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Takarékos vízhasználatot kér
a Fejérvíz
Ismét felhívással fordult ügyfeleihez a
Fejérvíz Zrt.: takarékos vízhasználatra szólítja
fel a lakosságot.
A cég felhívásában azt kéri, hogy
a kerti locsolást és az automata
öntözőberendezések használatát a
hajnali, kora reggeli órákra időzítsék. Az esti csúcsidőszakban, 18
és 23 óra között mellőzzék az autó
mosását és a házi úszómedence
töltését, és lehetőleg ne locsolják

Székesfehérváron találkoztak a
szívegyesületek

az utakat, a járdákat és a térkövezett felületeket. Székesfehérváron
és a legtöbb településen ki tudják elégíteni a vízigényeket, de
Abán, Sárbogárd-Kislókon, Cecén,
Martonvásáron, Tordason, Gyúrón,
Ercsiben, Etyeken, Úrhidán és Polgárdin az összes vízbázist és egyéb
technikai berendezéseket maximális
kapacitással működtetik. Ezeken
a településeken fokozottan kérik a
felhasználók együttműködését!

Magyarok kenyere – tizenötmillió
búzaszem
Vakler Lajos
Idén tizenkettedik alkalommal hirdette meg a
Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Ag
rárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a Magyarok
Kenyere – tizenötmillió búzaszem elnevezésű
programot, mely a nemzeti összetartozás erő
sítésén túl a rászoruló hazai és határokon túli
magyar gyerekek megsegítését szolgálja.

A Magyarok Kenyere immár igazi
Kárpát-medencei sikertörténetnek
számít, mely egyszerre szimbolizálja
a nemzet megmaradása érdekében
tett erőfeszítéseket és az egymás iránt
érzett szolidaritást.
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Varga Imre István, a Fejér Megyei
Agrárkamara elnöke lapunknak
elmondta, hogy a program a magyar
gazdatársadalom önzetlen, segítő
szándékú összefogása. Az egész éven
átívelő gyűjtés során Magyarország
teljes területéről és a Kárpát-medence
magyar lakta településeiről ajánlanak
fel búzát a gazdálkodók a rászoruló
magyar gyermekeket segítő szervezeteknek határainkon innen és túl. Az
összegyűjtött búza egy részét liszt,
másik részét pedig kenyér formájában
osztják szét a szervezetek között.
Az első gyűjtőakcióra a Fejér megyei
hagyományokhoz hűen Lajoskomáromban került sor múlt szombaton.

Farkas Szilárd
Székesfehérvár adott otthont a Szívegyesületek
Országos Találkozójának. A mintegy háromszáz
résztvevő Budapestről és további tíz település
ről érkezett városunkba.

Július 22. és 24. között különböző
programokat szerveztek számukra,
a városnézés mellett megoszthatták
egymással életük történéseit, és különböző sportprogramok is vártak
rájuk. Az egyesületek találkozóját
évről évre megrendezik.
„Körülbelül húsz évvel ezelőtt már
rendeztek egy ilyen találkozót Szé

Három napon keresztül vendégeskedtek az ország szívegyesületei Székesfehérváron

Várják a számlálóbiztosokat!
Varga Zalán

Kép: Megyeri Zoltán

Vasárnapig várják a számlálóbiztosok jelentkezését
az őszi népszámlálásra. A Polgármesteri Hivatal
tájékoztatása szerint előnyt jelent az alapfokú in
formatikai ismeret, hiszen a népszámlálás túlnyomó
része online történik. A lakosok október tizenhete
dike és november huszadika között találkozhatnak
számlálóbiztosokkal a terepen.

A Magyarok kenyere program az összetartozás megerősítését is szolgálja

Választókerületi
programok
Belváros
Szabó Bakos Györgyné
Augusztus 2-án, kedden tartja
következő fogadóóráját Szabó
Bakos Györgyné. Az 1. számú
választókörzet önkormányzati képviselője 15 és 18 óra
között várja a városrészben
élőket a Piac tér 4. szám
alatti, az autóbusz-pályaudvar
épületének udvarában található irodájában.

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

kesfehérváron. Nagyon örülök neki –
egyrészt mint egészségügyi tanácsnok,
másrészt mint gyógytornász – hogy
ma már teljesen bevett dolog, hogy a
szívbetegek, érbetegek is mozognak,
tornásznak, hiszen ez nagyon hasznos
az egészségük szempontjából. Székes
fehérvár ezért is támogatta mindig
az egyesület működését, most pedig
ennek a rendezvénynek a megszer
vezését. Azt remélem, hogy az ilyen
rendezvények példát mutatnak má
soknak is!” – mondta el lapunknak
Östör Annamária, Székesfehérvár
önkormányzata egészségügyi
tanácsnoka.
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Tizenegy év után október elseje és
november huszonnyolcadika között
újra népszámlálást tartanak Magyarországon. Székesfehérváron is várják
a számlálóbiztosok jelentkezését, akik
többek között adatfelvételt végeznek, ellenőrzik a címeket, és lakóegységenként
kérdőívet töltenek ki. Július 31-ig lehet
jelentkezni a nepszamlalas@pmhiv.
szekesfehervar.hu e-mail-címen.
Kincses Zsolt Dávid népszámlálási
koordinátor szerint nagy szükség
van a biztosokra, de egyelőre nagyon
kevesen jelentkeztek: „Nem érte még
el a jelentkezők száma a tervezett kétszáz
negyvenkét fő húsz százalékát. Nyilvánvaló,
hogy ennyi emberrel ezt a felelősségteljes
feladatot nem fogjuk tudni ellátni. Ha július
végéig a megfelelő számú jelentkező nem áll
rendelkezésre, akkor még egy felhívást közzé
fogunk tenni.”
A mostani népszámlálás során előtérbe
kerültek az online megoldások, ezért
a jelentkezők otthon tudják majd
elsajátítani a szükséges alapismereteket
és segédanyagokat, majd az elektronikus vizsga és a gyakorlófeladat
sikeres teljesítése után kezdhetik meg a
munkát. A terepmunka október 17-én

kezdődik, ezt előzi meg az úgynevezett
önkitöltési időszak – ismertette Kincses
Zsolt Dávid: „Az első időszak – október
elseje és tizenhatodika között – az internetes
önkitöltés ideje, amikor az adatszolgáltatók
kizárólag interneten keresztül, önállóan
tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet.”
Ezt követően egészen november végéig
találkozhatnak számlálókkal azok a
lakosok, akik nem töltötték ki online
a kérdőívet, így a nagyjából húszperces adategyeztetésen részt kell, hogy
vegyenek.
A népszámlálás folyamatáról és a
jelentkezésről bővebben a város és a
Központi Statisztikai Hivatal honlapján
olvashatnak.

Régi-új helyszínen az
oltópont
Ismét változott a fehérvári oltópont nyitva
tartása és helyszíne.

Régi-új helyszínen, a Kikindai utca 1.
szám alatt várják az oltópont munkatársai azokat, akik szeretnék beadatni
a koronavírus elleni vakcinát. Ismét
hetente két alkalommal van lehetőség a védőoltás felvételére a Szent
György Kórház oltópontján. Kedden
és pénteken 9 óra és 18.45 között
várják a tizenkét év felettieket, míg az
öt és tizenegy év közötti gyermekek
oltására pénteken van lehetőség.
Minden esetben előzetes regisztráció,
időpontfoglalás szükséges!

Közélet

A város nem adja fel a
körforgalom ügyét

Székesfehérvár nem adja fel az Auchan melletti
körforgalom bővítésének tervét. Cser-Palkovics
András polgármester szerint széles körű, re
gionális támogatásra van szükség ahhoz, hogy
sikerrel járjon törekvésük.

A beruházás tervei kész vannak, már csak kedvező kormányzati döntés kell!

delkezésre áll, kedvező kormánydöntés esetén azonnal indulhat
a kivitelezési közbeszerzés, majd
az építkezés.
„A csomópont átépítése hárommilli
árd forint. Ha az önkormányzatunk
tudná finanszírozni, késlekedés nélkül
megtennénk, de ez túlmutat az anyagi

Népszerű a diákbérlet

Júniusban is közel tízezer, egészen
pontosan 9874 diákbérlet fogyott,
májusban pedig 10 442 helyi
diákbérletet adtak el Fehérváron –
erről számolt be közösségi oldalán
Cser-Palkovics András polgármester. Ez az értékesített bérletszám
a járványt megelőző adatokhoz
képest két és félszeres, a járvány
időszakában eladotthoz képest pedig négyszeres növekedést mutat.
Mint arról korábban mi is írtunk, a
korábban bejelentett díjemelések
kizárólag a papíralapon vásárolt jegyekre és bérletekre vonatkoznak.
Aki online vásárolja meg a diákbérletet, az az eddigi áron teheti ezt
meg. Augusztus elsejétől tehát az
online vásárolt havi diákbérletek
ára marad 280 forint, a papíralapúaké 340 forintra emelkedik.
Székesfehérvár polgármestere korábban arról is tájékoztatott, hogy
a kedvezményes diákbérlet 2023-as

lehetőségeinken.” – hangsúlyozta
a polgármester, majd hozzátte:
„Bizakodó vagyok, ugyanis a kormány
eddig teljes mellszélességgel támogatta
a projektet, finanszírozta az előkészí
tés, a tervezés nem csekély költségeit.
Biztos vagyok tehát abban, hogy ha a
költségvetés engedi, a kormány kedve

Ráczné Földi Judit, a DK önkormányzati
képviselője is részt vett azon a pénteki
demonstráción, amelyet a fehérvári ellenzéki
összefogás szervezett az Auchan melletti körforgalomnál. A politikus szerint a legégetőbb
problémák között szerepel a körforgalom felújításának elmaradása. Az ellenzék emellett
a kata szabályai, valamint a rezsicsökkentés
módosítása miatt is demonstrált.

