életéről

A zenészek bejárták a várost

A Fejér Baranta HSE tagjai látványos bemutatókat tartottak

5

A programot a Red White csellóduó koncertje zárta a Zichy ligetben
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EGYház

Iván-napi búcsú a Rác utcában

2022.07.14.

Vakler Lajos
Püspöki szentmisével vette kezdetét szombaton a VI. Szerb Nemzetiségi Nap a Rác utcai
Szerb ortodox templomban.
Székesfehérváron minden évben
Keresztelő Szent János születés
napján tartják a védőszent ünnepét. A
Julianus-naptár szerint július hetedike
környékén, valamelyik Iván napjához
közeli hétvégén rendezik a templom
búcsúját, a fehérvári szerbség egyik
legnagyobb ünnepét. Ilyenkor a Budai
szerb ortodox egyházmegye püspöke
és főpapjai, valamint több egyházköz
ség papjai érkeznek Székesfehérvárra a

hagyományos püspöki liturgiára.
Az ünnepség keretében Lukijan
budai püspök felszentelte a kalácsot
és a koljivót – olyan főzött búzát,
melyben mogyoró, dió, mandula és
mazsola egyaránt van, és a keleti
rítusú keresztények szakrális eledele.
A búcsú komája, vagyis házigazdája
a Sándorovits család volt. Délután a
templomkertben színes programokkal
várták az érdeklődőket.

Fotók: Simon Erika

Ljubomir Alexov szerb nemzetiségi szószóló köszöntötte a megjelenteket

Lukijan budai püspök celebrálta a szentmisét

A budakalászi Ruzmarin együttes tánccal kapcsolódott be az ünnepbe

A püspök és Pavle Kaplan esperes is megáldotta a kalácsot

A hagyományokhoz hűen a Rác utcában tartott felvonulással köszöntötték Szent Iván napját
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Megújult a Mancz János Minibölcsőde
Farkas Szilárd

A Rákóczi utcai Óvoda Mancz Já
nos Tagóvodájának egykori épülete
immár bölcsődeként funkcionál. A
közelmúltban energetikai korsze
rűsítésen, valamint szinte teljes
felújításon esett át, ennek köszön
hetően négy csoportszobában
harminckét kisgyermek számára
biztosíthat elhelyezést. A Rákóczi
utcai épület július elsejétől az eddig
a József Attila utcában működő
Nyitnikék Bölcsőde számára biz
tosít új otthont. A felújítás európai
uniós és önkormányzati forrásból
valósult meg.
„Százötvenhárommillió forintot fordí
tottunk az épületre, az udvar felújításá
ra és a költöztetésre. Az épület mindig
olyan intézményként funkcionált, mely
a kisgyerekek napjait hivatott mosoly
gósabbá és boldogabbá tenni. A szülők
számára pedig a mindennapi életet
teszi könnyebbé, hiszen biztonságos,
jó körülmények között tudhatják leg
szeretettebb kincseiket, gyermekeiket.”
– mondta el lapunknak Cser-Palko

Fotó: Simon Erika

Befejeződött a Mancz János Minibölcsőde
felújítása. A Nyitnikék Bölcsőde a József Attila
utcából költözött át a volt óvodaépületbe, ahol
négy csoportszobában harminckét férőhellyel
várja a gyerekeket.

A bölcsődés gyerekek boldogan játszanak új otthonuk, a Mancz János Minibölcsőde udvarán

vics András polgármester.
A bölcsődében nyáron sem áll
meg az élet. Jelenleg a huszonkét
felvett gyermekből tizenheten
veszik igénybe a felújított épület
szolgáltatásait: „A csoportszobák és
a gyerekek által használt részek tel

jesen fel lettek újítva. Nekik nagyobb
teret, tágasabb, otthonosabb miliőt
tudtunk teremteni. A dolgozóknak
még felemás érzelmeik vannak: na
gyon szerettük a régi intézményün
ket, de egyre jobban megszeretjük az
újat, ahogy otthonosabbá tesszük!” –

válaszolta kérdésünkre Rusznyák
Lászlóné, a Mancz János Mini
bölcsőde vezetője.
Az intézmény augusztus nyolcadi
kától tizenkilencedikéig nyári szü
net miatt zárva lesz, előtte és utána
azonban várja a legkisebbeket.

Családi perpatvar
Új játékkal vár a Hetedhét Játékmúzeum

Egy tizenkilencedik századi ka
land részesévé válhatnak mind
azok, akik kipróbálják a Heted
hét Játékmúzeum most elkészült
interaktív játékát. A kettő-nyolc
fős csapatok – családok, baráti
társaságok – a porcelángyáros
család történetét követhetik
nyomon, melyben mindenki
maga választja ki, melyik sze
replő bőrébe bújik. Így a kaland
résztvevői megtapasztalhatják,
milyen kihívások vártak akkori
ban a fiatalokra, akik álmaikat
szerették volna követni, és akár
énekesnőnek vagy vitéznek
állni. Mi várt akkoriban egy
nyugdíjazott katonára, vagy ép

Fotó:

Elkészült a Hetedhét Játékmúzeum Családi
perpatvar című játéka. A Moskovszkygyűjteményhez kapcsolódó játékban részt
vevők betekintést nyerhetnek egy tizenkilencedik századi polgári család mindennapjaiba, és „kezükbe” vehetik sorsukat:
a kettő-nyolc fős csapatok mobiltelefon
segítségével élhetik át a porcelángyáros
család mindennapjait.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak keddtől vasárnapig délelőtt tíz és este hat között az
Oskola utcában!

