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Négy díjra várják a városlakók
javaslatait
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Augusztus tizedikéig lehet leadni a jelöléseket

Fotó: Bácskai Gergely

Négy városi díjra várják a székesfehérváriak
javaslatait. Az önkormányzat a megbecsülését
és a tiszteletét fejezi ki azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik életművükkel,
munkájukkal, a közéletben való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
maradandót alkottak, és Székesfehérvár
szellemi, anyagi gyarapodását segítették.

Fricsay Richárd zenei díj

Érdy János-emlékérem

Bármely székesfehérvári javasolhat augusztus tizedikéig

dő munkát végzett. A díj évente
egyszer adható.

Pro Caritate Albae Regiae Díj

Az Érdy János-emlékérem annak
a természetes személynek adományozható, aki a székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megőrzése,
bemutatása érdekében kiemelke-

Pro Caritate Albae Regiae Díj
adományozható annak a természetes személynek, aki a gyermekvédelem, a fogyatékos és
megváltozott munkaképességű
emberek rehabilitációja, az idősek
emberi méltósága, anyagi, fizikai,

Hőségriasztás

Idén sem lesz tűzijáték

Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az Országos Tisztifőorvos szombat éjfélig. Székesfehérváron is megtette a szükséges intézkedéseket
az önkormányzat: vízvételre alkalmassá tették a
közterületi tűzcsapokat, és klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben.

Az önkormányzat - a fehérváriak korábbi döntésének megfelelően – idén sem rendez városi
tűzijátékot Szent István ünnepén, és így volt ez
az elmúlt két szilveszteren is.

Cser-Palkovics András polgármester arra kéri a fehérváriakat,
figyeljenek egymásra, a betegek, a gyermekek és az idősebb
korosztály legyen minél többet
árnyékban, hűvös, klimatizált
helyiségben, és lehetőleg ne dolgozzanak a szabadban.
A hőségriasztás idején is zavartalanul zavartalanul biztosítják
a villamosáram-szolgáltatást és
ivóvízellátást, illetve a közkutak
működését.
Székesfehérváron számos közkút
működik, amelyek bárki számára
használhatóak a kánikulában.
Ezek listája a városi honlapon
megtalálható.
Vízvételre alkalmassá tették a
közterületi tűzcsapokat az alábbi
helyszíneken: Béke tér, Vasútállomás (autóbuszkijáratnál); Prohászka O. utca - Kaszap I. utca
sarok; Petőfi S. utca - Kossuth L.
utca sarok; Várkörút - Watthay
utca sarok (Brunszvik Óvodánál);
Piac tér - Liszt F. utca sarok.
A bárki által igénybe vehető
klimatizált, illetőleg hűvös helyiségek: az Alba Plaza, az autóbusz-pályaudvar váróterme és a
Fehér Palota.

lelki egészsége, jóléte, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok
segítése, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kiemelkedő
tevékenységet végzett. A Pro Caritate Albae Regiae Díj egy évben
egyszer adományozható.

Székesfehérvár Gazdaságáért díj
A Székesfehérvár Gazdaságáért
díj annak a természetes sze-

Ki javasolhat?
Az elismerések adományozására
bármely természetes vagy jogi
személy javaslatot tehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő
nevét, a díj megnevezését, valamint a
javasolt személy vagy közösség nevét
és részletes méltatását. A javaslatokat zárt borítékban kell eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal portáira vagy
postai úton az alábbi címre:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Közművelődési és Civil Kapcsolatok Irodája,
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

A hősökre emlékeztek

Ennek megfelelően nem is
tervezett a város az idei Királyi
Napok során ezzel a programelemmel, így sem augusztus
19-én, sem pedig augusztus 20án nem lesz tűzijáték. Utoljára
2019-ben volt Székesfehérváron
tűzijáték augusztus 20-án, majd
ugyanebben az évben a városlakók többsége úgy döntött, nem
tartja szükségesnek a látványos
fényparádét, a város ne rendezzen tűzijátékot.
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

Fotó: Simon Erika

A Fricsay Richárd zenei díj a
Székesfehérvár zenei életében több
éven keresztül kifejtett, kiemelkedő
zenei munkásságával maradandót
alkotó székesfehérvári zenetanárnak, karnagynak, előadóművésznek, együttesnek, közösségnek
adományozható, évente egyszer.

mélynek adományozható, aki a
szakmában elismert, köztiszteletben álló személyiség, és tevékenységével hozzájárul Székesfehérvár
gazdasági életének fejlődéséhez,
hírnevének öregbítéséhez. A
Székesfehérvár Gazdaságáért díj
évente egyszer adományozható.

Dédapákra, ükapákra, hős katonákra emlékeztek a Zichy ligetben hétfőn délelőtt. Július 18-a
az első világháborúban harcolt Magyar Királyi 17-es Honvéd Gyalogezred emléknapja, amely a
második isonzói csata napjához kötődik. A nagyrészt székesfehérváriakból, környékbeliekből álló
ezred – miután megjárta a Kárpátokat, harcolt az orosz csapatok ellen – 1915-től az olasz fronton
töltött be fontos szerepet, főként a Doberdón és környékén vívott állóháborúban, ami az önfeláldozó
kötelességtudat, az emberi tragédiák és óriási anyagi veszteségek szimbolikus helyszíne lett. R.H.
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Állami ünnepségnek adna otthont
Székesfehérvár

Múlt héten beszámoltunk róla,
hogy megszületett az a megállapodás, melynek értelmében
Székesfehérvár városa csatlakozott
a Szent István 2025 programsorozathoz. A kezdeményezést az
államalapítás 1025. évfordulója tiszteletére, István király örökségének
méltó ápolására indította a Magyar
Polgári Együttműködés Egyesület
és az Emberi Méltóság Tanácsa.
Most az összefogás egy újabb fontos lépéséről számolt be a Nemzeti
Emlékhelyen tartott sajtótájékoztatón Lomnici Zoltán, az Emberi
Méltóság Tanácsának elnöke. Kezdeményezik, hogy augusztusban,
Szent István ünnepén az állami

Fotó: Simon Erika

Az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezi,
hogy az augusztusi, Szent István-i állami
ünnepségek helyszínei közé emeljék be Székesfehérvárt – erről a Nemzeti Emlékhelyen tartott
sajtótájékoztatón számolt be Lomnici Zoltán,
a Tanács elnöke. A javaslat sikerre viteléhez
kérték Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
támogatását.

A Szent István 2025 programsorozat ősszel kulturális eseményekkel, konferenciákkal folytatódik Székesfehérváron.

ünnepségek sorába emeljék be
Székesfehérvár városát.
„A Szent István-i életműben rendkívüli
jelentősége van Székesfehérvárnak, és
erről a nemzet, az ország lakossága,
a határon kívül élők nagyon keveset tudnak. Szent István az ország
fővárosává tette Székesfehérvárt, itt
voltak az első országgyűlések évente

kétszer, itt őrizték az ország legfontosabb iratait, dokumentumait. Szent
István életműve Székesfehérvár nélkül
nem érthető.” – fogalmazott Lomnici
Zoltán. Hozzátette: augusztus 20-a
már sokféle célt szolgált az elmúlt
évtizedekben, volt többek között az
alkotmány és az új kenyér ünnepe. Visszatérve a Szent István-i

Folytatódik a felújítás
Átadták a munkaterületet, megkezdődhet
az Arany János Iskola felújításának második
üteme. A Szekfű Gyula utcai épület külső
homlokzata után a belső terek is megszépülnek
a következő kilenc hónap során.

épület. Mészáros Attila alpolgármester elmondta, évekkel ezelőtt
döntött a közgyűlés arról, hogy egy
600 millió forintos keretösszeget
biztosít a tankerület számára az
iskola megújítására. Kevesebb mint
egy év alatt, határidőre elkészült az
első ütem, a homlokzatfelújítás és a
tetőcsere, mostantól pedig az intézményen belül dolgoznak a szakemberek. A válaszfalak elbontásával
nagyobb közösségi tereket alakítanak ki, megújul a konyha és az
étkező is. A mintegy 800 gyermeket
és 50 pedagógust érintő felújítást
várták már az intézményben.

Bácskai Gergely
Javában folyik a Mátyás király körút Zichy
liget és Koch László utca közötti szakaszának
felújítása, és ugyanitt a bicikliút építése.

A kivitelező már felmarta a régi
útburkolatot, és bár szerződés szerint
december közepéig kell elkészülnie
az útépítésnek, szeretnék azt ősszel
befejezni. A Mátyás király körúton
irányhelyes biciklis sávok lesznek,

továbbá az Eszperantó tér és a Zichy
liget között az útburkolat is megújul. Többen rémhíreket terjesztettek, hogy a volt Domus áruházzal
szembeni négyemeletesek mellett
található fákat kivágják. Ilyen nem
történik, ezeknek a fáknak a törzsét
a munkálatok alatt védelemmel látta
el a kivitelező, és a nyomvonal is a
fákhoz igazodik. A beruházás a Koch
László utca és Mátyás király körút
kereszteződésében érint két fát.