Változások augusztus elsejétől

folytatásáról ősszel dönt majd a
közgyűlés, de az eddigi tapasztalatok nagyon kedvezőek.

Fotó: Kiss László archív

Tovább tart a lendület: júniusban is nagyon
népszerű Fehérváron a diákbérlet – írta
közösségi oldalán Cser-Palkovics András
polgármester.
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ző döntést hoz majd az ügyben!”
A hárommilliárd forint körüli tétel
állami szinten nem kirívó, talán
még a mostani nehéz gazdasági
helyzetben sem, főleg úgy, hogy
a csomópont balesetveszélyessége miatt ez egyáltalán nem egy
kényelmi, hanem létszükségletet
jelentő beruházás.

Fotó: Bácskai Gergely

„Ígéretemnek megfelelően nem adjuk
fel az Auchan melletti körforgalom
bővítésének ügyét, mert ez a beru
házás egyrészt nem tűr halasztást,
másrészt a bekerülési összeghez
képest óriási, regionális jelentőségű
fejlesztésről van szó.” – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András.
A csomópont jelentős főutak
metszéspontja, erősen érintett az
M7-es autópálya, emellett kiszolgálja a teljes térség személy-, árués turisztikai forgalmát is, ezért
széles körű, regionális támogatásra
van szükség ahhoz, hogy sikerrel
járjon a törekvés. A polgármester
levélben kérte többek között Lázár
János és Navracsics Tibor miniszterek, Vitézy Dávid közlekedésért
felelős államtitkár, valamint a régiónk fejlesztéséért felelős kormánybiztos támogatását.
A körforgalom minden terve ren-
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Az online vásárolt havi diákbérlet továbbra is
kétszáznyolcvan forintba kerül Fehérváron

Romhányi Anikó
Augusztustól Székesfehérváron emelkednek a
parkolás és a temetkezési szolgáltatások díjai,
valamint változik a parkolási rend a belvárosban.

Jövő héttől már szombaton is
fizetni kell a parkolásért Fehérváron. A június 24-i közgyűlésen
több, a fehérváriakat is érintő
döntés született, többek között az,
hogy kibővül a díjköteles parkolás
időtartama: szombatonként 8 és
12 óra között is fizetőssé válnak a
parkolózónák. Emellett augusztus
elsejétől, hétfőtől az I. várakozási övezetben óránként 480, a II.
övezetben 360, a III. övezetben
240 forintot kell fizetni. A lakossági éves bérletek 6000, a tárgyévre szóló, mindhárom övezetre
érvényes parkolóbérletek ára 250
ezer forintra emelkedik. Az egy
óra ingyenes parkolás lehetősége
továbbra is megmarad az NFC-kártyával rendelkezők számára.
Ahogy arról korábbi lapszámunkban részletesen beszámoltunk,
augusztus elsejétől bevezetik az

időalapú elektronikus jegyeket és
bérleteket a fehérvári buszközlekedésben. Az online, okostelefonon
vásárolható jegyek és bérletek
típusai és árai szétválnak a jegy- és
bérletpénztárakban kapható, papíralapú jegyektől és bérletektől.
Jó hír az is, hogy nem emelkedik a
közétkeztetés díja, nem változnak
az idősügyi és szociális ellátáshoz
kapcsolódó díjak, és változatlan
marad a bérlakások díja is.
Szintén augusztustól változik a
parkolási rend a belvárosban. Az
Alkotmánybíróság döntésének is
megfelelve új javaslatot dolgoztak
ki a szakemberek: ez alapján a
történelmi belváros behajtási
engedély-köteles utcáira megszűnik a parkolási bérlet kiváltásának lehetősége – kivéve az adott
utcában lakók számára. Mindenki
más csak az ingyenes behajtási engedély birtokában hajthat be ebbe
a pár utcába, a parkolás díja pedig
egységesen 900 forint/óra lesz.
Augusztus elsejétől az önkormányzati járművek sem fognak az engedélyköteles zónákban parkolni.
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Középpontban a bűnmegelőzés

Óvatosan a kis vízben is!
Novák Rita
Egyre kevesebb a víz a Velencei-tóban, a turisz
tikai szezonnak azonban még csak a közepén
tartunk. A tó minősége a strandokon mindenütt
alkalmas a fürdőzésre, éppen ezért fokozott
figyelemre inti a nyaralókat a vízirendőrség: a
sportolóknak és a nyaralóknak is alkalmazkodni
kell a megváltozott viszonyokhoz!

zeti megbízott lapunknak elmondta: sokkal többet kell sétálni befelé
a vízben, hogy úszni lehessen, ez
azonban veszélyes is lehet, mert a
víz nagyon hirtelen mélyülhet.
Ebben a szezonban sokkal többször kell iszapba ragadt vitorlást
vagy csónakot menteniük, de volt
olyan férfi is, aki fejest ugrott a sekély vízbe. Őt a mentőknek adták
át a rendőrök. Nemrégiben pedig
egy éjszakai vihar elől kellett
kimenekíteni egy gyermekes családot, akiknek csónakját a nádasba
sodorták a hullámok.

Fotó: Novák Rita

Pallag József rendőr főtörzszászlós
szerint megváltozott a tó, ezért
másként kell menteni, és mindenkinek alkalmazkodnia kell az új
viszonyokhoz. A vízirendészeti kör-
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Az alacsony vízállás miatt a rendőrségi motorcsónakkal is nehezebb a közlekedés

Kiss György
A nyári időszakban aki teheti, hosszabb-rövi
debb időre elutazik nyaralni, kikapcsolódni.
Sajnos vannak, akik ezt ki is használják, és az
örömteli pillanatokat hamar felváltja a kese
rűség, a bosszúság. A Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság minden évben felhívja a lakosok
figyelmét, és jótanáccsal látja el őket, hogyan
ne váljanak áldozattá.

A Vörösmarty Rádió vendége volt
Vörös Ferencné rendőr alezredes,
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának
vezetője, aki arról beszélt, hogyan
tehetjük biztonságosabbá az ingatlanunkat, hová mennek be leginkább a betörők, milyen óvintézkedéseket célszerű megtenni, mielőtt
elutazunk otthonról, mit tehetünk

További részletek, érdekességek a rádiós beszélgetésben, melyet meghallgathatnak július 30-án,
szombaton 10 és 11 óra között a 99,2-n, de akár a Vörösmarty Rádió Youtube-csatornáján is!

Kihirdették a felsőoktatási
ponthatárokat
Varga Zalán

Nem kell tovább izgulniuk az egyetem
re, főiskolára felvételiző diákoknak.
Csütörtökön kihirdették a felsőoktatási
felvételi ponthatárokat. A tavalyi évhez
képest sok szakon emelkedés tapasz
talható: például mindegyik orvosi vagy
jogászképzésen több pont kellett a beju
táshoz. A rekordot azonban a Budapesti
Corvinus Egyetem könyvelheti el, hiszen
a gazdálkodás-menedzsment szakon 478
pont kellett a bekerüléshez.
A diákoknak csütörtök estig kellett azon izgulniuk, bekerültek-e
valamelyik képzésre. Idén közel
százezren jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe.
Azok, akik megadták a mobilszámukat, SMS-ben is értesítést
kaptak az eredményről.
A felvi.hu adatai szerint idén a
gazdaságtudományi szakok kerültek a dobogó legfelső fokára, azok
iránt mutatkozott a legnagyobb
érdeklődés. De a bölcsészettudományi szakok is nagy népszerűségnek örvendenek. A legtöbb új
hallgatót az ELTE könyvelheti el:
több mint tizenegyezer jelentkezőt vett fel a képzéseire.

Székesfehérváron három felsőoktatási intézmény kínálatából
válogathattak a jelentkezők. Idén
is népszerűek voltak az Óbudai
Egyetem képzései. Ezek legtöbbjénél nem kellett stresszelniük
a felvételizőknek, hiszen évekkel ezelőtt egy fix pontszámot
határoztak meg – mondta el
lapunknak Pogátsnik Monika,
az Óbudai Egyetem dékánhelyettese. Hozzátette, hogy a legtöbben – összesen hatvanan – a
mérnök-informatikus képzésre
jelentkeztek. Népszerűségben
kicsit marad csak el a földmérőföldrendező szak, ahol több mint
negyvenen tanulnak majd.
A fehérvári Corvinuson idén is tizenegy-tizenkét százalékos növekedés tapasztalható, ugyanakkor
két karra nem jelentkeztek elegen
az indításhoz – tudatta Ősz Rita,
a Budapesti Corvinus Egyetem
rektori megbízottja. Elmondta,
hogy idén is népszerű volt a gazdálkodás-menedzsment alapszak
és a sportközgazdász mesterszak.
Előbbi harminckilenc, utóbbi
húsz fővel indul szeptemberben.
A Kodolányi János Egyetemen
csak önköltséges képzések indu-

a strandokon történő lopások ellen,
és hogyan védhetjük ki a gépjármű
lopást. A beszélgetésből az is
kiderül, mi a teendőnk, ha mégis
megtörtént a bűncselekmény.
A megyei rendőrök évről évre
hasznos táncsokkal segítik a diákokat is. Vörös Ferencné elmondta: Székesfehérvár az első olyan
város, ahol tavaly a civiltársadalom
számára Bűnmegelőzési Központ
nyílt. A Jancsár utca 25. szám alatt
található centrum kiemelt célja a
társadalom védelme a bűnözéssel
szemben. Jó hír, hogy egyre több
család, óvoda, iskola és egyéb intézmény illetékesei érzik úgy, hogy
mindent meg kell tennünk annak
érdekében, hogy ismereteink bővítésével megelőzzük a bűncselekmények elkövetését.

lindulnak ez év szeptemberétől.
A felvételt nyert diákok néhány
napon belül kapnak egy tájékoztatót, melyből megtudják, milyen
teendőik vannak a szeptemberi
félévkezdés előtt. Ilyen például a
kollégiumi jelentkezés, a gólyatábor vagy maga a beiratkozás
folyamata.