pen hogyan találja meg a helyét
egy angol nevelőnő a magyar
viszonyok között? Fény derül
a cselédlány titkos szerel mére,
és kiderül az is, vágyhat-e saját
házra a szakácsnő.
Ha a csapat készen áll az idő
utazásra, nem kell mást tenni,
mint kézbe venni a mobil
telefonokat, regisztrálni a
moskovszkyj atek.hu oldalon, és
már lehet is indulni! A játéko
sok többnyire olyan kérdéseket
kapnak, amelyek a kiállításon
található tárgyak segítségével
megoldhatók. Ugyanakkor
előfordulnak olyanok is, ami
ket előzetes tudás, a karakter
megismerése vagy a fantázia
segítségével oldhatnak meg.
Lesz olyan, amikor tárgyat kell
megfigyelni, esetleg a szobák
leírásában kell keresni a választ,
és olyan is, amikor egymással
kell megbeszélni vagy eljátszani
a kérdésben foglaltakat. A játék
végére kiderülnek a válaszok, és
az is, mi lesz a gyárral!
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Diákmunka a Polgármesteri Hivatalban
Augusztusban is lehet nyári diákmunkát
vállalni a Polgármesteri Hivatalban: nappali
tagozaton tanuló székesfehérvári, tizenhat és
huszonöt év közötti fiatalok jelentkezhetnek
július tizenötödikéig. Segédmunkás munkakörbe várnak a fizikai munkától nem visszarettenő
fiatalokat egyhavi turnusra, napi hat óra
munkaidővel.
Segédmunkás munkakörre lehet
jelentkezni, ami bútorok, irodaszerek,
kellékanyagok mozgatását jelenti. A
fizetés bruttó százötvenezer forint. A
foglalkoztatás augusztus 1-től 31-ig tart,
napi hat órában, munkaszerződéssel.
A jelentkezési felhívást és a jelentke
zési lapot a város honlapjáról lehet

letölteni, vagy személyesen elkérni a
Polgármesteri Hivatal Városház tér
1. szám alatti épületének portáján.
Emellett a Székesfehérvári Járási Hi
vatal Foglalkoztatási Osztályán (Piac
tér 10., 1. emeleti információs pult) is
jelentkezhetnek a diákok.
A jelentkezési lapot és a melléklete
ket szkennelt formában a szemely
ugy@pmhiv.szekesfehervar.hu
e-mail-címre kell beküldeni, vagy
személyesen leadható a városháza
portáján elhelyezett gyűjtőládába,
zárt borítékban. A borítékon fel kell
tüntetni a Nyári diákmunka 2022
feliratot! A jelentkezés beérkezésének
határideje: július 15. 16 óra.

Az Enyingi Agrár Zrt.
(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
felvételt hirdet a kiscséripusztai
(Polgárdi – Kiscséripuszta) telephelyére

traktoros és állattenyésztési
munkakörök
( fejő, borjúgondozó, elletős, ivarzó kifogó) betöltésére
A munkakörök betöltésénél a szakmai gyakorlat előnyt jelent.
Jelentkezni a 06/30-9272-077
telefonszámon lehet.

Az Enyingi Agrár Zrt.

(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
felvételt hirdet az
Ágostonpusztai telephelyére

hegesztő-lakatos, traktoros,
szárítókezelő, tehergépkocsivezető
és mikrobuszvezető
munkakörök betöltésére.
,,
A hegeszto-lakatos munkakör betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség
a szakmai gyakorlat előnyt jelent.
A traktoros munkakör betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség, a szakmai gyakorlat előnyt jelent
A szárítókezelő munkakör betöltésénél előnyt jelent a
szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat.
A tehergépkocsivezetôi munkakör betöltésének feltétele:
• ADR vizsga
A mikrobuszvezető munkakör betöltésének feltétele:
• D kategóriás jogosítvány, előnyt jelent a
lajoskomáromi, dégi, középbogárdi lakóhely.

Jelentkezni a 06/30-9272-077
telefonszámon lehet.
®
Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban,
multinacionális környezetben? ®

Nyitott pozícióink:

Karbantartó
(mechanikus/elektromos)
Feladatok

Elvárások

Amit kínálunk

• A munkaterület gépeinek / berendezéseinek / eszközeinek karbantartása, javítása, a munkaterületre vonatkozó követelményeknek, az elvégzett képzéseknek és tanfolyamoknak megfelelően
• Vizuális ellenőrzés
• Napi ellenőrzések végrehajtása, munkajelentések, ellenőrzőlapok kitöltése, szabványok, munkautasítások betartása
• A vállalat gépeinek / berendezéseinek és eszközeinek állagmegóvása,
tisztán tartatása
• Középfokú végzettség (automatizálás / mechatronikai technikus, villanyszerelő stb.)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Orvosi alkalmasság
• Versenyképes bér + juttatások
• Pozíció pótlék
• INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
• A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék
(46% 18:00 és 6:00 között)
• Negyedéves jelenléti ösztönző
• Választható cafeteria, munkahelyi étkezési hozzájárulás
• Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es körzetből
(23 buszjárat, 5 megyéből)
• Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség
• Ingyenes szakmai és nyelvi képzések

+36 25/556-036

munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu

• Műanyagüzemi gépkezelő ( 3 műszak)
• CNC esztergályos (2 műszak)
• CNC esztergályos (3 műszak)
• Fémmegmunkáló (2 műszak)
• Összeszerelő (3 műszak)

Amit kínálunk:
• Versenyképes juttatási csomag
+ Cafetéria br. 32.500 Ft
(belépéstől kezdve)
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• 100 %-os bejárási támogatás
szerződéses járattal
vagy tömegközlekedés esetén
• Sportolási lehetőség támogatása
• Családias hangulat
• Egyedülálló technológia megismerése tapasztalt szakemberektől
Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
hr-hungary@cranecpe.com
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

A XOMOX Magyarország székesfehérvári üzeme
NYÍLT NAPOT szervez 2022.július 29.-én 10 órától.
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni a hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen lehet.

Közélet
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Jelentős drágulás az üzletekben
Inkább az árstoppos és a saját márkás termékekből vásárolunk

Novák Rita

A g7.hu internetes oldal a tavalyi
és az idei árakat hasonlította össze.
Negyvenkét terméket vizsgáltak,
és azt tapasztalták, hogy majdnem
harminc százalékkal magasabbak
az árak, mint 2021-ben, de az
emelés mértéke termékenként és
áruházlánconként eltérő volt. A
vásárlások során például sosem
láttak még olyat, hogy a burgonya
az egyik boltban több mint kétszer
annyiba kerüljön, mint a másik
ban. Vagy például a vöröshagyma
kilónkénti ára két és fél éve a két
száznyolcvan-háromszáz forintos
sávban volt, 2022. június végén
azonban az egyik nagyáruházban
százhetvenkilenc forintra esett,
máshol viszont négyszáznegyven
kilenc forintra emelkedett. A portál
összesítése szerint ha valaki a negy
venkét termék közül mindegyiket

Fotó: Kiss László

Csaknem harmincszázalékos lehet a drágulás az
élelmiszereknél az egy évvel ezelőttihez képest
a g7.hu szerint. A portál évek óta végez méréseket a legnagyobb üzletláncokban. Általában
azt tapasztalják, hogy termékenként szinte
ugyanolyan mértékben mozognak az árak, most
azonban mást figyeltek meg méréseik során.