Fotó: Simon Erika

Folytatódik a Székesfehérvári
Arany János Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI felújítása.
A második ütemben a villamoshálózat és a gépészet újul meg,
valamint liftet is kiépítenek, ezzel
teljesen akadálymentessé válik az

Kerékpársáv is lesz!

Fotó: Bácskai Gergely

Rába Henrietta

gyökerekhez, az uralkodó akaratát
tiszteletben tartva fontos lenne,
hogy az állami ünnepségek keretébe illesszék be Székesfehérvárt,
méghozzá országos jelentőséggel,
Budapest és Debrecen mellé.
„Ez egy nagyon fontos ügy és feladat
mindannyiunk számára! Székes
fehérvár országgyűlési képviselője
nem vállalhat ennél szebb feladatot,
minthogy ebben a kérdésben is a
városáért dolgozzon!” – fogalmazott Vargha Tamás országgyűlési
képviselő. Hozzátette, közösen
fognak munkálkodni azon, hogy ne
csak városi, hanem kiemelt állami
rendezvényeket is tartsanak a nemzet történelmi fővárosában, Szent
István és az államalapítás ünnepén.
A Szent István 2025 programsorozat azt a nemes küldetést tűzte ki
maga elé, hogy első szent királyunk
kiemelkedő művét és jelentőségét
minél szélesebb körben megismertesse a honfitársainkkal. „Elkötelezettek vagyunk abban, hogy ezt a
várost minden, a határon belül és kívül
élő magyar számára zarándokhellyé
tegyük.” – mondta Vargha Tamás.

A tervek szerint a konyha és az étkező augusztus végéig elkészül, az épület többi részén a
munkálatok jövő tavasszal fejeződnek be. A második ütem költsége bruttó 304 millió forint.

Öt helyszínen épül jelenleg járda és bicikliút Fehérváron
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Színes kézműves forgatag a
Rác utcában
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Fotók: Bácskai Gergely

Textiludvar - Textilkert címmel szervezett egész napos programot a Fehérvári Kézművesek Egyesülete a Kézművesek Házában és annak udvarán. Az esemény középpontjába idén a konyhában
használatos textilek kerültek. A szakmai előadások mellett mesterségbemutatók és textiltermékek
vására is várta a fehérváriakat.

A foltvarrás virágkorát éli: ezek a darabok otthonos hangulatot kölcsönöznek, és rendkívül
fantáziadúsak. Az idei Textiludvar középpontjába a konyhai textilek kerültek.

A délutáni vásárba különleges, egyedi textiltermékekkel érkeztek a népművészek és iparművészek, de textiles alapanyagokat, eszközöket, könyveket is bemutattak a Rác utcában.

Klasszikus babaruhákkal is találkozhattunk, és persze nosztalgiázhattunk: régen a kislányok
ruháit is sokszor az édesanyák varrták.
Közelebbről is megismerhettük a csipkeverés művészetét. Jó szem, szépérzék és türelem – ez a
három tulajdonság nélkülözhetetlen ehhez a mesterséghez.

Nemcsak ruhákkal és kiegészítő textilekkel találkozhattunk, hanem különleges és természetes
anyagokból készült dekorációval is.

Jó hangulat, kötetlen beszélgetés jellemezte a kifejezetten nőies rendezvényt, a levendula
illata pedig belengte az egész udvart.

Közéleti hetilap
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Időalapú elektronikus jegyek és bérletek lesznek

Fotók: Simon Erika

Augusztus elsejétől megváltoznak a helyi
buszközlekedésben kapható jegyek és bérletek,
és azok díjai Székesfehérváron. Bevezetik az
időalapú elektronikus jegyeket és bérleteket:
lesz kilencven perces, huszonnégy órás és
hetvenkét órás jegy, emellett megjelennek
tizenöt, harminc és kilencven napos bérletek
is, amelyeket online, okostelefonon lehet
megvásárolni. Az azonos érvényességi időtartamú mobil bérletek a mai papírbérletek árával
egyeznek majd meg. A papíralapú jegyek és
bérletek ára átlagosan húsz százalékkal növekszik – jelentette be sajtótájékoztatón Mészáros
Attila alpolgármester.

Az online, okostelefonon vásárolható jegyek és bérletek típusai és
áraik szétválnak a jegy- és bérletpénztárakban kapható papíralapú
jegyektől és bérletektől augusztus
elsejétől. Az azonos érvényességi
időtartamú mobil bérletek a mai
papírbérletek árával egyeznek
majd meg, így aki mobil bérletre
vált, nem költ többet utazásra a
mai összegnél. A pénztárakban
továbbra is a megszokott jegyek
és bérletek lesznek kaphatók,
azonban magasabb áron. A buszon
vásárolt jegy ára 310 forintról 400
forintra változik, így reményeink
szerint valamelyest rövidül a megállókban a készpénzkezelés ideje
– tudatta az alpolgármester. A
kilencven perces elektronikus jegy
ára ezzel szemben 280 forint lesz.

A tájékoztatón elhangzott: 2020 tavasza óta mobiltelefonon is váltható minden országos és
székesfehérvári helyi és helyközi buszjáratra jegy és bérlet. 2022-ben darabszámra vetítve
az eladott jegyek tíz százalékát, a teljesárú bérletek hat százalékát, a kedvezményes bérletek
tizenegy százalékát mobiltelefonon vásárolták. Mivel a drágulás nem érinti az elektronikusan
vásárolt jegyek árait, feltehetően nő a mobilon megvásárolt jegyek és bérletek száma.

Időalapú elektronikus jegyek

Felszállás előtt az alkalmazásban
az érvényesítendő jegyre, bérletre,
majd az érvényesítés vagy felszállás szövegre bökve aktiválódik a
telefon kamerája, amit a busz első
ajtaja mellett vagy a buszvezető
fülkéjének falán található QR-kódra kell irányítani. A beolvasás után
néhány másodperccel a képernyőn
megjelenő animációt be kell mutatni a buszvezetőnek.

Okostelefonon kizárólag időalapú
jegyek és bérletek lesznek kaphatók: kilencven perces, huszonnégy
és hetvenkét órás jegyek, tizenöt,
harminc és kilencven napos bérletek. A kilencven perces jegy átszállásokkal is használható. A diákok
csak harminc napos, a hatvanöt év
alatti nyugdíjasok pedig harminc és
kilencven napos bérleteket válthatnak. A jegyek az első érvényesítéstől számított időponttól, a bérletek
a vásárláskor megadott nap nulla
órától az érvényesség utolsó napjának végéig érvényesek korlátlan
számú utazásra. A jegyek esetén a
jegy érvényességének lejárta előtt
be kell fejezni az utazást.

Hogyan lehet online jegyet
váltani?
Az online jegyek és bérletek vásárlására internetkapcsolattal rendelkező okostelefon, e-mail cím, bankkártya és egy alkalmazás letöltése
szükséges. Kilenc alkalmazásból
van lehetőség a vásárlásra, többek
között az OTP Simple, a K&H
mobilbank, a Telekom és a Yettel
alkalmazásaiból. A teljes lista a mobiljegy.nmzrt.hu honlapon érhető
el. Az első vásárlás előtt regisztráció szükséges, amely során e-mail
címet kell megadni. Ha számlát

kérünk a vásárolt jegyről, bérletről,
ide fogja elküldeni a rendszer. A
vásárlás során ki kell választani
a várost, majd a jegy vagy bérlet
típusát. Bérlet esetén meg kell adni
az érvényesség kezdőnapját, és a
személyazonosságot igazoló vagy
kedvezményre jogosító igazolvány
számát. A legtöbb alkalmazásban
eltárolható a fizetésre szolgáló
bankkártya száma, így nem szükséges minden alkalommal újra beírni.

Hogyan aktiváljuk online
jegyünket, bérletünket?

Diákoknak nem kell bér
letigazolvány
Augusztus elsejétől az összvonalas és tanulóbérletekhez már nem
szükséges bérletigazolvány, elegendő a személyazonosságot igazoló
igazolvány (személyi igazolvány,
vezetői engedély, útlevél) vagy, ha
felírjuk a diákigazolvány számát a
bérletre. Az utazás alatt a bérletre
ráírt igazolványszámhoz tartozó
igazolványt az ellenőr kérésére fel
kell tudni mutatni. A nyugdíjas
bérletekhez továbbra is szükséges a
bérletigazolvány kiváltása a korlátozott érvényességi idő miatt.