A fehérvári képzések
ponthatárai
Budapesti Corvinus Egyetem
gazdálkodás és menedzsment: 400
sportközgazdász (mesterszak): 76
pénzügy és számvitel: nem indul
turizmus-vendéglátás: nem indul
Óbudai Egyetem
földmérő és földrendező mérnök: 280
gépészmérnök: 280
mechatronikai mérnök (mesterszak): 50
mérnök informatikus: 280
műszaki menedzser: 320
villamosmérnök: 280
A Kodolányi János Egyetemen csak
önköltséges képzések indulnak
szeptembertől.

Székesfehérváron is
várják a
pótfelvételizőket
Farkas Szilárd
A székesfehérvári felsőoktatási intézmények a
hivatalos felvételi ponthatárok kihirdetése után a
pótfelvételi eljárásokra koncentrálnak. Azonban
olyan képzési hely is akad, ahol nem lesz lehető
ség pótfelvételizni.
A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa várhatóan nem
indít pótfelvételi jelentkezést.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszak
Kar földmérő-földrendező mérnök,
gépészmérnök, műszaki menedzser és
villamosmérnök alapszakokon indít
pótfelvételit, ezeken államilag támogatott helyekre is lehet jelentkezni.
A Kodolányi János Egyetem előadó
művészeti képzésein, dzsessz-ének,
dzsessz-gitár, dzsessz-dob és zongora szakokra várja a hallgatókat.
Gazdaságtudományi képzésen a gazdasági és menedzsment szakon kívül
turizmus-vendéglátásra lehet jelentkezni, valamint a bölcsészkaron közösségszervezés várja a pótfelvételizőket.
A pótfelvételi jelentkezési időszak
egységesen július huszonhatodikától
augusztus ötödikéig tart. A egyes
szakokon nem változnak a ponthatárok az előzetesen megállapítottakhoz
képest, így érdemes olyan szakra
jelentkezni a pótfelvételi eljárás során,
amelyen a jelentkező elérte a bekerüléshez szükséges ponthatárt.

Közéleti hetilap
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fókuszban

Kiderültek a rezsicsökkentés
új szabályai

A rezsicsökkentés egész Európában
egyedülálló intézmény, amely a
magyar családokat védi az energiaválságtól, és a jövőben is fennmarad – mondta Németh Szilárd az
erdélyi Tusnádfürdőn. Hozzátette:
meghatároztak egy limitet, ameddig a gázt és a villanyt mindenki
rezsicsökkentett áron kapja. Ez
a limit a földgáz esetében 1729
köbméter/év, vagyis 144 köbméter/
hónap, a villamos energiánál pedig
évi 2523 kWh, ami 210 kWh havi
fogyasztásnak felel meg. Bevezettek
egy új tarifát, az úgynevezett lakossági piaci árat, mely jóval kisebb,
mint a versenypiacokon tapasztalható ár: 2523 kWh/év fogyasztásig
36 forintért kapják a magyarok
kilowattóránként az áramot, e
fölött pedig 70 forint 10 fillérért.
Az áram valós, versenypiaci ára
268 forint 90 fillér. A rezsicsök-

Gombaszögi Attila

Fotó: Kiss László

A lakosság számára az átlagos fogyasztás
felett is a valós piaci árnál alacsonyabb árakat
állapítottak meg a villany- és gázfogyasztásra
– jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásá
ért felelős kormánybiztos Tusnádfürdőn.

A rezsikalkulátor.hu oldalon a havi fogyasztását megadva bárki könnyen kiszámolhatja, men�nyi rezsit fog fizetni a következő hónaptól

kentés fenntartásáért felelős
kormánybiztos megjegyezte: a
kedvezményes határig 23 forint 10
fillér az éjszakai áram a háztartások számára, e fölötti fogyasztásnál pedig 62 forint 90 fillér.
A földgáznál a kedvezményes tarifa az 1729 köbméter/év fogyasz-

tásnál 102 forint köbméterenként,
fölötte 747 forint, a valós piaci ár
pedig 1020 forint.
Németh Szilárd hozzátette: megmarad a gázfogyasztásnál a nagy
családosok kedvezménye, és egy új
kedvezményt is bevezetnek az egy
gázmérővel rendelkező társasházak
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számára. Az 1729 köbméteres átlagfogyasztás egy háromgyermekes
családnál 600 köbméterrel emelkedik, és minden egyes gyermek után
még 300 köbméterrel nő. Az adatok
szerint Magyarországon háromszázezer nagycsaládos él, de eddig
ezt a kedvezményt mindössze
huszonhatezren vették igénybe. Azt
javasolta, hogy minden nagycsaládos éljen a kedvezménnyel!
A társasházak esetében azt tapasztalták, hogy nagy problémát
jelenthet, ha több albetét van, de
csak egy gázmérő. Ebben az esetben, ha nyilatkozik a társasház a
szolgáltatónál, akkor a kedvezmény
– például egy hatvan albetétes háznál a hatvanszorosára – nő, mert
„minden magyar háztartást megillet
ez a kedvezmény” – hangsúlyozta
Németh Szilárd.
A hőszivattyúval rendelkező háztartásokról a rendelet nem szól, az
eredetileg meghatározott, korlátlan
fogyasztásig fennáll a hőszivattyú
működtetésének tarifája, így ott a
kedvezményes ár – 36 forint – lesz
érvényben.

Mennyi energiát fogyasztanak
berendezéseink?

Az elmúlt időszak egyik fő témája, hogy a rezsi
csökkentés szabályainak módosítását követően
a havi 210 kWh áramfogyasztás kinek mire lesz
elég. Vajon beleférünk a limitbe vagy túllépjük
azt, és nagyra nyithatjuk a pénztárcát? Vagy
tudatosabban kezdünk el gondolkodni, és
átnézzük háztartásunk eszközeit?
Nézzük, hogy a családi áramfogyasztás
számítása során mit és hogyan érdemes kalkulálni! Az nem kérdés, hogy a
takarékoskodásnak van létjogosultsága. Nem mintha a környezettudatosság
nem pont hasonlót vetítene előre, de
jelen élethelyzetünk egy kicsit jobban
átjárja a családok gondolatait.
Először is azt érdemes átnézni, melyek
azok az eszközök, amik működése a
nap jelentős részében szükséges. Ilyen
a számítógép, a notebook, a wifi-router,
a telefontöltő, a tévé, a rádió, a nyomtató, de okoseszközökből is elég sok
található már egy átlagos háztartásban.
Érdemes kiszámolni, hogy ezek az
eszközök mennyit is fogyasztanak!

Asztali számítógép és laptop
Egy átlagos családban az egyik
leginkább energiafaló berendezés a

számítógép. Ráadásul ezt a legnehezebb átlagosítani, mert egy számítógép-konfiguráció technikai felépítése
igen sokféle lehet. Egy egyszerűbb
irodai célokat szolgáló asztali
számítógép (monitorral együtt)
nagyjából 250 Wh energiát éget el
óránként. Egy átlagos laptop beéri
nagyjából 100 Wh-val is. Ha pedig
a gamer kategóriából választottunk
gépet, mert a gyermek játékfüggő, a
fogyasztás 500 Wh fölé is léphet.
Ezek az értékek magukban nem mondanak sokat. Azonban azt is célszerű
figyelembe venni, hogy a legtöbb
felhasználó hajlamos a számítógépeket
órákon keresztül járatni akkor is, ha
éppen nem ül előtte.
Az irodai asztali gép napi nyolc órával
számolva, havi húsz munkanap
esetén 40 kWh energiát emészt fel
havonta, míg a gamer PC ugyanezekkel a használati időkkel számolva
ennek a dupláját, 80 kWh energiát
is elfogyaszthat. Ez már több, mint a
harmada az augusztustól érvényes 210
kWh-s limitnek!
A fenti számok átlagolt, közelítő
értékek. Ezektől jócskán el lehet térni
mindkét irányba. A legpontosabb számítás, ha veszünk egy fogyasztásmérőt
valamelyik műszaki üzletben, mely

pontosan meg tudja mutatni a valós
fogyasztást. Már ha kapunk még, mert
az elmúlt napokban ezekből komoly
hiány alakult ki.

A kisebb eszközök
A számítógép egyéb perifériái
is tudnak energiafalók lenni.
Ilyenek például a nyomtatók, a
hangszórók, a szkennerek. Sok
háztartásban, irodában vannak
úgy, hogy ha a számítógépet le
is kapcsolják, a perifériákat már
nem. Lehet, hogy macerás hozzá
férni a kapcsolóhoz, vagy csak
egyszerűen nem gondolnak a fogyasztására. Igaz, ezek a berendezések kis fogyasztásúak, azonban
ha állandóan be vannak kapcsolva, a sok kicsi sokra megy!
Példának okáért az én otthoni
lézernyomtatóm bekapcsolt
állapotban 0,57 kW-ot fogyaszt
óránként. Persze egy modern
nyomtató az energetikai sémája beállítása alapján bizonyos
idő elteltével képes készenléti
állapotba helyezni magát, ebben
az esetben a fogyasztása ténylegesen alig mérhető, de az addig
eltelő mintegy két óra alatt (napi

két óra aktív üzem mellett) havi
szinten képes felemészteni 34
kWh energiát.
Praktikusság, spórolás
Érdemes lehet olyan kapcsolós
elosztót használni, melybe több
energiafaló eszköz is csatlakoztatható. Így egy gombnyomással egyszerűen több eszközt is
lekapcsolhatunk. De jó megoldás
lehet egy okoskonnektor is, mely
okostelefonról programozható,
időzíthető, így az általunk megszabott aktív időszak után automatikusan kikapcsolja a felesleges fogyasztókat. Sőt egy-egy
típus még a fogyasztott energia
naplózására is képes.
És a végére egy tévhit eloszlatása:
a spórolást ne a konnektorban
hagyott, éppen nem használt
telefontöltőkkel kezdjük! Ezek
inaktív állapotban alig mérhetően fogyasztanak. Igaz, a sok
kicsi itt is sokra megy, azaz ha
a háztartásban akad öt-hat ilyen
töltő, akkor már lehet rajtuk valamennyit spórolni, de nem ezek
miatt fogjuk átlépni a 210 kWh-s
fogyasztási határértéket!