A drágulás tudatosabb vásárlásra ösztönzi a fogyasztókat

ott vásárolná meg, ahol a legol
csóbb, több mint kilenc százalékot
spórolhatna.
Hivatalosan az infláció mértéke
májusban 10,7 százalék volt, en
nek megfelelően a vásárlási szoká
sok is elkezdtek változni. Mint azt

lapunknak a Spar kommunikációs
vezetője elmondta, az eladás men�
nyiségében nincs változás, de egy
re többen választják az olcsóbb,
saját márkás termékeket.
Az áruházlánc adatai szerint ezt
igazolja az is, hogy míg korábban

a saját márkás termékeik a forga
lom huszonöt százalékát tették
ki, ez mostanra harminc szá
zalékra nőtt. Hasonló folyamat
tapasztalható a többi áruházlánc
esetében is. A forgalom azonban
sehol sem csökkent.

Hurrá, nyaralunk!
Akár drágábban is

Kovács Szilvia

Eljött az év várva várt időszaka, a
legtöbben a nyári üdülési szezont
tervezik, kalkulálják már hóna
pokkal az utazás időpontja előtt.
A szabadság foka azonban az
ember pénztárcájának vastagságá
tól is függ. A nyaralás pedig idén
nem olcsó mulatság! Az elszaba
dult energia-, üzemanyag- és élel
miszerárak, valamint az emelkedő
euróárfolyam miatt az üdülési
költségek is lényegesen magasab
bak. A drágulás hatása az utazási
irodáknál is lecsapódik.
„Az utazási szerződés szerint hétnyolc százalékos áremelésre van
lehetősége az utazásszervezőnek. Ezt
az emelést az utasok még elbírják,
kifizetik, emiatt nálunk még nem
mondtak le utazást.” – összegzi
tapasztalatait Viniczainé Csákvári
Tünde, az egyik fehérvári utazási
iroda munkatársa.
A magasabb költségek ellenére
nem csappant az utazási kedv,

Fotó: L. Takács Krisztina

Az elszabaduló energia- és élelmiszerárak,
valamint a négyszáz forint fölötti euróárfolyam miatt az üdülési költségek lényegesen
megemelkedtek. Mindezek ellenére mégis
töretlen a magyarok utazási kedve. Idén is
sokan választanak külföldi úti célokat.

Nem érdemes a foglalásokat az utolsó pillanatra hagyni, hiszen a legtöbb utazási irodánál már a last minute helyek is beteltek!

és az üdülések árában további
áremelésre egyelőre nem kell
számítani.

Szakértők szerint a drágulás
ellenére sokan töltik szabadsá
gukat külföldön. A közkedvelt

úti célok között szerepelnek a
görög szigetek, a török riviéra és
Horvátország.

programajánló

Sport

Koncert

Éjszakai biciklitúra a Velencei-tónál
Éjszakai tókerülő kerékpáros túrát rendeznek július 16-án, szombaton. Az indulási és
célállomás Velence, a rajt 20 és 21 óra között
lesz folyamatosan. A Tisza-tó Bringakör által
szervezett programra július 14-én, csütörtökön
reggel 8 óráig lehet regisztrálni.

Velencén, az Enyedi utca végén
található kerékpáros pihenőből in
dul, és ide érkezik vissza a tókerülő
biciklitúra. A helyszínen parkolni is

2022.07.14.

Amikor a vágy muzsikál

lehet. Kötelező gondoskodni a ke
rékpár megfelelő világításáról, rovar
elleni szemüvegről, illetve erősen
ajánlott a bukósisak használata.
A túra nem számít versenynek, min
denki saját felelősségére vesz részt
rajta. Minden célba érkező oklevelet
és egyedi érmet kap. Jelentkezni a
tiszato.bringa@gmail.com e-mailcímen lehet július 14-én, csütörtö
kön reggel 8 óráig.

Folytatódik a nagysikerű Kastélykoncert sorozat a Halász-kastély parkjában,
különleges zenei csemegével. Az estekre
sokan ellátogatnak Székesfehérvárról és a
fővárosból, illetve a környékbelieknek is
élményt jelentenek a koncertek.
Július 15-én, pénteken 20 órától Szaló
ki Ági A vágy muzsikál című koncert
je várja a zenekedvelőket. Szalóki Ági
Karády Katalin nevével fémjelzett,
méltán híres slágereket énekel, így
tisztelegve a korabeli ikon emléke
előtt. A Karády-dalok egy alapjaiban
különböző stílusú énekesnő inter
pretálásában egészen más színeket
rejtenek magukban, mint akkoriban,
„a végzet asszonya” tolmácsolásá
ban. Azt gondolnánk, hogy ezek
a klasszikussá vált dallamok nem
engednek elég teret egy ennyire eltérő
hangú-karakterű előadónak másfajta,
szabadabb kifejezésre, de az énekesnő
és zenésztársai rácáfolnak erre.

Fotó: www.szalokiagi.hu

FEHÉRVÁR
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Szalóki Ági koncertjére a jegy.hu oldalon
válthatók belépők
Közreműködnek: Szalóki Ági – ének,
Ávéd János – szaxofon, Korb Attila –
ének, kornett, Schreck Ferenc – harso
na, ifj. Tóth István – gitár, Tálas Áron
– zongora, Kovács Zoltán – nagybőgő,
Cseh Balázs – dob.

Fotó: turakereso.hu

Színház

Nemcsak egészséges, de izgalmas program a jól kiépített kerékpárúton körbekerekezni a tavat!

A szerelem nem szégyen!
Július 29-én, pénteken 20 órakor A
szerelem nem szégyen című zenés
színházi előadás kínál kellemes nyári
kikapcsolódást az Öreghegyi Közösségi
Házban. A produkció két fiatal egymásra
találásán keresztül, régi filmek legendás,
lelket melengető, vérpezsdítő slágereivel
mutatja be a harmincas, negyvenes évek
hangulatát, sokszínűségét.
A cím már önmagában is beszé
des: megjeleníti két ember köl
csönös vonzalmát és a szerelem
beteljesülésére való vágyakozá
sát. A szerelmi történetet régi fil
mek legendás filmslágerei fűsze
rezik: a produkcióban Eisemann
Mihály, Márkus Alfréd, Ábrahám

Pál és Fényes Szabolcs örökzöld
jei hangzanak el élő zenekari
kísérettel, miközben a két szív,
a Vörös Edit által megformált
Molnár Sára – alias Daisy – és a
Domoszlai Sándor által játszott
Bánffy András egymásra talál.
Felcsendülnek a Miért szerettem
bele magába?, a Május éjszakán,
az Egy kis édes félhomályban,
a Fizetek, főúr!, a Halló, miért
nem jött ma el?, az Oda vagyok
magáért, a Meseautó, a 2×2 néha
5 vagy a Nem nősülök soha című
halhatatlan dallamok úgy, hogy
közben a Palermo bár életébe
is bepillanthatunk, ahol Heller
Tamás, azaz Guszti a főpincér.