Miért van szükség áremelésre?
Az elmúlt időszak áremelkedései, a
szomszédban dúló háború okozta
energiaár-növekedés a közösségi közlekedés költségeire is kihatással van,

ezért augusztus elsejétől a papíralapú
jegyek és bérletek ára átlagosan húsz
százalékkal növekszik. A papírszelvények cseréje miatt a bérletvásárlási időszak július huszonhatodika
helyett augusztus elsején kezdődik.

másról 6:35-kor induló 26G járat
26C jelzéssel 6:30-kor indul, az
iskolai előadási napokon 7:15-kor
induló járat pedig munkanapokon közlekedik a Depónia Kft-ig.
A Videotontól 14:15-kor és 22:15kor induló 26G járatok 26C-ként
a Depónia Kft-től indulnak úgy,
hogy a Videotontól a megszokott
időpontban indulnak tovább.
A Depóniát kiszolgáló járatok
javítják a Csalán élők közlekedési lehetőségeit. A 26C járatok
mindkét irányban érintik a
megállóhelyet. Az autóbusz-állomásról új 26C járatok indulnak
munkanapokon és szabadnapokon 5:30-kor, munkanapokon
6:30-kor, 7:15-kor, 9:00-kor és
13:00-kor. A belváros felé új
járatok indulnak munkanapokon
12:07-kor, 14:10-kor, 16:07-kor,
17:07-kor, 18:07-kor és 22:10-kor,
a hét utolsó munkanapján 13:07kor, munkanapokon és szabadnapokon 14:52-kor.

Jegy- és bérletárak 2022.
augusztus elsejétől
• Menetjegy elővételben 340 forint
• Menetjegy autóbuszon váltva 400
forint
• 90 perces elektronikus jegy 280
forint
• 24 órás elektronikus jegy 800 forint
• 72 órás elektronikus jegy 1 650
forint
• 7 napos általános elektronikus
bérlet 2 300 forint
• 15 napos általános elektronikus
bérlet 3 900 forint
• Félhavi általános bérlet 4 700 forint
• 30 napos általános elektronikus
bérlet 7 000 forint
• 30 napos tanuló elektronikus bérlet
280 forint
• 30 napos nyugdíjas elektronikus
bérlet 2 970 forint
• Havi általános bérlet 8 400 forint
• Havi tanulóbérlet 340 forint
• Havi nyugdíjas bérlet 3 600 forint
• 90 napos általános elektronikus
bérlet 19 250 forint
• 90 napos nyugdíjas elektronikus
bérlet 8 190 forint
• Negyedéves általános bérlet
23 100 forint
• Negyedéves nyugdíjas bérlet 9 800
forint
• Átruházható havi bérlet 19 600
forint

Járatmódosítás Csala felé
Szeptember elsejétől a Depónia Kft. a Sörház térről a csalai
telephelyre költözik. A dolgozók
szállítását a 26G és 26C járatok
módosításával biztosítják. A
munkanapokon az autóbusz-állo-

A flotta folyamatosan bővül, a múlt héten is
álltak forgalomba új elektromos buszok
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Nyáresti vigadalom Öreghegyen
Vakler Lajos

Az Öreghegyi Közösségi Ház
vendége a közönségkedvenc Buch
Tibor, a honi musical és operett
műfaj legendája volt, aki ezúttal
régi barátaival, Gergely Róberttel
és a Horváth fivérekkel, Elemérrel
és Péterrel érkezett, hogy operettdalokkal, filmzenékkel örvendeztesse meg a nagyérdeműt. „Nekünk
előadóművészeknek az a dolgunk,
hogy az a jó pár száz ember, aki
megtisztelt bennünket, lehetőleg az
első másodperctől kezdve elfelejtsen
mindent, ami a külvilágból beszűrődik
az agyába. A sárga csekket, a háborút,
a koronavírus-járványt, és csak kizárólag a műsorra és arra az élményre
koncentráljon, amit itt Öreghegyen,
a Nyáresti vigadalomban megkaphat
tőlünk.”
Gergely Róbert Fehérváron is bizonyította, hogy miért is tartják a mai
magyar énekes generáció egyik legeredetibb előadójának. A kellemes
nyárestén kiderült, műfajtól függetlenül, csodás pillanatokkal képes
megajándékozni hallgatóságát.

Fotó: Simon Erika

Folytatódott a Székesfehérvári Kulturális és
Közösségi Központ népszerű programsorozata,
a Nyáresti vigadalom.

A négy barát ismét elvarázsolta a közönséget

„Nagy várakozással jöttem, hiszen
nagyon sokáig nem randevúzhattunk,
el voltunk tiltva egymástól. Az érzés,
hogy nem csinálhatjuk mi színészek
azt, amihez értünk és amit szeretünk, és
az a hiány, ami felmerült és megfogalmazódott mindnyájunkban, most kezd
feloldódni. Nagyon remélem, hogy az
a vírus, amit mi hoztunk a dalokkal,
jókedvre derít mindenkit. Nagyon

remélem, hogy ez a fajta vírus újra fejet
üt nemcsak Székesfehérváron, hanem
mindenütt Magyarországon.”
A Horváth testvérek is önmagukat adták a bársonyos nyáresti
találkozón. A zongora mögött
kiteljesedő Horváth Péter olyan
természetességgel mutatta meg a
dalokban rejlő sokszínűséget, ami
ismét elvarázsolta a nézőket, és

Elemér is megcsillogtatta kivételes
muzikalitását. A hegedű bizony
szombaton is andalító volt, ha
kellett, és felpezsdítette a lelket,
ha arra volt szükség. Az ismét telt
házas koncert pedig megerősítette,
kiváló gondolat volt, hogy a Fanta-villa ismét olyan vonzó műsorsorozattal várja a látogatókat, ami
méltó a ház tradícióihoz.

Szent László és családja
vonult a Fő utcán
Fotók: Lőrincz Miklós

Hétvégén ismét sokan eljöttek Fehérvár belvárosába, hogy az óriásbábok társaságában, Szent
László királlyal és feleségével, Rheinfeldi Adelhaid királynéval és leányukkal, a szentként tisztelt
Piroskával vonuljanak végig a Fő utcán.

Az íjászok pontosan céloztak. „Köszönjük, hogy élőket is hagytak a téren, mert a közepébe, és nem
a közelébe találtak” – a szombati Királyok a Belvárosban program kikiáltója, Szabó Miklós ezzel
konferálta le a Fehérvári Hagyományőrző Íjász Egyesület elismerő tapsot kiváltó produkcióját.

A „nemzet bajnoka”, a legelegánsabb uralkodónak is titulált magyar király, Szent László, felesége
Adelhaid, és a hétesztendősen árvaságra jutott leányuk, Piroska nyomában sokan jártak szombaton.

Még a Királyok Városában is ritkán esik meg, hogy királyi család gratuláljon egy ifjú párnak házasságkötésük alkalmából – az idei második bábvonuláson ez is megtörtént, ugyanis egy nászmenet, élükön a
friss házasokkal, épp Szent László király családja és kísérete elé lépett ki a Ciszterci templomból.

Egymás után röppentek a nyilak, amelyek mind eltalálták a céltáblát, így aztán a visszafelé tartó úton
féloldalas sündisznónak tűnt a csapat szekere. Amelyen természetesen megint rengeteg gyerek utazott
végig a Fő utcán – ez az egyik legkedveltebb program.
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Augusztus 14-én megnyitja kapuit a megújult bazilika

Több mint három évig tartó restaurálás után visszahelyezték a Szent
István király koronafelajánlását
ábrázoló főoltárképet eredeti
helyére, a Székesfehérvári Egyházmegye főtemplomának szentélyében. A teljeskörű restaurátori
kutatásokkal 2016-ban kezdődött
a nagyszabású projekt. A munkálatok zavartalan elvégzése érde-

Fotók: Simon Erika

Az ütemtervnek megfelelően halad a Szent
István király székesegyház rekonstrukciója.
Az állványok bontása után visszakerültek
eredeti helyükre a restaurált mellékoltárképek és a főoltárkép. Augusztus 14-én Erdő
Péter bíboros-prímás áldja meg a felújított
székesegyházat. A jelenleg zajló munkálatokról a Székesfehérvári Egyházmegye
számolt be honlapján.