FEHÉRVÁR

Kultúra

Negyedszázados a FEZEN

Megnyitotta kapuit a jubileumi fesztivál. Idén
is több mint száz fellépőt láthatunk, akik hét
zenei helyszínen szórakoztatják a közönséget.

Fehérvárra érkezik a fesztivál
történetének egyik legnagyobb
metálzenei fellépője, a Nightwish,
és visszatér a Scooter. Idén nyitott a
FEZEN az elektronikus irányzatok

2022.07.28.

felé is, de természetesen a hazai
kedvencek sem maradnak el. A Fehérvár Enthroners nemzetközi szereplése miatt idén nem használható
kempingként a First Field, így a sátrazók a Bregyó közben szállhatnak
meg. A kemping és a rendezvény
helyszíne között ingyenes buszjáratok szállítják a fesztiválozókat.

Fotók: Kiss László
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A huszonöt éves születésnapot tortával, tűzijátékkal és egy szabadtéri, nagyszínpados Necc
Partyval ünnepli a fesztivál szombaton

A pop, a rock és a metálzene mellett az elektronikus műfajok és Európa egyik legnagyobb retró
showja is megjelenik

Óriási bulik, partihangulat, jó társaság – közel ötvenezer vendéget várnak a négy nap alatt

Nemzetközi és hazai fellépők szórakoztatják a fezenezőket hét színpadon

Forgalmirend-változás a FEZEN idején
• A Mártírok útján a Takarodó úti felüljáró előtti autóbuszöblöt és a felüljáró mellet
ti zöldterületet fémkorláttal körülzárták a gyalogosan közlekedők védelmében
• Útbaigazító táblát helyeztek ki a Széchenyi út és az Új Váralja sor sarkán, illetve
Megállni tilos! tábla került ki a teljes Új Váralja sorra vonatkozóan. Emellett – a
látogatók védelmében és irányítására – a fesztiválterületre vezető út mentén több
helyen vasbeton elemeket helyeztek ki.

Két év kihagyás után ismét fergeteges hangulattal várja Fehérvár a fesztiválozókat

• Az Új Váralja soron, a Déli Vasút utca vonalában induló mart aszfaltos út előtt és
a Takarodó úton mindkét forgalmi irányban tilos az előzés, és 30 km/h a megenge
dett maximális sebesség. A szervezők kérik a közlekedőket, hogy körültekintően, a
kihelyezett táblák és közúti jelzések figyelembevételével közelítsék meg a területet!

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

lendület

Norvég siker a
Székesfehérvár-Veszprém Rallye-n

Kaiser Tamás

Szombaton a Nagylőtér és a
várpalotai gyorsasági várt a
mezőnyre a bajnokság egyetlen
murvás futamán, majd délután
már Fehérvár belvárosában, a
hagyományos szuperspeciálon
száguldottak az autók.
Az első nap végén az első osztály
abszolút versenyét a norvég
világbajnok, Mads Østberg vezette Klausz Kristóf és Velenczei
Ádám előtt.
Vasárnap három klasszikus

Fotók: Kiss László

Az országos ralibajnokság leghosszabb verse
nyét rendezték a hétvégén Székesfehérvár és
Veszprém összefogásában. A pilótapárosok a
Palotai úton is száguldottak, a végső győztes
pedig a sportág világbajnoka lett.

Murvára épített autókkal még Velenczei Ádáméknak is komoly kihívást jelentett a fehérvári
szuperspeciál

pályán, Hegyesden, Kislődön és a
Kislőtéren folytatódott a száguldás. A versenyzőknek a két nap
alatt nemcsak egymással, de a
hőséggel és a porral is meg kellett
küzdeniük. Ráadásul a Székes-
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fehérvár-Veszprém Rallye az idei
bajnoki kiírás leghosszabb versenye volt, aki azonban kilátogatott
a gyorsaságik valamelyikére, idén
is jól szórakozott.
A vasárnapi hat gyorsasági szakaszon Østbergék megőrizték vezető
helyüket, így magyarországi pályafutásuk első murvás versenyét
rögtön meg is nyerték.
Mads Østberg a veszprémi célban
boldogan nyilatkozott: „Ez egy
nagyon jó verseny volt a számunkra.
Nem volt könnyű, főleg a szombati
nap, a kemény szakaszokkal. Akkor
még nem is éreztem jól magam
az autóban, volt két defektünk is,
küzdöttünk rendesen. Vasárnap már
sokkal jobb volt minden, jobban érez
tem magam a gyorsaságikon, minden
rendben volt az autóval, ez pedig
lehetővé tette, hogy folyamatosan
növeljük az előnyünket.”
A norvég WRC2-es világbajnok
mögött Vincze Ferenc lett a második, míg Velenczei Ádám a harmadik. Az első ötbe Balogh János és
Klausz Kristóf fért még be.

Ha hátul kapar, úgy kicsit könnyebb – több ezer ember szórakozott remekül a Palotai úton

Az országos bajnokság leghosszabb versenyét rendezték idén, amelyre a hőség ellenére is
sokan kíváncsiak voltak Fehérváron
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programajánló

Fesztivál
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Óriásbábok

Dzsessz a Bartók Béla téren
Idén augusztus 5-e és 7-e között ismét lesz
Alba Regia Feszt Székesfehérváron. Az ingyenes
koncertsorozat péntektől vasárnapig nemcsak
a fesztivál látogatóinak, hanem a belvárosban
sétálóknak is feledhetetlen zenei élményt
kíván nyújtani.

Székesfehérvár évek óta a zene
városa is, nem csak a királyoké.
Az 1967-ben alapított dzsesszfesztivál újjászületése óta már
kilencedik alkalommal varázsolja
három napra az igényes hazai
zene fellegvárává Székesfehérvárt. Az Alba Regia Feszt egyik
küldetése, hogy a magas szintű
zenészeket és a fiatal tehetségeket
is támogassa. A koncertek átállási
idejében a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszékének
legtehetségesebb hallgatói zenélnek a gyülekező közönségnek és
az arra sétálóknak.
Idén is a hazai dzsessz-, fusion- és
funk-soul-szcéna legnépszerűbb
együttesei, előadói adnak koncerteket a Bartók Béla téren felállított
szabadtéri színpadon. A harmincadik jubileumát ünneplő Fusio Group
nyitja 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 a Stinky
Bugs Koszi Jankával és Méhes
Adriánnal lesznek a színpadon.
Vasárnap a Coltrane Legacy, az
Orbay Lilla Quartet és a Vörös
Tamás Project zenél.

Csellókoncert

Nyári estek Gorsiumban
Első alkalommal rendezik meg a Tác-Gorsium
Nyári Esteket, melynek keretében július 30-án,
szombaton este a Duo RedWhite csellóművészei
adnak koncertet a régészeti park színpadán.

Fotó: Nick Risinger

Borkóstolóra és csellókoncertre
invitálja a közönséget a Fejér Megyei Kerékpáros Sportegyesület és
az Értékmentők Egyesülete július
30-án, szombaton 17 órától. Az első
Tác-Gorsium Nyári Estek programsorozat keretében a Duo RedWhite
szórakoztatja a közönséget, akik
klasszikus hangszereken előadott
modern zenéjükkel többször is
elkápráztatták már a székesfehérvári közönséget. A csellókoncerten
túl házi rétessel és finom borokkal
várnak minden kedves vendéget a
régészeti parkban. A programon
való részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztrációhoz kötött.

2022. júl. 28.–aug. 3.

II. András és gyermekei a belvárosban
Folytatódik a Királyok a belvárosban sorozat.
Július 30-án, szombaton II. András és gyerme
kei vonulnak fel a kíváncsi szemek előtt.

Újabb hétvégén ismerkedhetünk
a Fehérváron oly népszerű királyi
óriásbábcsalád tagjaival. A Székesfehérvári Királyi Napokra hangoló,
augusztus 6-ig tartó sorozatban
szombat délutánonként óriásbábok és hagyományőrző csapatok
várják a belvárosban járókat,
akik este hattól a Zichy ligetben
hallgathatnak zenét. Július 30-án,
szombaton 17 órától II. András és
gyermekei, IV. Béla és Szent Erzsébet vonulnak fel és mutatkoznak
be a Fő utcán. Ezúttal a Borostyán
kő Hagyományőrző Egyesület
tagjai kísérik őket, és tartanak
bemutatót a Városház téren.
A 2013 óta működő egyesület a
IX–XI. század időszakát, annak kultúráját, viseletét, fegyvereit igyek-

szik bemutatni. Nemcsak a magyar,
hanem a korban a Kárpát-medencében megjelenő más népeket, így
például a kései avarokat, a szlávokat
vagy a vikingeket is megjelenítik.
Fontosnak tartják, hogy a látogatók a korabeli mindennapokat, a
konyhaművészetet, a kézműves
hagyományokat is megismerjék.
Bemutatóikkal számos nagy fesztiválon, múzeumi programon arattak
már zajos sikert a nézők körében.
A menet 17 órakor indul a Vörösmarty Színháztól, a bemutatók a
Mátyás király-emlékműnél és az
Országalmánál lesznek. Az aláfestő
zenét a Tabulatúra Régizenei Egyesület szolgáltatja, az óriásbábokat
Cservenka Ferenc mutatja be a
közönségnek. A program zárásaként 18 órától a Zichy ligetben az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
fafúvós kvintettjének kiskoncertjét
hallhatja a közönség.

Színház

Színjátszókat vár a Prospero Színkör
Kipróbálnád színészi képességeidet? Szívesen
részt vennél színházi előadások létrehozásában?
Érdeklődők jelentkezését várja a Prospero Színkör!