FEHÉRVÁR
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Tábor

Alba Regia Feszt
Augusztus 5. és 7. között ismét megrendezik az
Alba Regia Fesztet Székesfehérváron. Az ingyenes
koncertsorozat péntektől vasárnapig nemcsak
a fesztivál látogatóinak, hanem a belvárosban
sétálóknak is feledhetetlen zenei élményt fog
nyújtani.

Vannak még szabad férőhelyek a Velencei-tavi Székesfehérvári Gyermek és
Ifjúsági Táborban. A negyedik turnusra
július 20-ig, azaz jövő szerdáig várják a
székesfehérvári vagy a városi általános iskolákban tanuló, de vidéken lakó gyerekek
jelentkezését.

Javában zajlik a vakáció az ön
kormányzat teljesen újjáépített
Velencei-tavi Gyermek és Ifjúsági
Táborában. A táborban összesen
négy turnus van, melyekből az
utolsóra még lehet jelentkezni.
A július 24. és 29. között zajló
turnust Rejtélyek tábora – Legyél

te a legjobb nyomozó! címmel
indítják. Lesz játékos nyomozás,
szabadulószoba és rejtvényfejtés
is. Emellett mozgásos, sportos
programokkal és kézműves foglal
kozásokkal várják a gyerekeket.
A táborokban székesfehérvári lak
címmel rendelkező vagy vidéken
lakó, de székesfehérvári iskolában
tanuló, 1-7. osztályt végzett gyere
kek vehetnek részt.
Jelentkezni a város honlapján
lehet az online kitölthető lappal.
Érdeklődni a fehervartabor@varos
gondnoksag.hu e-mail-címen és a
22 500 512-es telefonszámon lehet.

Fotó: Bácskai Gergely

Idén is a hazai dzsessz-, fusion- és
funk-soul-szcéna legnépszerűbb
együttesei, előadói adnak koncerte
ket a Bartók Béla téren felállítandó
szabadtéri színpadon. A harmincadik
évfordulóját ünneplő Fusio Group
nyitja meg az eseményt pénteken 18
órakor, őket a Szabó-Gyányi Quintet
követi Kovács Kornéllal kiegészülve,
majd 21 órától az Oláh Dezső Trió
és Vörös Janka adnak koncertet.
Szombaton az Egri János Jr. Quartet,
a Subtones, este pedig a Stinky Bugs
Koszi Jankával és Méhes Adriánnal
lesznek a színpadon. Vasárnap a Colt
rane Legacy, az Orbay Lilla Quartet és
a Vörös Tamás Project zenélnek.
Az 1967-ben alapított dzsesszfesztivál

újjászületése óta már kilencedik
alkalommal varázsolja három napra
az igényes hazai zene fellegvárává Szé
kesfehérvárt. Az Alba Regia Feszt nem
pusztán egy fesztivál, inkább kultúr
misszió. Az ismert zenészek felvonul
tatása mellett a szervezők fellépési
lehetőséget adnak a fiatal tehetségek
számára is. A koncertek közötti átállás
idejében a Kodolányi János Egyetem
Modern Zenei Tanszékének legtehetsé
gesebb hallgatói zenélnek a gyülekező
közönségnek és az arra sétálóknak.
„Az Alba Regia Feszt egyik küldetése, hogy
a magas szintű zenészeket és a fiatal tehet
ségeket támogassa. Fontos, hogy mindenkit
szeretnénk megszólítani, nem csak egy
szűk réteget. Megmutatjuk, hogy az igényes
zene is befogadható és szórakoztató! Mivel
a koncertek mindig ingyenesek, nemcsak
a fesztiválra érkezők, hanem mindenki,
aki arra jár, részesül az élményben.”
– mondta Mits Gergő, az esemény
egyik főszervezője, a Kodolányi János
Egyetem tanszékvezetője.

Szabad férőhelyek a velencei
gyermektáborban

A záróturnusra július huszadikáig lehet jelentkezni

Kultúra

Fotó: Simon Erika archív

Folytatódik az Emlékparki Nyár

Az 1967-ben alapított fesztivált Székesfehérvár önkormányzata, a Kodolányi egyetem Modern Zenei
Tanszéke és a Hang-Szín-Tér iskola összefogásával 2014 óta ismét minden évben megrendezik. A
szervezők célja, hogy soha ne szakadjon meg ez a hagyomány!

A pákozdi katonai emlékparkban a
Honvédelmi Minisztérium tavalyi
alkotótáborában készült művekből
nyílik kiállítás Petőfi 200 címmel. A
tárlat július 25-ig látogatható. Egyetlen
alkalom erejéig a X. Emlékparki Nyár
esti programjának Székesfehérvár
belvárosa ad otthont: a Székesfehérvá

ri Egyházmegyei Múzeum udvarában
július 15-én, pénteken 19 órától Meleg
Vilmos és Molnár Júlia színművészek
adnak zenés-verses irodalmi estet
Szeretni bolondulásig címmel.
Az eseményen ingyenes a részvétel,
azonban a helyfoglalás előzetes regiszt
rációhoz kötött a KEMPP honlapján.

Kézművesség

Textiludvar-textilkert
Egész napos programmal várja az
érdeklődőket a Fehérvári Kézművesek
Egyesülete július 16-án, szombaton 10
és 18 óra között a Kézművesek Házá
ban és annak udvarán. Az esemény
középpontjában a konyhában haszná
latos textilek állnak.

Lesznek szakmai előadások, mester
ségbemutatók, megismerhetjük a kü
lönböző textiltermékeket, és vásárolni
is lehet. Szeretettel hívják a szakma
képviselőit és a kézművesség iránt ér
deklődőket. A rendezvény a látogatók
részére ingyenes.