Restaurálás után visszakerült a főoltárkép a bazilika falára

István Képtárban. Az egyházmegye megbízásából interneten
elérhető applikációt fejlesztettek a
restaurálási munkák lebonyolításának támogatására.
2019 szeptemberében kezdődött meg a székesegyház belső
megújítása, és 2020-2021-ben
a koronavírus-járvány idején
jelentősebb fennakadások nélkül

folytatódott a munka. A kétezer
négyzetméter mennyezetkép hiteles helyreállításának befejezése
után, 2022 nyarára elbontották az
állványokat, majd a szakemberek
megkezdték a templom restaurált
berendezésének visszaszállítását.
A főoltárkép mellett az utóbbi
hetekben visszakerültek a templomtérbe a szintén helyreállított
mellékoltárképek és szobrok
is. Folyamatosan építik vissza a
mellékterek, sekrestyék, oratóriumok restaurált berendezéseit.
Székesfehérvár fogadalmi ünnepén,
2022. augusztus 14-én nyitják meg
először a teljes pompájában ragyogó
bazilika kapuit. A felújított székesegyházat Erdő Péter bíboros-prímás,
esztergom-budapesti érsek áldja
meg. Az ünnepi szentmisén az egyházmegye papsága és világi vezetők
mellett részt vesznek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai.
A Magyar Szent Család ereklyéivel
17 órakor körmenet indul a Püspöki Palotából a székesegyházba, az
ünnepélyes szentmise az ereklyék
elhelyezése után kezdődik. Az
egyházi eseményeket a Fehérvár
Televízió élőben közvetíti.

A magyar orgonazene évszázadai
Vakler Lajos
Az evangélikus templomban folytatódott a
Harmonia Albensis, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar templomi hangversenysorozata. Az est vendége Tóka Ágoston Junior
Príma-díjas orgonaművész volt.
Minimum tíz ember erejére és precizitására volt szükség

egy értékes, 13. századi limoges-i
bronz korpusz. 2018 őszén Barokk
mennyország címmel kiállítást rendeztek a székesegyházról a Csók

Fotó: Simon Erika

kében 2018 tavaszán bezárták a
székesegyházat, majd a templomhajóban régészeti feltárást végeztek. Az ásatások során előkerült

Tóka Ágoston előadásában a 17.
század magyar tánczenéjétől Liszt és
Dohnányi kevéssé ismert darabjain
át egészen Koloss István nagyszabású Szent István-fantáziájáig ívelt a
műsor. Az est különlegessége volt,
hogy a programban Kodály: Epi
grammáinak teljes sorozata is helyet
kapott, a mester születésének 140.

évfordulójára emlékezve.
„Nagyon fontosnak tartom tanárként
és előadóművészként is, hogy azt a
sokféleséget, és azt a hihetetlen színességet megmutassam, ami ennek a hangszernek a sajátja. Keveset beszélünk
róla, de az első orgonaművek az 1300as években, tehát több mint háromszáz
évvel Bach születése előtt íródtak, és
azóta is nagyszerű komponisták írtak
orgonára, ahogy a jelenben is.”
Tóka Ágoston ezen az estén sokat
tett azért, hogy mindezt megértsük.
Az evangélikus templomban a koncertlátogatók ismét felfedezhették
és megélhették az orgonamuzsika
méltóságát és üzenetét.

Gondos előkészület előzte meg a kép visszahelyezését

Tóka Szabolcs a jelen egyik kimagasló orgonaművésze
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Szombaton királyok a Belvárosban!
A júliusi hétvégék már a Székesfehérvári Királyi
Napokra hangolnak: az augusztus 6-ig tartó
sorozatban szombat délutánonként óriásbábok,
régizenészek és hagyományőrző csapatok várják
a belvárosban járókat, akik este hattól a Zichy
ligetben hallgathatnak muzsikát. Július 23-án,
szombaton 17 órától Könyves Kálmán, Álmos
herceg, II. István és II. (Vak) Béla vonul fel és
mutatkozik be a Fő utcán.

A Királyok a Belvárosban sorozat
évek óta nagy népszerűségnek
örvend, a szombati programokon
rendre sokan összegyűlnek, hogy
találkozzanak a királyi óriásbáb-család tagjaival. Július 23-án,
szombaton 17 órától Könyves Kálmán, Álmos herceg, II. István és II.

Tekerj le a Balatonra!

A menet 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, a bemutatók a
Mátyás király-emlékműnél és az
Országalmánál lesznek. Az aláfestő
zenét a Sonivius Vappae, azaz „a
középkor sarából életre kelt lármás
semmirekellők bandája” szolgáltatja középkori dudával, dobbal,
az óriásbábokat pedig Fekete
Dávid mutatja be a közönségnek.
A program zárásaként 18 órától a
Zichy ligetben Mozart muzsikáját
élvezheti a közönség: a 4. C-dúr és a
2. D-dúr vonósnégyest az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar művészei –
Bujtor Balázs, Pápai-Márkus Júlia,
Kiss Katalin, Rádli Ramóna – adják
elő a Zenepavilonban.

Újabb biciklitúrát szervez a Magyar Kerékpáros
Klub július 23-án. A szervezet ezúttal a Budapest-Balaton kerékpárútra tervezett programot
Szent Kristóf napjához kapcsolódva.

Akarattyán. Az utazók védőszentjének napjához kapcsolódó
túra hossza oda-vissza összesen
52 kilométer.

A hagyományos Szent Kristóf-napi búcsú előtt két nappal, július
23-án, reggel fél kilenckor lesz a
találkozó a Segesvári utcai Szent
Kristóf templomnál. Lovász Rajmund atya megáldja a még nem
átadott Budapest-Balaton kerékpárút új szakaszát, és ezen indul
a közösségi túra.
A résztvevők megállnak Fülén
a szoborparkban, majd a balatonfőkajári Bala-Toni Retro
Múzeumnál, és közös balatoni
fürdést is terveznek a szervezők

A túráról további részletek a „Szt. Kristóf
áldásával tekerj a zöldbe a Balatonra!” című
Facebook-eseménynél olvashatók.

Fotó: Magyar Kerékpáros Klub
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®
Szeretnél Te is hétfőtől péntekig, napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban,
multinacionális környezetben? ®

Nyitott pozícióink:

Fotó: Lőrinc Miklós

• 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

Augusztus 6-ig minden szombaton találkozhatunk királyi óriásbábokkal a Belvárosban

Fotó: Nick Risinger

(Vak) Béla király „fogadja” az alattvalókat. Az óriásbábokat ezúttal az
I. András Király Lovagrend tagjai
kísérik a Fő utcán, akik bemutatót
is tartanak az Országalmánál. A
lovagrendet 2004-ben alapították,
célja a magyar katonai hagyományok kutatása és bemutatása.
Elsősorban az Árpád-házi királyok,
azon belül I. András korával foglalkoznak, de néhány fegyverük,
ruházatuk már a késői középkort
idézi. A rendezvényeken harcosaik
és úrhölgyeik korhű ruházatot,
illetve vértezetet viselnek, bemutatóik, amelyek nemcsak látványosak, de igen szórakoztatóak is,
minden alkalommal emlékezetes
pillanatokat szereznek a történelem iránt érdeklődőknek.

2022. július 21-27.

MEGHÍVÓ
festményvásárra
Székesfehérvár
VOKE Vörösmarty Mihály
Művelődési Ház - Mártírok útja 2.
2022.07.25 hétfő 11:00-18:00.
2022.07.26. kedd 9:00 -17:00.

Jelentkezés önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:
hr-hungary@cranecpe.com
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

A rendezvényen több mint
300 festményből
lehet válogatni a helyszínen.
Készpénzes vásárlásnál
egyedi kedvezmények.
12 havi kamatmentes részletre is
megvásárolhatóak.

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.

További információ:
www.apluszbgaleria.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Itt az ideje a lakásfelújításnak. Szabadságod idején elsősorban a
környezeted rendbetétele foglalkoztat. Hangulatod meglehetősen
ingadozó, nincs olyan téma, amelyet racionális oldalról közelítenél
meg. Legyél azért tekintettel másokra is. Fontos, hogy együttműködő
legyél, még akkor is, ha most nehezedre esik.

Jellemző rád, hogy minden helyzetben igyekszel megőrizni az
optimizmusodat. Lehet a háttérben néhány probléma, amelyek
elsősorban anyagi természetűek, de ezekről nem beszélsz senkinek.
Hivatásodban felmerülhet olyan kérdés, amelyre választ kellene
adnod. Inkább halogasd, mert egyelőre nem látod tisztán a helyzetet.

A nyári hónapokban általában a kényelmet keresed, most sem lesz
ez másképp. A valóság kevésbé érdekel. Baráti kapcsolataid változatosan alakulnak. Jelenleg inkább megfigyelő lehetsz a társaságban,
de éppen ez a viselkedés tesz érdekessé. Az élet apró örömei egyre
nagyobb szerephez jutnak.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Két kézzel szórod a pénzt. Születési jegyedre sokkal inkább a
spórolás jellemző, de most nem bírsz magaddal. Annyira felhőtlenül
boldognak érzed magad, hogy egyáltalán nem érdekel a holnap.
Határozottan, de kedvesen kommunikálsz. Lehet néhány nehezebben
megoldható hivatalos ügyed is – ezekre figyelj nagyon.

Nemcsak a Nap, hanem két másik égitest, a Mars és a Merkúr is
a születési jegyedben jár. A Mars inkább a hirtelen jövő cselekvéseket támogatja, miközben változékony hangulatot gerjeszt.
A Merkúr igyekszik a problémákat a szőnyeg alá söpörni. A
legtöbbet akkor hozhatod ki a helyzetből, ha önmagadat adod.