Felvételt hirdet a színjátszáshoz
kedvet és tehetséget érző fiatalok
és idősebbek számára a fehérvári
társulat. A Prospero Színkör célja,
hogy hosszabb távon bővítse társulatát. A felvételt nyertek egy hétvégi tréning és együttlét (szeptember
9-11.), majd néhány hónapos
felkészítés után szerepet kapnak
a készülő előadásokban. Várnak

mindenkit 18 éves kortól – felső
korhatár nincs! Előzetes színpadi
tapasztalat nem feltétel.
A felvételi két szabadon választott
vers vagy monológ előadásából és
különböző helyzetgyakorlatokban,
csoportos szituációs játékokban
való részvételből áll. A jelentkezők
kényelmes, lezser „játszóruhát” vigyenek magukkal. A felvételi helye
és ideje: Székesfehérvári Közösségi
és Kulturális Központ (Székesfehér
vár, Fürdő sor 3.), augusztus 11.
(csütörtök), és 15. (hétfő), 18 óra.

Aranybulla

Folytatódnak az Árpád-kori esték
Művészet kontra tudomány – életre
kel az Aranybulla címmel rendezik
meg az Árpád-kori esték következő
rendezvényét július 29-én, pénteken 17 órától a múzeum megújult
Fő utcai épületében. Az előadáson
Egerházi Attila, a Székesfehérvári
Balettszínház igazgatója és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István
Király Múzeum igazgatója beszélget. A téma az Aranybulla művészi

megjelenítései, megformálásai és
tudományos aspektusai.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Többször is tapasztalhattad, hogy munkádban nem úgy működnek
a dolgok, ahogyan azt szeretnéd. Az is nyilvánvalóvá válhatott, hogy
nem mindenki rajong érted, és a háttérben egyesek furkálódnak ellened. Nyugodj meg, nem benned van a hiba! A döntés azonban a tiéd:
felveszed a kesztyűt, vagy diplomatikusan kerülöd a konfrontációt?

A múlt héten elégedetlen voltál a munkáddal és talán a
pénzügyeiddel kapcsolatban is. Pedig egyre inkább érvényesül az
a hatás, amely pénzt hoz neked, talán még többet is, mint gondolnád! Azonban nem biztos, hogy anyagi helyzeted fellendülése
jókedvre derít.

Sugárzol, öröm rád nézni! Ez a helyzet azonban tartogathat némi
bosszúságot is: akadnak olyanok, akikben mindez irigységet, indulatokat szül. Fordulj az ilyen emberek felé türelemmel, és gondold
végig, hogy talán nem olyan szerencsések, mint te! Esetleg azért
viselkednek így, mert hasonlítani szeretnének rád!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Megtalálnak a jó lehetőségek. Egzisztenciád építésénél remekül
kihasználhatod, hogy tárgyalásokra, kommunikációra alkalmas ez a
hét. Ragyogóan ráérzel mások aktuális érzelmi állapotára, és könnyen
kitalálod ügyfeleid motivációit.

A múlt héten dühös, agresszív időszakodat élted. Nem is lenne
baj, hogy kicsit hisztisebb voltál, mint máskor, azonban te magad ijedtél meg ettől a legjobban! Nem tudod, miként kezeld a
helyzetet, egy kicsit felborult a lelki egyensúlyod. Nyugodj meg,
a környezeted így is elfogad téged!

Ezen a héten találkozhatsz egy emberrel, akit csodálsz majd szépsége
és magabiztossága miatt. Lehet, hogy úgy érzed, te nem rendelkezel
annyi előnyös tulajdonsággal, mint ő. Pedig éppen olyan vonzó és értékes ember vagy, legfeljebb nem vagy annyira magabiztos. Érdemes
lenne egy önfejlesztő tréningen részt venned!
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Zene

Bakonyi István hetvenéves
Hetvenedik születésnapja alkalmából köszönti
Bakonyi István József Attila-díjas irodalom
történészt szülővárosa, Székesfehérvár és
gyermekkorának városa, Bodajk.

Születése napján, július 30-án
köszöntik a hetvenéves Bakonyi
Istvánt Székesfehérváron. A Szent
István Hitoktatási és Művelődési

Családi délután Alsóvárosban

Házban 18 órakor kezdődő ünnepségen ott lesznek költő és műfordító kortársai, barátai: Zsille Gábor
József Attila-díjas költő, műfordító,
Péntek Imre Magyarország Babérkoszorúja és József Attila-díjas
költő és Ködöböcz Gábor József
Attila-díjas irodalomtörténész, az
Agria folyóirat főszerkesztője.

Tudomány, környezetvédelem és hangszerisme
ret egyben – zenés élményprogrammal várja a
családokat a Székesfehérvári Közösségi és Kultu
rális Központ július 30-án, szombaton 15 órától
a Szárcsa utcai Alsóvárosi Közösségi Házban.

Egyszerű anyagokból és nagyszerű
ötletekből készült hangszerek,
interaktív és szórakoztató előadás
– ez a Zenebatyu Élményprogram,
mely július 30-án várja az érdeklődőket Alsóvárosban. Sőnfeld Mátyás pszichopedagógus az élményszerű zene szemléletét szeretné
átadni: az interaktív, érdekes és
lendületes előadás során a vendégek szemléletesen kísérhetik végig
a hang kialakulását, terjedését és
alapvető fizikai tulajdonságait,
megismerhetik a ritmus- és dallamhangszerek típusait, azok működési elvét. A program célja, hogy a

gyermekeket bátor, kreatív kísérletezésre ösztönözze, és átadjon egy
újfajta, környezettudatos szemléletet, hiszen a minket körülvevő
hétköznapi hulladékokat merészen
újragondolva működő és hasznos
hangszerekké tudjuk átalakítani.
A nézők maguk is kipróbálhatják
az eszközöket, akár egy kisebb
zenekart alakítva.
A Hangszermester című hangszerkészítő kézműves program pedig
egy kisebb csoportos foglalkozás,
ahol a családi délután résztvevői
maguk is elkészíthetnek néhány
hangszert: szívószálból dudát, papírhengerből kazut, sajtosdobozból
vízilódobot, PET-kupakból kasztanyettát vagy konzervdobozból
mikrofont. Az alapanyagokat és a
szükséges dekorációs kellékeket a
szervezők biztosítják.

Zene

Fotó: Simon Erika archív

Military Girls-koncert Pákozdon

A szombati rendezvényen köszöntőt mond Cser-Palkovics András, Székesfehérvár és Wurczinger
Lóránt, Bodajk polgármestere. Az esten közreműködik az immár szintén a hetvenesek klubjába
tartozó Cserta Gábor zeneszerző, előadóművész.

A Military Girls együttes koncertjével és a
várpalotai katonaművészek kiállításával folyta
tódik az Emlékparki Nyár július 29-én a pákozdi
nemzeti emlékhelyen.

Az Emlékparki Nyár egyik legvidámabb hangulatú estjére készülnek
a pákozdi Katonai Emlékparkban.

Július 29-én, pénteken 19 órakor a Military Girls együttes lép
színpadra. Ezt megelőzően, 18
órakor a várpalotai katonaművészek alkotásaiból nyílik kiállítás.
A belépés mindkét eseményre
díjtalan, a helyfoglaláshoz csak
regisztrációt kérnek.

Túra

Töltsük fel a házi patikát!
Workshopra és gyűjtőtúrára is várja a gyógy
növények és a természetes gyógymódok iránt
érdeklődőket Lencsés Rita. A gyógynövény
szakértő július 30-án, szombaton 10 órától az
Egyházmegyei Múzeum épületében szörpöt és
tinktúrát készít az érdeklődőkkel, majd vasárnap
Nadapra indul a Herbarius túra.

Kedvcsináló kóstoló is lesz azon a
workshopon, amelyen mentából,
zsályából és csalánból szörpöt és
tinktúrát készíthetnek az érdeklődők gyógynövényszakértő vezetésével. Lencsés Rita a Székes
fehérvári Egyházmegyei Múzeum
épületében július 30-án, szombaton 10 órától mutatja be a finom és
gyógyhatású nedűk elkészítésének
fortélyait. Minden alapanyagot és

hozzávalót biztosítanak a helyszínen, a részvételhez azonban
előzetes regisztráció szükséges.
Vasárnap 9 órakor indul aztán
Nadapra a következő Herbarius
túra. Július utolsó napján jó
lehetőség nyílik a tarka mezőkön
gyűjteni az olyan gyógynövényeket, mint az apróbojtorján,
a cickafark, a ligeti zsálya, az
orbáncfű, a csalán, a fehér üröm,
a galajfélék, az ökörfarkkóró, a
kígyószisz és a vadszeder. Lencsés Rita gyógynövényszakértő
vezetésével a régi nadapi sport
pályától indul a túra, a Sukorói
és a Körmös utca találkozásánál.
Erre a programra is előzetes bejelentkezés szükséges.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagyon erős vágyak kerítenek a hatalmukba a héten. Valaki a környezetedből olyan elementáris erővel hat rád, ami teljesen megbolondít.
Nem biztos, hogy szerelemről van szó, inkább egy olyan találkozásról,
amely felbolygatja ösztönvilágodat. Ne hagyd, hogy az álmodozás
elterelje a figyelmedet a munkáról!

Lehet, hogy ezen a héten sportot űzöl a vitákból, veszekedésekből. Szinte erőfitogtatásba kezdesz, hogy megmutasd a világnak:
nem hagyod magad! Azonban az az igazság, hogy az erő nem az
agresszióban rejlik. Sokszor a legszelídebb emberekről derül ki,
hogy erejük végtelen és kimeríthetetlen.