A program
Délelőtt 10 órakor kezdődik a rendezvény, a megnyitót követően bemutatókkal egybekötött szakmai előadásokat tartanak. Szó lesz többek között a sárközi abroszok funkciói
ról és a buzsáki hímzésről. Lesz mesterségbemutató és gyakorlati foglalkozás a zsinór
csipkézéssel és tutyikészítéssel kapcsolatban is. A Rác utcai ház udvarán 13 és 18 óra
között Minden, ami textil címmel óránként változó bemutatók zajlanak. Lesz csipkeverés,
fonás, kártyaszövés, nemezelés, varrás-hímzés és vászonszövés. A vásárba különleges,
egyedi textiltermékekkel érkeznek a népművészek és iparművészek, emellett textilszakmai alapanyagok, eszközök, könyvek és egyéb kiadványok is kaphatók lesznek.

FEHÉRVÁR
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Elindult a dinnyeszezon
Vakler Lajos
Cecén, a megye dinnyeközpontjában kezdetét
vette a szezon. Ez azt jelenti, hogy az igazi,
szabadföldi görögdinnye betakarítása most
kezdődik igazán. Az első hírek pedig biztatóak:
a szakma úgy számol, hogy az időjárásnak
köszönhetően a magyar vásárlók szeptemberig
élvezhetik a magyar dinnyét.

Kapcsolatépítés és szakmai fejlődés

később az általános drágulás és az
aszály alaposan megnehezítette a
gazdák dolgát. Ennek ellenére a
termelők reményekkel teli nyárnak
néznek elébe, mivel az elmúlt hetek
időjárása kifejezetten kedvezett a
dinnyének. A várakozások szerint
felülmúlhatja a korábbi évekét az
idei év termésminősége.
A szakember elmondta, hogy folya
matosan nő az igény a magnélküli
dinnyék iránt, ezekből leginkább
a fekete héjú érhető el, de a csíkos
változat is terjed.

Kép: Megyeri Zoltán

Albert István cecei őstermelő la
punknak elmondta, hogy ültetés
kor az időjárás térségünkben nem
okozott nagy gondot, ugyanakkor

Hazánkban fejenként tíz kiló az átlagos éves dinnyefogyasztás

2022.07.14.

Szabó Miklós Bence
A hét elején startolt a Kandó Nyári Egyetem
a Pirosalma utcában. Ez évben már harminckettedik alkalommal találkoznak a magyar és
határon túli hallgatók egy hét erejéig, hogy
a szakmai fejlődés mellett akár életre szóló
kapcsolatokat építsenek ki.

A város nevében Mészáros Atti
la köszöntötte a nyári egyetem
résztvevőit. Az alpolgármester az
Óbudai Egyetem Alba Regia Mű
szaki Karának érdemeit méltatta
nyitóbeszédében: „Az egyetem jelenti
a város jelenét és jövőjét. Az Óbudai
az ország egyik legjobban fejlődő, gya
korlatorientált egyeteme, az Alba Regia
Műszaki Kar pedig az egyik legjobban

prosperáló kar, amely ma már a duális
képzés központja Magyarországon.”
Ezért is lehet vonzó a nyári egye
tem évről évre a határon innen és
túlról érkező hallgatóknak, akik
idén is szép számmal érkeztek a
kurzusra, melynek a szakmai fej
lődés mellett a szakmán belüli, de
országhatárokon átívelő kapcsolat
építés is célja.
„A résztvevők körében előnynek
mondható a magyar szaknyelv
használata. Egy általános műszaki
kultúra elsajátítása, valamint a magyar
kultúrával történő ismerkedés, és a
kapcsolatépítés a cél.” – mondta el
lapunknak Hajnal Éva kutatási
rektorhelyettes, a nyári egyetem
főszervezője.

Fotó: Bácskai Gergely
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Az idei évben több mint harminc hallgató érkezett Délvidékről, Felvidékről, Erdélyből és a há
ború ellenére Kárpátaljáról is. Az előadások mellett délutánonként kirándulások és kulturális
programok várják a résztvevőket. Fehérvár mellett a szomszédos településekre is ellátogatnak
a kurzusok hallgatói.

HORVÁTH SÍRKŐ

AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK
AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,

KOMPLETTEN 550.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL,
10 ÉV GARANCIÁVAL!
Hétvégén is hívható telefonszámaink:
20/9756-229; 20/325-3391; 22/200-363
Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.

Fotó: Nick Risinger

(Érv.: 2022.07.31-ig, illetve a készlet erejéig!)

2022. júl. 14.–júl. 20.

Horváth Sírkő

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A nyári hónapok jellemző lustasága rád nincs hatással. Végre van
időd, hogy az otthonodban szükséges selejtezést elvégezd. A kapcsolataid egyre jobban felpezsdülnek. Érdekes embereket ismersz meg.

A hivatásodban, a családi életedben is egyre nagyobb szerepet
kapnak az anyagiak. Rapszodikusan keresel: amikor várod, késik,
amikor lemondasz róla, szinte az öledbe hullik a pénz. Rendkívül
jó a kommunikációd. Mindenkit meggyőzöl. Ezzel még azokat az
embereket is magad mellé állíthatod, akik korábban elkerültek!

Bárkit képes vagy elbűvölni. Jól érzed magad, amikor megdicsérnek, elismerik a rátermettségedet. Ugyanakkor légy figyelmes és
időnként kritikus! Néhányan mosolyognak a szemedbe, de a hátad
mögött pletykálnak!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Válogathatsz a rajongók között. Egyre jobban élvezed, hogy értékelik
a megjelenésedet és a humorodat. A kapcsolataidat az érzelmek
mozgatják. Néha túlfeszíted a húrt, máskor kedves és engedékeny
vagy. Szeszélyességed meglepi a hozzád közel állókat.

Légy óvatos, elhamarkodott döntések, érzelmi kitörések
fenyegetnek! Koncentrálj az élet szép és emelkedett dolgaira!
Szeretettel fordulj a családod, a barátaid felé, külső befolyásra
ne vedd fel a kesztyűt!

Szűz 8. 23. – 9. 22.
Szeretnél szabadságra menni, de egy darabig ennek esélyét sem látod.
Hamarosan azonban változik a helyzet. Óriási cselekvési vágyat érzel,
és a fáradtság érzése is elmúlik. Minden a saját elhatározásodból és
az elképzeléseid szerint történik, és a párkapcsolatodban is remek
időszak vár rád!