Minden társasági eseményen részt veszel. Főleg azokat a helyeket
keresed, amelyek nosztalgiával töltenek el. Alaptermészeted szerint a
valóság talaján állsz, mostanában mégis inkább a fantázia győz, egyre
jobban vonz a mesevilág. Szerencsés heteknek nézel elébe, ha hosszú
távú tervek kidolgozásán munkálkodsz.

Kormos Anett a Köfém
Művelődési Házban

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.
14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 292/2022. (V. 26.) számú határozata értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, kizárólagos tulajdonában álló, székesfehérvári nem lakás
céljára szolgáló helyiségek (korábbi légópincék) értékesítésére:

korlátozott számban lehet még
jegyeket váltani a jegy.hu-n.

Fotó: kormos-anett.broadway.hu

Kormos Anett három év csönd
után a Top lesz című új önálló
estjével áll színpadra. Az elmúlt
időszakban forgatókönyvírással
foglalkozott, de hiányzott neki
a személyes visszajelzés. Mint
mondja: „azért is különleges számomra a visszatérés, mert most először a magam ura lehetek. Minden
kötöttségtől, elvárástól függetlenül
saját szervezésű esteket tartok, és
nagyon jól esik a közönség őszinte
lelkesedése.”
A másfél órás előadáson elmeséli, mi történt vele az elmúlt
időszakban, beszél házasságról, válásról, gyereknevelésről.
A személyes élmények mellett
ugyanakkor társadalmi kérdéseket is feszeget szókimondó,
tabudöngető stílusban. Az estre

Kormos Anett önálló estje július 29-én,
pénteken 19.00 órakor kezdődik a Köfém
Művelődési Házban

Sportpiknik és nemzetközi kupadöntő

Forgalmi
érték
Minimális
eladási ár
(bruttó Ft)

525/A/37

28

480.000,-

egyéb
helyiség

525/A/38

49

800.000,-

Prohászka út 7. 1. em. 1.
(pinceszint)

egyéb
helyiség

525/A/41

36

620.000,-

Prohászka út 7. 1. em. 2.
(pinceszint)

egyéb
helyiség

525/A/42

32

550.000,-

Prohászka út 43.
(pinceszint)

egyéb
helyiség

546/A/25

46

720.000,-

Cím
(Székesfehérvár)

Hrsz.

Prohászka út 3. 1. em. 1.
(pinceszint)

egyéb
helyiség

Prohászka út 3. 1. em. 2.
(pinceszint)

csapata. A nemzetközi kupadöntő
előtt sportpiknikkel készülnek a fehérvári családoknak. Július 23-án,
szombaton 10 órától többek között
közösségi és sportprogramokkal,
óriás játékokkal, lovagi tornával,
amerikai futball alapú erőpróbákkal várják a családokat a First Fielden. A logikai, ügyességi feladatok
mellett egészségügyi szűréseken
is részt vehetnek a kilátogatók, a
legkisebbeket pedig ugrálóvár és
arcfestés is várja.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Fotó: Fehérvár Enthroners

A Közép-európai Futball-liga
(CEFL) bajnoki címéért játszik
szombaton a Fehérvár Enthroners

Terület
m2

Jelleg
(Inytv.
szerint)

További részletek:
https://www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok
Székesfehérvár, 2022. július 15.

Amerikai foci

A magyar bajnoki cím megszerzése után szombaton már nemzetközi kupadöntőt játszik az Enthroners. Fehérvár amerikaifoci-csapata hamisítatlan
sportpiknikkel ünnepli a szezon tizenhetedik
mérkőzését. Közösségi és sportprogramokkal
várják a családokat, délután három órától pedig
a cseh bajnok Prága Lions ellen lépnek pályára
a Koronázók a CEFL Cup döntőjében. A belépés
mindkét programra ingyenes.
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Stand up

Önálló stand up estet ad Kormos Anett a Köfém
Művelődési Házban. A július 29-én, pénteken
19.00 órakor kezdődő programra korlátozott
számban lehet még jegyeket vásárolni.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

Szombaton délután háromkor kezdődik a szezon utolsó mérkőzése, a Közép-európai Futball-liga (CEFL)
bajnoki elsőségéért. Az ellenfél a cseh bajnok, a Prága Lions csapata lesz.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Túl sok mindent vállalsz egyszerre, azonban gondolj arra, hogy a
kevesebb néha több. Egy külföldi út nagyon felvillanyoz. Lehet, hogy
most valósul meg, de az sem lehetetlen, hogy éppen mostanában kezded tervezgetni. Valósággal beleszeretsz egy távoli országba. Otthoni
dolgokról inkább ne mesélj a kollégáknak, mert féltékenyek lehetnek.

Még néhány hónapig nálad a szerencse kulcsa, hiszen uralkodó
bolygód, a Jupiter még mindig a születési jegyedben jár. Ami
a hangulatodat illeti, meglehetősen hullámzó lesz a következő
napokban, amit a környezeted nem igazán visel jól. Rendkívül
kíváncsivá válsz. Minden vonz, ami eltér az átlagostól.

Július a szabadság hónapja, de nem neked, számodra sokkal inkább
a helytállásé. A korábbi, már-már elveszettnek hitt, munkával kapcsolatos ügyek egyszer csak új lendületet kapnak. Lehet, hogy olyan
irányból érkezik a segítség és a támogatás, akire vagy amire nem is
számítottál. A lényeg, hogy fogadd el a baráti jobbot.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Anyagi szempontból még mindig kedvező szakaszban jársz. Érdemes
lenne okosan befektetni a többletpénzt. Ebben a hónapban is látványosan nő a munkakedved, és jelentősek lesznek az eredményeid is.
Minden, amit csak elgondolsz, egyre közelebb kerül a megvalósításhoz. Vállalkozásban és szerelemben lehet a legnagyobb sikered.

Sűrű napok jönnek, mindennapossá válhatnak a döntési helyzetek. Lassan megszokod, hogy felelősen, felnőtt módon reagálj a
kihívásokra. Anyagiak területén akkor esélyes az előrelépés, ha
megragadod a váratlanul eléd kerülő lehetőségeket. Többen is a
tanácsodat kérik. Mondj véleményt bátran!

Olyan érzeted lehet, mintha egy nagyon gyors hajón utaznál. Kellemesen ringatnak a napi események, ugyanakkor változatos kihívások
tarkítják az utadat. Bármit tartasz fontosnak, nyugodt lehetsz, azt az
ügyedet siker koronázza. Személyes életedben itt a rendrakás ideje.
Akadhatnak olyan emberek, akik a jövőben már nem fontosak neked.

FEHÉRVÁR
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Járda- és útfelújítások a Tóvárosban
Vakler Lajos
Két fontos járdafelújítás is megvalósul az 5.
választókörzetben a Saára Gyula-program
keretében. Mészáros Attila, Tóváros önkormányzati képviselője sajtótájékoztatón számolt
be arról, hogy a kivitelezés során a meglévő
szegélyeket is kicserélik, a beruházás összesen
mintegy 30 millió forintba kerül.

Újabb járdaszakaszok újulnak meg
a Hosszúsétatéren és a Toronysoron. A Hosszúsétatér páros
oldalán, a Horvát István utca és
az óvoda közötti járdát érinti a
felújítás. „Mintegy 185 méter hosszú
szakasz újul meg, közel 430 m2-en. Elbontják a meglévő aszfalt-és betonburkolatot, helyette 15 cm vastagságban

2022.07.21.

Kipróbálnád magad katonaként?

zúzalékot és 10 cm vastag úgynevezett
CKT-alapot helyeznek el, erre kerül
a 4 cm vastagságú kopóréteg, hogy a
járda stabil és tartós legyen” – tudatta
Mészáros Attila alpolgármester,
önkormányzati képviselő, hozzátéve: „ hasonlóan alakul a Toronysor
1-2. számú ingatlanok előtti járda
felújítása mintegy 62 méter hosszan,
180 m2-en.”
Ezzel rövidesen befejeződik a Tóvárosi lakónegyed járdáinak és utainak
teljes felújítása. 2019-ben ugyanis
a páratlan oldali járdaszakasz újult
meg, illetve a tavalyi évben a teljes
útburkolat, a kerékpárfelfestésekkel
és a járdákkal együtt. A most kezdődő munkálatok várhatóan november
végéig fejeződnek be.

Schéda Zoltán
Jelentkezz tartalékos katonának, és garantáltan
száműzheted az egyhangúságot az életedből!
– ezzel a szlogennel várja a Magyar Honvédség a fiatalokat önkéntes katonai szolgálatra
Székesfehérváron is.