Régóta tetszik neked valaki, akit nagyon vonzónak találsz, és szeretnéd meghódítani. Itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépj! Kedvező
az idő arra, hogy kinyilvánítsd vonzalmadat, és gesztusaid talán
kedvező fogadtatásra találnak!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ismét csak a munka! Kaphatsz egy olyan lehetőséget, aminek nagyon
megörülsz. A lehetőség azonban áldozatot is kíván: komolyabb
tanulmányokba kell kezdened! Sajnos a családod támogatását nem
élvezheted, szeretteid nem érzik, milyen nagy lehetőség ez számodra.
Avasd be őket!

Szükséged van a lazításra. Szeretnél elmenni rég nem látott
barátaiddal egy kicsit szórakozni, és úgy érzed, most nem szívesen
vinnéd magaddal a párodat. Igazán pihentető lenne, ha kiszabadulhatnál a megszokott környezetedből! Ne csinálj a kiruccanásból bűntudati kérdést, mindenkinek jár egy kis privát szféra!

Ezen a héten olyan hangulatban vagy, ami nem a legelőnyösebb
fényben tüntet fel téged. Folyton piszkálsz másokat, ott szúrsz
bele gyanútlan áldozataidba, ahol csak tudsz. Kicsit felgyülemlett
a feszültség benned, ennek a levét isszák meg most azok, akiket a
legjobban szeretsz!
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Közélet

Van, ami örök!

2022.07.28.

Vakler Lajos

„Az elmúlt öt napban azt éreztem, hogy
mindannyian örülünk egymásnak,
mosoly van az arcunkon, és az újratalál
kozás öröme hatja át Tusványost!”
– ezekkel a gondolatokkal indította
nyitóbeszédét Németh Zsolt.
„Székely népünkre ugyan már nem
hárul a határőrizet több évszázados
feladata, mindazonáltal továbbra is
legfőbb hivatása és felelőssége az
országhatárokat meghaladó közösségi,
földrajzi és nyelvi határainak védel
me.” – ezekkel a szavakkal hangsúlyozta a nemzetpolitika fontosságát
Tőkés László, akinek hetvenedik
születésnapja alkalmából meglepetéskötettel készültek, amit a
helyszínen Németh Zsolt adott át.
A kormányfő Van, ami örök! című
előadásában először a nyugati
világ problémáit elemezte, majd
szót ejtett a Fidesz kétharmados
győzelméről, a migráció elleni
küzdelemről, a rezsicsökkentés
folyamatáról, és kifejtette álláspontját az orosz-ukrán háború
okozta helyzetről is, hangsúlyozva,
hogy elengedhetetlen egy újfajta
békestratégia. Orbán Viktor nem
zárta le itt gondolatsorát, hanem a
továbbiakban megosztott hallgatóságával egy tíz pontból álló listát,
mely megmutatja, mit kell tenni a
következő időszakban ahhoz, hogy
Magyarország továbbra is fejlődő
ország maradhasson. A tíz pontban a határvédelem, a családok
védelme, a hadseregfejlesztés, az
energiaforrások diverzifikálása, a
technológiai váltás kihasználása, a
külföldi tőke beáramlása, a tranzit
ország-státusz, a politikai stabilitás,
a háború, a rezsicsökkentés, a
szellemi alapok és az ambíció került fókuszba: „Azokat a tényezőket
sorolom föl, amelyek segítik Magyar
országot abban, hogy lokális kivétellé
tegyen bennünket egy globális reces�
szió idején. Az első, hogy nekünk még
megvan a határvédelmünk. A második,
hogy családalapú a társadalmunk, ami
egy komoly energiát és motivációt
garantáló körülmény. Éppen most csi
náljuk a nagy hadiipari fejlesztéseinket
és a hadsereg fejlesztését. Diverzifi
káljuk az energiaforrásainkat. Amit
az unió akar, az nem diverzifikálás.
A diverzifikálás azt jelenti, hogy nem
vagy kiszolgáltatva, mert különböző
helyekről szerezhetsz be energiát. Amit
ők csinálnak, az szankció, aminek az a
célja, hogy valahonnan ne szerezhess
be. Ez egy egészen másik történet. Mi
nem akarjuk, hogy Oroszországból
ne szerezhessünk be, mi azt akarjuk
megakadályozni, hogy csak onnan
szerezhessünk be. Ötödik esélyünk

Fotók: Simon Erika

Orbán Viktor miniszterelnöke 2019 után újra
beszédet mondott szombaton a 31. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. A fesztivál
központi színpadán Orbán Viktor mellett Németh
Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának
elnöke, valamint Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke is helyet foglaltak.

Ezen a napon egy tűt nem lehetett leejteni Tusnádfürdőn

a technológiai váltás kihasználása.
Ha elég gyorsak vagyunk, a techno
lógiai váltásokon mindig nyerhetünk.
Itt van például az elektromos autók
példája. Hatalmas akkumulátorberu
házásokat csinálunk Magyarországon,
és pillanatokon belül mi leszünk a
világ harmadik legnagyobb akkumu
látorgyártója és ötödik legnagyobb
exportőre a világon. Vannak tehát ezek
a rések, ahová be tudunk menni. A
külföldi tőkebeáramlás: ez a hatodik
nagy esélyünk. Keletről és Nyugatról
is jön a tőke. 2019-ben vagy talán
2020-ban már Dél-Korea hozta a leg
több befektetést, a rá következő évben
Kína, és ebben az évben ismét Korea,
miközben a németek beruházásai is
mennek tovább. Tegnap jelentették be

lálkozási hely leszünk, nem átjáró, ami
mind a Kelet, mind a Nyugat előnyeit
ötvözi, hanem valaminek a széle
leszünk, a perifériája. És akkor nem
virágzó Magyarországunk lesz, hanem
egy Rejtő Jenő-féle poros, előretolt
helyőrség lesz Magyarországból. Ezért
minden blokkosodást elleneznünk kell!
A tranzitország és tranzitgazdaság csak
így hoz hasznot. Következő, nyolcadik
lehetőségünk a politikai stabilitás,
hiszen kétharmadunk van. Kétharma
dos kormányt nem lehet földönteni.
Sőt az elmúlt időszakban levezényel
tünk egy nemzedékváltást is a nemzeti
oldalon. Most tegyük zárójelbe azt a
körülményt, hogy a magam korabeliek
Nyugaton ilyenkor kezdik el a politikai
pályafutásukat. Ez Magyarországon

Tíz pont a jövőért

az új Mercedes-gyár építését, az egy
egymilliárd eurós beruházás. Tranzit
ország vagyunk és tranzitgazdaság is
akarunk maradni, ahol azt a meg
jegyzést kell tennem, hogy ha a világ
blokkosodik, és megint kettévágják
keletre és nyugatra, akkor mi nem ta

másképp van, én már éppen kifelé me
gyek. És gondoskodni kell arról, hogy
az utánunk következő nemzedéknek
is meglegyen a nemzetileg, érzelmileg
ugyanúgy elkötelezett vezetése, mint
amit mi adtunk Magyarországnak.
Ezért hajtottunk végre szép csöndben

egy nemzedékváltást, aminek a szim
bóluma, hogy a magamfajta, mindjárt
hatvanas miniszterelnök mellett egy
negyvennégy esztendős, háromgyer
mekes családanya a köztársasági
elnökünk. És ha ránéznek a kormány
ra, akkor a kormányban negyvenes
éveiket, esetenként annak elejét taposó
minisztereket látnak, akik húsz-har
minc évig lesznek képesek vezetést biz
tosítani Magyarország számára. Persze
a nemzedékváltás sosem könnyű, mert
nem mindegy, hogy az újak kirúgnak-e
a hámból vagy húzzák a szekeret. Akik
kirúgnak a hámból, azokat a cirkuszi
mutatványos sátorban kell fölléptetni,
akik meg húzzák a szekeret, azokat be
kell vonni a politikai döntéshozatal
ba. A sikeres stratégiának kilencedik,
esélyt adó pontja: a szellemi alapok.
Mert Magyarországnak még megvan a
nemzeti gondolata, megvan a nemzeti
érzésvilága, megvan a kultúrája, egy
komplett magyar világ leírására alkal
mas nyelve. S végül a tizedik dolog,
ami esélyt ad a sikerre, az ambíció.
Magyarországnak vannak ambíciói.
Magyarországnak közösségi, nemzeti,
sőt európai ambíciói is vannak. Ezért
nekünk a most következő nehéz idő
szakban, hogy megőrizzük a nemzeti
ambícióinkat, együtt kell maradnunk!
Együtt kell maradni az anyaország
nak, és együtt kell maradni Erdélynek
és a többi magyarok lakta területnek a
Kárpát-medencében. Ez az ambíció fűt
bennünket, ez a mi üzemanyagunk.
Az a megfontolás, hogy mi mindig
többet adtunk a világnak, mint amit
kaptunk, hogy mindig többet vettek
el tőlünk, mint amit nekünk adtak,
hogy nekünk rendezetlen számláink
vannak, hogy mi jobbak, szorgalma
sabbak és tehetségesebbek vagyunk
annál, mint ahol most tartunk és
ahogy élünk. Az tény, hogy a világ
tartozik nekünk, és ezt a tartozást be
akarjuk, és be is fogjuk vasalni. Ez a
legerősebb ambíciónk!”

FEHÉRVÁR
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Készül az új belgyógyászati tömb

A design&build jegyében zajlik a székesfehér
vári kórház bővítése: a Fejér-B.Á.L. Zrt. és az
Épkar Zrt. szakemberei elindították a cölöp
alapozást. A nagyszabású beruházás a Modern
Városok Program keretén belül valósul meg.

kórház régi és új ívóvízvezetékeinek
átkötése, valamint a kórház informatikai és telefonrendszereinek biztonságos üzemeltetése és kiváltása.
Mit jelent a design&build?