Közéleti hetilap

bulvár

Fesztivál a tóparton
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L. Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

Szerdán megnyitotta kapuit az idei EFOTT a Velencei-tó partján. Világsztárokkal és a legjobb hazai
előadókkal várják a fesztiválozókat. Amellett, hogy jó bulit ígérnek, arra is figyelnek, hogy környezetkímélő, újrahasznosító szokásokat honosítsanak meg a tónál. Lássuk, hogy indult a fesztivál!

Már a nyitónapon megmutatkozott, hogy nem akármilyen társaság jött össze a négy napra:
hozták a kötelező fesztiválformát

Ottalvós buli lesz, ez már az első fesztiválozók érkezésekor kiderült!

A sportkedvelők is megtalálják a számításukat: így csocsóznak a fehérvári jégkorongosok

Lazulni kötelesség! Ezt komolyan veszik a résztvevők, mintha az egyetemen tanítanák.

Van strand, sőt víz is a Velencei-tóban!

Hogy mindenki tudja, hol vagy, hogy vagy, és milyen a szetted!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A magánéletedben és a munkahelyeden is meg kell dolgoznod a
harmóniáért. Mindez nem ellentétes a természeteddel. A vitás helyzeteket könnyű elkerülni, ha meggondoltan reagálsz a kihívásokra!

Kevesebb a kötelesség, több az öröm. Egyeseknél még egy titkos
hódoló, a nyilvánosság elkerülését kívánó viszony is felbukkanhat.
Bármi szabálytalanba, rendkívülibe kezdesz, számolj vele, hogy
kiderülhet!

Egyre többet foglalkoztat a házasság gondolata. Néhány hónapja már
érzed, hogy döntened kell. A kíváncsiságod egyre nagyobb. Érzelmileg kötődsz a partneredhez, és talán már elfogadod a kötöttséget is.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nehezen tudsz feloldódni a munkatársaiddal, sokkal előbb szúrsz be
egy bántó mondatot, mintsem meggondolnád a következményeit. Itt
az idő a nyaralásra! Most egy drágább külföldi utat is megengedhetsz
magadnak. Különösen akkor jársz jól, ha nemcsak utazol, de az időt
sportolásra is használod!

Szeszélyes és önfejű vagy ebben a hónapban az élet minden
területén. Jobban tennéd, ha inkább józanul mérlegelnél! Párkapcsolati fronton vannak dolgok, amik nem tetszenek, de ez még
nem ok arra, hogy egy alapvetően jól működő kapcsolatot felrúgj!
Légy engedékenyebb!

Nagyon izgalmas napoknak nézel elébe. Sok új lehetőséggel kell
számolnod. Mivel általában érzelmi alapon döntesz, érdemes a
fontos döntések előtt aludnod még egyet! A munkában pozitív
előmenetel várható.
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Fehérvári delegáció
Schwäbisch Gmündben

L. Takács Krisztina

A testvérvárosok történelmében
több párhuzam is található. Szé
kesfehérvár az Árpád-házi királyok
egyik legfontosabb fellegváraként
és koronázóvárosként különleges
szerepet töltött be a magyar törté
nelemben, míg Schwäbisch Gmünd
a Hohenstaufen német-római
uralkodócsalád emlékének szenteli
kulturális élete jelentős részét. A hat
német-római császárt adó dinasztia
1138 és 1254 között irányította az
akkori Európa egyik legnagyobb
birodalmát, a császárság is az ő
uralkodásuk alatt érte el legnagyobb
területi kiterjedését. Ezt a bő száz
évet, illetve a megelőző trónharcokat
örökíti meg a Staufersaga, egy gran

Fotó: Halász Etelka

Székesfehérvár és a baden-württembergi
Schwäbisch Gmünd önkormányzata harmincegy
évvel ezelőtt, 1991-ben kötött testvérvárosi
szerződést. A múlt hétvégén a német városban
Székesfehérvár képviseletében Lehrner Zsolt
alpolgármester és Schwäbisch Gmünd főpolgármestere, Richard Arnold írták alá a két település
közötti testvérvárosi szerződés megerősítését.

A delegáció kulturális produkcióval is készült a találkozóra: az Alba Regia Táncegyüttes
magyar néptáncok ízelítőivel kedveskedett a közönségnek. Richard Arnold, Schwäbisch Gmünd
főpolgármestere, akit városunk tavaly Tiszteletbeli Polgár címmel tüntetett ki, köszöntőjében
kiemelte: hálás a baráti kapcsolatért, amit a két város immár harmincegy éve ápol, és rendkí
vül nagyra értékeli a Barbarossa Frigyest „életre keltő” gesztust.

diózus összművészeti produkció,
mely némileg hasonló Székesfehér
vár koronázási szertartásjátékaihoz.
Idén I. (Barbarossa) Frigyes császár
koronázásának nyolcszázhatvanadik
évfordulóját ünnepli a város. Barba
rossa Frigyes a német történelem ki
emelkedő uralkodója volt. Uralkodá
sa idejére tehető Schwäbisch Gmünd
első hiteles említése a krónikákban.

Konferencia a középkori
aranybullákról
Aranybullák a középkori Magyarországon és Európában címmel szervezte meg éves tudományos
konferenciáját a Városi Levéltár és Kutatóintézet.

állítva Székesfehérvár önkormány
zata Barbarossa Frigyes óriásbábját
ajándékozta Schwäbisch Gmünd
nek a városdiplomáciai látogatás
során. A delegációt Lehrner Zsolt
alpolgármester vezette, aki az
ajándékozás kapcsán kiemelte:
Székesfehérvár a közös, királyi
történelmünk egy darabkájával
szeretne tisztelegni Schwäbisch
Gmünd és Baden-Württemberg
gazdag történelme előtt, remélve,
hogy az egyedi óriásbáb Székes
fehérvárra, a két város barátságára
is emlékezteti majd testvérvárosunk
polgárait. A delegációhoz csatlako
zott Matuz János, a Székesfehérvári
Közösségi és Kulturális Központ
művészeti intendánsa, ugyanis
további kulturális együttműködések
lehetőségeiről és konkrétumairól
is tárgyalások folynak a két város
között. Tagja volt a küldöttségnek
Ráczné Földi Judit önkormányzati
képviselő is. A tárgyalások és a hiva
talos ceremóniák során mindkét fél
kifejezte reményét és elköteleződé
sét a testvérvárosi kapcsolat további
mélyítése mellett.