Németh Andor alezredes és Gőz
Csaba őrnagy a Vörösmarty
Rádióban beszélt arról, hogy az
országnak folyamatosan szüksége van olyan önkéntesekre, akik
támogatják a honvédség munkáját,
és veszélyhelyzetben sem riadnak
vissza a segítségnyújtástól.

Fehérvári fiatalok jelentkezését is várják

Fotó: Bácskai Gergely

Egyértelmű célkitűzés, hogy egy
olyan képzési és kereseti alternatíva jöhessen létre, amely főként
azokat a fiatalokat szólítja meg,
akik az idei tanévben valamiért

kénytelenek elhalasztani felsőfokú
tanulmányaik megkezdését, illetve
szeretnék kipróbálni magukat a
katonai pályán. A felsőoktatási
felvételinél egyébként többletpontokat is jelent az önkéntes katonai
szolgálat.

Önkéntes, de fizetség jár érte
A szeptember 5-én induló kiképzés
két ciklusból áll, kettő plusz négy
hónapos. Az első két hónap általános alapkiképzés. A második – négy
hónapos – szakaszban a résztvevők
választhatnak, akár harckocsizó, ejtőernyős vagy búvárgyakorlatot is lehet szerezni. A résztvevők juttatása
az első két hónapban megegyezik a
mindenkori minimálbér összegével.
Akik különleges műveleti besorolású alakulatot választanak, azok
bruttó 260 ezer forintot kapnak.
Emellett jogosultak lesznek többféle
ellátásra, költségtérítésre.

További részletek, érdekességek a rádiós beszélgetésben, amiből az is kiderül, mi történik a hat
hónapos kiképzés végén. A beszélgetés a QR-kód leolvasásával indítható, vagy meghallgatható a Vörösmarty Rádió Youtube-csatornáján.

Adományozzunk tanszereket!

Padokat festett az MKKP

Jótékonysági tanszergyűjtést szerveznek:
augusztus 15-ig várnak új vagy jó állapotban
lévő, használt tanszereket a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban és az Ady Endre utcai
papírboltban.

A felajánlásokkal az Alba Bástya
Központ rászoruló családjait támogatják az iskolakezdés előtt. A kezdeményezéshez magánszemélyek
és vállalatok is csatlakozhatnak.
Minden olyan tanszert köszönettel
várnak, amelyek újak vagy még
szép, megkímélt állapotúak, és más
gyermekek tovább tudják használni. Lehet adományozni iskolatáskát,
tornazsákot, ceruzákat és egyéb
írószereket, füzeteket, rajzeszközö-

ket, gyurmát vagy festéket, radírt,
vagy bármilyen felszerelést, amelyet
iskolába induló gyermeknek érdemes vásárolni a tanévkezdéskor.
Vannak olyan családok Fehérváron,
akiknek az egyre dráguló iskolai
eszközök megvásárlása komoly
nehézséget okoz, az Alba Bástya
Központ nekik nyújt segítséget a
beérkezett adományokkal.
Aki teheti, gondoljon a mind
inkább nehéz helyzetbe kerülő
családokra, hogy ne induljanak
hátránnyal a gyerekek a következő tanévben! A felajánlásokat az
intézmények nyitvatartási idejében
augusztus 15-ig várják. További
információ: www.ggmuvhaz.hu.

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.

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

Horváth Sírkő

Fotó: Magyar Kétfarkú Kutya Párt

A két járdaszakasz felújítása mintegy harminc millió forintba került a különböző árváltozásoknak köszönhetően.

Négy padot újított fel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Sarló utca 1-es szám alatti teknős
szobornál. Sárbogárdi, rábaközi, kunsági, illetve hódmezővásárhelyi mintákat festettek rájuk,
majd ki is táblázták az adott tájegység rövid ismertetőjét.

Közéleti hetilap
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Már alacsonyabb a vízszint,
mint tavaly ősszel

L. Takács Krisztina

A tavalyi mélypontot is túlszárnyalta a Velencei-tó vízszintje

A vízszint csökkenését minden
fürdőző észrevette, volt, aki szerint

hétről hétre, sőt napról napra lehet
érzékelni az apadást.

„Itt voltunk tíz napja, akkor még
legalább tíz centiméterrel magasabb
volt a víz. Folyamatosan apad, folyamatosan!” – mondja Schein Gyula,
akit éppen fürdőzés után kérdeztünk tapasztalatairól. Hétvégén
a strandon ugyan sokan voltak,
a vízben azonban már nem volt
akkora tömeg.
A vízszintcsökkenés június
végétől folyamatos: az agárdi
vízmérce szerint már hét elejére
hatvankilenc centiméterre apadt
a Velencei-tó. Tavaly hetvenegy
centiméter volt a legalsó vízállás,
ráadásul azt ősz elején mérték.
Ez azt jelenti, hogy már meghaladta a szintcsökkenés a tavalyit
– tudtuk meg Csonki Istvántól. A
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója azt is elmondta,
hogy a vízpótlás komoly szakmai
előkészületet igényel annak érdekében, hogy meg tudják tartani a
tó természetes élővilágát. Ez idén
még tervezési szakaszban van, az
élővilág megmentése érdekében
azonban a hőség miatt újabb levegőztetőket helyeznek el a tóban.

Egy órával tovább lesz nyitva a strand
Bácskai Gergely
Egy órával tovább lehet csúszdázni is a
hőségriadó alatt a székesfehérvári strandon. A
belépőjegyek ára nem változott tavaly óta.

Az időjárás-előrejelzés szerint
visszatér a hőség, és harmincöt fok
fölötti délutáni csúcshőmérséklet
várható. Hőségriadó alatt a székesfehérvári strand egy órával tovább,
este nyolc óráig lesz nyitva, és a
csúszdák is egy órával tovább, este
hétig üzemelnek majd.
A júniusi nyitás óta a hőségriadó
alatt ezernégyszáz-ezerhatszáz, míg

hűvösebb napokon hétszáz vendég
fordul meg a városi strandon. Idén
már többször volt telt ház is.
A strandolók figyelmét felhívják
arra, hogy 10 és 16 óra között
továbbra is nagyon erős lesz
az UV-sugárzás, ezért érdemes
napszemüveget és szalmakalapot
viselni, valamint a leégés ellen
magas faktorszámú fényvédő krémekkel védekezni.
A fürdőzőknek kitűnő választás
lehet a forró délutánokon a fedett
nagymedence, ahol a mobil sátor
oldalfalait kivették, így szellős és
árnyékod is ad.

Fotó: Bácskai Gergely

Sokan strandoltak múlt hét végén a Velencei-tónál, legalábbis
az agárdi szabadstrandon, köztük
Papp Krisztina és párja, Tóth Gábor, akik Budapestről érkeztek,
hogy kissé felfrissüljenek. „Mivel
a strandárak sem a legkedvezőbbek
mostanság, szeretjük a szabadstrandokat. Ide jutottunk le, de először
Gárdonyban álltunk meg, ahol még
kisebb volt a víz, ezért úgy döntöttünk, onnan átvonatozunk ide.” –
meséli Krisztina. „Szinte minden
évben járunk ide, és emlékszem,
amikor tíz éve bementünk a vízbe, a
mellkasomig ért, most éppen csak a
fürdőnadrágom száráig.” – állapítja
meg Gábor.

Fotó: Kiss László

Múlt hét végén elérte a tavalyi legalacsonyabb
vízállást a Velencei-tó vízszintje, azóta pedig
még inkább apad. A következő napokra jellemző
kánikula és csapadékhiány aggodalomra adhat
okot, hiszen a fürdőzők már így is napról napra
érzékelik a vízszint csökkenését. A vízügy jelenleg dolgozik a helyzet hosszútávú megoldásán,
de idén már biztosan így marad a tó vize.
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A belépőjegyek ára változatlan maradt idén: a felnőtt belépő 2000, a kedvezményes jegy 1500
forint, a családi jegy pedig 6000 forintba kerül.
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A forróságban a fákra is gondoljunk!

Bácskai Gergely
A Városgondnokság munkatársai nyáron, különösen a mostani aszályos időszakban folyamatosan
locsolják a növényeket Székesfehérvár közterületein. Öntözik a villanyoszlopokon található virágokat, a belvárosban a virágoszlopokat és a dézsás
növényeket, töltik a mintegy ezerhatszáz darab
öntözőzsákot a fiatal fáknál, illetve az egynyári és
az évelő virágok ágyásait is locsolják.

Ezzel a hirdetéssel hívják fel a figyelmet a
börgöndiek, hogy közösen locsolják a településrészen nemrégiben ültetett fiatal fákat.