Fotó: magyarepitok.hu

Jól halad a munka a Szent
György Kórházban: készül az
új belgyógyászati tömb, mely
három szinten ad majd helyet a
pulmonológiának, a felnőtt és
gyermekinfektológiának, valamint
az onkológiának. Az új részleg
kialakítását a Fejér-B.Á.L. Zrt. és
az Épkar Zrt. konzorciuma végzi
mintegy 11,5 milliárd forintból.
A munkálatokkal kapcsolatban a
magyarepitok.hu portál kérdezte
Cser Szabolcsot, a FEJÉR-B.Á.L.
projektvezetőjét, aki elmondta: a
C épület elbontásával és az L épület
építésével nyer új belgyógyászati
tömböt a fehérvári kórház. Az új
épület körülbelül 9000 négyzetméteres területen valósul meg.
A teljes beruházás során parkot,
negyven parkolóhelyet, illetve a
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Az új épületnek köszönhetően a betegek ellátása lényegesen gyorsabb és biztonságosabb lesz

belső közlekedéshez szükséges
út- és közműhálózatot alakítják ki,
valamint a jelenleg is használatban
lévő összekötő folyósót újítják fel.

A cölöpöző géplánc felvonulásával folytatódott a nagyszabású beruházás

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.: 2022.08.31-ig, illetve a készlet erejéig!)

Horváth Sírkő

Komoly szakértelmet kívánt
Cser Szabolcs a lapnak elmondta,
hogy az új belgyógyászati tömb
építése során nem kevesebb mint
4380 köbméter betont terveznek felhasználni, a hozzá tartozó betonacél
súlya 560 tonna körül várható. Az
épület legmagasabb pontja közel 19

A beruházás a design&build
rendszer keretein belül valósul
meg, ami azt jelenti, hogy a
tervezés és az építés integrált
folyamat, a résztvevők együtt
dolgoznak, optimalizálják a
projekt tervezési és építési
képességét, együtt értékelik az
alternatív anyagokat és az építési
módszereket. A kórház tervezése
tehát még folyamatban van, így
a beépítendő anyagokat a mai
korszerű technológiák figyelembe vételével határozzák meg. A
belgyógyászati tömbben található
szakellátások miatti kialakítás
eleve speciális technológiát követel meg a szakemberektől. Ez
tartogatja talán a projekt legérdekesebb részét, vagyis a szerkezet
építés utáni szakipari munkák
koordinálását az alkalmazandó
orvostechnikai rendszerek és
eszközök figyelembe vételével –
mondta el Cser Szabolcs.

A munka zajlik, a 2023-ra megépülő új tömböt függőhíd köti majd össze a sürgősségi ellátó
egységgel és a diagnosztikai tömbbel is

méter lesz: „Az épületbontási munká
latok befejeződtek, a létesítendő L épület
földmunkái elkészültek, megkezdődött
a cölöpalapozás, és a tereprendezési
munkálatok is rendben haladnak.”
A projektvezető szerint az egyik legnagyobb kihívás a kórház területén
belüli közművek kiváltása: „Folya
matos áttervezések váltak szükségessé
a talajban talált régi, már nem üzemelő
közművek és az új vezetékek nyom
vonalának kialakításai, ütközései miatt.
Szorosan együttműködve a kórház
műszaki osztályával a feladatok nyolc
van százaléka elkészült, a fennmaradó
szakaszok a C épület földvisszatöltése
és tereprendezése után készülnek el.”
Szintén nagy feladatot jelentett a

Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője közösségi
oldalán számolt be a kórházban
zajló munkákról. Mint írta, az elmúlt
évtizedben szinte teljesen megújult
a Szent György Kórház. 2015-ben
átadták a kórház fejlesztésének első
ütemét, ekkor készült el mintegy
8,1 milliárd forintból a közel 6000
négyzetméteres kórházi tömb. A
jelenleg zajló nagyszabású fejlesz
tésnek köszönhetően pedig több mint
11 milliárd forintból valósul meg az
új belgyógyászati tömb. A három
szintes épületben az onkológia, a
pulmonológia és az infektológia kap
majd helyet.

FEHÉRVÁR
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A szárazságban is pótolják a Sóstó vizét
L. Takács Krisztina
Folyamatos a vízpótlás a Sóstón: az Északi-tó
szinten tartása érdekében tavasztól engedik
a tisztított szennyvizet a mederbe. A nyári
hőségben ugyanis még fontosabb, hogy a
természetes környezetet megvédjék. Mészáros
Attila, Alsóváros önkormányzati képviselője
az itt folyó természetvédelmi munkáról adott
tájékoztatást.

Fotó: Kiss László

Bár a tó vize a nagy hőségben jobban
párolog, aminek következménye a
szintcsökkenés, már évekkel ezelőtt
létrehozták azt a vízpótló rendszert,
ami segít, hogy az itt kialakult élő
világ biztonságban legyen.
„Nagyon fontos, hogy az Északi-tó
vízszintjét az üzemi szinten tartsuk.
Ehhez óriási segítség az a tisztított

szennyvíz, amit a Fejérvíz Zrt.
biztosít a Sóstó számára. Egy öt
kilométer hosszú nyomóvezetéken
keresztül érkezik a szennyvíztelepről
a többszörösen tisztított szennyvíz.”
– részletezte Mészáros Attila. A
városrész önkormányzati képviselője azt is elmondta, hogy a
hangsúly a tisztított szón van, hiszen bár nem ivóvíz kerül a tóba,
egy többszörös tisztítási folyamaton megy keresztül.
„A Fehérváron megtisztított szennyvizet továbbtisztítjuk egy újabb
fokozattal, ahol minden benne maradt
mikroszennyeződést, az összes bakté
riumot vegyszerrel elpusztítjuk, és ide,
a sóstói tóhoz nyomjuk.” – mondta
el Böcskey Zsolt, a Fejérvíz Zrt.
műszaki vezérigazgató-helyettese.

Naponta mintegy százhúsz köbméter víz folyik a tóba. Ez a mennyiség attól is függ, hogy éppen
milyen mennyiségű vízutánpótlásra van szükség.

Segít a kamara a katatörvény kapcsán
A kata szabályainak változásáról két rendez
vényt is tart augusztusban a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara.

Szeptember elsejétől életbe lép
az új katatörvény – a módosítás már meg is jelent a Magyar
Közlönyben. A változásokról,
az adózás új szabályairól és a
további lehetőségekről a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara augusztusban két alkalom-

mal is online tájékoztatót tart a
regisztrált vállalkozók számára.
Augusztus másodikán a katatörvény változásait foglalják össze,
augusztus huszonötödikén pedig
a kata utáni adózási lehetőségekről adnak tájékoztatást a Gazdaság Házában. A programot hibrid
formában szervezik, online
csatlakozási lehetőséggel. A részvétel térítésmentes, de feltétel az
előzetes, online jelentkezés.

Emelkedett a szabadtéri
tűzesetek száma
Papp Brigitta
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
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A hőség és a szárazság miatt naponta átlagosan
száz tűz keletkezik az országban. Fejér megyében
idén már kétszázhat esetben kellett vonulnia a
tűzoltóknak szabadtéri tűzesetek miatt.

Ahogy egész Európában, úgy Magyarországon is drámai a helyzet
a szabadtéri tüzek tekintetében
2022-ben: hazánkban eddig 12 299
alkalommal ütött ki tűz a szabadban, a leégett terület 46 200 hektár.
Beszédes adat, hogy a leégett terület nagysága tízszerese a tavalyinak.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatása szerint
megyénkben idén összesen 206
esetben keletkezett szabadtéri
erdő- és vegetációtűz, mintegy 241
hektárnyi területet elpusztítva.
Elsősorban a közutak, a vasút
melletti nádasok, a füves-bokros,
illetve a mezőgazdasági területek
kaptak lángra.
Sallai László tűzoltó alezredes, a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság kirendeltségvezetője kiemelte, hogy a szabadtéri tűzesetek
száma az elmúlt évhez viszonyítva
emelkedett, azonban kiterjedésük, a leégett területek nagysága
a gyors észlelésnek és a hatékony
tűzoltói beavatkozásnak köszönhe-

A szakemberek a Seregélyesnél keletkezett
tűz oltásán dolgoznak

tően nem nőtt arányosan.
A szabadtéri-vegetációs tüzek
gyakori kialakulásának különösen kedvez az elmúlt időszakban
tartósan fennálló száraz, csapadékmentes időjárás, mellyel sok
esetben extrém magas hőmérséklet is párosul. A megelőzés érdekében nagyon fontos a tűzgyújtási
tilalom betartása, illetve hogy az
otthonunkhoz közeli vagy külterületen tűzveszélyessé vált száraz
növényzet közelében fokozott óvatossággal végezzük a napi rutintevékenységünket. Ilyenkor ugyanis
a gépjárművekkel történő közlekedés, parkolás, hegesztés, fémek
vágása, dohányzás, égő, parázsló
tárgyak nem megfelelő kezelése is
katasztrófához vezethet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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:
Terület
m2

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)

Jelleg
(Inytv.
szerint)

Hrsz.

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

egyéb
helyiség

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

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

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

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Misi mókus felmászott a fára

L. Takács Krisztina
Újabb gyógyult állatot engedtek vissza a
természetbe a Sóstó Vadvédelmi Központ szak
emberei. A Misinek elnevezett mókus a sóstói
fákon lelt otthonra, immár összefort lábbal,
egészségesen.