Elindult a Harmonia Albensis
koncertsorozata

inkább annak összegzése volt.
A magyar városok aranybulláit, azok
kiadásának körülményeit foglalta össze
az akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontja Történettudományi
Intézetének tudományos főmunkatár
sa, Weisz Boglárka. A hazai visszate
kintők után Bárány Attila, a Debreceni
Egyetem tanára a a 12-13. századi angol
uralkodói chartákról, míg Pósán László
– szintén a Debreceni Egyetem tanára
– II. Frigyes német-római császár arany
bulláiról tartott előadást. A konferencia
Cieger András, a Történettudományi
Intézet tudományos főmunkatársa A
kádári emlékezetpolitika és az Arany
bulla-emlékmű Székesfehérvárott című
értekezésével zárult.

Vakler Lajos
A 2019-ben alakult, professzionális énekesekből
álló Ars Oratoria Kamarakórus új színt hozott a
királyi város zenei életébe. Ezúttal a Harmonia
Albensis, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
hagyományos templomi koncertsorozata első
előadásán bizonyították kivételes kvalitásaikat.
A Szent Imre-templomban múlt
héten csütörtökön rendezett Gaude
civitas regia – Örvendezz, királyi
város! című nyitókoncerten a Szent
István alakját felidéző gregorián
tétel mellett barokk, romantikus és
modern mesterek kórusművei és
kortárs magyar zeneszerzők darabjai
is felcsendültek. A kórusmuzsika

barátai történelmi korok repertoárjá
ban mélyülhettek el az Ars Oratoria
Kamarakórus előadásában, Pad
Zoltán karnagy vezényletével.
A műsorban zenetörténeti kurió
zumok is helyet kaptak: Sopron
leghíresebb zeneszerzője, Andreas
Rauch egyedi kórusgyűjteményének
darabjai mellett a felvidéki Bártfa ne
ves orgonistája, Zacharias Zarewutius
Magnificat című műve demonstrálta
a barokk magyarországi gyakorlatát,
míg Kodály Zoltán Ének Szent István
királyhoz és Napének című darabja
pedig Székesfehérvárhoz kapcsolódik
– előbbi Csitáry G. Emil polgármester
felkérésére az 1938-as Szent Istvánemlékév ünnepségeire készült.

Az Aranybullák a középkori Magyarországon és Európában című tanácskozáson a téma elismert
szakemberei tartottak előadást

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

A Szent István Hitoktatási és Művelődé
si Házban II. András Aranybullájáról, a
magyar városok aranybulláiról, a 12-13.
századi angol uralkodói chartákról,
II. Frigyes német-római császár arany
bulláiról, valamint a kádári emlékezet
politikáról és a székesfehérvári Arany
bulla-emlékműről hallhattak előadást
szerdán az érdeklődők. Zsoldos Attila
történész, középkorkutató előadásában
arra mutatott rá, hogy a II. András által
nyolcszáz éve kiadott Aranybulla a köz
hiedelemmel ellentétben nem a király
addigi politikájának tagadása, sokkal

A császár uralkodásának van magyar
vonatkozása is: III. Béla és Frigyes va
lószínűleg személyesen is találkoztak
uralkodásuk alatt, pedig a személyes
királytalálkozó viszonylag ritka volt
abban a korban. Béla király lányát
Frigyes fia el is jegyezte, azonban a
herceg nem tért haza a szentföldi
keresztes hadjáratból.
Ennek a találkozónak emléket

2022.07.14.

A kórusmuzsika újra megszólította a székesfehérváriakat

Közéleti hetilap

sport

Hári János, a kapitány

Vakler Lajos
Rendkívül sikeres volt az idei év a jégkorongsport fehérvári játékosai számára, hiszen a Hydro
Fehérvár AV19 döntőt játszhatott az ICE Hockey
Ligában, a ljubljanai divízió I/A tornán második
helyezést elért magyar válogatott pedig jövőre
– fennállása során harmadszor – a legjobbak
között szerepelhet az elitligában. A fehérváriak
csapatkapitánya, Hári János oroszlánrészt vállalt
mindkét sorozatban. Svédországban, egy igazi
hokinemzet pályáin tanulta meg a játék alapjait,
fiatalként megfordult a svéd és a finn, majd a
német első osztályban, majd először 2017-ben,
majd egy salzburgi kitérőt követően 2020-ban
érkezett Fehérvárra.

A kapitány eredményes szezont zárt

vagyok, gyorsan meg is tudtunk
egyezni, így mindenki számára jó
döntés született.
Beszéljünk az idei világbajnokság
ról, hiszen a szurkolók már Ljublja
na előtt is optimisták voltak.
Az idei vb-n a jó szereplés elvá
rás is volt. Nagy volt a nyomás
rajtunk, hogy ebben a mezőny
ben illő lenne elérni a bejutást
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érzem, hogy a klub most nagyon
a helyén van, mindenki remekül
dolgozik. Ezért is írtam alá öt évet,
mert az volt a reményem, hogy egy
folyamatosan fejlődő csapatban
játszhatok. A célom nem az volt,
hogy aláírjak, aztán majd elleszek.
Azt akartam, hogy nyerjünk
valamit, jussunk el az elődöntőig,
fejlődjön a csapat és a klub.
Egy kicsit térjünk vissza a teljes
pályafutásodra! Melyek voltak azok a
sorok, amelyekben jól érezted magad,
és kik voltak azok az edzők, akik a
legtöbbet tették hozzá a fejlődésedhez?
Minden edzőtől tanultam vala
mit, de meg kell említenem Miki
bácsit, az első edzőmet, aki ma
is nagyon jól dolgozik a fiatalok
kal. Svédországban is volt olyan
edzőm, aki nagyon sokat segített
nekem és a családomnak, ő Stefan
Svensson. Mindenképpen ki kell
emelnem Kevin Constantine-t,
a mostani edzőnket. Számomra
rejtély és csoda, hogy ő most nem
az NHL-ben edzősködik, hiszen
szaktudása kimagasló, abszolút
profi. A játékostársak közül nem
szeretnék kiemelni senkit, mivel
gyakran változnak a sorok, de nagy
összhangban vagyunk, és remélem,
ez folytatódik még néhány évig!