Fotó: Bácskai Gergely

„Több mint negyven munkatársunk
dolgozik felváltva azon, hogy a hőségben
öntözzük a fákat és a virágokat Fehérvár
közterületein” – mondta Homoki
László kertészmérnök, a Városgondnokság közterület-fenntartási divízióvezetője. Mindegyik autón egy sofőr
és egy öntözőember dolgozik, aki a
tömlőre és a szivattyúra figyel.
A Városgondnokság tíz kisteher
autóján egy-egy darab egy köbméteres tartály található, továbbá a nagy
ötezer literes öntözőautó is folyamatosan dolgozik. A Városgondnokság
az uszoda mellett rendelkezik egy
nagy kapacitású kúttal, és ennek a
vizével töltik a folyamatosan dolgozó
öntözőautókat.
A parkfenntartók elsősorban az
újonnan ültetett fákat öntözik, ami
meghaladja a kétezerötszáz darabot,
azonban a mostani szárazság az öt-hat
éve ültetett fákat is veszélybe sodorja.

A parkfenntartók elsősorban az újonnan ültetett fákat öntözik, ezeknek van legnagyobb szükségük a folyamatos vízpótlásra.

A Városgondnokság kéri, hogy ha valakinek van kapacitása és ideje, a lakókörnyezetében öntsön vizet a növényekre,
esetleg ha látja, hogy az öntözőzsákok
leürültek a lakókörnyezete mellett,
adjon vizet a növényeknek, meghálálják! Kérik továbbá, hogy ha tehetik, a
kertvárosi övezetekben a házak előtt is
locsolják meg a fákat, bokrokat!

Mindenki számolgat
Wéhli Regős Dóra

Csekkeket nézegetve számolgat
a fél ország a bejelentés óta, a
sarokszámok azonban még nem
ismertek. A tervek szerint augusztus elsejétől lép hatályba az új
szabályozás, de egyelőre senki sem
tudja, mennyit kell majd fizetnie a
következő havi fogyasztása után.
Egy biztos, a rezsicsökkentés az
eddigi formájában véget ér.
Az energetikai veszélyhelyzet
miatt felállított operatív törzs tehát
finomhangol, minden élethelyzetre
megoldást kíván nyújtani. Steiner
Attila energia- és klímapolitikáért
felelős államtitkár néhány újdonságot elárult a formálódó rezsiszabályozásról. Mint fogalmazott, a
legtöbb élethelyzetet kezelni képes
csomag összeállításán dolgoznak,
hiszen szeretnék, hogy mindenki
részesüljön a rezsicsökkentésből
továbbra is, ezért kötik az átlagfogyasztáshoz a limitet, de vizsgálják, hogy az eltérő élethelyzeteket
tekintve ez kinél, mit jelent.
A Parlament a héten döntött a
2023-as büdzséről. A kormány
legfontosabb célja, hogy Magyaror-

Fotó: fmc.hu

A kormány július 13-án jelentette be, hogy
a jövő hónaptól a rezsicsökkentés csupán az
átlagfogyasztásig vehető igénybe, afölött piaci
árat kell fizetni a gázért és a villanyért is.

Az energetikai veszélyhelyzet emelkedő árakat hozhat

szág maradjon ki a háborúból, és
ne a magyar emberek fizessék meg
a háború árát. Ezért a 2023-as költségvetés tartalmazza a honvédelmi
és rezsivédelmi alaphoz szükséges forrásokat, az alapok kiadása
meghaladja az ezerötszáz milliárd
forintot, ami az extraprofitadókból
és egyéb bevételekből származik.
A Rezsivédelmi Alap hatszázhetven milliárd forinttal járul hozzá
a rezsicsökkentés fenntartásához.

A költségvetés emellett garantálja, hogy jövőre is folytatódnak a
családtámogatások, megmarad
a 13. havi nyugdíj, és az infláció
mértékének megfelelően tovább
emelkednek a nyugdíjak.
A szakemberek szerint a drasztikusan emelkedő energiaárak
miatt megváltozhat az ingatlanpiacon a kereslet, és várhatóan
megnövekszik a lakosság érdeklődése az alacsony fenntartású

ingatlanok iránt. A korszerű
fűtéssel rendelkező, alacsony
fogyasztású lakóingatlanoknál
tempósabb lehet az értéknövekedés, mint a felújítandóknál. A nagyobb alapterületű lakások közül
azoknál eshet vissza leginkább a
kereslet, amelyek nem energiahatékonyak. Az alapterület mellett
pedig az ingatlanok állapota és fűtési rendszere is fontos szempont
lesz a jövőbeni vevők számára.
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Történelem

Mi köze a vízibuszoknak az
Ikarushoz?

13

Németh Zoltán
A múlt században Székesfehérváron gyártott
autóbuszok és a hazai vizeken még most is
forgalomban lévő vízibuszok édestestvéreknek
számítanak. A fehérvári buszgyártás és a váci
vízibuszok építése közös gyökerekből indult.

Kocsiüzemből autóbuszgyár

Kínába is gyártottak

Az első magyar vízibusz, a Tihany

Guti, az ezermester

Komolyabb vizekre evezett

A vállalat kezdeti sikereiben elévülhetetlen része volt Guti Lajosnak, aki már az Ikarus elődjénél,
az Uhri testvérek vállalatánál is
intézménynek számított, mint afféle
ezermester. Egyszerre volt tervező,
sablongyártó, karosszériaasztalos
és lakatos. Ebbéli tevékenysége az
Ikarus berkein belül is folytatódott,
komoly kéznyomot hagyott maga
után a cég buszainak evolúciójában.

Mindeközben 1953-ban megalakult
a Dunai Hajógyár, melynek szerelőüzeme Vácott kapott otthont. A
vízi közlekedés új magyar fellegvára nagyot húzott, mikor elcsábította
az Ikarus lelkének számító Guti
Lajost, akinek vezetésével a kisebb
hajók és ladikok gyártása mellett
1956-tól a vízibuszok építése lett
a fő tevékenységi kör. Ebből a
típusból 1990-ig hetvenhét darab

Fotó: filmhiradokonline.hu

Az Ikarus sikereit a kezdeti modellek alapozták meg. Az Ikarus 30
például a városi közlekedésben
nem, helyközi utasszállításban
azonban nagyszerűen helytállt:
az NDK, Kína és Csehszlovákia
is alaposan bevásárolt belőle. Az
ötvenes évek meghatározták a
márka arculatát, jövőképét, mely
az egykori Általános Mechanikai
Gépgyár 1963-as Ikarus Karosszéria és Járműgyárhoz csatlakozástól
kezdve a fehérvári buszgyártásra
is erős hatással volt.

Fotó: Fortepan

Az Ikarus elődvállalata az 1895ben alakult Uhri Imre Kovács- és
Kocsigyártó üzeme volt, mely több
hullámvölgy és kimagasló időszak
váltakozása mellett egészen a második világháború végéig üzemelt,
majd államosították, és 1949. február 23-án Ikarus Karosszéria és Járműgyár Nemzeti Vállalattá alakult
át. Az újonnan létrejött Ikarus a
rendszerváltásig a hazai ipar egyik
büszkesége volt, autóbuszai nem
csupán a magyar, de más országok,
kontinensek kedvelt személyszállító gépjárművei lettek.

A vízibuszok formatervezője az Ikarus korábbi konstruktőre volt

készült. Az első a Tihany volt, mely
huszonöt méter hosszú, öt méter
széles volt és kettő darab nyolcvanöt lóerős Csepel dízelmotor
hajtotta. A vízibuszok világszerte
keresettek voltak, nem csupán a
hazai vizekre jutott belőlük, bár
ott is közlekedik még jó néhány a
mai napig is, így például Szegeden
a sétahajóként üzemelő, 1970-ben
gyártott Hegyalja.

Rajztáblán tervezték
A vízibuszok rengeteg dologban
hasonlítottak az Ikarus buszaihoz, a hasonlóság kérdésében
pedig a kulcsfigura Guti Lajos
volt. A Dunai Hajógyár főkonstruktőre, Fekecs Gábor így emlékezett vissza a Guti-féle vízibusz
tervezési szakaszára:
„Amikor nekiláttunk a vízibusznak,
akkor a Lajos bácsi egy hatalmas –
1:1 méretarányú rajzolást lehetővé
tevő – „rajztáblát” épített és azon
megszerkesztette a vízibusz felépítményét. A rajztáblájához egy kis lépcsős
állványt is készített, hogy kényelmesen dolgozhasson minden részleten.
Neki már igen nagy tapasztalata volt
könnyű, vékony lemezekből készült
alumínium szerkezetekkel. Ezért
hasonlított az első változat annyira az
Ikarus buszokra.”
A hasonlóság tehát innen ered,
a vízibuszok eljutottak Afrika
folyóira és Velence lagúnáiba,
miközben „testvéreik”, a Székesfehérváron is gyártott Ikarus
buszok szintén meghódították
a XX. század világát – csak épp
nem a vízen, hanem az utakon.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Bajnok a Fehérvár Enthroners

15

Farkas Szilárd

2019 után másodszor ünnepelhetett bajnoki címet az Enthroners

révén megszerezte a döntő első
touchdownját. Ekkor felébredtek a
fővárosiak, és két jó támadás után
máris megfordították a mérkőzést,
így 10-17 állt az eredményjelzőn.
A szünet után fehérvári részről
Merchant egyenlített, ezzel 17-17es döntetlenre állt a találkozó. A

Ezen a hétvégén rendezik meg a Székes
fehérvár–Veszprém-ralit. A Királyok és
Királynék Városa összefogásának köszönhetően számos izgalmas eseménynek lehetnek
szemtanúi a kilátogatók. Szombaton ismét
megtartják a szuperspeciált a Palotai úton,
melyre idén is ezreket várnak.