Fotók: Kiss László

Három hónapja nyitották meg a
Sóstó Vadvédelmi Központot, de
már több száz állaton segítettek
az ott dolgozó szakemberek. A

A mókus teljesen felépült, és birtokba is vette
az egyik fát. A Sóstón egyébként számtalan
mókus él, így Misi sem lesz magányos!

bekerülő, sérült állatok szakszerű
ellátásban részesülnek, és amint
meggyógyulnak, újra visszakerülnek természetes élőhelyükre.
„Vannak köztük emlősök, kétéltűek,
hüllők és nagyon sok madár. Szinte
a kezdetek óta nemcsak városból,
hanem a megyéből, sőt az egész Du
nántúlról kapjuk a sérült állatokat,
hogy segítsünk rajtuk. Nagyon sokan
személyesen hozzák el az állatokat,
mi pedig kellő elhivatottsággal és a
legmodernebb körülmények között
igyekszünk őket rehabilitálni, majd
visszaengedni a természetes környe
zetükbe.” – mondta Csete Gábor, a
Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője.
A múlt héten Misi mókust
engedték vissza természetes
környezetébe. Ez a kisállat volt
az egyik első lakója a Vadvédelmi
Központnak.
„Misit májusban hozta be egy nagyon
kedves család: a saját udvarukon esett
le a fáról. Körülbelül hathetes volt a
kismókus, és nagyon szerencsétlenül
érkezett a földre: eltörte a jobb mellső
lábát.” – mesélte Pintér Zsófia, a
Sóstó Vadvédelmi Központ egyik
állatgondozója. Mivel ez a mókus
volt az egyik első betege a kórháznak, az itt dolgozó szakemberek
szívéhez nőtt. A búcsú mégis

Múlt pénteken már gyógyultan várta Misi mókus, hogy visszatérhessen a természetbe. Kameránk előtt tette meg az első lépéseket.

derűs volt, hiszen megadhatták
neki mindazt a támogatást, amivel

biztonsággal vissza tudott térni
természetes élőhelyére.

A Fehérvár Televízió műsora július 30-tól augusztus 5-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 07. 30. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
10:00
10:30
10:50
11:20
11:50
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
17:00
17:05
17:55

18:25
19:00
19:05
19:40
20:40
22:05
22:10

Képes hírek
Híradó
Köztér
Nálatok mizu?
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Az év virága a pipacs
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sudár Annamária
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Forgószínpad
Savaria 2021 – Ott
legbelül dal van
Fehérvári Versünnep
Elődöntő – 1. rész
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 07. 31. VASÁRNAP
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
Ráckevei Anna
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Szabó Gyula-portré
20:30 Savaria 2021 – A hetedik
21:25 Skandináv est – koncert
22:50 A hét hírei – ismétlés
23:10 Képes hírek

2022. 08. 01. HÉTFŐ
00:00
07:00
07:20
07:55
08:25
09:00
09:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30
14:50
15:45
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
21:45
22:10
22:30

Képes hírek
A hét hírei
Forgószínpad
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Ráckevei Anna
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Generációnk – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Savaria 2020 –
Könnyű leckék
Savaria 2020 – Polgár 40
Seuso Kedd
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Heinczinger Júlia
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Harmonia Albensis
Savaria
2020 – Szeretet,
szolgálat
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 02. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
09:20
11:00
11:30
12:00
13:30
14:30
15:00
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:15
22:25
22:45

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Heinczinger Júlia
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Savaria 2020 – NESZ
Fricsay Richárd
Katonazenekari
Fesztivál 2017
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Egyed Attila
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Csíki versek az Aranyemlékévben – 1. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 03. SZERDA
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22:30

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Egyed Attila
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Savaria
2020 – Rododendron
Csíki Versünnep 2017
Székely derbi
Corvinus Alba – Vendég:
Tihanyi Tóth Csaba
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Savaria
2020 – Örvényben
Csíki versek az Aranyemlékévben – 2. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 04. CSÜTÖRTÖK
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19:55
20:25
22:30
22:50

Képes hírek
Híradó
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Láttál-e már
könnycseppet esőnek ?
Fény utca
Karok és lábak
művészete
Barcelona World Race
Savaria
2020 – Könnyű leckék
Savaria
2020 – A hárfa eredete
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Savaria 2020 – NESZ
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Alba Regia kickoff koncert
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 05. PÉNTEK
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Képes hírek
Híradó
Köztér – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Köztér – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Seuso Kedd – Vadászat
E kávéházi szegleten
Közéleti és
Kulturális Szalon
Hol volt, hol nem volt
Savaria
2020 – SzuperApu
Híradó
Úton
Hírek
Agrárinfó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Városrészek titkai
Hírek – ismétlés
Úton – ismétlés
Rúzsa Magdi-koncert
A Fehérvár Televízió
archívumából –
Gyergyószentmiklósi
emlék
A Fehérvár Televízió
archívumából –
Charlie-koncert
Híradó – ismétlés
Képes hírek

K i e m e l t a j á n l a t u n k : a u g u s z t u s 2 . 17: 5 5 V a k l e r L a j o s v e n d é g e E g y e d A t t i l a

Karnyújtásnyira a továbbjutás

Kaiser Tamás
Fontos lépést tehetnek az Európa-konferencia
liga csoportkörébe jutásért a fehérvári
labdarúgók. Az azerbajdzsáni mérkőzést a Duna
World közvetítésében élőben követhetik a
szurkolók.
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Nemzetközi kupagyőztes az Enthroners

selejtezőkörének visszavágóját a
fehérváriak bizakodva várhatják:
az első mérkőzésen remek teljesítménnyel 4-1-es sikert arattak az
azeriek ellen.
Győzelem esetén még két selejtezőkörön kellene túljutnia a Fehérvárnak, hogy ott lehessen a harminckét csapatos csoportkörben.
A csapat az azerbajdzsáni túra után
megkezdi szereplését az OTP Bank
Ligában is: vasárnap 18 órától Pakson lépnek pályára Negóék.

Farkas Szilárd
Közép-európai kupát nyert a Fehérvár Enthroners,
miután a CEFL-kupa szombati döntőjében legyőzték
a Prague Lions csapatát. A Koronázók amerikai
futball-csapata 24-20-ra nyert a First Fielden.

A hazai bajnokság megnyerése
után a CEFL-kupát is megszerezte
a Fehérvár Enthroners, miután a
döntőben 24-20 arányban múlták
felül a Prague Lions csapatát.
A mérkőzés Tóth Dávid touchdownjával indult, majd Szőke Péter
szerzett mezőnygólt. A második
negyedben feltámadt a Lions, a
félidőben 10-14 állt az eredményjel-

zőn. A második félidőben többek
közt Tóth Nándor és Tóth Levente pontjaival kerekedtek felül a
fehérváriak. Az utolsó negyedben
újra a vendégek voltak eredményesek, azonban a mérkőzés végén az
Enthroners örülhetett.
A 24-20-as végeredmény azt jelenti, hogy a Koronázók továbbra is
veretlenek a szezonban, vasárnap
pedig a szezon utolsó, tizennyolcadik mérkőzésén idei harmadik
trófeájukat is megszerezhetik,
amennyiben le tudják győzni az
Amstetten Thunders csapatát az
osztrák Divízió 1-es bajnokság
döntőjében.

Fotó: molfehervarfc.hu

A szerdai napot utazással töltötte, csütörtökön 18 órától pedig
az azerbajdzsáni Gabalában lép
pályára a MOL Fehérvár FC. Az
Európa-konferencialiga második

FEHÉRVÁR

sport

Fotó: Facebook.com/digitalsport

Közéleti hetilap

A Gabala–Fehérvár-meccset a Duna World július huszonnyolcadikán, csütörtökön este hattól
élőben közvetíti

Újabb trófea lett a fehérváriaké

Megvan az első légiós
Alakul az Alba Fehérvár kosárlabdacsapata: a
Falcótól érkező friss bajnok, Somogyi Ádám
után Brandon Walters személyében már légiósa
is van a gárdának.

Fotó: Alba Fehérvár

Hogy Somogyi Székesfehérvárra
szerződik, az nagyjából két hete
tudott: a magyar válogatott irányító
érkezésével sikerült kulcsposzton
minőségi igazolást véghez vinnie az
Albának, ezzel már most jelezve: a
következő szezonban a bronzéremnél többre vágynak!
A menedzsment az elmúlt hetekben
sem tétlenkedett, hiszen már most,
július végén ismert az egyik légiós:

Brandon Walters már szerződését
is aláírta az Alba Fehérvárral, és augusztus közepén, a felkészülés rajtjára itt is lesz a Bajnokok Városában.
A 27 éves, 208 centiméter magas,
113 kg súlyú amerikai center remek
fizikummal rendelkezik, atletikus,
valamint jól szedi a lepattanókat.
Walters iskolásévei után, 2018-ban
szerződött Európába, a lengyel AZS
Koszalinhoz, majd a következő
évben már a finn élcsapat, a Kataja
Basket színeiben szerepelt. A legutóbbi idényben az olasz másod
osztályban az Apu Old Wild West
Udine gárdáját erősítette, ahol tíz
pontot átlagolt, valamint hat lepattanót gyűjtött meccsenként.

Brandon Walters (kékben) jövőre már Fehérváron pattogtat

Fotók: Bácskai Gergely

Kaiser Tamás

Családi nap és sportpiknik

A perzselő napsütés és a hőség ellenére is szép számmal érkeztek érdeklődők a First Fielden
rendezett Enthroners családi napra. A csapat ezzel a sportpiknikkel ünnepelte a szezon
tizenhetedik mérkőzését. Közösségi és sportprogramokkal, óriás játékokkal, lovagi tornával,
amerikaifutball-alapú erőpróbákkal várták a családokat.

Logikai, ügyességi feladatokon is próbára tehették tudásukat az érdeklődők, de egészségügyi
szűréseken is részt lehetett venni. A legkisebbek pedig ugrálóvárban tölthették idejüket. V. Z.

A Vörösmarty Rádió műsora július 30-tól augusztus 5-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 07. 30. SZOMBAT

2022. 07. 31. VASÁRNAP

2022. 08. 01. HÉTFŐ

2022. 08. 02. KEDD

2022. 08. 03. SZERDA

2022. 08. 04. CSÜTÖRTÖK

2022. 08. 05. PÉNTEK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: Paál Csaba
10.10 Középpontban a
bűnmegelőzés Vendég:
Vörös Ferencné alezredes
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
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:
Izinger Katalin, Süvegh
Anna, Haraszti Zsigmond
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 és Kiss György
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
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
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.