Fotók: Soós Attila

Amikor 2017-ben megérkeztél,
már abban az esztendőben a klub
legeredményesebb játékosa lettél.
Mi állt a döntésed hátterében, hogy
kipróbáld magad itthon?
Sok minden szólt mellette. Fél
évig hívogattak, kérdezgették,
mi a helyzet velem Németor
szágban. Volt más lehetőségem,
és bevallom, nem is akartam
akkor még hazajönni. De végül
abban állapodtunk meg, hogy a
próbaidőt vállalom, és mivel jól
éreztem magam, úgy döntöttem,
maradok. A szezon jól sikerült,
így aláírtam még egy évet.
A Volán mindent elkövetett, hogy
megtartson, de aztán mégis úgy dön
töttél, hogy átteszed a székhelyedet
először Finnországba, Lahtiba, majd
Salzburgba. Jó döntés volt?
Nagyon jó döntést hoztam. Beju
tottunk az ekső hat csapat közé,
játszottunk egy ki-ki meccset a
Salzburggal, amit sajnos elveszí
tettünk, így aztán nem volt olyan
tényező, amivel itt tudtak volna
tartani. Megvoltak az elképzelé
seim, hogy mit szeretnék kezdeni
magammal, így kötöttem ki újra
Finnországban. Sajnos rosszul
szerepelt a csapat, nem jutot
tunk be a rájátszásba, és a klub
próbált megszabadulni jó néhány
embertől, hogy csökkentsék
a költségeket. Így kötöttem ki
Salzburgban, akik akkor is élen
álltak a bajnokságban. Szerettem
volna bajnoki címet nyerni, a
Volán pedig még rájátszást érő
helyen sem állt a ligában. Ki
tartottam a célom mellett, hogy
bajnokcsapatban játsszak.
2020-ban mi hozott vissza?
Szélig Viktor keresett. Egy
érdekes szituációban beszélget
tünk, hiszen a rájátszás közepén
voltunk a Salzburggal, és nyárra
vártuk az első gyermekünket. A
feleségem, aki svéd, és nagyon
jól érezte itt magát, azt mondta,
hogy jöjjünk vissza. Erre azt
válaszoltam, hogy ez csak akkor
lehetséges, ha hosszabb időre
szóló szerződést tudok aláírni,
mert szeretnénk letelepedni
Fehérváron.
Így is történt, hiszen aláírtál egy
ötéves szerződést.
Úgy éreztem, hogy jó korban

az A csoportba, ha nem is az első
helyen, hiszen ott voltak a szlo
vének is. Egy kicsit tartottunk
Dél-Koreától, de arra a meccsre
nagyon összekaptuk magunkat,
és kifejezetten jó játékkal nyer
tünk. A litvánok ellen a jó játék
nem jött össze, de egy kemény
meccsen végül sikerült győz
nünk. A románok elleni mérkő
zésnek így már nem volt igazi
tétje, hiszen feljutottunk, de
szerencsére azt is simán hoztuk.
Térjünk vissza az ICE Hockey League
döntőjére! Lehet ugyan csodát álmod
ni, de egyelőre úgy tűnik, az volt a
realitás, hogy a Salzburg nyerjen.
Jó volt a csapat, jó volt az edző. Én
már karácsony táján is mondtam,
hogy idén a döntőig megyünk,
mert bármennyire is azt mondják
az emberek, hogy ez egy csoda, mi
már az alapszakasz alatt is láttuk,
hogy le tudjuk győzni a legjobb
csapatokat is. Végig ott voltunk a
második hely környékén. Persze
ahhoz, hogy eljussunk a döntőbe,
a rájátszásban sok mindennek
kellett klappolni. Az idei egy
nagyon jól felkészített csapat volt,
kiváló magyar játékosokkal és
mellette olyan légiósokkal, akik
hozzá tudtak tenni a játékhoz. Úgy

FEHÉRVÁR

Hári János lendületben
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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
Savaria 2019 –
Kisjátékfilm: Gazember
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Savaria 2021 – Irodalom:
Az újpesti Villon
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Braun Barna
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Generációnk
Savaria 2021 – Filmés fotóművészet:
Vagyok, aki vagyok
A Fehérvár Televízió
archívumából – a Tilinkó
harmincéves koncertje
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
11:30 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
Sturcz Georgina
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Savaria 2021 – Filmés fotóművészet:
Grundkert 3.0
20:15 VII. Csíki Versünnep
21:15 Veszélyes évek
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek
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Képes hírek
A hét hírei
Generációnk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sturcz Georgina
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Generációnk – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Vörös Tamás: Bass
show – 1. rész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Vértes vitéz
Kolonics Görgy, a
sportlegenda
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
A rock bűvöletében
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Vörös Tamás: Bass
show – 2. rész
Savaria 2021 – Kifutás
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Magyar-madjar találkozó
Közéleti és Kulturális
Szalon Drahos Bélával
és Altorjay Andrással
Savaria 2021 – Hazatérők
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Savaria 2021 – A szeri
kunhalmok nyomában
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 07. 20. SZERDA
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21:15
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Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Savaria 2021– Vajdaság
kincseinek őrzői
Nyugdíjas Ki Mit Tud?
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Kallós-emlékest
Savaria 2021 –
A szőnyeg alá
söpört negyed
Tolcsvay Béla, az
énekmondó táltosember
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 07. 21. CSÜTÖRTÖK

2022. 07. 22. 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
archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:30 E kávéházi szegleten

07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

13:30 ARAK AKTIV

12:30 Stadionnyitány

14:00 Versünnep-

14:05 E kávéházi szegleten

elődöntő 2018
15:30 Seuso Kedd 2014
17:00 Híradó
17:20 Köztér
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvár Televízió
archívumából
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Szép magyar énekek
21:25 Savaria 2021 –
Autóstoppal a
szabadság felé

15:05 Néptáncgála 2014
17:00 Híradó
17:20 Úton
17:50 Hírek
17:55 Agrárinfó
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Városrészek titkai
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Úton – ismétlés
20:55 Mese habbal
21:25 Gyimesi csángók
Patakországból

22:25 Híradó – ismétlés

22:30 Híradó – ismétlés

22:45 Képes hírek

22:50 Képes hírek
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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 Középpontban a
bűnmegelőzés Vendég:
Vörös Ferencné alezredes
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
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: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Múzeumlátogatás
Vendég: Szirtes Mónika
múzeumpedagógus
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
és Buda Andrea
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
09.10 Az egészség
hullámhosszán 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!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben Vendég:
Horváth István
12.10 Csak stílusosan! 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: Sasvári Csilla
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
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 Fehérvári beszélgetések
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:
Gemeiner Lajos
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:
Gemeiner Lajos
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:
Gemeiner Lajos
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: Kiss György
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.