Most hétvégén, azaz július 22-e
és 24-e között a Székesfehérvár–Veszprém-ralival folytatódik
a hazai bajnokság. A szombati
programban Nagylőtér és Várpalota szerepel, de az elmúlt
évekhez hasonlóan Székesfehérvár belvárosában, a Palotai úton a
szuperspeciállal zárul a nap.
A Palotai utat a gyorsétterem és a
benzinkút között zárják majd le,
vagyis a Schwabish Gmünd utca
és a Selyem utca között lesz tilos
behajtani 12 és 22 óra között. A
szuperspeciál fő célja, hogy minél
látványosabb autós mutatványokkal szórakoztassák a nagyérdeműt.
Székesfehérváron szombaton 17
óra 6 perckor rajtol majd az első
versenyautó, a szervezők próbálták
úgy összeállítani a programot, hogy
komoly kihívásokat tartogasson a
versenyzőknek. A 154 km-es ös�sztáv az idei leghosszabb verseny,
amit nehezít majd a murvás talaj és
a hőség, ami alatt egy-egy versenyautóban akár 80 fok is lesz délután.

Merchant passzolt kiváló ütemben
Madarashoz, aki immár második
touchdownját jegyezte a mérkőzésen, ezután az eredmény már nem
változott, a Fehérvár Enthroners
31-24-re diadalmaskodott a döntőben, ezzel együtt pedig veretlenül
nyerte meg a bajnokságot.

Népszerű volt a kosaras tábor

Szombaton újra
szuperspeciál
Farkas Szilárd

negyedik negyedben, nyolc perccel
a mérkőzés vége előtt Madaras
Erik futott touchdownt, amely
24-17-es előnyt jelentett a koronázóvárosiaknak. Ekkor még egyszer
feltámadt a Wolves és Tóth révén
24-24-re szépített. Kevesebb mint
öt perc volt hátra, mikor

Farkas Szilárd
Idén először, július 10-e és 16-a között adott
otthont a gárdonyi Csuka Csarnok a Vojvoda
Kosárlabdatábornak, ahol a fiatal játékosok
profi környezetben, Vojvoda Dávid és válogatott csapattársai társaságában fejleszthették
tudásukat.

A Vojvoda Kosárlabdatábor résztvevői a labdavezetés és a dobás
alapjaitól játékos feladatokon át jutottak el az egymás elleni mérkőzésekig. A büntetőpárbajban Mácsár
Balázs, az Alba Fehérvár korosztályos játékosa győzedelmeskedett.
„Ugyanott játszom, mint Vojvoda
Dávid. Számomra hatalmas motivációt
jelentett, hogy ő is itt volt a táborban
és foglalkozott velünk. Komolyabban is
szeretnék a kosárlabdázással foglalkozni, az a célom, hogy válogatott játékos
legyek.” – válaszolta kérdésünkre
Mácsár Balázs.
A Vojvoda Kosárlabdatábor idén
először, július 10-e és 16-a között
várta az érdeklődőket a gárdonyi
Csuka Csarnokban, ahol Vojvoda
Dávid beszélt tapasztalatairól.
„Nagy volt az érdeklődés a tábor
iránt, több mint negyven gyerekkel dolgozhatunk együtt. Örülünk,
hogy itt vannak, nagyon lelkesek, jó
kezekben vannak, tapasztalt edzők
irányítják a szakmai munkát. Minden
mozdulatukat figyelik, én is gyakran
beállok hozzájuk, ha kell, akkor meg

Fotók: Facebook

A magyar amerikaifutball-bajnokság, vagyis a XVI. Hungarian Bowl
döntőjét a Fehérvár Enthroners és
a tavalyi bajnok Budapest Wolves
vívta egymással az Új Hidegkuti
Nándor Stadionban. A szombati
mérkőzés egyben az előző szezon
végjátékának visszavágója is volt,
hiszen a 2021-es döntőt szintén az
előbbi két csapat játszotta egymás
ellen, akkor a budapestiek nyertek 18-7-re.
A teljes szezont figyelembe véve
ezúttal az Enthroners számított
esélyesebbnek, hiszen az idei
sorozatban minden mérkőzésüket
megnyerték a Wolves ellen, 33-13ra diadalmaskodtak.
A döntőt is a fehérvári csapat kezdte jobban, labdaszerzés és mezőnygól után máris 3-0 állt az eredményjelzőn. Az első negyed végén
magára talált a Wolves és szintén
mezőnygóllal 3-3-ra zárkózott fel.
A második játékrészben az
Enthroners Bakonyvári Patrik

Fotó: Facebook

Elképesztő izgalmak után lett bajnok a Fehérvár
Enthroners. Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban
megrendezett magyar amerikaifutball-bajnok
ság döntőjében a fehérvári csapat a tavalyi
bajnok Budapest Wolvest győzte le 31-24-re.

Az edzéseket többek közt Vojvoda Dávid dirigálta

tudom mutatni a gyakorlatokat.”
Ahogy mondani szokás, amint véget ér egy esemény, máris szervezni

kell a következőt. A tábor sikere azt
vetíti előre, hogy a kezdeményezés
a jövőben is folytatódni fog.

A Fehérvár Televízió műsora július 23-tól július 29-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 07. 24. VASÁRNAP
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Paletta magazin
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archívumából
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Egy nap a világ – Kovács
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A Fehérvári
beszélgetések Vakler
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19:00 A hét hírei – ismétlés
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át és még azon is túl
Aranybulla Művészeti
Fesztivál 2015 – 1-2. rész
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Híradó
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Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Savaria 2021 – Hazatérők
Gyógyult utakon
Portrék a Királykúton –
Vendég: Török Máté
Gorsium együttes
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Ifj. Horváth Miklós
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
II. Székesfehérvári
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Savaria 2021 –
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Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Ifj. Horváth Miklós
Honvéd7
Kezdőkör
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Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
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Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Lélek született
Arany János: Az
eperfa alatt
Savaria 2021 – Dani
szerint a világ
A Teremtés
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Illényi Katica és a
Budapesti vonósok
– 2. rész
Virtuózok és az Alba
Regia Szimfonikus
Zenekar
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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08:20 Képes hírek
11:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
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archívumából
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19:55 Keller Miklós Jánosportré – Az orvosi
műszerek doktora
21:05 Akik császárok
lehettek volna
22:00 Savaria 2021 – Mi
odafent szoktunk
elszámolni
23:10 Híradó – ismétlés
23:30 Képes hírek
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archívumából
08:10 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:30 Székelyderbi
13:20 Csíkcsomortáni Varga
Sándor Verstábor
– Ünnepi gála
14:40 Léptei nyomában
virágok nyíljanak
15:00 Fricsay Katonazenekari
Fesztivál 2018
16:40 Savaria 2021 –
Vörös Rébék
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu?
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Musica Sacra 2018
22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek
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A Vörösmarty Rádió műsora július 23-tól július 29-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 07. 23. SZOMBAT

2022. 07. 24. VASÁRNAP

2022. 07. 25. HÉTFŐ

2022. 07. 26. KEDD

2022. 07. 27. SZERDA

2022. 07. 28. CSÜTÖRTÖK

2022. 07. 29. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati ismeretek
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Vendégünk: dr. Hortay
Olivér, a Századvég
Energia- és Klímapolitikai
üzletágának vezetője
13.10 Ügyvédi percek: dr.
Berzeviczy Gábor ügyvéd
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai Retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég: Pál
Loránd és Buda Andrea
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek,
programajánló
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben
– hobbikutyák,
kutyaversenyek
Vendég: Megyeri Éva
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
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
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Krízishelyzet
Vendég: Zsabka
Attila, a Kríziskezelő
Központ vezetője
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
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– Fejér megyei kastélyok
és arisztokraták Vendég:
dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Czenczi Anikó ügyvéd
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
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Élelmiszer-biztonsági
és állategészségügyi
magazinműsor Vendég:
Sziebert Gergely
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
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes Vendég:
Antal Vali Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.00 Nézőpontok Vendég:
Vacsi Viola Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 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
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő
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
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Gyógynövények világa
Vendég: Lencsés Rita
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

